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Az Irodalomtörténet a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megbízásából 
jelenik meg. Iskolák, könyvtárak és társaskörök számára az évi előfizetés 
15 korona. A Társaság tagjai évi 10 korona tagsági díj fejében kapják. Tag 
lehet a magyar irodalomtörténet minden barátja, ha belépését dr. Kéki Lajos 
jegyzőnél bejelenti. (Budapest, VIII. ker., Mátyás-tér 16. sz. II. 4.) 

A tagsági díjak, előfizetési összegek, reklamációk, régibb évfolyamok 
megrendelése s a lakásváltoztatásra vonatkozó bejelentések dr. Ágner Lajos 
pénztároshoz intézendők. (Budapest, I. ker., Bors-utca 10.) 

A kéziratok és ismertetésre szánt művek dr. Baros Gyula ideiglenes 
szerkesztő címére küldendők. (Budapest, X. ker., Család-u. 17.) 

Tisztelettel kér jük mindazokat, kik érdeklődnek tudományszakunk iránt, hogy 
szíveskedjenek belépni a Magyar irodalomtörténeti Társaság tagjainak sorába. 
A tagsági dlj egész évre 10 korona. A belépési nyilatkozat egy levelezőlapon is meg-
küldhető dr. Kéki Lajos jegyzőnek. (Budapest, VIII. ker., Mátyás-tér 16 sг. 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. 
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Elnöki megnyitó a Magyar Irodalomtörténeti Társaság IV. rendes 
közgyűlésén. 

Egy tizenhetedik századi magyar tudós az akkori háborús zűr-
zavaros világban avval fejezte ki a béke után sovárgását, hogy csak-
nem minden művének «béke» címet adott, csupa ilyen című műve-
ket ír t vagy fordított. (A «lélek», «a test», «az udvar», «a kereszt», 
«a sír békéje».) Egyik ilyen «Béke» művében «a békességszerető 
olvasóhoz» intézett előszóban keserűen panaszkodik, hogy a tudomá-
nyokért való bajos utazásaiban mindenfelé hadat és harcot látott és 
hallott és épen Franciaország volt az egész keresztyénség fegyverének 
köszörülő műhelye. E közönséges «mételyt» látta mindenütt, bőven 
látta a magyar hazában is, midőn ide hazakerült. Majd a maga naiv 
módján arról elmélkedik, hogy ki látott vagy hallott valaha olyat, 
hogy tíz oroszlán tíz vad bikával szembement volna ? De mennyiszer 
harcol harmincezer ember harmincezerrel meg. A vadakat gyakrab-
ban az éhség kényszeríti a feneségre, a keresztyént pedig aká rmi 
kicsiny, néha valóságos, gyakrabban csak képzelt bosszúság. Majd 
kikel a keresztyén öldöklő találmányok : a puska és ágyúk ellen, 
elmondja a katona Miatyánkját, mely mit se akar tudni a békéről. 

Az örök békének ugyanez a lelkes híve azt í r ja egy másik művé-
ben, hogy midőn a török Németország elővédfalán Bécsen zörgetett 
s a körülte fekvő vidéket dúlta és kóborlotta, sőt Erdélyországot is 
ég és föld, remény és kétségbeesés között függőben tartotta : elhall-
gattak a komoly tanulmányok, csak az otthon egy-egy zugolyában 
társalogtak a meghitt múzsákkal, titokban tanácsot kérni látogatva 
meg azoka t . . . 

Ez jut most nekem is eszembe, midőn Társaságunk e kis cso-
port jára tekintek, kik összegyültünk, hogy a világháború borzalmai 
és idegfeszítő eseményei közepette az irodalomtörténettől is biztatást 
nyer jünk nemzeti nyelvünk és irodalmunk jövőjéről. 

Csak félszívvel vagyunk itt most jelen, szívünk másik fele azon 
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testvéreinknél van, kik a haza hívó szavára a tollat egyidőre karddal 
cserélték fel s azt is épen olyan kötelességtudóan és becsülettel for-
gatják. Társaságunk tisztikara, választmánya és tagtársaink tekintélyes 
számmal vannak képviselve soraikban s kell-e külön hangsúlyoznom, 
hogy e szám nagyrésze különösen tanártársainkra, szellemi művelő-
désünk ezen gerincére esik, kik a hazaszeretetre nemcsak tanították 
ós nevelték az ifjúságot, hanem jó példával jártak ebben is előtte. 

Fájdalom, olyanok is vannak közöttük, kik életüket is feláldoz-
ták érette. Hogy csak néhány szép reményre jogosító munkatársun-
kat említsem föl, ilyen Bodola Gyula, «Dobó István a magyar köl-
tészetben» (Kolozsvár 1908) eímü értekezés írója s Csabai Márton 
latin verses epikai művének kiadója, ilyen Ujvárossy Szabó Gyula, 
ki a magyar verses oktatóköltészettörténetét 1772-ig (Budapest, 1910) 
írta meg. ilyen Zádor Béla, aki a Székelyudvarhelyi- és Sándor-
codexről értekezett. De vannak még többen, kiknek emlékét Társa-
ságunk kegyelettel fogja megőrizni. Sokan megsebesültek, sokan fog-
ságba kerültek. Gondolatban ezek is velünk vannak s valóban meg-
ható, midőn a kórházból vagy messze Szibériából küldött leveleikben 
a magyar irodalomtörténet újabb eseményei iránt érdeklődnek. Tes-
tük szenved és törődött, de lelkükön nyoma sincs a csüggedésnek. 
Az első magyar irodalomtörténetírók (Czvittinger, Botarides) vissza-
utasítják Eeinmann azon alaptalan vádját, hogy a magyar természe-
ténél fogva mindenkor többre becsült egy jó lovat és fényes kardot 
egy érdekes könyvnél. Leghatásosabb cáfolat erre tartalékos és nép-
felkelő tagtársaink hősies viselkedése : maga helyén és idején meg-
becsülik mindegyiket s bánni tudnak mindenikkel. 

A testet és lelket lekötő, minden tehetséget és tudományt a 
maga szolgálatába hajtó világháború természetesen vonatkozásba ke-
rült az irodalomtörténettel is. Amint van háborús költészet és iroda-
lom — sőt most jórészt csakis ez van, sőt a dicsőséges béke meg-
kötése után is még sok nemzedéknek nyújt anyagot a magyar nem-
zet hősi önfeláldozása — úgy van már háborús irodalomtörténet is. 
Csak néhányat említek föl. Például ilyenek Beöthy Zsolt (A háború 
költészetünkben, A háború és kultúra, Zrinyi Miklós emléke), Alexan-
der Bernát (A világirodalom és világháború), Gyulai Ágost (A há-
ború és az irodalom), Kozma Andor (A katona a magyar költészet-
ben), Ferenczi Zoltán (A háború és tudomány), Kéki Lajos (A há-
ború magyar énekese), ifj. Wlassics Gyula (A színház és háború) 
tanulmányai s Szász Károlynak a háborús drámairodalomra és elő-
adásokra vonatkozó beszéde és színházi levelei, nem is említve egyes 
költők (Vörösmarty, Petőfi, Jókai stb.) háborús költészetéről vagy az 
iskolai értesítőkben és napilapokban megjelent tanulmányokat. Antho-
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logia kettő is jelent meg (Szabolcsba Mihály : Háborús versek könyve. 
Magyar költők 1914—15-ben és dr. Vajda Gyula : A háborít, költé-
szete). Mind a tanulmányokat, mind az antológiákat sok érdekes 
adalékkal lehetne kiegészíteni. Az egyikben sem láttam Sárközy Máté 
1597-ben szerzett szép hadiénekét : Sok szép hadak majd indul-
nak, I Kőztek szép zászlók lobognak | Dobok, trombiták harsog-
nak, I Mikor Jézust kiáltónak | Algyuk puskák ha ropognak, | Az 
szép kopjak romladoznak, | Az vitézek vagdalkoznak, | Pogány fejek 
földre hullnak stb. Kívánatos lett volna, ha időszerűségük miatt, t. i. 
mikor annyi testvérünk, tagtársunk sínylődik fogságban, megemlékez-
tek volna a fogoly- vagy rabénekekröl, a magyar lira e sajátságos 
ágáról, melynek dús sarjadzására különösen a török világban, de 
azután is oly bő alkalom nyílt. Ilyenek Palatich György éneke a 
csonka toronynak erős tömlöcóben (1570), Wathay Ferenc galatai 
rabénekei, Tatár rabságban levő erdélyiek dala, Rákóczy László, 
gr. Koháry István rabénekei, Bezerédy Imre búcsúzó éneke stb., me-
lyeket részint magok a rabok írtak, részint inkább csak a kortársak 
adtak a rabok szájába (Y. ö. Arany: Koszorú 1864. П. 164. 1.). 
melyeknek elburjánozása gyanánt tekinthetjük a mai siralomházi éne-
keket. Az ilyen énekeket annyira a rabsághoz tartozónak tartották, 
hogy a Szilágyi és Hajmási szép históriájának Yasady-kódexbeli szer-
kezete ilyen vallásos rabéneket ad a Szilágyi szájába is. 

A háborúval kapcsolatosan sok érdekes irodalomtörténeti kérdés 
merül föl, melyek egy részére már a fentebb felsorolt tanulmányok 
is megfeleltek. Ilyen kérdés, hogy a magyar költészet méltóan ki-
fejezi-é az egész nemzet lelkét eltöltő nagy reményeket és várako-
zásokat '? Méltóan megörökíti-é a magyar hősiességnek és önfeláldo-
zásnak páratlan megnyilatkozásait? A mostani háborús magyar lira 
nem hasonlítható a szabadságharc költészetéhez, mert akkor a lira a 
nemzet önvédelmi harcának előkészítője volt, ez a vihar pedig várat-
lanul szakadt a nemzetre. Kétségtelen tény azonban, hogy így is, itt-
hon és a véráztatta harctéren, sőt a lövészárokban, «lengyel mező-
kön, tábortűz mellett» a magyar lirának sok hervadhatatlan virága 
fakadt. Bizvást reméljük, hogy a magyar lira kozmopolita képviselői 
is megértik e nagy háború tanulságait és megtanulják, hogy a kul-
túra mellett a nemzeti érzés és az erkölcsi erő a nemzeti lét fenn-
tartó elemei. 

A magyar katona számtalan vitézi tette, az önfeláldozás tündöklő 
példái, sok örökbecsű elbeszélő költeménynek volt már eddig is és 
lesz még tárgya, ha nem születik is magyar Homeros, aki ezt a né-
pek harcát egy nagy eposszá dolgozza föl. Nagy Sándor is hiába 
vágyakozott arra, a monda szerint, hogy hősi tetteit egy új Homeros 
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énekelje meg, ahelyett a népképzelet által mesésen kiszínezett ka-
landjai regénnyé alakultak, azokat századok képzelete tovább színezte, 
végre a középkorban eposz is lett belőle : talán így lesz most is. A re-
gény* és a novellairodalom nagy tömegben dolgozza föl ezt az érdekes, 
értékes és változatos anyagot s mégis ez a tárgy — a magyar vitéz-
ség és hősiesség magasztalása, új meg új képekben bemutatása — 
szinte kimeríthetetlennek látszik. 

Másik érdekes kérdésként tolul a tollúnk alá, hogy mi lesz a 
háború után az irodalomtörténet és a kritika föladata ? Legsürgő-
sebb teendőink egyike irodalmi emlékeink gondos összegyűjtése és 
kiadása. Mennyi költői és irodalmi mű van még mindig csak egyet-
len vagy néhány példányban szerteszét az országban, sőt külföldön 
pl. a British Múzeumban ; a verses Fortunatus egyik fele Pesten, 
másik fele a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárban stb. Mennyi becses 
költői, főleg lirai mű van még kiadatlanul kéziratban fővárosi ós 
vidéki könyvtárainkban, vagy magántulajdonban, sőt falusi házak 
mestergerendáin ! Mennyi pusztulhatott már el e háború forgatagá-
ban ! A háború előtt egy tanítványom egy olyan verseskönyvet muta-
tott nekem, melyben a «Válaszúti comœdià»-n kívül két eddig isme-
retlen historiásének is volt, az egyik az ismert Köröspataki Jánostól 
1658-ból «Erdélynek és Magyarországnak szörnyű romlásáról és az 
népeknek rabságba viteléről való rövid história» címmel, a másik, 
latin címe szerint Hálaadás az Erdélyt 1658. évben pusztító tatárok 
dühe ellen Kolozsvár városának isteni megőrzéséért, továbbá «Servetus 
utolsó tisztességtétele» és még több érdekes irodalom- és művelődés-
történeti emlék volt. így ajánlott föl egy kollégám ugyancsak a há-
ború előtt közös kiadásra egy eddig ismeretlen s általa felfedezett his-
tóriás éneket, mely öt részre osztva 970 versszakban az 1653—1660. 
év eseményeit részletesen s történeti hűséggel igyekszik előadni. 
H. Bákóczy György a főhőse az elbeszélésnek s a Lupuj ellen indí-
tott havasalföldi harcot, Bákóczynak a lengyel trón megszerzésére irá-
nyult fáradozásait és hadjáratát s végül a Gyalu és Fenes közti me-
zőn Bákóczy halálát írja le. Az elbeszélés élénksége azt mutatja, 
hogy a megénekelt események után nem sok idő múlva készült. 
A bevezetésben elmondja a névtelen szerző, hogy ifjú korában 
Bacchusnak és a «tegzes gyermeknek» t. i. Cupidónak szolgált, míg 
meg nem jelent előtte a Bölcseség vagy Malaszt istenasszonya s fel 
nem szólította az éneklésre. Plútó furiái vagy áltató lelkei beülnek a 
Bákóczy bizalmasai szívébe s a fej érvári gyűlésen Sebesi és Boros az 
ő izgatásukra tanácsolják a Lupuj vajda megtámadását. Az elbeszé-
lést több lirai részlet szakítja meg, pl. Timus kozák hetman elsiratása, 
Lupuj vajdáné siralma, Bákóczy búcsúja nejétől, Bákóczyné siralma; 
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hosszasan időz Lupuj vajdáné, Bákóczyné szépségének leírásánál s 
nem fukarkodik a mitológiából vett hasonlatokkal. Ez jellemzi a 
Tavasz és Nyár leírását is. Hazaiias elmélkedést is gyakran sző be 
művébe s élénk előadása kiemeli a XVII. század históriás énekei 
közül. Címe nincs s valószínű, hogy egy Thalytól közölt leltár 
(XVII-ik századbeli elveszett irodalmi művek emléke. Századok 1894. 
1104. 1.) ezt említi «Erdélyországa Lengyelországban való expedíciójá-
nak magyar versekkel való leírása» címmel, mivel csakugyan ez a mű 
középpontja. Az ilyen irodalmi emlékek, ha a pusztulástól nem igyek-
szünk idejében megmenteni, mindinkább fogynak s az ilyen zűrzava-
ros időkben hamar elkallódnak. 

Fontos teendőnk lesz a háború után az is, hogy az irodalom-
történeti kritikát folytassuk ott, ahol a háború félbeszakította. Pl. a 
kuruc költészetre vonatkozó kritika, ha első hatása kellemetlen volt 
is. min t a hun monda kritikája, mivel illúzióktól fosztott meg, ered-
ményében mégis hasznos és szükséges mozgalmat indított meg. E moz-
galom hullámfodrai még ma sem simultak el, az utolsó szót ebben a 
kérdésben még ma sem mondották ki. Ugy látszik, legkevésbbé tart-
ható az «Esztergom megvételérül » szóló ének. Még 1911-ben, egyik 
egyetemi előadásunkon utaltunk a «Zalán futásá»-nak Árpádja és ez 
ének Bákóczyjának hasonló jellemvonásaira, anélkül, hogy a hiteles-
ség kérdését érintettük volna. Erre a kérdésre a művészet is vet némi 
világot. Az 1664-ben kiadott Nádasdy-féle «Mausoleum»-ban jelent 
meg Árpádról egy metszet, mely őt dombon állva, hátán kacagány-
nyal, jobbjában buzogánnyal, baloldalán karddal ábrázolja, előtte a 
síkságon felvonuló lovassereg. Ezt az ábrázolást követi részben az 
Aurora 1822. évfolyamának Árpádja (illusztráció Horvát István «Árpád 
Pannónia hegyén» c. cikkéhez), csakhogy kissé megfiatalította és fő-
vitézei közé helyezte. De szintén dombra vagy hegyre állította s az 
alat ta elterülő síkságon egy sátortábor, távolabb kanyargó folyó és 
hegyek látszanak. Vörösmarty e kép hatása alatt állott, mikor a 
«Zalán futása» 148—191. sorait írta, illetőleg abban Árpádot, vitézeit, 
valamint a vidéket leírja. 

Az mellékes, hogy a kép eredetileg más vidéket kívánt ábrá-
zolni. Az «Esztergom megvételérül» viszont Vörösmarty ezen sorainak 
hatását tükrözteti vissza. Vörösmarty leírja, hogyan érik el Zalán kö-
vetei azt a helyet, hol a Zagyva vize omolva a kispartú Tiszába sza-
kad. (Eszterg. Sebesvíz a Garam, siet a Dunába), ezt elhagyva a 
zagyvai síkságra jutnak el s ott villogva kitűntek Árpád s bajnokai : 
Árpád pedig álla magasban | Egy kis domb tetején. Vala ékes párducza 
vállán. Eendítő buzogány jobbjában s oldala mellett Ősei harczaiból 
maradott nagy kardja világolt. [Észt. : Eákóczi tábort üt a Garam torok-
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ban. . . . Eákóczi tábora torpad a síkságon, Rákóczi tábora dombon áll 
magában . . . Rettenetes kardja villog a kezében); így állt meg komolyan s 
végig pillanta hatalmas szemmel szép hadain . . . S dárda, gerely, lobogó 
büszkén emelődtek az égre. A fejedelmi magyar még gondosan óva 
körülnéz, Megtelepíti hadát és sátort üttet az ormon. [Észt. Urunk-
nak sátora magas helyen legyen : Szép tábora fölött végig tekénthes-
sen. Aranyos zászlója lobogjon magasra.) Kél pirosan, mint a hajnal r 

szép sátora. (Eszi. Hasad a szép hajnal, piros az hegyoldal.) A ke-
véssel alább említett rettenetes tigrist, azaz tigrisbőrt, valamint a réz-
pajzsot és rézdárdát nem szükséges az «Esztergom megvételé c-nek 
• fényes tigrisbőr»-ével és «rézdob»-jávai egybevetni. Az itt felsoroltakat 
kiegészítve «Zách Klára», «Török Bálint» és «A tetétleni halmon» remi-
niszcenciáival : világosan előttünk áll a költemény alakulásának képe» 

Ezt a kritikát ki kell terjeszteni más irodalmi emlékekre is. Meg 
kell például vizsgálni, hogy a Szilágyi és Hajmási népballada máso 
dik, teljesebb szerkezete nem az első alapján készült-é ? Szoros kritika 
alá kell venni népköltési gyűjteményeinket nemcsak hitelességi, ha-
nem nyelvi és szövegközlési hűség szempontjából is. Megújult erővel 
folytatni kell az összehasonlító irodalomtörténeti kritikát és forrás-
kutatást, mely az utóbbi években nálunk is örvendetes lendületet vett, 
melynek eredményei alapján biztosabb és megbízhatóbb lett az iro-
dalomtörténeti értékelés s irodalmunk fejlődése is világosabban tűnik 
szemünkbe. 

De talán legsürgősebb teendőnk lesz a rendszeres irodalmi kri-
tika újra életbeléptetése, akár új kritikai folyóirat alapítása, akár 
már meglevő folyóiratunkban ilyen állandó rovat nyitása által. Társa-
ságunk egyik kiváló tagja már évekkel ezelőtt panaszolkodott, hogy 
«pártharcok folynak, s a kritika is azok szolgálatába áll: az irodalom-
történet pedig hallgat, hallgat s idestova félszázad irodalmi élete ma-
rad feldolgozatlanul.» Élénken érzi a rendszeres irodalmi kritika 
hiányát az újabb lira, de a regény- és a drámairodalom is. Nem is 
említve, hogy e hiány az irodalomtörténetíró feladatát is rendkívüli 
mértékben megnehezíti. 

Szinte kifogyhatatlan tudnék lenni a háború utáni teendőink fel-
sorolásában. De hagyjuk a többit akkorra, midőn a háború győzelmes 
befejezése után a dicsőséges béke áldásait élvezzük. 

«Vajha — hogy az örök béke lelkes álmodozójának, Pápai Páriz 
Ferencnek, szavait újból idézzem — amaz két bujdosó Szűz, az Igazság 
és Szeretet tartana valaha már állandó szállást közöttünk, melyből 
testi békességünknek is nyújtódnék jobb reménysége.» Ezzel Társa-
ságunk negyedik rendes közgyűlését megnyitom. 

D r . D É Z S I L A J O S . 



ARANY K É P M U T O G A T Ó J Á N A K S Z E M É L Y E S 
VONATKOZÁSAI. 

Aranynak kisebb elbeszélő, balladás költeményei közt egyike a 
legsajátságosabbnak az 1877-ben írt Kép-mutogató. — Tárgya az ér-
zelmes és romantikus széppróza elcsépelt történetei közül való és : 
4 A grófkisasszony boldogtalan szerelme, vagy a kegyetlen apa bűn-
hődése» címmel bízvást elvegyűlhetne a hasonszőrű ponyvatermékek 
sokaságában. Az nem változtat a dolgon, hogy külalakja vers, hiszen 
az effajta rémballadák száma légió а XIX. század első felének folyó-
irataiban és almanachjaiban ; legfeljebb hogy nem olyan bőbeszédűek 
és terjengősek, mint prózai testvéreik. 

Meséje röviden ez : a grófkisasszony halálosan beleszeret apjának 
íródeákjába ; a fiú, kinek vagyona nincs ugyan, köznemesi ármálisá-
ban és szerelmében bizakodva merészen kérőül lép fel. A gróf a fiút 
természetesen kidobatja s utána a szerelmeséhez holtig ragaszkodó 
leányt is. Ám pénz nélkül a szalmaviskó boldogsága nem soká tart ; 
a fiú ráún az asszonyra, kit a szokatlan nyomorúság, alacsony munka 
nagyon leront. A boldogtalan teremtés anyaságnak nézvén eléje, most 
otthon kér menedéket és bocsánatot ; a gőgös apa azonban kopóival 
űzeti el küszöbéről a vadonba, hol az asszony világra hozza idétlen 
magzatát s vele együtt elpusztul. A gróf szórakozásban akarja elfelej-
teni leányát, házának meggyalázój át, de ép itt talál rá gyermekének 
akaratlanul felidézett kísértete, s a büszke főurat a lelkifurdalás mar-
dosó kínjai őrületbe kergetik és sírba viszik. 

Nem keresem, honnan vette a költő ezt a siralmas tárgyat ; 
Lafontaine vagy Clauren német novella-mázolóktól-e, vagy tán egy 
kalendáriumból ; lehet, hogy a tamburás öreg úr-ban valami diák-
kori olvasmány lobbant fö l : «szövege cikornyás, dallama német». Ez 
az utolsó föltevés látszik előttem legvalószínűbbnek, mert bármilyen 
tárgyilagos volt is Arany elbeszélő műveiben, alig találunk olyat, 
melybe valami módon belé ne vegyülne egy s más személyes ta-
pasztalat, élmény, észlelet ; a tárgy alakításában, a részletek kidolgo-
zásában mindenütt nyilvánul erős megfigyelésének hatása ; a legtávo-
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labb álló tárgy is a valóság elemeit szedi magába, mindig van benne 
«valami reális». Erre épen a Kép-mutogató kitűnő pé lda : sőt én 
lígy nézem, mintha ép ebben az énekes históriában, ahogy Arany 
stílszerűen nevezi, a mese volna a mellékes, s a költőnek főtörek-
vése, hogy alkalmas módot találjon személyes élményeinek költői 
kifejezésére ; a mese csak valamilyen állvány, melyre művészileg 
megmintázva kirakja azt, ami valahol és valamikor vele magával 
megesett. 

Két ilyen egyéni élményt látok a Kép-mutogató-be.n : a keretet 
és a cselekvény kifejtő indítékát, az asztalírást. 

* 

Keretül szolgál a debreceni vásár, melynek egyik mutatványos 
bódéja előtt padocskán áll a kikiáltó és harsány hangon elénekli a 
rikító színekkel festett história szövegét, közben hosszú pálcával muto-
gatja a jelenetet és alakokat, melyekről története szól. 

A német Bänkelsänger, az olasz cantambanco (- canta in banco),1  

mint vásári énekes a mi sokadalmainknak is ismert alakja volt. 
A mult század nyolcvanas éveinek elején magam is hányszor állottam 
szájtátva az aradi országos vásár sátortömkelegében ilyen kifeszített 
vászon előtt, hallgattam a romantikus ruhába vagy bohócjelmezbe 
bujtatott kikiáltó magyarázó rikácsolását, bámultam a «szörnyű gyil-
kosság» képsorozatának «mesteri ábrázolását» és sok habozás után 
előkotortam a féltve szorongatott piculát, hogy jogot váltsak mind-
azoknak a csodáknak a látására, miket a kikiáltó egy-egy «igaz tör-
ténet» elfujása után a «nagyérdemű közönségnek» a sátor belsejé-
ben ígért.2 

1 Heinrich G. : Ném. balladák. Jeles Írók Isk. tára. III. 15. 
2 A Hölgyfutár 1853-i évfolyamában (jún. 16, 119. 1.) látni ilyen kép-

mutogatók torzrajzát. A szöveg így magyarázza : «A zugligetben néhány 
nap előtt ponyvára festett képek előtt egy érdemes művészpár igen szo-
morú nótát énekelt e l . . .» stb. A rajz egy férfit ábrázol, aki rúdra akasz-
tott képes ponyvát tart, moly több mezőre van osztva, mellette áll élet-
párja s nyekeregteti a nyakába akasztott sípládát, azaz verklit ; mindketten 
torkuk szakadtából éneklik a képeket magyarázó verseket. — Császár 
Ferenc még 1843-ban név nélkül adott ki Magyar Életképek címen egy 
szonett-sorozatot, mely az ólmosbotos maradiakat gúnyolja. Minden szonett 
fölött a cím : Első, második . . . stb. kép ; az alcím prózai : «Mellyben meg-
mutattatik . . . » stb., aztán következik a vers. Szóval a vásári képmuto-
gatók módjára mutatja be embereit. — Németországban az ilyen ábrázo-
lásoknak tárgyuk miatt Mordtat, Mordgeschiehte volt az elnevezésük, a 
szótárak is felvették ezt a magyarázatot : « Mordtat . . . Auf den Jahr-
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Ilyen vásári élet nyüzsög előttünk a költeményben. Nem hihető, 
hogy Aranynak diákkorában a debreceni vásár egész lett volna kép-
mutogató nélkül ; még kevésbbé hihető pedig az, hogy a költő verse 
keretének színhelyéül Debrecent te t te volna meg, ha nem fűződött 
volna hozzá valami emlék ; a vers miatt akár Szalontát is említhette 
volna, hol gyerekkorában, valamint hivatalnokoskodása idején ugyan-
csak láthatott hasonlót. Aranynak ösmert ragaszkodása emlékeihez 
azonban határozottan azt a várost jelöli meg, melyhez serdülő korá-
nak annyi szép és bús emléke köti. 

Az első versszak teljes egészében a kerethez tartozik; a kép-
mutogató beharangozza az előtte tolongó sokaságot, felhívja figyelmét 
a történet iránt, melynek képeit pálcájával mutogatva el fogja 
magyarázni : 

Debreczeni sokadalom ! 
Nézz e képre, halld meg dalom: 
Szomorú történet esett, 
— Kin sok jámbor szív megesett — 

E szomorú időben ; 
Arrul szerzek ez ú j vorset 

Ebben az esztendőben. 

A képmutogató nemcsak elénekli históriáját, hanem egyben ki-
nyomtatva árulja is ; erről tanúskodik a ponyvafüzetek szokott címe 
és keltezése : új vers, meg hogy szerzek ebben az esztendőben.1 

Magában az elbeszélésben csak egy-két szó muta t ja , hogy a ver-
set a képmutogató énekli ; eleinte a képek sorát még számmal nevezi : 

Első képem azt mutatja . . . (2. vsz.) 
Második kép : (4. vsz.) 

azután csupán egy-egy utalás, közbevetett megjegyzés esik : 

Új kép váltja most a régit : 
(Nézni kell a vesszőm végit) (7. vsz.) 
Legszomorúbb ez a rajzon, 
Ezt ne nézze terhes asszony (12. vsz.) 
Áll mögötte volt leánya . . . im minő ! (16. vsz.) 

markten Schilderung eines begangenen Mordes durch grelles Bild und 
erklärenden Gesang: ein Mann mit Mordtaten; eine M. zeigen, singen.» 
(Heyne, Deutsch. Wb.) Ez a délnémet Muritât alakban nálunk is köz-
keletű volt s magyarul is így nevezték. Sok paródiáját látni rajzostul az 
esztétikus Th. Vischernek tulajdonított, sok kiadást ért gyűjteményben : 
«Musenklänge aus Deutschlands Leierkasten.» (Leipzig, é. n. Bernhard 
Schlicke). 

1 Y. ö. BoL Ist. I I . 35: «mind, a mit nyomtanak «ez esztendőben.» 
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Tiiajd a 17. versszaktól kezdve ez is elmarad, csupán a záróképefc 
nevezi meg : 

Még egy kép jön, az utolsó (23. vsz.) 

Arany a képmutogató szereplését a néző és hallgató közönség-
finom lélektani ismeretével alkalmazza: az elején, mikor a kíváncsi-
ságot föl kell gerjeszteni, még előtérben áll a személye, szükséges a 
kép sorszámának megnevezése ; mikor a történet már megragadta a 
közönséget, a mese maga beszél, a mutogató háttérbe vonul, csupán 
a pálcája jár ; a záróversnél azonban megint előlép, mert a kép nem 
ábrázol többé cselekvényt, meg kell magyarázni, mit jelent a nagy 
kőkoporsó, a fordított címer : 

Ez a sírbolt nem lesz nyitva — 
Csak az itélet-napon ! 

A Kép-mutogató kerete egyezik Aranynak kedvelt eljárásával, 
t. i. hogy a költeményt nem ő, a szerző mondja el, hanem mással 
adatja elő. Ez nem puszta modorosság, hanem művészi céltudatosság, 
mellyel a költemény és előadója közt szorosabb kapcsolatot teremt, 
midőn magamagát, az időben távolabb álló költőt mintegy kire-
keszti és a mesével egykorú vagy legalább is közelebbkorú tolmács-
nak adja át a szót. így szítja például a Toldi Szerelmében a kobzos 
Szeredai Nápoly előtt a haragos magyar katonák lelkében a bosszú-
állás lángját, mikor elénekeli Endre Királyfi balladáját ; majd az 
éjjeli tábortűz mellett Zách Klára esetét, melynek hangulata nagyon 
beletalál a sereg elégedetlenségébe s Lajos királyra is hatással van ; 
Toldi Estéjében Szent László legendáját fölváltja a pajkos apród 
ajkán a vén Toldit csúfoló ga jd ; Buda Halálában a vitézek álmaban 
jelenik meg szent éjen a hegedősök énekére felidézett Hunor és 
Magyar. Nem kell több példát említenem, csak arra kívánom a figyel-
met felhívni, hogy a Kép-mutogató meséje mennyivel hihetőbbé, 
valószínűbbé válik avval, hogy nem Arany mondja el, hanem a 
vásári énekes ; hogy az útszéli történet jelentőségre emelkedik, mikor 
a mutatványos kikiáltó hirdeti a sokadalom fogékony közönségének, 
mely ott tolong a festett vászon előtt. 

A jelenetek festett ábrázolásait, bár az első hármon s az utolsón 
kívül nincsenek külön megjelölve, a szöveg alapján nyolcra lehet 
tenni. Természetesen nem gondolhatunk művészi képekre, hanem 
naiv felfogásnak kezdetleges előadására, mely sok mindent összezsúfol 
egy keretbe, kevesebbet is, többet is ábrázol a kelleténél, de hiäz 
arravaló a képmutogató verse és pálcája, hogy magyarázzon és muto-
gasson. Az első képen a «gróf kisasszonyt feddi atyja» ; a máso-
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dikon a gróf a deákot felhivatja s kiadja az útját ; a harmadikon a 
sikoltva lerogyó leányt a fiú után dobja ; a negyediken a sanyarú 
munkában elkényszeredett asszonyt látjuk s a tőle elforduló férjet ; 
az ötödiken a szolga jelenti az úrnak, hogy a «Kapu-rácsnál rongyos 
nő áll, azt mondja, kisasszonyunk», de a gróf ráuszít ja kutyáit ; a 
hatodikon a gróf társaságban van, ráveszik, hogy tegyen próbát a 
bűvös asztallal, mely leírja a leány nevét ; a gróf hátranéz s ott lát ja 
kitaszított gyermekének árnyát, karján idétlen csecsemő ; a hetediken 
a gróf szobájába zárkózva hívja fel gyermeke szellemét, hogy kien-
gesztelje, nem a halálba kergetett áldozatot, hanem saját mardosó 
lelkét ; a nyolcadik kép márványkő-koporsót mutat, fordított címerrel. 

Ez a költemény kerete : a vásár, a nyüzsgő sokaság, a nyolc 
mezőre osztott vászon a megható történet rikító színekkel festett 
jeleneteivel, előtte az éneklő kikiáltó, aki alacsony padon állva pál-
cájával mutatja a szövegéhez tartozó képeket. 

* 

A második elem, mely a költőnek személyes élményéből való : 
a bűvös asztalka, melynek szellemektől kormányozott vonásaiból suj t 
le a büntetés a kegyetlen apára. 

Asztal-írás ötvenhatban 
Vala itt-ott még divatban ; 
Kisded asztal egyik lába 
író eszközt rejt magába : 

A körűi sereglenek, 
Azzal írnak másvilági 

Láthatatlan szellemek. 

Szép ajak mond: »Gróf úr nem mer 
Szóba állni a szellemmel.» 
Gróf mosolygva asztalhoz nyúl, 
Csak érinti : asztal indúl, 

Szalad ujja közt az ón, 
S a papírra ez van írva 

Ismert kézzel : «Én Yerón.» 

A költő sokkal pontosabban követi a szellemidézésnek minden 
mozzanatát, semhogy részéről puszta hallomásból ismertnek vehet-
nők. Az évszám megjelölése: ötvenhalban, a második sorban az idő-
határozó : ,Vala itt-ott még divatban', a bűvös asztal leírása, az el-
járás szabatossága, mind arra mutat, hogy ebben a varázslatos mes-
terségben magának Aranynak is volt valamelyes személyes tapasztalata. 

Tudvalevő dolog, hogy a szellemidézés minden korban megvolt, 
csak a módja meg az eszközei változtak. Az emberben élő meta-
fizikus vágy, a valóság sorompóin túl áhító törekvés, melyet sem 
vallás, sem tudás ki nem elégit, mindig keres utat-módot, hogy a 
másvilággal érintkezésbe lépjen. A sámánok bóditó italai és kábító 
füstjei, a táncoló dervisek szédítő keringései, a fakírok rejtezése, az 
aszkéták rajongó réülete : mind hidak az alvilági folyó sötét örvé-
nyei fölött. Csalók és szemfényvesztők kenyérkeresete, mely gyakran 
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pazar életmódot biztosít azokból az áldozatokból, miket a hívők nagy 
tömege nekik «tudományukért» fölajánl; s az újkori műveltségben 
agyonernyedett idegzetű társadalom a székesegyházakból s a tudomá-
nyos intézetek amphitheatrumaiból ma is nagyon sokszor ellopódzik 
valamely híres jósnő « szalon »-jába, ha nem a város végén lakó kártya-
vető asszonyhoz, hogy magasabb vagy alsóbbrendű szellemek segítsé-
gével a jövőbe lásson, vagy bizalmas körbe, hol jó «medium» van és 
«séance»-ra hívja a sétáló forinttal a «negyedik dimensio» lakóit. 
Néha lelohad a szellemekben való hit, s akkor a lélekidézés szórvá-
nyos szórakozássá, időtöltéssé válik ; máskor mint a j á rvány meg-
ragadja a lelkeket s kivált egy-egy új eszköz felfedezésekor boldog-
boldogtalan társalog azokkal, kik régesrégen, vagy csak a minap 
hagyták el a földi zarándoklást. Tudásvágy és hiú kíváncsiság, áhítat 
és hitetlenség, vigaszra vágyó fájdalom és anyagiakra mohó kapzsi-
ság : mind a túlvilág segítségével keres kielégítést vágyaira, tanácsot 
terveire, írt boldogtalanságára, eszközt céljaira. 

Ilyen, egykor igen divatos eszköz volt a táncoló asztal, mely 
felidézheti a másvilág szellemeit. A vele való bánás s az egész el-
járás neve aszlalmozgatás, aszlaltáncoliatás (németül Tischrücken ; 
valamennyi az amerikai-angol table moving után). 

Megjegyzendő, hogy ez nem a XIX. század találmánya, valamint 
lényegében az okkultizmus egyéb fajtája : a hipnotizmus, mcsmeriz-
mus stb. sem. Már a III . század elején élt egyházatya, Tertullianus 
is említi trapézom antiké : asztaljóslás néven (Apologet, cap. 23). 
A húnok történetéből ismert Ammianus Marcellinus IV. századi 
római történetíró művében (Berum gestarum lib. XXIX. cap. 1.) egy 
nagy pört beszél el, mely Valens császár idejében folyt. Valami 
varázslatról volt szó, melynek eszköze egy asztalka volt. A pör egyik 
személye, bizonyos phrygiai Hilarius a vallatás során ezeket mondja : 
«A delphi háromláb mintá jára babérfavesszőből készítettük kedvezőt-
len jelek közt ezt a bajszerző asztalkát (infaustam hanc mensulam), 
melyet [itt] láttok ; titkos igék ejtésével, valamint sok és hosszas 
szertartásokkal fölszentelve végül megmozdítottuk ; a megmozdítás 
eljárása pedig, valahányszor titkos dolgokban tanácsot kértünk tőle, 
a következő volt . . . » stb. — s aztán hosszasan elmondja, hogy az 
asztalkára fémtálat tettek, melynek karimájára a huszonnégy betű 
volt vésve, föléje vékony szálra gyűrűt akasztottak, ennek ingásai 
egy-egy betűt érintettek s így kaptak bizonyos szavakat, melyekből 
jósolhattak. 

A dolog aztán úgy látszik pihent egynéhány századig. A XVIII. 
és XIX. század határán, mintegy a racionalizmus ellenhatásaként 
ú j ra eró'sebben jelentkeznek a «titkos tudományok». Tudósabb embe-
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rek Lavater fiziognomiája s a részben belőle fejlődött Gall-féle 
frenologia kérdéseivel foglalkoznak ugyan szívesebben, de Mesmer 
elmélete az állati delejességről, a delejes átvitelről s hasonlókról újra 
a szellemek, lelkek, kísértetek világa felé terelte a borzongani szerető 
világ figyelmét. A szellemek pedig nem olyanok, hogy soká kéressék 
magukat, aki kíván velük közlekedni, annak könnyen alkalmat ad-
nak reá. 1848-ban Észak-Amerika Newyork államában, egy Fox nevű 
családnál adnak magukról újfajta életjelt : a házban, a szobákban, a 
bútorokban titokzatos kopogások voltak hallhatók, melyekkel a szelle-
mek tudtul adták az emberiségnek létüket, tetszésüket vagy nem-
tetszésüket. Nemsokára az Egyesült-Államok egész területén jelent-
keztek a kopogó szellemek (knocking ghosts, Klopfgeister). De köz-
vetlen összeköttetést csak akkor lehetett velük teremteni, mikor 
fölfedezték az aszlaltáncoltatást. Ez 1853 elején történt s a yankee-k 
table moving-jának híre március végén már Brémában volt. Német-
országban Andrée Károly ápr. 4-i cikke az Allgemeine Zeitung-ban 
ismertette meg a közönséggel az új tüneményt. Európát ekkor való-
sággal «asztalláz» fogta el, mint egy egykorú tudósítás mondja; 
Anglia, Franciaország, Németország társaságaiban, magas, magasabb 
és legmagasabb köreiben naponként j á r t a az asztaltánc, kivált mikor 
a yankee-k e célra különösen alkalmas, háromlábú psycliograph, 
spiritoscop nevű asztalkát szerkesztettek, mely nemcsak kopogással 
jelezte az ábécé szükséges betűjének számát, hanem egyik lábába 
rejtett ceruzával, kivált ha jó médium volt jelen, a felidézett szellem 
egykori földi birtokosának vonásról-vonásra hű kezeírásával közölte 
mondanivalóját. 

Nálunk a Budapesti Hírlap 1853 április 13-i (88.) száma ad 
először hírt az «Önmozgó asztalról» ; a B. jegyű tárcaíró aztán a 
hónap végéig értesíti a közönséget az általános érdeklődést támasztott 
jelenség kül- és belföldi kísérleteiről, elméleteiről és magyarázatairól 
(90. sz. ápr. 15.; 94. sz. ápr. 20.; 96. sz. ápr. 22.; 99. sz. ápr. 26.; 
101. sz. ápr. 28.) A Pesti Napló 1853. ápr. 15 i (929.) számában 
egy névtelen cikk bő kivonatban ismertette Andree után az új jelen-
séget. Következő nap Jedlik Ányos, az egyetemen a fizika tanára, 
a dinamo-gép elvének fölfedezője, ír tárcát «Az asztal-jártatáshoz» 
címmel. Elmondja benne, hogy az ápr. 12-i Fremden-Blatt s a 
Neuigkeits-Blatt hasábjain olvasott a dologról s hogy őt 13-n az 
Angol-Kisasszonyok nevelőintézetében, ahol tanított, megkérdezték a 
jelenség magyarázata felől. О nem tudott rá megfelelni ; ám a nö-
vendékek még az nap sikerrel végezték a kísérletet s másnap tanár-
juk előtt megismételték. Nendvich Károly szóvá teszi ápr. 16-n 
tartott akadémiai felolvasásában ; ugyanakkor felolvassák Frommhold 
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Károly tudósítását is «egy asztalmozgatási kísérlet alkalmával mu-
tatkozott delejes tüneményről», mire elhatározzák, hogy bizottságot 
küldenek ki a dolog tudományos megvizsgálására. A bizottság április 
22-n az Akadémia termében — a máig is álló koronaherceg-utcai 
Károlyi-Trattner házban — végre is ha j t j a a kísérleteket; táncoltat-
nak fatányért, kalapot, párnát, széket, kis asztalt, nehéz nagy asz-
talt ; Jedlik egy nagy jelentésben be is számol a kísérletekről és 
elfogadható magyarázatukat is adja, természetesen kizárva minden-
nemű és származású szellemet, mire a Hölgyfutár (ápr. 28.) ezt írja : 
«Vége az asztaltánczoltatásnak !» Később pedig (jun. 16.) három kari-
katúrában csúfolja ki a divatos hóbortot. (Új Magyar Múzeum 1853. 
I. 255."; 11.203., 263., Pesti Napló, május 11—12, 950—951. sz.). 
A napi lapok és folyóiratok csak úgy ontják az értesítéseket és tudó-
sításokat, úgy hogy a Pesti Napló szerkesztője Jedlik jelentésével 
kénytelen lezárni az erre vonatkozó közléseket. A Szépirodalmi 
Lapok •— melynek munkatársa Arany is volt — az április 21-i, 32. 
számban közöl egy cikket, majd az április 28-i, 34. számában : 
Kopogó szellemek Amerikában című tárcát, melyhez a következő 
jegyzetet fűzi: «Egy Amerikában utazott európai hölgy legközelebb 
angolul megjelent útirajzaiból. Közöljük e töredéket, a napi érdeket 
egészen elnyelő asztalmozgatás előzményeinek némi ismertetéseül». 
A Pesti Napló ápr. 22-i (935. sz.) tárcájában a T** jegyű cikkíró 
többek között ezt mondja : «Az asztalmozgásnak Amerikából átszívár? 
gott tana nálunk is rettenetes hatást idézett elő». 

Természetes, hogy a szépirodalom is megérzi az «asztalláz» hatá-
sát, és novellában, regényben egyre sűrűbbek lesznek a célzások, 
hivatkozások az asztalok szellemeire, míg végre a spiritizmus rend-
szerbe szedi az egészet, hierarkiát t e remt az asztral-szellemek közt s 
az egész másvilági társaságot az irodalom mozgató tényezőjévé teszi. 
Hogy csak Jókaiból idézzek egy-két példát : Tábornok és asztral-
szellem (Divatcsarnok, 1855) ; Politikai Divatok (1862) «A table 
moving korszaka» с. fejezete; A szamárrend története (? 1900; Olcsó 
Jókai 92. sz.) Ebben Jókai saját tapasztalását adja elő. Ez utóbbira 
Beöthy Zsolt volt szíves figyelmeztetni. 

Az ú j jelenség híre a napilapok és folyóiratok közlései út ján 
Nagykőrösre is eljutott s egy ottani leánynevelőintézetben végezték az 
első sikerült kísérleteket ; erről Szász Károly, akkor a matematika 
tanára be is számol levelében, melyet a Pesti Napló ápr . 24-i (937.) 
száma közölt.1 Aranyt a dolog nagyon érdekelte. Társaságban és ott-

1 Megemlékezik erről mint szemtanú Ágai Adolf is (Por és hamu. 
1892. Arany Jánosról. 73. 1.) Arany Jánost mint nézőt, Arany Juliskát 
mint résztvevőt említi. (Baros Gyula szíves figyelmeztetése). 
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hon, családi körében szorgalmasan kísérletezik, sőt új felfedezésre is 
bukkan. Erről a Budapesti Hírlapnak egy közleményéből értesülünk 
(1853 ápr. 27. 100. szám, a Napi események közt), mely annál is 
érdekesebb, mivel a költőnek, tudomásom szerint eddig ösmeretlen 
levelét is tartalmazza. A közlemény szövege a következő : 

»Nagy-Körös, ápril 25. Köztiszteletben álló költőnk s n-kőrösi 
tanár A r a n y Jánostól az asztalmozgásról a következő érdekes köz-
lést kaptuk : «A s z e m e k v a r á z s a nem poézis többé. Tegnap, a 
d i v a t o s asztaltáncz kísérleténél azon ötletre jöttem, hogy it t a 
szemeknek, nem csak mozgás-irányára, mint ezt mások is tapasztal-
ták, hanem a tárgy m e g i n d í t á s á r a is nagy hatással kell lenni . 
Ezért, a kézlánczolaton belül, az asztalon e g y k i s p o n t o t j e l ö l -
t e m k i , hova a lánczot képező egyének f o l y v á s t s z e g e z z é k 
s z e m e i k e t . Eredménye az lőn, hogy az asztal, k e v e s e b b m i n t 
k é t p e r e z a l a t t , megkezdette szokott mozgását. E kísérlet a nap 
folytán, ugyanazon, vagy más személyek által többször, s többfele [!] 
módosítással, ismételtetett, s m i n d i g s i k e r ü l t . Szanaszét tekint-
getés a mozgást akadályozza, a szemek behunyása egyszerre megszün-
teti. Oly egyén, kiben nagyobb ha tás tapasztaltatik.1 egymaga, s fél 
kézzel, sőt egy ujjal is képes, szemeit folyton egy helyre szegezve, 
jókora a[s]ztalt erős mozgásba hozni. Egy kísérlet t e l j e s e n s ö t é t 
szobában történt, a szemek odaszegzése alatt az asztal erősen hány-
kódott, behányatván azok, egyszerre megszűnt. Probatum est.» 

A Pest-Ofner Zeitung (1853 ápr. 29. 97. szám) felemlíti Arany-
nak felfedezését és kétségbe vonja a szemek hatását ,2 de azért Arany 
nem kevéssé büszke megfigyelésére és több ízben emlegeti. Mindjárt 
ápr. 27-n ezt í r ja Tompának : «Laczi közelebb nagy erőt fejtett ki 
a table-moving kísérleteknél. Ez a bolondság itt is napirenden van s 
kell benne lenni valaminek. A szemek hatását én fedeztem fel, azok 
ma jd több szerepet látszanak vinni, mint a kezek.» (Lev. 128. szám.) 
Megjegyzendő, hogy a szemek hatását már előbb Jedlik is megálla-
pította, mint jelentésének 2. pontja bizonyítja (Uj M. Múz. 1853. П . 
264.) ; Arany egészen függetlenül jutott e fölfedezésre, tanuja éles 
megfigyelésének. Csakhogy az a furcsa, míg Jedlik kísérleteiben az 
asztal közepére szegzett szem mozdulatlanná tet te az asztalt, addig 
Arany tapasztalása szerint ez az igazi indító. Er rő l szól sógorához, 
Ercsey Sándorhoz írt levele, május 27-én: «Tánczoltatj átok-e már az 

1 Műnyelven ezt úgy mondták akkor, hogy: «Sok benne a delejes 
fluidum.» 

2 Erre a cikkre Papp Ferenc volt szíves figyelmeztetni. 
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asztalokat? I t t nagyban j á r j ák a galoppot; fo-forçe benne az. hogy 
a bűvésznek egy pontra kell nézni az asztal közepén, akkor 2—3 
perez alatt a leglustább asztal, tányér stb. is megindul, mely colum-
busi feltalálást nekem köszöni a tudós világ s az asztalmozdításnál 
óraszámra üldögélő társaságok. Yan benne valami. Laczi különösen 
derék legény, a sziklákat is meg-mozdítaná. » (Ercsey: Arany életéből 
77. 1.) A következő, 1854. év március 19-n Egressy Gáborhoz írt 
levele (Lev. 251. szám) azt sejteti, hogy Arany az asztaltáneoltatást 
egy időre abbanhagyta, minthogy a legérdekesebb a jelenségben : a 
szellemek közreműködése, nem állott meg eszének ítélőszéke előtt. 
Egressy abban az időben nagyon ráadta a fejét a szellemidézésre, s 
lígy látszik, legtöbbször Petőfit hívta, mert nem bírta, nem akarta 
elhinni, hogy «korán elirígylett fénye szemünknek», kihez olyan mély-
séges egyéni és művészi barátság fűzte, valóban elesett. Kísérleteiről 
számot ad Aranynak egy levélben, mely sajnos, nincsen meg, vagy 
talán lappang. (Arany levelezésének jegyzéke az Akadémiai Értesítő 
10. évfolyamában nem tud róla). Arany válaszából azonban sejthetjük 
Egressy levelének tartalmát. A válasz idevágó részei így szólnak : 
«A szellemekkel való correspondentiát illetőleg én a scepticusok közé 
tartozom. Se igent se nemet nem mo[n]dhatok. Szegény Sándor halá-
lának oly körülményes leírása meghatott, s levelét eltettem1 a többi-
hez. Azonban leginkább megillető rám nézve, hogy ti a felmagasztalt 
pillanatban r á m is gondoltatok ; ebben látom szeretettök ú jabb tanú-
jelét. Mondám, a kétkedők közé tartozom. Nem a tényt illetőleg : 
mechanikai erőnél többet hiszek e dologban, és értelmes, becsületes 
embereket csalással nem vádolok. Tegnap 2 saját nőm is megkísérté, 
mert tavai ő is megmozgatta az asztalt. A szellem akart írni, de nem 
tudott, csak holmi krix-kraxokat firkált fel s alá a papiron. Meglehet, 
nem tud írni az istenadta. — Azt gondolom, az egész asztalírási proces-
sus, a működő agyában képződik, öntudatlanul, képek és eszmék áll-
nak elé, s egészíttetnek ki. min t az álomban ; így néha egy-két vonás 
megmarad abból, mit a működő egyén tud, s kiegészíttetik olyanokkal, 
miket nem tud, mikre nem is g o n d o l . . . A mit legkevósbbé hiszek, 
az a testtől megvált szellem működési képessége : mert hogyan volna 
a szellem képes oly tökéletlen műszer által minő egy asztal vagy 
bútordarab, nyilatkozni, ha már legmesterségesebb organumának, a 
testnek rendetlen állapota, például a vérnek az agyra tolúlása, meg-
tompíthatja munkásságát. Azonban ezt eldönteni nem az én felada-

1 Ennek hollétéről nincsen tudomásom. 
2 Valószínűleg Egressy levelének közvetlen hatása alatt. 



ARANY KÉP-MUTOGATÓJÁNAK SZEMÉLYES VONATKOZÁSAI. 177 

tom. » Bármennyire kételkedett is Arany a dolog valóságában, a dolog 
mégis nagyon érdekelte, s mikor egy hónappal később, április 18-n 
Pesten jár, meglátogatja Egressyt s valószínűleg az ő biztatására részt 
vesz egy séance-ban, melyen természetesen Petőfi szellemét idézték. 
A meglepő hatásról Arany beszámol 1854 ápr. 22-n, Tompához írt 
levelében : « . . . közelebb pedig az asztaltól is meg fogom kérdeni, 
mit csinálsz. Mert a bűbájos asztal csakugyan megmondja, a mit ő 
tud, s E.[gressy] Gábor naponként correspondeál ra j ta Petőfivel, kihez 
most kedden [ápr. 18-n] nekem is volt szerencsém, akkor nap Pesten 
lévén. Sándor igen jól emlékszik rólam, furcsa is volna, ha nem tenné 
azt. Tréfán kívül, az egész oly bolond história, mit könnyebb kine-
vetni, mint megfejteni, azért korunk tudósai az első útat választották.1 

De, ha magad, rátéve kezedet az asztalra, csupán gondolnád a kér-
dést, s az írott felelet mégis ráillenék arra, akkor szintoly furcsán 
érzenél, mint hasonló esetben én érzettem. No de hagyjuk ez ostoba-
ságot, melyről kiki csupán magát győzheti meg, de mást, még leg-
jobb barátját, testvérét, nejét, apját sem.» (Lev. 14-5. sz.) Erre a kétel-
kedő Tompa ezt feleli : «На eljősz és megmutatod, elhiszem az asztal-
írást» (Lev. 146. sz.). Tompának ebben a feltételes mondatban azon-
ban sokkal fontosabb volt az eljősz, azaz a találkozás Aranynyal, 
mintha a szellemvilág valamennyi lelke a földi világ valamennyi 
asztalával Íratott volna. A következő levélben Arany megint szót ejt az 
asztalról, de úgy látszik, már tréfára veszi a dolgot : «Egresi [!] Gábor-
nak azt írta egyszer az asztal, midőn tőle túlvilági dolgokat kérdezett : 
«Те nagyon bölcs ember vagy, Gábor!» En is olyan formát mondhat-
nék neked.» (Lev. 147. sz.) 

Nyilvánvaló, hogy mikor Arany az asztalírást balladájának egyik 
indítékává teszi, saját tapasztalásából mer í t ; mozgattak asztalt a körösi 
tanárok s a városi társaság ; Aranyék a családi körben, hol különösen 
Laci tűnt ki, mint jó «médium» ; Arany maga is próbálta a kísérletet 
tökéletesíteni, mutat ja az a vélt fogása, hogy a «lánc» működése alatt 
az asztal közepére kell nézni; részt vett egy vagy több «séance»-on, 
melyen Egressy Gábor felidézte közös nagy barátjuk, Petőfi szellemét 
A későbbi években tudtommal már nincs nyoma, hogy Arany tovább 
is űzte volna az asztalírást. Bár eleinte nem mert határozottan kétel-
kedni, s hitte, hogy «van benne valami», később valószínűleg arról 
győződött meg, hogy ez nem egyéb egy érdekes fiziologiai-mechanikai 
kísérletnél, melyhez a lelkeknek édes-kevés közük van. és abbanhagyta 
az egészet. Ezért í r ja balladájában, hogy «mindenféle furcsaság» közt 
«asztalírás ötvenhatban vala itt-ott még divatban.» A költeményben 

1 Célzás Jedlik Ányos kísérleteire és magyarázatára. 
Irodalomtörténet. 12 
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az asztalírás eljárásának részletei különben teljesen megfelelnek a 
követelt formaságoknak. Annak, aki kezét a psychographra teszi, az 
első mozduláskor kérdeznie kel l : a Ki van jelen ?» mivel mindenkinek 
más-más szellem jelenik meg, erre az asztal vagy kopogtatással vagy 
írással válaszol. Ez történik a gróffal is, midőn a maga szellemét kérdve 

asztalhoz nyúl, 
Csak érinti : asztal indúl, 

Szalad ujja közt az ón, 
S a papírra ez van írva 

Ismert kézzel: «En Verón.» 

Ha már tudja valaki, ki a felelő szelleme, akkor mindjár t elsőre 
hívhatja, mint a gróf: 

Megy, s bezárja benső zárját, 
Hívja gyakran holt leányát. 

A további folyamat az, hogy a tanácskérő, legtöbbször hangosan, 
felteszi kérdéseit ; ezért : 

Kulcs lyukon kik hallgatóznak, 
Csak felét hallják a szónak : 

A mit a gróf maga mond . . . 

másik felét a beszélgetésnek a szellem ír ja az asztal segítségével, azt 
tehát nem lehet hallani. 

Nem tartozik az asztalíráshoz — legalább az ötvenes években 
még nem tartozott hozzá — a látomás, a gróf lányának megjelenése ; 
evvel a költő továbbfejlesztette és mélyítette a balladának csodás ele-
mét, mely a büntetés eszközéül szolgál. Hogy a gőgös lelkét ért gya-
lázatot elfeledje, a gróf mulatsággal, versennyel, vadászattal szórakozik : 

Este keres vidám házat, 
Hol van élénk társaság ; 

S időt ölni felkerül ott 
Mindenféle furcsaság. 

S ép ott, ahol legkevésbbé várja, ott a csodásság az apai szeretet és 
a családi gőg harcában a kegyetlenül megtagadott szív párt jára áll. 
Mikor a gróf az «ismert kézzel» írt nevet látja : 

Arczát éri hűs fuvallat, 
Hátranéz s egy «ah!» szót hallat: 
Áll mögötte volt leánya, 
Már nem élő csak az árnya, 

Sápadt, rongyos — ím, minő I 
Karján, alva-é vagy halva ? 

Egy idétlen csecsemő. 
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A látomás meg is szólal ; csöndesen, harag nélkül mondja el a maga 
és gyermekének szomorú sorsát. A jelenést más nem látja, csak az 
apa, Hamletként lelke szemében ; szavát más nem hallja, csak ő, 
szívével ; s aki még előbb kétkedő mosollyal ült le a lelkek asztalá-
hoz, most fölriad, a szót félbe szaggatja, s viselkedése olyan, hogy : 

Kik ezt látják ott körösleg, 
Vélik olyan különösnek, 

Szóbeszédnek tere tág. 

Otthon a cselédség közt is 

Szájról szájra suttogás kél : 
«Csitt ! . . . való : a gróf bolond.» 

Pedig nem az még : 
szól, tesz, rendel 

Most is mindent értelemmel. . . 

csak midőn ahhoz az egy ponthoz ér, az ő rettenetes bűnéhez, akkor 
bezárkózik 

asztalával írat, 
Hogy sebére leljen írat. 

Hiába, a lettet létlenné tenni nem lehet, a halálba üldözött gyerme-
ket nem támasztja föl semmi könyörgés, semmi bűnbánat ; s midőn 
az apa a vadonban, hová elűzte, leánya hűlt maradványait nem lel-
heti meg, s nem adhat ja meg legalább a porhüvelynek az engesztelő 
végső tisztességet, lelke összeroskad az önvád súlya alatt és maga 
alá temeti a gazdátlan testet. A megtagadott apai szív bosszúja ez. 

íme a balladának elemei : egy ütött-kopott, regényesen-érzelgős 
történet s a költőnek személyes élményei : a képmutogató, mely a 
debreceni vásárnak diákkori emlékeiből való s az 1853-i esztendő 
divatos hóbortja, az asztalírás, mellyel a költő maga is megpróbálko-
zott. Ezekből épül föl az a megrázó tragédia, mely művészi értékben 
méltán sorakozik az Őszikék többi remeke közé ! 

TOLNAI VILMOS. 
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A Magyar Irodalomtörténeti Társaság IV. rendes közgyűlésén. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Másodízben gyűltünk össze beszámolóra Társaságunk egy évi 
munkájáról, mióta Európa harcterein világok véres tusája foly. Most 
egy éve Észak rémének fagyos árnyai borongtak lelkűnkön s gyötrő 
aggodalommal szegeztük tekintetünket a Kárpátok ostromlott érc-
kapujára. A szörnyű vihar azóta immár messze vonult határainktól 
s bízó lélekkel tekinthetünk a nagy nap elé, mely győzelmünkkel 
együtt meghozza majd a vérbe és könnybe borult világ esengett 
békéjét. 

Hadbavonult társaink közül ez évben is 'többet szólított el a 
harc fergetegéből nyugtató csöndjébe az örök béke. Hősi halált halt 
társaink : Dobóczki Pál, Filipecz Ferenc, Gagyi Sándor, Isoz de 
Chateaux Emil, Szeghő Ferenc és Zádor Béla emlékét büszke fájda-
lommal és kegyelettel őrizzük, s köztük Dobóczki Pálban tudomány-
águnknak egyik képzett, sokatigérő reményét is gyászoljuk. 

Fájó veszteséget hozott ez év választmányunknak is, melynek 
két tagját ragadta el a halál : Baksay Sándort, a pátriárkák korá-
ban, s Madarász Flórist, a férfikor delén. 

Baksay, a kitűnő elbeszélő, a magyar léleknek egyik legrokon-
szenvesebb tolmácsa s egyik utolsó képviselője annak a nagy magyar 
nemzedéknek, mely egyetemes műveltségével magyarságának meleg 
megbecsülését egyesítette. Univerzális tudásukat igen bensőséges iro-
dalmi kultura hatotta át élettel és emelkedettséggel. Ezt az irodalmi 
műveltséget ők lelkűknek valóban kedves és feledhetetlen kincséül 
szerezték meg és őrizték. »-Talán el sem hiszi a mai fiatalember, — 
írja egyik emlékezésében -— hogy nekünk magyar irodalmi tan-
székünk, tankönyvünk és íróink nem voltak soha, mégis alig akadt 
közöttünk, aki az egész irodalmat Csokonai Limájától a Tompa 
Gólyájáig ne tudta volna, akinek ünnep ne lett] volna az a nap, 
melyen a nagyobb neveknek egy-egy terméke megjelent.» 
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Irodalmunknak ez a szeretete tárgyválasztásában is nyilatkozik. 
Dámwjában sok az irodalomtörténeti vonatkozás ; hosszabb költői el-
beszélése szól az előtte annyira kedves Baranyának énekes hitújí tójá-
ról, Sztárai Mihályról, míg az «istenes vén embert», Károli Gáspárt, 
kinek nyelve oly jelentékeny hatással volt rá, három kitűnően ar-
chaizált levélben támasztja fel előttünk, melyekben aranyos humor, 
tréfás kötődés, az élet kicsinyességein való jóízű mosolygás váltogat-
ják egymást. A Rudolfiás daliás költőjét, a jó Palóczi Horváth Ádámot 
egész sor jóízű anekdota rokonszenves hőséül vezeti elénk. A boldog-
talan Dömötör János emlékének egy szép emlékbeszéddel áldozott, 
el-elboruló érzéssel, itt-ott szinte drámai erővel rajzolván sorsának 
fordulatait, melyeknek szálaiból szőtte szép elbeszélése, a Pusztai 
találkozás meséjének egy részét. Többször nyer nála hangot Jókai 
művészetének hódolattal teljes megbecsülése is. Gyönyörű néprajzi 
dolgozataiban sem feledkezik meg az irodalomtörténeti vonatkozások 
kiemeléséről s egyszerűségükben is mily megkapó, művészi képekkel 
teszi ez t ! Tolnáról ezt í r j a : «A múzsa is röpköd a völgyek között, 
neki is vannak itten fészkei. Fiai nyomát keresgéli, meg is találja. 
Szent Lőrinc és Borjád egy-egy bokrot rejtegetnek, Petőfi szállt meg 
bennök egy időre ; amott tanult egy rövid éven, emitt énekelt egy 
rövid tavaszon át. Az Árpádok lantosát, a szép nyelvű Garayt, Szeg-
zárd szülte a nemzetnek ; és a költők atyja, Vörösmarty, Bonyhádon 
nevelt és nőtt a Perczel-udvarban. Nem is felejtheti, meg is örökíti 
Széplak című költeményében a széplaki völgyet, «fiatalságának tün-
dérországát». Talán még szebb, a mit Somogyról ír egy he lyen: 
«Niklán a Berzsenyi ujjai alatt pengett a horatiusi lant. Még akkor 
a költők berkekben énekeltek, megvonulva kiki a maga fészkében, 
mint a madarak. Csak Csokonainak nem volt fészke ; ő végig tril-
lázta Somogyot, csak úgy a levegőben röpködve, mint a pacsirta, vagy 
helyről helyre vándorolva, mint egy elkésett troubadour.» De más 
munkáiban is irodalmunkról ejtett minden nyilatkozatában a ma-
gunkénak oly feltétlen hűségű megbecsülése nyer hangot, hogy e 
tekintetben a mai nemzedék valóban sokat tanulhat tőle. «A mi nagy 
í r ó i n k n a k . . . - mondja egyik helyén — ha én egy sorát elolvasom, 
kiesik kezemből a toll, mint szent Cecilia kezéből a lant, mikor az 
angyalok énekét meghallotta.» Egy más alkalommal ezt í r j a : «En 
olvastam Hómért, Virgilt, Byront, Dantét, Scott Waltert, Dickenst, 
Ouidát ; de Arany szebben énekel, mint Homér és Byron ; és Jókai 
szebben mesél, mint Dickens és Ouida. Szebbet énekelnek, szebbet 
mesélnek, mert a mienket éneklik és mesélik.» 

A véletlen sajátosan szomorú szeszélyéből Baksayról írta nyilvá-
nosság elé került utolsó sorait választmányunk másik halottja, Mada-
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rász Flóris, elbúcsúztatván egy melegérzésű nekrologban azon kap-
csok egyikét benne, melyek nemzeti irodalmunkat nagy múltjához 
fűzték. Irodalmunk nagy hagyományainak ép oly komoly megbecsü-
lése s igaz szeretete tölti el az ő lelkét is, mint Baksayét s ez irá-
nyítja írói munkásságát is. Nincs miért felsorolnom 15 esztendei 
munkájának gazdag termését, melynek pontos jegyzékét épen folyó-
iratunkban tette közzé Tordai Ányos társunk baráti kegyelete. E he-
lyett legyen szabad inkább egypár vonást kiemelni abból a rokon-
szenves képből, melyet termelésének egésze feltár előttünk. 

Nem tudós búvárlatokban kereste legfőbb gyönyörűségét és igazi 
hivatását, bár e téren is kétségtelen érdemeket szerzett, különösen 
Yerseghyről írt dolgozataival, elsősorban pedig Verseghy kézirati 
hagyatékának feltárásával. Tehetségének főiránya a népszerűsítés felé 
vonzotta ; arra ösztönözte, hogy komoly és értékes tanulmányait a 
közönség szélesebb köre számára írja. Nagy olvasottságú, eleven ész-
járású, jóízlésű, vonzó előadású író, kinek tanultsága gazdag tárházá-
ból mindig rendelkezésére állott a szükséges anyag, a megvilágító 
vonatkozás. Szeret egy-egy szép költői idézetből, egy-egy hatásos, 
csinosan rajzolt s kedvvel részletezett képből indulni ki, s mindig 
megbecsüli a kérdés történeti fejlődésének tanulságait. Költői lélek, 
ki tudós munkájában is az eleven irodalmi élettel való kapcsolatot 
kereste, a jelen irodalmának kérdései vonzották leginkább. Ez a von-
zalma két irányban sugallta, ösztönözte munkásságát. Egyrészt szerető 
elmélyedéssel elemezte és méltatta a ma irodalmának azokat az íróit, 
kikben a mult tradícióinak hagyományosait látta, különösen Gárdo-
nyit, Herczeg Ferencet és Sipuluszt ; másfelől bátor határozottsággal 
mutatott rá a mai magyar dráma egy csoportjának, mely a múltnak 
becses hagyományaival semmi kapcsolatot nem mutat, erkölcsi fogya-
tékosságára, magyartalan irányára, a hatásvadászatnak minden más 
szempontot alárendelő célzatára. Elfogulatlan szemlét tartva azokon 
az exportdrámákon, melyeknek magyar eredetével semmi okunk sincs 
büszkélkedni, határozottan visszautasítja azt a hazug harsonát, mely 
a magyar szellem dicsőségéül hirdeti e gyári munkákat s íróik szá-
mára a magyarság háláját reklamálja. Minél kívánatosabbnak látjuk, 
hogy irodalomtörténetünk nyomon kisérje érdeklődésével legújabb 
irodalmunkat is, annál fájóbbnak érezzük Madarász Flóris korai el-
vesztőt, kire bizonyára sokszor fog majd hálával gondolni mai irodal-
munk történetének kutatója. 

Társaságunk e nehéz, veszteségekkel teljes évben is akadályok 
nélkül folytatta munkásságát minden irányban. Tagjaink száma nem 
fogyatkozott meg, s anyagi támogatását a Nagym. Vall. és Közokt. 
Miniszter Úr sem vonta meg tőlünk. Tagjaink és előfizetőink száma 
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1048 ; közülök tiszteleti tag : 1, alapító tag : 24, rendes tag : 658, 
rendkívüli tag : 43, előfizető : 322. A Nm. Vall. és Közokt. Miniszter 
Úr 3000 kor. segítséggel támogatta Társaságunkat. Hálás köszönetet 
mondunk érte. Nem volt fennakadás folyóiratunk megjelenésében, — 
mely 48 munkatárs közreműködése mellett 15 nagyobb tanulmányt 
és értekezést, 17 kisebb közleményt s 38 hosszabb ismertetést közölt 
és 110 lap és folyóirat irodalomtörténeti közléseit kisérte éber figye-
lemmel, — s nem volt hiány felolvasó üléseinken a közönség szíves 
érdeklődésében. Felolvastak : ápr. 24-én Perényi József Szigeti József 
ifjúkora s Zolnai Béla A Törökországi Levelek keletkezéséhez ; okt. 
23-án Hegedűs István Kendi Anna históriája, s Pitroff Pál Degré 
Alajos egy ismeretlen drámája; nov. 27-én Morvay Győző Zalár 
József önéletírása s Vértesy Jenő Gibbon mint szépiróink forrása ; 
jan. 8-án Négyesy László: A Pataki Névtelen neve s Vargha Dám-
ján A megkerült Pozsonyi Codex ; febr. 5-én Perényi József : Aranka 
György Erdélyi Nyelvmivelö Társasága s Gábor Ignác Zrínyi és a 
régi magyar verselés címmel. 

Kétségtelenül fölemelő, kultúránk életképessége és jövője felől a 
legszebb reményeket keltő jelenség, hogy még e páratlanul nagy küz-
delem sem akasztotta meg kulturális életünk rendes menetét. E ször-
nyű világkrízis bús árnyait elűzte leikünkről hitünk hős védőinkben, 
kiknek legtömöttebb sorául az a magyar paraszt vérzett határainkon 
s küzd messze földeken ezért a kultúráért, akit Baksay ismert, szere-
tett és rajzolt. A harcos erények, melyek hőseinknek babért, nevünk-
nek becsületet szereznek, a magyar léleknek ugyanabból a rétegéből 
fakadnak, amelyből sarjadtak legnagyobb költőink és íróink alkotásai 
E léleknek költői nyilvánulásait, dicsőségest és szerényt, világgá har-
sanót és szűkebb körben félénken elhalót, kutatja, elemzi és méltatja 
tudományunk, melynek lelkes munkálására Társaságunk alakult. En-
nek a léleknek kell mindnyájunkban élni és hatni, ennek minden 
nyegle támadástól és minden romboló hatástól való megvédése s 
tiszta, ép magyarságában való továbbfejlesztése lesz legszentebb fel-
adata a jövő magyar irodalmi életének és törekvéseinek. Ennek elő-
mozdításában és ellenőrzésében Társaságunkra is szerep vár. Erre 
kötelez bennünket hangos kategorikus imperatívusszal a kiömlött ten-
ger magyar vér s a harcosok elképzelhetlen szenvedése. Csak így 
leszünk méltók vitéz katonáinkhoz, kik a boldogabb, szabadabb és 
magyarabb Magyarország képét szövögetve állják a háború minden 
borzalmát. 

Ott küzd közöttük immár 19 hónapja sok derék társunkkal 
együtt nehéz, felelősséggel teljes, terhes helyi szolgálatot teljesítő 
szerkesztőnkön kívül t i tkárunk is. Gondoljuk meg, Tisztelt Közgyűlés, 
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a lélek legnemesebb emelkedettsége mellett is mit jelent tudós mun-
kásságán oly hivatással és lelkesedéssel csüggő embernek, amilyennek 
érdemes titkárunkat mindnyájan ismerjük, munkaköréből már majd-
nem két éve tartó kiszakítása, s erre gondolva, hálás megilletődéssel 
küldjük el egy pillanatra hozzá lelkünket szeretetével és hűségével 
egy meleg baráti kézszorításra. 

Kérem jelentésemnek szíves tudomásul vételét. 
K É K I L A J O S . 
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Lehet közel vagy távol a világháború vége : annyi bizonyos, hogy 
a tanulságok már most is hangosan kopogtatnak mindnyájunk aj taján. 
Ezeknek a tanulságoknak nem igen nézhet senki a szemébe nyugod-
tabb lelkiismerettel, mint a mi tudományunk, a magyar nemzeti 
irodalomtörténet, mely születésétől fogva át van hatva attól a meg-
győződéstől, hogy nemzetibb ügy nincs az övénél s nemesebb cél is 
aligha. Legelső lépése is odairányult, hogy bennünket, Nyugateurópa 
katonai védőbástyáját, irodalmunk révén új oldalról mutasson be az 
idegen művelt országoknak, mint a kultúra terén is hasznos szövet-
ségest. Derék úttörőink, Czvittinger és Rotarides már kétszáz évvel 
ezelőtt tiltakoztak a «barbár» jelző ellen, mely szomszédaink elhamar-
kodott ítéletéből, sajnos, még ma is ki-kihangzik és azon buzgólkodtak, 
hogy a magyar nemzet szellemi és erkölcsi színvonalát — melynek 
leghűbb értékmérője az irodalom — megismertessék és elismertessék 
a külfölddel. Nem ő rajtok s nem utódaikon múlt, hogy a külföldet 
ránk vonatkozó makacs félreértéseiből most, két évszázaddal később, 
még mindig fegyvereink erejével kell kijózanítanunk. Ami a szó ha-
talmának nem sikerült, kivívja azt — úgy látszik — a hagyományos 
magyar vitézség : a külföld egy részének figyelme vagy legalább 
kíváncsisága már is kezd nyelvünk ós így irodalmunk felé fordulni, 
melyről eddig többnyire látatlanban ítélkezett. Egyes nemzeteken 
épen most bosszúlja meg magát irántunk tanúsított nemtörődöm-
ségük s lenézésük. Ellenségeink magukra vessenek, ha a jelenlegi 
roppant mérkőzésben kínosan lepte meg őket a magyar nemzetnek 
nemcsak tehnikai, hanem erkölcsi fölkészültsége is. Midőn ez utóbbi 
nagy erősségünknek, a mi szilárd nemzeti öntudatunknak számos 
ébrentartó forrása közé irodalomtörténetírásunk is odaszámítja ma-
gát, részéről ez bizonyára nem puszta dicsekvés. Hiszen a nemzet 
lelkének, erényeinek és hibáinak, eszményeinek és álmainak meg-
ismeréséhez aligha rendelkezik valaki biztosabb kulccsal, mint az 
irodalomtörténész. Az irodalom nyújtotta adalékok gyakran őszin-
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tébbek, tehát értékesebbek is akárhány politikai okmánynál. Tudo-
mányunk megalapozója : Toldy Ferenc nemzeti fennmaradásunknak 
ép annyi biztató jelét olvasta ki irodalmunk történeti fejlődéséből, 
mint pl. Szalay László históriai múltunkból. Az irodalom tanulmá-
nyozója is a jelent és a jövőt kívánja szolgálni a múlt ismeretével s 
épúgy a nemzeti lélek ütőerét tapintja, akárcsak a politikus ; ki ta-
gadhatná, hogy Széchenyinek Magyarország állami újjáteremtésére 
irányuló munkája csonka lett volna az Akadémia megalapítása nélkül ? 
Abból a fölemelő tudatból, hogy közreműködhetik a legnagyobb ma-
gyar eszméinek megvalósításában, irodalomtörténetírásunk vigasztalást 
merít olyankorra, midőn — nem is olyan ri tkán — őt is utóiéri a 
Széchenyi-sors, a meg nem hallgattatás. Az irodalomtörténész, épen 
mivel nem csupán a jelent nézi, sokszor kénytelen szembeszállani a 
jelen irodalmával, mert az irodalom terén is merülnek fel minduntalan 
kóros jelenségek, melyek szinte csalhatatlanul a nemzeti élet vala-
melyik rétegének többé-kevésbbé komoly megbetegedéséből fakadnak 
fel. Amilyen bizonyos, hogy az ilyen tünetek felismerése és lehető 
ellensúlyozása elsőrangú nemzeti érdek, nem kevésbbé igaz az is, hogy 
erre a feladatra olyan orvos való, aki az irodalom beteg szervezeté-
nek múltját, fejlődését, levegőjét, tápláló forrásait, az élettel s más 
irodalmakkal való ezerféle kölcsönhatását beható tanulmányozás alap-
ján ismeri, — vagyis az igazságos kritika elsősorban szintén irodalom-
történet. Persze a beteg igen sokszor nem hisz az orvosnak s ez 
bizony elszomorító tapasztalat ; azonban az értékelés jogáról semmi 
esetre sem mondhat le tudományunk, mely a nemzeti és művészeti 
nagy érdekek védelmére őrszemként állítja ki a kritikát, miután ezt 
a múlt történeti fejlődéséből merített becses tanulságokkal fegyverezte 
fel. Kiváló kritikusaink mindnyájan így fogták fel hivatásukat s ha 
csupán a halottakat tekintjük is közülök (Kölcsey, Bajza, Gyulai, 
Péterfy), mindnyájan viselték a népszerűtlenség töviskoronáját, mely 
azonban majdnem egy jelentésű volt a nagy tekintéllyel. A legköze-
lebbi múltban is nem egyszer érte vád tudományunkat, mely a hazafi-
ság lázas pírja alatt is felismerte a veszélyessé válható baj t . A vádak 
sohasem térítették le a tárgyilagos igazság és mérséklet talapzatáról 
irodalomtörténetírásunkat. Az egészséges nemzeti eszme volt vezér-
csillaga s évtizedek óta küzd a nemzetietlen irodalmi dekadencia 
ellen ; de sem a múltban nem dédelgette a nacionálizmus kinövéseit, 
melyek pl. az olasz irodalomban oly kártékony erőre kaptak, sem 
most nem utánozza ellenségeink sok híres íróját és tudósát, kik poli-
tikai szenvedélyük mámorában minden tudományos és kulturális ér-
demet el akarnak tőlünk vitatni. 

Most, midőn munkásságunk évi mérlege •— főként az önállóan 
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megjelent művek számát tekintve a szokottnál kissé kedve-
zőtlenebbnek látszik, talán szabad volt a fentebbi sorokban hozzá-
nyúlnunk évtizedek alatt gyűjtött erkölcsi tőkénkhez s mintegy fel-
bátorítani vele magunkat, hogy az idegemésztő, szomorú jelen szárnyát 
ne szegje munkakedvünknek s hivatásunkba vetett hitünknek. Magá-
nak az 1915-iki évnek úgy sem igen van «története» más szempont-
ból, csupán a háborúéból. Az irodalomtörténetírók csöndes, tudományos 
munkája nem szünetelt ugyan most sem, sőt egy pár olyan jelentős 
alkotás is került napvilágra, melyek másforma viszonyok közt bizo-
nyosan magukra vonnák a közfigyelmet ; az ügyünket szolgáló inté-
zetek és társaságok sem hagyták megbénulni működésüket, — de, 
hiába, irodalomtörténeti eseményekről csak békés időben beszélhetünk. 
A rendkívüli körülmények számos munkatársunkat elszólítottak életbe-
vágóbb fontosságú cselekedetekre; ki tudja, hányat veszít el közülök 
tudományunk örökre ? Az itthon maradottak lelki-testi erejét is na-
gyobb megpróbáltatások érik, mint máskor. A tudományos munkál-
odás egyéb feltételeit is természetszerűleg megnehezíti a helyzet ; 
pl. hazánk legnagyobb közkönyvtára, a Nemzeti Múzeumé, akivé te le 
postai viszonyok következtében nem kölcsönözhet könyveket vidékre 
úgy, min t eddig ; nem vádként említjük ezt az adott helyzetből folyó 
tényt, de hogy az ilyen szellemi blokád mit jelent az irodalomtörténet 
mindazon munkására nézve, akik nem budapestiek, azt a vidéki könyv-
tári viszonyok minden ismerője tudja. Mindazáltal semmiképen sem lesz 
leverő látvány végignéznünk a magyar irodalom-történetírás 1915-iki 
termésén. Egészséges magvakról lesz i t t szó, melyek a zord idő ellenére 
is kikeltek a tudományunktól meghódított s évtizedek alatt megmun-
kált jó talajból. Nem bírálgatni akarjuk a felsorolandó tanulmányokat; 
ez nemcsak erőnket múlná felül, hanem célunktól is eltérítene, Most 
is, mint tavaly, egyszerű rekapitulációra törekszünk : iparkodunk le-
szögezni, minő irodalomtörténeti kérdésekről volt szó az elmúlt évben 
s mennyivel tudunk többet 1914-hez képest. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k . 

1. Л pogánylcor. 

Félős, hogy ez a rovat apránkint egészen lekerül a napirendről. 
Hűn mondáink és magyar vezérmondáink terén bizonyára nem 
mondták még ki az utolsó szót, de egyéb biztos anyaga e kornak 
nem is igen áll az irodalomtörténet rendelkezésére. A legrégibb ere-
detű, ma még élő regös-énekek és népmesék legalább is felerészben 
már újabb, sőt talán legújabb idők termékei. Nemzetünk pogánykorára 
vonatkozólag — reméljük — még sok adalék fog napfényre kerülni, 
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de terjedelmesebb írott emlék aligha. Át kell tehát lassanként adnunk 
a kutatás és magyarázás szerepét a néprajznak és régiségtannak s 
minél több eredményt fog felmutatni ez a két tudomány, annál 
inkább fájlalhatjuk, hogy a kereszténység ezen érdekes időszak életé-
nek azt az oldalát pusztította el legteljesebben, melynek kincseit a 
mi tudományunk eszközeivel lehetne kibányászni és fémjelezni. Ide-
gen irodalmak analógiáin kívül alig lesz immár vezérfonalunk ide-
vonatkozólag s ez is csak feltevések süppedékes területéig követhető. 
Az elmúlt évben pl. Moór Elemér alább említendő könyvének első 
fejezete a pogánykori ének-mondáinkra vonatkozó eddigi magyaráza-
tokat is bírálata körébe vonta s ezért itt is megemlítjük; ügyesen 
polemizál Sebestyén Gyulával s osztják és germán analógiákból indúl 
ki. Elek Oszkár (Ethnogr.) néhány népballadánknak skót-angol vál-
tozatait vagy rokonait ismertette F. J. Child gyűjteménye alapján s 
minthogy e népballadáink számos indítéka ősrégi — bár aligha nem-
zeti — hagyományra vezethető vissza : itt láttuk jónak beszélni róla. 
A M. Népköltési Gyűjtemény legújabb (XIII.) kötetét is szabad lesz 
talán pogánykorunk termése gyanánt tekintenünk, ha másért nem, 
hát a néhai érdemes gyűjtőre, Ipolyi Arnoldra való tekintettel, aki 
részben az említett kötet népmeséiből építette fel annak idején 
magyar mitológiáját ; e kötetet Kálmány Lajos rendezte sajtó alá és 
Sebestyén Gyula írt hozzá bevezetést, mely utóbbi az Ethnographiában 
is megjelent. Kálmány maga is nagyérdemű gyűjtő ; legutóbb (Vác. 
1914) «Hagyományok» cím alatt két kötetnyi népmese-félét tett közzé. 

2. Л keresztyén középkor. 

A Halotti Beszéd és Könyörgés a közelmúltban több oldalról 
nyert megvilágítást Erdélyi Lajos 1914-iki vizsgálódásai nyelvjárási 
szempontot követtek, most pedig Czebe Gyula a H. B.-nek a görög 
és latin szertartáshoz való viszonyát fejtegetvén, kimutatta, hogy leg-
régibb nyelvemlékünknek a görög szertartáshoz semmi köze sincs, 
tehát Sztripszky H. és Artim M. álláspontja tarthatatlan (E. Ph. K). 
Katona Lajos hatalmas látókörű motívum-kutató és — hogy úgy 
mondjuk — meselélektani búvárlatainak ez idő szerint nincs igazi 
folytatása középkori irodalmunk mezején ; az elmúlt év is termelt 
azonban, kivált filológiai szempontból, igen alapos és becses dolgoza-
tokat. Király György «А Margit-legenda és rokonai» c. tanulmányá-
ban (Irodt. Közi.) antiochiai Szent Margit históriájára és a vele rokon 
Marina-, Pelagia-, Euphrosyna- és Eugenia-legendákra hívta fel a 
forráskutatók figyelmét. Hat legenda meséjét hasonlította össze s arra 
az eredményre jutott, hogy ezek a legendák valamely régi (pogány) 
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kedvelt novella szárnyain terjedtek el mindenfelé s váltak alkalmas 
anyaggá modern írók (Gottfr. Keller, A. France) számára is ; tehát 
Király alapos vizsgálódása érdekesen igazolta G. Keller sejtését (lásd 
a Sieben Legenden előszavát). Király ezután a tárgyalt legendakörnek 
kódexeinkben való elterjedtségéről szól, a Függelékben pedig a Debre-
ceni kódex legendáinak forrásaira vonatkozólag egészíti ki Horváth 
Cyrill kutatásait. Azok a kódex-tanulmányok, melyeket Mészöly 
Gedeon nyelvészeti, Vargha Dámján teologiko-filologiai szempontból 
évek óta folytatnak, hasznos megállapításokkal gazdagítják irodalom-
történetírásunkat. Mészöly legutóbb (Irodt. Közi.) azt bizonyította be, 
hogy a Döbrentei-k és az Apor-k, második keze nem magával a 
ferencrendi bibliafordítással, hanem ennek egy ma már nem létező 
átdolgozásával állanak közvetlen kapcsolatban ; Vargha D. tanulmánya, 
melyet a M. T. Akadémiában mutatott be, Petrus de Natalibus « Cata-
logue Sanctorums с. művének kódexeinkhez való viszonyát tárgyalja 
(Bp. 1914-). A legújabb kutatások a régi irodalomra vonatkozó számos 
eddigi adatunkat módosították. Ezért vált szükségessé a Eégi Magyar 
Költők Tára c. becses gyűjteménynek javított kiadása, amit a M. T. 
Akadémia már munkába is vett. E készülő vállalat I. kötetéből kö-
zölt a kötet szerkesztője : Horváth Cyrill érdekes mutatványt (A bpesti 
VIII. ker. községi főreálisk. értés. 1914—15), melyben három eddig 
középkorinak hitt versről mutatja ki, hogy későbbi időkből valók. 
E korszaktól kezdve egész régi verses irodalmunknak egyik legfogósabb 
problémája «a magyar ősi ritmus.» Ilyen cím alatt adott ki még 
1908-ban egy könyvet Gábor Ignác, igyekezvén vitát kezdeményezni 
az ő újszerű ritmus-elméletére vonatkozólag, melynek egész épületét 
két oszlop tartja : az evolúció és az analógia törvénye ; de három 
évvel később kiadott Edda-fordításának bevezetésében elkeseredve 
mondta, hogy állításait agyonhallgatták. E panaszban volt némi 
igazság s az elmúlt évben Horváth Cyrill (Irodt. Közi.) mintegy 
kötelességének érezte, hogy a Gábor Ignác elméletével foglalkozzék, 
melyet legtöbb részletében nem tart ugyan elfogadhatónak, de magát 
a kérdést annál tisztázatlanabbnak és fontosabbnak. A maga részéről 
óvakodik dogmatikus megállapításoktól, szerényen inkább csak a 
«hozzáértők» figyelmét akarta felkelteni számos eszmeébresztő meg-
jegyzésével. (Ügy érezzük, hogy e nehéz feladat gyökeres tisztázásához 
most is egy Arany Jánosra volna szükségünk, aki a tudományos 
kutatás szigorú óvatosságát a lángeszű költő csodás intuíciójával tudná 
párosítani). Négyesy László egy kisebb cikkben (Irodt.) szintén egy 
pár ritmusosnak látszó kódex-szövegre hívta fel a E. M. K. Tára 
szerkesztőjének figyelmét. — Beható ismertetést adott Gulyás Pál 
Mátyás király könyvtáráról (Bp. Szemle), a modern kritika mérlegére 
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téve az e tárgy körül keletkezett legendás túlzásokat ; e tanulmány 
igen sok utánjárást igényelt, mert egyenes adat alig áll a kutató 
rendelkezésére. 

3. Л reformáció kora. 

E korszak egyházi irodalmával —- irodalomtörténeti szempont-
ból —- a múlt évben senki sem foglalkozott. Dévai Birói Mátyásról 
hasznos egyháztörténeti munka jelent meg Bévész Imrétől (Kolozsvár, 
1915), Batizi Andrásról is egy cikk Thury Etelétől (Prot. Szemle), de, 
úgy látszik, e téren egészen át is engedjük a szót a teológusoknak, 
holott a dolog így nincs rendjén. Bévész Imre említett művének 
bírálója (Irodt. Közi.) jogosan beszél protestáns irodalomtörténetünk 
majdnem teljesen parlagon heverő mezejéről. Két esztendő múlva lesz 
a reformáció megszületésének négyszázadik évfordulója; örvendetes 
volna, ha ez az alkalom nemcsak az egyházi tudományok terén, hanem 
az irodalomtörténetben is valami monumentálisabb művet hozna létre. 

A protestáns kor világi irodalmát jórészt az ú. n. széphistóriák 
alkotják. Minél kétségtelenebb volt, hogy ezeknek legnagyobb része 
fordítás vagy hevenyészett átdolgozás, annál erősebben szerettük hang-
súlyozni a Szilágyi és Hajmásiról meg a Toldiról szóló mondák szín-
magyar eredetét. Lényegében talán ma sem dőlt még meg ez a tétel, 
de a folyvást előbbre haladó forrás- és motívum-kutatás szépen be-
bizonyítja, hogy az elszigetelő kínai fal a költészetben még sokkal 
lehetetlenebb, mint a való életben, mert a költészet megszámlálhatatlan 
elemei és indítékai örökös kölcsönhatásban vannak egymással és sok-
szor igen érdekes útakat tesznek meg. Az említett két «hazai» mon-
dára vonatkozólag is mindinkább bizonyossá lesz ez. Szegedy Bezső, 
kutatásainak eredményeképen, megállapította (Irodt. Közi.), főleg Thury 
Józseffel szemben, hogy a Szilágyi-Hajmási-féle magyar mondának 
minden lényeges eleme megvan a délszláv népköltészetben, bár némileg 
más egybefűzésben ; ez a találkozás — mondja Szegedy — nem lehet 
a véletlen műve, hanem kétségtelen, hogy a délszláv néphagyomány 
hatott a magyar mondára (nem pedig megfordítva), aminthogy a dél-
szláv népköltészet sűrűn hatott az oláhra is, valószínűleg a szászra, 
sőt a cigányra is. (Érdekes, hogy Moór Elemér meg, Toldi-könyvének 
egyik jegyzetében, francia-német « spielmann-import» -riak véli a Szilágyi-
Haj mási mondát.) — A Toldi-monda ügye bonyolúltabb. E kérdésnek 
bő irodalma van már, melyre nem szándékozunk kiterjeszkedni, de 
arra mindnyájan jól emlékszünk, hogy 1914-ben összetűztek egy-, 
mással a hazai eredet és a külföldi (francia) közvetítés vallói. Az 
említett vita folyamán Heinrich Gusztáv a német irodalmat is be-
vonandónak mondotta a vizsgálódás körébe. Ez utóbbi irányban már 
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folyt is akkor a kutatás, amit bizonyít Moór Elemér könyve: «A Toldi-
monda és német kapcsolatai» (Bp. 1914). Ez a könyv új módot próbál 
a Toldi-monda eredetének és alkotórészeinek kihámozására. A monda 
mesei eredetére vonatkozó gondolatot Fr. Panzertől kölcsönözte, ki-
egészítvén a magyar mese-variánsokat ; az öreg Toldit illető mondai 
elemeket pedig egyes német mondákból származtatja ; az idegen anyag 
közvetítőiül a (részben elmagyarosodott) német spielmannokat véli s 
ez állítás valószínűségét igen tetszetős érvekkel támogatja. A mondá-
ban szereplő Toldi történeti létezését jóformán szóra sem méltatja 
{a mesei eredet elmélete folytán ez érthető), ellenben a még meg-
menthető szájhagyományi elemek lejegyzését sürgeti. Főérdeme a 
spielmann-hatás lehetőségének bebizonyítása ; ezzel a kutatás számára 
új út nyílt meg s az az álláspont, mely az idegen hatást makacsul 
tagadja, egyre tarthatatlanabbá válik. — A helyzet olyan, hogy ez 
időbeli költészetünk forrásait illetőleg ezután is el lehetünk készülve 
meglepetésekre. Osszefoglalóbb művek egyelőre talán azért is nem te-
remnek idevonatkozólag, mert ki volnának téve a hamaros elévülés-
nek. A legújabb adatokból okulva ajánlatos volna, hogy a legközelebbi 
irodalmi szomszédságot: hazai nemzetiségeink költészetét tüzetes vizs-
gálat alá vegyük. Úgy tudjuk, hogy a Kisfaludy-Társaság ez irányban 
is tervbe vette a gyűjtést és az összegyűjtött darabok magyarra for-
dítását ; hogy a tudományos földolgozás lehetőleg lépést tartson vele, 
ez a mi kötelességünk. 

E korszak irodalmához adalék az az Ovidius-fordítás, melyet 
«Erős Ajax és bölcs Ulixes» címmel Csáktornyai Mátyás készített 
1592-ben s melyet Dézsi Lajos tett közzé (Irodt. Közi.). 

4. Az ellenreformáció kora. 

Ez idő legnagyobb íróját és hősét : Zrínyi Miklóst, halálának 
harmadfélszázéves fordulóján, «a történelem jubilálja». Európa nagy 
részét háború fergetege rázza, mint az ő idejében. A magyar nemzet 
katonai erényei olyan fényben ragyognak, amilyenről Zrínyi csak ál-
modozott. Országunk egy nagy Sziget lett s Veszedelme az egész szláv-
ság, melyhez még, sajnos, Zrínyi kedves Itáliája is csatlakozott. Az 
ozmán hatalom azonban — még csodásabb változás — százados ellen-
ségből örök bajtárssá vált s hadseregünk, melynek legelső soraiban 
ott vitézkednek költőnk szeretett horvátjai is, naponként viszi véghez 
a szigetvári hősök nagyszerű tetteit. Nemzet és király szent egyet-
értésben küzd a jövő nagyságért a szláv áfium ellen tökéletes had-
sereggel : soha ilyen méltó nem volt nemzetünk Zrínyi dedikációjához 
.s dedikált nagy művéhez. Nem csoda, hogy irodalomtörténészeink 
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közül többen mintegy zarándokútat tettek Zrínyi szellemi hagyatéká-
hoz. Beöthy Zsolt két elnöki beszédben idézte fel Zrínyi emlékét. Az 
egyikben (Bp. Szemle) kormányunkat, hadseregünket, tudományunkat 
és irodalmunkat, szóval egész országos közéletünket hívta fel hódolat-
tételre e kivételes nagyság előtt. (A M. T. Akadémia felől e tekin-
tetben már biztosak lehetünk. Négyesy László indítványára elhatá-
rozta már régebben, hogy az 1651-iki Syrenáról facsimile-kiadást 
készíttet, Zrínyi születésének háromszázadik évfordulóját pedig méltó 
módon fogja megünnepelni.) Másik beszédében (Irodt.) a Zrínyiászt, 
irodalmunknak ezt az egyik legabszolutabb becsű alkotását, belehelyezte 
Beöthy az ellenreformáció világköltészetébe, mint a legkiválóbbakkal 
egyenlő rangú eposzt és figyelmeztette irodalomtörténetírásunkat egy 
fontos feladata teljesítésére : legjelesebb költői termékeink magyará-
zatánál és értékelésénél a világirodalmi szempont alkalmazására. — 
Takáts Sándor «Zrínyi Miklós ismeretlen levelei» címen (Bp. Szemle) 
sok érdekes új adattal teszi teljesebbé a nagy költő egyéniségére 
vonatkozó tudásunkat. Lelkesedve mondja Takáts, hogy a napfényre 
került levelek egytől-egyig ékes példái Zrínyi erkölcsi komolyságának 
és önzetlen hazaszeretetének. Ezek az új adatok persze játszva döntik 
meg Széchy Károly egyik-másik feltevését, hiszen a legtöbb feltevés-
nek ez a sorsa ; mindazonáltal Széchy nagy monográfiája — terjen-
gőssége és stílusának némely modorosságai ellenére is — még mindig 
a leggazdagabb tárháza a Zrínyire vonatkozó tudnivalóknak. — 
Szegedy Bezső kimerítő értekezésben (Irodt. Közi.) vizsgálta, milyen 
módon foglalkoztatja a múltban és a jelenben a horvát költészetet a 
szigetvári hős alakja és hadi ténye. Tehát horvát Zrínyiászokról van 
szó, azért — úgy gondoljuk — itt kell megemlékeznünk e tanulmány-
ról, mely meglepő adatokkal bizonyítja, hogyan lett a magyar dicsőség 
hőséből a horvát költészetben először a katholikus rajongásnak, leg-
újabban pedig a trialista — vagy még rosszabb — illirizmusnak 
képviselője, illetőleg jelképe. Ez a higgadt és szigorúan tudományos 
dolgozat hatásosan mutatja, hogy a politika beteges tüneteinek 
nyomozásakor az irodalomtörténészt mulasztás volna kihagyni a kon-
zíliumból. Különben a jelenlegi világraszóló események már eddig 
is kézzelfogható üdvös változást idéztek elő a horvát közszellemben. — 
Trostler József a XVII. század német irodalmát tette beható tanul-
mányozás tárgyává a magyar vonatkozások szempontjából. Korábbi e 
nemű értekezéseinek (A XVII. századi német kalandorok. Dózsa 
György a német költészetben, Magyar elemek a XVII. sz.-i német iroda-
lomban) mintegy folytatása az melyet a mult évben közölt (E. Ph. K.) 
s mely az Ungarischer Simplicissimusról, és a Türkischer Vagantról 
ad ismertetést. Elsősorban forrástanulmány ez a dolgozat, mely gon-



A MAGTAB IRODALOMTÖRTÉNETIRÁS MUNKÁJA 1 9 1 5 - B E N . 1 9 3 

dos utánjárással tisztázza a két német regény «eredetiségének» kérdését. 
Beiktatja az előbbit a nagyszámú simpliciádok, az utóbbit a pikareszk 
jellegű ú. n. Beisebeschreibungok fejlődésébe s megállapítja, hogy a 
két mű nem származhatik egy szerzőtől. Trostler dolgozatai igazi 
mintái a filológiai módszer teljes— sokszor nehéz— fegyverzetét ma-
gára öltő kutatásnak. — A kuruc balladák körül támadt vita ered-
ményeit és a kérdés mai állását szögezte le Király György (Bp. 
Szemle), Tolnai Vilmossal egyetértően sürgetve a kuruckori szövegek-
nek filológiai hitelességű megállapítását. A rendkívül bonyolult kérdés 
szekerét a leglelkiismeretesebb filológia nélkül valóban aligha lehet 
kihúzni a kátyúból; a Rutz-Sievers-féle nyelvmelódiai illetőleg hang-
minőségi elmélet, melynek nálunk László Zsigmond volt tavaly a 
szószólója (E. Ph. K.), még sokkal kiforratlanabb, hogy ne mondjuk : 
fantasztikusabb, semhogy igényt tarthatna a csalhatatlanságra. 

Kutatóink jóvoltából e korszak irodalmára vonatkozólag számos 
újabb adalék vált ismeretessé a mult évben. Harsányi István és 
Gulyás József Petrőczi Kata Szidónia negyvenöt fennmaradt versét 
tették közzé a Toldy és Thaly-féle másolat alapján, mert az eredeti 
kézirat elveszett ; e versek egy harmadrésze ezúttal jelent meg először 
nyomtatásban. —• Dézsi Lajos, aki tervszerűleg közöl ismertetéseket 
régi magyar verseskönyveinkről, legutóbb Mihály deák 1679-ben 
befejezett elegyes tartalmú versesgyűjteményéből adta a tartalom-
jegyzéket s egyes részleteket. — Sztripszky Hiador a «Cyrus kitétele» 
cimű prot. iskolai drámát tette közzé, melyet Miskolczi Zzigmond írt 
s melyet 1698-ban a nagyenyedi ref. kollégiumban el is játszottak. 
E darab négy «intermedium»-ában érdekes alakok szerepelnek. — 
Alszeghy Zsolt az Actio Curiosá»-nak egy eddig nem ismert kéz-
iratára akadt, mely valószinűleg ebből a korszakból való ; a kézirat 
alapján Chernel Istvánt sejti a mű szerzőjének. Ezek az adalékok 
mind az Irodt. Közl.-ben jelentek meg. 

5. Л hanyatlás hóra. 

Költészetünknek ez a legszegényesebb félszázada. Mikesen és 
Faludin kívül egyetlenegy nagyobbszabású írói egyéniséget sem tud 
felmutatni. Kutatóink érdeklődése meglehetősen arányban áll ez idő-
szak színtelenségével. Az elmúlt év folyamán Bádai Pállal és Koháry 
István gróffal foglalkoztak. Gorzó Gellért külön-külön beható tanul-
mányban (Irodt. Közi.) tárgyalta Bádai imádságait és legújabban elő-
került öt virágénekét, az utóbbiakat szövegükben is közölve ; e dolgo-
zatokat Bádai egyéb műveinek ismertetésével kiegészítve önálló kötet-
ben is kiadta Gorzó (Bp. 1915). — Koháry Istvánról két kis mono-
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grafia jelent meg, az egyik Kis Lőrinctől (Bp. év п.). a másik Vékony 
Istvántól (A kecskeméti kath. főgimn. értés. 1914—1915). — Nagy 
bibliográfiái beccsel bir az az összeállítás, melyet néhai Prónai Antal 
gyűjtött volt össze a magyarországi piarista iskolákban 1670—1778. 
előadott drámákra vonatkozólag (Irodt. Közi.). 

6. Л felújulás kora. 

Ferenczi Zoltán megkereste (Irodt. Közi.) azt a két francia prózá-
ban készült Milton-fordítást, melyet Bessenyei Sándor forrásul hasz-
nált saját fordításához ; Dupré, illetőleg Mareuil fordítása több tekin-
tetben eltérést mutat az eredetitől s minthogy Bessenyei Sándor a 
lehetőségig pontosan alkalmazkodott francia mintáihoz, a magyar 
fordításban található sok körülírás s az angol eredetitől való egyéb 
eltérések voltaképen nem a Bessenyei hibája, hanem forrásaié. Besse-
nyei Milton-fordítása Ferenczi szerint több elismerést érdemel, mint 
amennyit eddigelé kapott irodalomtörténetírásunktól. — Kristóf György 
(Irodt.) Barcsay Ábrahám aránylag csekély jelentőségű költészetéről 
adott rövid jellemzést s tudatja, hogy «Barcsay összes művei elrende-
zésünkben kiadásra várakoznak». (Mellesleg megjegyzendő, hogy más 
idetartozó kéziratos művek is vannak, melyeknek mielőbbi megjele-
nésére igen nagy szükség volna ; hogy egyebet ne említsünk, Besse-
nyei György Tariménes-e még nincs kinyomtatva, holott ennek hozzá-
férhetősége fontos volna mindazok számára, kik akár Bessenyeivel, 
akár regényirodalmunk előfutáraival foglalkoznak.) — Simái Ödön 
folytatta cikksorozatát Kazinczy Ferenc nyelvújításáról (M. Nyelv). 
Váczy Jánostól megjelent egy hatalmas Kazinczy-monografia I. kötete 
a M. T. Akadémia kiadásában s jutalma kíséretében. Ez óriási mun-
kát igénylő feladat megvalósításához legtöbb hivatottsága s a vele 
járó dicsőséghez mintegy kiváltságos joga van Váczynak. Illő és ör-
vendetes dolog, hogy aki évtizedekre terjedő kutatással kibányászta a 
nyers anyagot, ugyanaz formálja szoborrá is azt. Nemcsak Kazinczy 
alakját mintázza meg ; mögötte ott lesz Magyarország szellemi életé-
ből félszáz esztendő képe. — Weber Arthur meggyőző idézetekkel 
bizonyította be, hogy Kölcsey «Kárpáti kincstár» c. novellájában a 
nála szokatlan pontos helymegnevezések s egyéb lokális elemek nem 
vezethetők vissza személyes élményekre, hanem olvasmányok másai. — 
György Lajos (E. Ph. K,) azokat az egykor igen népszerű külföldi 
regényírónó'ket szedte csoportba, kiknek egyik-másik műve magyar 
fordítóra is talált s 1772—1832 között nálunk is divatos és kapós 
olvasmány volt. - • Alapos összeállítást készített Kádár Jolán a budai 
és pesti német színészet történetéről 1812-ig (Bp. 1914) ; műve e 
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korszak irodalmára vonatkozólag hasznos segédkönyv. —- Gragger 
Róbert egy tekintélyes vállalatban, a Nagl Zeidler-féle Deutsch-Öster-
reichische Literaturgeschichte-ben megírta a magyarországi német 
irodalom történetét, gondosan rámutatva mindenütt a két hazai iro-
dalom kölcsönhatásaira s gyökereik közös táplálékára. Teljes írói arc-
képpé emelkedik Pyrker és Beck К. méltatása. A külföldnek ránk 
vonatkozó szabatos tájékoztatásával Gragger irodalomtörténetírásunk-
nak egyik legsürgősebb feladatát végzi, melynek minél nagyobb arányú 
megvalósítására egyszer már igazán szervezkednünk kellene. 

7. Л XIX—XX. század irodalma. 
Ezt a korszakot Széchenyi István gróf közéleti föllépésétől lehet 

számítani. A M. T. Akadémia régóta szeretné nagynevű alapítója 
iránti kegyeletét egy olyan életrajz létrejöttének elősegítésével is le-
róni, mely minden tekintetben méltó legyen a legnagyobb magyarhoz. 
Évről-évre hangoztatta, hogy tekintélyes összegű jutalomdíj várja ezt 
a hiányzó művet. Az elmúlt esztendőben végre komoly igényű pálya-
munka érkezett be Friedreich Istvántól, aki röviddel ezután meghalt. 
Ez a Széchenyi-életrajz (Bp. 1915) derék, hasznos, nagy monografia, 
hosszú évek komoly buzgalmának eredménye, de mégsem olyan, 
amilyet az Akadémia és mondhatni — a nemzet várt és vár Szé-
chenyi irodalmi megörökítéseképen. Lelkiismeretes és kimerítő kró-
nika a Friedreich könyve, igazi mélyreható jelességek nélkül ; nagy-
szabású, de épen nem nagyszerű mű, mondja róla egyik bírálója. 
A mű rászolgált az anyagi elismerésre is, melyet meg is kapott az 
Akadémiától, de az oly régóta óhajtott Széchenyi-monumentum még 
alkotóra vár, talán sok ideig, — A Kisfaludy Károly költészetében 
jelentkező szülőföldi ós környezeti elemeket Zoltvány Irén vette gon-
dos vizsgálat alá (A pannonhalmi főapátsági főisk. évk. 1914.), Kis-
faludy Károly drámaköltészetéről pedig Vértesy Jenő írt szép tanul-
mányt (Irodt. Közi.), melynek előadása a lényeges vonások erős és 
találó kiemelése által plasztikaivá válik. — Király György Vörösmarty 
«Volt tanítványaimhoz» c. fiatalkori költeményén Prudentius, Seneca 
ós Cicero hatását — mint iskolai emlékekét — állapította meg, de 
egyúttal azt is, hogy az ifjú költő már uralkodik az átvett elemeken 
(Irodt,). Galamb Sándor Vörösmarty novelláiról adott sikerült jellem-
zést (Irodt. Közi.), a részletes ismertetés után kijelölve helyüket 
novellairodalmunk történetében, Tisztázást érdemel az a jegyzete, mely 
szerint Csató Pál hatással volt Kemény Zsigmondra, «néhol még mon-
dataik felépítésének hasonlatossága is szembeszökő«. — Szinnyei Fe* 
renc Jósika Miklós-a (Bp. 1915) az elmúlt év irodalomtörténetének 
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egyik kiemelkedő terméke. Jósika életét és egyéniségét mellőzi ez a 
könyv, de regényeit és novelláit számos különböző szempontból annál 
alaposabb boncolás alá veszi. A magyar regény- és novellairodalom 
történetét még senki sem irta meg; Szinnyei épen ezt akarja meg-
csinálni s minthogy meglehetősen töretlen úton kell haladnia, mostani 
műve sem szorítkozik pusztán essayszerű eredmény-leszűrésekre, ha-
nem — nagy példakészletek és tartalmi ismertetések alakjában — a 
sajátkezűleg végzett filológiai előmunkálatokat is fölveszi magába. — 
Szigetvári Iván dolgozata szerint (EPhK.) Eötvös József Nővérek c. 
regényében észrevehető a hatása Podmaniczky Frigyes «Tessék ibolyát 
venni» c. regényének és Dumas fils Kaméliás hölgyének. — Kemény 
Zsigmond írói egyéniségéről, pesszimista illetőleg szkeptikus világ-
nézetéről, nagyszabású témáiról, népszerűtlenségének okairól két tar-
talmas cikk jelent meg : az egyik Agárdy Lászlótól (A kecskeméti 
r. k. főgimn. értés. 1914), a másik Kárpáti Auréltól (Új Élet 1914). 
Kemény Zs. számos eddig ismeretlen levelét adta közre magyarázatok 
kíséretében Papp Ferenc (Irodt. Közi.). — Yersényi György Petőfiről, 
a «per eminentiam háborús költő»-ről szólt (Irodt.) és Petőfi példá-
jára támaszkodva, a mostani nagy háborútól hazafias költészetünk 
szellemére nézve csak jót vár és remél. — A jelennel való eszmei 
kapcsolat adott alkalomszerűséget Kéki Lajos «A szabadságharc verses 
krónikája» c. tanulmányának is (Irodt.), melyben Sárosi Gyula Arany 
Trombitájáról nyújt találó jellemzést. — Mitrovics Gyula igen érde-
kes fejtegetést közölt Aranyról (Irodt. Közi.) ; a Buda Halálában elő-
forduló csodás-elemeket vizsgálva kimutatja, hogy Arany művészi ta-
pintattal járt el e téren s modern korunk olvasóiban is illúziót tud 
kelteni az eposzi technika ezen legkényesebbé vált pontjára nézve is 
(mindössze a bölényvadászat Ármány-jelenetét érheti kifogás). Egyik 
érdeme e dolgozatnak, hogy a pozitív esztétika, ill. a kísérleti lélek-
tan törvényeivel is alátámasztja megállapításait, anélkül, hogy azok 
használatával visszaélne. Tolnai Vilmos (Irodt.) «A tetétleni halmon» 
c. költemény keletkezését belső kapcsolatba hozta a Csaba-töredék 
Előhangjáéval, finom utalásokat téve arra, hogy ez a két költemény 
Aranynak azonos lelki állapotából fakadt. Ezenkívül mulasztás volna 
meg nem említeni Tolnai Vilmosról, hogy az ú. n. irodalomtörténeti 
apróságok terén szinte kifogyhatatlan s a tudományos dolgozása köz-
ben felbukkanó észrevételeinek vagy ötleteinek mindig irodalomtörté-
neti érdeket tud kölcsönözni. Kardos Lajos azt bizonyította be (Irodt.), 
hogy Arany nevéhez két orosz novella fordítása is fűződik és egy 
pár eredeti beszélytöredék is maradt tőle. — Bakodczay Pál (Irodt. 
Közi.) pótlással látta el Szigligetiről írt előbbi évi forrástanulmányát. — 
Tóth Kálmán emlékét két jeles dolgozat újította fel ; Császár Elemér 
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(Akad. Értés.) teljes arcképet festett az egykor oly népszerű költőről 
a szükséges életrajzi háttérrel, az igazság érdekében számos módosító 
ecsetvonást téve az elfogult kortársak túlságosan meleg vagy kelleténél 
sötétebb színezésén. Alszeghy Zsolt (Irodt. Közi.) szűkebb témát vá-
lasztott : ő Tóth K. lírájának fejlődését vizsgálta s ép ezért fejtegetése 
rendkívül beható. Megemlítjük még, hogy az Olcsó Könyvtárban is 
megjelent Tóth K.-ról egy életrajz Dömötör Pál tollából. — Váczy 
János Kazinczy-ja mellett a tavalyi évnek legjelentősebb magyar iro-
dalomtörténeti terméke az a mű, melyet Voinovich Géza írt Madách 
Imréről és az Ember Tragédiájáról (Bp. 1914). Az Ember Tragédiájá-
val foglalkozó óriási irodalom nem könnyítette meg Voinovich vállal-
kozását, hanem—bízvást mondhatjuk — megnehezítette; évekre ter-
jedő elmélyedés kellett ahhoz, hogy az eddigi temérdek magyarázat 
lépcsőin el ne tévessze az irányt s tárgyának egyes pontjaihoz új 
hidakat is verhessen. Ez az utóbbi nagyon szépen sikerült pl. az 
Ember Tragédiája-beli alapeszme fokozatos kialakulásának nyomon-
kísérésében a költő ifjúkorától kezdve. Voinovich tanulmánya közel 
hatszáz lapot tölt be, tehát terjedelmes munka, az olvasót elsősorban 
mégis az a bölcs mérséklet készti méltánylatra, mely a teljes Madách-
irodalmat felhasználja, de meg nem terheli vele magát, mert csak a 
neki alkalmas elemeket szívta fel belőle. Másik nagy érdeme, kivált 
a mi szempontunkból, hogy a szerző írásművészete a filozófia ködösebb 
problémáit is a legérdekesebb költészeti témák társaságába tudja vonni. 
E könyv a Madách-irodalom előző termékeivel szemben feltétlen hala-
dást jelent. Művészibb és szervesebb egész, mint Morvay Győző nagy 
magyarázó tanulmánya; nem próbálja Madách egész költészetét egy 
tetszetős elmélet Prokrustes-ágyába szorítani, mint ahogy ezt Palágyi 
Menyhért — kétségkívül szellemes — monográfiája teszi; Alexander 
Bernát, Beöthy Zsolt s mások fejtegetéseiből sokat tanult, de talán 
épen e becses részlettanulmányok érlelték meg a szükségét egy alapos 
összefoglalásnak. — Hosszú, szeretetteljes foglalkozás eredménye Györe 
János munkája Abonyi Lajos pályájáról (Máramarossziget 1914), úgy-
szintén Perényi Józsefé Szigeti Józsefről, mely utóbbi műből tartalmas 
összefoglaló jellemzés jelent meg külön (Irodt.). — Bitka szép és álta-
lános részvét kísérte sírjába az irodalom részéről is Baksay Sándort, 
akiről életében oly kevés szó esett. Bövidebb megemlékezés talán 
egyetlen hírlapunkból sem hiányzott ; a hosszabb lélekzetűek közül 
soroljunk fel hármat : a Kéki Lajosét (Bp. Szemle), Vásárhelyi Jó-
zsefét (Prot. Szemle) és Zsigmond Ferencét (Irodt.); e cikkek hangja 
és modora talán különböző a szerzők egyénisége szerint, de megálla-
pításaik szinte a részletekig érdekes egyezést mutatnak, bizonyítva 
azt, hogy az elhunyt színmagyar írónak átlátszó egyéniségére és köl-
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tészetére nézve világosan kialakult már az irodalomtörténet ítélete. 
A huszadik századba vezet bennünket Császár Elemér kiváló tanul-
mánya Bárd Miklós lírájáról (Bp. Szemle) ; Bárd Miklós rövid néhány 
év alatt irodalomtörténeti jelentőségű költőnkké vált s most egyik 
illetékes kritikusunktól mintegy hivatalos beiktatást nyert. 

Elérkeztünk a gyásszal és dicsőséggel teljes jelenhez, a nemzeti 
létünkért folytatott óriási háborúhoz. Hogy ez mikor és hogyan fog 
bevégződni, azt senki se láthatja még, de a háború már eddig is sok 
olyan kérdést hozott felszínre, melyek a mi tudományunkat közelről 
érdeklik. Beöthy Zsolt sorsdöntő jelenünkhöz a mult irodalmában 
keresett tanulságos analógiákat «Nemzetünk létharci költészetünkben» 
c. egyetemi előadásain. Bokon szempont vezette Kozma Andort «A ka-
tona a magyar költészetben» c. szellemes áttekintésében (Bp. Szemle). 
Szintén háborús költészetünk történetét adta Vezér Mór (A pécsi áll. 
főreálisk. értés. 1914—15), a mostani háború költészetéről azonban 
még nem szólt benne. Viszont kizárólag ez utóbbit tekinti át H. Gy. 
(Horváth György) cikke (A keszthelyi kath. főgimn. értés. 1914—15). 
Kárpáti Aurél (Bp. Szemle) azt fejtegette, hogy háborús irodalmunkban 
a zsurnaliszta szellem és modor jutott uralomra. A háború segítette 
költői tehetségének igazi kifejtéséhez az immár általánosan ismert 
nevű Gyóni Gézát, kiről Kéki Lajos jellemrajzot is irt (Bp. Szemle). 
Sokan voltak olyanok, akik a háború eddigi tanulságai alapján a jövőt 
róbálták elképzelni s « küzdelmes jelen remélhető kihatásait meg-
állapítani. Az effajta dolgozatok legértékesebbjei a Bpesti Szemlében 
jelentek meg, mely folyóirat nagy sikerrel töltötte be hivatását : a 
művelt közönségnek az aktuális nagy kérdésekről magas színvonalú 
tanulmányokkal való tájékoztatását. A Bp. Szemle tavalyi alkalom-
szerű s egyúttal maradandó értékű tanulmányai közül nekünk sem 
szabad elfelejtenünk egynéhányat ; Alexander Bernát, Beöthy Zsolt, 
Berzeviczy Albert, Ferenczi Zoltán, Gyulai Ágost a háború okozta 
romok közt már keresik az alkalmas helyet, hol a létükben fenyegetett 
világirodalmi szellemi kapocs, a kultúra, a humanizmus, az elfogulatlan 
tudomány és a nevelési eszmények majdan új hajlékot találhassanak. 
A háború és költészet viszonyának tisztázásához nyújt szempontokat 
az a hírlapi támadás, melyet Dunántúli indított Babits Mihály ellen 
(Bp. Hirlap). A háborús irodalom termékeinek gyűjtése is folyik 
(M. N. Múzeum, Gyulai Ágost stb.). 

A háború színházainkat is változott viszonyok elé állította. A szín-
ház és a háború mai viszonyáról általános érdekű megjegyzéseket tett 
ifj. Wlassics Gyula (Bp. Szemle). Minthogy a háború — a szinész-
hiányt nem tekintve — a színházak üzleti ügyeire nézve nem mond-
ható kedvezőtlennek, színházainkra a nemzeti, művészeti és erkölcsi 
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szempontok ép oly kötelezők, mint máskor. Igen megszívlelendő 
Szász Károly «Színházi level»-e (Uránia) a Nemzeti Színházra vonat-
kozólag ; Szász Károly a Szabad Lyceumban is felemelte szavát a 
magyar dráma hagyományai érdekében. — A szinész-hiány és a 
közönség mohósága új lendületet adott az ú. n. film-dráma kiforratlan 
műfajának. E műfaj tisztázásához az irodalomtörténetnek okvetlenül 
hozzá kell szólnia, annál is inkább, mert a mozgókép vásznán kezde-
nek megjelenni irodalmunk történetileg is jelentős alkotásai (Szigligeti : 
A szökött katona, Jókai : Szegény gazdagok, A névtelen vár, Kiss Jó-
zsef: Simon Judit). A mozgókép-szinház egyaránt lehet veszedelmes 
kártevője vagy hasznos segítsége tudományunknak s e kérdésben még 
alig tettünk valamit ; ide vonatkoznak Zolnai Béla (Irodt.) és Marót 
Károly (Uránia) hozzászólásai. 

Az irodalomtörténet elméletének néhány kérdését vonta vizsgá-
lódása körébe Fogarasi Béla (E. Ph. K.). Hangsúlyozza, hogy az 
irodalomtörténet mint tudomány nem egyes írókkal foglalkozik, hanem 
az irodalommal, a műalkotások egészével ; kiemeli a történeti értékelés 
fontosságát az esztétikai mellett ; azt mondja, hogy az irodalom-
történetre nézve a műalkotás és az író közti viszonynál fontosabb 
az a kapcsolat, mely a műalkotás és a benne kifejezésre jutó világ-
nézet között van. Végül rámutat arra, hogy tudományunk eddig egy-
oldalúan a tárgytörténet körében mozgott, a formatörténet nem ke-
vésbbé jelentős problémáit ezután kell megoldania. Zoltvány Irén 
(Irodt.) nemzeti nyelvünk tisztasága érdekében hirdetett harcot ko-
runk sok tudatos vagy öntudatlan nyelvrontó veszedelme ellen, köve-
telve elsősorban a rengeteg idegen szó kiküszöbülését a magyar nyelvi 
használatból. — Megemlítésre méltó, hogy a M. T. Akadémia Szinnyei 
József nagyszabású bibliográfiáját : a Magyar írók Elete és Művei-t 
meg akarván óvni az elévüléstől, pótkötetek készítését határozta el 
s a szerkesztéssel Gulyás Pált bízta meg. 

-к 

A föntebbi vázlatos áttekintés után két megjegyzés kívánkozik 
tollúnk hegyére. Egyikre sem kizárólag az 1915-iki év tapasztalatai 
adtak okot. Két olyan hiányra illetőleg aránytalanságra legyen szabad 
rámutatnunk, melyek véleményünk szerint a magyar irodalomtörténet-
írás terén általában észlelhetők. Az egyik aránytalanság a régi és újabb 
irodalom iránti érdeklődésünk méretei között mutatkozik. Jellemző 
bizonyság erre vonatkozólag pl. az a tény, hogy a budapesti egyetem 
a legutóbbi 7 év alatt (1908 óta) öt új irodalomtörténeti magántanárt 
kapott s köziilök a XVIII. századnál régebbi irodalmunkat senki sem 
választotta tárgyköréül, a XVIII. századot is egyedül Császár Elemér, 
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a többiek mind a XIX. századot. Örvendetes körülmény, hogy iro-
dalmunk grand siècle-je ilyen vonzó eró'vel bír tudósainkra nézve, 
de szembeszökő az említett aránytalanság már tudományunk ügyének 
hivatalos istápolói körében is. Egy esetben volna rendjén a dolog, ha 
t. i. a régi magyar irodalomnak immár minden fontosabb kérdése 
meg volna oldva, ha már minden irányban megtettük volna e téren 
kötelességünket. Aligha merné ezt valaki állítani. Sőt inkább a régi 
irodalommal kapcsolatos feladatainkat mintha szívesen ruháznék át 
másokra, nyelvészekre, teológusokra, történetírókra. Hogy csak egy 
példát — talán nem is a legtalálóbbat — említsünk : a régi magyar 
irodalom egyik legkimagaslóbb alakjának, Pázmány Péternek érdemei-
ről igazán méltó számadással mi még nem rendelkezünk ; a történet-
írók jogosan mutathatnak rá Fraknói két Pázmány-életrajzára, a 
teológusok is arra a valóságos luxus-kiadásra, melyet a budapesti 
egyetem hit tudományi kara rendezett Pázmány műveiből, sőt még a 
politikusok is hivatkozhatnak a Pázmány-szoborra ; ellenben olyan 
nagyobbszabású és általánosan elismert becsű, önállóan megjelent 
Pázmány-tanulmány, mely tisztán irodalomtörténeti szempontnak 
köszönné létrejöttét, — ilyen mű e sorok írójának sehogysem akar 
eszébe jutni. Pedig Pázmány elsőrangú író, aki megbírná a világ-
irodalmi mérték alkalmazását is. Ez a példa átvezet a másik arány-
talanság megemlítéséhez, azéhoz, melyre Társaságunk tavalyi közgyű-
lésén Beöthy Zsolt elnöki beszéde is célzott. Arról van szó, hogy 
irodalomtörténetírásunk filológiai iránya valóban hatalmas fejlettségre 
jutott, de mintha ez tudományunk egyéb szempontjainak több-kevesebb 
elhanyagolásával jár t volna együtt. Az alig belátható tömegű filológiai 
eredményekre támaszkodva, új irányban jó volna hasonló nagyarányú 
tevékenységre egyesülnünk. Kiváló íróinkról, irodalmunk kisebb-na-
gyobb korszakairól és problémáiról magas nézőpontú, egységes elvű 
értékelések kellenének, világirodalmi ellenőrzéssel próbálva ki ezeket 
s általában nemzeti egyéniségünket az esztétika történetében is 
tényezővé emelve. A jelenkor szellemének — a sok borzalom mellett — 
mintha megvolna az a jó oldala, hogy az eddiginél valami nagyobb 
és merészebb szerepre buzdítsa a tudomány terén is az erőseket. 
Az új életet kezdő Athenaeum megnyitó tanulmányában — bogy ne 
mondjuk : programjaként — Alexander Bernát speciális magyar filo-
zófiát remél és sürget, mely valahol a német és a francia bölcselő 
szellem között találná meg igazi helyét. Biz' ez szép dolog volna ! 
Ha valamiből, úgy ebből a sajátos bölcseleti forrásból sarjadhat ki 
az irodalom egész fogalmi körét átkaroló magyar kritika. A jelek 
azonban nem nagyon biztatnak. A magyar kritika történetére kitűzött 
Halmos Izor-féle szép pályatétel siralmas eredménytelenségbe fúlt, 
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úgy hogy e kérdést ebben az alakban nem is merte másodszor meg-
hirdetni az Akadémia. Szóval valamelyes magyar kritikai rendszer 
kialakulásáig még hosszú az út s a legközelebbi jövő feladata alig 
lehet egyéb az úttörésnél. Körülbelül ilyenféle úttörő organumra 
gondolhatott Ferenezi Zoltán és Sebestyén Gyula, midőn 1914-ben a 
Kisfaludy-Társaságban egy Kritikai Lap megindítását javasolták. Ez 
eszme életrevalósága felöl persze csak a háború után lehet majd dön-
teni. Addig teljesen leköti a közérdeklődést nemzetünk hősi küzdelme, 
ez pedig — bízvást mondhatjuk — fölötte áll minden kritikának. 

1 9 1 5 . X I I / 1 6 . ZSIGMOND FERENC. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A d a t o k A p o l l o n i u s h i s t ó r i á j á n a k b i b l i o g r á f i á j á h o z . 

1. Alszeghy Zsolt azt irja e folyóirat 1915-iki (IV.) évfolyamának 
315-ik lapján, hogy a fenti verses széphistóriának az 1711. évig terjedő 
időből csak két kiadása (RMK. I. 241. és 1596.) ismeretes, holott a Magyar 
Könyvszemle 1912-iki évfolyamának 325—326. lapjain egy harmadik, ugyan-
csak 1711 előtt [1655—1700 között] megjelent kiadásról is szó van, mely-
nek két levélnyi töredékét egy 1655-iki sárospataki nyomtatvány tábláiból 
fejtettem ki. A mai napig tehát az 1711 előtti időből összesen három 
kiadásról van tudomásunk. 

2. Berecz Sándor Apollonius-kiadásának (B. M. K. 31. k.) 39. lapján 
az 1711 utáni, évszámmal ellátott kiadások közül csupán csak hármat — 
az Esler-féle 1722-ikit, 1735-ikit és 1751-ikit — említ. Nekünk a fölsorolt 
három kiadáson kívül még három, évszámmal ellátott kiadásról van tudo-
másunk. Az egyik az Esler-féle 1727-iki kiadás [az eddig ismertek negye-
dike], melynek egy teljesen ép példánya a sárospataki ref. főiskolai könyv-
tár tulajdona. Ez eddig ismeretlen kiadás könyvészeti leírását, miután azt 
Petrik Bibliográfiája nem említi, ide iktatjuk : 

«IGEN SZÉP I CHRONICA | APOLLOGIUS [így!] | NÉVU KIRÁLY-
FI ] Miképpen egy Mesének meg-fejté- | feért el-bújdofván, az Tengeren 
mindé- 1 neket elvefztvén. Haláfz ruhában. | Altiftrátes Király Udvarában | 
juta, &c. I Nota: Sok erős vitézek, bóltsek, &c. | [Vignetta] Esler Márton. | 
1727.» И 8r. [15—9-4 cm.] A2—B5 ívjelzéssel. 32 lap. Utolsó lapján a VÉGE 
szó alatt záródíszűl virágdísz-vignetta áll. Könyvtári jegye : MM. 522. c. — 
Szombathi János sárospataki tanár és könyvtárnok (f 1823.) a gyüjtelékes 
kötet előtáblája után álló előzéklevélre, a Mutató Táblában, a széphistória 
rövid címe alá e jegyzetet írta : 

«NB. Felette hibás nyomtatás.» — A másik évszámmal nyomtatott, 
Bereeztől nem említett kiadás Budán, 1750-ben, 12 r. alakban jelent meg 
«Veronika Nottesteiné özvegynél». Petrik e kiadást Bibliográfiájának Il-ik 
kötetében a 128. lapon írja le. A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona. — 
A harmadik, Bereeztől szintén figyelmen kívül hagyott, évszámos kiadás 
Szarvason, 1854-ben jelent meg. Ez a budapesti egyetemi könyvtáré. Petrik 
II. 129. 1. említi. — Ez adatok szerint tehát az 1711 utáni, évszámmal 
megjelent kiadások száma nem három, mint Berecz gondolja, hanem hat. 
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3. Az évszámnélküli kiadások 1 egyikének megjelenési ideje egy vele 
együtt nyomtatott MAGYAR VERSEK c. ponyvairodalmi termék segítsé-
gével meghatározható. Ez évszámnélküli kiadás címe : 

«IGEN SZÉP [ CHRONICA | APOLLONIUS | NEVŰ KIRÁLY-FI, | 
Miképpen egy Mesének meg fej- | téséért el-bújdosván, az Tengeren | min-
deneket el-vefztvén, Halasz- | ruhában, Altiftráles Király' | Udvarában juta, 
&c. I Nota : Sok erös vitézek, bölcsek &c. | [Vignetta] ESLER MÁRTON" || 
8r. (18—10 cm.) a,—b5 ívjelzéssel. 32 lap. Utolsó lapján a VEGÉ. szó 
alatt záródisz (virág), alúl pedig a jobb sarokban őrbetftűl egy nagy A betű 
áll hiányjellel [A']. 

A vele együtt nyomtatott s folytatólagos lapszámozással [33—40. lap] 
és folytatólagos ívjelzéssel [C4—(C4)] ellátott nyomtatvány címe pedig ez : 
•A' jó Szerencsének | Irigylöi ellen írattatott egynehány | MAGYAR VER-
SEK, I Mellyeket ha valaki jól meg-olvafand, | világofan által-láttya, és 
meg-tudgya, | hogy a' jóknak mindenkor (és kik) | legyenek irigyi, és 
helyes | mondás fzerint | Virtutis comes invidia, plerumque bo- \ nos in-
fect atur. I [Vignetta.] \ — | Nyomtattatott ebben az esztendőben.» |í 8r. 

Igaz ugyan, hogy e folytatólagos lapszámozással ellátott második 
nyomtatvány címlapjára sincs odaszedve a kiadás idejét jelző évszám, de 
mert Petrik (Magyarorsz. bibliogr. III. 776.) ennek megjelenési idejéül 
zárjelben — szeretjük hinni, hogy megbízható forrás alapján — az 1752-es 
évszámot adja [«Nyomt. ebben (1752) az esztend.»] : bizonyosra vehető, 
hogy az Apollonius históriájának fentebb leírt kiadása egyszerre nyomatott 
a MAGYAR VERSEK-kel, vagyis 1752-ben. [Könyvtári jegye : SS. 233. / 8.] 
így a Petrik I. 418. lapján leírt Apolloniusról szóló « Chronica* és a III. 
776. lapján említett Versek egy nyomtatvány-egyedet tesznek. 

HARSÁNYI ISTVÁN. 

E g y adat A r a n y J á n o s é l e t é b ő l . 

Szemere 1849 május 19-én Aranyt belügyminiszteri fogalmazóvá nevezte 
ki ; május 24-ón foglalta el állását Debrecenben, honnan a kormánnyal 
együtt csakhamar Pestre megy. A muszka betörés hírére azonban családja 
miatt aggódva, július 1-én Szalontára siet, honnau még betekint egy pár 
napra a Váradra költözködött belügyminisztériumba, de midőn a debreceni 
csatavesztés után egész Várad futni kezdett, odahagyván állását, vissza-
vonul Szalontára. Ez az Arany fogalmazóskodásának története (1. Gyön-
gyösy, 160. 1.). 

A szalontai községi levéltárban nagyon sok, mindeddig ismeretlen s 
felhasználatlan, becses Arany-kézirat hever (ismertetésük ós felhasználásuk, 
sajnos, nem rajtam múlt ós múlik) ; ezek közül még 1914 nyarán lemá-
soltam egy párt. Az egyiket, az Aranyék 1848 decemberi debreceni láto-
gatására vonatkozót, már közöltem folyóiratunk hasábjain. A másik jegyzői 

1 Kár, hogy Berecz ezeket, más kiadásokkal való egybevetés céljából, 
nem írja le kiadásában. 
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állásáról való lemondásának a főszolgabíróhoz való bejelentése, 1849 május 
21-éről, tehát két nappal fogalmazóvá történt kinevezése után kelt : 

(Kívül :) «Járásbeli főszolgabíró Sughó József úrhoz tisztelettel.» 
(Belül:) «Tisztelt Fő szolgabíró ú r i Kötelességemnek tartom bejelen-

teni, hogy szalontai jegyzői hivatalomat lemondtam. Egyszersmind a gond-
viselésem alá bízott számadási irományokat ide zártan szerencsém van 
visszaküldeni. Ezekből hiányzik egy darab, a hatvanas választmány által 
tett nehézségek, mivel ezt tőlem Csányi ügyvéd s Kis János urak áttekin-
tés s lemásolás végett becsület szóra elkérték, de mind ez ideig vissza 
nem adták, hihetőleg az eredetit mellékelvén felelőtökhöz. Ki magamat 
szivességébe ajánlva maradtam főszolgabíró úrnak, Szalonta, május 21. 1849. 
tisztelő polgártársa Arany János.» 

SZENDREY ZSIGMOND. 

A i r a n c i a F e h é r Anna . 

Fehér Anna történetéről könnyű elhinni, hogy megtörtént eset alap-
ján Íródott. A pandurhadnagy elveszi a zsivány húgának becsületét, nem 
tartja meg, amit igért neki és kivégezteti a zsiványt : ez valóban előfor-
dulhatott. Nálunk is, és — mutatis mutandis — mindenütt a világon. 
A Fehér Lászlóról szóló ballada lokalizálja is a történetet, nagyobb hite-
lesség kedvéért, Gönc városára. A balladához fűzött sorok azt mondják, 
hogy a vers Fehér László két barátjától származik, akik László körül 
«jobbkéz felől — balkéz felől» lógnak. Tehát zsiványok lehettek. Ez persze 
nem egyéb, mint a ballada szerzőjének fikciója, talán szintén a nagyobb 
hihetőség kedvéért. A szerző csak literátus ember lehetett. A ballada iga-
zán népies sorai — az átok —• alliterációi stb. lehetnek átvételek is valami 
más tárgyú népkölteményből. Sok más részlet annyival gyöngébb, hogy 
nyilvánvalóan nem származhatik ugyanattól a költőtől, aki az átkot írta. 
A «kincsem adta szép Diána», meg ez a latinizmus : «megtudta, hogy a 
bátyja fogva volna» — literátus szerzőre vall. 

És ezért nem volna érdektelen ennek a történettípusnak világirodalmi 
családfáját összeállítani. Hátha kiderülne, hogy Fehér László története 
nem a gönci pandurhadnagy aljasságának köszöni születését. 

E családfának egy igen régi ágát találjuk meg egy tizenhatodik szá-
zadbeli francia drámában. Sajnos, a mostani viszonyok közt egyhamar 
nem kaphatjuk kezünkbe magát a darabot ; a következőkben Faguet «La 
Tragédie Française au XVI-e siècle» című könyve nyomán ismertetem. 

Szerzője Claude Rouillet, a Bourgogne-kollégium régense. Először 
latinul írta meg és latin munkái közt 1556-ban adta ki, később francia 
versekbe dolgozta át. Címe : Philanire, femme d'Hyppolite. Érdekes, hogy 
Bouillet — épen úgy, mint a mi balladánk szerzője —- iparkodik hang-
súlyozni, hogy megtörtént dologról van szó. A darab argumentumában a 
következőket mondja : «Néhány esztendővel ezelőtt egy piemonti asszony 
könyörgött a helység bírájának, hogy a férjét, aki börtönben volt valami 
hivatali sikkasztás miatt és halálos ítélet várt rá, adja vissza egy neki 
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adott éjszakáért. Ez meg is történik, másnap visszakapja a férjét, de — 
kivégzetten. A kétségbeesett asszony a kormányzóhoz fordul, s ez, hogy 
becsületét visszaadja, kényszeríti a birót, hogy vegye feleségül, aztán le-
fejezteti, s az asszony így meg van fosztva mindkét férjétől.» 

A dráma azután híven alkalmazkodik ehhez az állítólag megtörtónt 
esethez. Az első felvonásban Philanire kesereg fogoly férje sorsán, aztán a 
bíró — Sévère — lábához borulva könyörög a szerencsétlen ember életéért. 
Sévère «hihetetlen brutalitással» teszi meg ajánlatát, akárcsak a mi balla-
dánk hadnagya. — A második[fel vonásban újabb könyörgés, az asszony ha-
bozik . . . Látjuk, hogy engednie kell. A harmadik — másnap reggel. Az 
asszony meghozta áldozatát és kéri az igért jutalmat. A balladának ez a 
része a legdrámaibb, legművészibb. A drámában — úgy látszik legalább 
Faguet kivonatából — ez a legdurvábban megírt és legelnyujtottabb rész. 
A színpadra behozzák a férj lefejezett holttestét. A negyedik felvonásban 
Philanire már — a kormányzó parancsára — felesége a bírónak és a leg-
komolyabban vett házaséletet élik . . . Az ötödikben aztán, mikor a bírót 
lefejezték, Philanire, Fehér Annának és Sardou Toscájának e különös ős-
anyja, együtt siratja két férjét ! 

A dráma és a ballada főmotivumainak egyezése szembeszökő. Hogy 
ott feleségről, itt nővérről van szó, nem sokat jelent. A ballada szerzője 
semmiesetre sem ismerhette Claude Kouillet drámáját, ez legalább is csu-
dával volna határos. De a történetnek egy epikus feldolgozása könnyen el-
kerülhetett hozzánk. Lefordíthatták úgy, mint a XVI. században akárhány 
más «széphistóriát». Tudjuk, hogy a Kádár Katáról szóló népballadánakis 
ilyen az eredete. Nem tartom lehetetlennek, hogy egy szerencsés kutatót 
a véletlen hozzásegít a «Fehér László» közvetlen forrásához. 

BENEDEK MARCELL. 
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Zolna i B é l a : Mikes T ö r ö k o r s z á g i L e v e l e i n e k K e l e t k e z é s é -
hez . Budapest, 1Ö15. 8-r. 34 1. (Különlenyomat az Egyetemes Philologiai 
Közlöny XXXIX. évfolyamából.) 

Nincs az irodalomtörténetnek olyan gonddal és alapossággal meg-
mlvelt fejezete, melyen a szorgos kutatás, a meglevő adatok szigorú meg-
rostálása újabb eredménnyel ne kecsegtetne. Hiszen ha a kutatás csak a 
meglevő eredmények megerősítésére szolgál is, vagy ha az adatok reví-
ziója csak egy-két téves nézet helyreigazítására vezet, akkor sem veszett 
kárba a fáradság. De íme, igen gyakran azt látjuk, hogy épen ott, ahol 
már-már végleges ítélettel zártuk le munkánkat, a semmitől vissza nem 
riadó utánjárás nemcsak új, hanem váratlan és meglepő eredményre is 
juthat. Ilyen elcsépelt témának látszott Mikes leveleskönyvének tárgy-
történeti tanulmányozása. Azt hittük, hogy itt legföljebb néhány többé-
kevésbbé érdekes, kiegészítő adalékra vezethet a további forráskimutatás. 
S íme, Zolnai Béla adatai nemcsak hogy a levélformára nyújtanak ú j és 
értékes felvilágosítást, hanem Mikes írói egyéniségére, fölfogására és mun-
kásságára vonatkozó ismereteinket is fontos vonásokkal egészítik ki. 

A tanulmány két részre oszlik, az elsőben a levélformát, a másodikban 
a tárgyi forrásokat vizsgálja. Mindkettő e sorok írójának kutatásaihoz 
csatlakozik szorosabban. 

Ami Mikes levélformáját illeti, legyen szabad e folyóiratban megjelent 
cikkemre hivatkoznom (1913. évf. 268. 1.), melyben arra igyekeztem rá-
mutatni, hogy Mikes nem állott Mme de Sévigné leveleskönyvének hatása 
alatt, mint azt régebben általában hitték, hanem hogy munkája a kora-
beli, francia úti, történeti (naplószerű) és anekdotikus, fiktív levéliroda-
lomhoz kapcsolódik. Zolnai ugyan nem akarja elejteni a Mme de Sévigné 
hatásának lehetőségét, bár erre nézve ő sem tud semmi bizonyítékot föl-
hozni,1 de nem ez a fontos. Magam, a sok novella, anekdota, példa, levél-

1 Erre vonatkozóan csak azt jegyzem meg, előbbi érveim kiegészíté-
séül, hogy a Sévigné-féle levelek kéziratos alakjukban csak igen zárt és 
magas irodalmi körökben voltak ismeretesek, melyekbe Mikes nem jutha-
tott ; nyomtatott alakjukban (véglegesen csak 1734-ben, mikor Mikes már 
Törökországban volt) nem igen terjedtek el és az irodalmi köztudatba 
tulajdonképen csak a század végén kerültek. Hirtelenében csak Faguet 
szavait idézem : «Les lettres ne furent publiées à peu près intégralement 
qu'en 1734 et ne commencèrent à être beaucoup lues et proclamées chef-
d'oeuvre que vers Í770.» (Petite Histoire de la Littérature Française, 
[1913.] 183. 1.) 
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ben való alkalmazását Mikes eredeti ötletének tartottam, bár fölvetettem 
azt a lehetőséget, hogy ismerhette azokat a novellisztikus leveleket, me-
lyek a XVIII. század elején már kezdtek divatba jönni. E tekintetben 
Zolnai számos, döntő adatot hoz föl ; kivált olyan levélgyűjteményeket 
kutat föl nagy számmal, melyekben a keleti tárgyak, az exotikumok ked-
velése jellemző s amelyek még a század elején elérik a Lettres Persanes 
magaslatát. Ősük a Giovanni Paolo Marana-féle Espion turc (1684). 
E gyűjtemény tartalma ép olyan változatos és sokoldalú, mint Mikesé, s 
a külső levélformában is sok hasonlatosságot mutat vele. Ha nem is 
bizonyos, hogy Mikes épen ezt ismerte, mindenesetre kétségtelen, hogy 
nem egy példányát forgatta az e tárgykörű irodalomnak. Az ilyen isme-
retterjesztő, mulattató, fiktív levelek tárgyára, formájára és stílusára mély 
hatással voltak, amint Zolnai meggyőzően bizonyítja. A legjellemzőbb kö-
zülök mindenesetre a d'Argens-féle Lettres Juives (1737), melynek mora-
lizáló hangja és iránya is megfelel Mikes fölfogásának. 

Legmeglepőbb azonban Montesquieu híres Lettres Persanes-jai hatá-
sának a fölvétele. Mikes és Montesquieu ! Első pillanatra valószínűtlennek 
látszik a föltevés. Hiszen Mikesnél nyomát sem látjuk annak a mély 
filozofikus gondolkozásnak, annak a hatalmas társadalmi szatírának, mely 
•e művet halhatatlanná tette. De Zolnai igen helyesen és meggyőzően 
mutat rá, hogy van a Lettres Persanes-neí egy kevésbbé jelentős mellék-
áramlata is s ez az exotikumok kedvelése, apró, jellemző, mulattató és 
tanulságos történetkék, kuriózumok, históriák kedvtelése, kapcsolatban 
egy köznapibb, kevésbbé emelkedett elmélkedő iránnyal. Ez az, ami Mikes 
figyelmét elsősorban megragadta, ami képzeletét lekötötte, Ha Montesquieu 
szelleméhez nem is tudott felemelkedni, ha munkájának lényegét nem is 
bírta megérteni, de annál inkább tndta felhasználni külsőségeit és érté-
kesíteni a maga kedves szubjektivitásával, egész más irányban, alacsonyabb 
szellemi körben ugyan, de nem kisebb vonzóerővel. 

Egyáltalában az exotikumok hatásának kiemelését Mikesnél és ezek 
világirodalmi kapcsolatának fölkeresését igen értékes eredménynek kell 
betudnunk. 

A második nem kevésbbé értékes részben a tárgyi forrásokkal foglal-
kozik Zolnai. Ezek közül a legnevezetesebb a Spectator, Addison híres 
folyóirata, melynek francia fordítása már 1714-ben kezdődött meg. Válto-
zatos, novellisztikus és elmélkedő tartalmából nem egy történotkéjét merí-
tette Mikes, így a Vadon tündérét (199. levél, Inkte és Yariko elterjedt 
históriáját), a póruljárt szántóvető történetét (85. 1.), a dervis példáját 
(204. lev.) és több mást. De nagy hatással volt rá még az elmélkedő irány-
zat is. (A XVIII. sz. több francia eszméje fölbukkan a Levelekben.) 

Mikes moralizáló és elmélkedő hajlandóságát s a vele kapcsolatos 
példák, tanulságos történetek, anekdoták kedvelését —- igen helyes és 
érdekes megvilágításba helyezi Zolnai tanulmánya. E tekintetben valóban 
még nem ismertük kellőképen Mikes főforrását. 

Fontos még annak a forrásnak megállapítása, amely Mikest állandóan 
elláthatta francia könyvekkel : ez Bonneval, a török szolgálatban állott 
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kalandor, aki Montesquieuvel is levelezett s jól ismerte a francia irodal-
mat ; Mikes is gyakran említi. 

A mindenképen értékes tanulmányt egy széles látókörű, számos ki-
egészítő adattal gazdag forrástanulmányi függelék zárja be. 

KIRÁLY GYÖRGY. 

F r i e d r e i c h I s t v á n : Gróf S z é c h e n y i I s tván é l e t e . A M. T. 
Akadémia által jutalmazott mű. Második kötet, 1840—1800. Budapest, 1915,. 
a Szent István-Társulat kiadása. N 8°, V I I+ 2 8 2 1. Ára 10 kor. 

Ezt a II. kötetet senki sem teheti le azzal a megnyugvással, amellyel 
az I. kötetről azt írtam (Irodtört. 1915. évf.), hogy «közelebb juttatja az 
olvasóhoz Széchenyit». Aki maga Széchenyit alaposan ismeri, abban cso-
dálkozás támad amiatt, hogy e férfiúnak olyan ismerője, amilyen a szerző-
volt, miként érhette meg e sokféle kétséget hagyó, sőt ébresztő életrajzzal ? 
Aki meg innen ismeri meg teljességében Széchenyi pályáját, abban az 
olvasóban minden fejezettel nő e pálya értéke és az ember benső nagysága 
felől az a kétség, amelynek főként a Kossuth-kultusz virágzása idejéből 
sok jelét ismerjük. Sem magának Sz. pályájának a rajza, sem az ember 
jellemzése nem sikerült olyan módon, aminőnek várására a szerző múltja 
és e munka I. kötete is feljogosított. Az I. kötetet általános szempontból, 
mint a nagy közönség olvasmányát nézve örömmel gondolhattunk arra, 
hogy ha már Széchenyivel magával nem foglalkozunk, ez a róla szóló 
életrajz legalább megközelítően olyan serkentő hatású lehet, amilyet az 
eredeti művek tettek volt a maguk idejében. Ezt a reménységünket a 
II. kötet lerontja, sőt aggodalommá változtatja, mert hiányzik belőle a 
kielégítő lélektani fejtegetés és a szigorú pártatlanság ; akik különben nem 
ismerik, innen sem igazán meg nem ismerik Széchenyit, sem hívévé nem 
szegődnek. 

Széchenyi személyét tekintve ebben az időben (1840 után) főként lelki 
állapotának az alakulása érdekes. Azt várnók, hogy finom elemzéssel elénk 
állítja a szerző Sz. közéleti tevékenységének, tapasztalatainak benső életére 
tett hatását és rendkívül érzékeny lelkületének e hatásokra való feleletét, 
vagyis tettekben nyilatkozását. Ez lenne igazán az élet rajza s épen Sz. 
lelki élete olyan, hogy amiatt lehetetlenség a vele foglalkozónak elhárítania 
magától a mélyebb, lélektani elemzés kötelességét. A szerző talán töre-
kedett is ilyesmire, de valami ingadozó módon. Nagyon is ridegen törté-
netíró, azaz tények leírója akart maradni ; minthogy pedig ez mégsem 
lehet, kivált ebben a tárgyban, ebből bizonyos felületesség származott s így 
állott elő az a helyzet, hogy egyik-másik helyen még Sz. jellemének a ne-
mességére is némi homály vonul. 

Különösen azokon a lapokon vehetjük ezt észre, ahol Széchenyi és 
Kossuth ellentéteiről van szó. Az országos történelem szempontjából épen 
ez a legfőbb részlete a tárgyalt korszakban Sz. életének ; a szerző ereje 
itt tűnhetik ki igazán : tud-e valóban elfogulatlanul itélő, pártatlan törté-
netíró lenni. Nem elsőül mondom ki azt a véleményt, hogy Friedreich 
müvének ez a része nem sikerült. Épen itt, ahol nem eszmények, hanem 
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kétségtelenül jellemek ütköztek össze ; ahol nem a céltudatosságban, hanem 
az előrelátás és rendszeresség mértékében volt a két ember között szembe-
tűnő különbség : ezen a ponton Friedreich műve megengedi, hogy felébred-
jen a kételkedés Sz. önzetlenségében s nemcsak megengedi, de ki is fejezi 
azt a véleményt, hogy Sz. politikája helytelen volt, ezt azonban saját ter-
vébe szerelmesen nem akarta átlátni. S itt nem az a baj, hogy így Szé-
chenyiről kedvezőtlen igazság derül ki, hanem hogy nem tudja ezt igaz-
ságnak kimutatni, sőt ami Sz. önzetlenségét illeti, maga is épen ellen-
kezően, a legteljesebb jó véleménnyel van erről! Jóformán érthetetlen, 
hogy határozott pártossággal szól Sz. és K. viszonyáról, még pedig — 
Kossuthnak adva igazat. A könyvnek ez a hangulata azt mutatja, hogy a 
szerző ezzel a művével még nem volt egészen készen : ezt a véleményt — 
ha ideje marad — bizonyára újra megfontolta s alaposan indokolta volna. 

Ezt a bevégzetlensóget több vonás mutatja. így pl. az az ellenmondás, 
hogy Friedreich István a meggyőződés embere volt s a gondolatok értékét 
nem a közvélemény tapsain mérte, itt mégis mintha Széchenyi és Kossuth 
között igazságot téve azt venné mértéknek, hogy melyiket követte a nem-
zet ? ! Mintha a nagy politikus kötelessége az volna, hogy a közvéleményt 
eltalálja, nem pedig hogy vezesse! Sz. értékének megítélésében nem lehet 
irányadó a siker. — Egészen tévesnek tartom a Kossuth érzelmi politi-
kájáról mondottakat, azaz annak tagadását, hogy K. érzelmi politikát kö-
vetett volna. E tagadó véleményt maga a könyv cáfolja mog számos helyen 
(35., 36., 59., 63., 164., 199. stb.). A végső átnézés ezt is kiegyenlítette volna. 

Azonban a könyv történeti Ítéleteit nem e folyóiratnak kell bírálnia 
s így nem szólok arról, vájjon mily mértékben volt igaza Széchenyinek 
Kossuthra vonatkozó jóslásában, sem arról, mi része volt Kossuthnak 
abban, hogy Széchenyit kortársai is, a későbbi függetlenségi pártiak is 
épen önzetlen hazafiság dolgában ferdén Ítélték meg. E kérdésekben és 
némely hasonlóban bizonyára kimutatják mások a szerzőétől különböző 
felfogások igazságát s talán lesz olyan írónk is, aki közéleti, pártpolitikai 
harcainkat egyszer történeti fejlődésökben mutatja be. Az a mű az 1840-es 
évek harcainak a hatását nagyon messzenyúlónak fogja megismertetni ! 

Nagyon sajnálatos, hogy e kötet nem tud Széchenyiről világos és tár-
gyias képet adni s így az egész műnek az általános szempontból múltkor 
hangoztatott jelentőségét csökkenti. Egyébként pedig nagyon is megerősíti 
azt a véleményt, hogy e munkát Sz. teljes és végleges életrajzának nem te-
kinthetjük. Ebben a kötetben sem használt fel F. egyebet, mint ami nyom-
tatásban előtte volt. I t t sem gondolt arra, hogy Sz. alakjának történeti 
jelentőségét csak akkor látjuk teljes mivoltában, ha az irodalomtörténeti 
szempontot is alkalmazzuk. Műveinek bő s néhány vitairatnak rövidesebb 
kivonatán kívül mást nem találunk; nem látjuk eszméinek a fejlődését, szép-
irodalmi visszhangját ; nincs szó ezek későbbi hatásáról, valamint irodalmi 
előzményeiről, a másunnan vett hatásokról sem. És nem találunk tudomány-
történeti szempontot sem, holott politikai, közgazdasági tudományos iro-
dalmunkat e tekintetben tanulságosan lehetett volna megvizsgálnia. Szé-
chenyi alakjának a nemzet életében való egyetemes jolentőségét nem lehet 

Irodalomtörténet. 
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kimutatni anélkül, hogy ezeket s ezeken kívúl a gondolatainak filozófiai, 
pedagógiai értékesítésére való régi és újabb törekvéseket is számba ne 
vegyük. Termékenyítő hatása és máig ki nem aknázott eszme-gazdagsága 
ekkor derülne ki igazán és igy nyitna az életrajz új utakat is a hatásnak. 
Ezen a hiányon kívül érezhető az is, hogy a munka végén csak mintegy 
sebtiben írt befejezés van, elmarad az összefoglaló jellemzés, e bonyolult 
életen való áttekintés. Pedig ez igen szükséges volna. 

Ez a két kötet tisztán bizonyitja, hogy Széchenyi életrajzát megírnia 
ma nem lehet egy embernek. Cselekvésének annyi iránya, gondolatvilágá-
nak oly sok szála van és hatása annyifelé ágazott, hogy mindezt egy em-
ber ki nem fejtheti mindaddig, amíg egyrészt kiadatlan anyagban kutatni 
is szükséges, másrészt pedig szakszerű tanulmányok nem tisztázzák a 
részleteket. Nem elég a korszak ismerete, pszichológusnak is kell lennie 
a feldolgozónak; nem elég a politikai történet, mert Széchenyit a leg-
tágabban értett művelődéstörténeti tekintet nélkül nem lehet kellően érté-
kelni ; sőt nem elég a szakszerű történeti tudás, hanem gyakorlati, poli-
tikai készség, az övével rokon szellem is kell ahhoz, hogy lelkét egészen 
megérthessük. Ismétlem most is, hogy Friedreichban -— írásaiból ítélve — 
ebből sok megvolt, de nem minden. S ha megvolna is valakiben : ez a 
munka egy ember számára sok. 

Ezért az ügy érdekében azt tartanám kívánatosnak, hogy a M. T. 
Akadémia a méltó életrajzra való várakozás és az életrajz-írásra való 
buzdítás helyett először is állíttassa össze a Széchenyi-irodalom teljes 
jegyzékét ; azután indítson meg Széchenyi-tár című vállalatot, amely 
adatokat s a napló, levelezés, egyéb kézírásos maradványok hiteles és 
teljes szövegét tartalmazná ; indítson Széchenyi-tanulmányok c. kiad-
vány-sorozatot s ennek a sikere érdekében szervezzo a tanulmányozást, 
tehát alakítson Széchenyi-bizottságot. Mindezek dolga végeztéig kifejlőd-
hetik majd a végleges életrajz megírására alkalmas ember is, akit aztán 
meg lehet bízni, kezébe adván a jó munka minden eszközét. Addig is, 
minden fogyatkozása ellenére, Friedreich műve az Ítélve olvasóknak 
jó szolgálatot tehet s a későbbi életrajzírónak számos útbaigazítással 
szolgálhat. 

IMRB SÁNDOE. 

R á k o s i J e n ő : A m a g y a r s á g é r t . Budapest, 1914. 300 1. Élet-
kiadás. 

Az «Elet» irodalmi és nyomdai részvénytársaság kiadásában megjelenő 
s «Az Élet könyvei» címet viselő újabb sorozat egyik darabja Rákosi 
/e«ő-nek A magyarságért című kötete. 

Bákosi Jenő a magyar irodalmi és újságírói élet legérdekesebb alakjai 
közé tartozik. Egészen fiatalon — húsz egynéhány éves korában — egy 
ragyogó siker fényében tűnik fel először neve — mint az Aesopus szer-
zőjéé — irodalomunkban, s ha az elmésség tündöklésében és a költőiesség 
melegében gazdag eme munkája sikerét későbbi darabjainak egyikével sem 
tudja elérni, a színpadi müvek hosszú sorát alkotja, és bár erős bírálatok-
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ban, de sok elismerésben is van része. Ám legnagyobb kedvvel s szinte 
példátlan hatással az ujságirásra, a publicisztikára adja magát, kivívja a 
«magyar újságírók atyamesteré »-nek címét, s a mult század nyolcvanas 
éveinek elején alapított lapja — a Budapesti Hirlap — a vezető szerepek 
egyikét viszi a hírlapirodalomban, a nagyközönség szeretetétől és ragasz-
kodásától környezve. В lap a magyar nemzeti gondolat és érzés jegyében 
fogantatott, ez a gondolat vezeti lankadatlanul, s immár negyedik évtized-
ben tartó pályáján ez az érzés hevítette át — igazán tiszteletreméltó 
következetességgel, ha nem is túlzások és tévedések nélkül — minden 
cikkót, mondhatni minden sorát ós betűjét. így, ez újság keretében kifej-
tett, az irodalmi, társadalmi ós politikai élet minden nevezetesebb meg-
nyilvánulására kiható széleskörű munkássága nyomán Bákosi Jenőnek, 
mint a magyar sovinizmus fő-főképviselőjének, lankadatlan vezéralakjá-
nak neve szinte fogalommá lett, s mert megalkuvást nem ismerő magyar 
érzése és ösztöne — az írótoll ritka erejével, az irodalmi műveltség káp-
rázatos gazdagságával s még hozzá az ékesenszólás elbűvölő hatalmával 
is csodás összhangban egyesül : Bákosi működése és pályájának jelentősége 
előtt a magyar szellemi élet minden megfigyelőjének és krónikásának meg 
kell hajtania az elismerés lobogóját. 

A magyarságért c. kötetben ügyesen van összefoglalva szerzőnek egy 
csomó, a szellemi élet — legnagyobbrészt a nyelv és irodalom — egyes 
kérdéseit tárgyazó, különböző időben megjelent cikke. 

A nemzeti nyelv mindennél fontosabb kérdéseinek körébe vágnak 
A nemzeti nyelv, A nyelv kultusza, A purizmus s a Hazafiság és művészet 
c. cikkek. A legelőkelőbb műveltséget az idegen nyelvek tudásában látó 
veszedelmes előítélettel, elterjedt ostoba babonával szemben bátran mutat 
rá Bákosi arra a «fonák divat»-ra, mely a magyar gyermekeket már zsenge 
korukban, magyar nyelvérzékük megerősödése előtt idegen nyelvek szaj-
kózására kapatja, — s leplezetlenül kimondja — ami a tiszteletreméltó 
kivételektől erősített megdönthetetlen igazság — hogy «a magyar nyelv 
tökéletlenül tudása egyenes arányban van a mentől több idegen nyelv 
tudásával.»—«A nemzeti géniusz inkarnációja a nemzeti nyelv»—hirdeti 
teljes meggyőződéssel Bákosi, -— s nagyon kívánatos, hogy ezt az igét 
hallgassa és szívlelje meg s kövesse mindenki, akinek bármilyen befolyása 
lesz is a nagy háború utáni új korszakban termő és nevelődő új nemze-
dékre, — s hogy ez aranymondást aprópénzre váltva vigyük be az 
életbe, a családnak, a társadalomnak, a közéletnek minden viszony-
latába. 

Amiben azonban nem tudunk egyetérteni Bákosival, az az idegen szók 
magyarosan írásának elve, — amit ő pályáján egyéniségét jellemző erős 
meggyőződéssel és kitartással hirdetett s melyről e kötetben A purizmus c. 
cikke szól. E kérdésben Bákosi gyakran összeütközött Gyulai Pállal, — kivel 
irodalmi dolgokban, lelkük megalkuvást nem ismerő magyarságának hasonló-
sága ellenére is, általában sokat hadakozott, — s aki többek közt A nyelv-
tisztaságról szóló, Kisfaludy-Társaságbeli elnöki megnyitó beszédei egyiké-
ben erősen neki ment az idegen szókat magyar helyesírás szerint íróknak, 
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akik azt hiszik, hogy ily könnyű úton, az idegen szó magyarrá válik, 
nyelvünk gazdagul s megszabadulunk attól a gondtól, hogy idegen szó 
magyar kifejezésén törjük a fejünket.1 íme, Gyulai itt, az idegen szók 
magyaros írásában rejlő, s a bölcs és szükséges nemzeti érzés mellett is 
tagadhatatlan tévedésen és veszedelmen kívül egy más hibára is rámutat , 
melyben a közélet igen sok szereplője — a politikusok különösen, de írók 
is nagy számban, s mi tagadás benne, maga a kitűnő magyar író Rákosi 
is — leledzenek : az idegen szók fölösleges használatára. Igaz, — mint a 
hogy azt Eákosi is, e kötetbe föl nem vett egyik cikkében kifejtette — nem 
az idegen szók sokasága teszi a magyar beszédet és írást igazán hibássá, 
hanem a szórendnek, a mondatszerkezetnek, a mondatfűzésnek, a kifeje-
zésnek idegenszerűsége, magyartalansága ; igaz, hogy a Kisfaludy Károly 
Perföldy fiskális-ának latin szavakkal kevert, de magyarosan szerkesztett 
beszédje sokkal nemzetibb jellegű, a bár csupa magyar szóból, de idegen-
s^erűen összetákolt korcs magyar locsogásnál, — mégis, azon kell len-
nünk, hogy beszedünk és írásunk ne csak szerkezetében és kifejezéseiben 
legyen magyaros, hanem szavaiban is legyen magyar, s az idegen szó-
kat — miket tudákosság, kényelmeskedés és helytelen elv annyit kever 
beszédünkbe — a lehető legritkább esetben használjuk, akkor, ha igazán 
nincs megfelelő magyar szavunk, vagy ha egy-egy idegen szó az értelem 
bizonyos színezetének kifejezése, kiemelése szempontjából okvetetlenül 
kívánatos. Nem jobb-e — a nyelv tisztaságáért, a nyelv jogáért küzdve — 
nyelvtisztaság-ról beszélnünk, purizmus helyett ? S miért ne mondhatnók 
«a nemzeti géniusz inkarnációja» helyett «a nemzeti szellem megtestesülé-
séi- 1 ? Bizony, foltok az idegen szók a magyar beszédben, lusta gyomok 
ós szúró tövisek gyönyörű nyelvünk virághímes mezején, —• irtsuk őket, 
amikor csak lehet, ezzel is a nyelvtisztaságnak, s közvetve a nemzeti szel-
lemnek szent ügyét szolgáljuk. 

Szorosabban vett irodalmi kérdésekkel az e kötetben összegyűjtött 
cikkek egész sora foglalkozik. A Költészet és a Modern versek (1898) 
címűekben már igen helyesen neki-nekitámad Eákosi azoknak a «múlé-
kony tehetségek»-nek, akik «az újszerűt, az újnak látszót hajhásszák,» — 
s akik ellen pályája későbbi szakában — mikor az ő ízlése is mindjobban 
tisztult, viszont az idegen szemétdombokon keresgélő «újszerű» költők 
erkölcsi felfogása mindjobban lazult s szenvelgő modoruk mind tűrhetet-
lenebbé vált — szinte félelmetes elszántsággal indított minden jóizlésű 
és helyes gondolkozású ember nagy örömére, szenvedelmes háborút. 

Egészen igaz, amit a Gyermekirodalom túlságosan kiélezett irányza-
tosságáról mond Eákosi, az élet művészileg feldolgozott képét követelvén 
itt is. S nagyon érdekesek azok az arcképek, amiket irodalmunk néhány 
jeleséről — Aranyról, Gyulairól, Gregussról, Salamonról —• festett. Arany 
János-ról —- a temesvári Arany Janos-Társaság megalakuláskor mondott 
egy igen elmés, szellemtől ragyogó, meghatóan költői felfogásra valló 
beszédet, amely a szónok pompás előadásában bizonyára elragadta a hall-

1 Gyulai Pál : Emlékbeszédek. II. 302. 
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gatóságot. A nagyközönségre való sugalló hatás tekintetében Bákosi álta-
lában — akár ha ír, akár ha beszél — szinte párját ritkítja a magyar 
szellemi élet utóbbi néhány évtizedének történetében. Tehetségének ebben 
a színezetében van egyik magyarázata a közte és Gyulai közt mutatko-
zott ellentétnek : Gyulait szinte bántotta a népszerűség, — Bákosi, ha nem 
hajhászta is, sohasem idegenkedett tőle ; Gyulai nem is tudott a nagy 
közönség szájaize szerint beszólni, — Bákosi szinte szédületes ügyességgel 
játszik a közönség lelkének húrjain ; ezért a szónoki tehetséggel nem is 
igen bírt, s minden írását aprólékos gonddal kidolgozott Gyulai mindig 
csak a választékos Ízlésű irodalmi emberek kedvence volt és marad, — a 
legnagyobb könnyedséggel és közvetlenséggel szónokoló ós író Bákosi 
hatása ellenben — különösen pályája derekán — igen széles körökre ter-
jedt ki. Észrevehetőleg nem személyes indulat, hanem a természetnek és 
felfogásnak ez a különbözősége hozta magával, hogy Bákosínak Gyulai 
Pál-ról irt cikkében — sok igazság mellett — van bizonyos méltatlanság 
is, mellyel túlságosan lebecsüli Gyulainak különösen költői tehetségét. 

Az ókori remekművek fordításának kérdésében feltétlenül helyes, a 
nemzeti szellem igazi gazdagítása szempontjából is megokolt álláspontot 
foglal el Bákosi, a Homér és A kéoszi csalogány c. cikkekben. Egyrészt 
lelkesen tör lándzsát amaz elv mellett, hogy az ókor nagy íróinak mun-
káit akkor tesszük igazán élvezhetővé, s nemzetünk szellemi közkincsévé, 
de az eredetinek célzatát és hangulatát is akkor adjuk vissza igazán híven : 
ha nem ragaszkodunk az eredeti — a mi fülünknek mindenképen idegen 
formához, hanem ha azt a nemzeti formát választjuk, amely mai időben 
és a mi nemzeti sajátságainkat tekintve, ugyanabba a hangulatba ringat 
bennünket, mint amilyennel elbájolta az eredeti egykor Hellász népét, — 
e így örömmel ós büszkeséggel méltatta Baksay remekbe készült Iliász-
fordításait ; másrészt, Bacchylides verseinek fordításáról szólva, bölcsen 
hangsúlyozza azt a kívánságot, hogy az ókori remekírók fordítását az 
aprólékoskodó nyelvtudósok kezéből vegyék ki a költők. 

A színpad iránti benső vonzalom és íróinak s művészeinek munkájá-
hoz való igazi hozzáértés nyilvánul meg — a drámával egész pályáján, 
elméletben és gyakorlatban annyit foglalkozott szerzőnek e kötetbeli sok 
cikkében. 

Igen sok érdekeset mond A dráma szabályairól (1898), a «belső 
igazság ós külső valószínűség» fő-fő drámai törvényét fejtegetve. -— 
1883-ból — «Az Ember Tragédiájá»-nak színpadra készítése idejéből való 
a Madách c. cikk, melyben «kényes» ós «vakmerő» kísérletnek mondja a 
nagy drámai költemény előadásának tervét — mely terv azonban bevált, 
ritka népszerűségre vitte az addig inkább csak irodalmi emberek által 
méltatott nagy művet és mély elméjű íróját. 

Bánk bán- ról is szól egy cikk, melynek a Gyulai és Beöthy megálla-
pításaival több tekintetben szembehelyezkedő fejtegetései részben igen meg-
győzőek, de nem minden részben érthetünk velők egyet. Találó tömörség-
gel határozza meg a tragikumot általában : « A szuperlativus a t r ag ikum. . . 
Egy rendkívüli hős kénytelen megsemmisülése önön rendkívüli tulajdon-
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ságai által . . . » S nézetünk szerint is egészen helyes nyomon jár, mikor 
Bánk teljes megsemmisülésre vivő tragikumát az ő nagy szívében, nagy 
szerelmében, becsületében, hűségében idealizmusában keresi, mely ténye-
zők élesen kiválnak abból a «szívtelen és önző, fajtalan és becstelen, tolvaj 
és haszonleső» világból. Gyulaival szemben nagyon mélyenjáróan és elmé-
sen vitatja Bákosi, hogy Gertrudis közvetlen bűnösségét nem azért mel-
lőzte Katona, hogy ezzel Bánk bán tragikumát emelje, hanem hogy «király-
néja díszét» megmentse, «darabja fényét» emelje, «hőse méltó ellenfelét» 
megóvja műve számára. 

Ám mily csodálkozva olvassuk Bákosi e kijelentését: «Bánk bán-nak 
második és ötödik felvonásán kívül minden része engemet hidegen hagy.» 
Ezt szinte nem tudjuk elhinni a fogékony lelkű Rákosinak ! Hogyan ? 
Hát Melinda keserve, Tiborc panasza, Mikhál háborgása — nem indítja 
meg lelkét, nem markol szívébe, megindítóan, elkeseritően, felzaklatóan ? 
S vájjon nem marad-e el messze az igazságtól az a nézet, hogy «Bánk bán 
fényesen van koncipiálva, fényesen van tragikus alaknak rajzolva is, de 
talán hatás nélkül van megkomponálva . . .» A darab fényes színpadi sikerei 
ugyancsak rácáfolnak erre a véleményre. 

Szigeti József-ről — a tősgyökeres magyar humor e nagyszabású szín-
padi képviselőjéről, a színpadtól való megválása alkalmával — meghatóan 
költői formában, igazán művészien szép búcsúztatót olvasunk Rákosi köte-
tében — s szép és igaz az a rövid megemlékezés is, amit 18!)2-ben Tamássy 
József-ről, az akkori színésznemzedék «egyik legeredetibb és legizmosabb 
tehetségé »-ről irt, aki a «népdaloknak oly mesteri deklamációját tudta, 
melyet wagneri művészetnek lehetne neveznünk», s aki «oly művészi 
inspirációval dolgozott, amely méltón ámulatba ejtette a legkövetelőbb 
kritikus nézőt is.» 

A régi Népszínház néhány alakját : Lukácsy Sándor-1, a népszínmű-
írót, Csatai Zsófi-1 és Klárné Angyal Ilká-1, meleg szeretettel — de ebből 
fakadólag némi elfogultsággal — búcsúztatja Rákosi. 

A könyv célzatának körén jóformán egészen kívül esik két, egyébként 
nagyon érdekes színházi cikk : a Banquo szelleme címűben igen meggyőzően, 
nagy elmeéllel fejtegeti s bizonyítja a szerző, hogy a Nemzeti Színház 
egy régebbi, nem sikerült kísérletétől eltérően - a Banquo szellemjele-
netében, a meggyilkolt vezér képében valóban meg kell jelennie a szín-
padon a Banquot játszó színésznek, mert a jelenet különben érthetetlen és 
hatástalan ; a Shylock Párisban című 1890-ben írott cikk nagy része idézet 
Sarcey bírálatából, mely Shylockot — igen helyesen — vígjátéki alak-
nak —- sőt a darabot, némi túlzással, operettszerűnek — mondja. 

A Coquelin-TŐ\ szóló cikkben érdekesen emlékezik meg Bákosi a fran-
ciák színjátszó iskolájáról, a versek hagyományos éneklő modorú szavalá-
sáról, s a francia színészek kötetlen beszédjének tökéletességéről ; majd 
szinte megdöbbenve mutat rá a nagy erkölcsi hatásra, mit Coquelin játéka 
nálunk tett, s ennek okát — igen mélyen járó elmélkedések során — 
abban találja, hogy a mi műveltségünk nem színmagyar, hanem valójában 
nemzetközi. E fájó igazság bátor kimondása és megdönthetetlen bizonyí-
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tása — e tanulmányszámba menő cikket a kötet egyik legértékesebb darab-
jává avatja. 

A könyv irányzatának egyik kimagasló képviselője a Magyar zené-röl 
szóló fejtegetés, melynek lényege ebben a két mondatban tetőződik : 
«A magyar gondolkodás, a magyar érzés adománya kell hozzá, hogy valaki 
magyar zenét írjon. Az egyetemes zenei műveltség ehhez nem elég.» 

Munkácsyról ós művészetéről két cikk szól, a Munkácsy Mihály és 
Az Isten-ember címűek. Amit az utóbbiban a «Krisztus Pilátus alőtt» című 
hatalmas festményről mond a szerző, hogy «a tragikus momentum ecset 
által soha megrázóbb kifejezést nem nyert, mint e Krisztus-alak és fej 
által e környezetben» — abban alighanem mindenki egyetért Rákosival ; 
ám az első cikk amaz állítása, hogy olyan tehetségnek, mint a Munkácsyé, 
mi nálunk «nincsenek meg az élet feltételei» •— ez, azt gondolom, erősen 
vitatható kérdés, s jól esett volna éppen Rákositól e felfogás ellenkezőjé-
nek bizonygatását hallanunk. 

Néhány cikk egészen bensőséges jellegű ; közülök A mi diáktanyánk 
címűben megilletődve emlékezik meg szerző az ő korán elhányt hű barát-
járól, Csukássi Józsefről s hangjának őszintesége, melege meghatja az 
olvasót ; de amit a Legkedvesebb könyveim című elmefuttatásban mond, 
hogy többet tanult a rossz könyvekből, mint a jókból, mert a jókat 
mohón élvezte csak, de a rosszakkal magában vitatkozván, elveihez 
jutott — ez állításban bizonyára több az elmésség külső ragyogása, mint 
az igazság belső ereje. 

A német városokat járva is magyar lelke fényszóró hasábján át bocsátja 
gondolatait az író. « Sovinizmus dolgában bizony az utolsók vagyunk Euró-
pában» — állapítja meg teljes joggal, — s helyesen száll szembe némely 
körök ama minősíthetetlen rövidlátásával, károsan téves felfogásával, a mi 
magyar beszédben is Wien-1 követel, a sok százados magyar név : Bécs 
helyett. 

A hely szűke miatt — sajnos — csak röptiben számolhatunk be Rá-
kosi szép könyvéről, mit nagy figyelemmel, nem lankadó érdeklődéssel 
olvastunk végig s jóleső érzéssel tettünk le. Kívánatos, hogy e könyvet 
sokan olvassák ; kívánatos, hogy azok az érzések, miknek Rákosi ezekben a 
cikkekben kifejezést ad, minden magyar ember lelkét ne csak érintgessék, 
hanem valósággal ós tettre serkentőleg eltöltsék -— s azok a vezető elvek 
és gondolatok, mikkel a jeles szerző oly bőségesen szolgál, megértésre és 
megvalósításra találjanak azoknál, akikre Magyarország szellemi irányítá-
sának felelősségteljes, fontos feladata bízva van. Legyünk őszinték, legyünk 
erősek és legyünk következetesen kitartóak abban a küzdelemben, amely-
nek a közművelődés annyi sok terén : iskolában és irodalomban, — szóló-
és képzőművészetben, — a politika és a társadalom mezején és minden 
elképzelhető helyen -— folynia kell még soká, folynia kell mindörökre és 
lankadatlanul — a magyarságért ! 

SZÁSZ KÁROLY. 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

A Cél. 1916. évf. 1. sz. — R. R. : Kiss József háborús versei. A háborús 
verskötet előszavával részletesen foglalkozik s ennek kapcsán egy pillantást 
vet a költő pályájára. A cikk írójának sokszor volt alkalma az agg Gyulai 
Pállal Kiss József költészetéről beszélgetni. Gyulai pattogó és ötletes észre-
vételekkel fejtette ki, hogy miért nem tartja Kiss Józsefet nagy költőnek. 
Elismerte, hogy egypár érzelmes és jobbfajta verset írt ugyan, de meg-
rótta érzeliiioskedését, mely alatt szerinte sokszor nem igazi szívből fakadó 
érzés rejlett. Nem szerette Kiss József nyelvét sem. Gyulai Pál e nézetei 
környezetét még elítélőbb állásfoglalásra birták. E kötet a cikkíró szerint 
gyengeségeit fokozott mértékben tartalmazza. Még legsikerültebb a «Hosszú-
napkor» c. verse, melyben liitsorsosainak csodálatába merül. 

U. i. 2. sz. — R. R. : Gi'ün Lili. Földes Imre darabjának bírálata. 
Éppen olyan művészietlenül összefércelt hatásdarab, mint a legtöbb mai 
budapesti színmű. Az egész darab a maga egészében valószínűtlen, de ez 
csak az egészre, mint művészi alkotásra áll, az új magyar középosztály 
életéből merített egyes megfigyelések azonban pompásan élethűek. A sze-
mélyek viselkedése e színdarabban semmivel sem rosszabb, mint amilyen 
az életben, a választott környezetben szokott lenni. 

A Gyűjtő. 1915. évf. 1—3. sz. — Koroda Pál : Reviczky Gyula kéz-
iratai. Hír arról, hogy a Szent György Céh útján Eeviczky néhány verses 
és prózai kézirata — köztük kiadatlan töredékek is — árverésre került. 
Ugyanekkor elárverezték Barabás Miklós eredeti kőrajzai közül : Danielik 
János, Tóth Lőrinc, Sárosy Gyula és Szigligeti arcképét. Továbbá néhány 
más írónknak más művésztől származó képmását. 

A Hét. 1915. évf. 52. sz. — H. A. : Ciklámen. Gábor Andor új drámájá-
nak ismertetése. «G. A. tarka tehetség. Sokfelé fordul s egyik úton sem 
megy következetesen a mélységig.» 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — H. A. : Herczeg Ferencnek «Magdaléna két élete» 
c. új regényét ismerteti. — N. n. Szomaházy Istvánnak «Meseváros» c. regé-
nyét, — «"Világok tusája» címen "Wlassics Tibor verskötetét, —• «Vengerkák» 
címen Pásztor Árpád regényét, — «A bánat liarangzúgásban« címen Sántha 
György verskötetét ismerteti. 
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U. i. 2. sz. — Kiss József: Plakátok címen a Simon Judit filmről ír. 
(Reflexiók.) 

U. i. 5. sz. — N. n. : Lengyel Istvánnak Béke és Balázs Józsefnek 
Versek, dalok c. verskötetét ismerteti. 

U. i. 6. sz. — Közli Tormay Cécil, Ferenczi Magda és Drégely Gábor 
arcképét. — Az irodalom rovatban «Az akadémiai nagyvizsga» címen a 
Péczely-díjról ós a Vojnits-jutalomról elmélkedik. 

U. i. 7. sz. — H. A.: Szomory Dezsőnek « A pékné» című könyvét 
birálja. 

U. i. 8. sz. — H. A. : «A nap lovagja» címen Bródy Sándornak ily című 
drámáját ismerteti. 

A Nap. 1916. évf. 9. sz. — г . : Lakatos Lászlónak «А bécsi táncosnő» 
c. egyfelvonásos drámáját ismerteti. 

U. i. 20. sz. — Andrássy Gyula könyve Amerikában címen közleményt 
hoz arról, hogy a «Review of Reviews» decemberi száma miképen méltatja 
A. Gy. «Kinek bűne a világháború» c. könyvét, amely angolul is meg-
jelent ; — Hadzsics Gyula címen pedig Petőfi szerb fordítójának halál-
hírét közli. 

A Társaság. 1916. évf. 5. sz. — Körmendy Viktor : Bánk bán jubileuma. 
A százötvenedik előadás alkalmából szól a Bánk bán fogadtatásáról az iroda-
lomban. A Darnay-féle sümegi gyűjteményben levő Katona-kéziratok közül 
idéz egy jelentéktelen aktából és egy Kisfaludy Károlyhoz írott levélből 
(1820 dec.) : «Ime ígéretemnek következtében egynémelly magam sorsú 
verseket küldök. Ha a Tudós Világban valami előfordul, kérem tudósí-
tását, főképp a Dramaturgiára nézve. Ha hírt hall Bánk bánról . . . Barátom 
Uram írni ne terheltessen ...» 

U. i. 6. sz. — Tormay Cécile : A régi ház. Az írónő elmondja azokat 
a belső okokat, amelyek őt e regény megírására késztették. (A szerző 
arcképével.) 

U. i. 7. sz. — Szemere György : író a müvéről. Őszinte önkritika 
munkásságáról, új kötete («Apró regények») megjelenése alkalmából. «írtam 
a magyar parasztról, a magyar ú r r ó l . . . de a parasztot, az urat megírnom 
nem sikerült. Csak állítottam róluk egyet-mást, olyat is, ami megdönthe-
tetlenül igaz, de az egész kép, a koncepció hibás. Hiányzik belőle valami, 
talán a szuggeráló erő, az a lelki többlet, ami a művészt teszi. Csak egy 
bizonyos. Lelkiismeretes igyekeztem lenni. Gyarló, amit írtam, de az 
enyém.» (Az író arcképével.) 

A Tett. 1916. évf. 7. sz. — «A kisasszony férje» az Akadémián. 
A Vojnits-díj odaítélésével s a körötte fejlődött hírlapi vitával foglal-
kozik. 

U. i. 8. sz. — Komját Aladár : Szomory Dezsőről. A kis cikk Szomory 
új könyvét («A pékné») dicséri. 
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Akadémiai Értesítő. 1915. évf. 12. sz. — Melich János : Cirül-betűs magyar 
szöveg. Egy valószínűen a XVIII. század végéről, vagy a XIX. század 
elejéről való cirill-betűs emlék közlése és nyelvi sajátságainak ismertetése. 
Az értekezésből megtudjuk, hogy a magyar irodalomban eddig csak egy 
hiteles görög-keleti szertartású cirill-betűs szöveg volt ismeretes. Ez 
a XVI—XVII. századból való «Codex Sturdzanus»-ban reánk maradt 
«Miatyánk». Szerző végül felhívja a figyelmet arra, hogy a mi legrégibb 
nyelvemlékeink a görög-betűs magyar szavakat tartalmazó emlékek. Ez-
után jönnek a latin-betűsek s csak utoljára a cirill-betűsek. — A M. T. 
Akadémia beltagjainak irodalmi munkássága 1015-ben. Könyvészeti egybe-
állítás. 

U. i. 1916. óvf. 1. sz. — Jánosi Béla : Schedius Lajos esztétikája. Schedius 
Lajos (1768—1847) a pesti egyetemen 50 éven át az esztétika tanára, a közélet 
és az irodalom legkülönbözőbb terein sokoldalú ós értékes munkásságot 
fejtett ki. Eendszerének magvát és alapelvét a «Principia philocalisB seu 
doctrina pulchri» (Pest. 1828) c. munkája bevezetésében találjuk meg. 
A hatások, melyeknek nyomát viseli, három nagy szellemi áramlattól 
erednek : 1. Mint Heyne tanítványa Göttingában szorgalommal mélyedt 
el a görög és római klasszikusok s az ókori filozófia tanulmányozásába. — 
2. A ráható második hatalmas tényező Schölling filozófiája. — 3. Schedius 
tana a művészetekről nagyjában összhangzik a német irodalom virág-
korának elveivel. A magyar esztétikai munkákról nem vesz tudomást. 
Szerdahelyit vagy Greguss Mihályt meg sem említi. Magyar vonatkozást 
is alig fedezhetünk fel az egész könyvben. A Philocaliae régibb esztétikai 
irodalmunknak mindenesetre egyik legjelentékenyebb terméke s a viszony-
lagosan legeredetibb ilyen kísérletek közé tartozik. — Heller Bernát : 
Az Antar-regény. Szerző e tárgyról tartott előadásának (a 32 kötetre 
terjedő híres arab mű ismertetésének) kivonata. Az érdekes tanulmány 
magyar párhuzamos helyekre is utal. 

U. i. 2. sz. - - Marczali Henrik : A Botond-monda történeti kapcsolatai-
ról értekezik. Igazi történeti mondával állunk itt szemben. Történet, mert 
biztos tények szolgáltatják alapját ; monda, mert a népies képzelet kedvére 
színezi ki hősének szavait és tetteit. Megvan benne az egyénítés és az 
általánosító szimbolizmus egyaránt. Szimbólum az Aranykapu ós áttörése, 
szimbólum.. . az egymással küzdő nemesek elsősége fölött döntő pár-
viadal i s . . . Szimbólum Botond is, noha öntudatlanul tette azzá a nép 
lelke. A hadra te rmet t . . . becsületét bárki ellen fenntartó . . . magyar nép 
megtérítése: «a leghívebb magyar». — Viszota Gyula Széchenyi és az 
181ü-iki bécsi lóversenyek c. dolgozatában megállapítja, hogy Széchenyinek 
az osztrák lóversenyek megalapításában is tevékeny része volt. Bécsben 
nem az 1826-iki verseny volt az első; már 1816-ban is voltak itt ver-
senyek s már ezekben részt vett a jeles magyar gróf. — Веха Dezső 
Egy második Nemzeti Színház eszméje 1843-ban címen Veszprém vár-
megye országos indítványát, előzményeit és fogadtatását ismerteti. — 
Harsányi István : Tompa-relikviák a sárospataki könyvtárból. Tompa 
három ismeretlen verse. Adatközlés felvilágosító jegyzetekkel. 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 2 1 9 

Alkotmány. 1916. évf. 9. sz. — N. п.: A pozsonyi kódex. Vargha 
Damjánnak az Irodalomtörténeti társaságban tartott előadását ismerteti. — 
a. : Lakatos Lászlónak «А bécsi táncosnő» c. egyfelvonásos darabját ismer-
teti. A darab egyik hőse Döbrentei Gábor. 

U. i. 16. sz. — Sereghy Elemér : Névtelen hősök. Tóth Ede szövegére 
Erkel Ferenc 1880-ban vígoperát írt. Annak idején a darab megbukott. 
Maga Erkel is kísérletnek szánta, vájjon sikerül-e a népszínmű stílusát 
operai színvonalra emelni ? A cikk e mű átdolgozását és fölújítását bírálja. 

U. i. 22. sz. Ybl E. : Földes Imrének <Grün Lili» c. darabját bírálja. 
U. i. 23. sz. — (tb.) : Háborús irodalom címen Dobrowski Jánosnak 

«А lengyel légiók» c. könyvét ismorteti. 
U. i. 29. sz. — Platz Bonifác : Egyházirodalmi iskolák. A budapesti 

kispapok magyar iskolájának régebbi munkásságát ismertetvén, azt a 
véleményét adja elő, hogy ezeknek a szemináriumi irodalmi iskoláknak 
szónoki iskolákká kellene átalakulniok. 

U. i. 30. sz. — Prohászka Ottokár : Magyar kultúra. A katholikus 
írók és hírlapírók Országos Pázmány-Egyesületének közgyűlésén elmondott 
beszéd. írókra van szükség, akik a krisztusi tanokban eszményeiket és 
értékeiket nézik és szeretik. — t. b. : Az új sarj. Erdős Eenée regényé-
nek méltatása. — N. п. : A M. Tud. Akadémia ülése. A Péczely- és 
Vojnits-jutalomról szóló jelentéseket ismerteti. 

U. i. 33. sz. — Saly László : Egyházirodalmi iskolák. A budapesti 
kispapok magyar Egyházirodalmi Iskolájának működését helyesli. Lét-
jogosultságát a magyar hittudományi nyelv fejlesztésének szükségessége 
adja meg. 

U. i. 35. sz. — т. I. : Háborús irodalom. A régi háborúkat azok 
vívták, akik eleve katonáknak nevelődtek, a mai háború a népfelkelő 
polgároké. A költőnek kell majd kianalizálnia azokat a lelki összetevőket» 
amelyekből a népfelkelők hősiessége kialakul. Majd akkor kitűnik, hogy 
Tolsztoj is csak a háború zsánerképeit szemléltette regényében, amelyek 
örökkévalóak ugyan, de a mai háború és az ember viszonya mint generális 
probléma merőben más. — N. n. : Sztrakoniczky Károly emlékezete. 
Drégely Gábor Vojnits-jutalmát egy a háborúban elpusztult kárpáti ház 
felépítésére adta oda s ezt a házat Sztrakoniczkyról kívánja elneveztetni. 

U. i. 37. sz. — N. n. : Zsidódráma-zsidó film. Reflexiók az Egyenlőség 
c. hetilap ugyanilyen c. vezércikkéhez. 

U. i. 43. sz. — Y. E. : A nap lovagja. Hajó Sándornak Bródy Sándor 
hasonló c. regénye után készült színdarabját ismerteti. 

U. i. 49. sz. — ml. : A háború aranykönyvei. Dicsérendő gondolat a 
magyarság hősiességének dokumentumait összegyűjteni. De össze kellene 
gyűjteni annak bizonyságait is, hogy a béke kultúrális munkájából is 
kivette már a részét. Ezért a magyar kultúrtörténet aranykönyvének íróit 
kellene pályadíjakkal jutalmazni «sok száz selejtes szépirodalmi műnek 
jutalmakkal és pályadijakkal való kiprovokálása» helyett. 

U. i. 51. sz. — Márkus László: Szélcsendes idő. Nekünk Jókai volt 
az emberi fantázia legcsodálatosabb megelevenedése, de a költői révület 
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legféktelenebb pillanataiban sem látta előre, hogy a háború az energiák 
milyen dimenzióit fejlesztheti ki és hogy a gonoszságnak és jóságnak mily 
mennyisége van az emberi lélekben. A jövőben a legfantasztikusabb tör-
ténetek az életből mentetteknek látszanak majd s a legszélsőbb natura-
lizmus ezután a romantika lesz. — Turhányi Egon Alberte : Háborús 
irodalom. Stockinger Gyulának «Éljen» с. háborús versgyűjteménye meg-
jelenésével kapcsolatban támadja a M. T. Akadémiát, hogy a magyar nyelv 
és kultúra külföldi terjesztőit nem támogatja. 

U. i. 55. sz. -— Buttykay P. Antal : Gerely József emlékezete. Meleg-
hangú megemlékezés. 

U. i. 57. sz. — tb. : Molnár Ferencnek A fehér felhő c. «mirakulum»-
járól ír tárcát. 

U. i. 58. sz. — Tagajánlások a Szent István Akadémiában. Tiszteleti 
tagul ajánltatott többek között : Fraknói Vilmos, Berzeviczy Albert ; rendes 
tagul : Morvay Győző és Pintér Jenő. 

U. i. 00. sz. •— Pethő Sándor : Szekfű könyve és Rákóczi egyénisége 
c. tárcájában élesen bírálja Szekfű Gyula munkáját. 

U. i. 61. sz. — N. п.: A piarista főgimnázium előadása címen Sík 
Sándornak az Urania-színházban előadott Ébredés című háromfelvonásos 
ifjúsági színművét és Pitroff Pálnak A győri sajtó története c. könyvét 
ismerteti. 

U. i. 68. sz. — Harsányi Lajos : 0, beata Ungheria ! Tárca az ú. n. 
«nyugatos» írók elhallgatásáról. Bízik, h o g y . . . «sok szép magyar talentum 
pedig majd palinodiát énekel. Egyik-másik már kezdi.» — N. n. Szigligeti 
Edének a Nemzeti Színházban felújított Valéria c. szomorújátékát ismerteti. 

Az Est. 1916. évf. 9. sz. — Bródy Sándor: Nemzeti Színház címen 
Lakatos Lászlónak A bécsi táncosnő c. drámáját bírálja. 

U. i. 19. sz. — Meghalt Petőfi szerb fordítója. Közlemény arról, 
hogy Hadzsics Antal magyarországi szerb író, Petőfi fordítója meghalt_ 
Szigligeti Ede színműveit is megismertette a szerbekkel. Tagja volt a 
Kisfaludy-Társaságnak. 

U. i. 27. sz. — F. J. : Grün Liliről. Levél a szerkesztőhöz abból az 
alkalomból, hogy Földes Imrének ily című darabját előadták a Magyar 
Színházban. « . . . Ez az új irány csempészés, hamis lobogó alatt való hajózás, 
a Folies Caprice-nak fölavatása magyar irodalommá.» 

U. i. 32. sz. — «A táncosnő» Bécsben. Lengyel Menyhért «A táncosnő» 
c. színművét Bécs számára Jarno József igazgató megszerezte előadásra. — 
A Voinits-dij idei nyertese : Drégely Gábor. Alkalmi hír és hozzászólás. 

U. i. 33. sz. — Ki irta «Л kisasszony férjé»-t ? Beöthy László, a 
Magyar Színház igazgatója tiltakozik egyik lapnak az ellen a vádja ellen, 
mintha a Drégely Gábor darabját nem a szerző, hanem egy más író dol-
gozta volna át mai nagysikerű formájára. 

U. i. 34. sz. — Hír arról, hogy Beinhardt Miksa a Deutsches Theater 
Kammerspieleje számára megszerezte előadásra Heltai Jenő « A tündérlaki 
lányok» c. vígjátékát. 
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U. i. 38. sz. — A Kisfaludy-Társaság hetvenedik közgyűlése. Az 
ünnepi ülés lefolyásának rövid ismertetése. (L. a többi napilapban is.) 

U. i. 44. sz. — A nap lovagja. Bródy Sándor és Hajós Sándor ily 
című új darabjának előadásáról szóló rövid hír. 

U. i. 46. sz. — «Az ördög» századik előadása Amsterdamban. Hír 
Molnár Ferenc színdarabjának hollandiai nagy sikeréről. 

U. i. 57. sz. — Bródy Sándor: Molnár Ferenc « Fehér felhő »-je. Színi 
kritika (v. ö. «Az Újság» 1916. évf. 57. sz.). — Molnár Ferenc a darabjá-
ról. Molnár Ferencnek a «Magyar Színpad»-ban megjelent cikke (a Fehér 
felhő c. egyfelvonásos «miraculum»-ának előadása alkalmából).— Az osztrák 
helytartóság is betiltotta a Lyon Leát. Hír Bródy Sándor darabjának kül-
földi viszontagságáról. 

Az Újság. 1916. évf. 8. sz. — Simon Judit a filmen. Décsi Gyulának, 
a Mozgókép-otthon tulajdonosának hozzászólása ahhoz a vitához, mely Kiss 
József és Mérei Adolf között keletkezett a Simon Judit filmre vitele körül. 

U. i. 9. sz. — N. n. : Mocsáry Lajos. (1826—1916.) A nemrég elhúnyt 
politikai iró nekrologja. — Keszler József: A bécsi táncosnő. Lakatos 
László ily című egyfelvonásos — a Nemzeti Színházban 1916 jan. 3-án 
előadott — vígjátékának ismertetése. A korfestő részletekkel keretezett 
darab Döbrentei Gábor és Elssler Fanny gyöngéd barátságáról szól. (Lakatos-
nak azt a közleményét, melyben ugyané tárgyat dolgozta fel, ismer-
tettük folyóiratunk 1912. évf. 144. 1.) 

U. i. 22. sz. — Mit dalolnak a magyar katonák ? E címen a Berliner 
Tageblattban Freudenthal Albert tárcát irt katona-dalainkról s fordításban 
szemelvényeket közöl belőlük. — -án. : Grün Lili. (Földes Imre színműve. 
Bemutatta a Magyar Színház 1916 jan. 21-én.) Színi kritika. «A darab azért 
nem végzetesen rossz. Az alakok (persze fölszínes) jellemzése, némely tár-
sadalmi problémák érintése némileg mégis igazolja, hogy Földes Imre 
miért állott elő ezzel a darabjával.» 

U. i. 26. sz. — A Bánk bán 150-ik előadása. Katona József tragédiája 
a Bánk bán 1916 jan. 26-án érte meg százötvenedik jubiláris előadását a 
Nemzeti Színházban. Bemutatója 1839 márc. 23-án volt, amikor Egressy 
Gábor javára adták elő nagyon hatástalanul. Hat évvel később tűzték újból 
műsorra. A cikk azután a darab későbbi előadásait ismerteti. 

U. i. 32. sz. — A Péczely- és Vojnits-jutalom. A M. T. Akadémia 
1916 jan. 31-én tartott összes ülésén jelentést tettek az itt jelzett jutal-
makról. Eszerint a Péczely-jutalmat ( = 2000 korona) Tormay Cecilnek 
ítélték oda «A régi ház» c. regényéért. Ugyanily összegű jutalomban 
részesítették a korán elhúnyt Ferentzi Magda «Fehér árnyékok» c. regényét 
is. A Vojnits-jutalmat ( = 800 korona) Drégely Gábor nyerte el «A kis-
asszony férje» c. darabjával. A cikk végül Drégely Gáborra vonatkozó 
életrajzi adatokat közöl. — (p. r.) : Turi Bélának A háború belülről nézve 
c. munkáját ismerteti. 

U. i. 34. sz. — A Kisfaludy-Társaság közgyűlése. Hí r arról, hogy a 
Kisfaludy-Társaság 1916 febr. 2-án tartott ülésén tagjául választotta Bánffy 
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Miklós grófot és Szász Károlyt. A cikk ezután közli a nevezett írók élet-
rajzi adatait és ismerteti a pályázatokról szóló jelentést. (L. a többi napi-
lapban is.) 

U. i. 38. sz. — A Kisfaludy-Társaság 1916 febr. 6-án tartott It (Sz-
üléséről szóló tudósítás. A közülés Beöthy Zsolt elnöknek Shakespeareről 
és Aranyról szóló megnyitó beszédével kezdődött. Vargha Gyula a Társaság 
elmúlt évi működéséről, Kozma Andor pedig a lejárt pályázatokról tett 
jelentést. A jeligés levelek felbontása után kitűnt, hogy a Széher Árpád-
jutalmat (Szigligeti életrajza) Yértesy Jenő dr., egyetemi magántanár 
nyerte el. A gróf Vigyázó-jutalmat (kisebb történelmi tárgyú prózai el-
beszélés) megosztották Szerelemhegyi Tivadar és Tóth Sándor dr. között. 
Ezután Berzeviczy Albert másodelnök olvasta fel «Shakespeare és a nemzeti 
lélek» c. tanulmányát. Somló Sándor Shakespeare Macbethjének egy jele-
netét mutatta be. Ez a rósz Arany Jánosnak egy eddig ismeretlen fordí-
tása. Vargha Gyula: A magyar katonákhoz c. hazafias költeményét adta 
elő, Herczeg Ferenc pedig A hadi árva c. elbeszélését. Szabolcsba Mihály-
nak Könnycsepp az égben és Üzenet c. verseit Hegedűs István olvasta 
fel. — Széchenyi-emlékbeszéd. Ráday Gedeon grófnak a nemzeti Kaszinó-
ban 1916 febr. G-án tartott ünnepi megemlékezéséről szóló tudósítás. 
A beszéd részletes ismertetése. (L. a többi napilapban is.) 

U. i. 43. sz. — N. n. Bródy Sándornak és Hajó Sándornak A nap lovagja 
c. — a Vígszínházban 1916 febr. 11-én színre került — új darabját ismer-
teti. — Beöthy Zsolt előadása. Rövid tudósítás a Műbarátok Körében 
1916 febr. 11-én irodalmi műveltségünkről tartott előadásról. Az érzelmi 
és erkölcsi kultúra fejlődésének főeszköze az irodalmi műveltség. Ennek 
pedig legfontosabb része a nemzeti irodalmi műveltség, mert nyelvénél 
fogva legközelebb áll hozzánk s legkönnyebben hat reánk. 

U. i. 44. sz. — N. n. : Elbeszélések. Dessewffy Berta ilycimű kötetének 
ismertetése. — h. a. Pásztor József új novellás kötetét (A muszka vendég). — 
K. G. pedig Radó Antalnak Háborús strófák címen kiadott verseit ismerteti 
és bírálja. 

U. i. 51. sz. — (pr.) : Himfy dalai. Rövid cikk abból az alkalomból, 
hogy a Nemzeti Színház 1916 febr. 19-én felelevenítette Bérezik Árpádnak 
Himfy dalai című vígjátékát, melynek főhőse : Kisfaludy Sándor, a költő_ 

U. i. 53. sz. — Mephistopheles tanításai. Goethe Faustjából. Kozma 
Andor műfordítása. (Részlet a M. T. Akadémia I. osztálya ülésén be-
mutatott jelenetekből.) 

U. i. 54. sz. — Az ember tragédiája Zürichben. Tudósítás arról, hogy 
a zürichi főiskolai hallgatók előadták Madách művét. (V. ö. Neue Zürcher 
Zeitung 1916. évf. 238. és 258. sz.) 

U. i. 57. sz. — Keszler József: A fehér felhő. Molnár Ferenc ily 
című egyfelvonásos, öt változásra terjedő «mirakuluma» első előadásának 
(Nemzeti Színház 1916 febr. 25.) ismertetése. L. a többi napilapban is. 
A darab változásai egy — az őrségen elszunnyadó -— öreg huszár haza-
szálló álmát mutat ják be. 

U. i. 58. sz. —• A Tudomány-Irodalom-rovat közli a Szent István. 
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Akadémiában üresedésben levő helyekre ajánlottakat. (L. Alkotmány. 
1916. évf. 58. sz.) 

U. i. 63. sz. — (p. g.) : Az özvegy falu. Lőrinczy György ilycímű 
könyvének ismertetése. «A pompás írások mellett Komáromi Katz Endre 
és Mühlbeck Károly művészi rajzai ékeskednek.» 

U. i. 65. sz. — Szilágyi Géza Szomory Dezsőnek Hermelin с. ú j szín-
művét ismerteti és bírálja. Bemutatták a Vígszínházban 1916 márc. 4-én. 
A darab arról szól, hogy Pálfi Tibor drámaíró, egy szerelmi szenvedésben 
megtisztult férfi örökre rátalál előbb elűzött, majd visszakönyörgött párjára, 
a becézve Hermelinnek nevezett Tóth Hermin színésznőre. A darabban 
«elsősorban az érzés gazdagsága kápráztatja el a nézőt». 

U. i. 67. sz. — Valéria. Hír arról, hogy Szigligeti születése évfordulója 
alkalmából a Nemzeti Színház 1916 márc. 7-dikére Valéria c. klasszikus 
formájú tragédiáját tűzte ki előadásra. 

U. i. 68. sz. — Váradi Antal : Emlék. Visszaemlékezés báró Eötvös 
Józsefre. Szerző diákkorában, Pécsett, üdvözlő-beszédével magára vonta a 
nagynevű miniszter figyelmét s jóindulatát is sikerült megnyernie. — 
A Színház-, Zene-rovatból megtudjuk, hogy a Nemzeti Színház Szigligeti 
születésének százkettedik évfordulója alkalmából előadatta a Valéria c. 
darabot. 

Berlinen Tageblatt. 1916. évf. 20. sz. — Russenstücke in Polen címen 
beszámol arról, hogy Lengyel és Bíró darabját, A Cárnőt Lodzban be-
mutatta a német színház. Wassermann igazgató pompás díszletekről és 
jeles rendezésről gondoskodott, Adele Hartwig igen jó Cárnő volt. A «több 
mint zsúfolt házban» oly nagy sikere volt a darabnak, hogy jan. 28-án 
Varsóban is bemutatja a lodzi német színház vendégjáték gyanánt. 

U. i. 35. sz. — Albert Freudenthal : Was die ungarischen Soldaten 
singen. Néhány magyar katonanótának igen gyönge fordítása. 

U. i. 54. sz. — Edgar v. Schmidt-Pauli Ungarisches Volkslied címen 
a magyar föld vonzó erejéről s a magyar népdal szépségéről ír. «Mély 
érzelem rejlik a bánatos dalokban. Szinte a pásztortüzeknél, csillagok alatt 
születtek, messze vándoroltak a végtelen puszta szomorú szépségén át és 
sötéten izzik rajtuk át a hazai rétnek, erdőnek, szőlőnek, folyónak szere-
tete.» «A magyar hazát elhagyni lehet, de elfeledni soha.» 

U. i. 68. sz. — F. E.: Gyóni Géza verskötetének német kiadását (Auf 
polnischen Fluren, am Lagerfeuer. Dresden, Meinhold u. Söhne 1915.) 
ismerteti s «Petőfi tüzes tanítványának» verseiben megtalálja mindazt, ami 
a harcosnak szívén fekszik. Különösen kiemeli Sigmar Mehringnek valóban 
művészi átérzésről tanúskodó fordításait. 

Budapesti Hirlap. 1916. évf. 1. sz. — ő. : Regény címen Erdős Benéenek 
Az új sarj című regényét ismerteti. «A regény autobiografia, melynek 
két utolsó fejezete filozofikus mélységével és emberi fölemelkedésével 
egyetemes emberi jelentőséget ad, amellett csodaszép sorokat tartalmaz. 
Az írónak legfényesebb képessége a jellem- és alakfestés.» 
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U. i. 2. sz. — Sebestyén Károly : Bánk bán. Tárca. 
U. i. 4. sz. — Édy Pál : A holnaposok. Fejtegetés Lombroso alapján. 

(Tárca.) 
U. i. 9. sz. —- Fráter Aladár: Az irodalom műhelyeiben címen arról 

elmélkedik, hogy mi t írnak, mit látnak az írók a mai rettenetes világ-
felfordulás idején. A magyar háborús irodalom — úgymond — különb, 
mint akármelyik más nemzeté. — N. n. : Mocsáry Lajos meghalt címen 
közli M. életrajzát s müveinek jegyzékét. — Nemzeti Színház címen ismer-
teti Lakatos Lászlónak A bécsi táncosnő c. drámáját. 

U. i. 16. sz. — Bunántúli Levelek. Lakatos Vincének A hazafias köl-
tészet fontossága napjainkban c. dolgozatával kapcsolatban a háborús köl-
tészetről elmélkedik. Megjegyzéseket tesz Ady Endrének Gyűlölet és harc 
c. versére s közli H. László Arynak Tábori posta meg Imádság c. verseit. 

U. i. 21. sz. — Takáts Sándor : A hazai török hegedősök. (Tárca.) 
A hazai törökök zene- és énekkedvelő nép voltak. Lantosaik és hegedőseik 
föl- és alá jártak a török végházakban. A törökkel szomszédos magyar 
vitézek leveleiből tudjuk, hogy ha vitéz módra harcoltak, a törökök versekben 
dicsőitették őket. A megmagyarosodott török végbeliek magyar verseket 
is költöttek. A török és magyar virágénekek közt vannak közös vonások 
(a daru madár, a virágok szereplése stb.). Nem ritka eset, hogy egyik-
másik főurunk . . . török szomszédaitól lantost vagy hegedőst vásárol. 

U. i. 22. sz. — Lórisz : Grün Lili címen Földes Imre ily című drámáját 
ismerteti. 

U. i. 30. ez. — Prohászka a nyugatosokról és a kultúra válságáról 
címen közli Prohászka Ottokárnak a Pázmány-egyesület közgyűlésén az 
ú. n. «nyugatosok»-ról mondott véleményét. 

U. i. 37. sz. — Barkó Jenő : A Balkán és a magyar tudomány. — 
Trencsény Károly: A nyugatosok elődei. Időszerű vonatkozású cikkek. 

U. i. 48. sz. — «Az ember tragédiá ja Zürichben. Közlemény arról 
hogy a Szabadtanulmányi Egyesület Madách művét bemutatta a svájci 
közönségnek. 

U. i. 49. sz. — Az eljövendő magyar irodalom címen közli Eákosi 
Jenőnek Bolza Gyula könyvéről irt sorait. 

U. i. 54. sz. — Rákosi Jenő : Fehér árnyak címen ismerteti a korán 
elhúnyt Ferenczi Magda regényét. «Ferenczi Magda halála csapás irodal-
munkra. A regény a davosi szanatóriumi élet keretében két tüdőbeteg-
nek : Mártának és "Wernernek szerelmét mondja el.» 

Budapesti Szemle. 1916. évf. 1. sz. —Szász Károly : A magyar dráma 
hagyományai. Hogy drámánk kölcsönhatásban maradjon nemzeti politi-
kánk korszerű eszméivel, hogy szerepe legyen a nemzeti érzés és gondolat 
felkeltésében, fenntartásában és fokozásában, hogy ragaszkodjék a nem-
zeti történelmi tárgyakhoz, történelmünk nagy alakjainak kultuszához, — 
hogy igyekezzék hű tükre lenni a korabeli magyar életnek, hogy figye-
lemmel legyen a népies elemekre, hogy egyik legfontosabb feladatául 
vallja nemzeti életünk eredetiségének és sajátosságainak, zamatosságának 
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és választékosságának megőrzését s a nyelv helyes irányú fejlesztését, 
hogy ne zárkózzék el a külföldi igazi nagy írók ós világirodalmi irány-
zatok s eszmeáramlatok hatása elől, s hogy tartózkodjék az ép és tiszta 
erkölcsi érzéket sértő irányoktól : ezek a hagyományok intő tanulságul, 
lelkesítően szólnak és sugároznak felénk a magyar dráma történetéből. 
E hagyományok mutatják drámánk eddigi fejlődését s egyben kijelölik a 
további haladás útját is. — Kéki Lajos : A jellemzés. (Bevezető fejezet «A jel-
lemrajz a magyar szépirodalomban» cimü munkához, melynek megírá-
sára a M. T. Akadémia Lévay-pályázatán a szerző megbízatást nyert.) 
A jellem az ember különféle tulajdonságainak foglalata, melyeket termé-
szet és élet adnak osztályrészül és fejlesztenek ki benne. A jellemzés bizo-
nyos sajátságok feltüntetése. A művészre nézve csupán a célja érdekében 
fontos tulajdonságok szükségesek. A jellemrajzok e válogatottságukban 
inkább szolgálhatják a jellemegység esztétikai követelményét is. A költő 
vagy leírja személyeinek jellemvonásait vagy beszédjük és tetteik útján 
jellemzi őket. Néha bizonyos testi sajátságok vagy mozdulatok leírásával 
jellemez a költő. A test leírása nem régi a költészetben ; csak a XVIII. 
században, a regényírás föllendülésével foglalt el szélesebb teret. Eontos 
kérdés a jellemzésnél a művészi alkotás viszonya a valósághoz. A költőtől 
alkotott jellem nem valamely külső jelenség lelki mása, hanem a költő 
képzeletének műve. A költőnek a jellem rajzában az állandó vonásokat 
kell figyelembe vennie, tehát azokat, melyeknek összeségét «örök emberis-
nek mondják. A jellemzésben nyilatkozó eszményítésnek célja az, hogy a 
művészre nézve az egyén mivoltát tevő vonások minél határozottabban 
tűnjenek föl. Az eszményi és valószerű ábrázolásmódot gyakran össze-
tévesztik a tipikus ós egyéni ábrázolással. A valószerű művészet mindig 
egyéni ábrázolásra törekszik. Fontos, hogy a nyelvi kifejezés is egyénileg 
jellemző legyen a hősre. Hogy a költőtől rajzolt alakokat eleveneknek 
mondjuk, annak magyarázata az esztétikai tetszésben rejlik. Erre vonat-
kozik, amit Lange Conrad és hívei mondanak, kik szerint a művészi szem-
léletnek egyik alkotó eleme az illúzió, a tudatos önámítás. A Lipps Theo-
dor-féle elmélet a beleérzéssel magyarázza az esztétikai élvezetet, míg a 
Groos Károlyé a belső utánzással. A jellem sok tényező összehozásának 
eredménye. Alapeleme a test. Mindaz, amitől függ szervezetünk, hatással 
van jellemünkre is. Elsősorban érvényes a couleur locale követelménye, 
mely azt kívánja meg, hogy minden kor, nemzet és hely a maga sajá-
tosságaival érvényesüljön a művészetben. Különösen fontos ez a történeti 
költészetben. A múltról, mint költői anyagról szólva, nem hagyható figyel-
men kívül az a lélektani megfigyelés sem, melyet a mult szépítő hatásának 
szoktak nevezni. A műköltők jellemzésbeli eljárása közt igen nagy a 
különbség s ennek többféle oka van. Ilyen pl. a műfaji különbség. Más-
ként jellemez a drámaköltő, másként az elbeszélő. Különbség tapasztalható 
a jellemzés módjában az író nemzeti hovatartozása szerint is. Máskép raj-
zolja pl. az embert a francia és máskép az angol regényíró. De nemcsak 
a nemzetisége, hanem egyénisége is ott van az írónak alkotásaiban. A költő 
egyéni élményeinek alakjai rajzára vonatkozó nagy fontosságát az újabb 
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német esztétikusok sorában főkép Dilthey hangoztatja. Az írónak nemcsak 
faja és nemzetisége, hanem kora is nyomot hagy jellemző módján. Válto-
zott idővel a jellemzés tárgya, az ember is. Egyes tulajdonságokat egyes 
korok művészei nem ábrázoltak vagy csak elvétve. Sokáig nincs érdeklő-
dés az irodalomban a gyermek és nő lelki életének részletei iránt. Annak, 
hogy a jellemzés tárgya is változik idővel a művészek felfogásában, főként 
két oka van. Egyik az, hogy változott maga az ember is, érzésben gya-
rapodott, sokszínűbbé vált. A másik ok az, hogy az egyes koroknak kü-
lönböző volt a felfogásuk az emberi sajátságok iránt. A művészetnek az 
ember lelki élete iránt való elmélyedőbb érdeklődése a reneszánsszal kez-
dődik. A jellemzés mivoltáról és feladatáról való felfogás a tudományos 
gondolkodásban is módosul a történeti felfogás során. Aristotelesnél válik 
először tudatossá a költészetnek lelket tolmácsoló hivatása. A jellemen ő 
a személyek erkölcsi mineműségét érti, de fontosabbnak tartja a cselek-
vést. Horatius Pisói Levele a jellemrajzban a tipikus vonások gondos 
megkülönböztetése mellett emel szót. A jellem megnevezésére használatos 
charakter szó ( = véset, bevésett jel) későbbi korból való. A jellemzés fel-
adataira vonatkozó elméleti vizsgálódások főkép a XVIII. századi német 
irodalomban élénkek (Winckelmann, Lessing, Herder, Hirt A.). Irodal-
munkban a költészet feladatairól való elmélkedés Kazinczyval indul meg. 
О az általános emberinek, eszményítésnek híve, épúgy, mint Kölcsey, Ber-
zsenyi, Szontágh G. és Bajza József is. Ezzel az eszményi iránnyal szem-
ben Henszlmann Imre szerint : Minden művészet feladata az elevennek, 
a jellemzetesnek ós célirányosnak anyagához alkalmazott előadása. Az 
egyéni feltüntetését tűzte ki a művészet feladatául Erdélyi János is. Ujabb 
jeles esztétikusainknál is sok érdekes, eszméitető gondolattal találkozunk. 
Maga a «jellem» szó Szemere Pál alkotása. (Említve: 1836., nyomtatva: 
1840.) A «jellemrajz» először Fogarasi János Magyar És Német Segédszótá-
rában (1845) fordul elő. — Weber Arthur : Schlegel Frigyes és Széchenyi 
Ferenc címen Bleyer Jakabnak, Friedrich Schlegel am Bundestage in 
Frankfurt c. munkáját ismerteti. — г. г. : Két kötet tárca. Krúdy Gyula : 
A víg ember bús meséi, — ós Lakatos László : A halhatatlan bercegnő c. 
műveinek ismertetése és bírálata. Szerző azt ajánlja Lakatosnak, hogy 
mivel a «meseköltésben nem erős, viszont ügyesen tudja beállítani hő-
seit . . . vehetne át a históriából, főként az irodalom történetéből képtárgya-
kat . . . Lakatos — úgymond — már tett is ebben az irányban kísérlete-
ket s ezek, Jósikánó (Mme Julie) és Kuthy Lajos arcképe (Louis), kedves, 
színes rajzok, a kötetnek legjobb darabjai közül valók». 

U. i. 2. sz. — Papp Ferenc : Báró Kemény Zsigmond, mint a rém-
uralom korának politikai írója. A konzervatív-párt kiváltsága hamar véget 
ért a magyar politikai irodalomban s Kemény Zsigmond, az egykori ellen-
zéki publicista, Somssichcsal majdnem egy időben adta ki «Forradalom 
után» c. röpiratát. Politikai cél adta kezébe a tollat, bár határozott terve 
nem volt a kibontakozásra. Elsősorban arra vállalkozott, hogy a győztes 
és legyőzött fél érzelemvilága közt emberiesebb kapcsolatot teremtsen. így 
vált röpirata a magyar nemzet nagyarányú védelmévé. Ennek eszköze a 
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magyar nemzeti lélek vonzó rajza. Azt akarta röpiratában bebizonyítani, 
hogy az európai forradalmak vezető eszméi : a szocializmus és republika-
nizmus, mennyire nem változtatták meg a magyar nemzeti lélek alapvoná-
sait. Két elem küzködik Kemény röpiratában : a politika és történet. A vál-
tozatos politikai és történeti feladatokban szinte kápráztatóan tűnik elő 
Gemény Zsigmond írói egyénisége. Képei ragyogóbbak, mondatai tömö-
rebbek, kifejezései tartalmasabbak, stílusa a sokat-sejtetés művészete. Az 
irodalom a cenzúra miatt csak tompítva adta vissza a közvélemény hang-
ját, de azért az össze nem hangzó bírálatokból kiérzik a röpiratnak ellen-
tétes hatása. Egy röpirat — a «Documentait felelet» . . . •— az elvtagadás 
bélyegét akarta Kemény jellemére sütni. A támadás indítóoka Keménynek 
az a tétele, hogy Kossuth egyedül idézte elő a forradalmat. A közvélemény 
felháborodása visszhangra talált baráti körében is. Valószínű, hogy a ked-
vezőtlen hatás térítette el attól a szándékától, hogy rendre tárgyalja a 
felmerülő főbb kérdéseket. A publicista passzivitása azonban nem lehetett 
oly tartós, mint az államfórfiúé. Kemény 1851 év elején' lépett a Pesti 
Naplóval szorosabb kapcsolatba s nemsokára Csengeryt is rávette, hogy a 
lapot támogassa. Cikkeiben minden alkalmat megragadott, hogy a Bach-
rendszernek nemzetrontó törekvéseit leleplezze. Megállapítható, hogy a 
«Még egy szó a forradalom után» c. röpiratnak körülbelül harmadrészét a 
Pesti Naplóban megjelent cikkek teszik ki. Széchenyi politikai elve Ke-
mény röpiratában tárta ki gazdag tartalmát. Publicistái munkásságáról a 
magyar társadalom sokkal egységesebb véleményt alkotott 1851-ben, mint 
1850-ben. Eszméi csak az állami szerencsétlenségek hosszú során keresztül 
nyerhettek bebocsátást a kormánykörök termeibe. Politikai dolgozatai 
egyelőre a nemzeti köztudatban készítették elő a korszakos eseményeket s 
a rémuralom korának magyar társadalma bennük ismerte meg a nemzeti 
politika irodalmi vezérét. — Alexander Bernát : Jelentés az Í915. évi 
Greguss-jutalomról. Szerző előbb a színművészet sajátosságáról, azután a 
magyar színészet jellemző vonásáról szól, majd az utolsó liét esztendő szín-
művészetéről, végül a jutalom odaítéléséről tájékoztat. Indítványára a Kis-
faludy-Társaság Jászai Marinak, a Nemzeti Színház művésznőjének ítélte 
oda a jutalmat. Megjutalmazta — úgymond — egy egész művészi pálya 
páratlan kitartását, lendületes emelkedését és gazdagságát, de nem mintha 
egyes szerepei közt nem talált volna jutalomra méltót, hanem mert nem 
akart a sok kitűnő alkotás közt osztályozó különbséget tenni, mert akár-
melyik is megérdemelte volna a jutalmat. — d. : A budai basák magyar 
nyelvű levelezése (I. k. Szerkesztette : Takáts Sándor, Eckhardt Ferenc, 
Szekfű Gyula) című akadémiai kiadványt ismerteti és bírálja. 

II. i. 3. sz. — Beöthy Zsolt. : Shakespeare és Arany. E két nagy szel-
lem viszonya a lelki élet búvárára nézve nem a külső adatokban a legér-
dekesebb, hanem az élet hatásainak összevetésében, melyek őket érték és 
vezették. A legtanulságosabb találkozást mutatja, géniuszuk közösségénél 
fogva, költészetük fejlődését, irányait jellemző érzésviláguknak s ettől fel-
tételezett világfelfogásuknak alakulása. A párhuzamosságnak ez a jelen-
sége elméleti tanulságot is nyújt. Utal arra, hogy a művészi alkotásoknak 
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és alkotások sorának igazi csírája az életbenyomásokat kísérő érzéseink-
ben van. De figyelmeztet a művészi lelkeknek bizonyos egyetemes rokon-
ságára is, mely nemcsak a fogékonyságban s a reakciók hevében ós mély-
ségében jelentkezik, hanem a reakciók jellemében és állandósulásában is. 
Arany költészetének s benne megnyilatkozó lelki életének — mint Shake-
spearenél három korszaka választható el. E három kor : a forradalom előtti, 
a forradalom utáni és az öreg kor, bátran és találóan jelölhető a Shake-
spearenél használt nevekkel : az ifjú optimizmus kora, a tragédiák kora és 
a búcsú kor. Az első korszak uralkodó mozzanata legvilágosabban nyilat-
kozik ez évek főmunkájában, a Toldiban ; a forradalom utáni hangulatára 
s e hangulat legmélyebb forrására legjellemzőbb: balladaköltószete ; az 
utolsó korszaknak lélektani tekintetben legtanulságosabb alkotása az Őszi-
kék. — Berzeviczy Albert : Shakespeare és a magyar nemzetlelek. A roman-
tikai irány fölülkerekedése a XIX. század első felében ad nálunk is tulaj-
donképen lendületet a Shakespeare-kultusznak. Hogy a magyar nemzet 
lelkéhez mennyire közelállónak érzi e lángszellem költészetét, azt a nem-
zeti lelket leghívebben kifejező íróink rajongása bizonyítja legfényesebben. 
Ha ennek a szembeötlő vonzódásnak és rokonságnak a magyar nemzet-
iélek és a Shakespeare költészete között magyarázatát, okait keressük, 
az imponderabiliák soha egészen ki nem fürkészhető világában merülünk 
el. Már a talaj, amelyen Shakespeare költészete rendesen mozog, többszö-
rösen rokon a mienkével. Szomorú-, úgy mint vígjátékaiban gyakran merít 
a népköltés oly motívumaiból, melyek a mi népköltésünkben is otthono-
sak. Színműveinek igen nagy része az angol történelem talajából nőtt 
ki. Már pedig közhellyé vált a magyar-angol történet és alkotmányfejlő-
dés párhuzamosságának hangoztatása. Rokonszenvessé teszi Sliakespearet 
a magyar lélek előtt az is, hogy nemcsak a politikai szabadságszeretet 
heve hatja át műveit, hanem egész világnézete az egyéni szabadság és 
egyéni felelősség szilárd alapján épül fel. Az erősebb pátosz is egyik ma-
gyarázója nagyobb népszerűségének nálunk ; szintén egyike költészete 
férfias vonásainak, melyek őt a magyar léleknek kedvessé teszik, épúgy, 
mint a néha nyerseségig menő szókimondó őszintesége. Báró Forster 
Gyula : Hunyadi János származása és családja. (I.). Történelmi ér-
tekezés. — Rubinyi Mózes : Jókai és Mikszáth. Jókai és Mikszáth egy-
máshoz való viszonyának története két nagy lélek barátkozásának való-
ban megható példája. Mikszáth többször támadta Gyulait Jókai miatt. 
De csak az írót védte, a politikust támadta, mert Mikszáth küzdel-
mei nehéz korában ellenzéki hírlapíró volt. Szerző ezután sorra ismer-
teti a két író összeköttetésének irodalmi emlékeit s megjegyzi, hogy az 
életrajzi kapcsolatokon kívül sok egyéb köze is van a két nagy prózaíró 
alkotásainak egymáshoz. Mikszáth tárgyai, stílusa, humora mind eredetiek, 
múzsája mégis nem egy ajándékot köszön Jókainak. Közös alakjaik is van-
nak. — Illés József: Choncha Győző. «Concha Győző hetvenedik életévé-
nek fordulóján nyugodtan tekinthet vissza tudós és tanárpályájának emel-
kedő vonalára. Az ő egyéniségében a gondolat, szó és tett hármas egység-
ben nyilvánul. » — Vg. : Molnár Ferencnek, Egy haditudósító emlékei, — 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 229 

d. : Vasadi Balogh Györgynek, Ahol az ágyú szól és u. a. szerzőnek Kék 
vizek mellett, — Gálos Rezső : Yersényi Györgynek, Sziveket újító bokréta 
(XVIII. évszázadbcli dalgyűjtemény) és Kazinczy Ferencnek, Az amerikai 
Podoc (Kiadta Weber Artúr) c. munkáját ismerteti és bírálja. (Utóbbi két 
mű ismertetését 1. folyóiratunk : 1914. évf. 467. és 500. 1.). 

Das Literarische Echo. 1916. évf. 9. sz. — Az Echo der Bühnen 
с. rovatban Alexander von Weilen beszámol Heltai Jenő «Tündérlaki 
lányok» és Drégely Gábor «A kisasszony férje» c. darabjának bécsi elő-
adásáról, a következő megjegyzést fűzve hozzá : «A magyar drámai ter-
mékek beözönlése még mindig erősen tart. A franciákat kiküszöböltük, 
de az utánzóik megmaradtak, úgylátszik színpadjaink az effajta árúk nél-
kül már nem is tudnának meglenni. A francia eredetieket most igen ügyes 
utánzatokban kapjuk, melyek jól ellesték a minták mesterfogásait.» Elis-
meri, hogy mindkét darab nagy sikert aratott. 

Debreceni Protestáns Lap. 1916. évf. 4. sz.— S. Szabó József : Enyingi 
Török János családi drámájáról írva rámutat Hegedűs Istvánnak Kendi Anna 
históriája (L. folyóiratunk 1916. évf.-ban) című tanulmánya jelentőségére. 

U. i. 7. sz. — Pap Károly : Emlékezés Ferentzi Magdára. Meleghangú 
tárca a fiatalon elhunyt írónőről, kinek »Fehér árnyékok» c. regényét 
nemrégiben a M. T. Akadémia megjutalmazta. 

U. i. 8. sz. — N. n. : Harsányi Istvánnak, A Pataki Névtelen neve című 
értekezését ismerteti. (L. folyóiratunk 1916. évf. 264. 1.) 

U. i. 9. sz. — N. n. : Rezgő hullámokon. Kádár Béla ily című (háborús és 
•családi) versfüzetének rövid ismertetése. 

Die Schaubühne. 1915. évf. 40. sz. — Alfred Polgar : Wiener Theater. 
Megemlékezik Góth Sándor «Háromszög» c. darabjának bécsi előadásáról. 
«Der Einakter ist zweifellos ungarischer Provenienz : es kommt ein Jour-
nalist vor und es wird Karten gespielt.» 

U. i. 41. sz. — Alfred Pol gar : Berlinerin Wien. Fölemlíti a Bécsben 
színrekerült «Bellát», egy «tehetségsóvár magyar zsurnaliszta» (Szomory 
Dezső) munkáját. 

U. i. 47. sz. — Alfred Polgar : Wiener Theater. Földes Imre «Halló»-ját 
a Neue Wiener Bühne adta elő. «Das ist eine unwahrscheinliche Sache, tief 
aus dem Kern-Ungarischen». Sok erőltetett szellemesség van a tehetséggel 
megírt darabban. Az ügyes színpadi technika korlátlanul uralkodik benne. 

Egyenlőség. 1915. évf. 47. sz. — szl. : Kiss Arnoldnak A háború legen-
dái c. könyvét ismerteti. 

U. i. 48. — A Glosszák a hétről c. rovatban N. n. a Fenyő—Gyóni 
ügyről elmélkedik. 

U. i. 50. sz. — N. n. : Ady—Babits kontra Bákosi—Gyóni ügyről ír. 
U. i. 51. sz. — Egy jelenetet közöl Zweig Arnold német író «Ritual-

mord in Ungarn» с. drámájából, mely az idei Kleist-díjat nyerte. 
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U. i. 52. sz. — Fodor Gyula Kiss József háborús verseiről ír. 
U. i. 1916. évf. 2. sz. — Egyről-másról cimen Fabó Bertalan Molnár 

Ferenc (Egy haditudósító emlékei c.) könyvéről s egynémely avval össze-
függő dologról elmélkedik. 

U. i. 3. sz. — N. n. : a Glosszák a hétről c. rovatban a Tiszántúl c. 
nagyváradi lapnak «Az Adyakrób felírású cikkével vitatkozik. 

U. i. 5. sz. — Vezető cikk a megnyílt Magyar Zsidó Múzeumról. — 
a Glosszák a hétről c. rovatban ez olvasható : «Grün Lili nem a mi Ízlé-
sünk».— Fodor Gyula Pásztor Árpád, Vengerkák című regényét ismerteti. 

U. i. fi. sz.— Zsidódráma, zsidófilm. Vezető cikk e «műfajtalan» irány 
ellen. Weisz Miksa «A budai basák magyar nyelvű levelezése» c. aka-
démiai kiadványról ír. 

U. i. 7. sz. — Ujabb cikk Zsidódráma, zsidófilm címen. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1916. évf. 2. sz. — Zolnai Béla: Mikes 
Törökországi Leveleinek keletkezése. Ismertetését 1. folyóiratunk 1916. 
évf. 206. 1. — Szegfű Gyula : Takáts Sándornak, Eajzok a török világból, — 
Kristóf György : Trócsányi Zoltánnak, Heltai Gáspár Háló-ja, — Király 
György : Guttmann Mihálynak és Harmos Sándornak, Péchi Simon Szom-
batos imádságos könyve c. munkáját ismerteti és bírálja. — Császár Ele-
mér : Madarász Flóris. Nekrológ. — Tolnai Vilmos : Gyulai Éji látoga-
tás-a. Valószínű, hogy Gyulai nem Tolnai Lajos «Az édes anya» c. fordí-
tása útján ismerkedett meg a forrásul szolgáló dán balladával, hanem a 
Prior-féle gyűjteményből. — Trostler József : A «Fülemile » tárgytörténeté-
hez címen egy XVI. századi, spanyol eredetű adatra hívja fel a figyelmet. 

U. i. 3. sz. Papp Ferenc : B. Kemény Zsigmond Bécsben. Kemény 
valószínűleg 1839 februárjában vagy márciusában utazott el Erdélyből s 
1840-ben késő ősszel hagyta el Bécset. О maga csak általánosságban nyi-
latkozik bécsi benyomásairól, de azért egyet-mást következtethetünk elej-
tett szavaiból s költészetének egy-két jellemvonásából. Ha feledni akart 
Bécsben, csalódásait hamar elboríthatták az új benyomások. A bécsi tár-
saságot, egykor annyi kétes öröm és csalódás színhelyét, gyakran kereste 
fel Kemény képzelete költői alkotásaiban. Különösen mély nyomokat 
hagyott Bécsben képzeletén a modern költészet. A rokonérzés legtöbb jelé-
vel tér vissza költői képeiben német irodalmi emlékeihez. A bécsi szín-
padon s olvasmányaiban közvetetlen közelről ismerte meg a német roman-
tika nagy eszményeit. Német irodalmi tanulmányainak emlékei közül leg-
mélyebb a Goethe-hatás, melyről Kemény maga is többször nyilatkozik 
költői műveiben és leveleiben. Jósikához írt levelében nyíltan megvallja, 
hogy minden író közül Goethet bámulja leginkább s a Faust mindkét 
részét egy óv alatt legalább ötször elolvasta. Nem mélyedhetett Goethe 
költészetébe anélkül, hogy ne vonzotta volna Schiller egyénisége. Gyakran 
találkozik vele is képzelete egy-egy helyzet rajzában vagy motívumban. 
Bécsi irodalmi hatás lehet Kemény Alhikmet c. novellájának kerete, melyet 
előtte már Grillparzer is használt Der Traum, ein Leben с. drámájában. 
Nagy változáson ment át ízlése is Bécsben. A költészettani elmélyedések 
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mellett Bécsben az ifjú Kemény Zsigmond szellemét mélyen érdekelték 
korának tudományos törekvései. Egyetemi tanulmányaira nézve nincsenek 
pontos adataink. Neve a bécsi egyetem anyakönyvében nem fordul elő, 
bár ő maga írja : «Két évig anatómiai és patológiai leckéket hallgattam.» 
E nemű tanulmányai bizonyára költészetének irányára is hatással voltak, 
amennyiben nevelték a valóság iránt való szeretetét s élesítették meg-
figyelőképességét. Tanú erre az Elet ós ábránd c. regény is. Mindenesetre 
nagy arányokban fejlődött Kemény világnézete Bécsben. — Fogarassy 
Béla : A Knight-féle esztétikatörténet Huszti Józsefnétől való fordítását, —• 
Böhm Dezső pedig Gorzó Gellértnek, Ráday Pálról írt monográfiáját ismer-
teti ós bírálja. (Utóbbi mű ismertetését 1. folyóiratunk : 1915. évf. 318.1.) — 
Bayer József: P. Horváth Lázár néhány irodalmi «baklövésé»-ről ír, — 
Kádár Jolán: Bécsi dráma a Murányi Vénusról címen Meisl Károlynak 
(1775—1853) 1820-ban megjelent Maria Szetsy od. Die seltene Brautwer-
bung с. darabját ismerteti. — Zb. : Ferentzi Magdának, Fehér árnyékok c. 
könyvéről közöl néhány méltató sort. 

Egyházi Közlöny. 1915. évf. 50. sz. — Dr. F. L. : Rákos i Jenőnek, 
A magyarságért c. könyvét ismerteti. 

U. i. 1916. évf. 3. sz. — Loschdorf er Aladár: Munkácstól Rodostóig 
címen Schöner Ferencnek II . Rákóczi Ferenc életét tárgyaló kis munkáját 
ismerteti. 

U. г. 6. sz. — Az «Utáltató irodalom.» Megjegyzések a Lyon Lea, 
Simon Judit és Grün Lili c. szín- és filmdarabokkal kapcsolatban. — Kiss 
Menyhért : Tövisek között. Blaskó Móric ily című regényének rövid ismer-
tetése. 

U. i. 8. sz. — P. Buttykay Antal : Gerely József emlékezete. A Kato-
likus Sajtóegyesület ülésén 1916. II. 23. előadott emlékbeszéd. 

U. i. Г>. sz. — Zoltán Vilmos : Harsányi Lajosnak, A halálfejű pille,— 
Dr. Sz. A. pedig : Tarczai Györgynek, Magyar legendák c. szépirodalmi 
munkáját ismerteti és bírálja. 

Élet. 1916. évf. 3. sz. — a—a : Háborús versek. Időszerű megjegyzé-
sek a Szabolcska Mihálytól szerkesztett háborús versgyűjtemény ismerte-
tésével kapcsolatban. «A közönség elé kerülő háborús versek tarlóvirágai 
a régi mesgyének : a nagy idők lélekáradásából alig adnak valamit, az 
irodalomtörténet mérlegén keveset nyomnak.» 

U. i. 5. sz. — a. j. elismeréssel emlékezik meg Erdős Renéenek 
Az új sarj c. regényéről. «Kétségtelen, hogy «Az új sarj» életrajz, tehát a 
legszubjektivebb irodalmi műfaj. De ép oly kétségtelen, hogy egy orthodox 
zsidó család belső életét objektivebben soha senki még le nem írta» . . . «a 
megírás művészetére . . . a mai pongyola tömegtermelésben Erdős Eenée 
regénye a maradandó, komoly értékek közé tartozik.» -— m. : Komáromi 
Jánosnak Mit búsulsz kenyeres ? . . . c. verskötetét bírálja. «Komáromi 
Jánosnak kötete az egyetlen, amelyet háborús irodalmunk művészi, magyar 
alkotásának nevezhetünk. » 
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U. i. 6. sz. —- a. j. : Bánk bán százötvenedszer. Elkeseredetten álla-
pítja meg, hogy újabban darabok, amelyeknek köze sem volt a magyar-
sághoz, irodalomhoz, rövid időközben száz meg száz előadást értek. — 
b. f . : Színházi esték. Lakatos Lászlónak A bécsi táncosnő, Gábor Andor-
nak Ciklámen ás Földes Imrének Grün Lili c. darabjait bírálja. 

U. i. 7. sz. — Andor József : Kultúránk válsága. Szerző aggódik, hogy 
«irodalmunk vezetése a kozmopolita tőke kezébe került» . . . az egész háború 
alatt egyetlenegy fajmagyar író darabját sem adták . . . de . . . a legrikítóbb . . . 
darabot egy év alatt többször adják, mint a Bánk bánt 60 év alatt. — 
N. n. : Zsidó írók. Észrevételek az Egyenlőség c. hetilap «Zsidó dráma, 
zsidó film» с. cikkére. 

U. i. 8. sz. — К. T. M.: Irodalmi börze: Elmélkedés irodalmi álla-
potainkról. Teljes és tökéletes kiábrándulás kellene, ha irodalmi megújho-
dást akarnánk, s legalább helyreállítani kellene azt az egyensúlyt, amit 
írók és közönség között az irodalom roppant demokratizálódása a közön-
ség rovására megbontott . . . Ott kell keresni a bajt, hogy ennek a közön-
ségnek nincs lelki kultúrája, nincs megértő képessége s ennélfogva ítéle-
tének nincs meg az a szabályozó ereje sem, ami nélkül az irodalom szer-
telenségekbe téved s a hivatalos kritika a közönségre való tekintet nélkül 
feszólyezetlen lehet. — l. g. : Háborús strófák. Radó Antal ilycímű vers-
füzetének rövid ismertetése és bírálata. 

U. i. 9. sz. — Publicista : A nagy idők sajtója. A magyar sajtó most 
azzal lett méltó sajtója a nagy időknek, hogy fölemelkedett az ő szellemi, 
erkölcsi színvonalára. — b. f . : Nemzeti Színház. Kisfaludy Károly Pártütők-
jének előadása alkalmából írt cikk. — b. f . : Somlyay Károlynak Könnyű 
lelkek c. novellás kötetét, — -deák pedig Bolza Gyulának, Az eljövendő 
magyar irodalomról c. füzetét ismerteti és bírálja. 

U. i. 10. sz. — -deák: Molnár Ferencnek, a Nemzeti Színházban elő-
adott A fehér felhő című egyfelvonásos «mirakulum»-át ismerteti és bírálja. 
«A darab» jelentősége első tekintetre abban van, hogy Molnár Ferenc 
írt elsőnek színpadra a háborúnkról valamit, aminek köze van a magyar 
irodalomhoz és a magyarsághoz . . . Ez a mirákulum nem tud igazán 
primitiv lenni (sok benne a színpadi ravaszság) . . . Molnár Ferenc olyan 
író ma, hogy körülötte úgyszólván az egész világon irodalmi közvélemény 
keletkezett.» 

U. i. 11. sz. — -deák: Színházi esték címen Sik Sándornak, Ébredés 
c. ifjúsági színművét és Szomory Dezsőnek, a Vígszínházban előadott 
Hermelin с. darabját, — Szén pedig Karinthy Frigyesnek, Tanár úr kérem ! 
(képek a középiskolából) c. könyvét ismerteti és bírálja. «Új darabjában 
régi munkáihoz képest határozott elmélyedést látni, habár a régi Szomory 
itt is kísért. Míg Szomory a legújabb novellás könyvében (A pékné), nem 
hozott irodalmi szenzációt, a drámaíró Szomory igenis fejlődött.» 

Esti lljság. 1916. évf. 6. sz. — Lakatos Lászlónak, A bécsi táncosnő 
című drámáját ismerteti. 
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Földrajzi Közlemények. 1915. évf. 10. sz. — Dr. Erdélyi László : 
Magyarország legrégibb földrajza. Anonymust, mint a magyar történeti 
földrajz forrását elemzi, A. adatait rendszeresen csoportosítva s magyarázva. 

Germanisch-Romanische Monatsschrift. 1915. év f . 3 . s z . — A. Kober ; 
Wesen und Methoden der Literaturwissenschaft. Szerző az irodalomtörté-
netnek, mint tudománynak, lényegét és módszerét igyekszik meghatározni. 
Az «irodalomtudomány» föladatát két célban látja : 1. az egyes irodalmi 
termékek magyarázatában ; 2. az egyes műalkotások irodalomtörténetté 
való összekapcsolásában. Ismeretes, hogy a germanisztika kezdetben nem 
volt más, mint a klasszika-filológia módszerének alkalmazása. Ennek a 
módszernek lényege a szövegkritika ós a szöveghelyreállitás. Itt a filológia 
csupán a szöveg nyelvi magyarázatára szorítkozik, tartalmi magyarázatot 
nem ad. A filológusok azonban tovább mentek és a mű keletkezésének föl-
tárását, személyes és irodalmi tényekből való levezetését kísérelték meg. 
Cikkíró rámutat arra, hogy a filológia által kikutatott élmény nem azo-
nosítható a műalkotás (pl. egy lírai költemény) tartalmával, tehát szerinte 
a mű keletkezési történetének ismeretével sosem juthatunk el a mű tar-
talmi megértéséhez ; azzal, hogy tudjuk, hogy egy költeménynek élményi 
háttere van, még nem értettük meg a költeményt, mint műalkotást. Nem 
vezet célhoz az a kísérlet sem, amely valamely művet a költő egy bizo-
nyos lelki sajátságból (pl. a Faustot Goethe vallásosságából) próbálta le-
vezetni, mert a mű mögött mindig egységes lélek áll, az ember és a költő 
egy személyben. Semmi eredményt nem nyújt cikkíró szerint az a vizsgá-
lódás sem, mely a művet a költő egész egyéniségéből magyarázza. Ebből 
csak azt tudjuk meg, hogy pl. Goethe művei Goethe jegyét hordozzák 
magukon ós hogy Goethe műveit csak maga Goethe írhatta. A biografikus 
ós lélektani magyarázatok hibája, hogy egynek veszik az alkotó embert 
a művével. Cikkíró ezzel szemben kijelenti, hogy az irodalomtörténet tár-
gyát nem az írók, hanem maguk a művek teszik. Az irodalomtudomány 
föladata az irodalmi emlékeket az alkotó emberektől ós a keletkezésüktől 
teljesen elkülönítve vizsgálni. Különben névtelen és ismeretlen szerzők 
műveit nem tudná értékelni az irodalomtörténet. A biográfiái és lélektani 
módszer a müvekben csupán a művész megnyilatkozását látta, nem pedig 
önállóan létező műalkotásokat. A művek elszigetelt vizsgálatánál ismét 
fölmerül a kérdés, hogy milyen módszert alkalmazzunk. Az első lépés a 
tartalom megállapítása, kiterjeszkedve a mű érzelmi sajátságaira és a ki-
fejezés milyenségére. A mű beható megértése, melyet a műalkotás teljes 
különállósága megkövetel, csakis esztétikai és bölcseleti elemzés alapján 
lehetséges. A filológia és a történelmi-lélektani életrajz csak mintegy elő-
készítik a művet a filozófia boncoló asztala számára. Az irodalomtudomány 
célja eszerint az egyes műalkotások önmagukban vett értékének megálla-
pítása volna. Ami az irodalomtudományban a folytonossági, a történeti 
mozzanatot illeti, itt az irodalomtörténet eljárása az volt, hogy írókat és 
írókat kifejező müveket sorakoztatott egymás mellé. Logikailag azonban 
lehetséges volna megírni külön az írók és külön a műalkotások történetét. 
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Huszadik Század. 1915. évf. 11. sz. — pf. : Az elmaradt harci dalok. 
A háborúknak — hacsak nem forradalmak vagy szabadságharcok — nem 
szoktak költőik lenni abban az értelemben, ahogy a mai költőktől kíván-
ják, . . . hogy t. i. rögtön, még a háború folyamán . . . odaálljanak nemze-
tük elé lelkesítőkül, hadrahívókul. Csak a már átélt élmény szívódik fel 
olyan mélyen a lelki szervezetbe, hogy művészi alkotás anyaga lehessen. 
Az itthonmaradottaknak a küzdőkkel való együttérzését kifejezni, az igenis 
hivatása a költőnek. 

U. i. 1916. óvf. 1. sz. — -pl-- A sajtóhadiszállás irodalma. A hadi-
tudósítók könyvalakban megjelent cikkeinek rövid összefoglaló ismertetése. 
«Leginkább irodalmi jellegűek Molnár Ferenc és Lázár Miklós cikkei, 
melyek néha egészen annak rendje és módja szerinti novellákká formálód-
nak, míg a többieknél . . . a riportjelleg a túlnyomó.» 

U. i. 3. sz. — Marót Károly : Benedetto Croce Esztétikájának Kiss 
Ernőtől származó fordítását, — Sas Andor pedig Új könyv Madáchról 
címen Yoinovich Gézának Madách ós Az ember tragédiája c. nagy tanul-
mányát ismerteti és bírálja. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1916. évf. 1. sz. - Alszeghy Zsolt : 
A magyar reformáció és antireformáció temetési énekei. A reformáció és 
antireformáció magyarja is sokat foglalkozott a halállal. Ennek az elmél-
kedésnek emlékei: Heltai Gáspár «Vigasztaló könyvecské»-je ós Károlyi 
Péter könyve A halálról. A halállal foglalkozó hívő gondolatai sajátos ki-
egészítést, de megkötöttséget is kapnak, mikor a temetési szertartáshoz 
kapcsolódnak. A temetési énekek új motívummal gazdagodnak, a búcsú 
motívumával. E búcsúzás a vigasztalásnak vált közvetetlenebb eszközévé. 
A vigasztaló versek legerősebb érve Krisztus megváltó halálának ereje. 
Tartalmuk alapján a temetési énekek hármas elágazásúak : vagy jó elmú-
lásért fohászkodik az író, vagy intést foglal magában, vagy vigasztal. 
A protestáns temetési énekek változatos sorát Ujfalusi Imrének először 
1598-ban Debrecenben megjelent gyűjteménye (In exequiis Defunctorum. 
Halott temetéskorra való Énekek) tette egyre ismételt és bővülő kiadásai-
val a magyar protestáns egyházak közös készletévé. Az ónekkészlet más-
oldalú megújhodását mutat ja Ács Mihály gyűjteménye, a «Zöngedező 
Mennyei Kar» (1696), melynek énekei Sartorius «Lelki órá»-jába (1730) is 
belekerültek. Az antireformációnak első, halállal foglalkozó verse Nyéki 
Vörös Mátyás «Dialógus»-a, nem egyéb, mint az ú. n. Philibertus látomá-
sának parafrázisa. A látomás már a XVI. században megvolt magyar for-
dításban (Nádor-kódex) ; forrása nem Jeronimus írása, mint a magyar 
kódex vallja, hanem Waltherus Mapes latin verse, mint Szilády és Katona 
Lajos kimutatták. Azonos forráson alapszik a Thaly és Toldy közléséből 
ismert «Ének a gazdagról» ; ez sem fordítás, hanem röviditett átdolgozás. 
A középkori latin halottas énekek közül átkerült hozzánk Jacoponus éneke. 
Első elénk kerülő magyar szövege a Bornemisza Énekeskönyvében van 
meg, de ott találjuk Kájoni gyűjteményében és kéziratokban is. Kájoni 
gyűjteményének énekei, mint Jenáki összeállításából kitűnik, jórészt pro-
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testáns forrásból valók, az Ujfalvi-féle «Halottas énekek»-ből. A katolikus 
gyűjtemények a század második felében jelennek meg. Illyés István, aki 
a század utolsó katolikus énekgyűjteményét állítja össze, átjavítja a gyűj-
tést. Vezetője Kájoni kötete volt, de Újfalvi énekeskönyvét is felhasználta.— 
Gragger Róbert : Irodalomtörténeti forrástanulmányok. IV. A peleskei 
nótárius alakja irodalmunkban Gaal után. 1. A peleskei nótárius a pony-
ván. A nótárius viselt dolgai mind a mai napig élnek a ponyvairodalom-
ban. A verses füzetek írója Tatár Péter (családi nevén Medve Imre. 1818— 
1878). A peleskei nótárius történetét négy ilyen verses könyv tárgyalja.— 
2. A peleskei nótárius a hírlapirodalomban. Tatár Péter verseivel egy idő-
ben Vas Gereben is feltámasztotta Zajtay uramat nagypeleskei sírjából. 
Vahot Imre lapjában a «Napkolet»-ben, 1857-től kezdve jelentek meg 
«A feltámadt peleskei nótárius levelei» feleségéhez. Vas Gerebennek nem 
volt célja, hogy Zajtay uramról összefüggő történetet adjon. Csak szatirikus 
megjegyzésekre használja fel jóízű gúnyolódó alakját. A Napkelet-beli 
levelekkel egyidőben még egy füzetes vállalat is jelent meg, címe : «Peleskei 
Nótárius. Népkönyvtár». (Szerkeszti Vas Gereben.) «A peleskei nótárius 
naptárá»-nak 1885 óta megjelenő kötetei is mutatják, hogy a nép e költött 
kedvenc alakja mennyire népszerű még ma is. — 3. A peleskei nótárius a 
színpadon. Gaal József darabját 1852-ig negyvenkétezer adták a Nemzeti 
Színházban és sokszor egyebütt. 1853-ban már Bécsben is megjelenik e 
darab Megerle Teréz (1813—1865.) asszony átdolgozásában. Nem örvende-
tesebb ennél az átdolgozásnál «Az új Peleskeiek» c. bohózat sem, mely 
franciából van magyarra alkalmazva s a budapesti Népszínház hozta elő-
ször színre 1876 okt. 15-én. A darabot Tinody Lajos álnéven Toldy István 
írta. Mint Gvadányi műve, Gaal bohózata is felülmúlja és túléli minden 
változatát. — V. Kisfaludy Károly : Tollagi Jónás. Tollagi alakja a Falusi 
nótárius, az Eipeldaui és a bohózatok nevetséges falusi nemes alakjából 
szűrődik össze Kisfaludy képzeletében. Noha a forma és hangulat elsősor-
ban a bécsi humoros levelek hatását mutatja, Kisfaludy e víg elbeszélés-
ben már magyar mintát is követett, Fáy Andrásét. Tollagi megházasodási 
történetének hangulata adva van Fáynak «Az elkésések» c. elbeszélésében. 
(Bár ez a maga egészében inkább Sulyosdi Simonra volt hatással.) Erőseb-
ben függ költőnk itt is, úgy mint vígjátékaiban Kotzebue-tól. Elbeszélésé-
nek hőse szoros viszonyban áll Junker Hans von Birkennel, Kotzebue 
«Der Landjunker zum erstenmal in der Besidenz» c. vígjátéka főhősével. 
Tollagi Jónás összefüggését Zajtay Istvánnal érezték az írók s olvasók. 
A Begélő 1835. évf.-ban Kisfaludy Tollagijának egy utánzata jelenik meg 
«Pipárdi nótárius» címen Nyilfitől s ez felújítja a kapcsolatot nevezetes 
ősével. Valószínű, hogy ez a körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy Gaal 
József megírja a nótárius történetének legkedvesebb feldolgozását. — 
Rakodezay Pál: Szigeti József forrásaihoz.. 1. A Szép juhász (1850) c. da-
rabra : Baupachnak Királyleány mint koldusnő» c. drámája hatott. — 

2. A Viola (1851): Eötvös Józsefnek A falu jegyzője c. regényén alapul. — 
3. A vén bakancsos és fia, a huszár három forrásra vihető vissza ; ezek : 
a) Fáy Andrásnak, Hasznosi Kincskeresés c. elbeszélése; b) Tompa Mihály,. 
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Szuhay Mátyása ; c) Vörösmarty Mihálynak, A katona c. románc-sorozata. — 
4. A Bang és mód-ra (1882) hatott Csiky Gergely Cifra nyomorúsága és 
Kaiser Frigyes, kedvelt bécsi népszínműírónak Der Viehhändler aus Ober-
Österreich с. darabja. — 5. A csókon szerzett vőlegény (1883) alapeszméje 
Albininek, Die gefährliche Tante с. vígjátékából való. — 6. A nőemancipáció 
с. bohózat alapötlete egy régi «Leány és nem fiú» c. ú. n. tréfára emlé-
keztet, melynek szerzőjeként Szili Károly van megnevezve (Benkő «Szin-
világ»-ában). — 7. A rokolyás bíró (1887) alkotásakor Tóth Kálmán Dobó 
Katicája lebegett szeme előtt. — Dézsi Lajos : Régi magyar verseskönyvek 
ismertelése. V. Kuun-kódex. A M. T. Akadémia kézirattárában található 
kéziratos énekgyűjtemény több kéz írása. Az első részt Nagy Miklós irta, 
még pedig 1621 táján ; a második másoló Csatáry Péter, aki 1630 táján 
ír ; 1647 az utolsó évszám, mely a másolás idejét jelzi, de az írás jellege 
mutatja, hogy jóval későbbi kézírás is van a kötetben. Az énekeskönyv 
pontos és részletes leírását, a gyűjtemény huszonnégy darabjának betűhív 
közlése követi. — Papp Ferenc : Arany János és ' Gyulai Pál első talál-
kozása. Szerző megállapítja, hogy a Pesti Napló 1851-ik évi folyamának 
júl. 4-ik és 5-iki számaiban olvasható «Néhány nap Erdélyben» c. névtelen 
tárcacikk, szerzője Gyulai Pál. E közleményben leírt szalontai látoga-
tása első találkozása volt Arany Jánossal. •— Harsányi István : Bessenyei 
György Levelezéséhez címen Szalay Sámuelnek (1774. II. 20) és Szathmáry 
Györgynek (1775. I. 21) Bessenyeihez, — Bessenyeinek (1774. XII. 6. tájá-
ról) Beleznay Miklóshoz] és Bessenyei Mihálynak (1775. II. 28) Bessenyei 
Györgyről írt •— egy ref. lelkészhez intézett levelét közli. — Gorzó Gellért : 
Bessenyei-kéziratok a Ráday-könyvtárban. A budapesti ref. teológiai fő-
iskola birtokában van négy, Bessenyei Györgyre vonatkozó kézirat : két 
levél (egyik memorandum, a másik deklaráció), továbbá a Buda tragédiájá-
nak és a «Tarimenes utazásá»-nak egy-egy írott példánya. Szerző ezután 
pontos ismertetését adja az említett kéziratoknak. — Rexa Dezső : Lessing 
Faust-drámatöredékének fordítása 1818-ból. E fordítás a Székesfehérvári 
Nemzeti Színjátszó Társaság első évi Zsebkönyvében jelent meg (1819). 
A fordító nevét nem ismerjük. Szerző valószínűnek tartja, hogy Ináncsi 
Pap Gábornak hívták. — Gálos Rezső Tompa Mihálynak Doleschall Gábor 
miskolci orvoshoz intézett, 1868-ból való két levelét közli. — Szűcsi József: 
Megtalált Petőfi-kézirat címen vonatkozással Huttkay Lipót cikkére (Ország-
Világ. 1915. évf. 33. sz.) kimutatja, hogy a Némedy József kerekdombi 
tiszttartó könyvében levő bejegyzés (Petőfinek «На volna oly nagy ferge-
teg» és «Ha e sírban megszáradt szíveket» kezdetű versei) nem a nagy 
költő kézírása. — Morvay Győző : Zalár József leveleiből. (I.). Zalárnak 
szerzőhöz írt (1901. VIII . 12.—1903. V. 2.) irodalomtörténeti szempontból 
érdekes tíz levele. — Sas Andor : Bartelsnek, Nationale oder universale 
Literaturwissenschaft, — Kristóf György : Jánosi Bélának, A magyar 
aesthetika története, -— Gálos Rezső : Gorzó Gellértnek, Báday Baday Pál 
(v. ö. folyóiratunk: 1915. évf. 318. 1.), — Alszeghy Zsolt: Trócsányi Zol-
tánnak, Heltai Gáspár Hálója, — Sas Andor : Hollaender Bózsinak, Déri 
-Julianna élete és költészete (utóbbi két mű ismertetését 1. folyóiratunk : 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 237 

1916. évf.), —- n. a. : Koszó Jánosnak, Fessier Ignác Aurél élete és szép-
irodalmi működése, — Császár Elemér : Petrik Gézának, Magyar Könyvé-
szet (1901—1910) c. munkáját ismerteti és bírálja. — Kardos Albert: 
Helyreigazítás címen Noszlopy Tivadarnak «Csokonai búcsúja Somogytól» 
(Irod.-tört. Közi. 1915. évf. 481. 1.) c. közleményére vonatkozó észrevételeit 
közli. — A cikkek sorát a Hellebrant Árpádtól egybeállított irodalomtör-
téneti repertórium zárja be. 

Jahrbuch Der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 1915. é v f . — 
Weber Arthur ismerteti a Magyar Shakespeare-Tár 1913. évfolyamát 
(v. ö. folyóiratunk 1914. 191. 1.). 

Juventus. 1916. évf. 5. sz. — Mich. Rothmann : De Michaële Csokonai 
legato. Adoma Csokonai Vitéz Mihályról. (Legátus korából : a szakács-
könyvvel kicserélt biblia.) 

Katholikus Nevelés. 1916. évf. 1. sz, — N. п.: II. Rákóczi Ferenc imái 
a háborúban. Bákóczinak Aspirationes principis christiani c. művéből vett 
imák magyar fordítása. — Filó Károly : Blaskó Máriának Új Magyar-
ország c. ifjúsági regényét Patyi Gyula pedig Kiss Menyhértnek Tábortűz 
mellett c. verskötetét ismerteti. 

Katholikus Szemle. 1916. évf. 1. sz. — szj. : Kiss Menyhért Tábortűz 
mellett c. verskötetét méltatja. — Ugyanez a füzet közli a Szent István-
Társulat rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvét, amelyen a társulat tudo-
mányos és irodalmi osztályának Szent István-Akadémiává való átszerve-
zését határozta el. A primás (Csernoch János) megnyitó beszédét a 
vezércikk hozza. — Bartha József : Kiss-Erős Ferencnek A magyar nyelv 
c. munkáját ismerteti. 

U. i. 2. sz. — Lukcsícs József: Veress Endrének A páduai egyetem 
magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai, — V. : Túri Bélának 
A háború belülről nézve, —• Zoltán Vilmos : Pitroff Pálnak A győri sajtó 
története c. munkáját ismerteti és bírálja. 

U. i. 3. sz. — Agárdi László : Kemény Zsigmond és a papság. Szokat-
lanul nagy számmal szerepelnek Kemény regényeiben a papok. A regé-
nyekben folyó események helye és ideje természetesen hozza ezt magával. 
A papság sokféle fajának és gazdag szerepeltetésének magyarázata megvan 
Keménynél. Szerinte a regény tárgya a szív, azaz érzéseink, indulataink 
és szenvedélyeink. Lehet-e érdekesebb feladat, mint azok gondolatainak és 
érzelmeinek feltárása, akik az Úr szolgálatának szentelték magukat, de az 
élet nehézségeivel kénytelenek megküzdeni. Kemény komoly, öntudatos, 
pártatlan egyénisége nyilvánul meg a szerzeteseknek és a felekezetek 
papjainak szerepeltetésében. Minden egyes szereplő típusszámba vehető, 
mégis teljesen egyéni. A korviszonyoknak megfelelően a világi papságnak 
aránylag kevés szerep jut Kemény regényeiben. Annál gyakrabban talál-
kozunk szerzetesekkel. Ez a papság a leghivebben tükrözteti vissza a 
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maga korának érzés- és gondolatvilágát ; «mint egyéb szereplőinél, a pap-
ságnál is a katolikus vallás követői a rokonszenvesebbek». A jezsuiták 
jellemzésénél lehet legközvetlenebbül tapasztalni, mint mélyül, nemesedik, 
finomul Kemény felfogása. Humoros alakja a papok között kevés van. 
A református papok — nála — «a realizmus képviselői az idealizmussal 
szemben». A katolikus papok a valóság és eszmény összeegyeztetésével 
haladnak pályájukon, mig a szombatos papok tisztán a maguk vallási 
fölfogásától alkotott eszmekörben élnek. A Kemény regényeiben előforduló 
egyházi emberek nem főhősök, hanem mellékalakok gyanánt szerepelnek. 
A regényekből kiragadott alakok világosan mutatják, hogy Kemény a papi 
emberekben az értelmet szereti inkább föltüntetni, mint az érzelmet. 
Továbbá nem annyira imádság közben, mint az élet forgatagába állítva 
mutatja be őket. — Várclai Béla : Téli színházi esték. Színi kritika Hevesi 
Sándor : A madonna rózsája, — Vörösmarty Mihály : Az áldozat, — 
Lengyel Menyhért: A táncosnő, — Drégely Gábor: A kisasszony férje, •— 
Gábor Andor: Ciklámen, — Katona József: Bánk bán, — Lakatos László : 
A bécsi táncosnő, — Földes Imre : Grün Lili c. darabjáróL •—Aubermann 
Miklós : Bleyer Jakabnak Friedrich Schlegel am Bundestage in Frankfurt 
c. könyvét ismerteti, amely Schlegelnek és nejének Széchényi Ferenc-
hez intézett 22 levelét is tartalmazza. — Lukcsics József: A váci egyház-
megyo történeti névtára c. munkát bírálja. — ej. : Stockinger Gyulának 
Éljen ! Háborús versek c. gyűjteményét és Szendrői Józsefnek Legendás 
idők c. verskötetét ismerteti. — r f . : Éble Gábornak A szamosújvári Verzár-
család c. könyvét ismerteti. E családból származott Csiky Gergely. 

Kelet Népe. (Das Junge Europa.) 1915. évf. 11 — 12. sz. — M. Filding 
ismertetést ír a Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen c. 
vállalatról, melyben a magyar irodalom történetét Kont Ignác kötete 
képviseli. «Aus diesem prächtigen Werke mag der in Vorurteilen gegen 
Ungarn befangene Fremde erfahren, dass eine tausendjährige Kultur in 
diesem Volke wurzelt.» 

Keresztény Magvető. 1916. évf. 1. sz. — Vári Albert : Prohászka Ottokár-
nak A háború lelke с. munkáját ismerteti. 

Kolozsvári Újság. 1916. évf. 20. sz. — Ady Endre kolozsvári kritikusai-
ról címen közli Ady Endre nyilatkozatát. 

Korrespondenzblatt Des Vereins Für Siebenbiirgische Landeskunde. 1915. 
évf. 12. sz. — Fr. Teutsch : Die Reformation von 1542. Adalékok az erdélyi 
reformáció történetéhez. — E. S. szerint 1758-ban Nagyszebenben volt 
egy Gesellschaft der schönen Wissenschaften nevű társaság. 

Könyvtári Szemle. 1915. évf. 9—12. sz. — Rexa Dezső : A pápai főiskola 
könyvtára 1843-ban. Szerző közli a pápai főiskola «Képzőtársulat»-a 
— Petőfitől ós Jókaitól is használt — könyvtárának jegyzékét. — Kacziány 
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Géza: A magyar memoire-irodalomhoz (bef.). Újabb adalékok szerzőnek e 
tárgyról írt előbbi közleményeihez. — A hetvenéves Petrik. Alkalmi cikk, 
melyből megtudjuk, hogy az ősz bibliográfus most dolgozik az 1876—1900 
években megjelent tudományos folyóiratok repertóriumán. — A Krónika-
rovat : 1. megemlíti, hogy Szinnyei József Magyar Irók-jának folytatásával 
a M. T. Akadémia dr. Gulyás Pál egyetemi magántanárt bízta meg ; 2. el-
ismeréssel emlékezik meg folyóiratunk szokásos évi tárgymutatójáról. — 
Zsák Wilfried : Dalmady Sándornak A Műbarátok köre történetéről írt 
munkáját ismerteti. (V. ö. folyóiratunk : 1916. évf. 156. 1.) 

Literarisches Zentralblatt. (Beilage : Die schöne Literatur.) 1916. évf. 
2. sz. — A Theater c. rovatban Rudolf Huppert beszámol Drégely Gábor 
és Heltai Jenő darabjainak bécsi előadásairól. A «Kisasszony férje» c. 
vígjátékról megjegyzi, hogy igen mulatságos, bár alapeszméje nem új 
A «Tündérlaki lányok» borsos és paprikás komédia, «igazi magyar gulyás», 
gyakorlott színpadi író munkája. 

U. i. 4. sz. (Beilage : Die schöne Literatur.) — Hír az idei Vojnits-
díjról. 

U. i. 6. sz. — A Literarische Neuigkeiten с. rovatban ismertetve van 
Thallóczy Lajosnak az Ungarische Bundschau különnyomatában (Leipzig, 
Duncker u. Humblot, 1915) megjelent dolgozata .Toh. Chr. v. Engel magyar 
történetíróról (v. ö. folyóiratunk (1916. évf. 143. 1.), kinek levelezése a 
kultúrtörténet számára becses anyagot szolgáltat. — Neuphilologus címmel 
J. B. Wolters (Groningen) és О. Harrassowitz I Leipzig) kiadóknál egy új 
negyedévi tudományos folyóirat indult meg, melynek célja a nem-német 
modern nyelvek és irodalmak ápolása. A megjelent első füzetben (1915) 
magyar irodalomról nincs szó. 

Magyar Figyelő. 1916. évf. 4. sz.—Váczy József : Eszterházi vigasságok. 
Novellisztikus korrajz az eszterházi mulatságok egyikéről. Ott van a 
mulatók közt Bessenyei György, a daliás gárdista is, aki a bál közben 
megismerkedik egy «pampusképű, köpcös falusi földesúrral». Mikor ez a 
«bárdolatlan falusi nemes» naiv ügyetlenségével elrontja a gárdistának 
szépen induló szerelmi kalandját Delfén bécsi táncosnővel, az elmélkedő 
Bessenyei lelkében a kaland nyomán egy színdarab terve fogamzik meg. 
(A táncosnőből Szidalisz lesz, szerelmese Parmenio és a köztük lábatlan-
kodó magyar úr típusa is világossá lesz előtte Pontyi néven, «akit valóban 
érdemes lesz a magyar atyafiak elé állítani, hogy lássák meg magukat 
benne»). így magyarázza a novella a «Filozófus» élményi hátterét. — 
Zilahy Lajos : Dalolnak a katonák. Háborús népdalok. Adatközlés. 

U. i. 5. sz. — Haendel Vilmos: Concha Győző. Megemlékezés C. Gy.-ről 
abból az alkalomból, hogy hetven éves lett. 

Magyar Hirlap. 1916. évf. 2. sz. — N. п.: Simon Judit, a Mozgókép-
Otthonban címen a Simon Judit-filmről ad közleményt. 
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U. i. 9. sz. — Lakatos László reflexiókat füz A bécsi táncosnő című 
drámája előadásához. 

U. i. 16. sz. — Bálint Lajos: Molnár Ferenc könyve cimen M. F.-nok 
Egy haditudósító emlékei c. munkáját ismerteti. 

U. i. 22. sz. — Lakatos László : Grün Lili. Földes Imre ily című új 
darabjának ismertetése. 

Magyar Izrael. 1915. évf. 9—10. sz. — Weisz Miksa a magyar zsidó 
muzeumról ír. — Heller Bernát: Kármán Mór. Nekrolog. 

Magyar Középiskola. 1916. évf. 1—2. sz. — Z. E. : Gyulai Ágostnak 
A háború és az irodalom c. tanulmányát ismerteti. •— Erdélyi László : 
Helyreigazitás-t közöl Takács Györgynek a «Magyar művelődéstörténet» 
c. munkáról szóló bírálatára. — Takács György válaszol e «Helyre-
igazítás»-ra. 

Magyar Kultúra. 1916. évf. 1. sz. — Alszeghy Zsolt : Erdős Eenéenek 
Az új sarj c. regényét bírálja. — Pékár Gyula : A pesti múzsa. Pest 
főként kozmopolita ós é rzék i . . . Mernének csak Berlinben vagy London-
ban királyról, lobogóról ily hangokat pengetni ! Ez csak Pesten, a pesti 
múzsa ihletésére tö r ténhe t ik . . . Lenne csak Pest törzsökösen nacionalénk, 
dehogy is venné be ily könnyen és készségesen a külföldi dekadencia 
bacillusait. 

U. i. 2. sz. — Császár Ernő : Lampórth Gézának Az én rózsáim с 
novella-kötetét ismerteti és bírálja. — Fitz Artúr : A jövő költője. Az Ady-
Dunántúli vita kapcsán Antonio Fogazzaronak a címben írt tárgyról szóló 
tanulmányát ismerteti. 

U. i. 4. sz. — Brisits Frigyes : Bárd Miklós költeményei. Arany mély 
hatásának kell tulajdonítanunk azt a szinte merev izoláltságot, melyben 
Bárd Miklós az új irányokkal szemben áll. Nála a költő művészi alkotásá-
ban benne van az embernek az erkölcsi törvények iránti feltétlen tisz-
telete. Egész költészete a reflexió felé hajlik, melyben elvegyül a líra és 
epika. Fantáziája nem teremtő ós nem is kombinátiv erejű. Innen van, 
hogy költészetét valami józan tudatosság világítja át az ihlet finom 
intuíciója helyett. Nyelve inkább festői, mint zenei. — Alszeghy Zsolt 
a Gyöngyösy Irodalmi Társaság Evkönyvét (III. kötet, 1912—1915.) és 
Kárpáti Aurélnak Budai képeskönyv c. hangulatos rajzgyüjteményét, — 
Arányi Erzsébet pedig Blaskó Máriának Új Magyarország c. ifjúsági 
regényét ismerteti és bírálja. 

U. i. 5. sz. — Nóvák János : Kiss Menyhértnek Tábortűz és Wlassics 
Tibornak Világok tusáján c. verskötetét. (Kiss M. «Bokon egyéniség Bárd 
Miklóssal, de modernebb.» «Wlassics még csak bontogatja szárnyait».) — 
-2. : Bródy Sándornak és Hajó Sándornak A nap lovagja című nemrég 
színrekerült darabját ismerteti és bírálja. «Tagadhatatlan, hogy a regény 
sok visszataszító mozzanatát kiküszöbölte a drámaíró, de igazi érdeket 
nem tudott belevinni : a dráma nem mondható sikerültnek.» — T. V. R. : 
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Concha Győző. Megemlékezés C. Gy.-ről, abból az alkalomból, hogy nem-
rég lett hetven éves. — A «Rövid följegyzések» rovatában névtelen cikkíró 
Babits Mihálynak a Társadalomtudományi Társaság Szabad Iskolájában 
tartott előadására tesz megjegyzést. 

Magyar Nyelv. 1916. évf. 1. sz. — Szily Kálmán: Egy régi magyar 
prédikáció. A körmendi herceg Batthyány-levóltár egyik kéziratáról szerző 
megállapítja, hogy a benne foglalt régi magyar prédikáció és az utána 
következő evangelium-magyarázat Beythe István munkája és saját keze-
írása. 584—1612 tájáról.) — Mészöly Gedeon: Isemucut. Összevetve az 
«ős» szó Erdy-kodexbeli alakjait a Halotti Beszéd nyelvével és írásmódjá-
val, arra az eredményre jutunk, hogy az «isemucut» így olvasandó: 
«isémüküt». — Tolnai Vilmos: Ályos : aljos. A Zrinyiász XI. éneke így 
kezdődik: «Még ályos Szüuetis nagyra uisz boszuság.» E sor értelme: 
«Még a bátortalan szívet is nagyra viszi a bosszú.» — Tolnai Vilmos: 
Nyelvőr. E szó megvan Szemere Miklós egy Kazinczyról szóló epigrammájá-
ban, mely a Nemzeti Almanachban jelent meg. (1842. 268. 1.) — Trócsányi 
Zoltán válaszol Alszeghy Zsoltnak a Heltai-féle Háló kiadásáról az 
Irodalomtörténeti Közleményekben megjelent bírálatára. 

U. i. 2. sz. — Viszota Gyula : Széchenyi első négy művének nyelvéről. 
Igen érdekes, az egyes munkák keletkezését és további sorsát is érintő 
fejtegetés a címben írt tárgyról. — Melich János : Bethlen Gábor leg-
újabban felfedezett leveleinek Szádeczky Lajostól szerkesztett kiadását 
ismerteti ós bírálja. A kiadás kapcsán szerző hangsúlyozza, hogy bármely 
korbeli magyar szöveget eredetihez híven kell kiadni, csak ezzel hasz-
nálunk a magyar tudománynak. 

Magyar Nyelvőr. 1916. évf. 1. sz. — Simonyi Zsigmond : Arany János 
és a helyesírás. Rövid értekezés. — Béthei Prikkel Marián : Bege, reg, 
reges. Az árpádházi «reg» végső eredetében nem egyéb, mint természeti 
hangfestő szó : vox ranœ et vox gallinœ. A belőle való «regel» igét utóbb 
átvitték az emberi beszédre : «fecseg» értelemben. Ebből finomult árnya-
lattal «mesebeszédet mond» jelentése lett a «regel»-nek. Ennek alapszava : 
a «reg» önállósult fabula, poéma értelemmel. Ebből lett végül «reges», 
költött beszédszerző értelemben. — Csanády Sándor : A -dos és -doz 
képző régi irodalmunkban. Nyelvészeti fejtegetés. — Losonczi Zoltán : 
Moor Elemérnek A Toldi-monda és német kapcsolatai c. tanulmányát 
ismerteti és bírálja. (E mű ismertetését 1. folyóiratunk 1915. évf. 319.1.) — 
Trencsény Károly : Arany János leveleiből. Adatok a «csőd, grapsa, telibél» 
szók használatához. — Simonyi Zsigmond : Hibás olvasatok. Jegyzet Arany 
János levelezése egyik helyéhez. 

Magyar Paedagogia. 1916. évf. 3. sz. — Pintér Jenő : Császár Mihály-
nak Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme című 
munkáját ismerteti. 

Irodalomtörténet. 16 
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Magyar-Zsidó Szemle. 1916. évf. 1. sz. — Blau Lajos. Mezei Mór. 
A veterán publicista nyolcvanadik születésnapja alkalmából írt megemlé-
kezés. — Mezei Mór 80 éves jubileuma. Alkalmi cikk. 

Magyarország. 1915. évf. 361. sz. — K. Gy. : Csokonai színháza. 
Debrecen város tanácsa elhatározta, hogy a Kossuth-utcában levő szín-
házának ezentúl «Debrecen városa Csokonai színháza» legyen a hivatalos 
elnevezése. (Igen érdemes cselekedet volna, ha a nemes város Csokonai 
műveit is kiadatná kritikai kiadásban !) 

U. í. 1916. évf. 1. sz. — Koroda Pál: Ábrányi Kornél, mint regényíró 
címen Á.-nak Edmund párbaja c. regényét ismerteti. 

U. i. 6. sz. — K. Gy. : írók böjtje. «A pesti könyvárúsok kirakataiban 
csak német könyvet lehet látni, -— magyart alig.» 

U. i. 8. sz. — Móricz Pál : A Jókaiak osztályegyezsége. Kiadatlan 
írások Jókai hagyatékából. (A Jókay testvérek osztályegyessége ; Jókay 
levele Eszter nénjéhez és végül Jókay levele unokahugához, Marihoz.) 

U. i. 9. sz. — Magyar Elek : Lakatos Lászlónak A bécsi táncosnő 
című drámáját. — N. n. : Túri Bélának A háború belülről nézve című 
művét és Pásztor Árpádnak Vengerkák című regényét ismerteti. 

U. i. 10. sz. — N. n. : Mocsáry Lajos : Alkalmi megemlékezés a nem-
rég elhúnyt publicistáról. 

U. i. 11. sz. — Szekfű forrásai címen részletesen beszámol Ballagi 
Aladárnak az Akadémiában 1916 jan. 10-én Szekfű ellen tartott előadásáról. 

U. i. 12. sz. — Ballagi Aladár előadása Szekfű Gyula könyvéről. 
U. i. 13. sz. — A Szekfű-ügy a képviselőházban. Napihir. — K. Gy. : 

Egy kényes ügy. Cikk abból az alkalomból, hogy egyik hetilap egy 
munkatársának nem akart írói honoráriumot fizetni. 

U. i. 16. sz. — Koroda Pál : A vén sas. Megemlékezés Benedek 
Aladárról, a nemrég elhúnyt íróról. Adomaszerű esetek. «На soha egyetlen 
sort sem írt volna Benedek Aladár, akkor is érdemes volna vele foglal-
kozni, mint eredeti emberrel, ki érdekesebb volt, mint divatos regények 
kigondolt hősei. De lesz idő, mikor a sok iszapból kiássák a gyöngyöket, 
az ő igazán szép költeményeit.» — Pitroff Pál : Vörösmarty egy ismeretlen 
verse. A győrszigeti temetőben Kiétzár János Dávid és felesége Eschenlohr 
Judit síremlékén (1850) olvasható négysoros (párversekben írt), Vörösmarty-
tól származó sírfelirat közlése. — A Tudomány- És Irodalom-rovatban 
Krúdy Gyula: Pest 1915-ben, — Wlassics Tibor: Világok tusáján, — 
Pakots József: Éjszaka, — Eadó Antal : Háborús strófák c. munkájának 
rövid ismertetése. 

U. i. 17. sz. — Kaczíány Géza: Hatvan év előtt címen a 60 év előtti 
irodalmi viszonyokról nyújt képet. 

U. i. 19. sz. — Kaczíány Géza : Vörösmarty «ismeretlen» verse címen 
Pitroff Pálnak a Magyarország január 16-iki számában megjelent hasonló 
című cikkével kapcsolatban megállapítja, hogy a Kletzár-sírfelirat ezúttal 
harmadszor jelent meg nyomtatásban. — Hadzsics Antal halála. Az ismert 
Petőfi-fordító — H. A. (1831. XII. 2,—1916. I. 15.) — életrajzi adatai. 
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U. i. 23. sz. — Sipos Kamillo : Gondolatok Kossuth Lajos műveiből. 
U. i. 41. sz. — Közli Ballagi Aladárnak Szegfű Gyula: A Száműzött 

Rákóczi című könyvéről írt tanulmányát. 

Mozi-Világ. 1915. évf. 52. sz. — Akadémikusok és írók nyilatkozatait 
közli a moziról, közülök folyóiratunkat közelebbről érdekelhetik a követ-
kezők : Heinrich Gusztávé, Szily Kálmáné, Kosztolányi Dezsőé, Rákosi 
Jenőé. — Hír arról, hogy Tömörkény István Barlanglakók c. drámai élet-
képe meg fog jelenni a filmen. 

Múlt És Jövő. 1916. évf. 2. sz. — Mezey Sándor: Mezei Mór. Mezei M. 
1916. jan. 17-én töltötte be nyolcvanadik életévét. A cikk ebből az alkalom-
ból méltatja a veterán publicista érdemeit s arcképét is közli. — N. n. 
egy pár sorban Lengyel Istvánnak Béke c. versfüzetét méltatja. 

V. i. 3. sz. — Patai József : Megnéztem Grün Lilit. «Grün Lili szerzője 
nem akait zsidó literaturát csinálni, magyar vígjátékot írt egy magyar 
színház részére és lett belőle felekezeti perpatvar.» — Hajdú Miklós: 
Új kidtúrmunka. Elmélkedés a magyar zsidó irodalomról és könyvkiadás-
ról. Szerző egy «Magyar Zsidó Könyvkiadó Társaság» megalapítását sür-
geti ; cikke után tárgyával kapcsolatban néhány személyes vonatkozású 
megjegyzés olvasható. 

Nemzeti Nőnevelés. 1916. évf. 1. sz. — Vajda Gyula : A háború költé-
szete (Szemelvények) c. könyvének rövid ismertetése. A bevezetés egy 
részének közlése. (V. ö. folyóiratunk : 1916. évf. 266. 1.) 

Népművelés. 1915. évf. 12. sz. — Zolnai Béla : A világháború költője. 
Gyóni Géza Lengyel mezőkön, tábortűz mellett (1914) c. verskötetéről 
szóló cikk. A cikkíró röviden ismerteti a «Dunántúli» kezdeményezte vitát 
Gyóniról és a nyugatosokról. Ady és Gyóni két külön-, sőt szembenálló 
világnézet emberei. Ady költészete Petőfi és Arany természethűségével 
szemben eltávolodást jelentett a természettől; a köz érzései, a nemzeti 
eszmények ápolása helyett elfinomult egyéni érzésekkel és hangulatokkal 
lepte meg a magyar irodalmat. Gyóni verskötete olyan tárgykört ölel föl, 
mely hivatva van a mai napok hangulatát és érzéseit kifejezni. Ez a 
közvetlen háborús tartalom az új az ő harctéri verseiben. Kétféle témája 
van : hazavágyódás és csataképek. Fájdalmas hazavágyódása a kultúrember 
megilletődése, mikor a véres harcok között az otthon békéjére gondol. 
Gyóni a modern háború tárgykörét vitte be költészetünkbe. A przemysli 
vár, a sánc, a tábortűz stb. megelevenülnek és romantikus patinát kapnak. 
Petőfi realizmusával szemben Vörösmarty és Ady a romantikus képzelődés 
költői ; Gyóni művészetében még nincs meg az egyensúly, az ő képzeleté-
ben még küzd a reális látás a jelképes szemlélettel. Ezen a ponton Ady 
hatása érezhető költészetén. Szereti ő is az absztrakt és stilizált képeket, 
látomásokért otthagyja a valóságot, mint a szimbolista Ady. Képeiben, 
hasonlataiban és a kifejezés többi eszközeiben meg egyenesen úgy tetszik, 
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hogy nem tud szabadulni Ady hatásától. Stílusa sokat köszön Ady nyelvé-
nek. Nem tekintve egyes petőfieskedő sorokat és néhány kurucos hangú 
versét — amely utóbbiak divatjában különben Endrődi Sándor és Ady 
megelőzték őt — verselési készsége és gondolatainak ritmusa egészen 
modern. Különösen a mélabú fájó hangját találja el és kifejezi a háborús 
szenvedések és keserűségek minden fönséget. Gyóni újabb köteteiben még 
a témák is Ady világából valók. Annyi bizonyos, hogy Gyóni a világ-
háborúnak legkiválóbb magyar lírikusa. Kifejezést adott küzdő, mind-
nyájunkért harcoló katonáink sok örök emberi érzésének és ez fönn fogja 
tartani egypár költeményét. Legszebb verseiben mintegy elérzelmesíti a 
háború rajzát, eszménye a harcok között : a béke. Gyóni romantikus költő, 
ha itt-ott fölbukkan is még nála a naturalista iskola hagyománya. — 
Kd. a Husztiné Bévhegyi Eózsi fordításában megjelent Knight-féle 
Esztétika-történetről (1915), — Kőhalmi Béla pedig Petrik Géza 1901— 
1910. évekre szóló Magyar Könyvészetének első négy füzetéről (1915) ír 
ismertetést. (E mű ismertetését 1. folyóiratunk : 1916. évf. 267. 1.) 

Népszava. 1915. évf. 427. sz. — Magyar Újság Szerbiában. Hír arról, 
hogy megjelent Szerbiában az első «Tábori Újság» magyar nyelven. 
Szerkesztői : Wertheimer Béla, Gonda Simon és Fehér Márton. 

U. i. 1916. évf. 14. sz. — Bresztovszky Ede : Aage Madelungnek Hadi 
naplóm c. — hazánkról érdekes feljegyzéseket tartalmazó — könyvét 
ismerteti. 

Néptanítók Lapja. 1916. évf. 3. sz. — N. n. : Tábortűz címen Kiss 
Menyhértnek, — Világok tusáján címen pedig Wlassics Tibornak háborús 
verseiről emlékezik meg. 

U. i. 6. sz. — A háborús irodalom lélektana. Sebestyén Károly ily 
című, a Műbarátok Körében tartott előadásának rövid ismertetése. (Ez az 
előadás megjelent a Budapesti Szemle 1916. évf. 4. sz.-ban.) 

Neue Zürcher Zeitung. 1916. évf. 204. sz. — A t á r c a r o v a t b a n M. M. : 
Berliner Theater címmel Drégely Gábor «A kisasszony férje» c. darabjá-
ról ír, mely a berlini Lustspielhausban is színrekerült. «A modern magyarok, 
akiket a német színpadokon láttunk, inkább nemzetközi, mint nemzeti 
hangon kínálták magukat. Ezek az írók az árral úsznak, ügyesen tudnak 
alkalmazkodni és jól értik a megcsinálást, a darabok gyártását. Inkább a 
kereslet kielégítésére dolgoznak, mint belső ösztönből. Az új magyar iskola 
drámai termékei közül, melyek külföldre jutottak, egyedül a Molnár Fe-
renc «Liliom»-a bír költői értékkel. A többi mind csak spekuláció, mely a 
tömegnek nem épen nemes hajlamaira épít.» Drégely sem gyártott egye-
bet szórakoztató színpadi műnél, melyből még a valószínűség, sőt a cse-
lekvénybeli meglepetések is hiányoznak. 

U. i. 238. s z . — M . G. Lienert : Die Tragödie des Menschen. Tárcacikk 
Madáchról és az Ember Tragédiájáról, abból az alkalomból, hogy a zürichi 
«Freistudentenschaft» febr. 15-én előadni készült a tragédiát. «A magyarok 
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szívesebben olvassák az Ember Tragédiáját, mint Goethe Faustját. Nem 
mintha magyar színezet volna benne, de mert egyszerűbben van fölépítve, 
könyebben érthető és befejezett egészet alkot. A problémát világosan állítja 
föl és drámai hatással oldja meg.» 

U. i. 243. sz. — Előzetes napihir az Ember Tragédiájának műkedvelői 
előadásáról, Madách műve Danegger rendezése mellett, Dóczi Lajos német 
fordításában és Denzler zenéjével kerül színre a zürichi Stadttheaterban. 

U. i. 258. sz. — T. tárcacikke Madách Ember Tragédiájának zürichi 
előadásáról. Legjobban játszották a francia forradalom jelenetét, az egyip-
tomi szín rendezése kitűnő volt. A tragédia szövege azonban rövidítésre 
szorul, mert a darab este nyolctól éjjel egy óra utánig tartott. A hadi-
foglyok javára rendezett műkedvelői előadást meg fogják ismételni. 

U. i. 308. sz. — A tárcarovatban hír arról, hogy Hajó Sándor darabját, 
a «Nap lovagját», mely a budapesti Vígszínházban sikert aratott, a bécsi 
Deutsches Volkstheater elő fogja adni. 

U. i. 353. sz. — A tárcarovatban hír Molnár Ferenc Fohér felhő c. 
darabjának budapesti sikeréről. 

Neues Pester Journal. 1916. évf. 9. — sz .N.n.: Ludvig Mocsáry (1826— 
1916). Nekrológ. y. : «Die Wiener Tänzerint. Lakatos Lászlónak, 
A bécsi táncosnő c. egyfelvonásos színdarabját ismerteti. 

U. i. 22. sz. — f . r. : Ungarisches Theater. Földes Imre : Grün Lili c. 
darabjának ismertetése. 

U. i. 26. sz. — Die Tragödie Joseph Katona's : Bánk bán. A darab 
.százötvenedik előadása alkalmából írt cikk. (L. a többi lapban is.) 

U. i. 32. sz. — Der Péczely- und der Vojnits-Preis. Tudósítás a M. T. 
Akadémia 1916. I. 31-én tartott összes ülésén történtekről. (V. ö. Az Új-
ság 1916. évf. 32. sz.) 

L. i. 34. 1. — Jahresversammlung der Kisfaludy- Gesellschaft. A Kis-
faludy-Társaság 1916. II. 2-án tartott közgyűlésének ismertetése. (V. ö. 
Az Újság. 1916. évf. 34. sz.) 

U. i. 38. — Tudósítás Ráday Gedeon grófnak a Nemzeti Kaszinó 1916 II. 
6-án tartott Széchenyi-emlékbeszédéről. — Jahresfestsitzung der Kisfaludy-
Gesellschaft. A Kisfaludy-Társaság 1916. II. 6-diki ünnepi közgyűléséről 
szóló tudósítás (V. ö. Az Újság. 1916. 38. sz.). 

U. i. 42. sz. — J. P—r. : Die goldene Trompete. (Tárca). Megemléke-
zés az «Arany Trombita» szerzőjéről Sárosy Gyuláról születésének száz-
éves fordulója (1916. II. 12.) alkalmából. 

U. i. 43. sz. — Bródy Sándor és Hajó Sándor : A nap lovagja c. új 
darabjának rövid ismertetése. 

U. i. 54. sz. Eine Aufführung von Madách « Tragödie des Menschen» 
durch Züricher Studenten. Tudósítás arról, hogy a zürichi főiskolai hall-
gatók előadták Madách nagy müvét. (V. ö. Neue Zürcher Zeitung. 1916. 
évf. 238. és 258. sz.) 

Ij. i. 57. sz. —y. : Die weisse Wolke címen Molnár Ferencnek a Nemzeti 
Színházban 1916 febr. 23-án színre került egyfelvonásos új darabját ismerteti. 
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U. i. 65. sz. — f . г.: Lustspieltheater címen Szomory Dezsőnek, Her-
melin с. új darabját ismerteti. (У. ö. Az Újság 1916. évf. 65. sz. és a 
többi napilapban is.) 

U. i. 70. sz. -— I. p.: Deutsch-TJngarisches címen Holländer Rózsinak, 
Déri Julianna élete c. könyvéről emlékezik meg. (Tárca). 

U. i. 71. sz. — Ladislaus Lakatos : Madame Julie (Tárca). Báró Jósika 
Miklós és felesége, báró Podmaniczky Julia életéből vett érzelmes jelenet. 
Színhely : a brüsszeli csipkeüzlet. A jeles regényírót fárasztják és elkeserí-
tik az óletküzdelem nehézségei, de felesége gyöngédsége és hivatása ú j 
erőt öntenek belé. Lemond sötét szándékáról s a magánál hordott pisztolyt 
átadja Júliának, kitől egyszersmind bocsánatot kér kishitűségeért. 

Nyolcórai Újság. 1916. évf. 57. sz. — Egy budai tudós a háborúról, az 
irodalomról és a művészetről. Látogatás Buyer Józsefnél. Hosszabb al-
kalmi cikk. 

U. i. 63. sz. — Paizs Öclön : Görgei Artúrnál. Hosszabb, napíhír-
szerű cikk a híres «negyvennyolcas» tábornoknál tett látogatásról. 

Nyugat. 1916. évf. 1. sz. — Bárdos Artúr: Gábor Andornak Ciklámen 
c. darabját, — Tóth Árpád : Emőd Tamásnak, Dicséret-dicsőség és Dutka 
Ákosnak, Az yperni Krisztus előtt c. verskötetét ismerteti, «Dutka asszo-
nyosan lágy s Emőd katonás hetykeséggel pattogó háborús versei egy-
aránt nyereségei e nehéz időknek, melyekben jól esik értékek megérlelő-
dését is megfigyelhetni». 

U. i. 2. sz. — Szász Zoltán : Lyon Lea és a pesti közönség. Elmélke-
dés a címben írt tárgyról. «Lyon Lea nagykedveltségének egyik főoka az, 
hogy zsidó darab . . . Első elgondolásra a darab inkább anti-, mint filosze-
mita.»—-Schöpflin Aladár: A bécsi táncosnő. (Lakatos László kis darabja 
a Nemzeti Színházban.) Szini kritika. 

U. i. 3. sz. — Babits Mihály : Néhány szó a kártyázásról. Magyará-
zatát adja, hogy megkezdett regénye folytatásának közlését miért kényte-
len egy pár hétre elhalasztani.— Schöpflin Aladár Yoinovich Gézának Ma-
dách és az Ember Tragédiája című könyvét bírálja.— Kosztolányi Dezső.' 
Nyelvtisztítás. Tíz-húsz évvel ezelőtt újra divatozni kezdtek az idegen sza-
vak. Ki kellene újra kiáltani, hogy a fitogtatásuk vagy tudatlanság, vagy 
pongyolaság, vagy tudálékosság. 

U. i. 4. sz. — Ignotus : Nyugat körül. Tiltakozás az ellen a vád ellen, 
hogy «a Nyugat köre szakított a nemzeti iránnyal s hadat üzent az Arany 
Jánosban megtestesült nemzeti hagyománynak». — Kosztolányi Dezső : 
A pékné. Szomory Dezső ily című novellakötetónek ismertetése. -— Schöpflin 
Aladár : Az új sarj. Erdős Benée regényének ismertetése. Az író egyál-
talán nem leplezi, hogy önmagának gyermekkorát rajzolja. Láthatólag 
nagy távolságból, sok élményből, roppant lelki áralakulások távlatából 
nézi gyermekkori arcképét. Megszokott érzékies stilje helyett teljesen 
nyugodt, tartózkodó, néha csaknem szárazon konstatáló stilt találunk a 
regényben. 
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U. г. 5. sz. — Laczkó Géza : Vengerkák. Pásztor Árpád ily című regé-
nyének ismertetése és bírálata. «. . . különös ismertető jele irodalmunk-
nak ellenőrízetlénsége szétzilálódása . . . Ami a szépirodalmi lapokban folyik, 
az nem nevezhető napi kritikának . . . (pedig a) megoldás csak szervezés 
kérdése. Az is elég lenne, ha egy irodalmi irány rá tudná venni magát, 
hogy valami «Kritikai Lapok»-félét alapít, lehet az elfogult is, csak teljes 
legyen, visszhangkeltése nem fogna elmaradni s kezdetnek elég lenne !» 
«Mindent összevéve . . . nem mindennapi könyv a Vengerkák, amely vonzó 
és kevésbé ajánlatos tulajdonságai révén ép annyi barátot fog magának 
szerezni, mint ellenséget». — Ignotus: A fehér felhő. Rövid cikk Mol-
nár Ferenc «álomdarabja»-ról. — Molnár Antal : Weiner Leo Csongor és 
Tündéje címen Vörösmarty tündérregójéhez írt kísérő zenét ismerteti. 

Ország-Világ. 1915. évf. 52. sz. — R. В.: Szily Kálmán. Pályája mélta-
tása abból az alkalomból, hogy kinevezték főrendiházi taggá. — Falk 
Zsigmond A színház. Gábor Andor Ciklámen c. darabjának ismerte-
tése. — Magyary Béla az Irodalom rovatban Kiss Menyhértnek Tábortűz 
(versek), —Wlassics Tibornak Világok tusáján (versek) és Fiizesséry Ist-
vánnak Világégés c. háborús vonatkozású könyvét ismerteti. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. mond : Drégely Gábornak A kisasszony 
férje c. drámaját ismerteti. 

U. i. 3. sz. — Falk Zsigmond : Színház címen Lakatos Lászlónak : 
A bécsi táncosnő című darabját ismerteti. 

U. i. 5. sz. — Falk Zsigmond : Grün Lili. Földes Imre drámájának 
ismertetése. 

U. i. 8. sz. — Falk Zsigmond : A nap lovagja. Bródy Sándor drámá-
jának ismertetése. 

Österreichische Rundschau. 1916. évf. 1. sz.— Theodor Antropp : Wie-
ner Theater. Szól Drégely Gábor «A kisasszony férje» c. darabjáról, mely 
a bécsi Deutsches Volkstheaterban szinrekerült. 

Österreich-Ungarns Zukunft. 1916. évf. 1. sz. — II. : Husarenlieder. «A h \ i -
szárdalokban a törzsökös magyarság önti ki szívét, az alföldi magyar.» 
Molnár Ferenc a harctéren több huszárnótát jegyzett föl és az Est című 
lapban közölte őket. Ezekből Brájjer Lajos néhányat méltónak talált az 
átültetésre. A német fordításokon meglátszik, hogy főleg lelkesedéssel 
készültek. 

Pester Lloyd. 1916. évf. 1. sz. — Radó Samuel, a Lándor Tivadar szer-
kesztésében megjelenő A nagy háború írásban és képben című munkáról 
tárcát ír. 

U. i. 8. sz. — Dr. Milutin Cihlar : Fünf Jahre kroatisches Theater. 
A zágrábi horvát színház utolsó öt évének történetéből megtudjuk, hogy 
Madáchon kívül Molnár, Lengyel ós Földes darabjai is szerepeltek a mű-
soron. Az előadások természetesen horvát nyelvűek. 



248 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 248 

U. i. 9. sz. — Alexander Bernát kritikája Lakatos Lászlónak A tán-
cosnő c. darabjáról. 

U. i. 16. sz. — Hammerschlag Hans, a Tóth Ede szövegére írott opera 
a «Névtelen hősök» fölújitásáról ír. 

U. i. 18. sz. — Bernhard Alexander : Die Zukunft des Theaters. A há-
ború folyamán a színházak körül kevés a változás. Az alkalmi háborús 
daraboknak kevés közük volt a művészethez. A színművészet körül azon-
ban már a háború előtt is baj volt. Színpadra vittek mindent, de mara-
dandóknak csak azok a darabok bizonyultak, amelyek az emberi lélek 
örök problémáival foglalkoznak. Az utolsó félszázadban megértük a francia 
házasságtörési dráma világuralmát, szimbolizmus, individualizmus, szo-
cializmus, egymást szorította le a színpadról. A jövő színműve csak a 
nemzeti érzés érvényesülésében gyökerezhetik s avval vége a külföldies-
kedésnek, nemzetköziségnek. Igazat, művészi igazat nyújtson. 

U. i. 22. sz. — Elsa Stephani : Földes Imre Grün Lili című darabját 
bírálja. 

U. i. 32. sz. — N. n. : Zuurteilung des Péczely- und des Vojnits-Prei-
ses. Az Akadémia határozatainak rövid ismertetése. 

U. i. 38. sz. — Die Széchenyi-Denkfeier im Nationalkasino. Ráday 
Gedeon grófnak Sz.-ről mondott pohárköszöntőjét közli német fordítás-
ban. — N. п.: а Kisfaludy-Társaság közgyűlését ismerteti. 

U. i. 39. sz. — Albert v. Berzeviczy : Shakespeare und die ungarische 
nationale Psyche. A Kisfaludy-Társaság közgyűlésén tartott felolvasás né-
met fordítása. (L. Budapesti Szemle. 1916. évf. 3. sz.) 

U. i. 41. sz. — S. E. : Ungarische Kriegsgedichte in Deutschland. 
Gyóni Géza verseinek német fordítását ismerteti. 

U. i. 43. sz. — B. A. Hajó Sándornak Bródy Sándor regénye után 
készült, A nap lovagja c. színművét bírálja. 

U. i. 53. sz. — Bernhard Alexander : Aus der Zeit der Türkennot. 
Tárca Takács Sándornak Rajzok a török világból c. könyvéről. 

U. i. 60. sz. — Margit Vészi : Was sollen unsere Soldaten lesen ? Ka-
tonáink olvasmányok után vágyódnak. Német mintára kiváló, de könnyen 
érthető és azért népszerű munkákat — kis füzetekben — kellene rendelke-
zésükre bocsátani. 

U. i. 79. sz. — Eugen Mohácsi : Drei Bücher с. tárcájában Erdős 
Renéenek Az új sarj, — Szomory Dezsőnek A Pékné, — Pásztor Árpád-
nak Vengerkák c. művével foglalkozik. 

Pesti Hirlap. 1916. évf. 9. sz. — N. п.: Nemzeti Színház címen Lakatos 
Lászlónak : A bécsi táncosnő c. egyfelvonásos drámáját ismerteti. — Sz. Z. : 
illám és nemzet címen Herczeg Ferencnek a Petőfi-Társaság jubiláris 
ülésén elmondott elnöki beszédével polemizál. — M E.: Mocsáry Lajos meg-
halt címen M—t mint politikust méltatva Régi magyar nemes című pole-
mikus művét is említi. 

U. i. 16. sz. — Bencze József: Karácsonyi katonacsomagok címen öt 
háborús nótát közöl. — Béldi Izor : A Névtelen hősök címen az Erkel Fe-
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renctől szerzett dalműről ír, melynek szövegét Tóth Ede írta. A mű tar-
talmát is közli. 

U. i. 21. sz. — N. п.: A rosszseb bakanóták címen háborús dalokat 
közöl. 

U. i. 22. sz. — Sz. Z. : Grün Lili Földes Imre ily című drámájának 
ismertetése. 

U. i. 37. sz. — Obiectív Pál : Reflexiók a Szent István akadémia 
megalakulásáról. 

U. i. 61. sz. — B. A. Sárosi Gyula címen az író születésének 100. év-
fordulójának alkalmából ismerteti az Arany trombita tartalmát és az író 
némely életkörülményeit. — Muraközi Ferenc : Arany János a csehekről. 
Rövid cikk. 

Pesti Napló. 1915. évf. 361. — N . п.: Párt-irodalmi háború címen (Ady 
Endrének a Pesti Napló karácsonyi számában írt cikkével kapcsolatban) 
azt írja, hogy Ady, Kiss József, Rákosi a holnapért harcolnak. Az 
Ady—Rákosi polémia még nem fejeződött be, ezt a jövőben is folytatja a 
jövő nemzedék. A küzdelem a világnézletek harca, de egészében a ma-
gyarságé. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — Koroda Pál : Ábrányi Kornél. Ábrányiról 
mint regényíróról a Petőfi-Társaságban tartott felolvasás. 

U. i. 5. sz. — L. L. : Háborús strófák. Radó Antal háború verseinek 
ismertetése. 

U. i. 9. sz. — Koroda Pál : Látogatás Dóczy Lajosnál. Alkalmi meg-
emlékezés. — Színi Gyula : A mai színházi est címen Lakatos Lászlónak 
A bécsi táncosnő c. drámáját ismerteti. — Juhász Árpád : A kilencven 
éves költő címen Lóvay Józsefnél tett látogatásáról ír. 

U. i. 11. sz. — N. п.: A száműzött Rákóczi címen közli Ballagi Ala-
dárnak Szekfü Gyula könyve elleni tanulmánya gondolatmenetét. 

U. i. 16. sz. — Kálmán Jenő: Névtelen hősök címen Erkel Ferenc 
dalmüvét ismerteti, melynek szövegét Tóth Ede írta. — g. : Erdős Benée-
nek Az új sarj című regényt ismerteti. — Pataky József : Bánk bán tanul-
mányok címen «a színpad és a színész szempontjából» elemzi Katona 
József művét. 

U. i. 22. sz. Szini Gyula : Grün Lili címen Földes Imre drámá-
ját ismerteti. 

U. i 30. sz. — Pataky József: Bánk bán tanulmányok címen Bánk 
jellemének fejlődését rajzolja. (III.). 

U. i. 32. sz. — Lakatos László : A Vojnits-jutalom története címen ír. 
U. i. 38. sz. — Széchenyi emlékbeszéd a Nemzeti kaszinóban címen 

közli Ráday Gedeon grófnak a Széchenyi ünnepen a Nemzeti kaszinóban 
tartott beszédét. — N. n. : Magyarország és a Shakespeare kultusz címen 
cikket közöl, végül hosszabb közleményt nyújt a Kisfaludy-Társaság ezidei 
nagygyűléséről. 

U. i. 47. sz. — L. M.: A pékné Szomory Dezsőnek ily című könyvét 
ismerteti. 
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Protestáns Egyházi És Iskolai Lap. 1916. évf' 1. sz. — Muraközy Gyula: 
Vargha Gyula költeményei. Legtöbb egyéni vonás van kis, pár strófás 
dalaiban, melyek egyetlen képnek, vagy ellentétnek szerencsés kifejtései. 
Szerelmi költészete más érzésekkel is összefonódik, mint a természet vagy 
szülői iránti szeretete, vagy a vallásos elem. A vallásos hangulat fátyolán 
át érezhető a hazafi aggódó háborgása. •— N. n. : Irodalmi cikk. Hozzá-
szólás a Budapesti Hírlapban Dunántúli-tól kezdett polémiához. 

U. i. 4. sz. — Kritikus : Forró Miklósnak, Brassay Zoltán kalváriája 
c. novelláját bírálja. — N. п.: Háborús strófák. Radó Antal ily című 
versgyűjteményének rövid ismertetése. — A Kisfaludy-Társaság ülése 
címen megemlíti, hogy a nevezett társaság 1916. I . 5-diki ülésén a meg-
üresedett költői helyre Bánffy Miklós grófot és Lampérth Gézát, az írói 
helyre Szász Károlyt jelölték, 

U. i. 8. sz. — N. n. : Az Irodalom rovatban örömének ad kifejezést, 
hogy a Protestáns Szemle is támadja az ú. n. nyugatos irányt. 

Protestáns Szemle. 1915. évf. 9—10. sz .— Thury Etele: Batizi And-
rásról és a szántói iskoláról. Szerző egy a müncheni udvari könyvtár kéz-
iratai közt talált,Melanchtonhoz címzett levelet ismertetve megállapítja : 
1. hogy Batizi 1542. III. 19-tól — "VIII. 10-ig, tehát három féléven keresztül 
hallgatta Wittenbergben mesterét, Melanchtont ; 2. az abaujmegyei Szántón 
1543-ban igen jó hírű, az eleminél magasabb fokozatú iskola volt. — —i. J.: 
Lyon Lea, Bródy Sándor darabjának elítélő bírálata. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — Zoványi Jenő: Adatok a magyar protestan-
tizmus múltjából. Szerző e dolgozatában egyebek közt: 1. annak a sejtel-
mének ad kifejezést, kogy az 1544-diki nagyváradi hitvita vitatételei Dévai 
Biró Mátyás tollából eredtek. — 2. Megállapítja, hogy Szegedy Kiss Ist-
ván nem 1546-ban ment Ceglédre, hanem már 1545-ben. — 3. Pótlásokat 
közöl Mólius Péter műveinek sorozatához. — 4. Hozzászól Heltai Gáspár 
és Dávid Ferenc műveinek eredetéhez. — 5. Rámutat arra, hogy Mans-
kovit Bálint «Index biblicus»-ának és a Káldi György «Bibliai lajstromá»-
nak közös forrása az Erfurtban megjelent «Index biblicus», melynek 
második kiadásával össze is hasonlította a nyomán készült két magyar 
müvet. — Makkai Sándor : Magyar protestáns szépirodalom. «Komoly szó 
valamiről, ami nines, de aminek lenni kell». A szépirodalom, az írásos 
művészet minden alkotása logikai és etikai értékeknek esztétikai síkban 
való megjelenítése. Minden irodalmi alkotásban valamelyes világnézet jele-
nik meg emberi szimbólumokba értékelve. A «művészi nem egyéb, mint 
a szellem sejtelmes és mégis sugárzó tündöklése az anyagon. A világnézet 
és óleteszmény sugalmazzák, irányítják, áthat ják a műalkotást. Ezért min-
den szépirodalom irányított ós célszerű, mert a szellem kijelentésének egyik 
eszköze. Ilyen irányíthatóságot adhat a szépirodalomnak a vallás is, mi-
helyt mint pozitív világnézet és életeszmény jelenik meg. így a pro-
testantizmus is megtalálhatja a maga művészi kifejezését. 

A protestáns szépirodalom hiányának egyik oka, hogy a magyar pro-
testáns lélekből kiveszni indul a vallásos élet megteremtő gyökere : a 
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misztikum ; második ok : hogy a magyar szépirodalomban az etikai világ-
nézet iránya a materializmus felé hajolt. «Szervezni kell a magyar iro-
dalmat . . . Organumokat kell t e r emten i . . . számára». — r—i. : Szent István-
Akadémia. Alkalmi elmélkedés e katolikus intézményről. — Zsinka Ferenc 
Barcza Józsefnek, Obskurus emberek levelei c. fordított művét, — Pokoly 
József pedig Révész Imrének, Dévai Biró Mátyás tanításai c. tanulmányát 
ismerteti és bírálja. 

Religio. 1916. évf. 1. sz. — Némethy Gyula: a Knight-féle esztétika-
történet Huszti Józsefnétól való fordítását ismerteti és bírálja. 

U. i. 2. sz. — Juhász Kálmán : Karácsonyi Jánosnak, Magyarország 
egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től •— 1900-ig című munkáját is-
merteti. 

Sárospataki Református Lapok. 1915. évf. 49. sz . — У . n. : K o m á r o m i 
Jánosnak, Mit búsulsz kenyeres című háborús novella-kötetét ismerteti. 

U. i. 50—51. sz. — Harsányi István : Szent István Akadémia. Reflexiók. 
U. i. 1916. évf. 1. sz. — G. J. : Erdélyi Lajosnak A «Halotti Beszéd, 

mint nyelvjárási emlék» c. értekezését ismerteti. 
U. i. 3—4. sz. — N. п.: Mocsáry Lajos (1826—1916). A nemrég elhúnyt 

politikai író pályafutásának ismertetése. — Harsányi István: A Pataki Név-
telen neve. (E cikk különlenyomata is megjelent u. a. cím alatt. Sáros-
patak. 1916. 16 1. Bef. főiskola nyomdája. Ara 50 f. Ismertetését 1. folyó-
i ra tunk: 1916. évf. 264. 1.). 

U. i. 5. sz. — N. п.: Dévai Biró Mátyás tanításai. Bóvósz Imre ily 
című nagyobb tanulmányának, továbbá Heltai Gáspár Hálója Trócsányi 
Zoltántól sajtó alá rendezett kiadásának ismertetése ós bírálata. (E két 
mű ismertetését 1. folyóiratunk: 1916. évf. 39. és 109. 1.) 

U. i. 6. sz. — Zajdó László: Új és régi prédikációs könyvekről. Kifo-
gásolja az újabb ref. egyházi beszódirodalomban a szóképek, jelzők stb. 
túlságos halmozását. Szerző az egyszerű, világos stílus barátja . . . «na-
gyon áldásos volna — úgymond — ha a pataki theol. tanárok a régebbi 
egyházi remekírók beszédeiből évenként legalább egy-egy kötetet kiadná-
nak». így könnyebben hozzáférhetők lennének. 

U. i. 7. sz. —- В—s. : A magyar íródeákok címen Takáts Sándornak, 
Bajzok a török világból c. munkája egyik fejezetét méltatja. 

U. i. 11. sz. -— Bácz L. : Gárdonyi Géza tanulása Sárospatakon. 
Gárdonyi Géza a gimnáziumi első osztályt 1874 5-ben a sárospataki ref. 
főiskolában kezdto meg, a második félév folyamán azonban kilépett az 
intézetből. A eikk az ismert írónak egy 1898. III. 6-án kelt levelét is 
közli. — A magyar nyelv és irodalom a berlini és bécsi egyetemen. Hír 
a két egyetemen tervbe vett magyar nyolvi és irodalomtörténeti elő-
adásokról. 

Sitzungsberichte Der Königl. Preuss. Akademie Der Wissenschaften. 1916. 
évf. 1. sz. — A Deutsche Kommission jelentése a régi kéziratok leltározá-
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sáról. Első helyen beszámol a Magyarországon újabban talált kéziratok-
ról, melyeket Gragger Róbert dolgozott fel. (Nemz. Múzeum, Kalocsa.) 

Századok. 1916. évf. 1. sz. — Kovács Lajos János: Brutus magyar 
történetének forrásai. Forrástanulmány. Madzsar Imre ismerteti Koszó 
Jánosnak : Fessier Ignác Aurél élete és szépirodalmi működése) c. dol-
gozatát. — A Tárca rovatban Dékáni Kálmán : Küküllei munkájának kri-
tikájához címen R. Kiss Istvánnak a Századok 1915. évf.-ban megjelent 
cikkével polemizál. 

U. i. 2—3. sz. — Kovács L. J. : Brutus magyar történetének forrásai. 
Folytatás. — Karácsonyi János : Veress Endrének Matricule et acta Hun-
garorum in universitatibus Itali® Studentium c. kiadványát, Pfeiffer Mik-
lós : Erdélyi László Magyar művelődéstörténet I . c. könyvét ismerteti. — 
A Tárca rovatban B. Kiss István : Küküllei munkájának kritikájához. 
Válasz Dékáni Kálmánnak. 

Szent Család. 1916. évf. 1. sz. — th : Vajda Gyulának A háború költé-
szete c. gyűjteményét bírálja. (V. ö. folyóiratunk : 1916. évf. 266. 1.) 

U. i. : 3. sz. — N. n. : Túri Bélának A háború belülről nézve c. könyvét 
ismerteti. 

Szilágyság. 1915. évf. 53. sz. — N. L. : Ady költészete és magyarsága 
eímen közli a Kolozsvári Hírlap 1915. dec. 25-iki számában megjelent 
Adyról szóló cikket s ebben Csengeri Jánosnak, Dózsa Endrének, Kovács 
Dezsőnek, Gyalui Farkasnak és Jékei Aladárnak nyilatkozatát Adyról és 
költészetéről. 

Theater Courier. Berlin, 1916. évf. M57. sz. — A Theaterbriefe с. rovatban 
A. K. budapesti színházi levelet közöl. A budapesti színházak állandóan 
telt házak előtt játszanak. Igaz, hogy a közönség nem a régi, a háború a 
színházlátogatóknak egy új társadalmi rétegét hozta fölszínre. Cikkíró 
beszámol Bakonyi Károly Mágnás Miska c. (Királyszính.) és Hajó Sándor 
A nap lovagja c. (Vígszính.) darabjának előadásáról. 

Tiszántúl. 1915. évf. 280. sz. — sz. d. : A «Montmartre»-ból A tán-
cosnő. A cikk szerint Lengyel Menyhért : A táncosnő c. darabjának ötlete 
és meséje nagyon emlékeztet Pierre Frondaie : Montmartre-jára, melyet 
1910-ben nov. 24-én adtak elő Párisban a Vaudeville színházban s nyomta-
tásban is megjelent a L'Illustration Théâtrale с. vállalat (1910. dec.) 165. 
füzetében. 

U. i. 294. sz. — Tiszántúli : A marsolyázók. Az Adyak. Megjegy-
zések költészetünk mai állapotáról, különös tekintettel Adyra. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — Tiszántúli : A Magyar Fekete Tenger. «Könyvek, 
könyvkiadók, sendriánságok», «...parancsoljuk a könyvkiadóknak, hogy 
•a magyar könyvek magyar lélekkel legyenek írva». 

U. i. 1916. óvf. 9. sz. — Tiszántúli: Jöjjön az igazi költő. Elmól-
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kedés irodalmi viszonyainkról. A cikk éle főkép Ignotus és Ady ellen 
irányul. 

U. i. 16. sz. — Tiszántúli : Újjászülető magyarság. (Véres a múlt. 
Jövőnk. Beolvadások.) Elmélkedés közviszonyainkról utalással az irodalmi 
állapotokra is. «Gyermekeink . . . törjenek . . . a magyarság célja felé. E cél 
nem a francia kultura . . . és nem Szentpétervár. E cél : . . . az újjászülető 
magyarság vezető szerepe a Balkánon és itthon.» 

Tornaügy. 1015. évf. 4. sz. — Hajnóczi R. József: «A testet tárgyazó ne-
veléséről». Kis Jánosnak a Tudományos Gyűjtemény 1817. évfolyamában 
közölt értekezéséből a testgyakorlásra vonatkozó részleteket közli és 
magyarázza. 

Uj Idők. 1916. évf. 1. sz. — Móricz Pál: Egy Jókai ereklye-képet 
(A költőkirály a hortobágyi pásztorok közt) közöl. — N. n. : Meseváros 
címen Szomaházy István könyvét, — Pesti specialitások címen pedig Tábori 
Kornél könyvét ismerteti. 

U. i. 2. sz. — Kis József háborús versei. Könyvismertetés. — Közli 
Balla Ignác, Gyóni Géza, Malonyai Dezső és Móra Ferenc arcképeit. — 
Dalolnak a katonák. Háborús versek. 

U. i. 8. sz. — Közli Tormay Cecil, Ferentzi Magda, Drégely Gábo r 

Bánffy Miklós és Szász Károly arcképét. 
U. i. 9. sz. N. n. : — Az özvegy falu. Lőrinczy György ily című 

elbeszélés-kötetének rövid ismertetése. 
U. i. 10. sz. — Dalolnak a katonák címen Zilahy Lajosnak a Magyar 

Figyelőben is megjelent cikkéből közöl részleteket (háborús katonanótá-
kat.) — N. n. : Elmerült sziget. Békássy Ferenc (1916. VI. 25-én, 22 éves 
korában hősi halált halt fiatal költő) verskötetének ismertetése. 

Uj Nemzedék. 1916. évf. 2. sz.— Csongor: Könyvek körül. Kiss József 
háborús verskötetének megjelenése aliialmából «Ének a szerénységről» al-
cím alatt megjegyzéseket fűz a kötethez s előszavához, továbbá ismerteti 
Molnár Ferenc összegyűjtött harctéri tudósításait (Egy haditudósító emlékei). 

U. i. 5. sz. — Jolsvay : Grün Lili. Földes Imre ilycímű darabját ismer-
teti. «IIa a Földes Imre nemzete csakugyan olyan . . . amilyennek ő meg-
írta, akkor nem okvetlenül szükséges, hogy ennek a nemzetnek irodalmá-
val további szoros relációkba lépjünk.» — p. s. : Háborús publicisztika. 
Turi Béla könyvének (A háború belülről nézve) ismertetése. 

U. i. 6. sz. — Seprődi János : A magyar katona-dal. Szerző mintegy 
15 év óta gyűjti és közli folyóiratokban a magyar nép katona-dalait. Az a 
néplélek, mely ezekben a dalokban megnyilatkozik, eltérést mutat attól a 
hagyományosan ismert magyar-vitézi lélektől, melyben oly régóta gyönyör-
ködünk. A köznép katonadalai alapjában véve szomorúak. Ha egyik-másik-
nak vannak is vidám""szavai, a dallam szinte mindenütt visszaránt a meg-
indító hangulatba. Még a sírvavigadó hangulat is szinte hiányzik bennük, 
helyébe valami bánatos érzelem-világ lépett. Ez állításainak bizonyítására 
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bő szemelvényt ad katonadalokból, s kutatja az okokat is, melyek ezt a 
jelenséget megmagyarázzák. — Csongor : Drámák és vengerkák. A pesti 
írók farsangolnak ; könyveikből, színdarabokból láthatni, mi érdekli őket : 
a Palika, Lyon Lea, Grün Lili, Simon Judit és a Vengerkák. Sehol egy 
ünnepi, komoly és mély hang e nemzet lelkéhez nem szólt, «a nemzet 
a vérnek Vöröstengerét egyedül ússza. » A cikkíró áttér ezután a Vojnits-
díj kapcsán keletkezett Drégely-ügynek s Pásztor Árpád ,Vengerkák' c. 
regényének rövid ismertetésére. 

U. i. 7. sz. — Seprődi János : A magyar katona-dal. II. A cikk helyén 
üres tér van. 

U. i. 8. sz. — Csongor : Világok tusája. Wlassics Tibor ilycímű köl-
teményes kötetének ismertetése. «W. a frontmögötti hős Magyarország köl-
tője. Tinódy Sebestyén-féle tradícióinkat ragyogtatja a trónörököspár tragé-
diájának nagyvonalú megrajzolásában. Legszebb az a verse, amelyet har-
madik sorozása alkalmából írt ; hősi örömeit énekli ebben». A cikk további 
része, ,A Tett' c. heti folyóiratban megjelent futurista verseket bírálja 
gúnyos hangon. 

U. i. 9. sz. — Seprődi János : Néphimnuszok, katona-dalok és indulók. 
Van a magyar filológiának egy félreeső területo : félig zenei, félig szóköl-
tészeti művek tartoznak ide, melyet nevezhetnénk modern ponyvának is. 
Valóságos dsungel a magyar irodalomban. Mulasztást követ el a magyar 
filológia, mikor ezt a területet szabad prédának engedi. A cikkíró a követ-
kező sorokban a Nádor Samu gyűjtésében megjelent s fönti című gyűjte-
ményt ismerteti. «Tudományos szempontból legbosszantóbb, amit a magyar 
népdallal csinálnak. Az eredeti népi dalokon egyet-kettőt csavarintanak s 
a maguk neve alatt könyvelik, hogy más no merje kiadni.» — Csongor : 
A kárpáti hó. A cikk élén közli József főhercegnek, az ilycímü könyv 
szerzőjéhez, Szabó István hadnagyhoz intézett közvetlen sorait. A könyv 
maga is a közvetlenség jegyében íródott s ezzel válik ki a tucatkönyvek 
közül. Naplójegyzetek, simán odavetett képek. 

Tolnai Világ Lapja. 1916. évf. 1. sz. — Ferenczy József : Déryné. Rövid 
életrajz. (Tárca.) 

U. i. 8. sz. — Közli Kis József arcképét abból az alkalomból, hogy a 
Simon Judit című ballada filmen megjelent ; ugyanitt közli a Simon Judit 
felvételeit is. 

Ukránia. 1916. évf. 1. sz. — S. H. : Az ukrán név. Fejtegetve az ,ukrán' 
alak helyességét (,ukrajnai' helyett), fölsorol néhány magyar írót, akiknél 
ukrán vonatkozás található (régi földrajzírók, Zilahy Imre, Jókai Mór). — 
Stripszky Hiador : Enek Igor hadairól és a palócokról. — Vargha Bálint : 
Egy XII. századbeli hősköltemény. — Podhraczky György : Magyar-ukrán 
történeti kapcsok. 

Uránia 1916. évf. 1. sz. — Szász Károly: Színházi levél. A cikk a 
Nemzeti Színházban újabban előadott darabokról szólva, a Vörösmarty 
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születése napján színrekerült alkalmi vonatkozású darabnak, Az áldozatok-
nak előadását is méltatja. — -ly. : Herczeg I'erenc új regénye címen a 
«Magdaléna két élete» c. munkát bírálja. 

U. i. 2. sz. — Sas Andor : Az orosz veszedelem — irodalmunk tükré-
ben. Szerző — a teljességre való törekvés nélkül — néhány, irodalmunk-
ból vett adattal szemlélteti, hogy mikép alakul ki nálunk az orosz fajnak 
és államszervezetnek megítélése, miként formálódik a muszka fogalmának 
politikai tartalma és érzelmi színezete. -— Szász Károly : Színházi levél. 
A Nemzeti Színház Bánk bán-előadásával kapcsolatos dramaturgiai tanul-
mány. (Mellékesen Lakatos Lászlónak, A bécsi táncosnő c. darabjáról is 
megemlékezik a szerző.) -— Nagy József: Taine jelentősége és hatása. 
(«Egy Taine-könyv utolsó fejezete.») Taine nagysága nem-elért eredményei-
ben rejlik, hanem a példában, melyet életével adott. A keresésben töltötte 
el egész életét, még pedig az őszinte becsületes keresésben. Nálunk szerző 
szerint Péterfy Jenő, Biedl Frigyes, Alexander Bernát, Posch Jenő, Lyka 
Károly ós Pollák Illés munkáin látszik meg Taine hatása. — A Könyv-
szemle rovatában a Magyar Könyvtár újabb füzetei sorában egyebek 
között Badó Antal Háborús strófák címen kiadott verseinek ismertetése 
olvasható. 

U. i. 3. sz. —- Szász Károly : Színházi levél. Színi kritika Molnár 
Ferencnek, A fehér felhő c. egyfelvonásos darabjáról. « . . . a darab alap-
eszméjében mutatkozó valóban költői felfogás és a kidolgozásban is lépten-
nyomon megnyilvánuló költői érzék, — mely a magyar néplélek rajzához 
egyónítésre való törekvés nélkül is néhány találó vonást nyújt — eléggé 
kiemelik a darabocskát az alkalmiság szokott formáiból s jelentősebb iro-
dalmi értékot biztosítanak számára.» 

Vasárnapi Újság. 1916. évf. 3. sz. — N.n.: Mocsáry Lajos. (1826—1916.) 
Bövid életrajz. 

U. i. 7. sz. — Közli Szász Károly és Bánffy Miklós gróf arcképét. 

Világ. 1916. évf. 8. sz. — Gerő Ödön: A turáni átok címen tárcát ír 
Herczeg Ferencnek, a Petőfi-társaság jubiláris ülésén elmondott elnöki 
megnyitójával kapcsolatban. 

U. i. 9. sz. — Kosztolányi Dezső : Nemzeti Színház címen Lakatos 
Lászlónak A bécsi táncosnő c. egyfelvonásos drámáját méltatja. •— Kereszty 
István : Petrik Gézának Magyar Könyvészet 1901—1910. című könyvét 
ismerteti. — Mocsáry Lajos meghalt címen közli M. életrajzát. — Nil : 
Levél Babits Mihálynak címen hozzászól a Dunántúli és Babits-perhez. — 
Ignotus : Olvasás közben címen — a Bánk bán reprize alkalmából — 
tárcában elmélkedik a magyarságról. 

U. i. 16. sz. -— Cserna Károly: Névtelen hősök címen Erkel Ferenc 
népies dalművét ismerteti, amelynek szövegét Tóth Ede írta. — N. n. : 
Szindbád — A feltámadás címen Krúdy Gyula ú j könyvét ismerteti. — 
biti. : Faragó Jenőnek Kis mesék a nagy háborúról című könyvét 
ismerteti. 
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U. г. 19. sz. — Petőfi szerb fordítója címen Hadzsics Antal halál-
hírét hozza. — Bede Jób : Mezei Mór. Életrajz, melyből megtudjuk, hogy 
M. M. а XIX. század hatvanas éveiben Magyar Izraelita címen felekezeti 
lapot indított meg. 

U. i. 22. sz. — N. n. : Grün Lili címen Földes Imre ilycímű 
drámáját, — Magyar katonanóták németül címen pedig a Berliner Tageblatt 
egyik számában közölt magyar nótákat ismerteti. 

U. i. 37. sz. — Bálint Lajos Szomory Dezsőnek A pékné című. novel-
lás kötetét ismerteti. 

U. i. 51. sz. — N. n. : Az özvegy falu. Lőrinczy György ilycímű 
szépirodalmi müvének ismertetése. — A Martinovics-féle összeesküvés 
horvát regényben. Zagorka Mária horvát írónő Bepublikanusok címen 
regényt írt, melynek tárgya a Martinovics-összeesküvés. A cikk szerint e 
mű az első horvát regény, mely nagyrészt magyar tárgyú s amely a 
magyar történelemből veszi adatait. 

U. i. 57. sz. — Kosztolányi Dezső : A fehér felhő. Molnár Ferenc ily 
című új darabjának ismertetése. (A mű első előadása : Nemzeti Színház 
1916. febr. 25.) — Radó Antal : Középeurópa és kultúránk. Fejtegetés a 
német hatás jelentőségéről a tudomány és szépirodalom terén. 

Zsidó Szemle. 1915. évf. 19. sz. — Bródy Sándor Lyon Lea с. darabjá-
ról írt bírálatok ismertetése. 

U. i. 24. sz. -—- J. M. : Erdős Renéenek Az új sarj c. könyvét bírálja. 
U. i. 1916. évf. 4. sz. — Szilvásí Márton: Lili nem Lea és nem Judit 

címen különvéleményt nyilvánít Földes Imre Grün Lili c. darabja mel-
lett. — Fidens : Zsidó film, «zsidó» sajtó. Alkalmi vonatkozású cikk. 
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Társasági ügyek. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1916 február 
5-én választmányi ülést tartott. 

Szász Károly elnöklete alatt jelen voltak : Alszeghy Zsolt, Agner Lajos, 
Binder Jenő, Ferenczi Zoltán, Gulyás Pál, Király György, Négyesy László, 
Német Károly, Perényi József, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, Vargha 
Dámján, Zlinszky Aladár, Zolnai Béla vál. tagok. Jegyző : Baros Gyula. 

1. Elnök a gyűlést megnyitja. Baros Gyula választmányi tag jelenti, 
hogy Kéki Lajos, a Társaság jegyzője ós titkárhelyettese beteg lóvén, őt 
kérte meg, hogy — az elnökség s a t . választmány hozzájárulásával — 
helyette a titkári jelenteni valókat előadja. A választmány részvéttel értesül 
Kéki Lajos megbetegedéséről s mielőbbi felgyógyulását szívből óhajtva, 
hozzájárul ahhoz, hogy helyette a szokásos titkári jelentést Baros Gyula 
vál. tag. terjessze elő. 

2. A titkári jelentés alapján a Társaság rendes tagjául megválasztattak : 
dr. Madarász Ernőné, Budapest (aj. Pintér Jenő), dr. Szegedy Bezső, egye-
temi tanár, Budapest ; dr. Zimányi Dániel, főgimn. tanár, Budapest (aj. 
Baros Gyula) ; Hajdú János, tanár, Budapest (aj. Császár Elemér) ; Szmolka 
Béla, postatiszt, Pozsony; Ilaugh Béla, főgimn. igazgató, Jászapáti (aj. 
Agner Lajos). Új előfizetőkül jelentkeztek : a Fővárosi Diák-Menza könyv- • 
tára és a nagyszebeni, ev. főgimnázium tanári könyvtára. 

3. Jegyzőhelyettes bemutatja a március 4-én tartandó közgyűlés tárgy-
sorát. (Elnöki megnyitó Dézsi Lajostól. — Titkári jelentés Kéki Lajos-
tól. — Arany «Képmutogató»-jának személyi elemei. — Felolvasás Tolnai 
Vilmostól. — A választmány megharmadolása. — A pénztárvizsgáló bizott-
ság jelentése.) 

4. A választmány megharmadolása és a megüresedett választmányi 
tagsági helyek betöltése ügyében kiküldött bizottság (Baros Gyula, Kéki 
Lajos, Király György) nevében Baros Gyula jelenti, hogy alapszabály-
szerűen új választás alá kerül a választmánynak az 1913/15. (három évi) 
ciklusra választott, tehát az 1913. évben kisorsolt és megválasztott egy-
harmada, névszerint (1. Irodalomtörténet 1913. I I . évf. 247. 1.) : Alszeghy 
Zsolt, Angyal Dávid, Babits Mihály, Balassa József, Baros Gyula, Borbély 
István, Császár Elemér, Császár Ernő, Csűrös Ferenc, Czapáry László, 
Czeizel János, Elek Oszkár, Endrődi Sándor, Ferenczy József, Gárdonyi 
Géza, Hajnóczi Iván, Hegedűs István, Imre Sándor, Kari Lajos, Király 
György, Madarász Flóris (f), Miklós Elemér, Papp Ferenc, Schöpflin Ala-
dár, Szily Kálmán, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, Váczy János, Várday 
Béla, Weber Artúr. Új választmányi tagokul az időközben elhúnyt Mada-
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rász Flóris helyébe (az 1916—18. ciklusra) a bizottság Horváth Cyrillt, 
Baksay Sándor helyébe pedig (az 1915—17. ciklus hátralevő idejére) 
Zsigmond Ferencet hozza javaslatba és kéri ehhez a t. választmány szíves 
hozzájárulását. A választmány a bizottság előterjesztését elfogadja. 

5. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Eszerint : 
bevétel: 2927-90 K, kiadás 111 K ; pénztári maradvány: 2816-90 K. 

6. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Gulyás Pál és Vargha Dámján 
vál. tagokat kéri föl s az ülést bezárja. 

A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg, melyen Beöthy Zsolt 
elnökölt. A felolvasó ülés tárgysora a következő volt : 

1. Perényi József: Aranka György Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Tár-
sasága. 

2. Gábor Ignác : Zrínyi ós a régi magyar verselés. 
Gábor Ignác előadása után felszólalt dr. Négyesy László egyetemi 

tanár s miután megjegyzéseit kifejtette és Gábor Ignác ellenészrevételeire 
válaszolt, a tárggyal kapcsolatos álláspontja érdemleges részletezését 
is bejelentette akkorra, amikor a felolvasott dolgozat nyomtatásban hozzá-
férhető lesz. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság IV. rendes közgyűlése. A M a g y a r 
Irodalomtörténeti Társaság 1916. évi március hó 4-én tartotta ez évi ren-
des közgyűlését. 

Elnök : Dézsi Lajos. 
Jegyző : Kéki Lajos. 
Jelen voltak : Négyesy László, Szász Károly és Zoltvány Irén alelnö-

kök, Baros Gyula és Pintér Jenő szerkesztők, Ágner Lajos pénztáros és 
Alszeghy Zsolt, Balassa József, Baranyai Zoltán, Császár Elemér, Császár 
Ernő, Dittrich Vilmos, Ferenczi Zoltán, Gedai József, Gragger Róbert, 
Gulyás Pál, Kardos Lajos, Király György, Körösi Margit, Morvay Győző, 
Pais Dezső, Papp Ferenc, Petri Mór, Riedl Frigyes, Sajó Sándor, Sík 
Sándor, Szegedy Rezső, Szigetvári Iván, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, 
Tompa Béla, Varga Bálint, Vargha Dámján, Veiledits Lajos, Versónyi 
György, Vértesy Jenő, Viszota Gyula, Zlinszky Aladár, Zolnai Béla tagok. 
(Összesen 41.) Ezenkívül számos vendég. 

1. Dézsi Lajos elnöklő alelnök az Irodalomtörténet jelen füzetében 
közölt elnöki beszéddel a közgyűlést megnyitja. 

2. Kéki L,ajos, mint a hadbavonult titkár helyettese, előterjeszti az 
Irodalomtörténet jelen füzetében közölt titkári jelentését, melyet a köz-
gyűlés egyhangúlag tudomásul vesz. 

3. Elnök indítványára a közgyűlés szavazatszedő-bizottságul Gulyás Pál 
elnöklete alatt Alszeghy Zsoltot és Gragger Róbertet küldi ki. Elnök elren-
deli a választmány kisorsolt egyharmadára a szavazást s a szavazatok 
összegyűjtéséhez szükséges rövid időre a közgyűlést felfüggeszti. Miután a 
bizottság a szavazatok összeszámlálása végett a mellékterembe vonul, elnök 
a gyűlést ismét megnyitja. 

4. Tolnai Vilmos felolvassa Arany Képmutogatójának személyi vonat-
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hozásai о. tanulmányát. Elnök а közgyűlés nevében és élénk helyeslése 
közt meleg köszönetet mond а tartalmas és 'szép előadásért. 

5. Jegyző előterjeszti a pénztárvizsgáló-bizottság jelentését a Társaság-
nak 1915. évi bevételeiről, kiadásairól és vagyonmérlegéről, továbbá az 1916. 
évi költségelőirányzatról. Mindezt a bizottság teljes rendben találta. A köz-
gyűlés a jelentést tudomásul veszi, a pénztárosnak az 1915. évre a fölmentést 
megadja, lelkiismeretes tevékenységeért köszönetet szavaz neki s egyszer-
smind köszönetet mond a pénztárvizsgáló-bizottságnak szíves fáradozásáért. 

6. Gulyás Pál, a szavazatszedő-bizottság elnöke, kihirdeti a szavazás 
eredményét. Összesen 39 szavazatot adtak be. Megválasztattak választmányi 
tagokul: Alszeghy Zsolt (36), Angyal Dávid (39), Babits Mihály (22), 
Balassa József (34), Baros Gyula (39), Borbély István (39), Császár Elemér 
(39), Császár Ernő (38), Csűrös Ferenc (37), Czapáry László (37), Czeizel 
János (38), Elek Oszkár (35), Endrődi Sándor (39), Ferenczy József (35), 
Gárdonyi Géza (37), Hajnóczi Iván (38), Hegedűs István (38), Horváth 
Cyrill (új, 38), Imre Sándor (39), Kari Lajos (21), Király György (39), 
Miklós Elemér (39), Papp Ferenc (39), Schöpflin Aladár (32), Szily Kál-
mán (38), Szinnyei Ferenc (39), Tolnai Vilmos (39), Váczy János (38), 
Várdai Béla (38), Weber Artúr (39), Zsigmond Ferenc (új, 39). Ezeken 
kívül szavazatokat kaptak még: György Lajos (18), Morvay Győző (18), 
Szegedy Bezső (5), Baranyai Zoltán (2), Fest Sándor (2), Haraszti Gyula (2), 
Sajó Sándor (2), Trócsányi Zoltán (2), Kádár Jolán (1), Melich János (1), 
Petri Mór (1), Sík Sándor (1), Tompa Béla (1). Elnök a megválasztottakat 
a választmány tagjainak jelentvén ki, köszönetet mond a tagoknak és 
vendégeknek szíves érdeklődésükért. Ezzel a közgyűlés véget ért. 

A közgyűlést választmányi ülés előzte meg. 
Dézsi Lajos elnöklete alatt jelen voltak : Alszeghy Zsolt, Ágner Lajos, 

Balassa József, Baros Gyula, Császár Elemér, Császár Ernő, Ferenczi 
Zoltán, Gragger Bóbert, Gulyás Pál, Király György, Négyesy László, Pais 
Dezső, Papp Ferenc, Pintér Jenő, Biedl Frigyes, Szász Károly, Szinnyei 
Ferenc, Tolnai Vilmos, Vargha Dámján, Versényi György, Vértesy Jenő, 
Viszota Gyula, Zlinszky Aladár, Zolnai Béla és Zoltvány Irén vál. tagok. 
Jegyző : Kéki Lajos. 

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. 
2. Jegyző bemutatja a legutóbbi tagajánlásokat. Jelentése alapján ren-

des taggá választattak : dr. Gulyás József, ref. főgimn. tanár, Sárospatak 
(aj. a jegyző) és Jancsik Mihály, főgimn. tanár, Makó (aj. a pénztáros). 

3. Tolnai Vilmos a pénztárvizsgáló-bizottság nevében jelenti, hogy 
megbízatásukban eljártak s erről írásbeli jelentésben számolnak be. A vál. 
ülés a jelentést a közgyűlés elé terjeszti s a bizottságnak köszönetet mond 
szíves fáradozásáért. 

4. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Márc. 4-éig 
bevétel : 6039-90 K, kiadás : 185'55 K, maradvány 5854'35 K. Örvendetes 
tudomásul van. 

5. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Versényi György és Vértesy 
Jenő vál. tagokat kéri föl s az ülést bezárja. 

17* 
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A számvizsgáló bizottság jelentése. J e l e n t é s a M . I r o d a l o m t ö r t . - T á r s a s á g 
pénztárának és zárszámadásának megvizsgálásáról. I. jelentjük, hogy a 
mai napon megvizsgáltuk a pénztáros 1915. évi számadásait (a pénztári 
főkönyvet, a vagyonmérleget és a zárszámadásokat) s azt találtuk, hogy 
a bevételek összege volt 12,488-47 K ; akiadások összege volt 11,21 T07 K ; 
1915 december 31-én pénztári maradék 1277'40 K. 

Megállapítottuk, hogy a pénztári eredménynek ez a kedvező alakulása 
a folyóirat terjedelmének tetemes csökkenése által jött létre. 

П. A Társaság vagyona : 7658-90 (hétezerhatszázötvennyolc К 90 f.), ebből 
4500 (négyezerötszáz) К hadikölcsönben van, a kötvényeket a Pesti Keresk. 
Bank margitkörúti fiókja őrzi ; a többi részint készpénz, részint hátralékos 
tagsági díj. 

I I I . Megvizsgáltuk a pénztárt 1916 február 13-ig s teljesen rendben 
találtuk. A Társaság pénzügyeinek kezelése pontos, minden részletében 
lelkiismeretes. Javasoljuk, hogy a közgyűlés dr. Ágner Lajos pénztáros-
nak az 1915. évre a felmentést a szokásos fenntartásokkal adja meg s mű-
ködéséért fejezze ki köszönetét. Egyszersmind a felmentést a számvizsgáló 
bizottság részére is kérjük. Budapesten, 1916. febr. 13-án. Imre Sándor 
biz. tag, dr. Tolnai Vilmos biz. elnök, Oberle Károly biz. tag. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság zárószámadásai az 1915. évvégén. 

I. Bevétel. 
Kor. 

1. Maradvány a mult évről 722-24 
2. Alapítványok 400-— 
3. Tagsági díjakból 4164-84 
4. Előfizetésekből 3607 — 
5. Füzetek eladásából .... 177-77 
6. Kamatokból... „ .... 250-12 
7. Árfolyamkülönbözet 17-— 
8. Átmeneti bevétel .... 149-50 
9. Államsegély (1914—1000 К ; 1915—2000 К) 3000 — 

Összesen ... 12488-47 

II. Kiadás. 

1. Franklin-Társulatnak a folyóirat nyomta-
tása- és expediálásaért 6049-90 

2. Nyomtatványokért .. 291-30 
3. Postaköltség 118-25 
4. Irodai költség _ .... 372-31 
5. í ró i tiszteletdíjak 1794 — 
6. Tisztviselők tiszteletdíja 1774-80 
7. Kereskedőknek engedmény 217-27 
8. Szolgáknak, ' 163-67 
9. Vegyes kiadás 29*57 

10. Törzsvagyonhoz csatoltatik _ _ 400*— 
11. Maradvány az 1915. év végén 1277-40 

Összesen 12488-47 
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Költségtervezet 1916-ra. 

Bevétel. 
Kor. 

1. Maradék 1915-ről 1277-40 
2. Tagsági hátrálék 500 — 
3. 1916. évi tagdíj 3500-— 
4. Előre fizetett tagdíjak 500-— 
5. 1916. évi előfizetések . 3600-— 
6. Füzeteladás, hirdetés 200'—-
7. Kamatok 280-— 
8. Államsegély 2000-— 
9. Budapest adománya 1000-— 

Összesen 12857-40 

Kiadás. 
Kor. 

1. A folyóirat nyomtatása és expediálása _ 7000-— 
2. Tisztviselők honoráriuma 1916. „ .... _ 1800-—-
3. í ró i tiszteletdíjak 1916 1750 — 
4. Szolgák 200-— 
5. Nyomtatványok ... _ 400"— 
6. Irodai kiadások 450-— 
7. Kereskedőknek engedmény 200"—-
8. Postaköltség 200 — 
9. Vegyes - .... 100-— 

10. Egyenleg, az 1916. évi maradék 757-40 
Összesen 12857-40 

Dobóczki Pál dr. f- A harctéren elesett Dobóczki Pál — Társaságunknak 
megalapítása óta tagja — azok közül való volt, akik gyökerükkel és erejükkel 
a magyar alföld ősi talajából nőttek ki. Az a típus, mely a szegedi alsóvárosból 
a piaristák útbaigazítása nyomán, az Eötvös-kollégiumon keresztül eljutott 
Berlinig és Párisig ; a népies józan észtől a gondolkodó intellektualizmus-
hoz, a ponyvairodalomtól Ibsen, Nietzsche és Bergson olvasásáig emelke-
dett. Dobóczki az alföldről tiszta és logikus elmét, a munkához az első 
generációk pihent és szívós erejét hozta magával. Voltaképen csak egy év 
jutott neki irodalmi munkásságra. De máris oly hasznos munkát végzett, 
hogy irodalmunk kutatói sokszor fogják nevét hálásan idézni, az energia, 
amit filológus megállapításokba leraktározott, nem vész el. Disszertáció-
ját — irodalmunk népies alakjairól — nagy olvasottság és értékes anyag 
fölhalmozása jellemzi. Éles szemmel látta meg íróinknál a kétféle népies-
séget : a naiv népies hangot, mikor az író egybeolvad tárgyával és az 
objektív népiességet, mely a népet kívülről, tudatos írói szemmel nézi. 
Nagy érdeme marad Dobóczkinak az is, hogy a népies alakokat beosztotta 
világosan előttünk álló típusokba : ez már az anyaggyűjtés rendszerezése 
volt. Forráskutató munkát is végzett, Vörösmarty, Szigeti József és 
Fáy András műveiről ; legértékesebb, amit Verseghyről írt, kimutatva a 
• Külneki Gilmétá»-nak összefüggését Unger Heléna egyik regényével. 
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Ezenkívül egy cikkében összeállította a János pap mondájának szereplését 
irodalmunkban. 

íme, mindebből láthatni, hogy mennyit tudott volna dolgozni, ha ked-
vező körülmények közé kerül. Épen önkéntesi évét szolgálta, mikor a há-
ború kitört. Ott harcolt a sorkatonasággal Galíciában, meg is sebesült, 
majd újra visszatért az erősek mezejére, mint hadapród, s röviddel azután 
eltűnt. Elesett, mint annyi kiváló magyar tanár, az életnek és a tudo-
mánynak örökre ifjú aspiránsa. Egy magyar író a huszadik század elejéről. 

Életrajza. D. P. született 1890 ápr. 9-én Szegeden. Tanulmányait a 
szegedi kegyesrendi főgimnáziumban kezdte, s a budapesti tudomány-
egyetem bölcsészeti karán végezte, mint a B. Eötvös József-Collegium 
tagja. Főleg magyar és német irodalmi és filozófiai tanulmányokkal foglal-
kozott. Szünidei tanulmányúton volt Münchenben, Berlinben és Párisban. 
1912-ben helyettes tanár lett a kisszebeni kegyesrendi főgimnáziumban, 
majd a mezőkövesdi áll. főgimnáziumhoz nevezték ki. Középiskolai tanári 
oklevelet 1913 elején, bölcsészetdoktori oklevelet 1912 őszén nyert. Mint 
egyéves önkéntes az 59. salzburgi közös gyalogezredben szolgált. 1914 őszén 
résztvett több galíciai ütközetben, míg — állítólag golyótól homlokon 
találva — elesett. 

Munkái. — Népies alakok az irodalomban a népies irány előtt. Buda-
pest, 1912. (Doktori értekezés. V. ö. Irodalomtörténet 1913. 171. 1. ós 
EPhK. 1913. 611. 1.) — Cikkei a Magyar Nyelvőrben (1911. Tréfás vers), 
az Erdélyi Múzeumban (1911. Arany «Toldi szerelmé»-nek forrásaihoz), az 
Egyetemes Philologiai Közlönyben (1912. A kincskeresés motívuma Fáynál 
és Szigetinél ; Verseghy «Külneki Gilmétá»-jának forrása ; Verseghy «Rikóti 
Mátyás»-ának egy kései hatása ; Vörösmarty «A kis leány baja») és a Magyar 
Nyelvben (1912. János pap országa ; Karakalla) jelentek meg. (V. ö. róla : 
EPhK. 1916. és Irodalomtörténet 1916. évf. titkári jelentések.) 

Z r 

Magyar irodalomtörténet és középiskola. Az 1914/Í5-ik isk. évi érettségi 
tételek. Az irodalomtörténet tanulmányozása fontos feladata a középiskolának. 
Az iskolai értesítők beszámolóiból megtudhatjuk, hogy középiskolát elhagyni 
készülő fiaink milyen, a nemzeti szellem fejlődésének történetével kapcso-
latos problémák felett gondolkoztak. Feltűnő, hogy a régi irodalom mind-
össze egy tétellel szerepel az érettségi vizsgálat tételei közt. Ez : A Zrinyiász 
ismertetése. Az 1772-ik évet követő korszakból való tárgyak: Kazinczy 
irodalmi vezérsége, A Bánk-bán emberei, Széchenyi hatása irodalmunkra, 
Széchenyi István nemzetalkotó munkája, Széchenyi ós Kossuth irodalmi 
szereplése, Mire tanította nemzetét Széchenyi ? 

A nemzeti felújuláskorabeli írók és költők bővebben foglalkoztatták 
a tanulókat. így Vörösmarty Mihály : , Vörösmarty hatása korára és köl-
tészetünkre ; Vörösmarty Mihály költészete különös tekintettel hazafias 
irodalmunkra ; Vörösmarty hazafias lírája ; Vörösmarty lírája ; A haza-
szeretet és szerelem érzése V. M. költészetében ; V. M. költészetének 
jelentősége, különös tekintettel hazafias irányára; A haza V. M. költésze-
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tében. — Eötvös József : Eötvös mint regényíró, Eötvös költészetének vonat-
kozásai korával; Eötvös József báró «Falu jegyzője» mint irányregény és 
mint korrajz; Reformtörekvések Eötvös József: Falu jegyzőjében; Eötvös 
József báró jelentősége irodalmunkban. — Kemény Zsigmond : A tragikum 
Kemény Zsigmond regényeiben ; Kemóny Zsigmond báró történeti regényei ; 
Kemény jelentősége regényirodalmunk fejlődésében ; Jókai és Kemény 
regényeinek összehasonlító móltatása. — Arany János : Arany ballada-
költészete ; Minő faji sajátossággal vannak felruházva Arany epikai hősei ? 
A magyar műballada, különös tekintettel Arany János balladaköltészetére ; 
Toldi Miklós alakja a Toldi-trilógiában ; Arany balladáinak jellemzése ; 
A lelkiismeret szerepe Arany János balladáiban ; A lelkiismeret Arany 
költészetében ; A magyar néplélek Arany János költészetében ; A Toldi-
trilógia ; A Toldi-trilógia és Ilosvai krónikája ; Arany és Petőfi költészeté-
nek jelleme ; Korfestés a Buda halálában ; Arany ballada-költészetének lélek-
tani alapja; A műballada fejlődése különös tekintettel Arany János balla-
dáira. — Petőfi Sándor : Petőfi egyénisége költészetében ; A magyar alföld 
Petőfi költészetében ; Petőfi elbeszélő költészete ; Petőfi egyénisége költé-
szetében ; Petőfi családi költészete ; A magyar Alföld Petőfi leíró költésze-
tében ; Petőfi és a szabadságharc ; Petőfi hazafias lírája ; Petőfi leíró köl-
tészete ; Petőfi költői egyénisége ; Petőfi lírája ; A szabadság eszméje Petőfi 
költészetében ; Petőfi költészetének sajátosságai ; Petőfi és Arany jelleme ; 
Petőfi Sándor költészetének jellemvonásai ; A magyar vitézség Petőfi köl-
tészetében. — Tompa Mihály : Tompa Mihály allegorikus költészetének 
méltatása ; Tompa költészete ; Az elnyomatás korának hangulata Tompa 
Mihály költészetében. — Madách Imre : Az emberi törekvések céljai 
Madách «Az ember tragédiája» c. művében; A középkor képei Madách: 
«Az ember tragédiája» c. művében; A történeti színek jelentése Madách: 
«Az ember tragédiája» c. művében ; Ádám alakja «Az ember tragédiájá»-ban; 
Madách életbölcseleti felfogása az egyes ember és az egész emberiség éle-
téről. — Jókai Mór : Jókai mint regényíró ; Jókai és Kemény regényeinek 
összehasonlító méltatása. 

Párhuzamok : Jósika és Kemény jellemzési módja ; Berzsenyi és Horác ; 
Petőfi és Arany ; Miért volt Gyöngyösi népszerűbb a maga korában Zrínyi-
nél ? Csokonai és Petőfi ; Párhuzam Jósika, Eötvös és Kemény regényírása 
közt ; Arany és Vörösmarty eposzainak összehasonlítása. 

Összefoglaló tételek : a) Korszakalkotó művek a magyar irodalomban ; 
A ker. középkor legendáinak, himnuszainak gondolat- és érzelmi világa ; 
A megújhodás korának irodalma; Nemzetünk nagyjai és költészetünk; 
A kuruc katona-költészet ; A magyar irodalom korszakainak vezéreszméi. 

b) Demokratikus eszmék a XIX. század irodalmában ; A népköltészet 
szerepe irodalmunkban ; A demokratikus eszmék irodalmunkban ; íróink 
harcai a jobbágyság érdekében ; Költészetünk és a magyar nép ; Miért 
volt kedvelt a XIX. század irodalmi népiessége. 

c) A latin irodalom hatása a magyar irodalomra ; Mily idegen eszmék 
hatottak irodalmunkra s mennyiben ? A klasszicizmus jelentősége irodal-
munkban. 
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d) A nemzeti költészet aranykora ; Irodalmunk szerepe az elnyomatás 
korában ; A régi dicsőség eszméjének hatása a magyar szellemi életre ; 
A magyar föld szeretete költészetünkben ; Nemzetébresztő költőink ; Nem-
zeti küzdelmeink hatása epikai költészetünkre ; A magyar hazafias líra 
vezéreszméi és irányai a felújulás korától a szabadságharcig ; Hazafias líránk 
fejlődése különös tekintettel nemzeti küzdelmeinkre ; A hazafias líra leg-
kiválóbb képviselői ; A magyar hazafias líra kifejlődése ; Nemzeti harcaink 
lírikusai ; Vörösmarty és Petőfi korabeli hazafias líránk szerepe a reform-
eszmék megérlelésében szabadságharcunk előtt ós alatt ; A magyar haza-
fias líra a felújulás korától Petőfiig ; Líránk a hazafias eszme szolgálatá-
ban ; A magyar líra és a nemzeti élet kapcsolata a XIX. században ; 
A magyar hazafias líra mint nemzeti törekvéseink kifejezője ; A hazafias 
líra fejlődése a népies irány koráig. 

e) A magyaros irány művelői és irodalmi érdemeik ; A deákos iskola 
és hívei ; A költői iskolák fejlődése különös tekintettel a népies elem tér-
foglalására irodalmunkban ; A magyaros iskola jelentősége. 

Végül megemlítem, hogy mintegy 20 háborús tételt is találtam. 
—r. —s. 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 
Toroczkói Wigand Ede: Öreg csillagok. B u d a p e s t , 1915. 36 1. ( H o r -

nyánszky-nyomda.) A szerző kiadása. 
A csillagok és csillagképek neveit kutatja a magyar hagyományban 

és a magyar irodalomban. Tárgyalja kódexeinknek, legendáinknak meg-
emlékezéseit a csillagokról, részletesebben is kutatva a göncölszekér nyo-
mait, hatását ujabb irodalmunkban. A tősgyökeres, művészi magyarsággal 
megírt füzetet a szerző saját rajzai díszítik. 

B. Z. 

Harsányi István: A Pataki Névtelen neve. S á r o s p a t a k . 1916. 10. 1. ( K ü -
lönlenyomat a Sárospataki Beformátus Lapok 1916. 3—4. számából) Ára 
50 fillér. 

A szerző Szilády Áron érveit Matirkó és Eckhardt bizonyságaival együtt 
meggyőzőknek tartja. Ezek szerint az Euryalus és Lucretia c. széphistória 
szerzője Balassi Bálint, aki művét közeli rokonánál, Dobó Ferencnél, 
Sárospatakon 1577. második felében tett látogatása alkalmával fejezte be. 
Ezzel a megállapítással szemben fölvethető az a kérdés, hogy honnan tudjuk 
ennek a látogatásnak oly pontosan még az idejét is, mikor egyáltalán a 
látogatásra sincs adat ? A cikk annak a hírlapi közlésnek a hatása alatt 
készült, hogy a Dobó Jakab szerzősége nem bizonyúlt helytállónak. Abból 
azonban, hogy Dobó J . nem írta a költeményt, nem következik, hogy 
tehát Balassi írta. Sőt még abból sem következik, hogy a Szilády föltevése 
ellen eddig felhozott érvek erőtlenek. Ha a t. szerző megvárta volna a 
Dobó J.-ra vonatkozó tanulmány közzétételét, ott találkozott volna az 
eddigi ellenvetések cáfolatával, vagyis a saját érveinek legfontosabb részé-
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vei (noha a cikk csak kivonata az előadásnak), viszont azonban találkozott 
volna a Balassi szerzősége ellen egy új érvvel, amelyre most nincs felelet 
a szerző dolgozatában. Ez az érv az, hogy Balassi merő cáfolatát irta 
nemcsak a Dobó J. énekének, hanem a széphistória ama toldalékának is, 
mely a pataki névtelentől ered. Miféle lélektani lehetősége van annak, 
hogy Balassi Dobó Jakabot cáfolja olyan költői leleményért, amelyet Dobó 
Jakab Balassitól kölcsönzött? — «A Pataki Névtelen neve» cim e füzet 
megjelenése után is gazdátlan marad. 

N . L . 

Dr. Baranyay József : A komáromi nyomdászat és a komáromi sajtó törté-
nete. Budapest, ifj. Nagel Ottó kiad. — Komárom, 1914. Jókai-könyvny. 
nyomása 8-r. 4, 192 1. — Ára 2 K. 

Az első fejezetek Töltési Istvánnak, az első komáromi nyomdásznak 
debreceni könyvnyomtatói működését ismertetik Csűrös Ferenc mun-
kája alapján. Komáromi munkásságáról, úgylátszik, nem tudott a szerző 
elég adatot felkutatni, úgyhogy ez a rész meglehetős hiányos. A további-
akban végig kíséri Weber Simon Péter nyomdájának történetét (a mai 
Jókai-kny. r.-t.) és szól a többi komáromi nyomdákról is. Külön fejezetet 
szentel a híres Komáromi Kalendáriumnak (utolsó évfolyamának ismerte-
tését 1. folyóiratunk 1915. évf. 74. 1.), amelyről különben megelőzőleg is 
ejtett néhány megjegyzést, itt megemlíti Czuczor Gergely munkálkodását 
a kalendárium körül. A komáromi sajtó történetét tárgyaló részben rövi-
den megemlékezik Póczeli József Mindenes Gyülytemény-éröl és Gödör József 
Laura c. havi folyóiratáról, melyből 1824-ben két szám jelent meg, anélkül 
azonban, hogy legalább tartalmukat bővebben ismertetné, míg részletesen 
szól a szabadságharc korának lapjairól, a Komáromi Értesítő-ről s a Ko-
máromi Lapok-ról, mely utóbbi neves íróktól is hozott közleményeket. 
A komáromi ponyvairodalomról szóló kitérés után folytatja a helyi sajtó 
történetét napjainkig. Szorgalmas és hasznos munkát végzett a szerző 
azzal, hogy, utolsó fejezetül, összeállította a komáromi időszaki sajtó helyi 
és megyei történeti (s irodalmi) vonatkozású cikkeit. 

A könyv különlenyomat a Komáromi Újság 1913. és 1914. évi folya-
maiból, úgylátszik anélkül, hogy a könyvalakba való összegyűjtésnél a 
tárcaszerű előadásba némi rendet hozott volna ; innen egyenetlenségei, 
sűrű ismétlései, s nem ritkán ellenmondásai. E cikkek a vidéki ú. n. nagy-
közönségnek lévén szánva, szerző inkább az érdekességek bő előadására 
veti a főfigyelmet, számos irodalomtörténeti vonatkozás részletesebb ki-
fejtését mellőzi. A példa még így is követésre méltó ; ujabbkori helyi ós 
regionális magyar irodalmunk kevéssé ismeretes, s habár irodalmunknak 
elég korai teljes központosulása folytán fontosságban ez a megfelelő kül-
földi irodalmakat meg sem közelíti, alaposabb ismerete mégis nem egy 
értékes adattal járulna az egész magyar irodalom történetéhez. 

BARANYAI ZOLTÁN. 
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Prém Loránd : Kövér Lajos élete és drámaírói pályája. B u d a p e s t , 1915. 6 7 . 1 , 
Kövér Lajos egyike drámairodalmunk elfelejtett alakjainak. Ma már 

alig tudnak róla, pedig az 50-es évek egyik népszerű vígjátékirója volt. 
Helyesen választotta meg tehát Prém értekezése tárgyát, midőn Kövér éle-
tének és pályájának ismertetéséhez fogott. 

Dolgozata két részből áll. Az első, rövidebb, Kövér életét rajzolja meg, 
a második drámáit és írói fejlődését ismerteti. Mindkét rész kidolgozásában a 
szerző legnagyobbrészt önmagára volt utalva : a napilapok nekrológjain, 
egykorú kritikusok referádáin kívül nem talált sem anyagot, sem irányító 
szempontokat. Természetes, hogy az adatok gyér száma az életrajznak 
inkább csak vázlatos kidolgozását engedte meg, de Prém ennek a rövidre 
szabott életrajznak keretén belül is világosan meg tudta rajzolni Kövér 
alakját, beleállítván őt korába. 

A második részben elsősorban a drámaíró darabjain megállapítható 
irodalmi hatásokról számol be. Három hatást vesz észre Kövér drámáin, 
Scribeét és iskolájáét, a francia társadalmi drámáét és a romantikáét. 
Ezután időrendben tárgyalja Kövér vígjátékait, beszámolván valamennyi 
darab meséjéről, s pár szót szentel a koraboli bírálók véleményének ismer-
tetésére is. Módszere igen alkalmas arra, hogy felhívja a figyelmet Kövér 
fejlődésének egyes mozzanataira, de kívánatos lett volna, hogy a fejezet végén 
röviden összefoglalja megállapításait. A következő fejezetben a drámaíró 
komoly színműveit mutatja be, végül megrajzolja Kövér írói képét s meg-
állapítja irodalomtörténeti jelentőségét, melyet a színpadi hatás nemesebb 
formáinak meghonosításában lát. A Függelékben végül kimerítő jegyzékét 
adja Kövér drámáinak s a rájuk vonatkozó irodalomnak. 

Prém értekezése szorgalmas s komoly munka eredménye. Tárgyának 
szeretete nem teszi elfogulttá, s ment marad azoktól a túlzásoktól, melye-
ket az ifjúkori lelkesedés szokott okozni. 

CSÁSZÁR E R N Ő . 

A háború költészete. (Szemelvények.) A tanulóifjúságnak írta és szer-
kesztette dr. Vajda Gyula, állami felsőbb leányiskolái igazgató. Budapest, 
1915. 224. 1. Bózsavölgyi és Társa kiadása. Ára 2 kor. 

E gyűjtemény, mely hetvennyolc szerzőnek kilencvenkilenc háborús 
vonatkozású versét foglalja magában, elsősorban iskolai használatra 
készült, s nem számítva a Csokonaitól, Petőfitől, Gyulaitól ós Tóth Kálmán-
tól való költeményeket, legnagyobb részében napjaink költőinek versei-
ből van egybeállítva. Közbül a Wacht am Bhein magyar szövegén kívül 
néhány németből fordított alkalmi verset is felvett a kiadó, aki az egyes 
darabokat tárgyuk szerint csoportosítva helyezte el. (Prológus, Mult és 
jelen, Hadbaszállás, A magyar katona stb.) Gyűjteményét a magyar 
háborús költészet múltjára és jelenére utaló vázlatos fejtegetés vezeti be, 
míg a kötet végén az «Iskolai ünnepek műsora» című egybeállítás olvas-
ható. Az egyes versekhez fűzött jegyzetek után a tárggyal kapcsolatos 
kérdés irodalmából is fel van sorolva néhány dolgozat. Ami a gyűjtemény 
egybeállítását és kiadását illeti, maga a gondolat egészben véve helyesel-



FIGYELŐ. 
26!) 

hető. Kétségtelenül érdekes és tanulságos így együtt látni a nagy idők 
érzéseinek művészi formában való megnyilatkozását, bár a dolog termé-
szeténél fogva e szemelvények távolról sem nyújthatnak teljes képet a 
folyton szaporodó rendkívül gazdag anyagról. Kellő kritikával élve, bizo-
nyára az iskola is hasznát veheti a könyvnek, azonban némi óvatosság 
nem fog ártani. A jegyzetek ugyanis olykor szubjektivebbek, mint 
amennyire az iskola szempontjából kívánatos. így a Harsányi Lajos versé-
nek (Prológus az új élet elé) második versszakához és az Ábrányi Emil 
Lord Byron c. verséhez írt magyarázatban. Végül még egyet. A gyűjtemény 
bevezetése futólagos pillantást vet a háborús költészetre, miközben azt 
olvassuk, hogy Gyulai Pál : Hadnagy uram c. versének «méltó párja Kiss 
József verse : A trombitás, a magyar huszárnak bár némileg kiszínezett, 
harci elszántságában azonban ép oly plasztikai képe. Mintha megérezte 
volna a költő a 48-as harcok bosszú-hadjáratát : a költemény a mai nagy 
napokra a maga teljességében vonatkozik. Szózat, Himnusz, Petőfi Csata-
dala, Hadnagy uram . . . A trombitás . . . a magyar vitézség örök hirdetői». 
Amit e sorok «A trombitás» költői értékéről mondanak, igen szépen hang-
zik, de az irodalmi kritika részéről még bizonyításra szorul. Kissé korai 
dolog tehát e verset a Szózattal és Himnusszal egy sorban említeni. 

B. GY. 

Petrik Géza : Magyar Könyvészet 1901—1910. Az 1 9 0 1 — 1 9 1 0 . é v e k b e n m e g -
jelent magyar könyvek és folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása. Tu-
dományos szak- és tárgymutatóval. A Magy. Tud. Akad. támogatásával kiadja 
a Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. I—IV. füzet. Budapest, 1915.320. 1. 

A Magyar Könyvészet új folyamának most megjelent első négy füzete 
abc-sorrendben tartalmazza az 1901—1910-ig megjelent összes könyvek, 
folyóiratok, atlaszok és térképek szerzőjét, teljes címét, kiadóját, évszámát 
és árát a—e betűig. A jelen könyvészet címe és beosztása megegyezik az 
1886—1900. kötetekével; tartalma azonban már e négy füzetből ítélve is 
teljesebb lesz. Teljesebb nemcsak az utóbbi tíz évben aránytalanul meg-
szaporodott nyomdatermékek miatt, hanem mert kiterjed a nagyobb tudo-
mányos folyóiratokban kötetenként megjelent összes értekezések címének 
közlésére is, nem felejtve el az illető cikkhez csatolt mellékletek, rajzok 
megemlítését sem. Már e négy első füzet hozza az Állattani Közlemények, 
Archaeologiai Értesítő, Athenseum, Botanikai Közlemények, Bölcseleti 
folyóirat, Egyetemes Philologiai Közlöny (XXV—XXXIV), Ethnographia 
(1901—1910), Budapesti Szemle (105—145) évfolyamainak pontos tartalom 
jegyzékét. Amit eddig csak nagy fáradsággal szerezhettünk meg, most i t t 
van előttünk. Az ügyes beosztás folytán könnyen áttekinthetjük egy-egy 
folyóirat tíz évi tudományos munkásságát. A Magyar Könyvészet meg-
becsülhetetlen hasznát ez az örvendetes bővülés nagyban fokozza. A betű-
rendes jegyzék természetesen mindaddig nehezen kezelhető, míg a szerzők 
jegyzéke és a tudományos szak- és tárgymutató meg nem jelenik, ahol az 
anyagnak az egyes tudományok és műfajok szerinti csoportosítása könnyen 
útbaigazítja a kutatót. 
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Tekintve, hogy a most megjelent füzeteknek külön előszavuk nincs, 
ezekre nézve is az 1886—1900. köteteké érvényes, mely szerint e bibliográfia 
a könyvkereskedők és a tudományos világ — szerencsére összeegyeztet-
hető — céljait kivánja szolgálni. A bibliográfia akkor felel meg feladatának, 
ha tartalmát illetőleg teljes, könnyen kezelhető és a közönség számára 
hozzáférhető. Azt hisszük, hogy a Petrik könyvészete — bár e néhány 
füzetből véglegesen még nem ítélhetünk — e követelményeknek jórészt 
megfelel. A még fennmaradó kívánni valóknak már nem a szerkesztő az 
oka, hanem a magyar bibliográfia irása terén fellépő olyan nehézségek, 
melyek a tudományos kutatást megbénítják. T. i. a köteles példányokat nem 
szolgáltatják be pontosan, az anyaghoz nehéz hozzáférni, könyvtárainkban 
évekbe kerül a feldolgozás, mindenek előtt pedig hiányzik egy kurrens 
bibliográfia. Ezeken a bajokon úgy lehetne segíteni, ha azt a feladatot, 
melyet egy ember el nem végezhet, oly intézmény vállalná magára, mely-
nek keretében az állam, a Könyvkereskedők Egyesülete, könyvtárainak és 
a közönség is egymás segítségére lennének. Természetesen előbb sok ál-
dásos újítást kellene megvalósítani. Ezeket a reformokat Gulyás Pál és 
Kőhalmi Béla már a legapróbb részletekig kidolgozták, még a költségvetést 
is, melyből kiderül, hogy csak mily csekély áldozatokról lenne itt szó. 
Gulyás P á l 1 könnyen hozzáférhető cédula-rendszerű kurrens bibliográfiát 
ajánl, melyből az őt érdeklő speciális bibliográfiát mindenki könnyen össze-
állíthatja. Kőhalmi Béla - egy havonként vagy kéthetenként megjelenő 
kurrens bibliográfiának a tervét adja, amely azonban nem speciális, hanem 
magában foglalja az összes nyomdatermékek jegyzékét. A kurrens biblio-
gráfián kívül még az egész anyag újból való felkutatását a régebbi és 
újabb korokra vonatkozó bibliográfiák tökéletes kiegészítését és a Szinnyei-
féle Hirlaprepertorium folytatását is sürgeti Kőhalmi. Legjobb volna 
mindkettőjük eredményeit összevéve megvalósítani. Ennek a kurrens biblio-
gráfiának az alapján már kevesebb időbe kerülne tíz-tíz évet felölelő, az 
összes nyomdatermékek címét magában foglaló, amellett a hírlapirodalom-
mal is kibővített bibliográfiának a kiadása, mely elsősorban szolgálná a 
tudományos kutatást és másodsorban a könyvkereskedők érdekeit. Nézetünk 
szerint a munkálkodást nagyban megkönnyítené, ha ez a bibliográfia az 
eddigi említett adatokon kívül megjelölné azt is, hogy az illető mű, mely 
könyvtárban és milyen helyszám alatt található. 

G E R E O Z E M A R G I T . 

Hollsender Rózsi: Déry Julianna (1864—1899) élete és költészete. ( N é m e t 
philologiai dolgozatok XYI. sz. Budapest, 1915. 6L2 1. Pfeifer F. könyvkeres-
kedése. Ara 2 kor. 

Jelen életrajz tárgyi, történeti jelentősége az, hogy felfedez előttünk 
egy magyar származású német írónőt, aki a XIX. század utolsó tizedének 

1 Gulyás Pál. Magyar tudománvos könyvészet terve. (Magyar Könyv-
szemle 1912. p. 289—301.) 

2 Kőhalmi Béla : Nincs nemzeti bibliográfiánk. Bp. 1914. 
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alapsajátságait egészen sajátságos eredeti színezésben jeleníti meg, bár 
bécsi, párisi, kóburgi, müncheni s berlini tartózkodása alatt különféle 
s erős irodalmi hatások alá kerül. Ha magyar hazajából (született Baján, 
1864-ben mint Deutsch, — később Déri — Mór, előkelő zsidó nagybérlő 
leánya) nem is vitt ki magával többet, mint első tíz gyermekévének, a 
bajai pusztai birtokuknak emlékét, mély természetérzékét s rajongó szere-
tetét Petőfi iránt,1 élete és költészete számunkra sok érdekes és becses 
vonást tartalmaz. Érdekes látni, mint ad Déry Julianna a kor összes ural-
kodó érzései s gondolatai közül a korlátlan élet- és boldogságvágynak 
egyéni, ösztönszerű aktussal középponti szerepet. Költői ereje talán ott 
lobog fel legerőteljesebben, ahol e főtéma mint tiszta lírai érzés, epikai és 
drámai mellékelemek nélkül nyer kifejezést, mint pl. a «Selige Insel» című 
idillnek nevezett ditirambikus műben, amely a mindent legyőző ïamor 
gloriosus» apoteozisa. 

Megjegyzéseinket a feldolgozásra, a dolgozat alaki, műfaji érté-
kére vonatkozólag csak egész röviden foglaljuk össze. Szerző elsősor-
ban mint Déry Julianna életének, költészetének, lélektani rejtélyei-
nek megértő s hangulatos elbeszélője jön figyelembe, gondosan hordva 
össze és fáradságos munkával állítva egybe az alapköveket, amelyeket a 
munka felépítéséhez megszerezhetett. A kritikai rósz, az esztétikai érték-
becslések, az irodalmi kapcsolatok pontos megállapítása a következő ku-
tatások folytán kell hogy kiegészüljön, mélyüljön s esetleg módosuljon. 
Hollaender Bózsi érdemes kis munkája megérdemli, hogy buzgó folytatókra 
T A L Á L J ° N - D r . SZENTIRMAY GIZELLA. 

Új könyvek és füzetek. Kacziány Géza : Görgei. Történelmi tanulmány. 
Bpest. 1915. VII I+151 1. A «Magyarország» kiadása. Ára 2 kor. 

Pirkner János : A nyugati harcszintéren. Tanulmány. Budapest. 1915. 
125 1. Hornyánszky-nyomda. Ára 2 kor. 

Schmidhammer Árpád : Légy nyugodt, édes, drága hon. Képeskönyv 
hadi versekkel. A magyar kiadást sajtó alá rendezte : Vikár Vera. Buda-
pest. 1915. A Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyző Hivatalának kiadása. 
Ára 1 kor. 

Bodó János : A franktirör-harc. Budapest. 1915. 32 1. Toldi L. bizo-
mánya. Ára 1 kor. 

Bodó János: Montenegróiak a balkáni háborúban. Budapest. 1915. 
37 1. (16 kép.) Toldi L. bizománya. Ára 1 kor. 80 f. 

Hollaender Bózsi : Déry Julianna (1864—1899) élete és költészete. 
Budapest. 1915. 62 1. (Német filológiai dolgozatok 16. sz.) Pfeiffer В. bizo-
mánya. Ára 2 kor. 

Gábor Jenő : 1950. Pest nem volt, hanem lesz. Utópisztikus regény. 
Budapest. 1915. 116 1. Bényi K. kiadása. Ára 1 kor. 60 f. 

1 Ennek emléke az a németül írt s a németeknek szánt lelkes hangú 
cikk, melyben a nagy költő iránti bámulatának ad kifejezést Déry J. (L. 
Hollœnder В. értekezésének Függelékében.) 
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Balogh György : Kék vizek mellett. Budapest. 1915. 160 1. Singer és 
Wolfner kiadása. Ára 3 kor. 

Bródy Sándor: Diákok regénye. Jókai Mór «Es mégis mozog a föld» 
c. munkájából a serdiiltebb ifjúság számára átalakította. Márton Ferenc 
rajzaival. 2. kiadás. Budapest. 1915. 191 1. Singer és Wolfner kiadása. 
Ára kötve 4 kor. 

Bródy Sándor : Ráby Mátyás viszontagságai. Jókai Mór «Rab Ráby» 
c. munkájából a serdűltebb ifjúság számára átalakította. Mühlbeck Károly 
rajzaival. 2. kiad. Budapest. 1915. 159 1. Singer és Wolfner kiadása. Ára 
kötve 3 kor. 60 f. 

Ortubay István: József főherceg élete. Szeged. 1914. '220 1. (Engel 
nyomda.) Szerző kiadása. Ara 5 kor. 

Erdős Renée : Ősök és ivadékok. 1. r. Az új sarj. 1—2. kötet. Buda-
pest. 1915. 249, 252 1. Athenseum-kiadás. Ára 6 kor. 

Devecseri Sch. Emil : Két magyar a háborúban. Pozsony. 1915. 20 1. 
Drodtleff Rudolf bizománya Pozsonyban. Ára 1 kor. 

Samassa Désy Annie : A háború a lelkem tükrében. Budapest. 1915. 
202 1. 

Knoblauch Edward : Őnagysága ruhája. Játék 3 felv. 8 képben. Ford. 
Heltai Jenő. Budapest. 1915. 108 1. (Fővárosi Színházak műsora. 341— 
343. sz.) Ára 90 fillér. 

A világháború naplója. 6. sz. Az 1915 márc.-áprilisi események. 
Budapest. 1915. 93 1. Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 781—82. sz.) 
Ára 60 fillér. 

Vereszájev emlékirataiból. Az orosz hadsereg züllése az orosz-japán 
háborúban. Ford. Ruttkay György. Budapest. 1915. 132. 1. Lampel-kiadás. 
(Magyar Könyvtár 796—98. sz.i Ára 90 fillér. 

Gyulai Pál : Bírálatok. Bevezetéssel ellátta Benedek Marcell. Buda-
pest. 1915. 57 1. Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 800. sz.) Ára 30 fillér. 

Pressensé Francis : A nagy orosz börtön. Beszéd. Ford. és bev. Bé-
kessy Imre. Budapest. 1915. 110 1. Népszava-kiadás. Ára 2 kor. 

Révai Mór : A világháború végcélja. Anglia kiválása Európából. Buda-
pest. 1915. 155 1. Révai-kiadás. Ára 2 kor. 

A Gyöngyösy Irodalmi Társaság Évkönyve. I II . kötet. 1912—1915. 
Ungvár. 1915. 212 1. Székely és Illés nyomdája. 

Magyar- és erdélyországi új- és ó-kalendárium, Krisztus urunk szü-
letése utáni 1916. szökő esztendőre, mely 366 napból áll. 211. évfolyam 
Komárom. Jókai-könyvnyomda. Ára 50 fillér. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyve 1914. évre. Szerkesztette 
Erdélyi Pál főtitkár. Kolozsvár. 1915. 94 1. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület. 

Gábor Andor : Untauglich úr. Regény az itthonmaradtakról. Budapest 
1915. 190 1. Dick-kiadás. Ára 3 kor. 20 f. 

Hevesi József : A Hesperidák kertje. Históriák a klasszikus világból. 
Budapest. 1915. 196 1. Dick-kiadás. Ára 4 kor. 

Krúdy Gyula : Pest ezerkilencszáztizenötben. Budapest. 1915. 220 1 
Dick-kiadás. Ára 3 kor. 
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Tábori Kornél : Pesti specialitások. Budapest. 1915. 172 1. Dick-kiadás. 
Ára 2 kor. 40 f. 

Vészi Margit : Az égő Európa. Bató József címlapjával. Budapest. 
1915. 160 1. Dick-kiadás. Ára 3 kor. 

Brázay Emil : Ezt láttam. Novellisztikus írások a háborúból. A cím-
lapot Falus Elek rajzolta. Budapest. 1915. 43. 1. Galántai Gy. bizománya. 
Ára 1 kor. 50 f. 

Somlyay Károly : Falu csöndje. Begény. Budapest. 1915. 252 1. Lég-
rády-kiadás. (Legjobb könyvek 181. sz.) Ára 80 f. 

Rod Eduard : Balsors. Begény. 2 kötet. Ford. Moly Tamás. Budapest. 
1915. 161, 170 1. Légrády-kiadás. (Legjobb könyvek 182—3. sz.) Ára 
1 kor. 60 f. 

Takáts Sándor : Rajzok a török világból. 2 kötet. Budapest. 1915. 
V n i + 4 3 8 , 463 1. Akadémiai kiadás. Ára 10 kor. 

Fabriczy Kornél kisebb dolgozatai. Ford. Bózsaffy Dezső. Átnézte 
Éber László. Berzeviczy Albert bevezetésével. Budapest. 1915. 436 1. Aka-
démiai kiadás. Ára 5 kor. 

Euripides drámái. I I . k. (Kyklops, Heraklidák, Hekaté, Andromache, 
Ótalomkeresők, Trójai nők.) Ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 
Csengeri János. Budapest. 1915. 365 1. Akadémiai kiadás. Ára 5 kor. 

Lázár István : A kékhajú fantom. Detektiv-történet. Budapest. 1915. 
167 1. Bényi K. bizománya. Ára 3 kor. 

Schreiber Mária: Minden csak álom . . . Budapest, 1915. 64 1. Bényi 
K. bizománya. Ára 3 kor. 

Dessewffy Berta: Elbeszélések. Budapest. 1915. 159 1. Singer és 
Wolfner kiadása. Ára 2 kor. 50 f. 

Krúdy Gyula: Szinbád. A feltámadás. Budapest. 1916. 155 1. Singer 
és Wolfner-kiadás. Ára 2 kor. 50 f. 

Székely Aladár fényképei. írók és művészek. Ady Endre és Ignotus 
előszavával. I. sorozat. 37 kép. Budapest. 1915. Singer és "Wolfner bizo-
mánya. Ára 4 kor. 

Szomaházy István : Meseváros. Begény. Budapest. 1915. 158 1. Singer 
és Wolfner-kiadás. Ára 2 kor. 50 f. 

Tutsek Anna : Ciliké viszontagságai. 4. Ciliké férjhez megy. Pataky 
Sára rajzaival. Budapest. 1915. 206 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 7 kor. 

Éljen. Háborús versek. 1914—1915. Gyűjtötte dr. Stockinger Gyula, 
a magyar nyelv bécsi egyetemi lektora. Wien. 1915. 90 1. Hirsch Heinrich 
kiadása. (Wien, I. Singerstr. 7.) Ára 1 kor. 20 f. 

Mikes Lajos: Az 1870—71-iki német-francia háború. Budapest. 1915. 
96 1. Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 801—802. sz.) Ára 60 fillér. 

Radó Antal : Háborús strófák. Budapest. 1915. 48 1. Lampel-kiadás. 
(Magyar Könyvtár 803. sz.) Ára 30 fillér. 

Aage Madelung: A szív. Ford. Benedek Marcell. Budapest. 1915. 82 1. 
Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 804—805. sz.) Ára 60 fillér. 

Petz Gedeon : Az egyetemi év kezdetén : A budapesti kir. magyar 
tudományegyetem 1915 szept. 27-én tartott ünnepi közgyűlésén tanév-
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megnyitó beszédül mondotta —, a bölcsészettudományi kar dékánja. (Külön-
lenyomat a Budapesti Szemle 1915 nov. füzetéből.) Budapest. 1915. 11 1. 
Franklin-nyomda. 

Jérôme és Jean Tharaud : Dingley, a híres neves író. Regény. Ford. 
Fehér Sándor. Budapest. 1915. 105 1. Athenaeum-kiadás. Ara 80 fillér. 
(Modern Könyvtár 477—480 sz.) 

Káinoki Izidor (Vulpes) : Újságíró-iskola. Budapest. 1915. 102 1. Athe-
naeum-kiadás. Ara 80 fillér. (Modern Könyvtár 486—9. sz.) 

Pogány József: A meghódított Orosz-Lengyelországon keresztül. Buda-
pest. 1915. 65 1. AthenaBum-kiadás. Ára 60 fillér. (Modern K. 490—92. sz.> 

Pásztor Árpád : Vengerkák. Regény. Budapest. 1915. 256 1. Dick M. 
kiadása. Ára 4 kor. • 

Kiss József háborús versei. Váradi Albert rajzaival. Budapest. 1915. 
71 1. A Hét kiadása. Ára 3 kor. 

Molnár Ferenc: Egy haditudósító emlékei. Budapest. 1916. 560 1. 
Franklin-kiadás. Ára 5 kor. 80 f. 

Endrődi Béla : Háborús ábécé felnőtteknek. Budapest. 1915. 24 1. Lam-
pel R. bizománya. Ára 2 kor. 

Gumser Nándor : Apuka levelei a harctérről. Budapest. 1915. 169 1. 
Légrády-kiadás. Ára 2 kor. 40 f. 

Le Queux William: A pecsét. 1—2. kötet. Budapest. 1915. 172, 146 1. 
Légrády-kiadás. (Legjobb könyvek 188—89. sz.) 

Pásztor József: Négylábú bajtársaink. Állatok a háborúban. Honti 
Nándor rajzaival s a harctéren készült fényképekkel. Budapest. 1915. 189 L 
Légrády-kiadás. Ára 4 kor. 50 f. 

Drégely Gábor : A kisasszony férje. .Táték 3 felv. Budapest. 1915. 96 1. 
Rózsavölgyi bizománya. Ára 2 kor. 50 f. (Színpadi Könyvtár 6—7. sz.) 

Dutka Ákos : Az yperni Krisztus előtt és más versek. Nagyvárad. 1915. 
40 1. (Singer és Wolfner bizománya, Budapest.) Ára 1 kor. 20 f. 

Ernőd Tamás : Dicséret, dicsőség. Énekeskönyv az 1914—15. eszten-
dőkből. Budapest. 1915. 126 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 3 kor. 

Herczeg Ferenc : Magdaléna két élete. Begény. Budapest. 1916. 160 L 
Singer és Wolfner-kiadás. Ára 2 kor 50 f. 

Mikszáth-Almanach az 1916. szökőévre. Szerk. Herczeg Ferenc. Buda-
pest. 1915. 237. 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 2 kor. 20 f. 

Nagy Endre : Már minálunk babám . . . (Egy ütközet története.) 
Budapest. 1915. 64 1. Az Érdekes Újság karácsonyi melléklete. (Légrády-
nyomda.) . 



H I V A T A L O S N Y U G T Á Z Á S 

az 1916 jan. hó 16-tól 1916 ápr. hó 15-ig befizetett díjakról : 
T a g s á g i d í j a t fizettek: Gárdonyi A. (1913: 10 K), Karsay E., Plechl В., 

Kádár T., Ozorai L. (5 K), Eckhardt S., Borbély F. (1915/16 : 20 К), Újvári Gy., 
Boheim G. (20 Kl, Simay V., Pallos A., Németh Ii., Szmolka В., Perényi J., 
Jakab Ö. (1915: 10 K), Lakatos V., Holländer В., Zalai M., Nádler I., Greksa K., 
Fazakas L., Szigetvári I., Ruzsonyi B. (20 K), Haugh В., Tóth J., Erdélyi I., 
Szentesi Tóth IL, Zolnai В. (1 K), Leffler B. (50 f.), Mildner Gy. (1915 : 10 К), 
Paál S., Bayer J., Kelemen В., Förster A., Melich J., Madzsar J., Kreszta II., 
Gerencsér J., Budaker К., Balassa J., Csefkó Gy., Springer S., Sikabonyi A., 
Bleyer J., Fóris M., Karl L., Bernáth L., Dobay F., Frenyó L. (1912/13 : 20 К), 
Kováts N., Horváth В. (5 К), Szinnyei F., Mokos Gy., Gálné F. I. (1915 : 10 К), 
Bittenbinder M. (1914 : 5 К), Tolnai V., Faith M., Mikszicli L. (20 К), Ernszt S. 
(1913: 10 К), Hajnóczi I., Havas I., Biró I., Br. Podmaniczky G., Kemény К., 
Óvári Z. (1914: 6 К), Tréfán T.. Károlyi Á., Zajzon S., Német S., Bajza J., 
Koczogh A., Vargha Gy., Velledics L. (3 K), Várdai B. (20 K), Benedek M. (4-50 K), 
Szinger K., Garda S., Hajdú J., Kulcsár E. (20 K), Kozák L., Hidvégi J., 
Müller L., Ebergényi M. (5 K), Viszota Gy., Bán Á., Kardos Gy., Kádár L., 
Vozári E., Bakos K. (1915: 10 K), Jancsik M. (28 K), Bericzki L., Trócsányi Z. 
(1913/14: 10 K), Körösi M., Werner A., Fejér A., Lázár В. (1!,13 : W K), 
B. Józsa Gy., Bakodczai Р., Веке В., Szentiványi В., Benkő I. (30 К), Idősb 
В. Vozári Gy. (3-33 К), Kádár J., Orbán J., Mazuch E. (1915 : 10 К), Tolnai А., 
Hevesi Á., Hopkes В., Kis A., Járosi A., Baross J. (30 K), Suszter О., Kocsis L., 
Maison J., Bene К. (30 Ii), Vincze J. Összesen : 1246 Ii 33 f. — E l ő f i z e t é s i 
d í j a t fizettek 1916-ra: Budapest székesfőváros (520 Ii), Debreceni anya-
könyvtár, Besztercebányai ev. főgimn. ig., Budapest VI. áll. főreálisk. igazg., 
Budapest III. főgimn. ifj. könyvtára, Veszprémi rk. főgimn. ig., Kolozsvári 
irodalomtörténeti szeminárium, Székesfehérvári főreálisk. ig., Egri növendék-
papság magyar társulata, Debreceni ref. főgimn. ig., Kolozsvári áll. tanító-
képző-int. ig., Budapesti Iialazantinum, Iiaránsebesi főgimn. ig., Kolozsvári 
rk. főgimn. ig., Újvidéki főgimn. ig. (10 К), Kaposvári főgimn. ig., Érsek-
újvári főgimn. ig., Soproni fels. leányisk. ig., Szabadkai áll. tanitóképző-int. ig., 
Gyergyószentmiklósi főgimn. ig., Nagytapolcsányi polg. leányisk. ig., Körmöc-
bányái polg. leányisk. ig., Győri m. k. áll. főreálisk. ig., Székesfehérvári rk. 
főgimn. ig., Félegyházi áll. tanítóképző ig., Egri főreálisk ig., Nagybányai 
főgimn. ig., Kassai áll. fels. leányisk. ig., Nagyszebeni szeminárium, Hódmező-
vásárhelyi ref. főgimn., Szegedi Somogyi könyvtár, Budapesti II. főreálisk. ig., 
Budapesti gyakorló főgimn., Budapesti fővárosi diákmenza (7'50 K), S/.amos-
újvári áll. főgimn., Zombori felső keresk. ig., Csáktornyai tanítóképző int. ig., 
Zentai főgimn. ig., Gödöllői rk. főgimn. ig., Lévai áll. tanítóképző-int. ig., Deési 
főgimn. ig., Iiisszebeni rk. főgimn. ig., Debreceni áll. főreálisk. ig., Máramaros-
szigeti rk. főgimn. ig., Kőszegi rk. főgimn. ig., Szászvárosi ref. collegium ig., 
Lévai rk. főgimn. ig., Veszprémi felső keresk. isk. ig. (30 Ii), Székelyudvarhelyi 
ref. főgimn. ig. (5 Ii), Budapesti egyetemi könyvtár, Trencséni rk. főgimn. ig., 
Gyulafehérvári rk. főgimn. ig., Budapesti ág. ev. főgimn. ig. (30 К), Hajdú-
nánási ref. főgimn. ig., Aszódi főgimn. ig., Sepsiszentgyörgyi áll. tanítóképző ig., 
Budapesti ciszt. tanárképző-int. ig., Szászvárosi ref. főgimn. önképzőköre, 
Pozsonyszentgyörgyi rk. főgimn. ig., Jászberényi főgimn. ig., Fogarasi főgimn. ig., 
Nagykikindai főgimn. ig , Budapest IX. Mester-u. főgimn. ig., Budapest VIII. 
Tavaszmező-u. főgimn. ig., Budapest VII. Barcsai-u. főgimn. ig., Pápai rk. fő-
gimn. ig., Petrozsényi áll. főgimn. ig., Nagyszebeni Szent Ferencrendi nővérek 
int., Bajai áll. tanítóképző-int., Kolozsvári ref. collegium ig., Nagyenyedi 
Bethlen-főisk. ig., Pápai áll. elemi tanítóképző int. ig., Máramarosszigeti ref. 
liceum önk. köre, Székelykereszturi unit. főgimn. ig., Marosvásárhelyi rk. fő-
gimn. ig., Budapest-kőbányai főgimn. ig., Séraphin G. A. (7 50 К), Szekszárdi 
áll. főgimn. ig., Erzsébetvárosi áll. főgimn. ig., Lévai rk. főgimn. önk. köre, 
Temesvári rk. főgimn. ig., Lugosi főgimn. ig., Sárospataki áll. tanitóképző-
int. ig., Fiumei áll. főgimn. ig., Gyulai rk. főgimn., Nagykállói főgimn. ig., 
Gyöngyösi főgimn. ig., Losonczi áll. tanítóképző-int. ig., Budapesti Erzsébet-
nőiskola ig., Bózsaliegyi rk. főgimn. ig., Nyitrai főgimn. ig., Debreceni egyetem 
questori hivatala (55 K), Selmecbányái kath. főgimn. ig. (10 К), Balassa-
gyarmati áll. főgimn ig., Marosvásárhelyi ref. főgimn. ig., Békési ref. fő-
gimn. ig., Kunszentmiklósi ref. főgimn. ig., Késmárki áll. felső keresk. isk. ig. 
Összesen : 2010 K. — M i n d ö s s z e s e n be fo ly t : 3 2 5 6 К 3 3 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. 

l)i'. Á g n e r L a j o s , 
aztároea,I 
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Elnök : Beöthy Zsolt. 

Alelnökök : Dézsi Lajos, Nógyesy 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 
Balassa József 
Baros Gyula 
Bayer József 
Bánóczi József 
Békefi Rémig 
Binder Jonő 
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 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 
Kőrös Endre 
Kristóf György 
Kürti Menyhért 
Lehr Albert 
Lengyel Miklós 
Loósz István 
Miklós Elemér 
Miklós Ferenc 
Nagy József 
Német Károly 
Pais Dezső 
Pap Károly 
Papp Ferenc 
Paulovits István 
Perényi József 
Badó Antal 
Riedl 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 
Zsigmond Ferenc 
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