
IRODALOM. 

P é k á r K á r o l y <lr. : M a g y a r K u l t ú r a . Sajtó alá rendezte és az 
életrajzot írta Morvay Győző. Budapest, 1917. СХХ1П. 351 1. Kiadta a 
Pekár-család. A szerző arcképével. Ara 12 K. 

A nagytehetségű és tudású Pékár Károlynak, a Positiv Aesth etika 
(1897) szerzőjének, posthumus műve látott napvilágot ebben a terjedelmes 
kötetben, melynek megjelenését a testvéri és rokoni szeretet és kegyelet 
tette lehetővé. A munkát Morvay Győző rendezte sajtó alá s bevezetésül 
megírta hozzá Pékár Károly életrajzát. Ez az életrajz gondos tanulmány 
alapján, minden rendelkezésre álló forrás felhasználásával s ami nem 
kevésbé fontos, nagy szeretettel és megértő lélekkel készült. Egy nagy-
reményekre jogosító középiskolai tanár pályájának képe ez az életrajz. 
Pékár kiváló készültséggel, nemes lelkesedéssel ós tudományos ambíciók-
kal indult meg pályáján, de kezdettől fogva ránehezedett a legtöbb ma-
gyar tanár két nyomorúsága : a szegénység és a munkával való túl terhe-
lés. Ezekkel küzdött egész életében s ezért vállalt mindenféle munkát, 
melyek elvonták az igazi tudományos működéstől. Végre a betegség is 
segített megőrölni ezt az értékes szellemi energiát s Pékár legszebb 
férfikorában s tudományos ambíciói megvalósulásának küszöbén letört. 

Morvay végigkíséri szellemi életének kifejlődésében, megvilágítja 
tudásának és érdeklődésének sokoldalúságát, fontosabb munkáit gonddal 
méltatja és végül terjedelmes bibliográfiában összeállítja munkáinak 
jegyzékét. 

A Magyar Kultúra 60 kisebb, többnyire önálló fejezetre oszlik, me-
lyekben a szerző részint az emberi művelődésre vonatkozó általános kér-
désekkel foglalkozik (pl. a kultúra eredete, kora, a létért való küzdelemnek, 
a közgazdasági jelenségeknek, a természeti környezetnek, az átöröklésnek, 
a vallásnak, a vezető szellemeknek viszonya a kultúrához stb.), részint a 
magyar kultúrát érintő kérdésekkel. Az utóbbi fejezetek az érdekesebbek 
és eredetibbek s megkapó bennük a szerzőnek erős hazafias érzése, mely 
minden nemzetiségi és nemzetközi iránnyal bátran és kíméletlenül szembe-
száll. Szól Magyarországnak a kultúrára kedvező földrajzi helyzetéről, a 
kultúra nemzeti voltáról, a magyar kultúra győzelméről a nemzetiségiek-
kel szemben, a magyar nyelvről, a szavazati jognak a magyarul írni-
olvasni-tudáshoz való kötéséről, a nemzeti jellemnek és hagyományoknak 
.ápolásáról, megőrzéséről a nemzetközi nivelláló törekvésekkel szemben, 
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népiskoláink nemzetivé tételéről. Foglalkozik a középiskola reformjával, 
kívánja, hogy tanítsanak etikát s az akarat nevelésére fordítsanak fő gon-
dot ós létesítsenek középiskolai telepeket egészséges vidékeken. Palotát 
sürget az Országos Levéltár számára (ez már fölépült azóta), részletesen 
bizonyítja, hogy egyik egyetemünket a Tátra alján kellene felállítani, a 
selmeozbányai főiskolát pedig Brádra szeretné áthelyeztetni stb. 

Nem lehet feladatom s nem is illenék e folyóirat keretébe ennek a 
könyvnek részletes ismertetése, csak általánosságban mondhatok róla 
annyit, hogy nem egyforma értékű minden része. Vannak benne tárca-
szerű csevegések és mélyebben szántó fejtegetések, van benne sok közhely, 
általánosan rég elfogadott eszmék újra-bizonyltása és védelme, vannak 
benne tévedések, pl. hogy a sumir nyelv a magyarnak rokona, hogy 
Bonrget erkölostelen regényeket ír, vagy hogy nincsenek technikai felső 
iskoláink a műegyetemen kívül. Van azonban benne sok eredeti gondolat, 
sok eszmeébresztő megjegyzés is. Mint összefoglaló kísérlet egy igen bo-
nyolult kérdést illetőleg, melynek óriási az irodalma s mint nem közön-
séges'olme munkája érdekes és figyelemreméltó. 

SZINNYEI F E R E N C . 

Kubiiiyi Mózes: Mikszáth Kálmán élete és művei. Buda-
pest. 1917. 130 1. Bévai-kiadás. Pallas-nyomda. 

Érdemes volna nyomozni és számokkal is megvilágítani, hogy neve-
sebb íróinknak mekkora volt az olvasóközönsége. Milyen példányszámban 
keltek el munkáik ? Egy-egy későbbi kiadásnak, újabb és újabb életre-
keltő kísérletnek milyen volt az eredménye ? — Hogy az író értéke nem 
függ munkáinak kelendőségétől, köztudomású dolog. Kemény Zsigmondot, 
Petelei Istvánt mindig kevesen olvasták ; Beniczkyné Bajza Lenkének ós 
Szomaházy Istvánnak regényei sok ezer példányban forognak közkézen. 
Kiss József verses köteteit tömegével vásárolták már akkor, mikor a nála 
hasonlíthatatlanul nagyobb lírai ós epikai tehetségű Vajda János költe-
ményeiből alig kelt el néhány példány. Mi az oka egyes írók fölkarolásá-
nak ? A divatos témák kiválasztása, az olcsó szellemeskedés, a kiadói 
reklám, a hírlapi kritika szuggesztív ereje ? Vagy az, hogy az egyik író 
mágnás, a másik országgyűlési képviselő, a harmadik pompás családi és 
felekezeti összeköttetésekkel dicsekedhetik, a negyedik disznóságokat ír, 
az ötödik «párbajdühönc, botrány- és stiklihős» ? 

Mindez messze vezet a tárgytól. Tehát : — amilyen szerencsés némely 
író abban, hogy megtalálja a maga nagy közönségét, épen olyan kedvező 
helyzetbe kerül közülök egyik-másik az irodalomtörténeti érdeklődéssel 
szemben. Jókai már a szabadságharc előtt neves író volt, Mikszáthot csak 
harminc évvel utóbb kezdték fölkarolni ; s mégis a Mikszáth-irodalom ma 
már nagyobb, mint a Jókai-irodalom. Mellőzve a kisebb-nagyobb cikkeket, 
értekezéseket, tanulmányokat, hirtelenében csak Vincze József, Béger Béla, 
Kiss Ernő, Gyöngyösy László, Várdai Béla és Bubinyi Mózes Mikszáth-
könyveit említjük, bár kiemelhetnők a tanulmány-írók sorából Szana 
Tamás, Beöthy Zsolt, Négyesy László, Miklós Elemér, Oláh Gábor neveit. 
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Vajmi hiányos névsor, de még így is több, mint amit a Jókai-irodalomból 
teljességében föl lehetne sorolni. 

Bubinyi Mózes nem új ember a Mikszáth-kutatás terén. Mikszáth 
munkáinak jelentős részét ő rendezte sajtó alá ; Mikszáth nyelvének és 
stílusának eleddig talán ő a legjobb ismerője. A Mikszáth-bibliografia is 
neki köszönheti jelenlegi ritka teljességét s ez olyan érdem, melyről nem 
is lehet elég elismeréssel szólni. Most közreadott kötetében végül gondo-
san kidolgozott írói arcképét nyújt ja a nagy írónak s ez a tanulmány 
méltó módon sorakozik előbbi munkáihoz. 

Rubinyi talán nem törődik eléggé a kompozícióval, van azonban 
egy nagy előnye, melyet a mai tndományos írók közül csak igen ke-
vésben találhatunk meg; s ez az, hogy filozofáló hajlamú író. Nem hal-
mozza a száraz adatokat, nem esztétizál kibírhatatlan bőbeszédűséggel, 
hanem magasabb szempontok szerint rendeli mondanivalóit s van elég 
mondanivalója. Bizonyára nem fogadjuk el minden ítéletét, de javára 
írjuk, hogy még kevésbbé «került megokolásaiban is érdekesen gondol-
kodó főnek ismerjük meg. Szeretettel mélyed kedves írójába, elemzi életé-
nek főbb ruozzanatait, részletesen foglalkozik pályakezdésével, megvitatja 
újságírásának előnyeit és hátrányait, bemutatja alakjait és motívumait, 
szól humoráról és stílusáról. Nagyon tanulságos munkájának az a rész-
lete, melyben azt nyomozza, hogy kiktől kapott Mikszáth döntő fontosságú 
impressziókat irodalmi munkásságában (Dickens, Bret Harte, Jókai, Beöthy, 
Kecskeméthy Aurél) s kik tanultak tőle vagy legalább is kik tekinthetők, 
közvetve vagy közvetlenül, munkássága folytatóinak (Sebők, Gárdonyi, 
Móricz.) Ez a fejezet számos ellentmondást fog kiváltani, sokban pótlásra 
is szorul, de azért mégis ez a legjobb része Bubinyi könyvének. 

Kívánatos, hogy az utolsó negyven év jelesebb íróit hasonló földolgo-
zásokban olvashassa a magyar közönség. Nehezebb munka, mint a XVI. 
század hittudományi Íróinak méltatása, de jóval nagyobb az érdeklődés is, 
mely nyomon kísér minden ilyen komolyabb munkát. A feladat megoldása 
a mai nemzedékre vár. 

BÉLTEKY LÁSZLÓ. 

Kajku László: Heliodoros Aithíopikájának feldolgozásai 
a m a g y a r i r o d a l o m b a n . Értekezések a kolozsvári m. kir. Ferencz 
József tudományegyetem magyar irodalomtörténeti szemináriumából. 5. 
szám. Kolozsvár 1917. 107 lap. 

Bajka Lászlónak nagy szorgalommal megírt értekezése Heliodoros re-
gényének fordításaival és átdolgozásaival foglalkozik behatóan. Az Aithio-
pika első fordítása irodalmunkban Enyedi György latin fordítása (1592); 
melynek egy kézirata a kolozsvári unitárius kollégium könyvtárában van 
meg. Bajka megállapítja, hogy Enyedi 1591. decemberében fogott a for-
dítás munkájához. A szöveg, mely után fordítását készítette Obsopoeus 
1534-iki baseli görög kiadása, de volt tudomása Amyot (L'histoire aethio-
pique . . . ; a Paris, 1559.) francia fordításáról is. Enyedi fordítása teljes, 
majd mindenütt szószerint ragaszkodik az eredetihez. Második fordítása 

irodalomtörténet. 
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a Czobor Mihályé, a kinek életrajzához is több becses adalékkal szolgál 
Bajka könyve. Rajka Zsák Adolf, Pintér Jenő, Rédei Kornél, Király György 
ós Badics Ferenc véleményeivel szemben kimutatja, hogy Czobor Mihály 
nem latinból fordította munkáját, hanem Johann Zschorn német fordítását, 
mely először 1559-ben jelent meg Strassburgban, fordította le verses 
alakban. Czobor csak az első öt könyvet fordította le 1600 körül. Vizs-
gálódásaink eredményeképen kimondja, hogy Czobor feldolgozás közben 
az eredetinek egy-egy részét alaposan átolvasta, azután pedig leírta ma-
gyar versekben, mialatt a felbukkanó nevek, sőt egyes helyzetek is annak 
bőséges elbeszélésére bírták, amit azokról tudott vagy gondolt. Czobor 
munkájának versalakja az ötsoros egyrímü alexandrin. Ez a fordítás Rajka 
szerint azért is nevezetes, hogy ez az első németből fordított lovag-regény 
irodalmunkban, mely a korabeli munkák közül kiemelkedve a magyar 
irodalomra, ha közvetve is, két évszázados hatást gyakorolt. 

A harmadik feldolgozás Laskai János verses levele Theagenes és 
Charikleia történetéről (1627 körül). Laskai műve Czobor fordításának egy 
szerény oldalhajtása. Nevezetesebb ennél a negyedik feldolgozás Gyöngyösi 
István Charikliája (1700.), amelv tulajdonkópen Czobor Heliodoros fordí-
tásának átdolgozása, az V—VIII. részek Zschorn fordításán alapulnak, a 
IX—XIII. rész szerzője pedig Rajka kutatásai alapján Gyöngyösi. 

Az utolsó feldolgozás Dugonics A Szerecsenek (1798) c. müve. Dugo-
nics munkája is annak a fának gyümölcse, melynek csemetéjét kétszáz 
év előtt Czobor ültette a magyar irodalom talajában Dugonics forrása az 
1596-iki Commelinus-féle párhuzamos latin görög kiadást használta, melyet 
azonban szabadon dolgozott át. Dugonics Heliodoros regényét mindenben 
követi, legföljebb kibővíti. Gyöngyösi hatását is ki lehet rajta mutatni, 
de annak semmi nyoma, hogy Czobort ismerte volna. Dugonics munkájá-
nak becsét Rajka szerint irodalomtörténeti összefüggése az előbbi feldol-
gozási kísérletekkel adja meg. A magyar feldolgozások Czobortól kezdve 
szerves kapcsolatba hozhatók egymással. Valamennyi közül Gyöngyösié 
emelkedik ki magasan. «На Gyöngyösi Heliodoros egész regényét átdol-
gozta volna — irja Rajka — elmondhatnánk, hogy az egész világirodalom-
ban a mienk a legszebb, legköltőibb Aithiopika.» Rajka hasznos munkát 
végzett. Tanulmánya megérdemli a vele való foglalkozást. Becsületes, 
lelkiismeretes kutatásokon és tanulmányon alapszik. 

PEBÉNYI J Ó Z S E F . 

DI*. Guttmaim Mihály és dr. Hannos Sándor: Péelii S i m o n 
s z o m b a t o s i m á d s á g o s k ö n y v e . Néhai báró Hatvany József és neje 
báró Hatvany Józsefné vágújhelyi Latzkó Fanny adományából kiadja 
az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. Budapest. 1914. Franklin-Társulat 
nyomdája. 

(Előszó V. VI. 1. Bevezetés 1—47. 1. Imakönyv 48—441. 1. Facsimile 
442—3. 1. Függelék 444—167. 1. Szójegyzék 46b—474. 1. Tartalomjegyzék 
475—488. 1.) 

A reformáció a bibliához való visszatérést hirdette. Nemcsak abban 
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ay. értelemben, hogy a biblia vallási felfogásához vitte ismét közelebb a 
lelkeket, hanem abban is, hogy a bibliát visszaadta a nép kezébe. Az új 
vallással együtt terjedt a biblia olvasása, tanulmányozása, olyan körökben 
is, melyek híven kitartottak régi vallásuk mellett. Hazánkban Eőssi 
András székely nemes, aki különben már Dávid Ferenc követői közül való 
volt, «addig addig olvasgatta a bibliát, amíg szépen kitalálta belőle a szom-
batos vallást». A szombatosok hittek Krisztusban, de Mózes törvényét 
akarták követni Jézusnak Máté evangelista idézte szavai szerint : «Ne vél-
jétek, hogy jöttem az törvénynek és az prófétáknak eltörlésére ; nem jöt-
tem. nogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem». 

A szombatos gyülekezetek korán érezték szükségét oly imakönyvnek, 
mely egyrészt lelkük áhítatát táplálja, másrészt kifejezze azokat a gon-
dolatokat is, melyeket a bibliából vittek bele vallásukba. Ezért a héber 
imakönyvhöz fordulnak és ezt fordítják magyarra. Már Eőssi maga is 
dolgozott valamilyen fordításon, de nem tudjuk elkészült-e vele s ha igen, 
nem volt-e nehézkes s ezért nem terjedt el. A XVII. század első harmadá-
ban azonban közkézen forgott már a szombatos magyar imádságos könyv, 
melynek eddig sem szerzőjét, sem keletkezési idejét nem ismertük pon-
tosan. 

Ez az imakönyv vallástörténeti s irodalmi szempontból egyaránt rend-
kívül fontos. Nemcsak a magyar, de az egész világirodalomban az első 
eddig ismert teljes fordítása a héber imakönyvnek. Még pedig önmagáért 
alkotott mü s nemcsak a szöveget kíséri és magyarázza. A fordítás maga 
vált imakönyvvé s a könyv teljes szombatos liturgiái rendszert nyújt 
magyarul. 

Régi kötelességet váltott valóra az Izr. Magyar Irodalmi Társulat a 
magyar irodalommal szemben is, mikor ezt a kiadványát közrebocsátotta. 
Harmos Sándor a magyar irodalom szempontjából, Guttmann Mihály a 
héber nyelv és a liturgia szempontjából egyesítették munkásságukat, hogy 
a szombatos imakönyv jelentőségének megfelelő kiadásban jelenjék meg. 
Nem elégedtek meg valamely kézirat kiadásával, hanem irodalomtörténeti 
szempontból is minden tekintetben értékes munkát végeztek. Bő bevezetés 
méltatja az imakönyv irodalomtörténeti fontosságát, állapítja meg tartal-
mát, jellegét, a héber eredetihez való viszonyát és a szerzőség kérdését. 
Függelék közli a szerzőségre, a szövegnek kritikai gondozására, a varián-
sokra és az imamagyarázatra vonatkozó vizsgálódásukat. 

Főleg két kérdés foglalkoztatta a kiadókat : a keletkezés és a szerzőség 
kérdése. Huszonöt kódex állt rendelkezésükre a feladat megoldásánál. A vé-
letlen is kezükre játszott. Megtalálták a legrégibb imakódexet, melyet 
Thúry (A szombatos kódexek bibliographiája. 1913.) elveszettnek h i t t : a 
Péchi Simon íródeákja, Bet János másolta példányt. A kódexek átkutatása 
és tanulmányozása nem csekély feladatot rótt rájuk, de siker is koronázta 
fáradozásukat. Értékes eredményekre bukkantak ós olyan biztos megálla-
pításokhoz jutottak, melyeket az irodalomtörténet mint kétségtelen adato-
kat jegyezhet fel. 

Az imakönyv keletkezéséről rég folyt vita. Dr. Kohn Sámuel a szom-
22* 
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hatosokról írt jeles müvében (A szombatosok, történetük, dogmatikájuk és 
irodalmuk. Bpest, 1889.) a keletkezés idejét az 1630 és 38 közti évekre 
teszi, azon alapon, hogy az 1889-ig ismert kódexekben az uralkodóért 
való imában e szavak foglaltatnak : «az mi Urunkat, fejedelmünket B. G. F.», 
ami Rákóczy György fejedelemre vonatkozhat csupán. A kiadók azonban 
a legrégibb példányokban, a Bet, kalocsai és rabbiképezdei kódexekben 
ezen betűket nem találták, sőt az ima szövege is más : «feljebb feljebb 
felségessé magasztaljad az mi Urunkat, Királyunkat, Fejedelmünket». Szól 
még az «utána való fejedelmekről» és az «utána való urakról, főrendekről» 
is, az uralkodó gyermekeit azonban nem említi. Ebből a kiadók Bethlen 
Gábor fejedelemre következtetnek, akinek királyi címe volt és aki 1629-ben 
halt meg gyermektelenül. A fordításnak tehát ezen idő előtt kellett ke-
letkeznie. 

A szerzőség kérdését is sikerült a kiadóknak kétséget kizáróan el-
dönteuiök. Bizonyos, az egész könyvön áthúzódó vezérelvekből mindenek-
előtt megállapítják, hogy a teljes imakönyv mindvégig egy és ugyanazon 
szerző munkája. Nevét azonban egyetlen kézirat sem tartalmazza. Már 
a valószínűség is Péchi Simon szerzősége mellett szól. Péchi unitárius 
iskolamester volt fiatalkorában, Eőssi Andráshoz került nevelőnek, majd 
európai körútra indul, Afrikában is megfordul ; itt és Olaszországban so-
kat érintkezik a Spanyolországból száműzött, úgynevezett szefárd zsidók-
kal. Az imakönyv pedig ezeknek rí tusát követi. Péchi művelt ember, sok 
nyelvet tud. Már dr. Kohn a szombatos hagyomány és a Psalteriumnak 
az imakönywel való nagy rokonsága alapján Péchit tartotta az imakönyv 
szerzőjének. A kiadók most ezen feltevés kétségtelen bizonyítékaira akad-
tak a kalocsai kódexben, ahol egy zsoltárokból álló ima helyén ez a meg-
jegyzés foglaltatik : «ezeket a zsoltárokat penig világosan az ón fordítá-
somból ideírhatni, csakhogy az kezdetit ilyen áldással mondják : «Áldott 
vagy te szent Úr stb.» — Más utalások erre a Psaltériumra is fordulnak 
elő benne, pl. «azt mondottam» a Péchi zsoltárfordításából idézett monda-
toknál. Azonkívül a kalocsai kódex lapszéljegyzeteket is tartalmaz, me-
lyekben a szerző az imákhoz megjegyzéseket fűz és a bennük rejlő szent-
írási motívumokra mutat rá. Csak a tudós Péchi Simon eszmélhetett, 
valamely a szentírás költői részéből alakított prózai ima során, annak 
eredetére. Az imakönyv tehát Péchi műve. Még pedig nagyszerű műve. 
Élénkség, erő és költői lendület jellemzi. A hatás kedvóért gyakran eltér 
a szöveg szószerinti fordításától, fokoz, jelzőket halmoz, szavakat szúr 
közbe, bővít, személyt s számot cserél. Istent gyakran a második sze-
mélyben szólítja, ahol az eredeti a 3. személyt használja. Ikerszókat hasz-
nál, mikor egy magyar kifejezés nem domborítja ki teljesen az eredetinek 
értelmét. Mindezen sajátságairól szintén kimerítően értekeznek a kiadók. 

A kéziratok tömkelegébea is rendet teremtenek. Fordítási sajátságok 
révén három kidolgozást állapítanak meg. Yan zsidózóbb kidolgozás, mely 
elhagyja a kereszténységre vonatkozó utalásokat és általánosít. Az egyik 
pl. azt írja «Christus örömét», míg a másik «Messiás örömét». Van kéz-
irat, mely az Izrael szó előfordulta miatt inkább kihagyja az egész mon-
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datot, a másik osak e szót magát, a harmadik azt sem. Az egyik állan-
dóan azt írja : «Izraelnek és mind az ő hívének» (hogy t. i. a szombato-
sokat is belevonja), a másik csak «Izraelnek». A kiadók aprólékos szöveg-
kritikai eljárás segítségével megállapítják, hogy a meglevő kéziratok első 
szerzői kéziratok másai és későbbi, még Bethlen Gábor életében átdolgo-
zott, javított és megváltoztatott szerzői kéziratok másai. Késői, nem Péchi-
től eredő átdolgozás is akad. 

A mi kiadásunk a szerző javított, végleges szövegét adja. A hétköznapi 
és szombati imákat a kalocsai kéziratból, az ünnepi imákat a rabbiképezdei 
kéziratból közli, szövegkritikán alapuló okokból. A kiadók megtartják az 
erdélyi nyelvjárást (mü, tü, gyükér, állapat), de mai helyesírással nyom-
tatják az imakönyvet, mert a kéziratok amúgy sem következetesek és sok 
zavart tanúsítanak a helyesírás tekintetében. 

A kiadók érdemes munkát végeztek, nagy tudással és dioséretes buz-
galommal oldották meg feladatukat. A kiadás tetszetős és méltán sorako-
zik Péchi Simon Psaltériumának Szilády-féle kiadása mellé. 

Dr. Bánóczi József, az I. M. I. T. titkára a kiadás eszméjéért, a két 
mecénás pedig az anyagi áldozatokért, melyek vállalásával vált csak lehetővé 
ezen irodalmi emlékünk megjelenése, hálánkat érdemli. 

D r . EDELSTEIN BERTALAN. 


