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A költő életének ez utolsó másfél esztendejében első pillantásra 
feltűnik a politikai (hazafias, forradalmi, harci) költemények túl-
nyomó volta, s ezzel szemben a szerelmiek ritkulása, sőt 1849-ben 
teljes megszűnése. Nagy tévedés e jelenséget szerelme kihűlésével 
magyarázni. Ellenzi ezt minden ismert életrajzi körülmény s az a 
tény is, hogy egyik-másik költemény gyöngeségeiből az érzelmi alap 
gyöngülésére következtetni sohasem lehet, hiszen ily félszeg okosko-
dással Petőfinek akár hazafiságát is kétségbe vonhatnók épen legtel-
jesebb kivirágzásakor. Ep oly hiba meghasonlást keresni Petőfi egyéni 
érzelmei s polgári élete követelményei között. I ly magyarázatra, vi-
lágos adatok hijján, csak akkor volnánk feljogosítva, ha a magyarázni 
kívánt jelenség nem illenék bele a költő természetes fejlődés-mene-
tébe, vagy azzal egyenesen kirívó módon ellenkeznék. Már pedig a 
szerelmi költészet alkotásainak ez időtáj t számbeli csökkenése s ezzel 
szemben az aktuális politika erős térfoglalása : természetes folyománya 
a költő továbbhaladó fejlődésének. 

Már egyszer tanúi voltunk ilyen hang-váltásnak Petőfi fejlődésé-
ben, mely, mint most már világosan látszik, egészében véve kettős 
ízületű. Most a második ízület kezd teljessé válni. 1846 őszén ment 
végbe a nevezetes fordulat, mely e rövid, s korántsem bevégzett köl-
tői pályát két nagy félre osztja. 

Minden tagadó látszat ellenére is, Petőfi lyrája nem volt kezdet-
től fogva az az erősen személyes, élményi lyra, amilyennek általá-
ban hisszük, vagy amilyennek azok tüntetik fel, kik költészetét 

1 Bevezető részlet egy Petőfiről szóló munka utolsó fejezetéhez. I t t 
némi módosítással, hogy a korábbi fejtegetéseket nem ismerő olvasó is 
megérthető egészet kapjon. A cikk végéhez csatolt, más fejezetből átvett 
jegyzet is ezt a oélt szolgálja. 
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valami egynemű, egyszerre született egésznek nézve, időbeli létre-
jövetelét, fejlődésszerinti változatait nem tisztelik meg a kellő apró-
lékos figyelemmel. A lyrai személytelenség korábbi divatjával szem-
ben méltán látjuk ugyan ő benne a lyrai személyesség legvalódibb 
képviselőjét, de e személyességnek, mint tapasztaltuk, története van, 
mely csak külszín-forradalmakon, ál-újdonságokon keresztül, szeszé-
lyes, türelmetlen forrongások után jut el fejlettsége klasszikus tiszta-
ságához. Hiába minden személyes ösztön, hiába minden, igazán és 
forradalmilag újszerű egyéniség, élmény nélkül személyes lyrában 
nincs valódi újság. Élmény pedig, költészetben, nem jelenti mindazt, 
ami az emberrel megtörtént ; hanem csak azt, amit mélyen élt át, 
s erős érzelmi visszahatással érlelt egyénivé s a költői kifejezést 
megkövetelővé. Voltak élményei, a közönséges értelemben, 1846 előtt 

is Petőfinek, olyanok s oly változatossággal, mint kevés más ember-
nek, s lyrai fogékonyságát ezek nagy mértékben fejlesztették s érlel-
ték is, mégis 1846 előtt nem a személyes lyrában alkot valóban újat 
és tökéleteset, hanem a személyességet már definitiója szerint is 
szükségkép kizáró népdalban s a majdnem objektiv műfajnak veendő 

genre-képben. A személyességre törekvő ösztön kétségtelenül megvolt 
benne már kezdettől fogva ; egy mindenki mástól különböző Petőfit, 
egy ú j költő-typust, egy ósdiakat és jámborokat megbotránkoztató 
fictiv személyességet, egy ál-Petőfit, mint akkor neveztem, szívesen, 

s kedves, makacs gyermekdedséggel szenvelgett versben és életben 
Heinéskedő szellemű önarcképekben és bordalokban, olyannak tün-

tetve fel magát, a milyenül naivabb költőtársai (s ez ál-typus egyik 
utolsó áldozata, a költő fia, a szegény Petőfi Zoltán is) utánozták őt : 
de mindez csak egy veleszületett tehetség ösztöne igazi élményi táp-
lálék, tehát érett, kész személyesség nélkül ; valamint nem egyéb a 
Czipruslomboknak a csekély fontosságú élményt auto-suggestióval 
pótló, fokozó szép erőfeszítése, s nem egyéb a Felhők-korszak egyénies-
kedő, az egész világgal szemben erős személyiséget affektáló, a költő-
től egyébként oly idegen formajátékra, mű-fogásokra vezető diszhar-
móniája sem. Az 1846 előtti egész ízületet tehát bizonyos mérvű s 
a mondottak által eléggé meghatározott értelmű személytelenség jel-
lemzi ; csakhogy a dalban és genreképben (1843/44.) e személytelen-
ség megtalálja a maga természetes, klasszikus formáját s őszintén 
meg is felel a költő akkori lyrai érettségének ; míg ellenben a nyom-
ban utána következő Czipruslombok- és FeZ/ióTc-korszakban csak disz-
harmóniára vezet, mert oly erős személyességet következményül bíró 
élményei még akkor nem voltak. Vagyis egy igen határozott fordula-
tot láttunk ez első ízületen belül : fordulatot, hogy csak végpontjait 
jelöljem meg : a népdal nyugalmától annak műfajilag is legszélsőbb 
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ellenlábasáig, a Felhők izgatottságáig. S ez az a fordulat, melyre e 
visszapillantás elején céloztam, hasonlónak jelezve hozzá az 1848-iki 
hangváltást, mely ép így két félre osztja az 1846 ó'szén kezdődő ízü-
letet, a személyes, élményi lyrának oly rövidre kiszabott kor-
szakát. 

Másfél évig, szinte a márciusi napokig Szendrey Julia, azontúl 
a nemzeti szabadság múzsája uralkodik az élményi lyrára már telje-
sen megérett Petőfi költészetén, megosztva azt első felében a szerelmi 
(magánérdekű), második felében a hazafias-politikai (közérdekű) köl-
tészet területére. Amaz a lyrai teljes kifejlés nyugalmával a korábbi 
népdal —, emez az izgalmak szakadatlan viharzásával a Felhök-äisz-
pozició párja . Csakhogy korábbi előképeivel szemben most már mind 
a kettő személyes és valódi élményen alapszik. 

No tehát, ha másfél évi szakadatlan lyrai uralma után aprán-
ként megfogyatkozik a szerelem ihlető ereje, az bizonyára ép oly 
természetes következménye a lyrai kiélésnek, mint volt a daltól a 
Felhőkhöz való átfordulás. Egy Petőfi-féle, gyakori megnyilatkozású 
kedély, szükségkép kiél bizonyos idő alat t valamely lyrai diszpozíciót, 
s az egy irányban már kielégült költői ösztön, mely még fiatal ele-
venségben van, okvetlenül más irányba fordul, új ingereket, újfajta 
élményeket s általuk új lyrai lehetőségeket keres. S ez a költő addigi 
fejlődése által előidézett szükségérzet oly erős lehet, hogy új irányba 
tudná terelni magát a költő emberi életét is, ha maga az élet nem 
szolgáltatna, mintegy kapóra, újszerű élményeket. De a márciusi 
napoktól kezdve özönével ontja az élet a másnemű élményeket s 
hovatovább teljesen átszereli a költő húr ja i t . Mindamellett egészen 
48 végéig, a költőnek a harcokban való személyes részvételéig, rit-
kulva bár, meg-megszólal még a szerelem hangja, sőt lyrai ingerül 
időnként épen az új élmény-rendszer napkörébe jutva szerepel ezen-
túl. Talán ez új megvilágítás, ez új élményi vonatkozás téveszt meg 
némelyeket, mikor meghasonlást sejdítenek a költő honpolgársága és 
szerelme között. 

A változás szüksége tehát benne van a költő fejlődés-ösztönében. 
S hogy épen ilyen változásé, azt a példáúl említett korábbi fordulat 
is tanúsítja. A daltól, min t láttuk, szinte erőnek-erejével futott az 
érzelmi rendkívüliséget ígérő, s ha nem is egészen fictiv, de mégis 
magára szuggerált élmény felé (Czipruslombok) : a költői nyugalom 
után szinte szántszándékkal kereste a lelki nyugtalanságot, s midőn 
az élet ilyesmivel csak kisebb arányokban, nem felkorbácsolólag szol-
gált, észbeli indokokkal, egy nagy világgyűlölet mesterséges tenyész-
tésével igyekezett rendkívüli lyrai ingerekre szert tenni (Felhők). 
Ugyanilynemű változást látunk most is : izgalmak keresését a nyuga-
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lom után. Csakhogy most kezére jár az élet. S akár így nagy táv-
latból, főbb szakaszaiban, akár közelről, részleteiben, vizsgáljuk köl-
tészetét : kicsiben-nagyban ezt a váltakozást látjuk. Nyugalom és hábor-
gás váltja fel egymást, hosszabb időre, 1846 előtt egyszer, s 1846 
után másodszor. De kisebb arányokban, kevesebb tartósággal, az 
egyes nagyobb szakaszokon belől is, sőt egy-egy költeményében magá-
ban is (Levél Arany Jánoshoz), ilyen faj ta hullámzása figyelhető 
meg kedélyéletének. 

Az érzelmi élet intenzitásának, cselekvő energiájának változásai 
ezek, s innen van, hogy kedélyélete annyira hullámzónak, ringatódzónak 
tetszik. Intenzitás dolgában minden esetre változatosabb, mint színe-
zetben, minőségben. H a hasonlattal akarnék élni, kedély állapota vál-
takozásait inkább felismerném egy víztükör képében, mely hullámzik, 
hánykolódik, háborog, ring, imbolyog, gyűrűz és elsimul, mintsem 
egy sokféle hangszerből összeállított zenekarban, melyben hol ez, 
hol amaz hangszer hangszíne vezet. 

De a második Ízületnek e belső fordulata ép úgy nem állt elő 
meglepetésszerűleg, min t az első Ízületé. Láttuk amott a Felhők elő-
futárait , még a dal korában, bár ártatlan jelentkezésben (Heine-félék). 
S ime itt is, még a szerelmi béke áldott idején, vészmadarakat látunk 
fel és tova röppenni : előhírnökeit, jóslatait, nem a forradalomnak, 
hanem a kívánt, egyre türelmetlenebbül vár t lelki (lyrai) izgalmaknak. 
Ez egyre szaporodó előjelek is bizonyítják, hogy határozott szükség-
érzet készíti elő a fordulatot. A házias nyugalomból való kivágyakozás 
utolsó ilyen jele az igen jellemző Mit csinálsz, mit varrogatsz ott, 
melyet két hónappal í r t a márciusi napok előtt. De már szinte a 
bizonyossággal jelenvaló izgalom első szülötte Olaszország, valószínű-
leg szintén januárból. Szállanak előre izgalom vágya vészmadarai : 
«Hosszú sorban a vándormadarak». Ezután már csak a «Talpra 
magyar» következik s a lyrai tárgy fordulata teljes. Költői fejlődése 
belső, ösztönszerű menete (1846 őszétől 1848 márciusáig) szinte vég-
zetszerűleg egybeesett a politikai élet forradalmivá ingerlődésével, s 
évek óta megfelelő táplálékot nyert politikai érdekű olvasmányaiból 
is. Költői fejlődése ; politikai meggyőződésének egész a tettvágyig 
való megérlelődése ; veleszületett temperamentuma s jelleme is, mely 
minden igát lehajítni türelmetlen ; a közélet alakulata : a nemzeti 
történelem nagyszerű krízise : mind találkoztak egymással ama már-
cius 15-én. így lett ő, mire régen vágyott, készült, az izgalmak köl-
tője ; a cselekvő, a politikai izgalmaké, melyekben azonban nemcsak 
költészetével, hanem egész tetterejével szerepel ; így vált neki a haza-
fiság is, a szerelem után, valóságos éleménnyé. 

Most már beteljesül a hit, melyet a költők politikai hivatásáról 
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nagy példák szerint vallott ; teljes értelmet nyer Béranger hatása is, 
és a márciusi nagy találkozóra egész kiforrottságában megérkezik a 
politikai értelemben vett népköltő is ; jön s eljuttatja végzetszerű 
utolsó állomásához nemcsak saját költői pályáját, hanem azt a ma-
gyar irodalmi fejlődést is, mely mikor több mint félszáz esztendővel 
azelőtt megindult, már magával hozta politikai végzete csiráit. Mert 
a X V n i . századvégi irodalmi megújhodás, ha művészi szempontból 
vizsgálva stilreformot s ezáltal költészetbeli felfrissülést, tehát igazi 
irodalmi értékeket eredményezett is, igazi természete szerint a mi 
viszonyaink között csakis politikai természetű, a legnemesebb érte-
lemben vett politikai mozgalom lehetett, s ha nem az lett volna is, 
azzá kell vala válnia. Mert nem úgy igaz a tétel, hogy irodalmunk 
megelőzte a politikát, hanem úgy, hogy magyar nemzeti politika volt 
már irodalmunk is. A magyar nyelvűség kérdése, melyet a latin le-
szorításával ez az irodalom végül meg is valósít, egyszersmind első-
rendű politikai ügy volt minálunk, országgyűlések, törvényhozások 
tárgya, s politikai érdekeket érintve, csakhamar el is vezetett a nem-
zetiségi kérdéshez. A magyar nyelv kérdése a magyar nemzetiség 
ügye volt, s az olvasóközönség is politikai ösztönből, a nemzeti ügy 
iránti érdeklődésből kezdett foglalkozni irodalmunkkal. Egy puszta 
szépirodalom itt nem talált volna olvasóközönségre (a «magyar hölgy» 
irodalmi részvétlensége ellen állandó a panasz) : olvasni a magyart 
a politika tanította meg. Mihelyt irodalmunk a fejlődés során annyira 
jut, hogy már-már önállósul, s politikátlan szépirodalommá készül 
különülni: olvasóközönsége majdnem cserben hagyja, ellenben sere-
gestül tódul a Széchenyi nyomán, de különösen Kossuth hírlapi 
működésével megindult katexochén politikai irodalom felé. Irodal-
munknak ezt a krízisét csak az nem tudja, ki az egykorú folyóira-
tokat sohasem olvasta. Széchenyi fellépéséig az irodalom a magyar 
ember politikai olvasmánya, azontúl már mind több igazi politikát 
kap s Kossuth Pesti Hírlapja megindulásával (184-1) teljessé válik a 
szakadás, mely az irodalmat részvétlenséggel fenyegeti. Ekkor lép elő 
Petőfi s irodalmi programmjául hozza a népiességet, ami ismét, s 
kivált az ő felfogásában csupa merő politikát jelent. S imé ez az 
irodalom ismét magához hódít ja az olvasókat, sőt oly körökből is 
előcsalja, amelyeket eddig kevéssé érdekelt. Petőfi pályafutásában 
kicsiben megismétlődik az addigi irodalom története : a gyökereiben 
politikai programm irodalmi qualitásokat szül, de végül is felfalja 
tulajdon gyermekét. Az irodalmi értelemben vett népköltő teljesen 
politikai színezetű népköltővé lesz, s a szabadságharc viharaiban az 
irodalom politikai végzete, melyre céloztam, teljessé válik. Odavész 
maga a költő is, ki e végzetes fordulatot végrehajtani elhívatott, s 
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eltűntével egy tátongó üresség marad a mult és jelen között, amely 
az irodalomra s az egész magyar közéletre ú j eligazodást teszen 
szükségessé.1 

HORVÁTH JÁNOS. 

1 Az olvasóközönségről itt mondottakra nézve néhány egykorú nyi-
latkozat: Schedel : az 1830—1836 közötti időre vonatkozólag mondja 
Széchenyiről : «legfőbb ösztöne volt e korban az olvasásnak» [Figyel-
mező : 1837:1:25). Ugyané cikkében «roppant»-nak mondja a politikai 
jellegű Jelenkor publikumát (u. o. 45. 1.) ; Gáspár János hagyatékából 
tudjuk, hogy 1841-ben a Jelenkornak 2800 előfizetője volt (Budapesti 
Szemle: 1917:213. 1.); az Athenseumnak ezzel szemben 500 és 1000 
közt ingadozott az előfizetői száma ; helyesebben 1000-ről szállt le 500-ra 
(1. Athenaeum: 1842:11:449—451.). L. még: Döme: A magyar olvasók 
1841-ben (Ath. 1841 : I I : 381.) ; s különösen az Athenœum szerkesztőjének 
idevágó nyilatkozatait («ma, midőn a politika csaknem minden más iránti 
érdekeket úgy szólva kitörölt a keblekből» 1842:11:449.) és «Végszó»-ját 
az 1843. évf. utolsó füzetében («1841-dik éven innen két ok munkált az 
Ath. olvasói számának csökkentésére ; egyik, hogy a polémiát lapunkban 
gyérítők. másik, hogy az olvasók komolyabb tárgyakat kedvelő egész se-
regét csaknem a Pesti Hirlap csábltá magához» : 465. 1. Ugyanitt jegy-
zetben is megismétli, hogy az Ath.-nak előfizetők dolgában főkép a «poli-
tikai ébredés» ártott). — Amit pedig arra nézve mondtam, hogy még az 
irodalomhoz is politikai érdeklődés vonzotta az olvasók nagy részét, jel-
lemzően bizonyítja Tóth Lőrinc feljegyzése, aki a Kisfaludy-Társaság 
1842 febr. 5-iki közülésén a szatira-pályázat alkalmából emlékeztet arra, 
hogy mikor e pályázat kitűzetett, sokan hibáztatták, efféléket vetve ellene : 
«illy társaságoknak nem kellene az irodalmat csupán irodalomnak tekin-
teni, hanem mint ágát a nemzeti életnek, mellyben a nemzet szellemi 
ereje ötszesugárzik ; s azért munkafeladásaiban (= jutalomtételeiben) talán 
sokkal célirányosban cselekszik, ha nem azt tekinti, hogy már legyen a 
literatura eme nemében (t. i. a szatírában) is munkánk, vagy inkább 
zsenge kezdetünk, hanem inkább azt, hogy minél hathatósban működjék 
a nemzet életkörében» stb. (Ath. 1842 : I : 390). Jellemző az ily felfogással 
való vitatkozás épen azon a közülésén, melyen Tóth Lőrinc bejelenti, 
hogy a Kisfaludy-Társ. mindenképen segíteni kíván a hanyatló szépiro-
dalmon, s «rendeltetése határozottabb kifejezése végett neve mellé egy-
szersmind a Magyar Szépirodalomi Intézet melléknevét is» felveszi (u. o. 
386. 1.). Ugyanez ülésen Hunfalvi Pál konstatálja, hogy «a nemzet el kezd 
ordulni nevelőjétől (a magyar irodalomtól), nagykorúnak tartván magát 
s e nevelő alól kinőttnek» (u. o. 392). 



A K A N Y J Á N O S T E R V E Z E T T N É P L A P J A , 

A « N É P S Z A B A D S Á G ». 

1849 június 16-án Arany, ki ekkor belügyminiszteri fogalmazó 
volt, «ajánlkozási iratot» intéz főnökéhez, Szemere Bertalanhoz, ki 
egyben elnöke is volt a forradalmi minisztériumnak. Arra kéri, hogy 
«álladalmi költségen» támogassa Debrecenben már megkezdett népies 
irodalmi vállalatát, melyet most Pesten folytatni szándékozik. Fél-
ívnyi füzetekben óhaj taná terjeszteni a «nép lelkesedésben tartására» 
alkalmas verseit, mert « megmaradásunk egyik főfeltételének s a nép-
költészet leghálásb feladatának» tart ja «a népre és hadseregre lehető 
legnagyobb kiterjedésben hatni». A már megjelent s a közelebb 
világot látandó versekből egy párat mellékelt is ajánlkozásához. 

A füzetes verses vállalat, melyre Arany e folyamodványában hivat-
kozik : A szabadság zengő Hárfája cimmel Debrecenben Telegdy 
Lajosnál jelent meg. Arany László szerint két füzet maradt fenn 
belőle. A megjelenés ideje nyilván arra a tíz napra esik, melyet 
Arany, hivatalba lépésétől a kormány Pestre költözésóig Debrecenben 
töltött : 1849 május 24. és június 5. közé. Semmi sem bizonyítja és 
mi sem teszi valószínűvé Arany Lászlónak azt a megállapítását, illetve 
állítását, (melyet azután elismételt Arany valamennyi életrajzirója), 
hogy e füzetek 1849 elején, vagyis akkor jelentek meg, mikor Arany 
még Szalontán jegyzősködött s a Nép Barátjának egyik szerkesztője 
volt. Május utolsó, junius első napjaira vall az is, hogy egyik füzet-
ből a « Rásüt az esthajnal » kezdetű verset az ugyancsak Debrecenben 
megjelenő Alföldi Hirlap 1849 június 3-iki száma a következő cimmel 
közli: «Mutatvány a ponyva-iradalomnak Arany Jánostól készített 
legújabb termékeiből.» 

Arany László, aki az ismertetett folyamodványt Arany hátraha-
gyott irataihoz csatolt jegyzetei közt közli,1 ez ajánkozás sorsáról 
ennyit ír : «E levélnek aligha volt foganata». 

1 A. J. hátrah. iratai. II . Bpest, 1889. Jegyzetek a bevezetéshez 
XXXIX. 1. 
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Arany maga, «önéletrajzi» levelében nem említi ezt az ajánlko-
zást ; mások se igen emlékeznek meg róla, s mégis sikertelennek 
vélik épp úgy, mint Arany László. 

Ábrányi Kornél szerint» az ajánlkozásnak azért nem volt ered-
ménye, m p . r t j w парря.1 aztán [t. i. június 30-án] Kossuth hivatta 
Aranyt, Petőfit s néhány társukat, hogy fanatizálják keresztes hábo-
rúra a népet, n Ezt hallván, Arany rögtön elhatározta, hogy megy 
vissza Szalontara. Mikor látta, hogy «az ország kormányzója ő hozzá 
és i f jú társaihoz fordul, hogy megmentsék a hazát, rögtön maga előtt 
látta a forradalom bukását». Nem volt «oly naiv», hogy ezt ne látta 
volna. Ezért nem jelentek meg az ajánlkozáshoz kéziratban mellé-
kelt versek. 

Gyöngyösy László sokkal kurtábban intézi el az ajánlkozás sor-
sá t : «A muszka invázió véget vetett ennek is,»2 

Igen valószínű, hogy erre az ajánlkozásra vonatkozik Lévay 
Józsefnek az Arany-jubileum alkalmából egy interjú során tett köz-
lése Arany látogatásáról Szemere Bertalannál : 

«Debrecenben ösmertem meg Arany Jánost — mondatta Lévay — 
1849 januárjában. Miskolcról Szemere Bertalan vitt magával, mint pat-
varistáját. 1847-ben résztvettünk a pozsonyi országgyűlésen; 1848 decem-
ber havában pedig a kormány Debrecenbe tette át szókhelyét. Itt kereste 
fel a költő Arany Szemerét, azzal a célzattal, hogy népdalait és népies 
költeményeit a kormány fizetség ellenében lelkesítő ízül kiadja. Nem 
tudom már mi okból, de sehogy sem tudtak megegyezni, úgy hogy Arany 
János mit sem végezve, kénytelen volt visszatérni hivatalába. És ettől a 
perctől újra jó idő telt el, míg láttuk egymást.3 

Minthogy más adat nem bizonyítja, hogy Arany 1849 januárjá-
ban Szemerét meglátogatta, a látogatás célja és tárgya viszont pon-
tosan egyezik az ajánlkozási irat tartalmával, igen valószínű az a fel-
tevés, hogy Lévay, ki júniusban is Debrecenben Szemere mellett 
dolgozott, mint belügyminiszteri fogalmazó s a hivatalos «Közlöny» 
egyik szerkesztő, munkatársa, — elvétette a dátumot. 

Ha Arany valóban tett volna már korábban is efféle ajánlatot 
Szemerének, akkor erre újabb folyamodásában bizonyára hivatko-
zott volna. 

Lévay közlése abban is eltér eddigi tudomásunktól, hogy látoga-
tást említ, nem pedig írásbeli ajánlkozást. 

1 A. J. kiadatlan költeményei. (Horváth Lajos megőrzött kincseiből.) 
Pesti Napló 1883, 241., 247., 254. szám. 

2 A. J. élete és müvei. Bpest, 1901. 170. 1. 
3 Pesti Napló 1917 február 16. (Yadnai Béla : Lévay Aranyról.) 
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Ez azonban már nem tévedés, hanem való részlete az ajánlkozás 
történetének. 

Arany ajánlkozása ugyanis nem volt sikertelen. 
Szemere Bertalan hivatta Aranyt, tárgyalt vele s e tárgyalásnak 

volt is eredménye, eltérő attól a tervtől, melyet Arany felvetett, na-
gyobb, mint amilyenre számított. 

Beszéljenek erről az egykorú adatok. 
Négy nappal az ajánlkozási irat kelte után Szemere félhivatalos 

lapja, a tRespublica», melyet Erdélyi János szerkesztett, 3. számá-
ban, 1849 június 20-án a Belföld rovatban, Pest, június 19-i kelettel, 
a következő hirt közli : 

«Arany János és Gondol Dániel, több társakkal egyesülve Népi lapot 
fognak kiadni, hír szerint. Mi örülünk e vállalaton, s óhajtjuk a kormány 
részvétét is iránta, mert igazán hiával vagyunk oly népi lapnak, mely 
komolyan és épületesen, ne esak elménczkedve, hanem alaposan, ne csak 
mulattatólag hanem tanítva is szóljon a néphez, a mi atyánkfiaihoz, 
kiket az evangeliomi mester tanai foglaltak el eddig, most pedig a 
politicai evangeliomnak el kell foglalni minden gondolataikkal együtt. 
A nép nem gyermek. О megérti a jó szót. Neki nem kell csevegés 
vagy épen fecsegés. Az irók humorát alig élvezheti, mivel ő minden 
Írónál gazdagabb humorban, ha kell. Ha törvényeket, eme politicai tíz-
parancsolatot akarunk vele felfogatni, megkívánja hozzá amaz ünne-
pélyes hangot, mely hagyomáson maradt reá azon időből, mikor tanulá 
gyermekkorában Jehova megjelenését a sínai hegyen, adván törvényt 
az ő népének. Az örökös írói elménezkedés, viczkándozás kedélyt ront 
a népben s hitet gyöngít a szent iránt. Neki az esak komázás, figurá-
zás. Azok a ,kend', «kegyelmed féle megszólítások bárminő mosolygó 
szavak «Táncsics «-nak, még nem népszerűség. Franklin effélén soha 
nem disputált ; nem tartott különösen philologiai leczkét ; mégis jól 
írt a nép számára. A mi nópiróink megtarkázták nyelvöket egy-két 
közmondással, s azt hitték, jól van. Pedig nem volt jól. — Mi örülünk, 
ha minél előbb találkozik író, ki magát a nép felfogásához illő egyszerű-
ségig ki tudta mívélni.» 

E közlemény éle nemcsak Táncsics ellen fordult, kit megnevez, 
hanem a <iNép Barátjá » -nak szerkesztője, Yas Gereben ellen is, ki-
nek lapját Arany, a volt szerkesztőtárs, ugyanazokkal a vádakkal 
illette,1 mint e közlemény írója : Erdélyi János. 

Yas Gereben nem is hagyja magán száradni e vádakat. Június 
20-án reggel jelenik meg a Respublicá-ban a hír, Vas Gereben nyom-
ban eljár az illetékes helyeken, hogy lapját a kormány továbbra is 
támogassa, s még az aznap este megjelenő nMarczius Tizenötödiké»-

1 Erről részletesen Pogány József: A. J. politikai nézetei. Bp. 1909. 
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ben (ekkor Pálfi Albert szerkesztette) nyi l t levelet ir «Erdélyi János-
nak, a republicanusnak !» 

Erdélyi forradalmi ós republikánus múltját firtatja, párhuzamban 
saját múltjával. A néplap ügyében ért sérelme miatt ekkép panasz-
kodik, illetve dicsekedik: 

[Erdélyi] tRepublica című lapot szerkeszt, mellynek 2-ik számában, 
mellyben a megjelenő és megjelenendő lapokat számlálja elő, azt sem 
tudja, van-e «jYep barátja» czímü lap, és a 3-ik számában már Arany 
Jánost a nem látott Népbarátja rovására feldicséri és pedig úgy, hogy 
részemről kevés köszönnivalót találok benne.» 

«A «Nép barátja» kegyed tudta nélkül is meg fog ezután jelenni és 
pedig a kormány pártolása mellett ; kiadó és felelős szerkesztője pedig 
leszek ón, ki épen arra vagyok büszke, a miért kegyed gyaláz, hogy mu-
lattatva tanítok és tanítottam a télen is, mikor kevés embernek állt neve-
tőre a szája.» (211. lap). 

A Márczius Tuenötödiké-ne\ ugyané számában külön cikk is 
foglalkozik a néplapok ügyével. (209—210. 1.) Nyilván Yas Gereben 
sugalmazta. Mindenáron továbbra is biztosítani akarja lapja számára 
a kormány anyagi támogatását : 

Néplapok. 

Nem szoktunk könnyedén akármit is nagyon megdicsérni. 
Annyit azonban mondhatunk, hogy a két néplap, a magyar és a tót, 

annyit tettek az országhan, mennyit tán senki. 
Forradalmi irodalom a Népbaráton kívül más méltó terméket nem 

mutathat föl. Itt városban kevésbbó olvasták azon lapokat, de a vidéken 
azok, kik a néppel érintkeznek, tudják legjobban, minő áldás volt e 
két lap. 

Felhívjuk bizonyságtételre a vidékieket, fel azon nagyobb birtokoso-
kat, kik Pestre jővén, első gondjuk volt, hogy volt jobbágyaik számára 
azen lapot, tíz, sőt száz példányban is megrendeljék. 

Azt felteheti rólunk akárki, hogy az igazságon kívül egy szerkesztőt 
megdicsérni más érdekünk nem lehet. 

De felszólalni kötelességünknek érzettük, mivel amigy félútról fülein-
ket egy meglepő hír ütötte meg. 

Azt állíták tudniillik előttünk, hogy a belügyminiszter a létező két 
néplapról magas kegyét le akarná venni, s azt más újonnan keletkezőkre 
akarná árasztani. 

Mi hajlandók vagyunk az egószet oda magyarázni, hogy a kormány 
a létezőkön kivül még több néplapokat is támogatand. 

Ekkor semmi észrevételünk. 
Halljuk, hogy Csehországból már hoztak egy pánszláv szerkesztőt, 

ki a jó pénzért nálunk majd a magyar ügy mellett agitálni fog. 
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A második magyar néplapot Arany János szerkesztendi. Ha nem tör-
ténik az előbbi lap rovására, nincs ellene legkisebb kifogás. 

De aggodalmunk méltó lehet, mert a Eespublicában nagyon fitymá-
lódni kezdenek az eddigi néplapok ellen. 

Ha ebben több fekszik, mint a mennyit az első fordulóra elárulnak, 
miután a szerkesztők jelessége s ügyessége ellenében egy körömfeketényi 
kifogás sem lehet, kénytelen az ember azt hinni, hogy a belügyminister-
nek az érdeklett szerkesztők lelki függetlensége sem tetszik, azt találja 
tán a ministerelnök ur észrevenni, hogy ezen két ember a democratia 
szót tisztán találta érteni és ugy akarja azt a népben propagálni, nem 
pedig a mint azt a tudósok a mai világban venni szokták ? 

Vas Gereben támadására Erdélyi János igen röviden és fölényesen 
válaszol. A Respublicá június 22. számában (19. 1.) a belföldi rovat-
ban helyreigazítás jelenik meg, mely szerint a megjelenő lapok minap 
közölt jegyzékéből Vas Gereben Nép Barátja kimaradt, s «a kima-
radásért Vas G. igen nagyon megharagudott». 

E helyreigazításhoz Erdélyi csillag alatt a következő jegyze-
tet fűzi : 

Azon invectivák mellett, melyeket alulírt ellen kapkod össze haragjá-
ban V. G. a tegnapelőtti «Marczius» hasábján, igen jellemző az az őszinte-
ség, melylyel maga magát tetőtül talpig ledicséri. Meghajlok ez őszinteség 
előtt ! Jó ember ! sárral mossa magát. 

Erdélyi. 

Arany megállapodása Szemerével végleges volt. Valószínűleg az 
eredeti terv megmásításaival függ össze, hogy a Respublicá-nak már 
június 21-iki számában (15—16. 1.) megjelenik Aranynak April 14-ike 
című verse, mely bizonyára azok közül való, melyeket ajánlkozásához 
mellékelt. 

Az előkészületek az új néplap kiadására megindultak. Június 
30-án a kormány hivatalos lapjában, a Közlöny-ben, az ú j felelős 
szerkesztő, Emődi Dániel, «Budapest, 1849. junius 25.»-i kelettel a 
lap élén, nagy betűkkel közölt szerkesztői programmj ának utolsó 
pontjában i r j a : 

«V. Gondoskodott a' kormány, hogy a' Közlöny mellett heten-
ként kétszer, vasárnap és csütörtökön egy néplap is jelenjen meg 
Arany János és Gondol Dániel által szerkesztve. Czíme: «Népszabad-
ság.» Programmja az első számban megjelenend. » —-

Ugyanez a h í r ugyanígy megjelent a Közlöny másnapi számában 
is. (1849 július 1., 146. szám, 546. L) 

Hasonló formában a Respublicá is közli a hirt június 30-iki 
(12.) számában (48. 1.) «Pest, junius 29-én 1849» kelettel «Az ország 
kormánya által» közölt hirek közt első helyen : 
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«A „Közlöny" hivatalos lap július elsejével Emődi Dániel szer-
kesztése mellett fog megjelenni, melyhez melléklapul adatik az Arany 
és Gondol által szerkesztendő „Népszabadság" czímű népi lap ; s így 
lapirodalmunk nem csak számban, de tartalomban is fog nevekedni.»1 

Az orosz hadsereg durva beavatkozása következtében elvetélt 
„Népszabadság" történetét most már összefoglalhatjuk: 

Arany, mint miniszteri hivatalnok 1849 június 5-én, a kormány-
nyal együtt érkezik Debrecenből Pestre. Pesten lakott ekkor Petőfi is 
«és a két jó barát egész a hónap végéig volt egymással gyakori, 
szeretetteljes érintkezésben.»2 Ekkor írta Petőfi a hadsereg lelke-
sítésére A honvéd című költeményét, s hogy anyagi bajain enyhítsen, 
a miniszterelnöknek, Szemere Bertalannak, azt az ajánlatot tette, hogy 
versét ő saját költségén kinyomatja, az állam pedig vásároljon meg 
belőle sok ezernyi példányt. Szemere az ajánlatot elfogadta s a versből 
500 forintért megvett 25,000 példányt.3 Kétségtelen, hogy Arany 
június 16-án a maga hasonló ajánlatát Petőfi példájára s buzdítására 
tette meg Szemerének. Szemere magához hivatta Aranyt, s az eredet 
tervet elhagyva avval bízta meg, hogy Gondol Dániellel együtt egy 
új néplapot szerkesszen, mely a kormánynak hivatalos néplapja lenne. 
Gondol Dániel is belügyminiszteri fogalmazó volt ekkor. Bá r a 
Respublica, Szemere félhivatalos lapja, mely június 21-iki számában 
legelőször adja hírül az ú j néplap megindításának előkészületeit, 
még csak «óhajtja a kormány részvétét iránta», — a hír nagy ria-
dalmat kelt a kormány támogatásával megjelenő Nép Barátja kiadó-

1 E néplap tervezése és előkészületei magyarázzák valószinüleg Ercsey 
Sándornak egy vaskos tévedését Arany életéről készült feljegyzéseiben. 
Ercsey elmondja, mily körülmények közt vállalta el Arany 1849 májusá-
ban a belügyminiszteri hivatalt s hangsúlyozza, hogy Aranyra nézve igen 
fontos volt jövedelmének szaporítása. A 800 forintnyi fizetéssel járó fogal-
mazóság «nem igen volt» «valami nagyon jutalmazó» hivatal, ámde «a 
részére adományozott hivatali fizetéséhez járulandott még a Nép Barátja 
czímű lap szerkesztői, illetőleg főmunkatársi díjából várható jövedelem 
is.» (A. J. életéből. Bp. 1883. 44—47. 1.) — Arany azonban ekkor már 
hónapok óta nem volt a Nép Barátja szerkesztője. E laptól jövedelme 
nem lehetett. Ercsey jól emlékezett arra, hogy Aranynak fogalmazó korá-
ban volt reménye szerkesztői mellékjövedelemre is, de azt nem tudta, 
vagy arra már nem emlékezett, hogy egy új lap, a Népszabadság révén. 
Ezért keveri bele ebbe a korba is Nép Barátjá-t, melynek Arany csupán 
1848-ban volt fizetéses «társszerkesztője». 

2 Eerenczi Z. : Petőfi életrajza. Bp. 1896. III. 347. 1. 
3 Ferenczinél u. ott III. 351—354. 1. — Dr. Badics Ferenc : Petőfi 

levelei (P.-Könyvtár XXIII.) Bp. 1910. 185—187. 1. 
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jának és szerkesztőjének, Vas Gerebennek táborában, a hol bizonyára 
közvetlen értesülések alapján már tudják, hogy az új néplap lesz a 
hivatalos néplap. Ezt megmásítani már nem lehet s Vas Gereben és 
hivei csak ar ra törekednek, hogy a kormány anyagi támogatását 
továbbra is biztosítsák a Nép Barátjának. By értelemben foglal állást 
az ú j néplap dolgában a június 21-én este megjelenő Marczius Tizen-
ötödike. Az előkészületek az új lap kiadására megindulnak. Június 
25-én már neve is van a lapnak : Népszabadság s elhatározott dolog, 
hogy hetenként kétszer, minden vasárnap ós csütörtökön, a hivatalos 
Közlöny mellékleteként fog megjelenni, — amit a Közlöny június 
30-iki és július 1-i, s a Respublica junius 30-iki száma hivatalosan 
bejelent. Június 30-án azonban már megérkezik Pestre annak a híre, 
hogy az orosz Debrecen alatt van, a kormány falragaszokon s a 
Közlönyben értesíti Buda-Pest polgárait arról, hogy székhelyét való-
színűleg kénytelen lesz máshová elhelyezni, július 3-ától 13-áig maga 
a Közlöny sem jelenik meg, Arany János július 1-én Szemere enge-
délyével visszasiet családjához Szalontára, s a Népszabadság nem 
születik meg. 

Kinek az eszméje volt az ú j néplap, és mi lett volna hivatása, 
mi tette időszerűvé ? 

Arany saját nyilatkozataiból tudjuk, milyen nagy kedvvel foglal-
kozott volna néplap szerkesztésével, mennyire megbánta, hogy a 
Nép barátja szerkesztését ki engedte csúszni kezeiből.1 Azt is gon-
dolhatnék tehát, hogy Arany maga vetette fel az eszmét Szemerével 
való tárgyalásai során. 

De mégsem ez a valószínű. Ha Szemere nem gondolt volna 
nyomban más tervre, aligha hivatta volna Aranyt, kinek ajánlkozását 
elfogadhatta vagy visszautasíthatta volna szóbeli tárgyalás nélkül is, 
épp úgy, mint a Petőfiét. 

Valószínűbb tehát, hogy Szemere már a néplap tervével hivatta 
és fogadta Aranyt. De mi szüksége volt a kormánynak új néplapra ? 

A Respublica közleménye megjelöli a nyomot, amelyen elindulha-
tunk. Ez a közlemény először is Vas Gereben ellen fordul. A Nép 
Barátjára, vonatkozik a «fecsegés», «az örökös irói elménckedés, 
vickándozás», a «komázás, figurázás» vádja. A kormánynak tehát 
jobb néplapra volt szüksége. De mért épen ekkor, holott a Nép 
Barátja már kezdettől fogva rossz volt. Avagy talán a Nép Barátja 
ellen kellett volna új lapot alapítani ? Nem. Ha rossz lap volt is, 
ártani nem ártott, a kormány politikáját nem keresztezte, sőt min t 

1 V. ö. Pogány József id. értekezését 15—21. 1. 
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néplapnak épp az volt a fő hibája, hogy túlságosan is, nagyon is 
feltűnően kormánypárt i volt, mint Petőfi mond ta : «a legpecsovicsabb 
lap széles e hazában.»1 

Az új néplapot tehát nem Vas Gereben ellen akarta Szemere 
megalapítani, hanem nyilván a másik néplapíró ellen, kit a Respub-
lica közleménye meg is nevez : Táncsics Mihály ellen. 

Persze legkevésbbé sem azért, mert «philologiai leckéket tar-
tott» a népnek, s mer t sűrűn használta a «kend», «kegyelmed» meg-
szólítást, hanem sokkal komolyabb okokból. 

Táncsics ugyanis, ki lapot nem alapíthatott, mert nem volt ehhez 
5000 forintnyi kauciója, ez időben «Forradalom cím alatt egyes 
ívenkint közlött lap ut ján mondotta el meggyőződését»,2 mely lénye-
gesen eltért a kormány politikájától. A Forradalomból összesen 8 ív 
jelent meg. Az első kettő még Debrecenben, a többi hat gyors egymás-
utánban, hetenként átlag kétszer már Budapesten június 5-ike ós 30-ika 
között, vagyis épen az időtáj t, amikor Szemere Aranyt új néplap 
szerkesztésével bízza meg. 

A Forradalom valóban keresztezte a kormány politikáját s a 
kormány szempontjából veszedelmes, a parasztság körében igen nép-
szerű törekvéseket képviselt. A legradikálisabb agrárreformokat köve-
telte : az összes úrbéri terheknek, a nemesség valamennyi politikai 
és gazdasági kiváltságának rögtönös és minden kárpótlás nélkül való 
eltörlését ; az urasági földek konfiskálását, illetve felosztását ; körül-
belül 100 holdnyi bir tokmaximum törvénybeiktatását. Minden egyéb 
kérdésben is, így például a községek önkormányzatának kiterjesztése 
dolgában, a legmesszebbmenő radikálizmus álláspontját fejezte ki 
célok és eszközök tekintetében egyaránt. Mindezt, kommunisztikus 
alapelveket hangoztatva, a leghevesebb stílusbeli gesztusok kíséretében 
követelte, s e követelések visszautasítása esetére belső forradalommal 
fenyegetett. 

Ezt a lapot, ezt az irányt akarta Szemere az új néplappal ellen-
súlyozni. 

Táncsics nem ekkor hangoztatta először ezeket az elveket és 
követeléseket. Ily szellemben szerkesztette már a Munkások Újságát 
(1848 április 2—december 29.) s írta a forradalom éveiben kiadott 
könyveit és röpiratait . Hátása s népszerűsége rendkívül nagy volt. 
Petőfi és Arany nem tudott mandátumhoz jutni , Táncsicsért ellenben 
mintegy tiz kerület vetélkedik s egyszerre több helyen választják 

1 Petőfi levele Aranyhoz : 1848 augusztus 16. 
2 V. ö. : Táncsics : Életpályám (T. M. müvei VI. k.) Budapest, 1885. 

III, 94. 1. 
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meg. Azok a parasztmozgalmak, melyek kevéssel a márciusi napok 
után s 1848 végén, 49 elején nemcsak nemzetiségi vidékeken, hanem 
magyar megyékben is oly nagy erővel törtek ki a földesurak s a ha-
tóságok ellen, s melyeket legtöbb helyt csak erőszakkal lehetett el-
fojtani, e mozgalmak szoros kapcsolatban voltak Táncsics agitá-
ciójával,1 

Táncsics lapjának, a Munkások Újságának nagy népszerűsége 
volt egyik közvetlen oka már a Nép Barátja megalapításának is-
A Nép Barátjának az volt a feladata, hogy ellensúlyozza Táncsics 
lapjának nagy népszerűségét s a «szabadságot» a maga módján ér-
telmező parasztságot a kormány politikájára térítse. A kormány, 
ma jd a honvédelmi bizottmány erős anyagi támogatásban részesítette 
Vas Gereben lapját, a Munkások Újságának terjesztését ellenben 
igyekezett megakadályozni, m a j d pedig, mikor újabb «földosztó» moz-
galmak jelentkeztek, 1848 végén a lapot betiltotta. 

1849 júniusában a viszonyok megint nagyon kedveztek Táncsics 
propagandájának. Táncsics befolyása már Debrecenben, kivált a füg-
getlenség kimondásának körülményeivel kapcsolatban igen jelenté-
kennyé vált. Az orosz beavatkozás hírére, a keresztes háborúként 
szervezett népfelkelés izgalmai közepette, a vármegyék s általában az 
összes közhivatalok folyamatban levő újjászervezése, a hatósági köte-
lékek meglazulása következtében a parasztság megint hajlamossá lett 
a radikálizmusra. 

Ekkor adja ki Táncsics gyors egymásutánban a Forradalom 
röpíveit. 

Ezeknek hatását irodalmi úton is ellensúlyozni kellett. A Nép 
Barátja, hajdani ellenfele a Munkások Újságának, még fennállott 
ugyan, de tehetetlennek, Vas Gereben e feladatra alkalmatlannak bi-
zonyult. Új néplap, ú j szerkesztő kellett : ezért bízta meg Szemere 
Arany Jánost egy új néplap szerkesztésével. 

Hogy Arany és Szemere közt a megállapodás létrejöhetett, azt 

1 Forradalmunk történetének e részleteivel történetírásunk keveset 
foglalkozott. A nyilvánosságra került adatok az egykorú lapokban talál-
hatók. Aránylag sok levéltári adatot közöl egy csomóban (egyszersmind 
Táncsics hatásáról is) : Oláh György : Békés vármegye 1848—1849. Gyulán 
I. 1890. II. 1893. — V. ö. : Szeremlei Sámuel : Vallás-erkölcsi és tár-
sadalmi élet 1848 óta Magyarországon. (Prot, theol. könyvtár, I.) Bpest, 
1874. 17—24. 1. Szeremlei : Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi 
forradalom idejérő l. Pest, 1867. I. 76. 1. Táncsics emlékiratainak id. kö-
tete. Kemény Zsigmond : F orradalom után (B. K. Zs. összes művei XII. 
k. Bpest, 1908.) 36—38. 1. 
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nemcsak annak tulajdoníthatjuk, hogy Aranynak nagy kedve volt 
néplapot szerkeszteni, s hogy Szemere bizonyosan nagyra becsülte 
írói tehetségét ; nem is csak annak, hogy a Nép Barátja értékéről s 
Vas Gereben képességeiről ítéletük megegyezett. 

Bizonyára hozzájárult e megállapodás létrejöttéhez az is, hogy 
Arany, mint egy paraszt városnak volt jegyzője, nemcsak hogy álta-
lában jól ismerte a parasztság gazdasági és társadalmi viszonyait, de 
összeütközésbe is került, szembe is helyezkedett azokkal a radikális 
agrármozgalmakkal, melyeket a publicisztikában Táncsics képviselt, 
s melyek ellensúlyozása lett volna az új néplap legsajátabb feladata. 

Ercsey ír ja : 
«Az 1848. óv beköszöntésével Aranyra nézve is válságos idők követ-

keztek. Nemcsak hivatalának terhei nehezedtek reá jobban-jobban, de a 
népben is felébredt szabadabb szellem folytán, mely ha nem is valami 
nagy féktelenségben, de egyszer-másszor mégis némi túlvitt szabadosság-
ban nyilvánult, bár saját egyéni sérelmei nem voltak is, a szabadosság-
nak ezen nyilvánulásait és tényeit neki is, mint az elöljáróság egyik tag-
jának, habár sajnálattal is, tűrnie kellett. így például a szalontai nép 
azon hiedelemben lévén, hogy ő már korlátlan ura önmagának s többé 
semmiféle felsőbb hatóságtól függenie nem kell : akkori elöljáróságát ön-
hatalmúlag föloszlatta és tisztújítást eszközölve, rendes városi tanácsot. . . 
szervezet t . . . a nélkül, hogy erre a megyei vagy más hatóságtól enge-
délyt nyert volna. A nép, az ily zivataros korszak kezdetén, ritkán hall-
gat a higgadt és jó tanácsra; s így nem hallgatta meg ekkor az Aranyét 
sem, kit különben mindig tiszteletben tartott.» 1 

A tapasztalatoknak, melyekre Arany e súrlódások közben tett 
szert, bizonyára nagy részük volt abban, hogy Arany a megindítandó 
Népszabadság szerkesztője lett. 

Arany életrajzaiban a belügyminiszteri fogalmazóság általában 
úgy szerepel, mintha Arany ezt a nem igen megtisztelő, alacsony 
állást csak anyagi vagy társadalmi kényszernek engedve vállalta volna, 
s ez a tisztség is csak afféle nyűgös, de még sokkal meddőbb hiva-
taloskodást jelentett számára, mint később a nagykőrösi tanárság 
vagy az akadémiai titkárság. 

Miniszteri fogalmazóságának ilyetén felfogására maga Arany adott 
alapot Gyulai Pál számára készített önéletrajzában, ahol is hivatal-
vállalásáról azt állítja s részletes magyarázatokkal hangsúlyozza, hogy : 
«az okok, melyek e szerencsétlen elhatározásra bírtak, kevéssé valá-
nak politikai jelleműek.» 

1 Ercsey id. m. 40. 1. 
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E sorokat azonban több kritikával kell olvasni, mint eddig tet-
ték. Nem szabad elfelejteni, hogy Arany ezt 1855-ben, a Bach-kor-
szakban írta, valamint azt sem, hogy ekkor már azoknak a barátai-
nak befolyása alatt állott, kik 1849-ben az úgynevezett békepárthoz 
tartoztak s kik a forradalomnak negyvenkilences szélsőségeit élesen 
elítélték. 

Megismerve most már a Népszabadság előzményeit és körülmé-
nyeit, látva, mint siet Arany már Debrecenben a nép és hadsereg 
lelkesítésére szánt népies verseit ponyvára adni [a szó eredeti értel-
mében], mint a jánl ja fel a kormánynak irodalmi szolgálatait s mint 
vállalja el a fontos politikai feladat teljesítésére hivatott ú j néplap 
szerkesztését, — mindez nemcsak azt mutat ja meg, miféle irodalmi 
tervekkel töltötte el miniszteri hivataloskodása öt hetét, hanem azt 
is bizonyltja, hogy Arany egész lélekkel állott a «forradalmi, demok-
rata és republikánus» kormány szolgálatába. Nemcsak hivatalnoki 
minőségében, hanem egész írói és költői mivoltában csatlakozott a 
kormányhoz épp akkor, mikor annak politikája egyre radikálisabb 
irányba fordult : a politikai meggyőződésnek tehát igenis volt része 
abban, hogy Arany «bureau-hivatalt kért és nyert» a Szemere-
minisztériumban. 

C z ó b e l E e n ö . 

Irodalomtörténet. 33 
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VIL 

A felújulás korában (1772—1820.) költészetünk a sokáig parla-
gon hevert föld képét mutatja, szegénység után gazdagságot. Az iro-
dalomtörténet költői iskolák szerint tárgyalja e korszakot, részben 
evvel kombináljuk mi is eddigi felosztásunkat. 

A líra minden iskolában képviselve van. A franciások közül ide 
tartozik B. Orczy Lőrinc, inkább az eszme, a gondolat lírikusa, mint 
az érzelemé. Hirdeti a francia szabadelvűség és felvilágosodás esz-
méit, ha nem is nagy eredetiséggel, de erős meggyőződéssel. A szegény 
parasztnépnek ilyen buzgó védőjével csak jóval később, a XIX. szá-
zadban találkozunk új ra . Barátja Barcsay Ábrahám szintén érezteti 
a franciák hatását, modern szóval mind a kettejüket antiklerikálisnak 
mondhatni , de Barcsay inkább az érzelmek költője. Ányos Pált is ez 
iskolába sorozzák, bár ennek alig van egyéb alapja, minthogy barát-
ságban volt Barcsayékkal. Gondolkozás módra ugyancsak távol áll 
Voltaire híveitől ő, aki XVI. századi dühhel támad II. Józsefre, amért 
a «hitetlen, hiteszegő, farkas, hibás vallású» protestánsoknak vallás-
szabadságot adott. (Kalapos király.) Különben jelentékeny lírai tehet-
ség, amit bizonyosan még jobban kifejtett volna, főkép szerelmi lírá-
ját, ha szerzetesi pályája és rövid élete meg nem akadályozza. 

A deákos iskola csaknem kizárólag lírai. Mind a három tagja 
kétségtelen tehetséggel bírt rá, noha Rájnis, akit inkább az elmélet, 
a verselés tudománya vonzott, nagyon keveset irt. A másik kettő ter-
mékenyebb és Révai modernebb formában írt szerelmi dalai mai íz-
lésünkhöz is igen közel állnak. Azonban jellemzőbb rájuk a szemé-
lyekhez intézett alkalmi költészet, ez a nem épen kívánatos műíaj. 
Mindkét hibáját Baráti Szabó Dávid érezteti legjobban, úgy a költőiet-
len, köznapi tárgyakat, mint a teljesen kritikátlan, szertelen magasz-
talást és hízelgést. Virág Benedek, aki a fenségig fölemelkedett, 
nagyobb költő a triász tagjainál, de az ő vállukon emelkedett. Hatott 
magánál nagyobb költőkre is. (Berzsenyi, Vörösmarty.) 
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A népiesek műfaja az epika, de Horváth Ádám lírikus is. Egy-
pár éneke, egyházi ós világi, túlélte őt, de hogy lírája általában 
népszerű lett volna az ő végtelen hosszú, fárasztó verseivel, az nem 
hihető. Gvadányi nagy népszerűségében is aligha van része lírájának, 
annak a költői levelezésnek, amelyet az ő külön kis Helikoni Köré-
vel (Molnár Borbála, Fábián Julianna, Czizi István, Donits András) 
folytatott. Gvadányi n e m lírikus természet és könnyen beleesik az 
alkalmi verselés hibájába : köznapi lesz. 

A következőkben az iskolák körvonalai már nem olyan élesek, 
azért mellőzzük és inkább máskép csoportosítunk. Földi János és 
Ráday Gedeon csak alig hogy jelét adták lírai tehetségüknek, érde-
met inkább mint ízlésújítók szereztek. Tudvalevő, hogy Kazinczy 
nagyságának is ez egyik főrésze, ő azonban mint lírikus is korának 
jobbjai közé tartozik. Mellettük említhető Verseghy Ferenc, szintén 
elméletíró is, csakhogy ő amellett erőtől duzzadó termékeny költői 
temperamentum ; inkább temperamentum, mint eredetiség. Szemere 
Pálról is elmondhatjuk, hogy kevéssé alkotó erő, még akkor is, ha 
a Mondolat ellen írt kitűnő szatirikus verseket mind neki tulajdonít-
juk, holott eddig csak annyit sikerült nagyon valószínűvé tenni, hogy 
e versek nagyobb részét ő írta, a kisebb részt Kölcsey. Nem kétes 
azonban, hogy ő a szerzője ezeken kívül néhány szép szonettnek és 
egyéb lírai darabnak. I lyen ma is kellemesen olvasható vers nem 
hiányzik Fazekas Mihálynál sem, a szelíd érzelmek ós a természet 
lantosánál, valamint Újfalvi Krisztinánál se, aki az ekkor verselő nők 
közt leginkább érdemli meg a költő nevet. 

Líránk veszteségei közé tartozik Szentjóbi Szabó László kora 
halála, még inkább pedig a Dayka Gáboré és a Bacsányi elhallga-
tása. Ki tudja, nem vesztettünk-e bennük két nagy lírikust. 

Végre a kor nagy lírikusait egyszerűen megnevezzük, mert nem 
szorulnak bemutatásra Csokonai, Berzsenyi, Kisfaludy Sándor és 
Kölcsey. 

Az epika egy új faj jal gyarapodott. A németből fordított Karti-
gám-mai (1772) bevonult irodalmunkba a regény, hogy folyton erő-
södve néhány évtized múlva már elsőrangú ékessége legyen. Bessenyei 
első szerény kísérlete e fajban németül jelent meg és eszméit, jobban 
mondva Voltaire eszméit akarja hirdetni. Ugyanez a feladata nagy 
regényének is (Tariménes), mely átlátszó allegóriában Mária Terézia 
uralmát jellemzi. A józan okosság regénye akart ez lenni, mondja 
Beöthy, de ez maga még soha sikerült költői munkát nem alkotott.1 

Ma is kéziratban van. 

1 Beöthy Zsolt : A szépprózai elbeszélés. 
33* 
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A kor népszerű regényírója Dugonics, akinek Etelkája (1788) 
egyidőben a legnépszerűbb, valósággal bálványozott könyv volt. Két-
ségbe nem vonható, hogy ez a nagy siker jó hatással volt regény-
irodalmunk fejlődésére, Dugonics regényei azonban épen nem bizo-
nyítanak szerzőjük epikus tehetsége mellett. Ma már azt is tudjuk, 
hogy alig van bennük eredetiség. Népszerűségét az idő teljesen el-
vitte magával, semmit se hagyott meg belőle ; egész érdeme csak 
irodalomtörténeti, de ez is érdem : a maga korában hasznos ember 
volt. Verseghy Ferenc regényei is eredetiek gyanánt jelentek meg, 
pedig nem azok, noha két főmunkája (Gróf Kaczajfalvi, Báró Külneki) 
nem puszta fordítás, hanem átdolgozás. Szellemre nézve az előbbivel 
meglehetősen rokon a vele egészen egykorú magyar Eobinson 
(1808—9, 2 kötet), Szekér Joachimtól. Különösen hangzik, hogy ezt 
az oly kevéssé ismert munkát kell a korszak egyetlen eredeti regé-
nyének tekinteni, a mi azonban, sietek hozzátenni, egyszerűen azt is 
jelentheti, hogy forrását még eddig nem kutatták ki. De ha többé-
kevésbé fordításnak bizonyulna is, kétségtelen, hogy ez érdekes mun-
kának hatása a regény fejlődésére nem veszett el, amint nem veszett 
el Verseghy regényeinek jó hatása sem. 

Az epikában találkozunk aztán az ismert fajokkal is. Horváth 
Ádám Hunniása még mindig főkép verses krónika, nem egészen 
Tinódi modorában, mert Vergilius nyomán bizonyos eposzi machinával 
élénkítve: álomlátás több ízben, jövendölés, Irigység, Félelem, Pártütés, 
Kevélység, stb. megszemélyesítése. Jellemzés, szerkezet tekintetében 
krónikás. Másik nagy munkája a Budolphias öszekever száraz való-
ságot ós képtelen kalandokat. Szintén száraz krónikát írt Gáti István 
is (Második József a máramarosi éhségben 1792), cifraság gyanánt 
ráaggatva a tárggyal semmikép össze nem olvadó klasszikus mitoló-
giát. Túlteng a mitológia Baráti Szabó Dávid hexameteres elbeszé-
lésében is, A komáromi földindulásról (1777), amely témát, mellékesen 
mondva, Gvadányi is feladta pensumképen Fábián Juliannának. Baróti-
nál legalább az előadás érezteti a költőt. 

Találunk még költőietlen fantasztikus történeteket a magyarok 
őskorából, a fin-ugor rokonság értelmében, amely ekkor kezdett is-
mert té válni. 

Gróf Gvadányi Józsefnek sikerült egy olyan alakot megalkotni, 
a Peleskei Nótáriusban (1790), amely nemzete közérzését egy időpont-
ban kifejezte ós korát túlélte. A maga korában szinte oly népszerű 
Bontó Pál (1793) kevésbé tudott az időnek ellenállni. Gvadányitól az 
epikai tehetséget nem lehet megtagadni, de kiváló költőt se szabad 
benne látni. 

Kisfaludy Sándorban is van némi epikai tehetség, de ez távolról 
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sem vetekedhet l í rája gazdagságával. Megértjük, hogy első regéit nagy 
tetszéssel fogadta a közönség, hatott a magyar mult dicsőítése, az 
elég érdekes cselekvény, a szép lírai részletek stb. Azonban csakhamar 
rá kellett jönnie, hogy a mult képe hamis, a cselekvény valószínűtlen, 
a jellemezés sablonos és ismétlődő ; angyalian tökéletes lények és 
ördögi gonosztevők. 

Mélyebb jellemzést találunk Kármán novelláiban és nagyobb 
változatosságot Verseghy költői elbeszéléseiben, a terjedelmes Eikóti 
Mátyástól a Szentesiné című anekdotáig. Ez utóbbi mellé állítható 
Szentjóbi ma is kedvelt anekdotája, Az együgyű paraszt, mely mint 
a maga nemében legjelesebb alkotása korának, csekély terjedelme el-
lenére is megérdemli a fölemlítést. A korszak legértékesebb epikai 
alkotásai azonban Fazekas Mihály Ludas Matyija (1815) és Csokonai 
Dorottyája (1804). Ezek víg eposzaink elején, Petőfi : A helység kala-
pácsa, Arany : A nagyidai cigányok után foglalnak helyet. A Ludas 
Matyi kitűnő szerkezetének, nagyon kevés párja van egész költésze-
tünkben. 

A dráma tárgyalásában most találkozunk utoljára az iskolai 
drámával, mely hosszú időn át egyedül látta el színjátékkal, bármilyen 
szerény mértékben is, a közönséget, nemcsak a tanulóifúságot. Amint 
a világi színészet megkezdődik (1790), az iskolai színjátszás lassankint 
elhal a XIX. század elején. Ellenben megindul a világi drámairodalom, 
bizonyságául, hogy ennek létezése feltételezi a színészetet. Maga a 
korszak tudvalevőleg épen Bessenyei György drámáival kezdődik, 
ezekkel a könyvdrámákkal, amelyek drámaírói tehetségről nem tanús-
kodnak, inkább epikus olvasmányok, bizonyos eszmék hirdetésére. 
Igazi sikere csak a Philosophus c. vígjátékának volt, aminek irodalmi 
hatása is érezhető. Sajnos, ez is nagyon kevéssé eredeti. Dugonics 
regényeit először mások alkalmazták színpadra, aztán ő maga is se-
gítségére sietett az ú j intézménynek, németből adoptált gyarló dara-
bokkal. Híres regénye folytatását is megírta színdarabnak (Etelka 
Karjelben), de bizonyára ezt is, mint a többieket, németből dolgozta á t 

Horváth Adám is megpróbálkozott egy szomorú és egy víg da-
rabbal, mind a kettőt a Hunyadiak korából merítve, de drámai küz-
delmet nem tudott nyújtani. Komoly darabja jórészt eposzát (Hunnias) 
ismétli, vígjátéka olvasmánynak, ha nem is mint igazi dráma, eléggé 
élvezhető. Nem tudott igazi drámai küzdelmet nyújtani Szentjóbi 
Mátyás királya sem, de az igazi magyar király dicsőítése, lelkes hangja 
és jellemzésre törekvése népszerűséget szereztek neki hosszabb időre. 
Csokonai színdarabjainak is csak az a kétségtelen érdeme, hogy fel-
léptetett néhány magyaros típust, amelyeket aztán a későbbi kor ki-
fejtve virágzásra emelt (külföldies mágnás, falusi zsidó, cigány, quietált 
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katonatiszt stb.), Ugyanez az érdeme, a zamatos magyar nyelv mellett, 
Simái Kristóf vígjátékainak is, amelyekkel Dugonicshoz hasonlóan 
támogatta az új színészetet. Darabjai nem puszta fordítások, de át-
dolgozásuk leginkább csak a személyek és a színhely magyarrá téte-
lében áll. 

Kisfaludy Sándor a drámát is kedvvel művelte, de míg az epi-
kában legalább eleinte siker kísérte működését, itt már egyáltalán nem 
termet t neki babér. Igazi drámai küzdelmet nem tudott nyújtani sem 
történelmi, epikus színdarabjaiban, sem a többiekben, amelyek egyetlen 
célja a magyar nemesség magasztalása. Színpadi ismeretére jellemző, 
hogy mint Bayer mondja , Hunyadija előadása vagy 12 óra hosszáig 
ta r tana . 1 A korszak végén már a német romantika is bevonul irodal-
munkba ; Gombos Imre Esküvés e (1817), amely különben nincs érdem 
nélkül, világosan muta t ja a német végzetdráma hatását. 

E korszakban tehát igazi nagy költői értéket csak a lírában és 
epikában találunk. Az előbbi számra nézve sokszorosan nagyobb, de 
azért ez utóbbit se szabad kicsinyelni, mert Zrínyi óta csak most van 
rá megint példa. A dráma első tapogatózó kísérletei még nem tudtak 
valódi értéket létrehozni. 

VIH. 

A nemzeties költészet kora (1820—1867) irodalmunk klasszikus 
korszaka, mely költészetünk mind a három faját tetőpontra juttatja. 

A lírában ott találjuk először Kisfaludy Károlyt, akinek néhány 
költeményét ma is éneklik, szavalják, a népdalt és balladát is tovább 
fejlesztette. Szintén a népdalban jeleskedett Vitkovics Mihály, de a 
költői levélben és epigrammban is. Még magasabbra emelkedett Czuczor, 
egyébként is jeles lírikus, de főként néhány népdala akár a népköl-
tészet, akár legnagyobb költőink mértékével mérve elsőrangú. Ányosnál 
meg szokták említeni, hogy szerzetesi pályája akadályozta költészete teljes 
kifejtését, ezt elmondhatjuk Czuczorról is, de a veszteség itt valószínű-
leg nagyobb. Ki tudja, az üldözés folytán, amelyben feljebbvalóitól 
részesült, hány szép népdala veszett el azáltal, hogy nem írta meg. 

Bajza személytelen lírája, mely érzelmeit elképzelt helyzetekre és 
személyekre ruházza és amely költőinkre is nagy hatással volt, Petőfi 
felléptével, sokat vesztett, de azért úgy érzelmes dalai, mint hazafias 
ódái és elegiái igazi költőnek mutat ják. Vachott Sándor a tiszta ér-
zelmi líra egyik igen rokonszenves képviselője. A forradalom után 
rázúduló üldözés, ma jd betegsége és kora halála miatt távolról sem 
adhat ta azt, amire képes lett volna. Veszteséget jelent másik két if jú 

1 Bayer József: A magy. drámairodalom története. 
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lírikusunk halála is : Kunoss Endréé, néhány népszerű dal szerzőjeé 
és Nagy Imréé, akinek hattyúdalát nem olvashatjuk meghatottság 
nélkül. Viszont okunk van befejezettnek tekinteni Szemere Miklós 
pályáját, aki hosszú élete alatt mindig könnyen verselt és mindig 
pongyolán. Vele ellentétben B. Eötvös József csekélyszámú lírai köl-
teményei közt is tartalmilag és alákilag becses gyöngyöket találunk. 
Ha Tompa Mihály ma nem is egészen az, amit néhány évtized előtt 
láttak benne, t. i. Arany és Petőfi egyenlő rangú társa a lírában, ma 
is kiváló lírikusaink közé számít. 

Sárosy Gyula Petőfi mellett a forradalmi szellem legerősebb képvise-
lője, nemcsak az Arany trombitában, mely jelentékeny részben lírai, 
a költő gyűlöletének kiáradása, hanem kisebb költeményekben is. 
Forradalmi Erdélyi János is, egyszersmind a szelíd érzelmek költője. 
Már Petőfi előtt többször fölemelte szavát az egyenlőtlenség ellen, a 
jogtalan nép érdekében, legszebb költeményének is ez a tárgya. (Egy 
gyermek születésére, 1839). A forradalomban aztán olyan republikánus 
és királyok ellensége lesz, mintha csak a Petőfi lantját pengetné. 
(Szabad hangok, 1849), Az if jú Greguss Ágost is nagyon radikális 
hangon szól bele a forradalomba a királyok és papok ellen intézett 
verseivel (Edzdalok 1848). Legnagyobb lírikusainkat itt is egyszerűen 
megnevezzük, hiszen Vörösmarty, Petőfi és Arany neve beszél ön-
magáért. 

A forradalom utáni líra nagy gazdagsága nem engedi meg, hogy 
képviselőit egyenkint jellemezzük, meg kell elégednünk azzal, hogy a 
kiválóbbakat névszerint megnevezzük, mellőzve természetesen azokat, 
akikről már volt szó. Tehát : Gyulai Pál, Lévay József, Tóth Kálmán, 
Vajda János, Tóth Endre, Zalár József, Madách Imre, Szász Károly, 
Mentovich Ferenc, Thaly Kálmán, Szelestey László, Bozzai Pál, Cser-
melyi Sándor, В о rut h Elemér, Balogh Zoltán és — Jókai. Ez utóbbi 
óriási terjedelmű egyéb munkássága mellett verset is annyit írt, mint 
kevesen, leginkább humoros lapjai számára, ezekben aztán egy-egy 
értékes lírai darab is akad. 

Az epikában ismét Kisfaludy Károly nevével találkozuuk először. 
Már balladái és egyéb verses elbeszélései is irodalmunk gazdagodását 
jelentik, még inkább pedig novellái. Ha Tihamér-t regénynek vesszük, 
mint Toldy Ferenc teszi, akkor az első történeti regény nevet is meg-
érdemli, víg novellái pedig ma is a legjobbak közé tartoznak. Fáy 
András értékes novelláival előkészíti a társadalmi regényt, amelynek 
elsejét is ő alkotja meg (A Bélteky-ház) és folytatja később is, amikor 
már nem egyedül áll. Gaal József szintén az első regényírók közé 
tartozik, novelláival pedig hatott Petőfire is. Kovács Pál, Kisfaludy 
Károlynak méltó tanítványa, novelláiban ép olyan vonzóan tudja ra j -
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zolni a vidéki középosztály életét, míg ellenben Csaló Pál elbeszélé-
sei inkább Kármán irányát folytatják a lélektani analízisben. 

Vajda Péter, aki sokfélével foglalkozott, elsősorban elbeszélő, 
egy terjedelmesebb regénynek is szerzője. De nem az elbeszélés nála 
a fő, hanem eszméi hirdetése s hogy ezt szabadabban tehesse, leg-
inkább a távoli kelet mezébe öltözteti novelláit. Kuthy Lajos a bor-
zalmak írója a francia romant ika némely irányának hatása alatt. 
Mindamellett nagy regénye (Hazai rejtelmek 1846) nemcsak érdekes, 
de jellemzése sincs minden érték nélkül. Novellái alig olvashatók. 
A kibékítő befejezést, bármilyen legyen is a tárgy, szinte szándékosan 
kerüli, szomorúra fordítva elrontja. Ugyanebben szenvednek Obernyik 
novellái is. 

Jósika Miklós ma már nem tartozik legnagyobb regényíróink közé, 
de még mindig olvasható. A legnagyobbak : Eötvös, Kemény Zsigmond, 
Jókai sokkal ismertebbek, semhogy tárgyalni kellene őket. 

Novellaíróinkat megközelítőleg se sorolhatjuk el, annyian vannak. 
Nemcsak összes regényíróink írtak novellákat, hanem még nagyon 
sokan, egészen ismeretlenek és nagyon is ismertek : Bajza, Kölcsey, 
Vörösmarty, Petőfi, Arany stb. (Kölcsey novellái is e korszakba esnek). 

Áttérünk most a verses epikára. Székely Sándorral az eposznak 
új korszaka indul meg. Eposzunkra évszázadok óta súlyos bilincs gya-
nánt nehezedett, hogy tárgyát a jelenből vette. Ezzel szakított Székely, 
mikor az ősi múltba nyúl t vissza és szakított a klasszikus mitológiával 
is. Ezekben Vörösmarty Székely hatása alatt állott és költészetünk 
nem vallotta kárát. Sajnos ez újítások magukban nem elegendők ki-
tűnő munkák alkotására, Vörösmartyban pedig, egyebeket mellőzve, 
hiányzott az epikai kompozíció. Csak később, két kisebb eposza érez-
tet ebben haladást (Széplak, В о т ) és mindenek felett legkitűnőbb 
eposza, a Két szomszédvár, az egyetlen remekmű, amelyet a roman-
tikus eposz létrehozott. 

Horvát Endre Árpádja ha valamivel kevesebb harcot tartalmaz, 
tehát áttekinthetőbb is, min t a vele rokontárgyú Zalán futása, viszont 
Vörösmarty lírai szépségei hiányoznak benne. Ezt mondhatni Czuczor 
két első eposzáról is, de a Botond úgy szerkezetével, mint vonzóbb 
tárgyával, melyben a szerelemnek is jelentékeny szerep jut, a roman-
tikus eposz jobb alkotásai közé tartozik. Debreczeni Márton Kióvi 
Csatája ismét a gyöngébbek sorában foglal helyet. 

Garay János a könnyen hevülő, túlságosan termékeny költők 
közé tartozik, akik nagyot alkotni nem bírnak szaporaságuk miatt, 
mint ahogy az állatvilágban is csak a kis állatok szaporák, a nagyok 
nem. A költészet minden ágában csak úgy áradt belőle a vers, amiből 
ma már csak egy-két kisebb elbeszélése él (Az obsitos, Kont stb.). 
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Ebben a kisebb epikában Vörösmartynál igazi remekeket találunk 
és Czuczorn&l sem hiányoznak a sikerültebb darabok. Tompa körül-
belül egyenlő arányban epikus és lírikus, do l írája határozottan érté-
kesebb. Epikájában kevesebb kitűnő alkotást találunk, de találunk. 

Legnagyobb lírikusunk, Petőfi, az epikát is kedvvel művelte és 
alkotott is benne remekeket. (János vitéz, Helység kalapácsa, Tündér-
álom). Viszont Arany, legnagyobb epikusunk, alig kisebb a l í rá-
ban is. 

Forradalom utáni epikánk, versben és prózában, olyan gazdag, 
hogy itt is meg kell elégednünk, mint a líránál tettük, a jelesebbek 
fölemlítésóvel. Mellőzve azokat, akik már említve voltak ismertebb, 
jobb regény- és novellaíróink : Pálffg Albert, Degré, Beöthy László, 
Gyulai Pál, P. Szathmáry Károly, Vadnai, Vértesi, Bérczy Károly, 
Abonyi Lajos, Balázs Sándor. A verses epikában : Gyulai, Vajda 
János, Szász Károly, Tóth Kálmán, Tóth Endre, Thaly Kálmán, 
Balogh Zoltán. 

A drámára a színészet óriási föllendítő hatással volt, legalább 
számbelileg. Arra gondolni se lehet, hogy csak megközelítőleg is teljes 
felsorolást nyujtsunk, meg kell elégednünk, a kiválóbbak fölemlí-
tésével. 

Kisfaludy Károly nem hiába volt irodalmi vezér, a költészet mind 
a három fajában jeleskedett. Vígjátékain megérzik a kor bálványa, 
Kotzebue hatása, néha darabja tárgyát is ő tőle vette, de örök érdeme 
marad, hogy ő a magyar vígjáték megalapítója. Komoly drámái is a 
kor jobbjai közé tartoznak. Ha Katona Józsefnek lett volna része 
olyan sikerben, mint Kisfaludynak, ma nemcsak Bánk bánt, leg-
kitűnőbb tragédiánkat és az ezt előkészítő kísérleteit ismernénk, hanem 
a Bánk bán után írt drámáit is. Veszteséget jelent Bolyai Farkas 
elhallgatása is, mert a kitűnő mathematikus a drámára is határozott 
tehetséggel birt, érzékkel a jellemzés és a tragikum iránt. Kisfaludy 
Károly két komoly drámája tárgyát tőle vette. Fejlettebb irodalmi 
életben ós mindenek felett virágzó színészet mellett bizonyosan nem 
vesztette volna el olyan hamar a kedvét. Ungvárnémeti Tóth László 
kora halála is veszteséget jelent, mert egész fiatalon írt drámája 
(Narcis) határozott tehetségre mutat. Gróf 1 eleki László is csak egy 
darabot hagyott ránk (Kegyenc), de tragédiája helyét a Bánk bántól 
nem messze, drámairodalmunk elején kell kijelölni. 

Amint Kisfaludy Kotzebue hatását érezteti, Gaal József Peleskei 
Nótáriusában is német hatás a tündéries elem, egyidőben ép oly nép-
szerű a német irodalomban, mint a maga korában Kotzebue. Gaal 
Józsefnek legismertebb darabján kívül is volt színpadi sikere. A tün-
déries darabok kedveltségét mutatja, hogy egy másik népszerű költői 
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elbeszélésünk, Ludas Matyi is ilyen cifrasággal díszítve került szín-
padra, de Balog István gyöngébb átdolgozónak bizonyult Gaal Józsefnél. 

Vörösmartyn úgy a német, mint a francia romantizmus hatása 
megérzik, ez utóbbi eró'sebben. Ha az epikus kisebb benne a lírikus-
nál, a dramatikusról se mondhatunk jobbat. Drámái tele vannak köl-
tői szépségekkel, csakhogy ezek nem mindig drámaiak. Igy Csongor 
és Tünde legbájósabb alkotása drámairodalmunknak, de mint dráma 
nagy fogyatkozásokkal bír. Epikájában találtunk egy tökéletes alkotást 
(Két szomszédvár), drámájában ez hiányzik. 

Megérdemli még a fölemlítést a romantikus dráma két tehetsé-
gesebb képviselője, Czakó Zsigmond és Hugó Károly. 

A politikai vígjáték a kornak megfelelően leginkább a vármegyei 
kortes világgal foglalkozik. Ez a tárgya három jelesebb képviselőjének : 
Nagy Ignác: Tisztújítás (1843), Eötvös: Él jen az egyenlőség 1844)^ 
Kovács Pál : Nemesek hadnagya (1844). Színpadon a Tisztújításnak 
volt legnagyobb sikere, de az Eötvös darabja is tetszett, sőt Kovács 
Pálnak is, aki e tekintetben nem volt elkényeztetve, jutot t némi 
siker. Eszme és költőiség tekintetében az Eötvös darabja áll első 
helyen ; ennek költője elvéhez híven it t is korának eszmevilágába 
nyúl, kigúnyolja azt az egyenlőséget, amelyet mindenki csak felfelé 
hirdet, lefelé gyakorolni nem akar. Bosszú c. tragédiája a romantiz-
mus értékesebb alkotásai közé tartozik, de színpadra nem került. 

Fáy András Eötvöshöz hasonlóan szintén a hasznos költészet 
híve, de színműveiben nem hódol neki annyira, mint elbeszélő mun-
káiban. Van értékes alkotása a komoly drámában is, (A két Báthory), 
de nagyobb kedvvel ós sikerrel művelte a vígjátékot. (Bégi pénzek, 
A közös ház, Külföldiek). Szintén egy vígjátékkal (Fiatal házasok) ara-
tott sikert Csató Pál a novellaíró is. 

A korszak legtermékenyebb drámaírója Szigligeti. Irodalmunk 
legkiválóbb drámáit nem neki köszönjük, de alkotott értékeset is 
minden fajban : tragédia, vígjáték, népszínmű. Ez utóbbiban magának 
a fajnak is ő a megalkotója. Obernyik Károly mint a társadalmi 
dráma képviselője érdemel figyelmet. Emlékezzünk meg Petőfiről is, 
épen mert Petőfi. Ha ránkmaradt drámájából és töredékéből ítélünk, 
az ítélet nem kedvező, de egy egészen fiatalember első kísérleteiből 
a jövőre biztosan következtetni nem lehet. 

A forradalom utáni korszaknak is voltak népszerű és tehetséges 
drámaírói (1 óth Kálmán, Jókai, Dobsa, Kövér Lajos, Szigeti József), 
de igazi kimagasló alak csak egy van : Madách Imre. Az ember 
tragédiája a Bánk bán mellett drámairodalmunk legfőbb büszkesége. 

Állítsuk most össze a korszak mérlegét. Legnagyobb lírikusaink 
e korszakra esnek, de ugyanez áll az epikáról is ; legkiválóbb eposzaink 
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és egyéb költői elbeszéléseink épen úgy itt találhatók, min t legki-
tűnőbb regényeink és novelláink. Es a két műfa j körülbelül egyensúlyt 
tar t , a korszak alig nevezhető inkább lírikusnak, mint epikusnak. 
A dráma még nem vetekedhet társaival, de már kiválót is alkotott. 

* 

És ide pontot teszek, m e r t az irodalom ugyan folyik tovább, de 
az irodalomtörténetnek körülbelül vége van és én csak úgy mellékesen 
nem végezhetem el, amit sokak munkája hosszú évek alatt fog létre-
hozni. 

Most pedig tegyük meg az egész magyar költészettel, amit min-
den egyes korszakkal megtettünk. Irodalmunk hét korszaka közül a 
két elsőt mellőzzük ; az első nagyon homályos, a második nagyon 
szegény, igazi nemzeti költészetünk csak a protestáns korral kezdődik. 
A líra ez öt korszak mindegyikében alkotott értékeset, az epika csak 
háromban ( 'Zrínyi — ^Csokonai, Fazekas — 3Arany, Petőfi, Vörösmarty, 
Eötvös, Kemény stb.) ós csak az utolsó korszakban egyensúlyozva 
egymást a két faj. A dráma csak a két utolsó korszakban számít, 
meg lehetünk elégedve, hogy a XIX. században már nagyot is tudott 
alkotni. 

Azt kell tehát mondanunk, hogy nemzetünk elsősorban lírikus, 
azután epikus és utolsó sorban drámai tehetségű. 

IX. 

Vessünk egy pillantást a népköltészetre is. Amit ebből eddig 
összegyűjtöttek, már olyan jelentékeny anyag, hogy elegendő az in-
dukcióra. Népköltési gyűjteményeinknek igen tekintélyes részét teszi 
a népdal, tiszta líra. Számbelileg nem kisebb ennél a népmese, tiszta 
epika. De van egy nagy különbség : amaz eredeti magyar költészet, 
emez internacionális. Amit Heves megyében vagy a székely földön 
mesélnek, azt ismerik Franciaországban meg Kis-Azsiában, Norvégiá-
ban meg Bulgáriában stb. Magyar jellem legföljebb az előadás mód-
jában található (pl. hol volt, hol nem volt). Mondáink jóval kisebb 
számmal vannak (pl. Krisztus mondák), ezekben talán több az ere-
detiség. Van aztán vegyes fa j , l íra és epika vegyülete: népballada és 
románc elég szép számmal. Ezekben az idegen tárgy már ri tkább. 

Mi képviseli a drámát népköltészetünkben ? Gyerekek házról-házra 
járva, átöltözve előadnak bizonyos ünnepi já tékokat s az elmondott 
verseket valamennyire el is játsszák (pl. alvást színlelve lefekszenek). 
Karácsonyra két ilyen játék is j u t ; egyik a regös ének, még pogány -
kori maradvány, másik a bethlehemes játék. Van aztán vízkereszti, 
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Balázs-napi, pünkösdi stb. játék. Népies drámánk tehát teljesen pr i -
mitív fokon maradt. 

Ilyen módon népköltészetünkben a sorrend ugyanaz : líra, epika, 
dráma. Sőt itt még határozottabban nyilvánul az, hogy a magyar nép 
leginkább az érzelem költője. 

Ezt a lírai jellegét már mások is kiemelték. Gyulai szerint a 
magyar népköltészet századok óta csak a lírában nyilatkozik s csak 
dalai vannak, nem egyszersmind eposztöredékei, mondái .1 Vikár Béla, 
aki sokat foglalkozott népköltészettel, szintén úgy találja, hogy népünk 
költése nem az epikai fajban válik ki első helyen, hanem az érzelmi 
költés mezején. A magyar nép igen nagy lírai költő, ha nem nagyobb, 
de legalább is akkora, mint bármely más nép a föld hátán.2 

Vájjon nem mondhatná-e valaki, hogy minden nemzet költészete 
túlnyomólag lírai, amint maga a költészet fogalma is elsősorban 
lírát je lent? Tehát az eredmény, amelyre jutot tunk, nem eredmény-
Nem így áll a dolog. íme a francia irodalomtörténet eléggé megszo-
r í t ja a poésie körét, kizárván belőle a regényen és novellán kívül még 
a drámát is, ezt a jórészt verses műfaj t és mégis kiváló ismerői mást 
hirdetnek róla. A francia nem lírikus — mondja Lanson. Irodalom-
történetének tíz évszázada alatt három vagy négy ízben kísérelte meg 
lírai költészetet alkotni, de ez csak napjainkban sikerült igazán3 

Tehát nem minden költészet vizsgálata vezet ugyanarra az ered-
ményre. 

Befejezésül egy szót a rokon népekről. Gondoltam, hogy az ő 
költészetükből is lehet valamit tanulni tárgyukra nézve, de meg kel-
lett győződnöm, hogy ez cévedés. Oly régen elváltunk tőlük, hogy 
egész költészetünk, legeslegrégibb nyomaiban is, a rokon népektől 
nagyon messze és tőlük teljesen függetlenül, egészen más hatások 
alatt keletkezett és fejlődött. Irodalmunk jellegét csak önmagából lehet 
megállapítani ; hogy nekem ez sikerült-e, nem én ítélem meg, de 
azzal a hittel teszem le a tollat, hogy nem volt felesleges meg-
próbálni. 

SZIGETVÁRI I V Á N . 

1 Gyulai : Petőfi és lírai költészetünk. 
2 A magyar népköltészet remekei. (Bemekírók képes könyvtára.) 
3 Lanson : Historie de la littérature française. 1898. 
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«Thúry György éneke.» 

T. Gy. éneke, melynek egyik változata a Nemz. Múzeumi Jankovich-
féle másolatban (hung, quart. 236.), másik a Szencsey-féle daloskönyv 
242—243. lapján olvasható, s melyet Thaly a Régi Magyar Vitézi Éne-
kekben adott ki, de kellő indokolás nélkül száz évvel korábbról (1548) 
keltezve : megjelent már az 1828-iki Aurora 71. lapján is, tehát jóval a 
Thaly-féle kiadás (1864) előtt. Ez az Aurora-beli szöveg egészen híven, 
csupán a helyesírást modernizálva, követi a Jankovich-féle másolatot, 
s így ez utóbbira nézve kormeghatározó értékkel bír. A Jankovich-féle 
másolat, mint azt annak idején előadtam (Irodalomtört, 1914 : 395. s 
köv. 1.), nem egyszerű másolás; leírója még utólag is, kaparással, beszú-
rással, törléssel, módosított a szövegen. Ily utólagos hozzáírással került 
oda utolsó sorul ez: «Énekli Túri György vér szomjúzásában», egy ki-
törölt sor helyére, melyről azonban még a kitörlő vonáskák ellenére is 
megállapíthatni, hogy az éneklő nevét nem foglalhatta magában. Ily gya-
nús eredetű sornak köszönheti Thúry György, hogy a vers szerzőjeként 
szerepelhetett, s hogy benne a XVI. századi vitézt gyanítván, Thaly az 
egész költeményt, a szövegben előforduló 1648-as évszám ellenére is, 
1548-ikinak tette meg. Már az idézett helyen elég valószínűséggel kimond-
hattam, hogy Thaly a kéziratot olyan állapotban találta, amint ma lát-
ható (id. h. 395. L). Most már ez egészen bizonyos, mert már az Aurora-
beli szöveg ugyanazt a változatot közli. Csak kéziratbeli címét («Végbéli 
Vitéz Éneke») változtatja meg így : «Vitéz Túri György éneke. (1648)». 
A vers közlője nincs megnevezve. Thaly tehát, mint már akkor is állí-
tottam, a szövegmódosításban nem, csupán a korábbról keltezésben hibás. 

HORVÁTH JÁNOS. 

A Kazinczy F. el len írt gúnyirat szerzője. 

Balassa József a Mondolat R. M. K-beli kiadásának (1897) függelékéül 
kiadta azt a Kazinozy ellen írt, durva hangú gúnyiratot, amelyet egy 
1895-ben Visontán talált s jelenleg Barta Szabó Jenő birtokában lévő 
kéziratos kötetben fedezett fel. A kötet ismertetésekor Balassa a gúnyírat 
szerzőjéről még csak annyit állapított meg (I. K. 1895: 308.), hogy «a 
Kazinczy ellen a Tövisek és virágok megjelenése alkalmából intézett 
durva gunyirat szerzője Kazinczynak sárospataki iskolatársa volt», de 
nevet nem említ. A gúnyirat kiadásakor azonban már névvel is kaposo-
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latba hozza, Láczai Szabó József előbb pápai, majd 1808-tól sárospataki 
főiskolai tanárt és papot tartván szerzőjének. «A Mondolatnak — úgy-
mond — ő volt Patakon a legbuzgóbb terjesztője, előadásaiban is bántotta 
Kazinczyt s az itt közölt, durva gorombaságokkal telt gúnyiratnak is 
csak ő lehet a szerzője.» (98. 1.). Két lappal később meg ezt Í r ja : «Szer-
zője minden valószínűség szerint Láczai, aki Kazinczyval egy időben volt 
pataki diák, bár nála jóval fiatalabb». Balassának ez az álláspontja aztán 
át is ment az irodalomba. (L K. 1911: 395. Pintér, II . 29.) 

Az alábbiakban részint magából, a gúnyiratból vett belső (tartalmi), 
részint külső (más forrásokból merített) bizonyságok alapján ki fogom 
mutatni, hogy Láczai semmikép sem lehet e gúnyirat szerzője s Balassa 
téved, mikor őt tartja írójának. 

1. A gúnyirat szerzője sem a szövegben, sem az «Utol Irás»-ban( 108. 
1.) nem nevezi meg magát. Kiléte megállapításának csupán csak «a 
Klávisát» adja kezébe az olvasónak, ezt mondván : чÉn quondam Í777. és 
18-ba Pataki Deák valék, és éldegéltem kedvemre . . . de . . . elbujdostam 
Debretzenbe, [magától érthető, hogy tanulmányainak folytatása céljából] 
és nem sok idő alatt annyira mentem, hogy utóbb is belőllem nem egyéb 
leve egy becsületes peregrinusnál». (108—9.) Mivel Láczairól hitelesen ki 
tudjuk mutatni, hogy nemcsak 1777 és 78-ban, hanem egész iskolai pályá-
ján keresztül [az 1775-ik óv kivételével, melyet a német nyelv kedvéért 
Kassán töltött] Sárospatakon tanult [1780 jan. 22-én subscribált, vagyis 
ekkor lépett a togátusok közé] és így egy napig sem volt debreceni diák. 
Láczai szerzőségét már ez alapon is kizártnak kell tartanunk. 

2. Az ismeretlen szerző azt mondja magáról, hogy pataki deák korá-
ban a Katonasor nevű kollégiumi épületben lakott Kazinczyval együtt és 
pedig Kazinczy, az «Alumnus Úrfi», az alsó soron, szerző pedig a felsőn. 
Ez az adat is kizárja Láczai szerzőségét, mert Láczai, akinek szülei 
Patakon laktak [atyja : Pál, pataki főbíró volt s a herceg után a város 
legvagyonosabb polgára], sohasem lakott diák korában a kollégiumban, 
hanem a szülei háznál. 

3. A gúnyiratban levő két párbeszéd, a szerző előadása szerint ta' 
Vértes allyán . . . a Tárnoki V. Fogadóban» [tehát a Dunántúl] folyt le 
(101. 1.) s nem Sárospatakon. Ugyancsak dunántúli lakosnak mondja 
magát szerző az Uttol Irás-ban is : « . . . lakom — úgymond — Fehér, 
Győr, Tolna, Baranya, Somogy, Szala, Veszprém, Komárom és Esztergom 
Vármegyékbe, élődöm az igaz Kálomista Papok és Mesterek grátziájjok-
ból». (109. 1.). Ez az adat is ellene mond a Sárospatakon működő Láczai 
szerzőségének. 

Lássuk most már, hogy Kazinczy maga kit tartott a gúnyirat szerző-
jének ? Kazinczy sehol sem mondja azt leveleiben, hogy a gúnyirat szerzője 
határozottan Láczai Szabó József. Csak azt írja, és pedig több izben, hogy 
az ő anyjáról s felesége szegénységéről szóló hírek Láczai Józseftől ered-
nek [Kaz. lev. X I I : 144., 145.] s hogy «A Mondolatban is nagy része 
van Láczainak». [Kaz. lev. XII : 146.], sőt Sárközynek azt írja, hogy 
«egyenesen ennek a keresztyénnek [t. i. Láczainak] köszöni a Mondolatot 
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is». [Kaz. lev. XII : 283.]. Ma már teljesen tisztázva lévén a Mondolat 
szerzőségének kérdése, megállapíthatjuk, hogy Kazinczy tévedett, mikor 
azt hitte, hogy Láczainak része van a Mondolat írásában. Epúgy téve-
dett akkor is, mikor azt hitte róla, hogy részes a gúnyirat szerzősé-
gében is. 

Kazinczy, leveleinek bizonysága szerint, 1814 okt. második hetében 
értesült arról, hogy Horváth Ádámók körűi «Patakról Pasquillek forog-
nak» [Kaz. lev. XII : 144.].1 Tudta, hogy a Mondolatot Patakon Láczai 
terjesztette s hajlandó volt azt hinni, hogy a Mondolatot ő Íratta meg 
Somogyival, nemkülönben azt is hitte, hogy másokkal egyebet is íratott 
ellene. A "Wesselényi Miklóshoz 1814 dec. 25-én küldött levelében ugyanis 
így ír : «Pataki Prof. Láczai uram Somogyi Gedeonnal ellenem Mondo-
latot, 's másokkal egyebet irata.» (XII : 227.). A Dessewffyhez 1815 
december 14-én írott levelében sem állítja Kazinczy, hogy a gúny-
iratot Láczai írta : csak azt mondja, hogy a pataki «Togátusoktól 
híreket szedtek a' Tiszteletes Prédikátor urak s ezekből pasquillusok 
írattak» [ХП1 : 336.], de itt már azt sem említi, hogy a hírek Láczaitól 
eredtek. Maga sem tudott eligazodni arra néze, hogy Patakon készült-e 
hát a gúnyirat vagy másutt ? Egyszer azt hitte, hogy Patakon írták 
[«Pataker Machwerke» XII : 270.], másszor meg csak nagy általánosság-
ban, a hely megnevezése nélkül mondja, hogy «pasquillusok írattak». 
[XIII : 336.]. Az tény, hogy mióta Kazinczy a Tövisek és virágokban 
(1811) megtámadta Láczait : azóta Láczai a nyelvújítás ellenségeihez 
csatlakozott s előadásain is csipkedte Kazinczyt, de iránta tisztelettel 
viseltetett, amit Szemere Pál előtt is kifejezett 1814 ápr. havában s kérte 
őt, hogy adja ezt Kazinczy és pesti barátai tudtára. [XI : 335.] 

A gúnyirat írásának ideje szerintünk 1812-re teendő, mert szerzője 
azt mondja, hogy az 1811-ben [febr. havában] megjelent Tövisek és virá-
gok» tsak egy évi szamár tsikójja a' Magyar Literaturának» (102. L). 

íratásának helyét a Dunántúl kell keresnünk, valódi szerzőjének kilé-
tére nézve pedig csak annyi állapítható meg bizonyosan, hogy 1777—78-
ban Sárospatakon tanult, majd Debreczenbe bujdosott s tanulmányait 
abbahagyott peregrinus egyén, akinek kereszt neve Péter volt.2 [«Ki hitte 
volna, írja magáról, hogy a piszkos ós szűrös Petiből valaha a' nagy és 
ditsősséges . . . Széphalmi Yintzónek Korreszpondensz társa lehessen.» 
101. 1.] 

1 Kazinczy azt hitte, hogy két róla szóló gúnyirat forog közkézen 
[XII : 144. 270.], holott azok a részletek, melyekre hivatkozik, egy és 
ugyanazon gúnyiratból, a Balassától kiadottból valók. 

2 A subscriptionalis anyakönyvben az 1777 és 1778-ik években 
csupán csak két olyan deák neve szerepel, akinek keresztneve Péter volt ; 
az egyik Bodon Péter, aki 1777 jan. 26-án, a másik Simon Péter, aki 
1777 július 26-án írta alá az iskolai törvényeket. Irodalmunkban egyikük 
neve sem ismeretes. Egyébiránt az is lehetséges, hogy a szerző 1777—78-
ban csak az alsóbb osztályok valamelyikében tanulhatott Patakon. Ez 
esetben neve nem szerepelhet az 1777—78. évekről szóló subscriptionalis 
könyvben. 
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Meg kell jegyeznünk, hogy a gúnyiratban előforduló helyi és időbeli 
utalások és vonatkozások fedik a valóságot ; fedi az is, hogy a szerzőnek 
pataki deák korában volt egy Tóth János nevű iskolatársa [a kollégiumi 
anyakönyv szerint 1773 július hó 22-én subseribált], akinek hasonnevű 
fia, a peregrinus deák, a szerzővel, a tárnoki (Fejér m.) vendégfogadóban 
történt találkozása idején [1812-ben] valóban sárospataki diák volt. [1812-
ben, 22 éves korában subseribált.] 

Az előadottak alapján kizártnak tartjuk Láczai Szabó József szerző-
ségét. Ha Láczai irta volna a gúnyiratot, arról Kazinczynak, pataki bizal-
mas emberei (Vályi Nagy Ferencz, Szombathi János, Kézy Mózes) útján 
bizonyosan határozott tudomása lett volna s nem lett volna kénytelen 
tájékozatlanságban maradni. Bármily elkeseredett ellensége lett légyen 
is Láczai Kazinczynak s bármily nagy buzgósággal terjesztette is Pata-
kon a Mondolatot, még sem tehető fel róla, hogy ő, az erkölcstan és 
cura pastoralis komoly tanára, az istenes tartalmú könyvek egész soroza-
tának szerzője, egy oly durva ós trágár kifejezésekkel teljes s papi 
állását megszégyenítő gúnyirat készítésére és terjesztésére vállalkozott 
volna. HARSÁNYI ISTVÁN. 

Arany: Gondolatok a béke-congressus felől. 

Az irodalmi közvélemény e költeményt rendszerint a londoni béke-
kongresszushoz kapcsolja, mintha a költő ehhez fűzte volna a vége felé 
kissé enyhülő, egészben véve azonban igen sötét és reménytelen elmélke-
déseit. Az időrend azonban ellene szól e véleménynek. Arany a költeményt 
valószínűleg 1850, szeptember végén vagy októberben írta. Először a Pesti 
Röpivek 36. lapján, tehát az okt. 13-i, 2. számban jelent meg ; ennélfogva 
az 1851, júliusában tartott kongresszus nem adhatott ösztönt a költemény 
megírására. De ennél inkább az előbbi kongresszusok s az állandó, vagy 
amint nagyon is nagy reménységgel elnevezték, az örök béke kérdésével 
foglalkozó nagy irodalom, mely Rousseau-tó\ kezdve szinte minden nagy 
bölcselőt ós államférfit : Saint-Pierre, Kant, Gentz, Saint-Simon stb. fog-
lalkoztatott. A bóketársulatok pedig a köztudatba akarták vinni ezt az 
utopiás gondolatot : 1815-ben New-Yorkban, 1816-ban Londonban, 1830-ban 
Genfben, 1841-ben Párisban alakult ilyen társaság. 

Az eszme még nagyobb körben való terjesztésére s a béketársulatoknak 
egy szövetségbe való egyesítésére, a világbéke megteremtésére rendezték 
a nagygyűléseket, kongresszusokat. Ezek gyors egymásutánban követték 
egymást: 1843 London, 1848 Brüsszel, 1849 Párizs (elnöke Victor Hugo) 
és 1850, aug. 22-én Frankfurt ; bizonyos, hogy itt már szóba került a 
következő: a 1851-i londoni gyűlés is. 

Erről a nagy eszméről természetesen a mi lapjaink is írhattak bőven, 
egyébről 1850-ben úgysem lehetett. Bizonyos, hogy Arany is innen, még 
pedig közvetlenül a frankfurti gyűlés értesítéseiből vett ihletet költemé-
nyéhez. TOLNAI VILMOS. 
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Arany Nagyidai Cigányaihoz. (I. 39). 
Nemrégiben idéztem a lókötő cigány adomáját, melyben furfangos ész-

járással mentegeti bűnét (Irodt. IV. 252). Hogy ez az adoma nagyon köz-
keletű lehetett, mutatja, hogy Szigligeti is felhasználta a Két pisztoly-ban 
1844, 80. 1. — II. szak. 17. jel.). I t t Marci lókötő védekezik vele : «Hát 
tudja kelmed, hogy falamiai betegségünk пешев Korpássaknak az ebbeli 
szívgyöngeség, hogy ha lovat látunk a gyepen, meg nem szívelhetjük, 
hogy rá ne ugorjunk -— aztán rajta kaptak a lovon.» 

TOLNAI VILMOS. 

Petőfi és III. Napoleon. 
Marquis de Galifet beszéli emlékirataiban, hogy III. Napoleonnak igen 

értékes emlékkönyve volt, melybe Európa legtöbb koronás feje és nagy-
hírű kortársa beírta nevét. Egy alkalommal, 1868-ban, a császár fölszólí-
totta a nejénél időző Metternich hercegnőt (szül. Sándor Paula grófnő, 
Sándor Móricnak, a vakmerő lovasnak leányát), az osztrák-magyar nagy-
követ feleségét, hogy örökítse meg ő is magát a könyvben valami szel-
lemes mondással. A hercegnő a következő szavakat írta az emlékkönyvbe : 

Der Mensch erfährt, er sei auch, wer er war, 
Ein letztes Glück und einen letzten Tag. 

[Goethe : Sprüche in Reimen] 

«Ah, német vers ! — szólt a császár — milyen érzelmesen hangzik 1 
Fogadni mernék, hercegnő, hogyha magyar anyanyelvén bármilyen gon-
dolatot fejezett volna ki, az bizonyára fürgébben és vígabban hangzanék. 
Kérem, írjon le nekem valamit abban az előttem oly rokonszenves nyel-
ven. » — A hercegné akkor még két sort irt magyar nyelven : 

Mire elér szeme a túlsó határra, 
Leesik fejéről véres koronája. 

«így végződik felejthetetlen Petőfinknek egyik gyönyörű költeménye», 
mondá a hercegné [A puszta télen]. 

Két évvel később, Sedan napján, a bukott és elfogott császár megem-
lékezett Metternich hercegné emlóksorairól, mert többször ismételte had-
segédével folytatott beszélgetésében, minden kapcsolat nélkül a beírt ver-
seket. — Mikor a hercegné 1872-ben meglátogatta a Chislehurst-ban lakó 
száműzött császári párt, Napoleon elébe tette az albumot e megjegyzés-
sel: «Azóta, hogy Ön e könyvbe írt, senki sem örökítette meg nevét benne. 
Ha nem tisztelném a hercegnőben családom jó géniuszát, szinte azt kel-
lene gondolnom, hogy rosszindulatú varázslónő írta e sorokat. Kívánnám, 
hogy akkor jobb kedvében lett volna. De hiába, ami történt, az megtör-
tént.» E szavakkal három keresztet rajzolt Petőfi sorai alá s többé nem 
lapozott az emlékkönyvben. Mondják, hogy 1873. januárius 9-én, halálos 
ágyán ejtett összefüggéstelen szavai közül meg lehetett érteni a követ-
kezőket : «Jour derftier — la couronne tombe.» 

(Bibi. der Unterhaltung und des Wissens. 1906. IV. 223.) 
LUKINICH IMEE. 

IrodalomtOrténet. 34 
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Bihari Károly: Báró Eötvös József politikája. A Magyar 
Tudományos Akadémiától 200 arannyal jutalmazott pályamunka. Buda-
pest, 1916, a M. T. Akadémia kiadása, n. 8°, IX. + 386 L, ára 10 korona. 

Az Akadémia néhány évvel ezelőtt a Sztrokay-díjért Eötvös főművé-
nek kritikai méltatását és tudományos rendszerének feltüntetését kívánta. 
Bihar i Károly munkája erre a pályakérdósre felelt. A cím ugyan többet 
igér, de valóban csak «A XIX. sz. uralkodó eszméi»-ről van benne szó. 
Az egész munka azt mutatja, hogy a szerző alaposan tanulmányozta magát 
a kitűzött müvet, lelkesedik Eötvösért, érinthetetlenül helyesnek tar t ja 
jóformán mindenik gondolatát, ezért aztán csak «az Eötvöst megillető 
hódolat bemutatása» a célja (43. 1.), tehát dicsőíti, nem birálja. 

Emiatt a munka két része terjedelem és érték dolgában egyaránt 
nagyon egyenlőtlen. A második rész, amelyben Eötvös politikáját állítja 
össze (79—366. 1.), elmélyedésre és megértésre vall s olyanoknak, akik 
magába a nagy műbe nem mernek belefogni, hasznos szolgálatokat tehet. 
Az első részben azonban (1—76. 1.) a «kritikai méltatás»-t hiában keres-
sük ; nemcsak önállót és újat nem nyújt sehol Eötvös megítélésére, de 
nem is hatol mélyére egyetlen felvetődő kérdésnek sem, sőt az eddigi 
irodalmat sem dolgozza fel olyan módon, hogy nyereségnek lehetne tekin-
teni. Bevezetésül Eötvös politikai tanainak időszerűségét akarja fejtegetni, 
azonban az egész helyett csak részletekre utal, ami helyén lehet valami 
alkalmi beszédben, de nincs helyén ilyen nagyszabású, tudományos igényű 
könyvben, mert itt azt keUene kimutatni, hogy E. politikai alapelveinek 
s az ezekre épített határozott, átfogó politikai rendszernek van ma is 
nagy jelentősége. Amit mond, az ezt a nagy könyvet éppen nem okolja meg. 
Az Ur. Eszmék létrejövetelét tárgyaló I . fejezet csupa külsőséget mond 
el egészen iskolás könyv-izűen ; a I I . fejezet meg az Ur. Eszmék gondo-
latmenetét adja oly módon, hogy a mű egyes fejezeteit kivonatolja szá-
razon ; sem azt, hogy miért írta E. e könyvet, sem azt, hogy voltaképen 
mit akart vele, innen meg nem érti, aki még nem tudja. A III. fejezet 
(Az Ur. Eszmék kritikája) helyesen tűzi ki a megítélés szempontjait, de 
nem tud mit csinálni velők. így pl. «Eötvös államtudományi tanulmánya» 
címen felsorolja az E.-től idézett írókat és műveket, két és fél lapon szól 
arról is, hogy mi a viszony E. és e «felhasznált forrásmunkák» között, 
de nem saját tanulmányai, hanem E. nyilatkozatai alapján. Az Ur. Esz-
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mék általános jellemzésének utolsó bekezdéseiből látjuk, hogy a szerző 
tisztában van a mű jelentőségével; de ezt nem itt, hanem bevezetésként 
szeretnők olvasni. Az egykorú, itthoni és külföldi bírálatok rendszeres 
összefoglalása (néhol ugyan csak repertorium-szerű felemlítése) becses 
részévé válhatott volna a műnek, de alig-alig találunk a bírálatok lénye-
gébe, E. és a bírálók ellentétének a magyarázatába való bocsátkozást. 
Nem világos a célja а IV. fejezetnek (E. politikájának a renaissance-a) 
s meglepő, hogy E. miniszteri működését rajzolva, az 1868 : XXXVIII. 
t.-c.-et «a szerkesztéstől a végrehajtásra vonatkozó rendelkezésekig teljesen 
az ő művé»-nek tart ja és pusztán dicsőíti, holott éppen itt lehetne nyo-
matékosan rámutatnia : mily különbség van elvek kitűzése és megvalósí-
tása között, meg arra : milyen bajok származhatnak abból, ha rendszeres 
terveket közbevetett javaslatokkal megbolygatnak. 

Az első rész Trefort 1883-iki és Concha 1908-iki véleményét idézve 
azzal a megállapítással végződik, hogy az újabb nemzedék alig-alig ismeri 
E. államtanát, pedig Bihari szerint «modern szabadságunk, alkotmányunk 
és kulturánk az E. politikáján épült» (75.). Ezen a ponton igen neveze-
tes kérdést hagy megoldatlanul, azaz old meg egyszerűen idézettel, t. i. 
azt a kérdést : miért nem volt és ma sincs E. főművének nagyobb hatása. 
Igaza van Conchának (76. lap), hogy a mellőzés oka «minden bizonnyal 
E. munkájának bonyolult volta, polemikus természete», de kétségtelenül 
nem egyedül. Hálás és hasznos feladat volna kimutatni : mi része van 
ebben annak a megrögzött felfogásnak, hogy magyar írókkal foglalkozni 
nem «tudományos» munka, annak a tagadhatatlan valóságnak, hogy a 
politika nálunk éppen nem tudományos alapokon áll, tehát eféle olvasmány 
kevéssé érdekli a politikusokat ; meg annak a hagyománynak, hogy iskolai 
irodalomtörténeti tanításunk oly nagy mértékben elhanyagolja a tudomá-
nyos és politikai irodalmat. A szerző csak a tényt állapítja meg s ezért 
arra vállalkozik (76.), hogy az E. művében, ebben a «kincses bányában» 
található «értékesebbnél-értékesebb politikai gondolatok ércét» összeszedje 
«és úgy az államtudomány, mint az államélet munkaeszközeivó, a rend-
szerezés útján» átalakítsa. «E munka II. része — úgymond — az Ur. 
Eszméket így feldolgozva nyújtja. Hogy Eötvös dicsőségét öregbítse. És 
hogy polgártársaimnak könnyen használható államtudományi bibliája 
legyen.» 

A politikai szakirodalom feladata megbírálni, hogy ez a vállalkozás 
mennyire értékes a politikai tudomány szempontjából. Irodalomtörténeti 
szempontból Bihari művének a jelentősége abban van, hogy E. hatalmas 
és tagadhatatlanul nehéz fejtegetéseit könnyebben hozzáférhetővé és hatá-
sosabbá akarja tenni. Majd elválik, milyen sikerrel. Egyet azonban meg 
kell még jegyeznünk. Igaz, hogy «A XIX. sz. Ur. eszméi» Eötvösnek politikai 
főműve, de ha kritikai alapon akar valaki foglalkozni Eötvös politikájával 
s ezt rendszerbe foglalja : nem szabad mellőznie többi müveit. I t t pedig 
a szerző azokat nem értékesítette, pusztán a Kemény Gábornak adott 
felelet és a Kazinczy-beszéd jelenik meg előttünk, ezek is jóformán csak 
cím szerint. «Eötvös politikája» akkor állana teljes világításban, ha egész, 
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egységes irodalmi tevékenysége szolgálna a «rendszerezés» alapjául s ha 
ezt bocsájtva előre, az ehhez fűzött «kritikai méltatás» az elvi alapok 
alkalmazását is mindvégig bemutatná s ebből vonná le a rendszer alkotó-
járól és az elvek értékéről való ítéletét. Ez döntené el az időszerűséget 
is. Ez különben csakugyan olyan nagy, hogy e könyv IL részének így is 
sok olvasót kell kívánnunk. Ezt a részt kevésbbé zavarja a szerzőnek 
gyakran helytelen mondatalkotása (pl. 4. 1., lent 9—10. sor ós számos 
hasonló), amire fentebb ebben az ismertetésben is van példa az idézetek 
között. 

IMRE SÁNDOR. 

A K i s f a l u d y - T á r s a s á g Év lapja i . Új folyam. Ötvenedik kötet. 
1916—1917. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, 1917. 205.1. (Franklin-
nyomda.) Ára 7 korona. 

A legnagyobb magyar epikus ünneplésének szép emléke e kötet. Tar-
talmának jelentős részét azok a felolvasások teszik, melyek a Kisfaludy-
Társaság hetvenegyedik közülésén, Arany János születése százados évfor-
dulója alkalmából hangzottak el. Beöthy Zsolt elnöki beszéde nyitja meg 
a sort, melyben nem méltatlan társakul következnek Riedl Frigyesnek 
Arany lelki életéről és Voinovich Gézának Arany ballada-költészetéről 
szóló, az idevágó irodalmat több új szemponttal gazdagító tanulmányai. 
E három értékes dolgozat előzőleg a Budapesti Szemle 1917. év 3. szá-
mábanjelent meg ; folyóiratszemlénkben megemlékeztünk róluk s így részle-
tesebb ismertetésük helyett csupán utalunk az ott mondottakra (1. Iro-
dalomtörténet : 1917. évf. 429. 1.). A centennariummal kapcsolatos al-
kalmi közlemények között olvasható még Lévay Józsefnek Arany bölcsője 
című egyebütt is kiadott becses költeménye, továbbá Koboz krónikája az 
Arany-ünnepélyről címen, Kozma Andornak az Az Újság 1917 február 
18-iki számából átvett szép verse. Vargha Gyulának a Társaság műkö-
dését ismertető, írójához és az alkalomhoz egyaránt méltó formába öltöz-
tetett tömör titkári jelentésén kívül a tagok munkálatai között foglal helyet 
Csengeri Jánosnak Euripides Phaëthonja című, megfelelő bevezetéssel 
együtt közölt műfordítása, továbbá Pékár Gyulának érdekes tanulmánya 
Cervantesről, kinek Don Quijote-ját, mint a «Tájékoztató közlések»-bői 
kitűnik, a Társaság Győry Vilmos jeles fordításában újból ki fogja adni. 
A Bírálatok és pályázatok rovatából Alexander Bernátnak egész tanul-
mánnyá bővült Jelentése az 1916. évi Greguss-jutalom tárgyában (Első 
szobrászati évkör 1910—1915) a Budapesti Szemle 1917. évf. 2. számában 
is megjelent s annak idején folyóiratunkban már volt róla szó (1917. évf. 
343. 1.) ; aminthogy a Kisfaludy-Társaság új tagjainak névsorát és jutalom-
tóteleit is közöltük (1. Irodalomtörténet : 1917. évf. 199.1.). Szász Károly-
nak a Lukács Krisztina jutalomról és Hegedűs Istvánnak a Badó Antal-
pályázatról szóló alapos biráló jelentése szerint az elbeszélésre és a mű-
fordításra nem érkezett be kitüntetésre érdemes mű. A Bulyovszky-jutal-
mat Hegedűs István jelentése alapján Jövendő c. lírai költeményeért Sajó 
Sándornak ítélte oda a Társaság. A Tájékoztató közlések sorában olvas-
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ható a tagajánlásokon, továbbá a Kisfaludy-Társaság személyzetének, a 
rendes, levelező, elhunyt és alapító tagoknak névsorán kívül Beöthy Zsolt 
elnöki beszéde az I. Ferenc József királyunk halálakor tartott rendkívüli 
ülésen, ugyanannak búcsúztató (s az elhunyt költő irodalomtörténeti 
jelentőségét is találó képbe foglaló) beszéde Dalmady Győző ravatalánál, 
valamint Alexander Bernáté Agai Adolf, Kozma Andoré Somló Sándor 
és Vargha Gyuláé Sebők Zsigmond vógtisztessége alkalmából. Berzeviczy 
Albert másodelnök jelentésében arról a lelkes fogadtatásról ezámol be, 
melyben a Deutsche Shakespeare-Gesellsohaftnak weimari közgyűlésén 
volt része, míg Vargha Gyula üdvözlő beszéde a kassai magyar színészek 
százéves munkájának jubileumán egy szép kulturális ünnep emlékét örö-
kíti meg. A Társaság jegyzőkönyveiből való kivonatok és Sebestyén Gyula 
figyelemreméltó jelentése a népköltési gyűjtés országos szervezéséről újabb 
bizonyságai annak a sokágú, céltudatos és eredményekben gazdag mun-
kásságnak, melyről az i t t ismertetett, gondosan szerkesztett s a Kisfaludy-
Társaság kiadványainak folytatólagos (1911—1917.) jegyzékét is magában 
foglaló- kötet oly hű és elismerésre érdemes képet nyújt. Végül megem-
lítjük, hogy a Társaságnak nagy céljai megvalósítására 1916 dec. 31-ón 
524,000 koroua vagyon állott rendelkezésére. 

BAROS G Y U L A . 

M a g y a r S h a k e s p e a r e - T á r . IX. k ö t e t A vallás- ós közoktatásügyi 
m. kir. miniszter támogatásával kiadja a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-
Bizottsága. Szerkeszti Ferenczi Zoltán. Budapest. IV., 320. 1. Kilián Frigyes 
utóda bizománya. 

Az elmúlt év gazdag aratást jelent a Shakespeare-irodalom terén. 
A költő halálának háromszázéves fordulója alkalmából ugyanis számos olyan 
kisebb-nagyobb tanulmány jelent meg, melyek, ha nem is egyforma ava-
tottsággal, de egyazon jóakarattal buzgólkodtak, hogy rámutassanak a 
nagy névvel jelzett szellemi hatás mélységére. E cél szolgálatában áll 
a címben irt könyv is, mely a főkérdést sokféle szempontból vizsgáló 
fejtegetéseivel, az idegen és hazai viszonyokra egyaránt utaló megállapí-
tásaival, külső kiállításának szépségével és gazdag anyagával, bizonyára 
nem marad mögötte a külföldi hasonló kiadványoknak. Az irodalmunk 
történetével szorosabb kapcsolatban levő közlemények közül a főhelyet 
Ferenczi Zoltán cikkei foglalják el. E széleskörű tájékozottságra valló s a 
módszeres kutatás minden lehetséges eszközét felhasználó kisebb dolgoza-
tokban több érdekes megállapítást találunk. így a Döbrentei második 
Macbeth fordítása címűből megtudjuk, hogy «Döbrentei fordítását egész 
kritikai készlettel szerelte fel s így ő volt az első, aki Holinshed króni-
kájából is a megfelelő részt lefordította s az első, aki nálunk e krónikát 
ismertette. О volt az első, ki jambusban eredetiből fordított Shakespeare-
művet, még pedig minden kihagyás nélkül, bárha nem a főszövegben, de 
teljes a pótlékokkal együtt. О adott nálunk először Sh.-jellemekről fejte-
getést s ő látott el először Sh.-fordítást lap alján közölt jegyzetekkel» 
A szóbanforgó verses fordítást egyébként a legnagyobb valószínűséggel 
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1825 okt. 14-én adták először Pozsonyban (nyomtatásban 1830-ban jelent 
meg gróf Széchenyi Istvánnak ajánlva). A szerző ezzel a megállapítással 
helyreigazítja Bayer József állítását, mely szerint «az első Sh. előadás, 
melyen a magyar színészet angol eredetiből fordított szöveget használt. 
1834 jún. 17. Budán volt, a mai ú. n. Várszínházban. Ferenczi különben 
Széchenyi egyik levele alapján Bayernek azt a megjegyzését is tévesnek 
mondja, hogy «Döbrentei Lear-fordítása sohasem készült eb . Ugyanez a 
szerző Szemere Pál és Bajza József vitája Shakespeare körül címen Sze-
mere egy cikkének azt a részét ismerteti, mely Bajzának Sh.-ről szóló 
megjegyzéseit nyelvi szempontból gúnyolja ; következő dolgozatából pedig 
arról értesülünk, hogy mikép nyilatkozott Széchenyi István naplóiban 
Shakespeareről. Az idézetek — úgymond — kivált ha más költőket s 
főleg Byront vesszük, nagyon csekély számúak, de tudjuk, hogy Sh. egész 
költészete mégis nagy befolyással volt Sz. egész lelki életére. Ferenczi Zoltán 
egy további közleménye azt adja tudtunkra, hogy miféle vonatkozás akad 
gróf Majláth János és Paziazi Mihály egy-egy elbeszélésében («A levél», 
illetőleg «Adolf» címűekben) a nagy angol költőre. Három kisebb cikkben 
Kölcsey, Szalay László, Kisfaludy Sándor idetartozó észrevételeire utal a 
könyv érdemes szerkesztője. Ugyanő Sh. 26. sonettjének fordításán kívül közli 
az első figyelemreméltó magyar nyelvű, Mokri Benjámintői való Sh.-ólet-
rajzot, továbbá Kazinczy védelmét a «Hány a harang'?» (Hányat ütött az 
óra ?) kifejezés helyességéről. A kötet többi munkatársai közül fest Sán-
dortól néhány kisebb jelentőségű adalékot kapunk a Shakespeare korabeli 
irodalom magyar vonatkozásaihoz ; Bolyai ós Shakespeare felírású cikké-
ből pedig megtudjuk, hogy Bolyai egyebeken kívül lefordította Gray angol 
költőnek Sh. és Milton c. versét. Fest harmadik közleményéből viszont 
az tűnik ki, hogy Endrődy János (1756—1824) tábori lelkész Kloris c. 
verséhez írt megjegyzésében idéz egy Sh.-mondást «A hogy tetszik»-ből. 
Rexa Dezső megállapítja, hogy a «Lenni vagy nem lenni» monolognak 
volt egy Kotsi Patkó Jánostól származó fordítása, amely elveszett, vagy 
legalább is ez idő szerint lappang. Ugyanennek a szerzőnek fáradozása 
derítette ki, hogy Sh. színész voltának első megemlítése nyelvünkön 
Inántsi Pap Gábor érdeme 1812-ből. Weber Artúr kimutatja, hogy Sh.-t 
irodalmunkban először Szerdahelyi György egyik tanítványa Fekete Imre 
említi 1776-ból való Tentamen stb. c. latin nyelvű munkájában. Czeke 
Marianne a Sh.-Tár nyolcadik kötetében megkezdett cikkét folytatva, 
Lemouton Emilia Sh.-fordításának hűségét vizsgálja. Szerinte a fordítás-
ban kevés az oly hiba, mely hiányos nyelvismeretből származnék, de 
nem ritka az olyan, mely az angol költői és a különleges Sh.-i nyelvben 
való járatlanságnak tulajdonítható. Érdekes észrevétele a dolgozatnak, 
hogy Lemouton Emilia azzal, hogy lefordította «A windsori víg nők»-et, 
útját állta Arany János fordításának, ki már bele is kezdett volt a mun-
kába, de azt ,Milikel vállalata miatt abbahagyta». A gazdag tartalmú 
kötetnek inkább az általános Sh.-kultusz, mint a magyar irodalomtörté-
net szempontjából jelentős darabjai közül első helyen érdemel említést 
Hegedűs István értekezése, — A szentencia Senecánál és Shakespearenél, — 
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mely szerint a retorikai és drámai szentencia között az a főkülönbség, 
hogy amíg amaz egy egyetemes kijelentés azzal a célzattal, hogy valamire 
rábeszéljen, vagy valamiről lebeszéljen, vagy kimutassa valami dolog mi-
voltát, — addig : a drámai szentenciát a célzatosság kikapcsolásával kell 
megállapítanunk. (Megmarad ezzel egyetemes érvényű kijelentésnek és 
megmarad az a tulajdonsága, hogy valamely dolog tulajdonságát világítja 
meg.) A továbbiak között a Marlowe-féle Doktor Faustus történetének 
fordítását nyújtja Rózsa Dezső, aki különben a drámaíró Ily-ről is közöl 
tanulmányt. Weber Artúr Sh. és az osztrák irodalom kapcsolatát elemző 
dolgozatának csupán első részlete jelent meg e kötetben. A szerző azt 
igóri, hogy munkája utolsó fejezetében a bécsi Sh.-kultusz magyarországi 
befolyását fogja vázolni. Végül Kádár Jolán Sh. drámáinak a magyarországi 
német színpadokon 1812-ig való szerepét ismerteti. E cikk szerint: Az 
első határozott dátum, amely magyarországi Sh.-előadásra vonatkozik, 
1774 január 8. Ekkor Wahr Károly, a pozsonyi német színház igazgatója, 
színre hozza Hamletet Heufeld béosi író átdolgozásában. 

A gondosan szerkesztett kötet tanulságos fejtegetéseinek sorát a kül-
földi és hazai Sh.-irodalom nevezetesebb termékeinek ismertetése, Helle-
brant Árpádtól egybeállított bibliográfiája és a hivatalos közlemények 
zárják be. (Érdekes h í r a Shakespeare-bizottság jegyzőkönyvi kivonatai-
ban : «hogy dr. Oláh Gábor úr egy müvet ajánlt fel Sh. drámáiról; mire 
a bizottság elhatározza, hogy a mű beküldésére szerzőt felhívja, megbirá-
lására Beöthy Zsolt és Alexander Bernát tagokat kéri fel.») 

VELF.ZDI MIHÁLY. 

Kacziány Géza: A magyar mémoire- irodalom 1848-tól 
1914- ig . Ballagi Aladár előszavával. Budapest, 1817. 96 1. Kiadja Lan-
tos A. könyvkiadóhivatala. Uránia-nyomda. Ára 6 korona. (Könyvtári 
Füzetek. Szerk. Kőhalmi Béla. 3. szám.) 

Ez a kis terjedelmű munka rendkívül értékes anyagot ölel föl ; annyi 
anyagot, hogy egy terjengőbb tollú, élelmesebb író vaskos kötetet csinált 
volna belőle. Harmadfólszáz naplónak, emlékiratnak és önéletrajznak leírá-
sát olvassuk benne. Az előszó írójának, Ballagi Aladárnak igaza van, 
mikor rámutat arra, hogy ennek a derék munkának milyen jó hasznát 
veszik majd a magyar történetírók. 

Természetesen itt sem tudja megállni a szerző, hogy ne tűzdelje tele 
kifakadásokkal munkájának egyik-másik részét. Munkájára annak idején 
fölhívta az 1909—1915. évi akadémiai nagyjutalom odaítélését előkészítő 
bizottság figyelmét ; a bizottság elismerően is nyilatkozott róla, de — 
Kacziány szerint — nem is olvasta el a munkát s a bizottsági jelentésbe 
téves dolgokat kevert. Ami a nagyjutaimi bizottságok igazságérzetét és 
körültekintő gondosságát illeti, a Kacziány korholta bizottság lelkiismerete-
sen, sőt fényesen csinálta a maga dolgát, amiről könnyű meggyőződni az 
Akadémiai Értesítőből. 

Egyébként ismételjük, Kacziány igen jó munkát irt, sőt alapvető 
monográfiát, melyet nem nélkülözhet senki a XIX. század második felét 
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kutató történetírók közül. Nem elégszik meg puszta anyaggyűjtéssel, nem 
száraz könyvészeti leírásokat ad, hanem tartalmi tekintetben is fölvilá-
gosít és ítéletet mond számos emlékirat kútfői értékéről. Egyik-másik 
jellemzése igazán pompásan sikerült. Látszik, hogy olyan ember fogal-
mazta, aki nemcsak gyökerében ismeri a szabadságharc és önkényuralom 
korának történetét, hanem tud írni is. Még ahol nem érthetünk vele egyet, 
ott sem mellőzhetjük észrevételeit. 

Hogy Kaoziány nem cirkumspectusos író, ez csak dicsérhető. 
Érthetetlen azonban, hogy ez a szerző, aki nemcsak magyarul tud 

jól, hanem elevenen és jellemző erővel ír, milyen figyelmetlenül fogalmaz 
munkája több helyén. Úgy látszik, ez abból ered, hogy szűkre szabott 
helyen rendkívül tömören iparkodott stilizálni s ez nem mindig sikerült 
neki. Csak egy példát erre, a legrövidebbet. Bárkány Máriát így ismerteti : 

«Bárkány Mária, a csakis német színésznővé lett, de magát mindig 
magyarnak valló tragika, ki Kassa szülöttje és mindig szívesen tért vissza 
hazájába, szintén megírta saját élete történetét, mint azt lapból olvastam 
s már 1913-ban szándékozott kiadni, de eddig még nem történt meg. 
A német színészet nagyjairól lesz bennük szó főleg. Mutatványt belőle 
a «Magyar Szalon» П . kötete adott.» 

Megtartva ennek a kúszált szövegezésnek összes kifejezéseit, a helyes, 
világos és logikus fogalmazás így alakul ki : 

«Bárkány Mária — amint egy lapból olvastam — szintén megírta 
élete történetét, de munkája, melyet — egy lap közlése szerint — már 
1913-ban szándékozott kiadni, mind ez ideig nem jelent meg nyomtatás-
ban. Mindössze a Magyar Szalon II . kötete közölt belőle mutatványt. 
Bárkány Mária Kassán született, később német tragikus-színésznő lett, 
de azért mindig magyarnak vallotta magát és a külföldről szívesen láto-
gatott haza. Életírása főleg a német színészet nagyjaira nézve nyújt majd 
tájékozást.» 

Végül valamit ennek a munkának a nyomásáról. Ez a boldogtalan 
nyomda nem ismeri a hosszú í, ú és ű betűket : minden izében-t szed 
minden izében helyett ; nagyhangu-i nagyhangú helyett ; müveiből-t mű-
veiből helyett. 

В ÉLTE к Y LÁSZLÓ. 
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A Cél. 1917. évf. 7. sz. — Székely László : Zsidók útja. IV. közi. 
Antal Sándornak A magyar zsidóság jövendője c. könyvéről, az Ágoston 
Póterével kapcsolatban. Ez utóbbit valamely vidéki város egyik könyv-
kereskedésében sem tudta megkapni, e helyett az Antal Sándorét nyomták 
a kezébe. — A világháború irodalma. A M. Paedag. Társ. könyvtárának 
első köteteként megjelent A világháború c. kiadványról. — Császár Elemér 
Pékár Gyula Don Jüanját ismerteti, melyben tudós és egyszersmind költői 
müvet lát. — Farkas Zoltán : Irodalmi Szemle. Molnár Ferenc Óriás-a 
(a vizenyősség határán pityergő szentimentalizmus) ; Tömörkény : A né-
pek az ország szolgálatában (nem jobb, nem rosszabb eddigi munkáinál) ; 
Móricz Zsigmond : Vidéki hirek ; Szederkényi Anna, Békássy Ferenc, 
Surányi Miklós, Benda Jenő, Árkay József egy-egy kötete. 

A Hét. 1917. évf. 23. sz. — Csatlós Márton: Őszi utazások a vörös 
postakocsin. Ismerteti Krúdy Gyula ilycimű új regényét. Bideg, preciz 
regónykonstrukciót nem várhatunk — úgymond — Krúdy poezisótől, mely 
pillanatnyi asszociációk szárnyán csapong mindenfelé s egy másodperc 
alatt mérhetetlen távolságokba repül. 

U. i. 25. sz. — Zolnai Béla : Tömörkény István posthumus könyve 
címen megállapítja, hogy T. a háború realizmusának irója. Pillanatfelvé-
telei a magyarság lélektani múzeumába valók. 

U. i. 26. sz. — Zolnai Béla: Az élet arca címen Barta Lajos ily 
című novellás-kötetét ismerteti. B. mondanivalója az «élet arcáról» kevés. 
Jellemzési módja nem elég koncentrált. Stílusa egyenetlen, novelláinak 
tragikus befejezése erőszakolt. 

A Szent István Akadémia Értesítője. 1917. évf . 2. sz . — Zoltvány Irén : 
Arany János emlékezete. (A Szent István Akadémia 1917 április 22-diki 
Arany-ünnepén tartott felolvasás.) A nemzeti szellem legmagasabb fokon 
való kifejezésén kívül nagy jelentősége és értéke van Arany János költé-
szetének még egy más egyetemes és magas szempontból is : művei a ma-
guk egészében, irodalomtörténeti és közművelődési nagy jelentőségükben... 
mint az emberi legfőbb eszmények. . . és a diadalmas keresztény világ-
nézet művészi kifejezői etikai értékük szerint is örökbecsűek maradnak. — 
Bán Aladár : Kalev fia az alvilágban. Bészlet az észtek nemzeti eposza-
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ból. Műfordítás. Kreutzwald Friedrich Reinhold (1803—1882) megérdemli, 
hogy a Kalevipoeg ( = Kalev fia) szerzőjének nevezzük. Az újabb folklore-
kutatások ugyanis kiderítették, hogy a kereken 19,000 sorból álló költe-
ménynek háromötödét, majdnem 12,000 sort, Kreutzwald maga írta oly 
értelemben, hogy prózai hagyományokat, — mondákat és meséket — 
olvasztott egybe ós öltöztetett versbe. Aki oly énekeket tud alkotni prózai 
hagyományok alapján, az valódi nagy költő. Hogy ennek elismerésével 
még honfitársai is mindeddig késtek, annak oka az a félszeg erőlködés, 
mellyel a Kalevipoeget mindenáron nópkölteménynek szerették volna tekin-
teni. Arról azonban megfeledkeztek, hogy a Kalevala a maga nemében 
egyetlen ; nincs a világnak több oly naiv eposza, mely annyira a nép 
alkotása volna, mint a finneké. A Kalevala tulajdonképen nem is eposz, 
hanem népénekek gyűjteménye, melyeket egységes szerkezet nem tart egybe. 

A Társaság. 1917. évf. 30. sz. — Közli Gyóni Géza fényképét és két 
kiadatlan versét. (Hozzád száll, Egy szó . . .) 

U. i. 31. sz. — Darvay Kálmán : Visszaemlékezések (I) címen, Kis-
faludy Sándornak Medina Mária iránti szerelméről ír. — Körmendi Viktor : 
Gondolatok egy messzi sir körül. — Kegyeletes megemlékezés Gyóni Géza 
tragikus elmúlásáról. [V. ö. A Hét. 1917. évf. 31. — Alkotmány. 1917. évf. 
185. sz. (Tárca). — Pester Lloyd. 1917. évf. 185. sz. (Tárca).] 

Akadémiai Értesítő. 1917. évf. 6—7. sz. — Császár Elemér: Toldy 
Ferenc kritikai munkássága. (1917 ápr. 6-án tartott előadása kivonata. Az 
egész tanulmány megjelent az Irodalomtörténeti Közlemények 1917. évf. 
3—4. sz.-ban. Ismertetését 1. folyóiratunk 1917. évf. 528. 1.) — Kozma 
Andor : Jelentés az Ormody Amelie-jutalomról. Somló Sándor A király 
leánya c. szomorújátéka kapta a jutalmat, Lázár István Hágárja dicséret-
ben részesült. — Jánosi Béla : Jelentés a Halmos Izor-pályázatról. A ma-
gyar szépirodalmi kritika történetére kitűzött pályázat eredménytelen 
maradt; 1918 december 31.-i határnappal újból kitűzetett. — Fest Sándor : 
Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig. (Kivonat 
az 1917 ápr. 16.-i felolvasásból). A legrégibb érintkezések — ref. teologusok 
Angliában — nem jártak általános kulturális hatással. Mária T. s még 
inkább II. József korában kezdődik a jelentékenyebb hatás és érdeklődés ; 
azóta válik hagyománnyá főnemeseink angolországi tanulmányútja (B. Vay 
Miklós, Berzeviczy Gergely, stb.), melyek közt a legfontosabb a Széchenyi 
Istváné (1817). Az ez időben nálunk járt angolokról s az angolok hazánk 
iránti érdeklődéséről külön fejezet szól (Keith, Wraxall, Bright ; Mrs. Gore, 
Bowring). Az angol hatás, mely Bécsben a 80-as években szorítja le a 
franciát, nálunk első sorban dunántúli Íróknál (Péczeli József, P. Horváth 
Ádám, Kis János) érezhető. Edvi Illés Pál az angol ballada első magyar 
utánzója; Petz Lipót Shakespeare-fordító. Ezeken kívül a kassaiak : Bacsányi 
(Ossian), Baróti Szabó (Ossian, Milton), Kazinczy, tesznek legtöbbet angol 
irodalmi hatások közvetítésében ; angolul ugyan kevéssé tudnak s bécsi 
Ízléstől függnek. Dayka, Csokonai, Verseghy, gr. Dessewffy József emlí-
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tendők még. Erdélyben, hol Teleki Mihály óta érdeklődnek Anglia iránt, 
Döbrenteinek van fontosabb szerepe, s az ő példáját követi : Buczy Emil, 
Bölöni Farkas Sándor, Wesselényi M. — Kemény Lajos : Kazinczy Ferenc 
levelezéséhez. Két levél K.-tól a kassai magistratushoz (1788 szept. 18 ; 
1790, május 16), ós egy, Simái Kristóftól K.-hoz (keltezetlen). — Dr. Wal-
lentinyi Dezsőné : Kazinczy Gábor hat levele Tompa Mihályhoz. K. G. még 
pataki diák korából ismerte Tompát, de szorosabb barátságuk csak a for-
radalom után kezdődik, mikor K. G. a borsodmegyei Bánfalvára vonult 
vissza, s melegebbé csak az 1859-i miskolci Kazinczy-emlékünnep óta 
lett. A közölt levelek 1860, 1861, 1863-ból valók, a legutolsó 1864 ápr. 13-ról, 
öt nappal előzve meg K. G. halálát. Tartalmuk többnyire szigorú, bár ba-
rátságos kritika Tompa egy-egy verséről. — Mészöly Gedeon : Zsoldos 
Ignác és gróf Széchenyi István. Bószlet Zs. I.-nak «Töredékek Magam-
és Kortársaimnak Eletéből» c., az Akadémia irattárában levő kézirati művé-
ből. A közölt részlet egy döblingi látogatásról számol be. — Az Í917 
ápr. 30-iki összes ülés jegyzökönyvéből : Vargha Dámján, ki 1902-ben a 
magyar kódexek forrásairól irt pályaművével föltótelesen megnyerte az 
Ipolyi-jutalmat, kiegészítve és befejezve újra benyújtotta munkáját, mely-
nek most már a jutalom kifizetendő. 

Az Újság. 1917. évf. 141. sz. án. Tersánszky Józsi Jenőnek Viszont-
látásra drága ! c. háborús tárgyú művét birálja. A könyv egy leányról szól, 
akin szinte végigtipornak a hadak, barát és ellenség egyaránt. Külső 
szemlélettel ennyire mélyre hatolni még igen kevés művésznek sikerült. 
A szerző különösen a lelkiállapotok festésében erős. 

U. i. 153. sz. — Vér Mátyás: Szilágyi Géza új novellái. Az ördög 
nyája c. kötet bíráló ismertetése. Mindenik novella egy finoman, a töké-
letesen kidolgozott lélekportró . . . összességükben pedig (a «Fantasztikus 
szerelmek» novelláit is ideértve) a társadalom hű képét tükrözik vissza 
minden képmutatásával együtt, melynek nyomása alatt az egyén kényte-
len eltitkolni legelevenebb vágyait. Szilágyi Géza novellái ép oly egyéniek, 
mint lírája. Irodalmunkban nincsenek ősei. E novelláknak azok a mesteri 
erkölcsrajzok az elődei, melyeket «Lepel nélkül» c. könyvében gyűj-
tött egybe. 

U. i. 158. sz. — Petőfi barátja meghalt. Hír arról, hogy Kolmár Jó-
zsef nyug. főgimn. tanár Petőfi Sándor egykori barátja, a Petőfi-Társaság 
tiszteleti tagja, 1917 június 22-én, 97 éves korában Pozsonyban meghalt .— 
(p. g.) : Hangay Sándor verseskönyve. A «Hadak útja» c, kötet rövid kri-
tikája. «A sok szép vers közül kiválnak azok, melyekben a költő anyjához, 
feleségéhez és kót kisfiához szól melee, meghitt hangon.» 

U. i. 162. sz. — Várady Antal : A szerbutczai lakás. Visszaemlékezés 
XIX. hetvenes éveinek egyetemi életére és ezzel kapcsolatban Greguss 
Ágostra, Toldy Ferencre. 

U. i. 180. sz. — Gyalui Farkas : Jósika Miklós új életrajza címen 
Dézsi Lajos könyvét ismerteti. 
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Budapesti Hírlap. 1916. évf. 357. sz. — Striegl F. József: Himnuszunk 
a Spree mentén címen a berlini egyetem magyar tanszékéről ír. 

U. i. 156. sz. — Rákosi Jenő : Regények. Vándor Iván Balassa Bá-
lint szerelmei c. könyvének hibája és erénye ugyanaz. Nem embereket ír 
meg, hanem érzelmeket. V. Balassája átszökik a maga korából a huszadik 
századba. Lázár Istvánnak : A fekete grófné c. könyve nagy készséggel, 
gyakorlott tollal, színes stílusban hevenyészett regény. Befejezésül B. J. 
bírálja a modern regénytémákat és kompozíciókat. 

U. i. 183. sz. — Nagy Samu : Tilinkó Komáromi János új elbeszélés-
kötetének ismertetése. 

U. i. 186. sz. — Rákosi Jenő : Regények. Herczeg Ferencnek Tűz a 
pusztában c. regényében egy fantasztikus per izgalmai és titokzatosságai 
játszódnak le előttünk. Újhelyi Nándor Tabán c. művében a régi Tabánt 
támasztja fel s népesíti be stílszerű alakokkal. Káinoki Izor munkája : 
Klárika doktor egy világraszóló tudományos felfedezés regényének indul, 
de egy szép és szerelmes asszony tragédiájává lesz a szerző kezében. Az 
elhibázott koncepció mellett fényes oldala néhány mellékalakja : az öreg 
vidéki orvos és a riporter-újságíró. Berkes Imrének Bábel c. regénye nem 
tehetsógnélkül való próbálkozás. Figyelemreméltó újdonsága a könyv-
piacnak Ferenczy Árpád két kötete : A Nirvána felé, többé-kevésbbé regé-
nyes és érdekes történetek Indiának nálunk elég kevéssé ismert titokza-
tos múltjából. Molnár Ferencz : Ismerősök c. könyve alkalmi tárcák soro-
zata. Ilyenekben M. F. a legerősebb. 

Budapesti Szemle. 1917. évf. 6. sz. — Berzeviczy Albert : Arany János 
emlékezete. (Elnöki beszéd az Akadémia 1917 május 6-án tartott ünnepé-
lyes közülésén.) «. . . mintha költészetének nagyszerű igazolását kellene a 
jelen véres napok alatt megérnünk ! Hiszen a magyarok harci hősisőgé-
nek nincs lelkesebb dalnoka, mint ő.* — Heinrich Gusztáv: Arany János 
és az Akadémia. (Az A. J. emlékének szentelt ünnepélyes nagygyűlés fő-
titkári jelentéséből.) Arany Jánost az Akadémia 1858 dec. 5-én választotta 
meg levelező és (amire sem előbb, sem utóbb nem volt példa) ugyanaz a 
nagygyűlés nyomban rendes taggá. Akadémiai jutalmat Arany János jóval 
többet nyert, mint bármely tagtársa az Akadémia alapításától a mai na-
pig. Korszakot alkot Arany életében és viszonyában az Akadémiához tit-
kárrá választása 1865 január 26-án. Ezt a hivatalt 1865-től 1877-ig töl-
tötte be. A nagy költő végrendeletében az Akadémiára kétezer koronát 
hagyott. (A cikkből kitűnik, hogy a szerzőnek ugyanerről a tárgyról szóló 
kimerítő dolgozata az egész idevágó anyag feldolgozása után az Akadémiai 
Értesítőben fog megjelenni.) — Négyesy László : Arany művészete és 
elmélete. Mi része volt Arany költői alkotásában a reflexiónak, az elméleti 
belátásnak, a tudományos, elvszerű gondolkodásnak ? E kérdés már azért 
sem közömbös, mert Arany, bármenyire becsülte a tanulmányt, sohasem 
tartotta elégnek a költészethez. Az ő költészete ugyanis nem tanulmá-
nyokból és elhatározásból fakad, hanem oly lélekállapotból, amely az alkotó 
géniusz ismertető jegyeit mutatja. A rendelkezésünkre álló adatok szerint 
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úgy a költői szemlélet, mint az ítélet ősi tényező volt lelki történetében. 
Érzelmi gazdagodásával, fantáziájának izmosodásával lépést tar t értelmi 
erejének fejlődése. Irodalmi tudatosságára ébresztőleg hathatott első ideáljá-
nak, Csokonainak példája. Mindaz a kritérium, a miről Kant óta mosta-
nig a lángelmét fel tudták ismerni, megvan a Toldiban, de ugyanebben 
a műben a tanulmánynak is hatalmas része van. Általában Arany nagy 
alkotó mozgalmasságával lépést tartanak elméleti reflexiói. Eszméi vizs-
gálatából kitűnik, hogy esztétikájának alapelemei már a szabadságharc 
előtt megvoltak. És eszmei, tételei annál termékenyebbek s kivált a maga 
költői gyakorlatában annál inkább értékesíthetők voltak, mert maga jutott 
rájuk, olvasmányai során és költői munkája mellett, nem esztétikai köny-
vekből merítette. Olvasott ugyan elméleti műveket, de inkább kritikusok-
tól, mint esztétikai rendszeralkotóktól. Az ötvenes évek második felében 
Planche-t és Schmidt Juliánt is forgatta. Arany szelleme legtöbbször 
kétfélekép bánt el a szemléleti anyaggal ; képzelete tovább adta ítéleté-
nek ; amaz művészi alakba öntötte, ez fogalmakká, eszmékké dolgozta fel. 
A tartalomból és formából, géniuszból és tanulmányból összeforrott művé-
szet teszi Arany remekeit halhatatlanokká. — Tolnai Vilmos : Arany 
nyelvművészetéről. A nyelvművószetnek két alapja van : a nyelv szótári 
gazdagsága ós a vele való bánni tudás. A szókincs mennyiségére nézve 
Arany leggazdagabb íróink egyike. Vele e tekintetben csak az egy Jókai 
mérkőzhetik, kinek szókincse nagyobb ugyan, de ha irodalmi termékeik 
arányában mérjük, akkor Aranyé az elsőség. E szóbeli gazdagságnak több 
forrása van. Az első a nép nyelve ; ez Aranyra nézve a legközvetlenebb 
forrás. Még élete vége felé is a szalontai nyelvre hivatkozik, ha akár 
egyes szavakra, akár szókötésre vagy fordulatra nézve vita támad. A sza-
lontai nyelvhez járul később Debrecen nyelvének ismerete. Majdnem 
egy évtizedig tartó tanárkodása pedig egy harmadik nyelvjárás területére 
veti : a nagykőrösire. De nem marad rejtve előtte az ország többi részé-
nek magyarsága sem, mert buzgón olvassa a népköltési és táj szógyűjte-
ményeket. A másik forrás, melyből Arany szókincsét gazdagította : olvas-
mányainak sokasága. E miat t a szinte szédületes olvasottság miatt olyan 
nehéz Arany valamennyi tárgyi forrását fölkutatni. Egyébként a szót, 
melyre épen szüksége volt, nem nagyon kereste : magától ömlött tollára, 
önkénytelenül merült fel emlékezetében. Finom érzéke volt a szónak stilisz-
tikai és esztétikai értéke iránt is. Mestere volt a szó akusztikájának és 
optikájának. Hogy mennyire mestere a hangutánzásnak és hangfestésnek, 
bizonyítják iskolai stilisztikáink, melyek példáik javát Aranyból idézik. 
Erős zenei érzéke vezeti a vers legzeneibb elemének, a rímnek gyakorlati 
alkalmazásában és elméleti fejtegetésében. Erős és mély zenei érzéke leg-
nagyobb diadalát a vers ritmusos felépítésében üli. A nyelv zeneiségéhez 
tartozik még az a mód is, a hogyan Arany a hangsúllyal és a szórenddel 
bánik. Ami szórendbeli finomság a magyar nyelvben : a régiben s az újban, 
a népiben s az irodalmiban nyilván avagy rejtve leledzik, az mind meg-
található Arany költeményeiben. De a nyelvnek nemcsak zenei sajátságait 
aknázza ki művészi módon, hanem azokat is, melyek látásunkat, szemle-
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létünkét, képzeletünket ingerlik. Leírásainak erős optikai hatása Arany 
éles megfigyeléséből következik. A valószerűség jellemzi Aranyt ott is, 
a hol a kép esak stilisztikai disz : a metaforák sokszerű és tarka haszná-
latában, a jelzők találó, sőt szükségszerű alkalmazásában. Azonban ő nem-
csak a nyelv rendes művészi eszközeivel él, hanem felhasználja azokat is, 
melyeket a legtöbb költő szinte nem is tart méltóknak arra, hogy észre-
vegye őket. Humoros, szatirikus, tréfás versei tele vannak a legbohóká-
sabb szójátékokkal. Arany művészetének jelessége még : a külső kifejezés-
nek teljes simulása a tartalomhoz. Innen van, hogy nincs két költeménye, 
amely ugyanazon a hangon szólna. Nyelvművészetében a művészi ösztön 
mellett kétségtelenül része van a tanulmánynak is, a mit alkalomadtán 
az ifjabb költői nemzedéknek sem felejt el lelkére kötni. Általában nincs 
nyelvünknek oly nyilvánvaló szépsége, melyet művészetének eszközévé 
ne tett volna. Költészetének nyelvi jelentősége, hogy Arany a XIX. szá-
zad magyar nyelvének legegyetemesebb művésze, benne nyilvánul meg 
legteljesebben a magyar nyelv géniusza. — Ferenczi Zoltán: Petőfi és 
Arany barátsága. (Elnöki megnyitó beszéd a Petőfi-Társaságnak Arany 
János születése századik évfordulója emlékére tartott ünnepi ülésén, 
1917 márc. 18-án.) A barátság érzelme a legcsodálatosabb érzelmek egyike. 
Az igaz barátság pedig annnál ritkább, mert csak nagy és nemesre irá-
nyuló lelkék közt lehetséges. Szép példa rá a Horatiusé és Yergiliusé. a 
Gœtheé és Schilleré, a Petőfié és Aranyé, mind a három kongeniális szel-
lemek között. E barátságot Petőfi kezdte. Arany volt az egyetlen ember, 
kinek leveleit Petőfi megőrizte. О volt az egyetlen, kivel költészeti kérdé-
sekről is értekezett ; az egyetlen ki előtt nem voltak személyi és családi 
titkai. Arany levelei méltó párjai Petőfi leveleinek. E barátságot a sír 
nem tépte szét. Arany mintegy folytatta levelezését azokban a költemé-
nyekben, melyeket költőbarátjához írt. — Kéky Lajos : Tömörkény István 
(1866—1917.). A német eredetű Steingaszner-családból származott Tömör-
kény valósággal a szegedi és szegedvidéki magyarság életének monográ-
fusa. Egész életén át magyar levegőben élt s szerető elmélyedéssel kutatta 
a magyar pusztai élet költészetét s a népszokások különösségeit. Katonás-
kodásából visszatérve a Szegedi Naplónak lett munkatársává, Mikszáth 
és Sebők utódává s az ő példájukra és hatása alatt indult meg írói mun-
kássága is. E hatás alól soha nem tudta kivonni magát, sőt egyáltalán 
fejlődést sem mutat pályája. Egész írói pályáján a szegedi élet képei 
foglalkoztatják s ezeken kívül mindössze csak katonáskodásának emlékei 
és alakjai sugallják, de voltaképen ez a tárgyköre is csak szegedi magya-
rokat mutat be idegen földön. Alakjai általában szegény emberek, s három 
körből válogatja őket : tanyai és pusztai magyarok sorából, vízenjáró em-
berek közül s a város külső részének szegényeiből, a kétkézi munkások-
ból. Tömörkény emlékeiben s élményeiben átélte a magyar pusztának azt 
az átmeneti korszakát, melyben lekopott róla minden romantika s kiterí-
tette fölötte szárnyát a civilizáció. Rajzolja a tanya-világ nehéz szo-
ciális kérdéseit. Legkedvesebb műfaja a könnyed, rövidebb, zsánerszerű 

sfc, rajz. Élesszemű megfigyelő, de leleménye igen Regényes ; inkább látott, 



519 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

hallott, megfigyelt kis apróságokat, néprajzi érdekességeket igyekezett 
irodalmi formába önteni. Inkább a népélet búvárának, mint a költőnek 
tekintetével és érdeklődésével nézte az életet. Alakjai egyszerű lelkében 
nem annyira az általános emberi, mint inkább a különös vonásokat tárja 
fel. Egyébként e tipusos rajzoló módja mellett is sok érdekes és eredeti 
alakot mutatnak be dolgozatai. Alakjai sorában talán még legtöbb eredeti-
séggel rajzolja a csőszt, a tanyai világnak e kedves humoristáját. Embe-
reinek amily kevéssé kényes az etikájuk, ép oly egyszerű az életbölcse-
letük is. Kedves témája Tömörkénynek az elmúlás előestéjének rajza. 
A mennyire eredeti az a világ, melyet rajzol, ép annyira sajátságos az a 
forma, melyben megállapodott. Mintegy lejátszatja előttünk az életnek egy 
kis részletét, melyet egy-egy tréfa, elmés mondás vagy érzelmes fordulat 
vezet be; A jelenet bemutatása előtt maga is az olvasó elé lép. Az ábrá-
zolt egyszerű emberek értelmi színvonalán igyekszik maradni nemcsak a 
párbeszédekben, de a nép nyelvén beszél még olyankor is, mikor ő maga 
okoskodik. Ez természetesen könnyen vezethet affektációra, amit Tömör-
kénynek sem mindig sikerült elkerülnie. Hozzájárult még ehhez sokszor 
kifogásolt tájnyelvűsége. Általában mindenben a kuriózum a fő előtte. 
Legtöbbször csupa etnográfiái aprólékosságból fűzi össze rajzait ; nem 
törekszik mesére, megelégszik egy ötlettel. Szerkeszteni egyáltalán nem 
tud : hiányzik nála a koncentráltság. Amily nyugodt kedvvel hal-
mozza a néprajzi apróságokat, ép oly nyugodt, lassan baktató az előadása 
is ; az elbeszélésnek nála gyakran nincs semmi belső melegsége. Van azon-
ban két eleme tehetségének, melyek mégis költői színnel vonják be e rész-
letekbe vesző rajzok egy részét : humora в érzelmessége. Érzelmessége 
azonban annyira ment minden érzelgősségtől, hogy szomorúbb történetei-
ben a katasztrófát csak egy-két szóval jelzi (A ravatal). Általában mun-
káinak néprajzi értéke alighanem nagyobb a költőinél, bár vannak egé-
szükben is költői hatású dolgozatai (Megy a hajó lefelé ; Elmúlás előtt ; 
A fecskék stb)J— v. g. : Egy új regény. Drasche-Lázár Alfréd Tűzpróba 
c. regényének bírálata. Egy nagy erkölosi, lelki evolúció e regény tárgya, 
egy lélek vergődése, az öröklött szégyen kárhozata társadalmi és osztály-
előítéletek béklyói közt s végül fölszabadulása. A regény főérdeme az az 
erkölcsi mag, mely a kiindulóponttól kezdve erőltetés nélkül érvényesül s 
a közönségesnél nemesebb és mélyebb érdeklődést kelt. A szerzőnek leg-
erősebb írói oldala a mese kigondolása és fejlesztése, ami ritka írói tulaj-
donság. Csak az előadás módja lehetne változatosabb. s. : Nőíró a 

nőkről. Kaffka Margit Hangyaboly c. regényének kritikája. «Az egész egy 
zárdaiskola — ez a hangyaboly — egyik tanévének rajza, helyesebben egy 
évének botránykrónikája. Cselekvényről, szabatos és érdekkeltő lélek-
festésről, gondos és messzebb távlatú társadalmi rajzról szó sincs benne. 
Úgy látszik, a szerző előtt a női nemi élet egy pár beteges jelenségének 
feszegetóse volt a fő . . . Méltó a regény tartalmához előadása is, melyben 
keresettség, magyartalanság s újat hajszoló . . . erőlködés váltogatják egy-
mást». — Király György: Htliodoros irodalmunkban. Rajka László He-
liodoros Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban c. munkájá-



520 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

nak s egyben az eddigi kutatások kritikai fölhasználásával a Chariclea 
sorsának ismertetése a magyar irodalomban. E szerint Heliodoros regé-
nyét irodalmunkba Enyedi György unitárius püspök vezette be latin fordítá-
sával. A Chariclea első magyar fordítását Czobor Mihálynak köszönjük, 
aki már nem deákból fordított, hanem Zschorn János német átdolgozása 
után. Czobor müvének öt könyvre terjedő töredéke késztette Gyöngyösit 
újabb átdolgozásra, Gyöngyösi munkája pedig Dugonics fordítását hívta 
életre. — г. г.: Szederkényi Anna új regényei. Az «Amíg egy asszony 
eljut odáig» és a «Lángok-tiizek» c. regények bírálata. Az első regénynek 
az a tárgya, mint eszmél a fiatal asszony arra a kegyetlen valóra, hogy 
férje mellett nincs számára emberi élet, s mint szánja magát rá, hogy 
hibáját belátva, visszatér vezekelni a szülői házba, melyből pár hónappal 
azelőtt megszökött. Amíg az asszony eljut idáig, sok testi-lelki szenvedé-
sen kell átmennie, s ezeknek rajza a tulajdonképeni tárgy. E mű részle-
teiben nem közönséges jellemző és megjelenítő erő nyilvánul. A Lángok-
tüzekből is kiérezzük a szerző lelkének vergődését, de itt a keserű han-
gulatot enyhébb tónusú váltotta fel. I t t a költői probléma, melyből a cse-
lekvény kisarjad, általánosabb és mélyebb : a nő hivatása, a mint két 
egymásra következő nemzedék fogalmazza. A régi felfogás azt hirdeti, 
hogy a nő a férfi segítőtársa, igazi rendeltetése az anyaság ; a modernek 
szerint a nő a férfi egyenrangú vetélytársa. A történet, mely ezt a problé-
mát hordozza, jobban van megalkotva, mint az előbbi regényé. A szerző 
ereje azonban inkább az indokolásban, mint a kigondolásban van. Stílusá-
ban is van bizonyos keresettség, nyerseség, az egyszerűség túlságos haj-
szolása a választékosság rovására. De biztató jel, hogy erényei minden 
újabb művében határozottabban bontakoznak ki. 

U. i. 7. sz. — Galamb Sándor : Irodalomtörténetirás és művészettör-
ténet. Az irodalomtörténet sokáig, még Taine kezében is, inkább csak 
segédtudománya volt az általános történetnek, koreszmékre, faji és nem-
zeti sajátságokra fektetvén a fősúlyt. A művészettörténet ugyanilyen hely-
zetben volt, de hamarább megérezte, hogy igazi feladata a tisztán művé-
szeti szempontok érvényesítése. E felfogásnak kell megvalósulnia az iro-
dalomtörténetben is, vagy amint a szerző most már céljához képest 
szűkíti a fogalmat : a költészettörténetben is, csakhogy itt a művészi 
problémákon kívül a tartalmiaknak (világnézet) is fontos hely jut, s azáltal 
szociális és történeti vonatkozásai is szorosabbak, mint a tárgyalt másik 
tudományszakéi. Csak úgy válhat önálló tudománnyá, ha meglátja azt, 
ami tárgyának történeti változásaiban immanens, a milieutől független 
elem, s tudatosan kevesbíti az idegen területtel való kapcsolatokat. Fő 
feladata : az írók egymásra hatásának, költői törekvések egymásból követ-
kezésének feltüntetése ; inkább a formai hatásokra kell figyelemmel lennie, 
mint a tárgyiakra. Az immanens fejlődési elv csirájában megvan már 
Taine elméletében is. Megvan Beöthy Zsolt elméletében is, ki nagy sze-
repet tulajdonít az irodalmi hagyomány hatásának. De ez nála nem centrális 
elv ; viszont épen ő az, ki nálunk az irodalomtörténetírásnak Taine-i 
alapon álló definícióját adta, mely költészetünk történeti vizsgálatát tel-
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jesen a nemzeti történelem szolgálatába hajt ja. (Ez érdekes és nagy olva-
sottságra támaszkodó cikk egy pár megjegyzést kíván. Önálló tudománnyá 
akarván tenni az irodalomtörténetet, legelőször is mogcsonkítja s pusztán 
a költészet történetére szorítja ; így megszorítva, aztán az általános mű-
vészettörténetnek rendeli alá, vagyis — cseberből vederbe — ismét segéd-
tudománnyá degradálja. Fejtegetései a költészet történetére vonatkoznak, 
de eredményeit már az irodalom történetére alkalmazza. Ez a kettő pedig 
nem egy, nem még ma sem, s annál kevésbbé a régibb századokban 
Avagy Pázmány a költészet történetébe tartozik-e ? S megmerné-e koc-
káztatni valaki, hogy kihagyja az irodalom történetéből ? Szabad bárkinek 
megírnia a magyar költészet történetét, csak ne higyje azt, hogy az 
irodalom történetét írta meg. Abban igaza van, hogy az irodalomtörténet 
sokáig, nálunk is, mintegy segédtudománya volt a politikai történetnek, 
mi által saját feladatait nem látta egészen világosan. De nem kell meg-
ijedni ; ez inkább csak látszat, mit a bevezetésekben közölt definíciók 
ébresztenek ; maguk az irodalomtörténetek — a Beöthyé is — aligha 
mellőznek valamit, ami irodalom, s történeti előadásukban is fő tekintettel 
vannak a tisztán irodalmi jellegű folytonosság feltüntetésére. Szerző cik-
kéből úgy tűnik fel, mintha Taine óta semmi sem történt volna ; pedig 
ha csak Brunetière-t említjük is, szinte fölöslegessé válik a szerző egész 
fejtegetése. Az irodalomtörténet valódi feladatait különben maga az iro-
dalom fejlődése tűzi ki ; az irodalom fogalma, köre más volt régen, mint 
Bessenyeiók óta s más ma, mint a XVIII. század végén ; egy régebbi, 
igen vegyes, «egyetemes» irodalomból, egy igazi «mindenes gyűjtemény»-
ből bontakozott ki százados fejlődés során az, amit ma irodalomnak neve-
zünk, s az irodalom története, ha a történeti valóságot meghamisítani 
nem akarja, nem lehet más, mint a fejlődés hű bemutatása. Az idegen 
területtel való kapcsolatokat «tudatosan kevesbíteni» tehát nem szabad ; 
csak oly mértékben szabad, amint azok esetleg a fejlődés folyamán valóban 
kevesbednek ; s tudománytalan eljárás volna tagadni vagy mellőzni iro-
dalmunknak korábban kétségtelenül megvolt kapcsolatait a politikai, sőt 
még régebben az egyházi történettel is). — Zayzon Sándor : A centra-
listák és a megye reformja. A megye autonom hatósággá fejlődésének 
s a megyei reform érdekében folytatott hírlapi és politikai küzdelmeknek 
ismertetése. — Oláh Gábor : Csokonai és a rokokó. Cs. a rokokó szellem 
rövid ráhatására kedves, magyaros visszhangot ád. Szerelmi dalaiban, 
komikumában, sőt ódáiban is van valami «bujdosó kellem», öntudatos ked-
vességre törekvés. A szavak szerelme, képek özöne, színek, hangok sze-
szélyes szökellése, szerkezettelen pompázás ; szaloniásított pásztor-világ ; 
mitológia, mint az érzékiség tetszetős, kecses kerete, olykor filigrán ked-
vességgel ; pittoreszk tündériesség elegyülése vaskos földiséggel ; loyali-
tása, mellyel grófi mecénásokhoz, sőt egyszer egyenest a királyhoz fordul ; 
bókok, parádés szépetmondások, néha keresett dísz ; a természetnek, mint 
egy liliputi-világnak miniatűr ábrázolásai ; a parányiság kedvelése ; a 
nyelv, mint ornamentum ; a díszítés, mely túlnő a szerkezeten : rokokó-
elemek, melyek szerencsésen s kedvesen fonódnak össze költői lénye ere-
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dendő sajátságaival. A rokokó-világ csináltsága nála még közelebb esik a 
természethez, felszinessége az elkomolyodáshoz. Csak egyben igazán 
rokokó : a pompázásban, szavakkal tündöklésben, gondolatok, képek raffi-
nált ornamentikájában. — k. I. : Képek a magyar paraszt háborús éle-
téből. Ismertetés. Tömörkény István poszthumusz müve (Népek az ország 
használatában) a legegyenletesebb és -költőibb hatásúnak látszik T. munkái 
között. A néprajzi érdekesség itt tért enged a költőinek. Életteljes voná-
sokkal rajzolja az itthoni háborús magyar paraszti lelket. A föld állandó 
szerelme mellett a háború nyomait mutatja meg ez egyszerű, sebeiket 
nagy tartózkodással rejtegető emberek lelkén, kiknek csöndes beszélgeté-
seiben csak távoli hullámverése érzik a viharos időknek. Legkedvesebb s 
legtöbb humorral bemutatott alakjai a rég kiszolgált s régi katona-emlé-
kekkel beöltözködő öreg katonák, kik «ajándékba» adják magokat a király-
nak, mert kötelesség csak a fiak odaadása volt. Móricz Zsigmond 
novelláiban (A tűznek nem szabad kialudni) most is feles számmal van 
a piszok, a durva erotika. Móricz a magyar paraszt szatirikusának a sze-
repében tetszeleg. Nyelve meglepő romlást mutat : csináltság, mű-népies-
ség ütközik ki nyelvéből ; különféle tájszólásokat kever valami habarék 
nyelvvé, s gyakran időszerűtlenül erőlteti képes beszédet. A parasztr ó 
ma sem tud jót mondani. 

U. i. 8. sz. — Jánosi Béla : Brassai a művészi hatás okairól. «A gyö-
nyörűségről, melyet a Szép-mívek szemlélése vagy hallása okoz bennünk» 
címen jelent meg a Nemz. Társalkodó 1832. évf.-ban Brassainak egy önálló 
gondolkozást tanúsító, érdekes esztétikai értekezése. Hadat üzenve min-
den dedukciónak, a tapasztalást vallja az esztétika egyetlen forrásának. 
Az esztétikai élvezet szubjektív feltételeit vizsgálja s ezáltal válik nálunk a 
lélektani esztétika úttörőjévé. A művészeti szépet megkülönbözteti a termé-
szeti széptől, s ezt teljesen mellőzi tárgyalásában. A művészi hatás kizáró-
lagos magyarázatáúl nem fogadja el az utánzást és eszményítést ; két 
alaptörvényre : a lelki képességek gyakorlásában rejlő gyönyörűségre s a 
meggyőzött nehézség jóleső érzésére vezeti vissza az eszt. tetszést. A mű-
élvezet alkalmával lelkünk kiegészítő, utánteremtő munkásságát foglal-
koztatjuk különösen, vagyis a képzelőerőt, s ezáltal mintegy részt veszünk 
az alkotó művész aktivitásában. A kiegészítést, bár ezt nem fejti ki rész-
letesen, nyilván az asszociáció-elméletnek megfelelően képzeli. Az élvező 
aktiv részvétele más és más fokú a különböző művészetekben, aszerint, 
hogy az illető művészet anyaga mennyi szabadságot hagy, mennyit bíz 
a fantáziára. A kiegészítést úgy képzeli, hogy lelkünk az ábrázolásból 
az ábrázolt valóság képét törekszik mennél teljesebben előállítani ; így 
aztán az asszociáció inkább csak az illúziókeltés eszközének mutatkozik. 
S itt látszik, miért rekeszti el a természeti szépet a művészeti széptől ; 
ez utóbbi csak vázlatos képet nyújt, mely részünkről kiegészítésre szorul ; 
a természeti tárgy azonban teljes valóság; ahhoz hozzáadni valónk nincs, 
Brassai elmélete, mely új alapokra helyezhette s egészséges fejlődésnek 
indíthatta volna esztétikánkat, e tudományág fejlődésére következmények 
nélkül hangzott el. — Berde Mária : Gáspár János hagyatékából. G. J . 
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pœdagôgus, tankönyvíró (1816—1892) Útleírása és levelezése bővelkedik 
irodalmunkra vonatkozó érdekes adatokban. A cikk bő idézeteket közöl, 
melyek Döbrentei, Kossuth, Schedel, Eötvös, Vajda Péter, Helmeczy, a 
szobrász Ferenczy, Bajza és Vörömartynál 1841-ben tett látogatások em-
lékeit örökítik meg. A levelek közlése leginkább Gyulaival való viszonyára 
terjeszkedik ki. Egy pár jellemző adatot külön is megemlítünk : Gáspár 
Pesten 1841-ben Schedel lakását akarván megtudni, a Privorszky-kávéház-
ban, mely tömve volt ifjakkal, kérdezősködik ; a legtöbb még hírét sem 
hallotta Schedelnek ; tíz közül négy emlékezett valami olynevű suszterre, 
vagy valami íróra. Helmeczy közli vele, hogy a Jelenkornak 2800 elő-
fizetője van (1841-ben), legtöbb a Dunántúlról, majdnem fele az összesnek. 
Berlini útjából hazatérve, G. J. népdalokat gyűjt ; összeirat enyedi diá-
kokkal 20 füzetre valót, a mi sajtó alá sohasem került. Gyulaival külö-
nösen a gyermek-irodalmat érdeklő ügyekben levelezik. — s : A Konstanti-
nápolyi Magyar Tudományos Intézet. Szervezete s első félévi munkássága 
ismertetése. — d. — : Szögyény-Marich emlékiratai. Ismertetés. — 
K. E. : Hajnik Miklósnak A gyémánthintó, — Móricz Pálnak A fergetegből 
c. kötetét, — Elek Oszkár : Dézsi Lajos Jósika Miklósát ismerteti. 

Das Literarische Echo. 1917. évf. 18. sz. — J. Klein : Tömörkényi Ist-
vánról (v. ö. März, 1917. évf. 19. sz.). 

Dunántúli Protestáns Lap. 1917. évf. 22. sz. — Miklós Ödön: Magyar 
könyvtár Hollandiában. «Sokat még nem közölhetünk a dologról, osak 
annyit, hogy egyik tudományos testületünk, figyelembe véve azt a körül-
ményt, hogy az utrechti egyetemen századok óta magyarok tanulnak . . . 
mérlegeli azt a tervet, hogy ezen az egyetemen egy magyar könyvtárt 
alapítson és már több száz könyv készen áll arra, hogy elinduljon ide-
genbe.» A cikk további része e terv nagy kulturális jelentőségét fejtegeti. 

U. i. 27. sz. — Miklós Ödön: Keresztúri Bálint doktori vizsgája 
(1660). Adatok egy tizenhetedik századbeli debreceni protestáns pap és egy-
házi író életéhez. (Tárca.) 

U. i. 23. sz. — Miklós Ödön : Apácai Cseri János Utrechtbe történt 
meghivatásáról. (I.) E kérdést illetőleg a Bethlen Miklós-féle följegyzés csu-
pán Hollandiáról, míg Bod Péter kifejezetten az utrechti egyetemről beszél. 
Tény az, hogy az utrechti városi tanács egykorú határozataiban egyetlen 
szó sincs Apácairól. Hivatalos meghívást tehát semmi esetre sem kapott. 
Azonban az volt a szokás Leidenben is, másutt is, hogy a visszautasítást 
elkerülendő, előbb mindig magánúton érdeklődtek arról, akinek meghívá-
sára gondoltak. Ugyanígy áll a dolog a jelen esetben is. Valószínű, hogy 
Voetius ajánlata alapján gondoltak Apácai meghívására, (E cikk befejező 
része u. e. lap 24. sz.-ban jelent meg.) 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1917. évf . 5 . sz . — Trostler József: 
A Bánkbán német tárgytörténetéhez (I.) A Bánkbánról szóló német iroda-
lom közös forrása a latin Bonfinius vagy német fordítása (1545-ből). 

35* 
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A későbbi feldolgozások sorát Georgius Lauterbeek a Begentenbuch írója 
nyit ja meg 1557-ben. (A szerző az idetartozó szöveget teljes egészében 
közli). — Réthei Prikkel Márián : Régi magyar énekmondók (folyt.). Ki 
kell törülnünk irodalomtörténetünkből az eddigi tanítást, mely szerint 
valamikor egy literátus «lantos» és egy deáktalan «hegedős» énekes osz-
tályunk volt külön-külön jellegű és rangú: úri-népi költészettel. Sem a 
lantosok, mint lantpengetők, sem a hegedősök mint hegedűjátszók nem 
voltak költők, bár egyébként akadtak köztük versszerzők is. Ez azonban 
sokkal inkább énekmondói, mint zenószi mesterségükben leli magyaráza-
tát. A népi hegedős énekmondókra, akikről semmi költészeti emlékünk 
sem maradt, teljesen fölösleges ezentúl szót vesztegetnünk. A hajdani 
• énekes rendjeink»-ről való üres képzelődésünkből pedig igyekezzünk ki-
ábrándulni. — Kristóf György Benedetto Oroce Az œsthetika alapelemei 
c. munkájának Farkas Zoltántól való fordítását, — Jaulusz Ilona pedig 
Kereszty Istvánnak A magyar és magyarországi időszaki sajtó időrendi 
áttekintése 1705—1867. c. könyvészeti művét ismerteti és bírálja. — Fest 
Sándor : Verseghy Ferenc három költeményének forrása. Verseghy angol 
költészeti ismereteinek jó részét Eetzer Józsefnek Choice of the best 
poetical pieces of the most eminent English Poets (Vienna 1783.) c. hat 
kötetes szemelvénygyűjteményéből merítette. «A vízkórságos» с. versé-
nek forrása Taylor The dropsical Man c. költeménye. «A kanál» meséjét 
Prior The Ladle с. verséből vette. «А veréb és gerlice» eredetije The 
Sparrow and the Dove, a Fable : Brooke-tól. — Perényi József : Gróf 
Bethlen Imre színműve. Bethlennek 1793-ban Marosvásárhelyen megjelent 
A postatzúg c. két felvonásos vígjátékánál érdekesebb egy eddig kiadat-
lan drámája, melynek kéziratát mostanában találta meg Perényi József 
Arankának a kolozsvári r. k. liceum könyvtárában őrzött irodalmi hagya-
tékai közt. A darab címe : «A szép Abellina avagy a bölts öreg. Egy ér-
zékeny Játék öt felvonásban, melly is a Német Bománból egészen szaba-
don vagyon és változásokkal kidolgozva». Forrása Karl Gottlob Cramer 
(1758—1817) német regényíró munkája : Die schöne Abellina (Wien und 
Prag 1799), melynek egy másféle kiadása is ismeretes. Bethlen színmű-
vét Bayer nem említi a Magyar drámairodalom történetében ; mindössze 
egyszer adták elő Marosvásárhelyen 1804. szept. 14-ón. 

U. i. 6—7. sz. — Ferenczi Zoltán : Zrínyi »Az török áfium ellen való 
orvosság» című művének forrásai. A szerző utalva arra, hogy egy má-
sik dolgozatában (1. folyóiratunk 1917. évf. 425. 1.) már kimutatta, mit 
vett Zrínyi e müvében Busbequiusnak Exclamatio : sive de re militari 
contra Turcam instituenda consilium с. művéből, jelen cikkében részle-
tesen ismerteti a többi forrásokat (Horatius, Vulgata, Plinius, Aesopus 
stb.). Végül megállapítja, hogy Zrínyi e munkájában Machiavellitől körül-
belül semmit sem vett fel. — Trostler József : A Bánk bán német tárgy 
történetéhez. (II.) Lauterbeckre időrendben Hans Sachs drámája (1561.) 
következik. Hans Sachs nagy olvasottsága valószínűvé teszi, hogy Bon-
finiuson kívül Lauterbeck népszerű Begentenbuch-ját is felhasználta. Az 
utána következő s Bonfiniust kivonatoló Theodor Zwinger vázlata (1565.) 
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ugyan még történeti szempontból is csak regisztrálás-számba megy, de a 
tárgyat magát annyira beleilleszti műve moralizáló keretébe, hogy a vele 
egykorú Andreas Horndorff már kész hagyomány folytatójának tűnhetik 
föl. Többet jelent s latin nyelvűsége ellenére is a tárgy német fejlődés-
történetébe illeszkedik Justus Lipsius (1547—1606) belga filológusnak s 
Tacitus ismert kommentátorának a feldolgozása. (1605.) Belső formájában 
igazi anekdota, amely néhány sorba sűríti a Bonfiniusnál talált anyagot. 
J. Lipsiusszal megindul s befejeződik a drámai elemek anekdotikus ki-
jegecedése. De a latin anekdota német nyelvű megfelelőjére csak Georg 
Schediusnál akadunk 1647-ben. Főforrása ennek is Bonfinius. Schedius 
után egyik legjelentősebb pontjához érkezik az anekdotikus fejlődés 
Matthias Abele osztrák író (1618—1677.) Metamorphosisában, (1651.) mely 
Bánk gyilkosságának elsősorban jogi oldalát állítja elénkbe. Forrása 
Lauterbeck. (A szerző ezután közli az idetartozó szöveget.) — Alszeghy 
Zsolt Pékár Károlynak Morvay Győzőtől sajtó alá rendezett Magyar Kul-
tura c. munkáját, — Király György A Szent Domonkos-rend múltjából 
és jelenéből c. alkalmi díszművet, — Koszó János Else Beilnek : Zur Ent-
wickelung des Begriffes der Weltliteratur (Leipzig, В. Voigtländer. 1915. 
82 1.) с. értekezését, — zb. pedig Babits Mihálynak A gólyakalifa c. regé-
nyét ismerteti és bírálja. — Hellebrant Árpád : A magyar philologiai 
irodalom Í9i6-ban. Könyvészeti egybeállítás. 

Élet. 1917. évf. 22. sz. deák: Romantika. A romantika az érzések 
egyeduralma. Mindent az érzései által fog meg, átöleli az egész világot, 
nincs akadály számára, mert a fantázia a vezetője. Minden költészet egy 
embertömeg szava ós minél nagyobb a tömege, annál szociálisabb hatású. 
Az új költészetet, a szociális univerzális hatású költészetet a feltörekvők 
küldik és annál több joga van a feltörekvő társadalomnak az életre, minél 
több ereje van. A romantikus ember stagnál, nem a tett embere. Az ú j 
társadalomnak az első egységes kirobbanása lesz a romantika halála. 
A cselekvés kezdete. A tettre ébredt társadalom majd épen olyan igazság-
talan losz az álmokkal, mint volt a romantika a praktikus élettel szem-
ben. Nem tudja meglátni, nem lesz előtte értéke. 

U. i. 23. sz. — Anka János : A sajtó-probléma. «A mostani sajtó-
viszonyok között először is azt kérdezzük a szakértőktől, hogy mit értenek 
most katolikus sajtó alatt ? Neveket, tollakat vásárolhatunk jó fizetéseel, 
de ez az újságírás minden lehet, csak katolikus nem. A katolikus sajtó 
épen céljainál, természeténél fogva hit, meggyőződés nélkül el sem kép-
zelhető.» 

U. i. 24. sz. — Andor József: A mi sajtónk. «Szükség van a pár-
toktól független, a keresztény Magyarországnak az ellenséges párt-
lapoktól pártkülönbség nélkül támadott keresztény alapjait korszerű 
anyagi és szellemi tőkével védő sajtóra is.» — c . : Surányi Miklósnak 
A trianoni páva c. regényét s Villányi Andornak Attak (Tíz jelenet) c. 
szépprózai munkáját bírálja. Az előbbi mű szerzője igen komoly tanult-
sággal fogott hozzá regénye megírásához, tanultsága és a regényben a 
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történésnek szokványos elintézése azonban végig ordítanak egymásra, 
mint kibékíthetetlen ellentétek. Habár az írónak van kortörténeti tndása 
és érzéke, ezek a rajzai különválnak azoktól az eseményektől, melyeknek 
motiválására valók, mert tulajdonkópen semmi belső összefüggés kor is 
emberek közt nincsen. Ezek az emberek mai emberek, sőt maiaknak és 
rosszul meglátott és megrajzolt emberek. A stílus se visz vissza a múltba ; 
beszédének semmi színe, semmi ereje. Villányi Andor munkáin szembe-
tűnő Molnár Ferenc hatása. (A szerző párhuzamokat is közöl állítása 
bizonyítására.) 

Erdélyi Szemle. 1917. évf. 12. k. — S. Nagy László: Szintétikus iro-
dalom. A szintétikus irodalom nem régi izmusok továbbfejlesztője, de a 
mai élet ellesett, nem kiabáló epizódjainak a megírása kell, hogy legyen. — 
Walter Gyula : Nagyvárad irodalmi élete. A szerző kívánatosnak tartja, 
Kolozsvárt is oly eleven irodalmi élet fejlődjók ki, mint Nagyváradon a 
Szigligeti-társaság körül. — Róbert Oszkár Szász Zoltánnak Kedves Mes-
ter c. színdarabját, — Hajós Sándor pedig Vér Mátyásnak Az árnyék c. 
regényét ismerteti és bírálja. «Vér Mátyás Anatole France tanítványának 
vallja magát, ritkán ír, dolgai kristályosak, maradandó értékek». 

U. i. 13. sz. — Olajos Domonkos Karinthy Frigyesnek így láttátok 
ti c. új könyvét, — Bors László pedig Dutka Ákosnak Ismerlek Csesar c. 
verskötetét bírálja. «Karinthy epébe mártott tollal fricskáz végig a há-
borús irodalom talmi krónikásain» Dutka könyvének háborús részében — 
«sajnálatos visszaesést tapasztalunk a költő régi alkotásaihoz képest. 
Erőtlenek és pongyolák ezek a versek és a szonetteket kivéve, végigkínoz 
rajtuk a forma abszolút dekadenciája. Gyöngye a kötetnek a Lámpátlan 
esték c. költemény.» 

Irodalomtörténeti közlemények. 1917. évf. 2. sz. — Király György: 
A trójai háború régi irodalmunkban (bef.). A Lévai névtelen széphistoriája 
(1576) tulajdonképen hat pszeudo-ovidiusi heroida fordítása (XV. Paris 
Helenœ, XVI. Helena Paridi.). Ami a keretet illeti, annak legközelebbi 
forrása maga Ovidius, de föl kell vennünk szerzőnkre nézve Guido isme-
retét is. Az egész munkán végigvonul a szokásos erkölcsi tendencia. A köl-
teménynek egyetlen jelentősége az, hogy irodalmunk első Ovidius-fordí-
tása. Huszti Péter Aeneis c. idetartozó müve első kísérletnek tekinthető 
Vergilius Aeneise átültetésére. Ez a munka az erkölcsi irányzat mellett 
helyenként éles kifejezést ad az erős protestáns meggyőződésnek. Huszti 
az eddigi magyar földolgozók között az egyetlen, aki pusztán a régi ha-
gyományból merít, s toldásai is régi kommentárokból valók. Csáktornyái 
Mátyás Erős Ajax és Bölcs Ulisses c. széphistoriája Dézsi Lajos kimuta-
tása szerint irodalmunkban a második Ovidius-fordítás, mely a Meta-
morphosis XIII . könyvéből való. Ezúttal nem átdolgozással, hanem igazi 
fordítással, mondhatnók műfordítással van dolgunk. A tárgy XVI. századi 
népszerűségét mutatja, hogy a különféle széphistoriák írói egyes helyze-
tek rokonsága alapján gyakran emlegetik Paris és Ilona, Aeneas és Didó 



527 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

szerelmét, sőt a moralisták és prédikátorok is belőle merítik tanulságos 
példáikat (V. ö. Armbrust Kristóf : Gonosz asszonyembereknek erkölcsek, — 
Enyedi György Gismunda és Girquardus, — Pataki névtelen : Euryalus és 
Lucretia, — Balassi B. költeményei stb.) A XVII. században főkép Zrínyi 
és Gyöngyösi képzeletét foglalkoztatta Trója története Vergilius ós Ovi-
dius hatása alatt. Harmadiknak Haller János említhető, aki a Nagy Sán-
dor-regénnyel és a Gestákkal együtt Guido Trója történetét is lefordítja. 
Csupán neve után ismerjük Felvinczi György egy verses Trójai históriá-
ját, melyet Dares Phrygiusból fordított magyarra. Arra a kérdésre, hogy 
olvasta-e Zrínyi Homerost s eredetiben-e vagy latin fordításban, legvaló-
színűbbnek látszik az a föltevés, hogy latin fordításban olvasta. (Érdekes 
megállapítása a szerző dolgozatának, hogy Homeros első említése irodal-
munkban 1528-ból a Székelyudvarhelyi-kódexnek A halálról szóló elmél-
kedésében található.) Az értékes utalásokban gazdag dolgozat a monda 
XVIIL századbeli nagyszámú feldolgozásának ismertetésével végződik. — 
Grexa Gyula : Arany János Csaba király fi-jának töredékei. (II.) Azok 
közül a tényezők közül, melyek Aranyra Csaba királyfi-ja megírásakor 
ösztönzőleg hatottak, első helyen áll a Nibelung-ének, utána fontosságban 
Arany személyes ismerősei ós barátai következnek (Szilágyi István, Toldy 
Ferenc, Szász Károly, Gyulai Pál, Szabó Károly). Az akkori irodalmi viszo-
nyokban kereshető a mű harmadik gyökere. Attila és a hunok kultusza 
úgyszólván a kor levegőjében volt. Kérdés, mi volt az oka, hogy Arany 
ezt a művét töredéknek hagyta. Valószínűleg az, hogy a Nibelung-ének 
és a krónikák tartalmának különbözősége folytán az epikai hitel oly zsák-
utcába jutott, melyből még a nagy költő lángesze és kompozíció iránti 
érzéke sem találta meg a kivezető utat. A költemény forrását illetőleg a 
Nibelung-éneken kívül Arany főkép Kézai Simonra támaszkodott, de 
ismerte a többi krónikákat is, használta továbbá Priskost és Jordanest is, 
azonkívül egyes részletekre más kisebb forrásai is voltak. — Elek Oszkár : 
Tolnai Lajos balladái. Tolnai Lajos ha egyrészt elhibázott alkotásokkal 
állott is elő, másrészt olyan jeles műveket alkotott, mint : A csőszház, a 
Mostoha leány, Fehér Sándor, Egy szegény vándorló legényről, a Szép-
dombi korcsmárosné, Lengyel Józsi. Míg amazok csupán irodalomtörténeti 
érdeklődésre számíthatnak, mint az Arany János hatására keletkezett ballada-
költés érdekes, noha ferde útra tévedt nyilvánulásai, ezek már a népélet köl-
tői mozzanatainak s a népköltés szerencsés sugalmazásának olyan kitűnő 
bizonyságai, hogy az esztétikai mérlegelés súlyát is kiállják. — Galamb 
Sándor : Kant és Madách. A szerző rámutat arra, hogy Madách Ember 
tragédiája XV. színében az Úrnak Adám kérdésére adott válasza és Kant-
nak a Kritik der praktischen Vernunftjában kifejtett gondolatai közt bizo-
nyos rokonság állapítható meg. Kérdés — úgymond — bogy a két gon-
dolat hasonlóságát csakugyan kétségtelen hatásban kell-e keresnünk, 
vagy pedig csak véletlen egyezésről van szó. — Kara Győző: Sárosy 
Gyula kiadatlan írásai. (II. és bef. közi.) Adatközlés. Naplótöredék 1842-bőL 
Sárosy öt levele feleségéhez (1842—1852-ből), egy pedig Mészáros Károly-
hoz. Sárosyhoz írt levelek Dessewffy Józseftől (1839. VIII. 12., 1840. IV. 11.), 
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Kazinczy Gábortól, Szemere Miklóstól, Fáy Ferenctől, Török Gábortól 
(1843. VIII. 17., 1843 X. 20.), Császár Ferenctől (1844. XI. 7), Jámbor 
Páltól (1846. V. 7.), Jósika Miklós bárótól (1846. X. 24). — Alszeghy Zsolt : 
K. Fráter István versei Teleki Mihályhoz 1684-ből. Adatközlés a M. T. 
Akadémiában található kézirat alapján. — Agárdy László : Révai Miklós 
egy levele 1798-ból. Adatközlés. — Vértesy Jenő : Gr. Teleki László levelei 
Pulszky Ferenchez. (I.) Harminchét levél az 1849 ápr. 12.— 1850 nov. 23. 
közti időből. (Az emigránsok külföldi tevékenységéről). — Gálos Rezső : 
Kazinczy Ferencnek a magyar nyelvről szóló — Heinrich Gusztávtól 
kiadott — tübingai pályaművét, — Császár Ernő Négyesy Lászlónak 
Arany c. munkáját, — Király György Pckár Károlynak Magyar Kultura 
c. poszthumusz művét, — Császár Elemér pedig A konstantinápolyi ma-
gyar tudományos intézet szervezeti szabályzatát ismerteti. A füzet közle-
ményeinek sorát az új könyvek és füzetek jegyzéke s a Hellebrant Árpád-
tól egybeállított irodalomtörténeti repertórium zárja be. 

U. i. 3. sz. — Váczy János: Kazinczy Marmontel-fordítása. A szerző 
a címben írt mű keletkezésének, tartalmi és alaki mozzanatainak, általá-
ban irodalomtörténeti jelentőségének részletes ismertetése után hangsú-
lyozza, hogy : Kazinczy a magyar stílt sok színnel gazdagítja Marmon-
telében, legfeltűnőbb valamennyi közt az érzelmes finomságé s a válasz-
tékosságó. Egyetlen fordítását sem mérhetjük e tekintetben Marmonteléhez. 
Stílmüvészete ebben vall legnagyobb mértékben reá, meg Sallustiusában. — 
Grexa Gyula : Arany János Csaba királyfi-jának töredékei (III. és bef. 
közi.). Az első dolgozat személyeiről szólva a szerző azt mondja, hogy 
Detre alakja nem a Nibelungénekbeli vagy a Babenschlachtbeli Detre, 
hanem a Kézai-Thuróczi-féle. Aladár alakját Arany Kézai 15. fejezetéből 
vette — esetleg a többi krónikák megfelelő részéből. Csaba alakjára két 
forrása volt. Az első : Priskos ; a második : Kézai, illetőleg a krónikák. 
A második dolgozat ismertetésével kapcsolatban — Kéky Lajos vélemé-
nyével szemben — a szerző azt hangoztatja, hogy az ismert alapeszmét, 
mely a Buda halálában is érvényesül, Arany Jordanes történeti művéből 
vette. «Különben — úgymond — nem lehetetlen az sem, hogy Aranyra 
az alapeszmében hatással volt Bessenyei Györgynek 1773-ban megjelent 
Buda tragédiája c. műve is. Az «Attila meghal» c. énekhez az anyagot 
valószínűleg Thierrynek Attila és Attila-mondák c. művéből merítette, míg 
«A menyasszony ébredése» c. részben Kézaiból, némi reminiscenciákkal a 
Nibelung-énekből. Az «Attila terítőn» c. énekre talán Tegner Ézsaiás 
Frithjof mondája is hatott. A harmadik dolgozat a Buda halála. E mű 
forrásainak gazdag irodalma van. A szerző nézete szerint a kard-mondát 
illetőleg Arany nem annyira Priskosból és Jordanesból, mint inkább Oláh 
Miklós Hungaria et Athyla c. könyvéből merített. A terjedelmes érteke-
zés a második alaprajz és második tervvázlat, továbbá a negyedik (utolsó) 
dolgozat ismertetésével végződik. — Császár Elemér : Toldy Ferenc kri-
tikai munkássága. Mutatvány «A magyar szépirodalmi kritika története» 
c. készülőiéiben levő nagyobb munkából. (I). A fiatal Toldy, ha munkás-
ságának legkiemelkedőbb felét akarjuk megnevezni, kritikus volt, irodai-



529 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

munk reformkorának legmozgékonyabb és legtermékenyebb kritikusa. 
Műbirói pályája nagyon korán indult meg, egyelőre német nyelven (L. 
Pannónia, 1822). A magyar meg külföldi irodalmak oly nagyfokú ismere-
tével, amekkora esak fiatal embertől telt, kezdte meg Toldy 1826-ban a 
Tudományos Gyűjteménynél a magyar kritikus pályáját s folytatta a 
Felsőmagyarországi Minerva, 1831-ben pedig a Kritikai Lapok hasábjain. 
Az 1836-ik esztendővel, amikor a Kritikai Lapok megszűnt, lezárult Toldy 
műbirói pályájának első fejezete. A fiatal kritikus valóban határozott 
egyéniség, élesen kirajzolódó jellemvonásokkal. Föltűnő jelenség, de — 
nem hatalmas ; kritikái csak térfogatukkal és színükkel imponálnak, de 
nem súlyukkal. Kazinczy tanítványa, s a kritikában Kazinczy nem volt 
jó mester ; már azért sem, mert ami Kazinczy minden prózai írásának, 
kritikáinak is. megadta az értéket, a stílművészet, az nem volt elsajátít-
ható s épen Toldynak nem ! Mélyebbreható egyezés közöttük, hogy a 
tanítvány szintén pártos és elfogult kritikus volt. Az ő elfogultságának 
azonban megvolt az esztétikai alapja, Kazinczyé pusztán egyéni okokra 
épült. S e tisztább kútfőből tisztább víz buzgott föl. Ami érték valamely 
költői műben rejlik, azt elismerte mindig, bárki volt a szerzője, akár 
hozzátartozott baráti köréhez, akár nem ; amit hibáztatott, az valóban 
reászolgált a megrovásra. Toldy elfogultsága kirekesztően azokban a bírá-
latokban nyilvánult, melyeket barátai műveiről írt. A Tudományos Gyűj-
temény 1826. ós 1827. évfolyamában Aesthetikai Levelek c. alatt cikk-
sorozatot tett közzé s benne Vörösmarty epikus költészetét méltatta. 
Vörösmarty volt Toldy költői ideálja. Nézeteit költött levelek alakjába 
foglalja. Dolgozata valójában nem kritika, hanem irodalomtörténeti tanul-
mány. Az önmérséklet, mely ekkor még rövidebbre fogatta Toldyval rokon-
szenvének gyeplőit, a következő bírálatokban, az Aurora 1828—1830-diki 
évfolyamainak kritikájában egészen eltűnt. Egy ú j Toldy áll előttünk, a 
nyugodt, objektív műbiró helyett a rajongó műbarát. De Gazért van e 
bírálatoknak két nagy érdemük : az egyik közülük esztétikai, a másik 
sajátosan kritikusi erény. Az első nem halványult el ma sem : a kritikus 
Vörösmarty, Kisfaludy, Czuczor egy pár munkájában felismerte az abszo-
lút értéket. Felismerte, hogy megkezdődött a magyar költészet nagy kor-
szaka. Mint kritikáknak pedig az a nagy érdemük, hogy kedvet ébresz-
tettek a közönségben az olvasás iránt. Nem volt csekély jelentőségű az 
így elért hatás, bár Toldy inkább hangjának, mint érveinek erejével érte 
el. Könnyedsége szinte könnyelműséggé fokozódik, mikor konkrét jelensé-
gekből elméleti tanulmányok megállapításáig akar emelkedni. Még kevésbbé 
rokonszenves, mikor tudósból átalakul tanárrá s az ő aprólékosságával 
magyarázza a költői műveket. Mindezeknél a hol lesújtó, hol égig ma-
gasztaló, de lényegük szerint mindig ismertető kritikáknál sokkai nagyobb 
értékű Toldynak két harcias bírálata. Első ízben ő maga idézte fel a 
harcot, megtámadván Kazinczyt Pyrker-forditásáért. A bírálat rövid, hatá-
rozott, okos, Toldy enemű alkotásai között a legsikerültebbek sorába tar-
tozik. Két vádat emel Kazinczy ellen, s mind a kettőt igazolja. Szemére 
veti, hogy magyar embernek idegen nyelven írt művét fordította le : ezt 
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tiltja hazafias önérzetünk ; verses művet prózában tolmácsolt : ez ellen az 
esztétika emeli fel szavát. A polemikus Toldy nem Kazinczy tanítványa 
többé, hanem Bajzáé. Következő polémiájában pedig, melyet «Az 1833-diki 
nagyjutalom felosztása ügyében» 1836-ban Dessewffy József gr. ellen írt, 
meg épen olyan nyilvánvalóan Bajza szellemében szólt, annyi erővel, 
kíméletlenséggel, hogy a Békefi név alatt megjelent dolgozatot a közvéle-
mény Bajzának tulajdonította. A pör tárgya ismeretes : az Aurora-körrel 
szemben, mely az 1833-diki nagyjutalmat Vörösmartynak kívánta juttatni, 
Dessewffy Kisfaludy Sándorért tört lándzsát. Az igazság szembeszökően 
Toldy részén volt. «Felelet»-e csak mint polemikus mű kitűnő, de mint 
bírálat nem állja meg helyét. Sehol sem oly elfogult Toldy, mint épen e 
vitairatáben ; mikor Vörösmarty eposzait világirodalmi mértékkel méri, 
sőt a külföld remekei fölé emeli, akkor nem titkolhatjuk el megdöbbené-
sünket. Toldy, a kritikus egy évtized alatt csak technikában fejlett, de 
ízlése és ítélete nem erősödött, nem tisztult : 1836-ban ott áll, ahol 1826-ban. 
A Figyelmező megindulásával, 1837-ben, kezdődik Toldy kritikusi pályájá-
nak második, a mennyiséget nézve leggazdagabb szakasza. Kár, hogy a 
lírai költészet nem vonzotta kellőleg Toldyt s nem méltatta a negyvenes 
évek első felében feltűnt két nagy lírikusunkat: Tompát és Petőfit. Az a 
rövid bírálat, melyet Petőfi költeményeinek első gyűjteményéről írt a 
Budapesti Híradóba (1845), mint kritika Toldy legjobban megírt dolgozatai 
közé tartozik. Bírálatainak igazi eleme e korban a dráma és a széppróza 
volt : e téren minden irányról és majd minden költői egyéniségről kifej-
tette nézetét. Az a kép, mely e kritikákból elénk tárul, nagyszabású és 
tartalmas, de inkább méreteivel kelti fel bizalmunkat, mint értékével. Az 
egyetlen író, akit túlságos hévvel ostoroz, Frankenburg Adolf volt, aki 
rá is szolgált erre munkái értéktelenségével. A Figyelmező Toldyja nem az 
a pártos kritikus, mint volt korábban, s Ítéletei is megbízhatóbbak, mint 
egy évtizeddel azelőtt. Különösen akkor van elemében, ha olyan munkák-
ról kellett ítélnie, melyek a józan emberi gondolkodás követelményeit vagy 
nagyon megsértik, vagy különös tiszteletben tartják. — Vértesy Jenő : 
Gr. Teleki László levelei Pulszky Ferenchez. (II. és bef. közi.) Adatközlés. 
A levelek az 1851. I. 25—1860. XI. 17. közti időből valók. — Harsányi 
István és Gulyás József : Régi magyar versek a sárospataki könyvtárból. 
1. Zilahi János 1698-ban írt, Ovidius hatására valló «Phaëton hőse» stb. c. 
verse. 2. Bonis Ferenc keserve. 1671-ből. 3. Az ál-Károlyi István gr. halá-
lára írt versek 1699-ből. 4. Epitaphium Prodromisœ Pri : Apafi (Tornya 
Borbála sírfelirata 1688-ból). 5. A nőkről szóló pajkos vers. — Perényi 
József Szigeti Józsefnek Egressy Gáborhoz írt öt levelét (1857. II . 17.— 
1859. IX. 10. Adatok a Nemzeti Színház történetéhez.), — Batta István 
Csokonai V. Mihálynak egy elfeledett versét, — Kristóf György pedig 
P. Thewrewk József leveleit (Adatok Kazinczy hatásának s az erdélyi 
irodalmi életnek megismeréséhez. I.) közli. — Zsigmond Ferenc Dézsi 
Lajosnak, Báró Jósika Miklós, — Zlinszky Aladár Badnai Oszkárnak 
Arany János nőalakjai, — Várdai Béla Bubinyi Mózesnek Mikszáth Kál-
mán élete és művei, — Gálos Rezső Kéky Lajosnak Tanulmányok Arany 
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János epikájáról, — Király György Gondán Feliciánnak A középkori 
magyar pálos-rend és nyelvemlékei, — u. ő Szerecz Alajosnak Kódexeink 
párhuzamos szentírástöredékei és Szepessy Lászlónak Tóth Ede népszín-
művei c. könyvét ismerteti és bírálja. — A füzet közleményeinek sorát az 
új füzetek ós könyvek felsorolása, továbbá a Hellebrant ÁrpádUA egybe-
állított irodalomtörténeti repertórium zárja be. 

Katholikus Szemle. 1917. évf. 6. sz. — Várdai Béla: Színházi bemu-
tatók. Gábor Andor : A dollár-papa, Hevesi Sándor : A hadifogoly, Pásztor 
Árpád ós Góth Sándor : Vengerkák, Szász Zoltán : Kedves Mester !, Vágó 
Géza : Lavotta szerelme, Újhelyi Nándor : Őfensége kalapja c. darabjainak 
színi kritikája. Gábor Andor négyfelvonásos bohózatában a stíl elmóssóge 
és ötletessége a cselekvényt hatásosan támogatja. Egyébként a Mark Twain 
modorára emlékeztetően lepergő cselekvónyt az a komikai szempontból két-
ségkívül jogos és életképes ötlet sarjasztja, hogy a pénznek elég, ha a 
hire van meg, a nagy aranyfiadzás, a véle bűvkörében élők föllendülése 
ez esetben is bekövetkezhetik. Nem költői alkotás, hanem csak a színházi 
rutinista törtónetjelenetező munkája Hevesi Sándor háromfelvonásos víg-
játéka. A Vengerkák Pásztor Árpád hasonló c. regényén alapul. A darab 
az átdolgozás folytán a valószínűtlen szentimentalizmus jellegét kapta. 
Szász Zoltán háromfelvonásos színműve egészében mérgezettnek mutatja 
a szerző tehetségét, pedig már családi tradíciói is tisztább, nemesebb irány 
mellé állásra köteleznék. Vágó Géza háromfelvonásos játéka Csokonainak 
ismert boldogtalan szerelmét Vajda Juliánná iránt s barátjának, a zene-
költő Lavotta Jánosnak ugyanosak Komáromban esett házasságát egy német 
polgárleánnyal viszi színpadra. Csokonai csak nótázni kelt fel ezúttal sír-
jából, nem újra átélni régi vívódásait. A lipótvárosi stílus harsány szó-
csövei s épen nem óleteleven komikai alakok ágálnak Újhelyi Nándor 
háromfelvonásos bohózatában. A dialógusok nincsenek mulattatás nélkül, 
de még a kelleténél többet támaszkodnak a szókkal való játékra. 

Korrespondenzblatt Des Vereins Für Siebenbürgische Landeskunde. 1 9 1 7 . 
évf. 1—3. sz. — Schullerus A. : Heltai Gáspár Háló с. munkájának Tro-
csányi Zoltántól sajtó alá rendezett kiadását bírálja. 

Könyvtári Szemle. 1917. évf. 1. sz. — André Levai : Farsangi kataló-
gus. Gróf Teleki József egy elfeledett francia fűzetkéjének ismertetése 
és újabb lenyomata a budapesti Eáday-könyvtárban található 1761-ből 
való eredeti példány alapján. «A ,Catalogue' egyike ama képzeletbeli mun-
kák mulatságos jogyzékének, nevezzük farsangi katalógusoknak, melyeket 
a nagy Eabelais hozott divatba Saint-Victor könyvtárának hirhedt jegy-
zékével s amelyet utána több francia és más nyelvű író állított össze a 
a XVI. század óta több-kevesebb illendőséggel és szellemességgel. Gróf 
Teleki képzelt könyvgyűjteménye mindössze 26 címet foglal magában . . . 
A magyar irodalomtörténetírók és bibliográfusok nem ismerik.» — Ehren-
heftné Heller Margit : Mit és hogyan olvasson az ifjúság 1 Az ifjúság 
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kezébe olyan műveket adjunk, melyek önálló művészi értékkel bírnak, a 
gyermek értelmiségi fokának megfelelnek és a való életnek a gyermek 
szemei elé való állításával érdeklődését felkelteni képesek. Hogy a gyer-
mek tényleg magáévá tette-e olvasmányának tartalmát, arról úgy győ-
ződhetünk meg, ha néha-néha kikérdezzük őt olvasmányairól. Igen jó 
stílusgyakorlat, ha a gyermek egy-egy értékesebb olvasmányáról írásban 
rövid kivonatot készít. Mindennek úgy kell történnie, hogy a gyermek 
abban örömét lelje. Hogy munkája ne nehezedjék rá iskolai feladat terhe 
gyanánt. — Kremmer Dezső: Bayer József szinészettörténeti könyvtára. 
A jeles tudós rendkívül értékes gyűjteménye egy részének rövid ismer-
tetése. 

Kritika. 1917. évf. 4. sz. — Ratkovszky Vince : Farsang. Molnár F. új 
drámáját bírálja. 

Ma. 1917. évf. 7. sz. — Mácza János : Móricz Zsigmond. Jellemrajz. 
Mórioz Zsigmond elválik a többi paraszt-íróktól : «igazságra törekvésével, 
erejével és egészségesebb voltával, élete frisseségével». — Irodalom. György 
Mátyás Petőfinek a Tevan-könyvtárban megjelent «A hóhér kötele» című 
regényéről, — Izsó Sámuel pedig Moly Tamás : Három novellájáról ír. 

U. i. 9. sz. — Révai József : Schöpflin Aladár könyvéhez. Ismertetés. 

Magyar Figyelő. 1917. évf. 12. sz. — Dömötör István: Három új 
regény. Szederkényi Anna : Lángok-Tüzek, Ballá Ignác : Az ő keze, Surányi 
Miklós : A trianoni páva c. munkájának bírálata. A «Lángok-Tüzek» szer-
zője nem sorozható az antifeministák közé, ha a feminizmus azt a sza-
badságot jelenti, hogy a nő a családon kívül munkát vállalhasson . . . 
A feminizmus azonban, mint politikai, társadalmi, morális irányzat, e 
szociális jogon kívül egyebet is felvet, téveszméket és áligazságokat. Sze-
rencsére ezek a mozgalomnak csupán állandó melléktermékei. De szá-
molni kell velük, mert az egyes embert befolyásolhatják. A «Lángok.-Tüzek» 
épen ezt illusztrálja s a munka e ponton lesz irányregény, melynek éle 
a kékharisnyák ellen szegeződik. Különben elbeszélő mód tekintetében a 
•Lángok-Tüzek» naturalista regény. Balla regényét illetőleg a magyar 
karakternek idegen az a fajta szerelmi síralom, az a már effeminált 
férfi-kesergós, ami «Az ő keze» lapjain túlárad. Tisztán irodalmi szem-
pontból azonban az ép úgy nem kvalitásbeli hátrány, mint ahogy nem 
előny. Fő, hogy Balla sajátos formát tudott adni annak, amit meg akart 
írni ; s hogy amit megirt, az nem rideg mesterkedés : lélek reszket benne. 
Surányi írói fegyverzete érett. ízlésben ott tart, ahová mások nehezen, 
sőt sohasem fognak eljutni. Tudása annyi, hogy annál többel a kultur-
história élemedett egyetemi tanárai sem szoktak rendelkezni. «A trianoni 
páva» főereje: a korrajz. — Salgó Ernő: Színház. Újhelyi Nándor Őfen-
sége kalapja c. vígjátékának színibírálata. A darab az érvényesülés komé-
diája ; azt a témát dolgozza fel, mely körülbelül a francia forradalom óta 
nyert aktualitást az irodalomban. — l. : Magyar írók. Schöpflin Aladár ily 
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oimű tanulmányköteteinek bíráló ismertetése. Schöpflin ugyanazt a kutató 
módszert hassználja, amelyet a modern biológia készített ki saját céljaira s 
amely más disciplinákban is, például az újabb szociológiában, haszonnal 
volt értékesíthető. E módszert a mi irodalmi jelenségeink vizsgálatára 
Schöpflin alkalmazta előezör ; kár, hogy munkája irodalmunknak csupán 
néhány alakjára terjed ki, holott tanulságos volna egész irodalomtörté-
netünket az itt használt módszer segítségével is megvilágítani. 

U. i. 13. sz. — Özv. Mikszáth Kálmánné : Mikszáth Kálmán. Egy rész-
let (Előszó és a két első fejezet) az író özvegyének visszaemlékezéseiből. 
A nagy érdekű munka, úgy látszik, teljesen elkészült s remélhetőleg rö-
viden sajtó alá kerül. Azon a napon kezdi följegyzéseit, amelyen meg-
ismerte jövendő urát. Az itt közölt két fejezet címe : Mikor a M. nevét 
legelőször hallottam, — és : Megismerkedem M. K.-nal. 

U. i. 14. sz. — Sebestyén Károly: Lövik Károly. «Szerény és 
szegény vázlat,» mint a szerző mondja, bár «több, mint félesztendős, 
nagyon beható és odaadó tanulmány» eredménye. «De el fog jönni az, 
aki majd megállapítja Lövik Károly oeuvre-jének helyét a modern ma-
gyar irodalomban». Addig is regisztráljuk e félesztendős tanulmány kö-
vetkező eredményeit. Lövik a realitás hű megfigyelője s vakmerő kalan-
dor, kalózkirály a fantázia tengerén ; egyik legkiműveltebb magyar elme ; 
acélos kezű mestere a legszilajabb paripának, lágyszívű énekese a szépség-
nek, asszonynak. Szerette a könyvtárát, az amatőr-dolgokat, unikumokat. 
Alkotott, mikor pihent ; költői penzuma végeztével társadalmi, filozófiai 
és saison-problémákról irt. Szubjektív vallomásai mutatják, hogy a költői 
hír maradandóságában nem hitt ; a kézzelfogható realitás a maradandó. 
Mutatja ezt «Rut, a szabó» c. novellája is, az Éji látogatásnak e megren-
dítő változata, melyet a szerző halhatatlan alkotásnak tart s minden 
lehető módon biztosítná neki a halhatatlanságot ; de csak tartalmát mondja 
el. Lövik szerint minden hívságos ; leghívságosabb elbizakodottságunk 
az értelem felsőbbségében. Egyetlen megbízható barátunk a Halál. Lövik 
nem fél tőle, sőt provokálni látszik ; gyilkosok, öngyilkosok, haldoklók, 
tetemek egy haláltánc forgatagában járnak itt. Pesszimista alapgondolata 
ellenére elbeszélései tónusa mégsem sötét : «a lélek előkelősége, az érzés 
finomsága, az elme kicsiszolt műveltsége vet színesen csillogó fénysugara-
kat pesszimizmusára.» Az egyhangú szürkeség veszedelmétől az is védi, 
hogy e novellák voltakép komprimált regények. Regényt csak akkor írt, 
ha tárgya vagy hőse nagyon is közel férkőzött szívéhez. I t t is előkelően 
objektív, de a cikkíró megérzi szíve dobbanását. Modern regényei közül 
magasan kiemelkedik a Vándormadár, melynek tartalmát a szerző elmondja. 
A Préda c. regény hősnője is ilyen vándormadár ; ennek is elmondja a 
tartalmát. Humoros regényt is irt Lövik ; ennek a tartalmát nem mondja 
el a szerző ; de legbecsesebb benne az a darab régi Pest, melyen a pesti 
születésű Lövik rajongással csüngött ; itt is vannak jól meglátott s biztos 
kézzel rajzolt alakok. Ezek után ismét biztosít a szerző, hogy nem töre-
kedett teljességre. Sok szépről nem szólt, de nem is szólhatott. Az egész 
írót és embert igyekezett idézni ; s míg vele foglalkozott, olvasta és ele-



534 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

mezte : egyre erősebben, élesebben, színesebben rajzolódott ki előtte 
alakja ; az élők nyelvén, a halhatatlanok paranesoló hangján szólt hozzá ; 
bár több mint két éve, hogy meghalt, de a szerző érezte, hogy sohasem 
fog meghalni. Ha csak egy olvasónak a figyelmét sikerült reáterelni, ak-
kor szerény és szegény vázlata már többet ért el érdeménél. (Mi azt 
hisszük, hogy a halhatatlanságnak sokkal csekélyebb megérzése is több 
komoly indokolásra kötelezné a kri t ikust . A több min t félesztendei, na-
gyon beható és odaadó tanulmány, mely mindamellett csak szerény és 
szegény vázlatot eredményez, s végül is megelégszik azzal, ha rábírhatott 
egyetlen egy embert Lövik elolvasására : ez a kétarcú kritika, mely a 
naivabb olvasó felé pózol, a szakértő felé szerényen kellemkedik, egyéb-
ként pedig kis értékű, felszínes, meg nem indokolt ítéleteket és tételeket 
szép hegedűszóval ad elő : kényszerített arra, hogy a cikkből lehetőleg 
minden tételszerűleg kifejezhetőt összeszedjünk. S most kérdezzük : nem 
jött-e el már valóban az ideje, hogy a kr i t ikát végre komolyan vegyük ?). — 
Z. : Katonanóták. Gömöri Jenő gyűjteményének rövid ismertetése. 

U. i. 15. sz. — Váczy József: Tömörkény István. E sváb származású 
író Mikszáth és Sebők környezetében Szegeden teljesen elmagyarosodott. 
Szinte kizárólag a szegedi parasztember érdekli, abból is főkép a lassú, 
csavaros gondolkodású kisgazda, aki katona volt s pipaszó vagy bor 
mellett elbeszélget a világ folyásáról. Érdeklődése túlságosan etnográfiai. 
Csak epizódszerü apróságokban otthonos. — Bleyer Jakab : A magyar 
tudomány és a hazai nemzetiségek. (L. Figyelő rovatunkat.) — Gesztesi 
Gyula : Mikszáth. Kubinyi Mózes könyvét (Mikszáth K. élete és művei) 
ismerteti. M.-ot Dickenssel hasonlítgatja össze. 

Magyar Hirlap. 1917. évf. 171. sz. — Lakatos László : Bábel címen ismer-
teti Berkes Imre regényét. «Az író tehetsége, objektív meglátása és alanyi 
érzelmessége teljes erővel éli ki magát e regény lapjain.» 

U. i. 189. sz. — Lakatos László : Ismerősök címen Molnár Ferenc 
ú j könyvét ismerteti nagy elismeréssel. 

Magyar Könyvszemle. 1917. évf. 1—2. sz. — Szűcsi József: Könyvtá-
runk balkáni feladatai. Az érdekes cikk annak szükséges voltát fejtegeti, 
hogy a balkáni országokra és népekre vonatkozó irodalom termékei a 
Nemzeti Múzeum könyvtárában összegyűjtessenek. — Panka Károly : 
A képviselőház könyvtárának története. A képviselőházi könyvtárat 1866-ban 
alapították. Állománya 73,033 mű, 80,886 kötetben. (Értókét emeli a Deák 
F . könyvtárából való 270 kötet.) Könyvbeszerzésre évenként 16,000, könyv-
kötésre pedig 10,000 koronát fordítanak. — Gulyás Pál : Magyar szép-
irodalom idegen nyelven a M. N. Múzeum könyvtárában. (X.) Magyar 
költői antológiák német, olasz, szerb, tót és volapük fordításainak ismer-
tetése. — Ferenczi Zoltán, Hamar István, Kemény Lajos, Melich János, 
Zoványi Jenő adalékokat közölnek Szabó Károly Bégi Magyar Könyvtára 
első kötetéhez. — Hellebrant Árpád: Magyar könyvárjegyzék a XVIII. 
századból. Adatközlés. A jegyzékben egyebek közt «Balassa Bálint Éneki» 
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és «Beniczki Péter Rhytmusi» is megvannak említve. — Hajnóczi Iván : 
Haynóczy József müvei. Újabban fölmerült kételyekkel szemben a szerző 
megállapítja, hogy Hajnóczy nyomtatásban megjelent műveinek csak azo-
kat tekinthetjük, amelyeket Fraknói Vilmos Hajnóczy saját följegyzéseiből 
az övéinek állapított meg. (L. Martinovics ós társainak összeesküvése. 
114. és 118. L jegyzet.) 

Magyar Középiskola. 1917. évf. 5—6. sz. — Bán Aladár. Sik Sándor 
költeményeit, — Gálos Bezső pedig Császár Elemérnek Shakespeare és a 
magyar költészet c. könyvét ismerteti és bírálja. 

Magyar Kultúra. 1917. évf. 11. sz. — Várdai Béla: Sik Sándor köl-
tészete. (II.) Sik Sándornak 1912-ben megjelent «A belülvalók mécse» (Köl-
temény a lélekről és az Isten szerelméről) c. kötete a motívumok gazdag-
sága szempontjából nem jelent újat. A kötet címét a túlnyomó részét be-
töltő első nagy lírai ciklustól kapta ; benne a költő eddigi élete legnagyobb 
művét alkotta meg. Egész újabb líránkról való ismerete csonka annak, 
aki e ciklust nem ismeri ; ennek abszolút irodalomtörténeti jelentősége 
van s tán legelső fényessége egész vallásos líránknak. Egy mélységes s 
egyúttal dramatikus erejű fejlődési mozzanatokban gazdag lelki folyamat 
képe ez, a legnevezetesebb lélekfeltárások egyike egész költészetünkben. 
A motívumok gazdagságán kívül a mélységes átérzés, a közvetlen, erősen 
egyéni s természetesen jórészt szimbolikus kifejezés, a szárnyaló előadási 
hév s legtöbb részében a formai szépség is megannyi ékességei. Hozzá : 
az itt kapott változatban e folyamat, mint költői tárgy merőben új is 
irodalmunkban. Az első rész : «A remete a sivatagba indul» címet visel. 
A költő itt a túlfinomult régi alexandriai görög világ fiának állítja be 
magát. A második résznek «A könyvről» címmel összefoglalt darabjai a 
magányban való kialakulását adják elő. Az utolsó szakasz az «Énekek 
éneke» a legterjedelmesebb s egyúttal a legtökéletesebb a három közül. 
Az egész alakulásban nem a vergődésnek, hanem a vágyódásnak jutott a 
főszerep, érthető tehát, hogy az elért célnál tökéletes a költő boldogsága 
s ennek kifejezésében a legihletettebb. О csakugyan a lelki vigadozás köl-
tője mindenekfölött. Ilyen erősen egyéni jellegű nem volt a Mindszenty 
vallásos költészete sem, talán csak eggyé még előtte, а XVI. század sze-
rencsétlen, legnagyobb magyar költőjéé : Balassi Bálinté. A kötet többi 
versei közt igen szépek a festegetők. A jelenségekbe egész a túlfinomo-
dottságig való beleélés és velükélés kifejezője a «Sötét vízió a vasúton». 
Az eddig említett két kötet anyagát bizonyos kihagyásokkal, de viszont 
újabb művekkel elvegyítve foglalja magában a költő verseinek az a gyűj-
teménye, mely Sik Sándor költeményei címmel 1916-ban jelent meg. En-
nek «А tenger» c., a léleknek megnyugvás után sóvárgó gyötrődéseiről 
szóló ciklusában sok a bőbeszédű feleslegesség. Vallásos költészetéhez 
számítanak a «Bibliai képek» is ; ez egészében bágyadtabb része a kötet-
nek, de van köztük egy igazi remek is «Jézus és a kereszt», mely mű 
legméltóbb párja a «Sanguine pluit»-nek. Hazafias verseket kapunk a 
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«Magyar sirámok» és a «Harangszó a viharban» c. ciklusokban. Kölcsey 
melankoliája zokog és feketéllik a Zrinyi harmadik énekében 1912-ből. 
A «Harangszó a viharban» már a nagy háborúhoz fűződő versek gyűjte-
ménye. A költő a nagy küzdelemben a lé ében fenyegetett magyarság 
őserejének dicsőséges megnyilvánulását látja. Van a gyűjteménynek egy 
új leíró ciklusa is : «A bánya». A szemléletesség és átlelkesités ölelkezése 
avatja e darabokat egységes, kitűnő műalkotássá. Költőnknek e gyűjtemé-
nyen kívül megjelent művei közül kettő érdemes a megemlítésre. Az egyik : 
« A galilei asszony» c. legendája (prózában). Ebben Rachel sorsába bele-
viszi a megnyugvás mozzanatát. A másik: «Ébredés» c. drámája, mely-
nek második felvonása a hazájáért halódó paraszttal többet és igazabb 
költészettel fejez ki a háborús magyarság lelkéből, mint Molnár Ferenc 
Fehér felhő-je. Mindezek alapján Sik Sándor bátran nevezhető az Isten-
szeretet, legnagyobb magyar énekesének. Alkotó módja tipikusan szimbo-
lista, a jelenségek mögött azoknak lelkét keresi. Tehetsége nemcsak az 
érzések nagyságában és hevében, hanem az általán inkább festői, mint 
dramatikus módon nyilvánuló képzeteiben is. Ezek kifejezésére merőben 
egyéni, újszerű stílt, merész ritmusokat alkotott magának, ha nem is a 
kellő tökéletességgel még. Mindezek alapján megállapítható, hogy Sik 
Sándor művei a kath. vallásos költészet reneszánszát jelentik. — Krüger 
Aladár és Blaskovics Ferenc : Hozzászólások a magyar kath. sajtó kérdé-
séhez. Megjegyzések Túri Bélának az Alkotmány 1917. május 6-iki számá-
ban megjelent cikkére. A szerzők szerint : jó pártsajtó mellett, jó egye-
temes katholikus sajtóra is szükség van. (Ugyanerről a tárgyról szól 
ngyanitt Bangha Bélának A kath. sajtó kérdéséhez c. kis közleménye, 
továbbá «A kastély fája» c. a Keresztessy családról szóló szimbolikus, 
novellisztikus cikk Szabados Nagy Gézától. «Ez álnév alatt — mondja a 
szerkesztői jegyzet — irodalmunk egyik legelső jelese rejtőzik.») — Várdai 
Béla Kaffka Margitnak A hangyaboly c. regényét bírálja. «Nem regény 
ez, hanem valóságos pamflet, az irodalmiság álcájába bújt támadó irat 
az apáca-zárdák ellen. írójuknak nem ez az első nyilvánulása ebben a 
nemben. Több mint tíz éve, hogy Levelek a zárdából címmel egy hasonló 
irás jelent meg tőle.» 

U. i. 12. sz. — -I Tövisi Füzesséry Károlynak Pernyék, felhőfoszlá-
nyok c. (kézirat gyanánt kiadott) verseskönyvet, — r. Kiss Menyhértnek 
Talizmán c. háborús költeménykötetet, — Deák Viktor pedig Móricz 
Zsigmondnak Vidéki hirek és más elbeszélések c. szépprózai munkáját 
bírálja. «Füzesséry a szimbolista lírikusok közé tartozik ; néha még a 
motívuma is ismerős, egyenesen magyar szimbolistára vall. Zavartalanul 
szép költemény egy sincs e gyűjteményben ; csak a «Magyar kéz dicséreti» 
címűnek rajongásból és felháborodásból fonódó sorai kapták meg a 
recensens szívét.» Kiss Menyhért szeretettel és megértéssel fordul az epika 
felé. Olyan költeményei, mint a Censztohói legenda vagy a Cenki Árpád-
szobor, túl fogják élni az aktualitást. Móricz tehetségének legerősebb 
oldalai a megfigyelőképesség és a stílus, de mindkettőnek megvan a 
maga fogyatkozása is. Az életből lesi el alakjait, de inkább csak hibáik 
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vonják magukra figyelmét. Stílusának fogyatkozása a nem eléggé kimű-
velt ízlés. 

Z7. i. 13—14. sz. — Tarczay György: Irodalom és könyvterjesztés. 
Nemcsak a hírlapirodalomban, hanem az egész irodalomban a nemkeresz-
tény elemeké a hangadó szerep. Aki nem tartozik közéjök, annak érvé-
nyesülésót lehetetlenné teszik, nem kritikával, hanem agyonhallgatássaL 
Az ízlés változásának első feltűnőbb jele volt a Fővárosi Lapok bukása. 
Az első kath. szépirodalmi hetilap, a Magyar Szemle, részvétlenség folytán 
hasonló sorsra jutott. Az Elet nem elég arra, hogy állandóan foglalkoz-
tassa a szépirodalom keresztény művelőit. Könyveket kell kiadni ; régieket 
újra ; s a kath. időszaki sajtó régibb érdemes termékeit is könyvalakban 
kellene forgalomba hozni. — Várdai Béla : Visszatekintés a szinházi évadra. 
A Nemzeti Szinház bizonyos meddőséget mutatott, mi indokolttá teszi az 
igazgató felváltását. A Magyar Szinház vezet a bemutatók számában 
(8 magyar 3 idegen); új darabjaiban több az ötlet, mint a drámai érték ; 
a Vígszínház sem produkált különbet, darabjai még mindig a házasság-
törő asszony problémáját feszegetik ; Herczeg Ferenc is a vígszinházi mo-
rál szolgálatába állott a Kék Rókával. Az évad silány termését jórészt a 
a szerzők iparszerü munkája magyarázza. — Stick Vilmos : Két Bieder-
meier-regény. Surányi Miklós (A trianoni páva) és Gáspárné Dávid Mar-
git (Liselotte) regényének ismertetése. — Velics László Kis-Erős Ferenc 
Esztétikáját, — Deák Viktor a Magyar Könyvtár újabb füzeteit (Porzsolt 
K. : Egy színésznő naplójából ; Hangay Sándor, Kiss Menyhért és Oláh 
Gábor : Háborús versek) ismerteti. 

Magyar Nyelv. 1917. évf. 5. sz. — Négyesy László: Arany és a magyar 
nyelv. Vörösmarty nyelvalkotó fantáziája bujább, merészebb, nyelvében 
több nz újszerű, az egyénileg teremtett fordulat ; Arany jobban ragasz-
kodik a nyelvhagyományhoz, ezt gazdagabb forrásból meríti, konkrétebben, 
szabatosabban, jellemzőbben, ízlésesebben használja fel, mint bárki, de ő 
sem elégszik meg a kész stilisztikai eszközök változatlan értékesítésével, 
hanem hol alkalmazásukban, hol továbbfejlesztésükben ő is eredeti, hatal-
mas stílórzéket és alkotóerőt tanúsít. — Lehr Albert : Emlékezések Arany 
Jánosra. A nagy költőt illető nyelvi magyarázatok története szempontjá-
ból érdekes visszaemlékezések. — Riedl Frigyes: Arany mint nyelvész. 
Arany nézetei a magyar nyelvről, mintegy gócpontban, abban a tételben 
futnak össze, hogy a nyelv lelke a mondatban van, a magyar nyelv lelke 
a szintaxisban rejlik. Aki egyes szókat ront, az kárt tesz, de nem túlságos 
nagyot, aki ellenben a magyar mondatot támadja, az a magyar nyelv 
lelket bántja. — Simái Ödön : Arany népiessége és a nyelvújítás. Arany 
népies nyelvünknek irodalmivá emelője, nem zárkozott, nem is zárkóz-
hatott el nyelvünknek félszázados fejlődésétől. Ennek a fejlődésnek ered-
ményeivel azonban éppoly tudatosan él, közöttük éppoly magyaros érzékkel 
válogat, mint a minő rátermettséggel tudja csokorba szedni a népnyelv 
mindenféle fajú szépségét. Nyelvének ez az új eleme csupán az Elveszett 
Alkotmányban bir nagy súllyal, egyrészt a komikum jellemzése végett 
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másreszt annak bizonyságául, hogy Arany csak a Toldiban találta meg a 
tehetségéhez, nagyságához vezető útat. — Voinovich Géza : Arany János 
széljegyzetei a Nyelvőrben. Adatközlés. — Váczy János : Arany János 
kiadatlan bírálata. Ez a bírálat Gyergyai Ferencnek (1799—1874) arról 
a könyvéről szól, amelynek címe : Magyarosan. Irta Gy. F. «A magyar 
nyelv sajátságairól» írt jegyzetekhez. Kolozsvárt. 1871. IV., 212. L — 
Tolnai Vilmos címszavak szerint rendezett Szómutatót közöl Arany nyel-
vészeti cikkeihez, — továbbá Arany János Jókai nyelvéről címen közli a 
nagy költőnek a Szegény gazdagok c. regényről írt bírálatából a nyel-
vészeti szempontból érdekes részletet. — Mészöly Gedeon : Arany János 
és Zsoldos Ignác. A közleményből kitűnik, hogy az Arany J. kemény 
Zsigmondhoz intézett («Szerkesztő ú r ! tisztelt társ!» kezdetű) versének 
indítókául tekinthető névtelen cikk szerzője : Zsoldos Ignác jogtudós 
volt. — Trencsény Károly: Arany nfaízü»(?) prózája. «Nem tudom, 
mondta-e Arany ,faízű'-nek a prózáját ? — de írni fahangú-nak írta.» — 
Tolnai Vilmos : Ellát vmivel ; horgol ; húzza be az ajtót majd valaki 
hátul ; vízzé csak nem válik a vér. Arany műveivel kapcsolatos szó- és 
szólásmagyarázatok. — Lehr Albert: Ar any-magyar ázatok. 1. Marók (v. ö. 
Az egri leány IV. vsz.)-ragadozók, t. i. madarak. 2. «Nem az vagyok, ki 
voltam egykor.» Tolnai V. szerint (A. Irodalomtörténet 1917. évf. 167. 1.) 
e sor nem egyéb, mint idézet Horatiusból. Lehr A. ezt nem tartja való-
színűnek. 3. «Arany kitüntetése» címen Lehr A. Aranynak «Csillag-
hulláskor» c. verses rögtönzései közül a hetedikhez közöl variánsokat. 
4. A Nagyidai Cigányok két versszaka. Szövegkritikai jegyzet. 

U. i. 6. sz. — Perényi József : Aranka Nyelvművelő Társaságának 
fennmaradt nyelvtudományi kéziratai. Aranka György Erdélyi Magyar 
Nyelvművelő Társaságának irattára 1827-ben a kolozsvári róm. kath. liceum 
könyvtárába került. Az értékes kóziratgyüjtemónyt először Vass József 
kegyesrendi tanár rendezte, róla jegyzéket is készített, amelyet Toldy 
Ferenccel is közölt. A szerző e kézirati anyagból a nyelvtudományiakat 
ismerteti. — Melich János : Emberöltő. Az ,ölteni' (ruhát) ,öltő' (ruha) 
származéka válhatott az ,ivadék'-nak, ,idő'-nek jelölőjévé. A népies hasz-
nálatú szót Arany bevezette az irodalomba s általa terjedt is el. — Szász 
Károly: Még egyszer tsusárló». Utalás arra, hogy e szó többször előfordul 
Szász Károly Salamon c. nagy elbeszélő költeményében. 

Magyar Nyelvőr. 1917. évf. 5—6. sz. — Simonyi Zsigmond: Szórendi 
szőrszálhasogatás. Megjegyzések Lehr Albert némely Arany-magyarázatára 
(Mátyás anyja ; Toldi). — Balassa József : Hegedűs Gyulának A beszéd 
művészete c. könyvét, — Radó Antal : Gábor Andor Miréio-fordítását ismer-
teti. — Dóczi Lajos : Epilog Vojtinához. Vers a túlzottan népieskedő irodalmi 
nyelvről, a Nemzet c. lap valamely 1900 előtti évfolyamából átvéve. — 
Viski Károly: Korhely. Szómagyarázat Toldihoz. 

Magyarország. 1917. évf. 49. sz. — Kacziány Géza: Egy Görgei-huszár 
irodalmi módszere címen Pethő Sándornak A szabadságharc eszméje c. 
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könyvét támadja. — Szatmári Mór : A nyolcvanas évek újságírásából. 
A cikk a 80-as évek jelesebb újságíróival foglalkozik, különösen Seffer 
Lászlóval. — L. Sípos Kamilló : Újabb adalék Kossuth Lajos hírlapírói 
működéséhez címen Kossuthnak egy 1841 dec. 22-én kelt-körlevelét közli. — 
A Petőfi- Társaság ügye c. cikk közli Koroda Pál levelét Váradi Antalhoz. 
A levél a Herczeg-Koroda polémiára vonatkozik. 

U. i. 61. sz. — Oláh Gábor : Arany. (I.) Arany a nagy költőknek 
abból a csoportjából való, amelyikbe Shakespeare és Goethe tartozik. 
Tehetségében ott rejlik a legmélyebb költői erő : az embereket teremtés, 
az egyéneket formálás művészete. Faji réteg lelkében a józan értelmesség, 
családiasság, amely a szabad természet szeretetével falusias színt ad 
minden magyarnak. Az általános emberi réteget minden művész lelkében 
korának hatása színezi : Arany derült világába rendzavaró gyásszal tör 
be a nemzeti szerencsétlenség, a forradalom leverése ; s töretlen lelkét 
nemcsak egyéni szenvedése, hanem a XIX. század uralkodó pesszimizmusa 
is borultabbá teszi. 

U. i. 62. sz. — Oláh Gábor: Arany. (II.) Aranyban első tekintetre a 
józan értelem dominál. Talán ez a tisztánlátás és értelemmel kormányzott 
érzelmi világ magyarázza meg A. J.-nak jellemalkotó tehetségét. Kép-
zeletében a megfigyelés ereje a legnagyobb. Arany korának igazán európai 
műveltségű embere volt. Alig van a világnak költője, aki tisztábban ós 
teljesebben képviselné faját, mint ő a magyarságot. 

U. i. 183. sz. —• Podhradszky György : Az ethnographus Tömörkény. 
«T. műveit olvasva megelevenedik az olvasó előtt a szegedi nép ethno-
graphikuma.» 

U. i. 191. sz. — Krúdy Gyula : Könyvtáramból címen ismerteti Kaczér 
Illésnek A király aludni akar és Mérai Horváth Károlynak Örök tűz c. 
könyvét. 

Magyar Psedagogia. 1917. évf. 6—7. sz. — Sviezsényi Zoltán: Egyete-
mes irodalomtörténet a görögpótló helyett. A szerző helyesebbnek tartaná, 
ha a görögpótló helyett a középiskola felső négy osztályában egyetemes 
irodalomtörténetet tanítanának. 

Mult És lövő. 1917. évf. 8. sz. — Vágvölgyi Lajos: Az aradi zsidóság 
múltjából és jelenéből. Zsidó származású aradi tudósok, írók is említve. — 
Teller Kálmán: Az aradi újságírás. Jeiteles Leo, Goldscheider Henrik 
német nyelvű lapjai után 1858-ban indult meg Grünwald Manó Aradi 
Híradója. 

Muzeumi És Könyvtári Értesítő. 1917. évf . 2—3. sz. — A Muzeumok 
És Könyvtárak Orsz. Főfelügyelősége hatáskörébe tartozó közgyűjtemények 
működés és fejlődése az 1916. évben. A jelentésből kitűnik, hogy a sümegi 
Állami Darnay-Muzeum Kisfaludy-terme nagyobb szaporulathoz jutott. 
A szerzemény között vannak Kisfaludy Sándor, Deák Ferenc, Kossuth 
Lajos levelei, Csányi László és Kisfaludy Sándor német dedikációs arc-
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képe. A magyar irók kéziratgyüjteménye több magyar jeles író leveleivel 
és kéziratos fogalmazványaival gyarapodott. A sárospataki Bef. Főiskolai 
Könyvtár Szinyei Gerzson ajándékából Terhes Sámuel egyházi íróra és 
dalköltőre vonatkozó harminchárom darab kézirattal (eredeti levelek kor-
társaitól, barátaitól stb.), egy XVII. századbeli versgyüjteménytöredékkel 
és Szemere Bertalan egy kéziratos füzetével gazdagodott. A Veszprém-
megyei Muzeum És Múzeumi Könyvtár újabb szerzeményei közül említést 
érdemel dr. Szász Károly négy alkalmi költeményének kézirata és egy 
Mikszáth-levél. — Gulyás Pál : Könyvtári problémák. (II.) Gyakorlati 
vonatkozású fejtegetések a könyvtárakról, mint a közműveltség jelentős 
tényezőiről. 

Nagyág. 1917. évf. 25. sz. — Hamvai Lenke — hosszabb cikkben — 
Surányi Miklósnak A trianoni páva c. regényét ismerteti ós bírálja. 
A trianoni páva La Bouche Friderike marquise-t szimbolizálja: a pompás, 
a hiú, a szeszélyes, bécsivó lett francia nőt, akit egy fiatal Domoszlay 
könnyelműsége egy középkorú Dotnoszlaynak j u t t a t . . . A tárgyat érdekes 
korból vette a szerző. A XIX. század elejót, a Napoleon utáni kort festi 
benne aprólékos tudássa l . . . Sokszor emlékeztet Mikszáthra egy-egy kedves, 
tréfás formában komolyat mondó megjegyzésével. . . Hibájául róható fel 
a cselekmény szinte megcsonkításszerű hirtelen megszakítása és a sokszor 
egészen felesleges, nem épen korfestésre használt erotikus színezés. 

Népművelés. 1917. évf. 4. sz. — Vithalm Irén: Arany János mint 
tanító címen A. levelei s prózai dolgozataiból vett idézetek alapján A.-t 
mint tanítót jellemzi. 

Népszava. 1917. évf. 61. sz. — Arany János és Tisza István. (Vezér-
cikk.) A parasztság törzséről hajtott költő, a magyar paraszt életének és 
vágyódásainak a legremekebb énekese, nem tudott soha a magyar néphez 
eljutni. Aranyt csak az olvashatja, aki meg tudja fizetni a drága dísz-
kiadások adócenzusát. 

Néptanítók Lapja. 1917. évf. 22. sz. — Dluhopolszky Bertalan: Gárdonyi 
mint paedagogus. Utalás arra, hogy Gárdonyinak Az én falum c. munkája 
sok, pedagógiailag értékesíthető megfigyelést és gondolatot tartalmaz. 

Nyugat. 1917. évf. 11. sz. — Babits Mihály: Ágoston. Szent Ágoston 
vallomásai Vass Józseftől származó magyar fordításának — tanulmány-
szerű — bíráló ismertetése. — Ady Endre Mariay Ödönnek Aranyszájú 
Zongh c. könyvét ismerteti. «.. .Olyasvalaki jött e könyvvel ós e könyv-
ben, akire figyelnünk kell.» — Barta Lajos Surányi Miklósnak A trianoni 
páva c. regényét bírálja. Surányi «regénye rendkívül bő történelmi tanul-
mányra v a l l . . . De . . . készültsége túl bőven kér és kap helyet a regény-
ben, szinte elönti a z t . . . Valószínű, hogy Surányiban sok képesség van 
mai, reális életünk feldolgozására, de ennek úgy látszik ellentmondanak 
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a múlt időket kutató hajlamai». — Lesznai Anna Balázs Bélának Játékok 
c. munkájáról s általában minden Írásáról azt tartja, hogy «a valódi ós 
értékes mesetalajban gyökeredznek . . . Mintha megettük végtelen szálak 
volnának kifeszítve, erős hálója egy egyénen és műveken túlterjedő mese-
szövetnek. Versei, embersorsai, képei mind ebbe az alapba fonódnak, ez 
a meseperspektiva mélyíti gyakran nagyon széppé mondanivalóját. (E kötet 
egyik darabját a «Fából faragott királyfi» c. táncjátékot Bartók Béla meg-
zenésítette. Bemutatták a M. k. Operaházban 1917 május 12-én. Az elő-
adás kritikáját 1. a napilapokban. A Nyugat 1917. évf. 11. sz.-ban Bálint 
Aladár írt róla.) 

U. i. 12. sz. — Erdély Jenő : Maríay Ödön novellái. Az Aranyszájú 
Zongh c. kötet ismertetése. «A tárgybeli elvonatkozottság és a stílusbeli 
ködösség nem áll jól az egészséges gondolkozású, elegáns magyarságú 
Mariaynak.» — Tóth Árpád Sas Edének A fehér város c. verskötetét 
bírálja. A kötet, a benne első helyen közölt, hasonló felírású költeménytől 
kapta címét. Sok szeszélyes asszociációjú, modern ,zsenialitású' költőnk 
tanulhatna Sas Ede szolid művű konstruálási módjából. — A Nyugat 
hireí-bői megtudjuk, hogy Fenyő Miksát, a Nyugat egyik szerkesztőjét a 
Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége igazgatójának választotta s e 
miatt megvált szerkesztői tisztjétől, melyet helyette Babits Mihály 
vállalt el. 

JJ. i. 13. sz. — Kosztolányi Dezső : Szomory Dezső. Az Élet Diadala 
c. elbeszélés-kötet alkalmából. Sz. D. katexochén regényes író ; tárgyban, 
érzésben végletes : hihetetlenül írnom és hihetetlenül közönséges. Inkább 
germán, mint francia. Stílusa : zene. Magyarsága csak újszerű, de nem 
igaz, hogy magyartalan. — Tóth Árpád ismerteti Vér Mátyás regényét 
( árnyék), Barta Lajos a Benda Jenőét (Circe). 

U. i. 14. sz. — Szomory Dezső : A Sapho üdvözlése. Daudet Sapho-
jának Kéri Pál-féle fordítása alkalmából gyermekkori emlékeit eleveníti 
fel, mikor Daudet regényét a pad alatt olvasta : «A legszebb fiú, aki 
voltam és sima veres fejem az iskolai pad fölött lehajlott előadásközben, 
a térdem irányában»; «keserű megfigyelő, fekete Maywald», a piarista 
tanár, lecsapott rá, s a könyvben ilyen feljegyzéseket talált: «A szemér-
metlenség négy főistene : Phallus, Priapus, Bacchus és Merkur stb. «Látni 
való, micsoda ártatlan dolgok ezek.» Mindamellett — kicsapták; holott 
Sz. D. bizonyára meg van győződve róla, hogy jutalmul azonnal legalább 
is főigazgatóvá kellett volna kinevezni. Daudetnak is elpanaszolta az 
esetet: «Sok embernek nem lett volna szabad eljönnie NazaréthfcóL Főleg 
nem Magyarországba és főleg nem a piaristákhoz.» (E bájos kijelentéssel 
kétségkívül sokan egyetértenek, épen Sz. D.-re vonatkozólag. De csudáljuk, 
hogy a Nyugatnak ehhez egy szó megjegyzése sincs. Mert hogy ilyen 
perverz alkalomból rúghasson egyet valaki Magyarországon, s ilyen 
erkölcsi indokolással célozgathasson zsidó felsőbbségre, azt csak abban az 
esetben engedhetné meg a Nyugat, ha erkölcsi beszámíthatóságra maga 
sem aspirálna, vagy ha kimondottan zsidó, nem felekezeti, hanem zsidó 
nemzetiségi folyóirat akarna lenni, oly formában, f.mely a nem-zsid ó 
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magyarság Jegycnes provokálását célozná.) — Bálint Aladár : Szilágyi 
Géza novelláskötetét (Ördög nyája) ismerteti. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1917 . évf. 17—18. s z . — 
Mindszenti kifogásolja az Aranykoszorú c. alkalmi kiadvány nyomdai ki-
állítását s elismeréssel méltatja Négyesy Lászlónak Arany c., az ifjúság-
nak szánt műve alaki és tartalmi jelességeit. 

Paedagogiai Értesítő. 1917. évf. 4. sz. — Gyulai Ágost : Quem dii 
odere... A szerző e dolgozatában azt fejtegeti, hogy véleménye szerint 
Arany János a «Tanári jubileumra» c. költeményét — nem mint Vécsey 
Tamás egyik jegyzete sejteti, Vandrák András eperjesi tanárnak, hanem —-
Szigeti Wargha János egykori nagykőrösi főgimnáziumi igazgató huszonöt 
éves tanári jubileuma alkalmából írta. 

Pester Lloyd. 1917. évf. 171. sz. — J. Turóczi- Trostler : Geschichte 
des deutschen Theaters im alten Buda и. Pest. Kádár Jolánnak a budai 
és pesti német színészet története 1812-ig c. művét méltatja. (E mű 
ismertetését 1. folyóiratunk : 1915. évf. 153. 1.) 

U. i. 184. sz. — Ernst Goth : Neue ungarische Romane címen ismer-
teti Surányi Miklósnak : A trianoni páva c. regényét, Káinoki Izidornak : 
Klárika doktor és Lakatos Lászlónak : Két regény c. művét. 

Pesti Hirlap. 1917. évf. 35. sz. — Szász Zoltán: A dollárpapa címen 
ismerteti Gábor Andor ilycímű drámáját. «Társadalom-kritikai Szatirikus 
eseményhalmaz. » 

U. i. 49. sz. — Nagy Balázs : Háborús dalok. Adatközlés. 

Pesti Napló. 1917. évf. 104. sz. — A Magyar Arcképek c. rovatban 
Schöpflin Aladár ír Tóth Árpádról. A mai fiatal nemzedék egyik leg-
finomabb, legmélyebb zengésű ós legpregnánsabban kifejeződő egyéniségű 
lírikusa. A közönség örömmel fogadta néhány év előtt Hajnali szerenád 
c. könyvét, Lomha gályán c. új kötetét is szeretettel olvasgatja. Nála 
messzevidéki, tropikus tájkép-motivumok, a magyar táj színei és han-
gulatai, a városi élet motívumai, természettudományi és technikai jelen-
ségek kerülnek a vers szolgálatába, a rímeiben is sokszor van bizonyos 
fantasztikum. — Tóth János : Arany János rímezése. (Vers.) Az Irodalom-
rovatban Kaffka Margit bírálja Várnai Zseni Gracchusok anyja c. vers-
kötetét. Komoly, szép, erős és egész emberlélek mutatja itt magát. E ver-
sekben maguk az igazságok hatnak, lázítanak puszta egyszerűségükben. 

U. i. 108. sz. — Hosszabb nekrológ Tömörkény Istvánról. Az Ólom-
katona c. apró remekművéből pl. akármely külföldi megismerheti a magyar 
paraszt lelkét. A múlthoz, a patriarkális idilli régi magyarsághoz tartozott 
a tárgyai megválasztásában s kegyeletes hajlamainál fogva. Tömörkény 
az Alföld elbeszélője. A bölcs szegedi halászokat ő szólaltatta meg először 
és valóságos vizi romantikát teremtett. 
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U. i. 110. és 111. sz. — Hatvány Lajos: a tárca-rovatban bírálja 
Császár Elemérnek Shakespeare és a magyar költészet, továbbá Kéky 
Lajosnak Tanulmányok Arany János epikájáról c. könyvét. 

U. i. 112. sz. — Liptai Imre: «Elfogy a fény.» Tömörkény Istvánról. 
Az író méltatása. Nála jobban senki nem látta a magyar népet. Messze élt 
a pesti művek és üzemek munkájától, a szenzációk motorját nem vezette. 
Egy arcvonásból rekonstruálta az embert, egy sóhajtásból lelkivilágát, 
egy szóból a drámát. Egy-két levele töredékét is közli a szerző a tárcában. 

U. i. 113. sz. — Hatvany Lajos: Van vagy nincs. A művészi fejlődés 
csak az írók életrajzíróinak képzeletében van meg. A művésznek nem a 
művészi moralitást, hanem borzongó tisztelettel a művészi fatalitást kell 
tisztelnie. A magasra kitűzött cél és a művészi komolyság épp oly veszély, 
mint a könnyelműség és az olcsó siker. Vagy épp oly üdv. Egyetlen 
művészi törvény az a töredelmes és alázatos beismerés : van, akinek van 
és van, akinek nincs. — Lengyel Ernő : Hanna. Szini Gyula új novellás 
könyvének bírálata. A lebilincselő Szini-novella példa rá, mennyi leg-
belsőbb élet gomolyodik a meseszövés robbantási felületén. 

U. i. 117. sz. — Kosztolányi Dezső : így láttátok ti! (Karinthy Frigyes 
könyve.) Karinthy ebben a könyvében a háborús irodalmat szedi széjjel s 
az írókon keresztül a háborút is. — (hl.): Irodalmi közbeszólás címen 
polemizál Tolnai Vilmosnak az Irodalomtörténet 1917 márc.—ápr.-i számá-
ban megjelent Arany J. : Letészem a lantot c. verséhez közleményével. 
«Nem az vagyok, ki voltam egykor», úgymond—nem idézet Horatiusból.» 
N. n. : Kassák Lajos : Új költők könyve c. antológiáját bírálja. A Tett s a 
Ma a régi líra által tudatosan elnyomott dolgait az életnek törekednek 
újra meghódítani a költészetnek. Az egyetlen értékes költő a harmincéves 
húszévesek közt Kassák Lajos, a többiek csak «jól hasbarúgták az eddigi 
formákat.» Azt tanácsolja neki, kergesse el társaságát. 

U. i. 118. sz. — »A Tündérlaki-leányok» Berlinben c. beszámol a 
darab ottani előadásáról és néhány német lap bírálatából közöl szemel-
vényt. — Salgö Ernő: Pártütő angyalok. Tárca Anatole France könyvé-
ről, regénye magyar fordításának megjelenése alkalmából. 

U. i. 123. sz. — (hl.): Közbeszólás. Német-magyar kultúra. Az Aka-
démia Arany-ünnepén intelem hangzott el, hogy a magyar nyelv meg-
rontásától s az idegen szellemtől óvakodni kell. Nem az idegenszerűnek 
mondott, bár csak újszerű irodalmat, hanem tudományos életünket fertőzte 
meg a német csatorna. 

U. i. 126. sz. — A Magyar Arcképek-rovatban Schöpflin Aladár ír 
Bródy Sándorról. Bródy minden írásában közszemlére tette ki magát. 
Volt ebben némi kacérság s egy kis affektáltság is, egocentrizmus. Jókai 
szellemének hatása alatt állt, impresszionista természet. A francia és orosz 
naturalizmus két pólusa közé került és állhatatlanul, pillanat, hangulat, 
szeszély szerint hányódott a két véglet között. Hangulata, szeszélye tük-
röződik írásai minden lapján. Az írással járó vesződsóget nem szereti. 
Nincs meg benne a munka morálja. Az egykorúak közül ő adott leg-
többet. Csirákat adott, amelyekből az utána jött fiatalságban egész irodalom 
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keletkezett. Nélküle mint előzmény nélkül nem lett volna elképzelhető 
eem Molnár Ferenc, sem Ady Endre s az egész új irodalom szabadabb ós 
szabadosabb levegője számára ő nyitotta ki az ablakokat. Nincsenek fejlő-
dési fokai, a maradandó fiatalságot kapta. 

U. i. 128. sz. — K. D. : Tömörkény-utca. Szeged az iró nevéről utcát 
nevezett el, ez Budapesten is kivánatos volna. 

U. i. 130. sz. — Hatvany Lajos : Örök naturalizmus. Az alkotónak 
el kell lesnie az ólét sajátos vibrációját, hogy a műben töretlenül ós 
frissen továbbrezegtesse. Friss érzék az óletjelenségek folytonos remegése 
iránt. Ezért hat mint valóság az Odyssea, a Divina Commedia, Goethe stb. 
ezért annyira naturalista. Vörösmarty Két szomszédvára valószínűbb ós 
érzékelhetőbb középkor, mint az óvatos pszichologiájú s eposzi állítólagos 
hitelre támaszkodó Aranyé. A művészi igazság nem egyéb, mint csak a 
teremtő természet formáit — s nem tartalmát — követő szabad kitalálás. — 
Dutka Ákos : Ismerlek Csesar ! és Villányi Andor : Attak c. könyvéről. 
Az utóbbi molnár-ferences. 

U. i. 144. sz. — Thoroczkai-Wigánd Ede Öreg csillagok c. könyvének 
ismertetése főleg székely hagyományok s hiedelmek az égabrosz csillagairól. 

U. i. 165. sz. — Lakatos László: Oszi utazások a vörös postakocsin. 
Krúdy Gyula ilycímű új regényét ismerteti. 

U. i. 168. sz. — Hatvany Lajos: Hangyaboly. Kaffka Margit ilycímű 
ú j könyvének ismertetése. A mese sokfelé kap épúgy, mint K. M. nyug-
talanító mondatai. Fárasztó, szédítő olvasmány, pedig K. tud írni, csak 
elsieti a dolgot. 

U. i. 177. sz. — Kubinyi Ernő : A királyné. Kabos Ede ilycímű 
novelláskönyvónek ismertetése. Mindig kerek, érdekes és vonzó a meséje 
s az öntudatos művész biztosságával szövi a mese fonalát, alakjai époly 
közel állnak az olvasó szívéhez, mint az íróóhoz. Stílusa friss és tiszta, 
előadási művészete sokoldalú. 

U. i. 186. sz. — Hatvany Lajos : Schöpflin Aladár. Schöpflinnek 
Magyar írók c. tanulmánygyűjteménye megjelenése alkalmából Sch. írói 
és kritikusi fejlődósét rajzolja. A régebbi kritikával szemben ő hirdeti 
először ós legnyomatékosabban az ú j költői törekvések szükségszerű, 
törvényszerű létjogosultságát, a változott világok változott íróit ós irodal-
mát. Ez a Schöpflin-fóle kritika legnagyobb érdeme. Ami hiánya van, 
az az ő kritikájának lényéből önként folyik. Az alakok elsikkadnak a 
milieu-magyarázásban, sőt a milieu-rajz se mindig hív. Műélvezői gyö-
nyörűségét pedig nem igen tudja tolmácsolni. 

Protestáns Egyházi És Iskolai Lap. 1917. évf. 25. sz . — Balatoni: 
Falusi levél. A szerző a protestáns temetéseken itt-ott szokásos verses 
búcsúztatók ízléstelenségét hangoztatja. 

U. i. 30. sz. — Fiers Elek : A kálvinista pap torzképe a pesti utcán. 
Felszólalás a Nyugat plakátja miatt, mellyel Móricz Zsigmondnak A fáklya 
c. regényét hirdette. A cikk a regény bekezdését is kifogásolja, a benne 
szereplő kálvinista papról írottak alapján. 
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Sárospataki Hirlap. 1917. évf. 23—24. sz. — Kálniczky Géza : Tompá-
hoz irt levelek. (Folyt.) Adatközlés. Orbán Ferencnek Ragályból 1868. 
Télhó 14-én kelt levele. (Tompa M. Olajág c. munkájának részletes bírálata.) 

Uj Idők. 1917. évf. 26. sz. — Gesztesi Gyula: Elsárgult memoárok. 
Részlet Vachott Sándorné Emlékirataiból. (A közölt rész szerint Vachott 
Sándornak «A külföld rabja» c. költeménye Lovassy Lászlóról szól.) 

Uj Nemzedék. 1917. évf. 28. sz. — Márkus László: Magyar írók címen 
Schöpflin Aladár új könyvét ismerteti. 

U. i. 30. sz. — Jolsvai : A költő és a sorsharag. Elmélkedés Gyóni 
Géza tragikus sorsáról s a magyar irodalmi viszonyokról. «Olyan magyar 
kritika, amely ha nem is tisztára esztétikai, de legalább annyira lelki-
ismeretes, hogy a nem rokonszenves személyiség müvét is tudomásul 
vegye . . . nincs. » 

Uránia. 1917. évf. 6—8. sz. ly. részletesen ismerteti ós elismeréssel 
méltatja Császár Elemérnek Shakespeare és a magyar költészet c. munkáját. 

Világ. 1917. évf. 35. sz. — Relie Pál Gábor Andornak A dollárpapa 
c. komédiáját, — Bálint Lajos pedig Babits Mihálynak A gólyakalifa c. 
regényét ismerteti. 

U. i. 50. sz. —- Bölöni György : Kaffka Margit új regénye címen K. M. 
Állomások c. regényéről ír : «A gazdag és mély analízis, a költői ékes 
beszéd, a jól alkalmazott lírai hang teszik jelessé K. M. regényét.» 

U. i. 141. sz. — Bálint Lajos Biró Lajosnak Hotel Stadt Lemberg с. 
háborús regényét ismerteti. «B. L. regénye minden bizonnyal a legérde-
kesebb háborús regény, amely eddig elénk került ; az izgalmas törté-
neten kívül lírájában, a háborútól való nagy visszaborzadásában s róla 
való gondolataiban adja számunkra a legkomolyabbat.» 

U. i. 117. sz. — Décsi Imre: Forró Pálnak Egy diákkor története o. 
regényét bírálja. E regény a most divatos őszinteségi műfajhoz tartozik; 
egy fiatal ember apró élményeinek törtenete a legkisebb gyermekkortól 
egyetemi tanuló koráig «különös tekintettel» az erotikus élményekre. 
Természetes a nyelve is. 

U. i. 153. sz. — Miklós Jenő : Barta Lajos könyvei címen Az élet 
arca c. könyvéről ír. B. könyveiben az élet arca emberi cselekvésekben 
nyilatkozik meg. Tolla az élet drámai képeit sűríti egymás mellé. Alakjai-
nak szenvedését rajzolva, falusi esték stb. leírásaiban erős lírai tehetsége 
mutatkozik. Néhány tájképe gyönyörű. — Kósa Miklós : Czinzeri és 
Czinzera címen Barta L. ilycímű novellás kötetét ismerteti. Történetei 
bizonyos mértékig figurális történetek, gonddal, szeretettel és elmélye-
déssel kiképzett alakokéi. Elhatározott vógzetű emberek az övéi s a tör-
ténet úgy fut a nyomukban, mint az árnyék. 

U. i. 187. sz. — Gajáry István : Szögyéni-Marich László országbíró 
emlékiratai. Tárca-ismertetés. 
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Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken. A b u d a p e s t i , d e b r e -
ceni és kolozsvári egyetem tanárai az 1917—1918 iskolai év első felére a 
következő előadásokat hirdették : 

A budapesti egyetemen : Beöthy Zsolt r. t. : Jókai Mór és regény-
költészete. Heti 1 óra. — Császár Elemér c. rk. t. : A magyar dráma fej-
lődése. 2 óra. — Ferenczi Zoltán c. rk. t. : Tompa Mihály élete és köl-
tészete. 2 óra. — Horváth Cyrill m. t. : Középkori magyar verses emlé-
keink. 2 óra. -— Kéky Lajos m. t. : Jókai Mór 2 óra. — Marczali Henrik 
r. t. : A magyar krónikák. 2 óra. — Négyesy László r. t . : Kazinczy és 
kora. 3 óra. — U. a. : Fejezetek a középkori magyar irodalom történeté-
ből. 1 óra. — U. a. : Irodalomtörténeti gyakorlatok. 1 óra. — U. a. : 
A magyar irodalomtörténet vázlata Zrínyitől a reform korig. 2 óra. — 
Biedl Frigyes r. t. : Vörösmarty és kora. (Befejezésül : Tompa Mihály 
jellemzése.) 4 óra. — U. a. : Irodalomtörténeti gyakorlatok. 1 óra. — 
Szinnyei Ferenc m. t. : Kisfaludy Károly és köre. 2 óra. 

A budapesti műegyetemen : Alexander Bernát meghívott előadó : 
A XIX. század kultúrájának főbb eszméi. 2 óra. — U. a. : Irodalomtörténeti 
képek. 2 óra. — Ferenczy József r. t. : Magyar irodalom. A Bach-korszak 
ismertetése. 2 óra. 

A debreceni egyetemen : Pap Károly : A nemzetietlen kor irodalma. 
3 óra. — U. a. : Arany János. 2 óra. — U. a. : Irodalomtörténeti gyakor-
latok a nemzetietlen kor irodalmából. 2 óra. — U. a. : A magyar epika 
története. 2 óra. 

A kolozsvári egyetemen : Dézsi Lajos r. t. : A régi magyar irodalom 
története. 5 óra. — U. a. : Magyar irodalomtörténeti gyakorlatok. 2 óra. — 
Szádeczky Lajos r. t . : Történetíróink a XVIII. században. 1 óra. 

A magyar tudomány és a hazai nemzetiségek. E z a c í m e Bleyer Jakab 
Magyar Figyelő-beli (1917. évf. 15. sz.) cikkének, melyre — folyóirat-
szemlénkből kiemelve — a tárgy fontosságánál fogva e helyen hívjuk fel 
olvasóink figyelmét. A cikk tulajdonképen «Levél a szerkesztőhöz» abból 
az alkalomból, hogy a Magyar Történelmi Társulat Magyarország törté-
netének forrásait készül egy nagyszabású terv szerint kiadni. Külön köte-
tek foglalkoznának a magyar nyelv érvényesülésével, a hazai nemzetiségek 
egyházi és kulturtörekvéseivel. De a nemzetiségek közül épen a német 
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van kihagyva. Figyelmeztet a levél irója, hogy «mindenen ami e földből 
sarjad és rajta terem, a magyar erőnek kell uralkodnia». A magyar tudo-
mány kötelessége elvégezni a nemzetiségekre vonatkozó tudományos fel-
adatokat is ; csak ezzel akadályozhatjuk meg, hogy külföldi fajrokonaink 
a tudomány örve alatt nem tudományos célzattal közelítsék meg őket. 
Kulturában is mienk legyen a vezetés. Politikának is ez a legjobb a 
nemzetiségekkel szemben. 

Ugyancsak itt utalunk a szerzőnek, mint a magyar-német vonatkozá-
sok tudós kutatójának a Pester Lloyd 1917. évf. 200. ez.-ban megjelent 
• Schmollers Jahrbuch über die ungarisch-deutschen Beziehungen» felírású 
vezető cikkére. Ebben míg egyfelől Julius Bunzelnek a magyar-német 
kapcsolatokat illető, történelmi tájékozottságot mímelő, tudománytalan 
fejtegetéseit cáfolja, másfelől a tárgyhoz mért komolysággal hangsúlyozza 
a valódi tényállást. (L. még u. a. szerzőnek Die Deutschösterreicher und 
Ungarn с. vezető cikkét Pester Lloyd. 1917. évf. 210. sz.) Arra a téves 
hitre is kellő nyomatékkal mutat rá, hogy nálunk a németeket erő-
szakosan magyarosítják. Volenti non fit injuria — úgymond. Nem ártott 
ezt egyszer már az erre illetékes szerzőnek s oly messzire hallatszó 
helyről megmondani, mert így legalább az érdekeltek is megtudják mily 
igazságokat hirdet a költészet álarca alatt Müller-Guttenbrunn a Die 
Glocken der Heimat с. magyar vonatkozású, igen elterjedt regényében. 
[Ismertetését 1. Budapesti Szemle 1911. évf. (Baros Gyulától) és Az Újság 
1913 júl. 12. sz. (Kenedi Gézától.)] g. v. 

Arany János szalontai életéről. Arany János születésének százéves for-
dulója a háborús idő miatt sem nevéhez méltó fénnyel, sem költői egyénisé-
gét megértő bensőséggel nem volt megünnepelve. A napilapok megeléged-
tek neháüy felületes vagy futólagos megjegyzéssel, amikben legfeljebb 
ismert adatok voltak jól-rosszul ismételgetve, imitt-amott megbízhatatlan 
következtetésekkel. Egyéb díszcikkek, beszédek legnagyobb része szürke 
általánosságokban mozgott, aki pedig újat akart mondani, az megelégedett 
ötletessége csillogtatásával. A tartalmasabb fejtegetések közé tartozik Márki 
Sándor cikke az «Irodalomtörténet» 3—4-iki számában. Újat ugyan ő sem 
mond, de régi jegyzetei alapján Arany János szalontai életéről sok min-
dent elbeszél, vagy érint és a mi már nagyon szükséges volt, Rozvány 
György ügyvéd, Arany János szalontai kortársának buzgóságát, önzetlen 
fáradozásait az adatok gyűjtésében s a szalontai Arany-múzeum felállítása 
körül kellő világításba helyezi. 

Különös, de mégis úgy van, hogy Bozvány Györgyöt, aki a költő 
iránt való nagy tiszteletből buzgólkodott az önként magára vállalt fárado-
zásaival, előbb maga Arany János, később László fia akadályozták e mun-
kájában. A költő idegenkedése életrajzi adatainak részletesebb közlésével 
szemben lélektanilag érthető. Nagy érzékenysége folytán irtózott a nyil-
vánosságtól, tehát ellenkező természete volt, mint sok igazi és nem igazi 
szellemóriásnak. Az is nehezen ment néki, hogy élelrajzi adatait Gyulai 
Pál kérésére összeállítsa: «Megijedtem tőle — írja Gyulai Pálnak, 1855 
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június 7-ikén — halva képzelvén magamat.» Mikor később Rozvány György 
szalontai élete adatait ki akarta adni, 1877-ik év Januarius 26-ikán Arany 
László útján üzente meg, hogy így csupán «történelmivé vált alakok» 
mutathatók be. Elégségesnek tartotta azokat az adatokat, amelyeket Toldy 
önéletrajza alapján közzétett. Gyulai Pál sem tudott változtatni e felfogá-
sán, ő is megjegyzi, hogy ha ifjúsága élete adatait összeszedik, rá avval a 
hatással van, mintha meghalt ember volna. Arany Jánosnak e felfogá-
sát tisztelni kellett, s ehhez utóvégre joga is volt az élő embernek. Ha-
lála után azonban Arany László, a fia lépett e felfogás örökébe, nem épen 
jogosan, mert Arany János a nagy költő immár a történelemé volt. 
Általánosan el volt terjedve irodalmi körökben, hogy fia a legnagyobb 
figyelemmal és gondossággal van minden adat iránt, amely halhatatlan 
atyjára vonatkozik. Ez őrködés azonban már a túlságig ment. Nagy iro-
dalmi összeköttetéseinél fogva majd minden írás, ami Arany életére vo-
natkozott, megjelenése előtt a kezébe jutott s ami bármilyen okból nem 
nyerte meg tetszését, az aztán meg se jelenhetett. Arany János összes 
munkáinak sajtó alá rendezésével levelezéseit és életrajzi adatait úgy ál-
lította össze, hogy az nemcsak a költő életéhez forrásul szolgáljon, de 
változhatatlan kanonikus könyvvé legyen. Az ő hatása szólal meg Szász 
Károlynak a Kisfaludy Társaság Évlapjai 1895-ik év 27—28-ik lapján 
közölt bírálatában. Ez elmefuttatás a társaság Arany János élete és munkái 
című pályaműveiről szól, s nagy dicsérettel halmoz el egy beadott töre-
déket, amely kevés, de mindég találó, biztos forrásokkal dolgozik. Ez akart 
lenni az útmutatás a leendő Arany életrajzírónak. Megrendelés szerint 
akarták elkészíteni ! 

Arany László előtt példaképen Gyulai Pálnak Vörösmarty Mihály 
életrajza lebegett, úgy óhajtotta volna megíratni az apjáét is. Senki sem 
tagadja az életrajz kitűnőségét, hiszen azt a célt, amit kitűzött, tökéletesen 
elérte. Vörösmarty Mihály költészetének értékelése oly tökéletes e műben, 
hogy azon, ma már ezt biztosan elmondhatjuk, változtatni alig lehet. De 
viszont azt is el kell mondanunk róla, hogy mikor az embert is e 
költői dicsőség fény körébe emelte, a földön járó egyéniség elsikkadt e 
beállításban. Gyulai Pál csak épen a kéznél levő adatokból merített, még 
a könnyen megszerezhető adatokra se vetett ügyet, részint azért, mert ez 
irányban kevés volt a fogékonysága, s különben sem felelt volna meg ki-
tűzött céljának. Gyulai Pál művének nagy sikere után avatott irodalom-
történetíró nem is foglalkozott Vörösmartyval. így aztán eltelt az az idő, 
amikor a költő életrajzára vonatkozó adatokat össze kellett és lehetett 
volna gyűjteni, azért tudunk még ma is Vörösmartyról mint emberről 
oly keveset. Igaz, hogy az adatok tulságoe hajszolása visszataszító ered-
ményeket is szülhet, innen támadt az a vélemény, amely szerint a köl-
tőnek az életrajzíró a legnagyobb ellensége. Ez épen olyan túlzás, mint 
amikor aranyozott bálványt farag belőle az író. Sohasem fogom aláírni 
azt a tételt, hogy az iró tevékenysége meg élete két egymástól külön-
álló független dolog. Ellenkezőleg mindakettő egymást magyarázza. Azon-
felül a nagy ember a hétköznapi körülmények között, a mindnyájunkkal 
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közös, vagy ezekben is eltérő vonások révén közelebb férkőzik szívünkhöz, 
mert emberibbé válik, s így kedvesebb is lesz nekünk. Érezte ezt Gyulai 
Pál is, mikor nekünk, tanítványainak sokszor elismételte, hogy az élet-
rajzíró óvakodjék «a biográfiai láztól», amely könnyen elfoghatja azt, aki 
szeretettel és hosszasan foglalkozik valamely íróval, vagy korral, s akkor 
minden vonatkozásában csak tökéletességet fog felfedezni az igazság rová-
sára. Épen ily buzgósággal magyarázta evvel kapcsolatban azt is, hogy a 
költők írók mily gyakran esnek abba a hibába, amikor nagy' kiváló egyé-
niségeket akarnak bemutatni, elvont alakokat bugyolálnak össze, akikben 
élet nincsen, emberileg érthetetlenek, s épen azért hidegen hagyják az 
olvasót. 

Épen azért Gyulai Pál más véleményben volt, mint Arany János 
Rozvány szalontai adatait illetőleg, minthogy azonban Arany megmaradt 
vélekedése mellett, olyan tanácsot adott néki, hogy válogatva lehet belőlök 
egyetmást felhasználni. «Ez ellen Aranynak sem lehet szava» írja egy levelé-
ben Bozványnak. Arany László akadékoskodása miatt azonban ez is elma-
radt. Bozvány György a család iránt érzett gyöngédségből csak Arany László 
halála után adott ki egyetmást Aranyról, annyival is inkább, mert róla 
írt kót kiadott verses müvével (Juhász Mihály bácsi (1877) és Arany J. 
serdülő kori élménye) (1879) már előbb a költő és különösen fia nehez-
telósét fejére vonta. Arany László, aki Szalontának országgyűlési képvise-
lője is volt, nem titkolta ez érzelmét Szalontán sem. így aztán lovat adott 
a szalontai közönség alá is, akik gúnyolódva emlegették Rozvány irodalmi 
buzgólkodását, ami sokkal könnyebb dolog, mint tenni valamit, csipkedték 
Bozványt, noha a szabadságharc alatt mint honvédfőhadnagy harcolt, 
állítólagos oláh érzelmei miatt, amiből csak annyi volt igaz, hogy görög-
keleti vallásához ragaszkodott. A szalontai írók, meg Bozvány György 
írói működését Arany László kedvezőtlen nyilatkozatai, de lelki érzésöknek 
megfelelő kisvárosias felfogással olyannak hirdették, mint a minek hite-
lessége nincsen. Ez volt jutalma azért, hogy buzgólkodásában teljesen ma-
gára hagyatva, anyagi áldozatokat hozott, hogy Szalonta történetét három 
kötetben megírhassa, kiadja. Ugyanezek «a tollforgató» urak a működé-
sökre avval tették fel a koronát, de mit is tehettek volna egyebet, mint-
hogy egyszerűen átvették nem hiteles adatait. Természetesen mint úttörő 
sokban tévedhetett ós tévedett is, de ez semmit sem von le érdeméből. 
Nagyszalonta történetének III . kötet című munkája is nélkülözhetetlen 
Arany élete kutatóinak. 

Bozvány azonban nem sokat hederített az efféle bírálókra, haladt a 
maga útján, amit buzgósága elébe szabott, így nagyon sok emléktárgyat 
gyűjtött össze az Arany múzeumnak is. Külön ki kell emelnem, hogy az 
ő fejében szülemlett meg az a költői gondolat, hogy Arany Jánosra vo-
natkozó emléktárgyak legjobb helye lesz a tőle oly sokszor megénekelt 
csonka torony. Hogy ez a gondolat tetté iz.mosuljon, tőle megszokott nagy 
lelkesedéssel le is rajzolta a csonka tornyot, de nem rom-állapotában, 
hanem ahogy az ő képzelete szerint restaurálni kellene, amikor már be-
fogadhatja a költőre vonatkozó emlékeket. Ezt a szép rajzot, lelkes levél 
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kíséretében, elküldötte Arany Lászlónak. Meg is kapta rá a jutalmazó 
választ. Mikor Arany János élete című munkámhoz adatokat gyűjtve, 
Szalontára is eljutottam, nekem szinte gyermekes örömmel mutogatta a 
levelet. Elolvastam, de mondhatom rám rendkívül rosszul hatott az a gú-
nyos, kicsinylő hang, ami e levélen végigvonul. Szó nélkül, komolyan 
adtam vissza néki a levelet, de ő szinte gyermekes jókedvvel azt vála-
szolta : «Dehogynem érdekli őt ez a dolog. Olyan bogarat adtam a fejébe, 
ami motoszkálni fog benne.» És nem nekem, hanem Eozvány minden vá-
rásának lett igaza. Arany László 4000 koronát rendelt kifizettetni a csonka 
torony restaurálására, az Arany-múzeumra. 

Arany László viselkedése azonban valósággal megakadályozta azt, 
hogy Arany János ifjúkora adatait teljesen tisztázhassuk, a mi akkor, 
amidőn sok kortársa még élt, lehetséges lett volna, sőt ezek bővültek 
volna. 

Márki Sándor feljebb említett Arany-cikke adott nekem alkalmat e 
sorok megírására. Közleménye egy adatához itt szólok hozzá, egyről-más-
ról alább fogok megemlékezni, mert a Budapesti Szemle ez év áprilisi 
számában megjelent Arany portyázása eddig készakarva megtartott hall-
gatásom megtörésére kényszerít. 

Márki Sándor hibásan közli a 127-ik lapon a «Czigány búcsúztatót 
cimű Arany verset. A költő rokona Megyeri Ferenc így emlékezett e vers 
két első sorára : 

E sírhalom fedé Hóvar Csete Gyurit, 
Végsőt fujt szuflája, s lett azután murit . 

E versét 1837 vagy 1838-ik évben, mint korrektor irta és nem ta-
nuló korában. Arany János élete és munkái cimű művemben én is hibá-
san írtam meg a keltezést, mert erre vonatkozó egyik jegyzetem, amit 
kutató útjaimon ir tam csak a könyv megjelenése után került elő, de ezt 
én már Philologiai Közlöny 1904-ik évi folyamában közölt cikkemben 
helyreigazítottam. 

It t kell hogy összekapcsolódjék e kis értekezésem a Budapesti Szemle 
folyó évi április havi elmefuttatásával, amely Alkalmi cikkek Aranyról 
cime szerint a napi lapokban megjelent jubileumi tarkaságáról értekeznék 
hirtelen fordulattal Eozvány György nevével kapcsolatban nem Aranyról 
irt könyvemmel foglalkozik, de következetesen megismételve Gyöngyösy 
Lászlóval. Csak megállapítom ezt a tényt, anélkül, hogy kellőképen mél- * 
tányolnám ez eljárását. Az —n— jegygyei jelölt biráló különben úgy 
látszik, Arany László felfogása teljes jogú hagyományosának tartja magát, 
noha mint megjegyzései bizonyítják teljesen tájékozatlan a szalontai 
dolgokban. Nem igaz, hogy Eozvány György volt a terjesztője a cigány 
versnek, hanem rokona Megyeri Ferenc, aki véle szövetkezett, s közvetlen 
tanuja volt a hires cigánytemetésnek. E diákkori kalandját azonban Arany 
sokkal később foglalta versekbe, amelyek bár töredékesen Megyeri Ferenc 
emlékezete után fenmaradtak s idézett művem 29-ik lapján olvashatók s 
annak idején nagyon tetszettek és nagyon elvoltak terjedve* de csak 
szájról-szájra jártak. Könnyen megesett, hogy Megyeri Ferenc emiékeze-
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tében a temetés és a szereztetés éve összezavarodott, s én elfogadom 
Lovassy István tanúság tételét, aki e vers szereztetésének idejét az emlí-
tett időpontra teszi. Arról meg épen fölöslegesnek tartom vitatkozni a 
Budapesti Szemle —n— jegyű bírálójával, aki Íróasztala mellett úgy vé-
lekedik, hogy e vers szerzője nem Arauy János. Két kortárssal szemben 
e tűnődése nem sokat nyom a latban. Későbbre pedig nem azért teszem 
szereztetését, mert — amint ő vélekedik — e vers lélektanilag világosan 
megtagadja gyermekkori eredetet. Ez egyoldalú beszéd, amely nem a kö-
rülmények gondos összevetéséből ered. Volt és lesz is olyan csoda, hogy 
gyerek is irt és irhát ezentúl is ilyen sikerültobb tréfát, különösen ha 
tekintetbe vesszük : A vers ötletének alapja közkeletű kötődés, a mely 
nemcsak Szalontán, hanem az egész Alföldön el van terjedve. «Felugrik 
még holtában is» — «mondogatják — ha rá köszöntenek ! Már biztos, hogy 
meghalt a komája, ráköszöntött, arra se mozdult 1» Többféle változatban 
jár ez a tréfa a borivó magyarról. Ezt az olyan hallgatag, de figyelő 
gyermek, akinek alaptermészetében benne van a humoros ér is, örömmel 
elkapta, s fel is dolgozta. De hogy később keletű e verse, azt az a körül-
mény bizonyítja, hogy Arany e korban «halomra gyűlt» apró versei 
olvasmányainak visszhangjai. írói tehetsége lassan fejlődött, a ké-
szen talált verseket különböző alkalmakra csak épen átformálta. Így 
tett Gyöngyösy István verseivel, amelyek névnapi köszöntővé váltak 
kezében Dévai Bálint kedves preceptora számára. így fejlődött, erősödött 
abbéli képességé, hogy a céljának megfelelő indítékot, nyelvbéli fordula-
tosabb kifejezést a legkülönbözőbb forrásokból is össze tudta szedni. Tré-
fásan sokszor el is dicsekedett e képességével mondván: «Olyan vagyok 
mind a cigány ! Amit loptam, jól eldugtam !» így Megyeri Ferenc tanú-
bizonysága ellenére ez az összevetés késztetett arra, hogy Lovassy István 
kortársának adjak igazat ebben a tekintetben. 

Az — n — jegyű biráló így elmélkedik tovább: «Csak ő (tudniillik 
Bozvány György) lehet a forrása annak a Gyöngyösynél közölt mende-
mondának, hogy a koldus éneket a költő 1850-ben Szalontán egy kémnek 
tartott német korcsmáros szobájában felolvasta volna.» Egy nagy hangú, 
üres és nem igaz beszéd. Ezt a jelenetet a tréfás, jókedvű Balogh János 
Petőfi, Arany barátja mondogatta haláláig, aki szintén főszereplő volt 
benne. Különben fia Balogh Elek Szalonta város főorvosa már első ott-
létemkor bizonyította, hogy apjától akárhányszor hallotta ez esetet, s 
egyébképen köztudomásu volt a városban. Az orvos még közvetlen halála 
előtt 1914-ik évben is újra megemlékezett e történetkóről. Igaz Bozvány 
le is irta. Balogh Elek is mindig készült, hogy Aranyról ő is irni fog 
visszaemlékezéseket, mert, mind orvostanhallgató Arany lapjainál a «Fi-
gyelői» s a «Koszorú» kiadói teendőivel a költővel együtt dolgozott. De 
csak a szándéknál maradt meg. 

És most következik a nagy ágyú, legalább a tudós biráló annak szánta. 
Elmondja : Bozvány verset ír arról, mint biztatja Arany diáktársait szi-
laj mulatságra, csakhogy a régen híres, vak öreg cigány . . . hatásában 
gyönyörködhessen s aztán az iskolaszók e felbujtásért dorgálja az osztály 
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első tanulóját. Közli Arany János már az eddig elmondottakból érthető 
és magyarázható, szokatlanul haragos írott megjegyzését : «De akkor a 
ilyen nem került iskolaszék elé (ilyen nem is volt, ezt én állítom, tehát 
helyette a presbyterium elé) a rektor maga elhegedültette a fiún, akit 
rajtakaptak, a hat vagy tizenkét vesszőt. De raj tam ez se történt . . . Előbb 
újra elmondja a költő : «Presbyterium előtt sohasem állottam.» 

Nagyon téved az —и— jegyű bíráló, ha azt hiszi, hogy ez a megren-
dítő közlése új dolog. Gondoskodtak róla, hogy Szalontán ismeretes legyen 
Arany János e véleménye. Beszéltek róla mindenütt. Bozvány gyermekes 
jóhiszeműséggel abban tévedett, hogy versben, jegyezzük meg versben 
tódította az esetet a presbyterium elé való idézéssel. Vahot Imre felfo-
gásának hódolt, aki a költőtípust iskolai zavarok, nagy mulatozások 
nélkül hiányosnak találta. Az ő Aranytisztelő jóhiszeműsége megzavaro-
dott, elképedt a nagy haragra. Mikor Arany János Szalontára ellátogatott, 
Balogh Elek előtt szóba került közöttük e deák mulatozás, amelynek 
Bozvány maga is szemtanúja volt, Balogh Elek szintén az apjától hallotta, 
hogy az eset magja megtörtént. Arany ezt nem is tagadta, csak nehez-
telően ismételgette: «Sohasem állottam presbyterium előtt!» így aztán 
megírtam én is idézett munkám 33-ik lapján ezt a diákkalandot s a 
390-ik lapon azt is megemlítem, hogy igaznak kell tartanom a dolgot 
Ercsey Sándor tagadásával szemben is. Ma sincsen okom reá, hogy vál-
toztassak e meggyőződésemen, mert Ercsey is ebben a tekintetben csak 
Arany László szócsöve, de szemtanú nem volt. Itt tekintetbe veendő az is, 
hogy Arany János állandóan érdeklődött a szalontai, régi zeneművek 
iránt. Később, a fővárosból is többször tudakozódott utánok. 

Persze az sem igaz, mintha én azt írnám, hogy egy verse megszűntette 
a bihari korteskedést. Munkám 76-ik lapján az említett verssel kapcsolat-
ban, mint tényt említem meg a szabadelvű Beöthy Ödön ellenfelének 
hamaros lemondását. 

Hogy mennyire elfogult és a körülményeket egyátalán nem latolgató, 
összeegyeztetni épen nem tudó ez az —n—jegyű bíráló, az Bozvány Györgyre 
leírt megjegyzéseiből látszik, de tetézi ezt az a valótlan vélekedése, amely-
lyel bátyjáról, Andrásról, nyilatkozik. Bozvány Györgyi-öl azt mondja : 
• A fiatalkori ismeretség melegségét egyoldalúan színezi ki.» Majd alább : 
«A költő életrajzának forrásává akarja magát avatni.» Egyáltalán nem 
korholható buzgósága, ha az Aranyra vonatkozó adatokat meg akarta 
őrizni az elkallódástól, hiszen maga is érdeklődő, Írogató ember volt, de 
hogy mennyire szerény és Aranytisztelő, bizonyítja Márki Sándorhoz és 
másokhoz írt levele, ahol ezt a kérdést érinti. Arany János akarata elle-
nére semmit sem akart közölni ; maga írja : «Hozzátartozójának magamat 
csak némi joggal tarthatom,» majd alább : «A még nem nagyon elzár-
kózott ifjú kebelbe a barátságos viszony bepillantást engedett». (Levele 
Márki Sándorhoz 1879 augusztus 5-ikén). De egyebütt is megnyilatkozik 
Arany iránt érzett nagy tisztelete és szerénysége. Hogy azonban Arany 
akkoriban a családhoz mennyire ragaszkodatt, látszik abból, hogy a for-
radalom után történt bujdosásakor feleségét, lányát, kisfiát Bozványéknál 
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helyezte el, készpénzét minden írás nélkül az öreg Rozvány Józsefnek adta 
át és oltalmába ajánlotta őket. Az —n— jegyű bíráló abban az Arany 
Lászlótól vallott kicsinylő elfogultságban leledzik, amit ő ebben a kérdés-
ben tanúsított, aki azért is neheztelt Rozvány Györgyre, mert Arany 
János német bezirkeri hivatalban való dolgozásáról is megemlékezett, s 
azonfelül apja részére a Rozvány-család ismeretségét nem találta meg-
felelőnek. Ez a családtagnak megbocsátható gondolkodása. De hogy ebbe 
a távlati tévedésben az —n— jegyű bíráló is beléesik, az már oly nagyfokú 
kritikátlan tünet nála, ami semmiképen se teszi képessé a tények helyes 
mérlegelésére. Arany János a színészettől történt visszakerülése alkalmá-
val teljesen elhagyott, mások jóakaratára szorult ifjú volt, s hálával telt 
el a család iránt, aki felfogott rajta. Rozványék gazdag és a legelső sza-
lontai családok közül valók voltak ; György és András barátságát az akkori 
ifjak kitüntetésnek vették ott, s egyáltalán nem szégyennek. Az ifjúság is 
egyébképen könnyen barátkozik s könnyen lesz bizalmas. De aki Rozvány 
András halálára írt (A. J . Összes munkái I. kötet 411. 1.) mély érzelmű, 
mélabús versének elolvasása után is le meri írni : «Andrással való viszonya 
sem volt barátság» annak «tárgyilagos» ítéletéről senkisem tar that sokat. 
Hogy Arany János Györgyhöz intézett levelei tegeződök ugyan, de nem 
valami bizalmasak, ezt könnyű megérteni. Györggyel Arany később rit-
kán találkozott, de úgy volt ez Andrással is, hiszen Arany zárkózottsága 
az évek múlásával egyre nőtt. Ha Szalontára jött az utolsó években, már 
csak legközelebbi rokonaival érintkezett. Ez a természete már odáig ment, 
bogy egyik legrégibb barátja fájdalmasan panaszkodott előttem : «Annyira 
kínos zavarba jött látogatásom alkalmából, hogy kénytelen voltam tőle 
megkérdezni: «Talán terhedre vagyok János?» Alig járt hozzá Gyulai 
Pálon és Szalay István nászán kívül más valaki. De mindez ópenség-
gel nem bizonyítja, hogy nem érzett melegen barátjai i ránt , sőt még 
azt se, hogy baráti szeretete azért csökkent volna: csak az történt, hogy 
öregségére szeretett magára maradni, eltűnődni a múlton, jelenen. 

Mindezek után nem fogunk csodálkozni az —n— jegyű bíráló azon 
állításán, hogy szörnyűködve említi : «A lapokban úgy szólnak János 
király fordításáról, amely már 1842-ik évben elkészült, s ráadásul arról 
emlékeznek, hogy az Arany-szobor Piroskájához mintául a költő unokája 
szolgált volna mintául, holott Széchenyi István unokájának alakját má-
solja. (Mellékesen megjegyzem, ez az alak nem magyar leánytípus ; a 
hattyúnyak épen nem jellemző magyar sajátság.) Ebből kifolyólag fájdal-
masan felsóhajt : «Mindez élesen mutatja egy Arany-életrajz hiányát.» 

Nekem az a véleményem : nem e földrendítő tévedések miatt volna 
szükséges egy újabb életrajz alapvetésére a kellő munkálkodás, hanem az 
ilyen felületes és a körülményeket nem ismerő bírálók alaptalan okosko-
dásai ellensúlyozására. Szükséges lenne, ha ugyan akadna még egy, aki 
költséget, fáradságot, időt nem kímélve, minden Arannyal összefüggő 
dolognak képes és tud is utána járni. Minden valószínűség szerint majd 
ő is úgy jár, mint én. Elfogják talán róla is mondani, (Irodalomtörténeti 
Közlemények XII. I. füzet) hogy a stilus finomságait meg se közelíti, 

Irodalomtörténet. 37 
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kritikai módszerrel nem dolgozik. Noha én csak egy módszert tudok : az igaz 
őszinte törekvést a valóság megösmerésóre, mert tévedésektől az ember 
fia úgyse óvhatja meg magát. Olyasmit is halhat majd, hogy nem Mikszáth 
(•—à—r rólam a Budapesti Szemlében), ami persze én sem vagyok és nem 
is akartam másnak, csak Gyöngyösy Lászlónak maradni. Másutt meg 
talán azt fogja magáról olvasni: «Nem annyira új adatok, mint inkább 
vonzó előadásra törekszik» holott tudni illenék a tudós bírálónak, hogy 
mindég első forrásból : kiadott, vagy tőlem felfedezett levéltári és egyéb 
anyag alapján írtam. Mindez azonban ne csüggessze a netalántán vállal-
kozni akarót, mert találhat ő is egy Gyulai Pálra, aki nemcsak mesterem, 
de egyedüli jóltevőm is volt, aki Aranyról írt munkámat köztudomás 
szerint kiadásra ajánlotta. Előbb ugyan kedves, civódó veszekedésével 
sokat változtatni akart rajta, de végül csak azt jelentette k i : «Hagyjuk 
úgy, amint van. Oly bensőséggel van írva, hogy nekem, aki szintén e 
korban éltem, jól esett olvasni. Azt hiszem sokan lesznek úgy e munkájá-
val 1» Mindenesetre meglesz az az öntudata, hogy az egyik könyvből a má-
sikat nem csinálta meg, amivel legfeljebb a maga egyéni, de nem a tudo-
mány célját valósítja meg. Ilyen könyv pedig már eddig is nagyon 
sok van. 

Ami pedig engem illet, végre is kénytelen voltam annyi évi hosszas 
hallgatás, s annyi alaptalan megjegyzés elnyelése után felszólalni, mert 
azt hiszem : nyilvánvaló : ez írásommal is csak az igazságot kívántam 
szolgálni. 

GYÖNGYÖSY L Á S Z L Ó . 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 
Firtos Ferenc : A Debreceni Disputa. H i t v i t á z ó d r á m a a X V I . s z á z a d -

ból. Szászváros, 1917. 118 1. Szászvárosi nyomda. 
A hitvitázó dráma hiteles szövegét későbbre igéri a szerző ; ezúttal 

a bevezetést adja. Nagyon jó munka, mely minden tekintetben helyes 
világításba helyezi a sokat emlegetett, amellett mégis csak elhanyagolt 
drámát. Ha a kilátásba helyezett második rész is napvilágot lát,1 be-
hatóan fogjuk ismertetni a munkát. Most csak a megjelent kis kötet tar-

1 Fájdalom, erre egyhamar aligha számíthatunk, mert mint Az Est 
1917 : 184. száma közölte : «Felsőbencédi Firtos Ferenc tüzérhadnagy, re-
pülőtiszt, július 16-án az oroszok ellen vivott légi harcban súlyos sebet 
kapott és meghalt». Mindenesetre kívánatos volna azonban, hogy a hazá-
jáért elvérzett derék kutató szellemi öröksége, a fentebbi mü második 
kötete (a drámaszöveg), is napvilágot lásson ; mert hogy készen van, 
azt a megboldogult móg 1917 május 10-i levelében közölte velünk. Bizo-
nyára ez a munkája is méltókép sorakoznék A Faun sikerének lélektana 
(Bp. 1913.) с. dolgozatához s az Uránia-szinházban Beaumarchais Figarójá-
ról tartott felolvasásához (1914.), melyekben épen úgy, mint a folyóira-
tunk 1912. és 1913. évfolyamabeli cikkeiben, komoly törekvésének és 
a tudományért való lelkesedésének szép jeleit adta. (Szerk.) 
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talmának főbb pontjait jelezzük. Ezek : a magyar dráma fejlődésének váz-
lata ; a hitvitázó drámák ; a Debreceni Disputa kéziratainak gondos is-
mertetése és egymáshoz való kapcsolataiknak földerítése ; az évszám és 
szerző kérdése ; az előadást erősítő bizonyítékok ; végül az irodalom. 

B. L. 

A Szent Domonkos-rend múltjából és jelenéből. A szerze t 700 é v e s j ub i -
leuma alkalmából Dr. Fischer-Colbrie Ágost kassai megyéspüspök elő-
szavával kiadta Dr. Horváth Sándor szent Domokos-rendi tanár. Budapest, 
1916. 424 1. Stephaneum-nyomda. 

A képekkel gazdagon díszített emlókalbumban a domonkosrendi atyák 
tartalmas fejezetekben ismertetik a nevezetes rend történetét, szellemét, 
szervezetét, különös tekintettel a magyar domokos-rendtartományra. Az 
egyes rendházak múltjáról és jelenéről kielégítő tájékozást nyerünk s 
megismerkedünk a rend kiválóbb tagjaival. Közelebbről érdekel bennün-
ket Vargha Dámján cikke : A szent Domonkos-rend és a magyar kódex 
irodalom, mely alapos fölvilágosítást nyújt a középkori dömés-eredetű 
magyar kéziratokról. Kétségtelenül domokos eredetű a Birk-kódex, Margit-
legenda, Példák könyve, Cornides-kódex, Domonkos-legenda, Horvát-kódex, 
Érsekujvári-kódex, Kriza-kódex ; ezenkívül még van öt kódex, melyekről 
föltehető a domonkos-eredet. «Ha a ferences-kódexeink száma nagyobb is, 
de viszont forrástanilag kiváló helyet érdemelnek a Domonkos-írók, akik-
nek emlékét az irodalmi elismerés koszorújával övezni a jelen jubileumi 
ünnep alkalmából hű kötelességünk.» 

Vargha Zoltán: A Márton-család története. B u d a p e s t , 1916. 52 1. F r a n k -
lin-nyomda. A szerző kiadása. 

A nagy utánjárással kidolgozott családtörténeti tanulmány bennünket 
azért érdekel közelebbről, mert felölel több olyan magyar írót, akik a 
zsarolyáni ós mándi Márton-nemescsalád tagjai voltak. Legnevezetesebb 
közülük Márton Ferenc, ismertebb nevén Abonyi Lajos, a jeles elbeszélő 
és népszínműíró. A szerző ritka szorgalomra és nem csekély genealógiai 

jártasságra valló, fáradságos munkájáért elismerést érdemel. 

Czóbel Ernő : Berzevlczy Gergely javaslata a kontinens vámuniójáról. 
Budapest. 1916. 40 1. (Huszadik Század Könyvtára 62. sz.) 

Tanulságos adalék a magyarországi közgadasági eszmék történetéhez. 
A téma aktuális is annyiban, hogy Berzeviczy Gergely írói pályájával 
kapcsolatban nyomozza azokat a törekvéseket, amelyek már a napoleoni 
időkben foglalkoztatták a politikusokat egy középeurópai gazdasági egye-
sülés megalkotása tárgyában. 

Czóbel Ernő: Szocializmus és munkáskérdés Magyarországon 1848 előtt. 
Budapest. 1916. Világosság-nyomda. 

A szerző az egykorú könyvekből, útleírásokból, folyóiratokból és újsá-
gokból érdekes anyagsorozatot gyűjtött össze annak igazolására, hogy már 
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a szabadságharc előtt észlelhetők szocialisztikus és kommunisztikus tö-
rekvések Magyarországon. Tömegjelenségről vagy jelentékenyebb csoportok 
törekvéseiről, természetesen, szó sem lehet ; annál melegebben ismertet ték 
egyes Írók a külföldi mozgalmakat. Ez az érdeklődés mindenesetre ha to t t 
a magyar szépirodalom demokrata irányának fejlődésére is. 

Tolnai Vilmos : Szómutató Lehr Albert Arany-magyarázataihoz. A M . 
Nyelvtudományi Társaság megbizásából szerkesztette — Budapest 1917m 

57 lap. Franklin. Ára 2 K. 
Toldi ós Toldi Es té je Lehr-féle kommentárjai nyelvésznek és irodalom-

történésznek egyaránt nagy értékű segédeszközök. De nem lévén hozzájuk 
szómutató, használatuk minden esetre nehézkes volt, hiszen olykor egy-egy 
szóhoz írt magyarázata egész kis monográfiává nőt te ki magát, mely 
analóg-adatok egész halmazát dolgozta fel. Okos gondolat volt a Nyelvtud. 
Társ.-tól e Szómutató gondolata, s köszönet érte Tolnainak, ki azt szokott 
lelkiismeretességével megvalósította. A Szómutató felöleli Toldi iskolai 
kiadását, az úgynevezett nagy Toldi-kommentárt, Toldi Estéjét, s azon 
Arany-magyarázatokat is, melyek Lehrtől főleg a Magyar Nyelvben jelen-
tek meg. G. GY. 

A Petőfi-Társaság Évkönyve 1916-ban. Szerkesztette Pakots József t i tkár . 
Budapest, 1917. 128 1. A Petőfi-Társaság kiadása. 

A tizenkilencedik század legnagyobb magyar lírikusáról elnevezett 
társaság 1916 január jában ünnepelte meg fennállásának negyvenedik év-
fordulóját. Ebből az alkalomból jelent meg hosszabb szünetelés után újból 
ez Évkönyv, még pedig bevezetésében azzal az örvendetes Ígérettel, hogy 
ezentúl rendszeresen, minden esztendőben meg fog jelenni. A kötet az 
elnöki megnyitó beszédeken, a Társaság házára, tagjaira, működésére vo-
natkozó hivatalos közleményeken s az üléseken elhangzott felolvasásokon 
(Ambrus Zoltán : Cervantes ; Jakab Ödön : Shakespeare ; Herczeg Ferenc : 
Árva László király ; Palágyi Menyhért : Shakespeare pályafutása és élet-
felfogása stb.) kívül egy pár irodalomtörténeti szempontból figyelemre-
méltó kisebb cikket is közöl. Byen például Váradi Antal visszaemlékezése : 
A Petőfi-Társaság múltjáról, melyből kitűnik, hogy a Társaság megalapí-
tásának gondolata Balázs Sándortól, a néhai jeles humoristától szárma-
zott. Ugyanitt található az az érdekes adat, hogy az alapítással egyidejű-
leg megindult Petőfi-Társaság Lapjá-nak első előfizetője Erzsébet királyné 
volt. Neugebauer László : Petőfi Bécsben címen annak a bécsi szavaló-
estélynek nagy sikeréről számol be, melyen — 1879 febr. 12 én — Le-
vinszky udvari színész a nagy magyar költő tizenöt versét szavalta el 
Neugebauer fordításában. A változatos tar ta lmú, minden irányban kielégítő 
tájékozást nyújtó s épen azért hiányt pótló Évkönyv végén a Petőfi-Tár-
saság alapszabályai és ügyrendje is ott vannak. B. Gy. 

Von der Donau und der Theisz. Übersetzungen magyarischer Kriegs-
dichtungen. Herausgegeben von Landesausschusz für Kriegshilfe. Segesvár 
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Schäszburg). 1916. 64. 1. (In Kommission bei Fritz Teutsch, Buchhandlung). 
Ára 1 kor. 20 f. 

Ebben a Tisza István grófnak ajánlott füzetben egy magát meg 
nem nevező, állítólag erdélyi szász eredetű szerző a magyar háborús 
költészet néhány szemelvényét tette közzé német fordításban. Kölcsey 
Himnuszán és Vörösmarty Szózatán kívül húsz költőnek negyven-
három versét kapjuk itt együtt nyilván azzal a célzattal, hogy a nagy 
idők nagy érzéseinek költői tükörképét szemléltessék. Ha ez kevésbbé tör-
tént meg, mint kívánatos volna, annak egyszerű magyarázata, hogy a 
jóakarat még az efléle gyűjtemény egybeállításában se mindig biztosítéka 
a sikernek ; mert bizony sajnos, az egyes darabok kiválasztása ép oly 
esetlegesnek látszik, mint amily kezdetleges az anyag elrendezése. A kiadó 
a szerzők betűrendjében közli a versek fordítását. Az ismertebb nevű köl-
tők közül Gyóni Géza tíz, Hangay Sándor is tíz, Farkas Imre két, Jakab 
Ödön és Kiss József egy-egy darabbal szerepelnek a füzetben. V. M. 

Uj füzetek és könyvek. Oszvald Arisztid : Hunyadi ifjúsága. Budapest, 
1916. 76 L Franklin-nyomda. Történeti értekezések. 10. sz.) 

Kun Mária : A Robin-Hood ballada-cyklus. (Doktori értekezés.) Buda-
pest, 1915. 82 1. Pátria-nyomda. 

Juhász Vince : Desericzky Ince élete és művei. Budapest, 1915. 54 L 
Pesti Könyvnyomda B. T. nyomdája. (Művelődéstörténeti Értekezések 69. sz.) 

Borz Gyula : Kazinczy írói összeköttetései fogsága idejéig. Esztergom, 
1916. 109 1. Laiszky János nyomdája. 

Arany koszorú. Arany János műveiből születése századik évfordulójá-
nak ünnepére. Budapest, 1917. 296 1. Franklin-kiadás. Ára : 3 kor. 

Révai Mór: A béke útja. Budapest, 1917. 26 1. Bóvai-testvérek 
kiadása. 

Ovidius : A szerelem művészete, Weér Imre versei. Budapest, 1917. 
200 1. Aczél-testvérek kiadása. Ára : 6 kor. 

Háborús versek : í r ták : Hangay Sándor, Kiss Menyhért, Oláh Gábor. 
Budapest, 1917. 88 1. Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 840—841. sz.) Ára : 
72 fillér. 

Porzsolt Kálmán : Egy színésznő naplójából. Budapest, 1917. 48 1. 
Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 842. sz.) Ára : 36 f. 

Isolde Kurz: Bálint lovag szerelme. Budapest, 1917. 68 1. Lampel-
kiadás. (Magyar Könyvtár 838—839. sz.) Ára : 72 f. 

Trencsény Károly : Petőfi János vitézének hatása Arany Toldijára. 
A M. T. Akadémia Lehr Albert pályázatán dicsérettel kitűntetett pályamű. 
(Különlenyomat a zombori felső keresk. iskola Értesítőjéből.) Zombor, 1914. 
Oblát Károly nyomdája. 32 1. 

Tóth Jolán: A láthatatlan pirámis. Versek. A címlapot és díszítmé-
nyeket Joachimné Sebők Margit rajzolta. Budapest, 1917. 80 1. Galántai 
Gy. kiadása. Ára : 3 kor. (A kötet egyik szép darabja : «Jankó deáknak, — 
az Acheron partján», néhai jeles választmányi tagtársunk, dr. Vértesy 
Jenő emlékeinek van szentelve.) 
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A Bács-Bodrog Vármegye Történelmi Társulat Évkönyve. Szerkeszti 
Trenosény Károly titkár. 1916 évi, XXII. évfolyam. Zombor, 1917. 52 1. 
Oblát Károly nyomdája. 

Weber Arthur : A szepesi nyelvjárástanulmányozás története. Buda-
pest, 1916.50 1. (Német Philologiai Dolgozatok. XIX.) A Pfeifer-féle könyv-
kereskedés bizománya. Ára : 1 kor. 50 f. 

Firtos Ferenc : A debreceni disputa. Hitvitázó dráma a XVI. század-
ból. Az eddig ismeretes legrégibb és legújabb szövegek alapján kiadta és 
bevezetéssel ellátta — I. Szászváros, 1917. 1181. Szászvárosi Könyvnyomda 
Részvény-társaság. (A belső címlapon : Budapest, 1915.) 

Gulyás József: A sárospataki kéziratos népmese-gyűjtemény. Sáros-
patak, 1917. (A Ref. Főiskola nyomdája.) 20 1. Ára: 50 f. (L. folyóiratunk: 
1917. évf.) 

Angyal Pál: Macbeth mint felbujtó. Budapest. 1916. 59 1. Franklin-
nyomda. (A szerző kiadása.) 

Balla Ignác : Viz fölött és víz alatt. Regény a magyar ifjúság szá-
mára. Mühlbeck Károly rajzaival. Budapest. 1916. 124 1. Singer és Wolfner 
kiadása. Ára 3 kor. 50 f. 

Benedek Шек : Óh, szép ifjúságom ! A régi diákéletből. Márton Fe-
renc rajzaival. Budapest. 1917. 141 1. Lampel-kiadás. Ára kötve 5 kor. 20 f. 

Berzeviczy István : Tanulmányok és karcolatok. Sajtó alá rendezte 
Deák Gyula és Fülöp Árpád. Ungvár. 1916. 159 1. Székely és ülés nyom-
dája Ára 3 kor. 

Katona E.: Forradalom. Elbeszélés. Budapest. 1916. 107 1. A Szent 
István-társulat kiadása. Ára 1 kor. 20 f. (Családi regénytár 88. sz.) 

Csathó Kálmán : Te csak pipálj Ladányi. Egy úri penzió története. 
Budapest. 1916. 156 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 3 kor. 

Daudet Alphonse : A halhatatlan. Regény. Ford. Tóth Béla. Budapest. 
1916. 195 1. Révai-kiadás. Ára 3 kor. 

D'Aurevilly J. Barbey : A karmazsin függöny. Ford. Schöpflin Aladár. 
Budapest. 1917. 74 1. Nyugat-kiadás. Ára 1 kor. 80 f. 

Diplomata : Asszonyok—huszárok. Békés lovaghistoriák. Garay Ákos 
rajzaival. Budapest. 1916. 286 1. Légrády-kiadás. Ára 6 kor. 

Édy Pálma : Űj anyaság. Népszaporítási tervezet. Budapest. 1916. 
160 1. Athenœum-kiadâs. Ára 3 kor. 

Braun Lawrids : Az Ígéret szigete. Van Zanten naplójegyzeteiből. Ford. 
Kubinyi Ernő. Budapest. 1916. 157 1. Ára 1 kor. 50 f. (Egyetemes Regény-
tár. 32. sz.) 

Farkas Ernőd : Királykönyv. I. Ferenc József és IV. Károly király 
életrajza. Budapest. 1916. 32 1. Rózsa-kiadás. Ára 60 f. 

Földes Arthur: A kegyelmes hamupipőke. Játék 3 felv. Budapest. 
1916. 88 1. Benkő-kiadás. Ára 3 kor. 

France Anatole : Szent Szatir. Lucifer. Ford. Pongrácz Árpád. Buda-
pest. 1916. 30 1. Galántai-kiadás. Ára kor. 1 20 f. 

Lovászy Károly : Lötyög a fejem és egyéb komédiák. Budapest. 1916. 
28 1. Galántai-kiadás. Ára 1 kor. 20 f. 
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Hegedűs Gyula: A beszéd művészete. Budapest. 1917. 125 1. Singer 
és Wolfner-kiadás. Ára 3 kor. 

Hóman Bálint : Magyar Pénztörténet. 1000—1325. Budapest. 1916. 
710 1. Akadémiai kiadás. Ára 20 kor. 

Kádár Imre : Titánia, a nap, lázadó csillagok s egyéb legújabb köl-
teményei. Budapest. 1916. 159 1. Vitéz-nyomda. 

Zapolska Gabriella: A rendőrfőnök. Begény. 1—2 k. Budapest. 1916. 
163, 174 1. Ára 1 kor. 60 f. 

Nagy Imre : Vilmos császár nevet és egyéb háborús viccek. Buda-
pest. 1916. 63 1. Galántai Gy. bizománya. Ára 1 kor. 

Madarász Lujza : Madách-tanulmány. Budapest. 1916. 93 1. Grund-
nyomda. 

Szentmihályi József: Csanád leánya. Búzavirág. Ifjúsági színdara-
bok. Érsekújvár. 1916. 61 1. A Szent István-Társulat bizománya. Ára 1 kor. 

Podhraczky György : Magyar-ukrán történelmi kapcsolatok a leg-
régibb időktől az Árpád-ház kihalásáig. 2 r. Budapest. 1916. 165 1. Kókai 
L. bizománya. Ára 80 f. (Ukrán-könyvtár 6—7. sz.) 

Urai Dezső : Mackensen katonáinál. Budapest. 1916. 190 1. Magyar 
keresk. közlöny hirlap- és könyvkiadó-vállalata. Ára 2 kor. 50 f. 

Byron: Mazeppa. Ford. Kosztolányi Dezső. Gyoma. 1917.44 1. Kner-
kiadás. Ára 2 kor. 

Moly Tamás : Három novella. Gyoma. 1917. 138 1. Kner-kiadás. Ára 
4 kor. 

Bársony István: Vérvirág. Elbeszélések. Budapest. 1917. 183 1. Athe-
naeum-kiadás. Ára 4 kor. 

Ladányi János : Milliók megváltója. Háborús regény. Lengyel Meny-
hért előszavával. Budapest. 1917. 133 1. Athenaeum-bizomány. Ára 2 kor. 

Gábor Andor : Dollár-papa. A pénz komédiája. 4 felv. Budapest. 
1917. 155 1. Dick-kiadás. Ára 3 kor. 20 f. 

Hevesi Sándor : A hadifogoly. Vígjáték 3 felv. Budapest. 1917. 133 1. 
Ára 3 kor. 20 f. 

Hegedűs Sándor : A lélekbúvár. Fantasztikus regény. Budapest. 1917. 
Franklin-kiadás. Ára 4 kor. 

Narada Sutra. Szanszkritból angolra ford, szabad magyarázatokkal 
E. A. Sturchy. A 2. kiadás után angolból magyarra ford. Ferenczy Izabella, 
Budapest. 1917. 32 1. (Teozófiai füzetek 9. sz.) Kókai L. bizománya. Ára 50 f. 

Gábor Jenő : Komédiás népek világháborúja. Major Henrik térképeivel 
és harctéri rajzaival. Budapest. 1917. 62 1. Népszava-bizomány. Ára 2 kor. 

Falu Tamás : Csipke. (Versek.) Budapest. 1917. 45 1. Singer és Wolfner-
kiadás. Ára kötve 2 kor. 

Muraközy Gyula : Emberélet. Budapest. 1917. 159 1. Singer és Wolfner-
bizomány. Ára 3 kor. 

Révész Béla : Beethoven. Miniature. A címlapot, litográfiákat Erdei 
Viktor rajzolta. Budapest. 1917. 173 1. Népszava-bizomány. Ara 4 kor. 60 f. 

Landauer Béla: A tanár. Begény. Budapest. 1917. 249 1. Franklin-
kiadás. Ára 5 kor. 
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Flatt Zsóka : Egy ódon balkonról. Versek. Budapest. 1917. 96 L Lég-
rády-kiadás. Ara 2 kor. 

Pásztor József: Az ügyetlen. Regény. A címlapot Haranghy Jenő 
rajzolta. Budapest. 1917. 132 1. Légrády-kiadás. Ára 3 kor. 20 f. 

Radványi László versei. Feketekönyv. Karinthy Frigyes előszavával. 
Budapest. 1916. 63 L Martos-kiadás. Ára 2 kor. 50 f. 

Göndör Ferenc : Szerb szocialisták a háborúban. Kunfi Zsigmond dr. 
bevezetésével. Budapest. 1917. 126 1. Népszava-kiadás. Ára 3 kor. 50 f. 

Weszely Ödön : Kármán Mór. Emlékbeszéd. Budapest. 1917. 31 1. 
Lampel-kiadás. Ára 1 kor. 20 f. 

Biró Lajos: A mélység lakói. Begény. Budapest. 1917. 286 1. Légrády-
kiadás. Ára 5 kor. 

Szini Gyula : Hanna. Budapest. 1917. 216 1. Légrády-kiadás. Ára 3 kor. 
Bleier Ernő: A fehér ember sorsdöntő órája. Budapest. 1917. 55 1. 

Pfeifer-kiadás. Ára 2 kor. 40 f. 
Vidám könyvtár. 28—30. sz. Budapest. 1917. Bévai-bizomány. 28. sz.: 

Kulányi Ernő, Szomaházy István, Tábori Kornél : A háborús Pest. 80 vig 
vers. 64 1. — Szomaházy István és Tábori Kornél : Hadi humor. 64 1. — 
Szini Gyula és Tábori Kornél : Híres emberek anekdotái. 64 1. 

Shaw G. Bemard : Az imádó meg a férje. Vígjáték 1 felv. Ford. 
Hevesi Sándor. Budapest. 1917. 24 1. Bózsavölgyi-kiadás. Ára 2 kor. 

Aram Kurt: Az amerikai rokon. Begény 1—2 k. Budapest. 1917. 
128, 127 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 2 kor. 40 f. 

Biró Lajos: Don Juan három éjszakája. Regény. Budapest. 1917. 
190 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 4 kor. 

Glyn lüinor : Ö tudja miért. (The reason why.) 1—2 к. Angolból 
ford. Gerely Jolán. Budapest. 1917. 144, 142 1. Ára 2 kor. 80 f. 

Kummer F.: A zöld bálvány. Begény. Budapest. 1917. 127 1. Singer 
és Wolfner-kiadás. Ára 1 kor. 20 f. 

Perutz Leo és Frank Pál : A mangófa csodája. Ford. Barabás Béla. 
Budapest. 1917. 158 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 3 kor. 

Vajthó László: Német antológia. (1150—1900.) Budapest. 1917. 320 1. 
Singer ós Wolfner-kiadás. Ára 6 kor. 

Helyreigazítások. 1916. évf. 430. 1. 9-ik so r : 1916 he lye t t olv. 1896. — 
1917. évf. 63. 1. 18. s. Schaw h. old.: Shaw. — 81. 1. 23. s. : messzahalló 
h. olv. : messzehalló. — 81. L 24. s. : Melich János h. olv. : Simái Ödön. — 
101. 1. 19. s.: Fala h. olv. Falu. — 102. 1. 9. s. : 24 h. olv.: 4. — 411. 1. 
5. s. : Mocarius h. olv. Macarius. — 450.1. 39. s. : Bociner h. olv. Broci-
ner. — 451. 1. 6. e. : arany h. olv. Arany. 

Pótlás a Fehér László balladájához. A mult számban megjelent közle-
ményből kimaradt Abafi Lajos cikkére (Figyelő, 1876. I. 84., v. ö. Tompos, 
A m. ballada tört. 1909. 137.) való hivatkozás. Abafi Simrock (Quellen d. 
Shakesp. 1872.) alapján szólt a ballada külföldi változatairól. Egy új tárgy-
történeti adatot találtam nála : Fesslernek Sidney с. drámáját (1788). Z. B. 
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Abafi Lajos 560. 
Abaúj-Torna Vármegye és Kassa múlt-

jából, Történelmi Közlemények 89. 
Ábel Jenő 174. 
Abele, Matthias, Metamorphosis 525. 
Abonyi Lajos 23, 24, 555 ; A leány-

asszony 351 ; A sirolci románc 351 ; 
Ambrus bácsi 351. 

Ábrahám Ernő, P., Csillagok a Tiszá-
ban 424. 

Ábrányi Emil 207. 
Ábrányi Kornél 480. 
A Cél 179, 334, 424, 513. 
Acta Paulinorum 59. 
Actio curiosa 401. 
Adorján Andor, Paradoxonok a magy. 

újságírásról 350. 
Adorján Boldizsár 348. 
Ady Endre 191, 192, 206, 207, 208, 

356, 359, 375, 438, 451, 452, 453, 
540, 544 ; Fekete zongora 375 ; 
Tömörkény I. 452. 

Aesopus 524. 
Ágai Adolf 1 7 - 2 5 , 65, 66, 74, 81, 

8 4 - 8 5 , 180, 336, 3 4 2 - 3 4 3 , 353, 
365, 509. 

Agárdi László 528. 
Ágoston József 317. 
Ágoston Péter 513. 
A Gyermek 65. 
A Hét 77, 80, 3 3 5 - 3 3 7 , 425, 513. 
Aischylos, Az Erynnisek 63 ; Heten 

Téba ellen 63. 
Akadémia, Magyar Tud. 97, 98, 118, 

189, 340, 438, 516; balkáni bi-
zottsága 108 ; irodalomtört. bi-
zottsága 112; tagjainak irod. mun-
kássága 340 ; jutalmazott jai , ú j 
tagjai , pályatételei 463 — 464; 1. 
még Szent István Akadémia. 

Akadémiai Értesítő 67—68, 179, 425 — 
427, 514-515 . 

Á. L. 206. 
Alba Nevis 207. 
Alexander Bernát 65, 74, 86, 100, 

102, 203, 339, 357, 358, 389, 453, 
508, 509, 511 ; A világirodalom és 
világháború 63 ; Jelentés a Greguss-
jutalom tárgyában 63 ; Szobrásza-
tunk az utóbbi hat év alatt 343 ; 
Johann Arany 357 ; 

alexandrin 244 — 253. 
Alföldy Mihály, Levél Ady E.-hez 452. 
Alkotmány 340—342, 427. 
Allgemeine Zeitung, tübingiai 417. 
Almanach, A Magyar Zsidó Hadi 

Archívum —ja 99 — 100. 
Almásy Gy. 363. 
Almássy Endre , Katona és a Bánk 

bán 456. 
Alszeghy Zsolt 55, 80, 109, 437, 525 ; 

Epigon lyrikusok 463 ; K. Fráter 
István versei 528. 

Amadé Antal b. 401. 
Amadé László b. 185, 401, 404. 
Ambrus Zoltán 29, 61, 62, 355, 358, 

424, 438, 440, 445, 451, 454, 461 ; 
Háborús jegyzetek 356 ; Színházi 
Esték 457. 

Amyot, L'histoire aethíopique . . . 329. 
Andersen, Pest-Budán 76—77 ; Egy 

költő bazárja 76. 
Andor József 346 ; Boldog otthon 342, 

349, 439, 445 ; A mi sajtónk 525. 
Andrad Sámuel, anekdota-gyújt . 437. 
Angyal Dávid 203, 463. 
Anka János 341, 342 ; A nemzet tanító-

mestere 437 ; A sajtó-probléma 525. 
Anonymus 348. 
Antal Mihály 317. 
Antal Sándor, A magy. zsidóság jöven-

dője 513. 
antireformáció 397 — 401 ; temetési 

énekei 109. 
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Antropp, Theodor, Wiener Bühnen 
86 ; Wiener Theater 3 5 6 - 3 5 7 . 

Ányos Pál 75, 490. 
Apácai Cseri János 521. 
Apáthy Is tván, Magyar tudomány 440. 
Apáti Ferenc, Feddöéneke 393. 
Apponyi Albert gr. 98. 
Arad és Vidéke. 427. 
Aranka György, Nyelvművelő Társ.-a 

112, 538. 
Arany-család, nagyfalusi 124, 125, 442. 
Arany Ferenc 125. 
Arany György 127. 
Arany János 17, 18, 23, 24, 30, 31, 

32, 55, 56, 57, 92, 94, 96, 106, 
217-221, 224, 225, 238, 243, 249, 
254, 334, 337, 338, 340, 343, 346, 
347-348 , 352 — 353, 355, 357, 360, 
361, 362, 364, 365, 366, 400, 416, 
425, 433, 436, 437, 438, 440, 442, 
444 — 445, 449, 450, 451, 453, 454, 
456, 457, 458, 459, 461, 463, 468, 
469, 495, 497, 508, 510, 513, 516, 
517, 539, 542, 544; balladái 71, 
430 -431 ; nyelve 71, 449, 452 ; 
egy kiadatlan levele 89; Nagysza-
lontán 1 2 0 - 1 3 3 , 455, 5 4 7 - 5 5 4 ; 
két verses levele 126 ; — irodalom 
(1890-1914) 1 3 4 - 1 5 7 ; munká i 
1 3 6 - 1 4 2 ; életrajzához 199—201 ; 
kisebb epikai töredékei 211 ; min t 
irodalomtörténetíró 226—237; nagy-
kőrösi szobra 343—344; — és Aristo-
phanes 345 ; — a nemzetnevelő 353, 
435 ; — mint néptaní tó 354, 540 ; 
irodalomtörténete 361 ; — és a 
világháború utáni költészetünk 
363 ; költészete 427, 429, 436, 
4 4 3 - 4 4 4 ; lelki élete 430; i f jú-
ságából 444 ; — és a Nyelvőr 
449 ; — a filmen 449 ; kisújszál-
lási tanítósága 450 ; — s a népies-
ség 451 — 452 ; — és családja 451, 
452 ; kritikai i ránya 452 ; kéz-
írása 452 ; — mint színész 454 ; 
dalai 455—456 ; — és Tompa 455 ; 
levelei Ercseyhez 465—468 ; ter-
vezett néplapja 479—489 ; — és az 
Akadémia 516 ; művészete és el-
mélete 516—517 ; nyelvművésze-
téről 5 1 7 - 5 1 8 ; Petőfi és - 518 ; — 
és a magyar nye lv 537 ; — mint a 
nyelvész 537 ; — és a nyelvújí tás 
537, 538 ; széljegyzetei a Nyelv-
őrben 538 ; k iadat lan bírálata 
538 ; Jókai nyelvéről 538 ; — 
és Zsoldos Ignác 538 ; prózája 

538 ; — magyarázatok 538, 556 ; 
szómutató nyelvészeti cikkeihez 
538 ; A hegedű 78, 114; Hamis 
tanú 78, 114, 347 ; Bajusz 78, 114 ; 
Telephon 81 ; A párnatánc 81 ; 
Toldi Estéje 113-114 , 364, 425, 
457, 556 ; A képmutogató 114 ; 
Szibinyáni Jank 114; Falu bo-
londja 114; Toldi-trilogia 114, 
449; Tetemrehívás 114; Toldi 
Szerelme 125, irodalmi hatások a — 
ben 431—432; Bolond Istók 128, 
131, 190, 364 ; Nemzetőr dala 130 ; 
Leteszem a lantot 167, 543 ; Walesi 
bárdok 212 ; Buda Halála 231, 
253, 258, 352, 449, 528 ; A nemzeti 
versidomról 258 ; Pázmány lovag 
289 ; Toldi 348, 364, 425, 451, 
456, 457, 517, 538, 556, Gvadányi-
reminiszcenciák a —ban 412—414 ; 
Csaba király ji 348. 527, 528; 
Előhang 348 ; Nagyidai Cigányok 
364, 447, 538; Mi a haza 362; 
Gondolatok a békecongressus felől 
430, 504 ; Daliás Idők 432 ; Aristo-
phanes-ford. 437 ; Zrinyi és Tasso 
449 ; Epilógus 451 ; Hamlet-tord. 
454 ; Elveszett Alkotmány 457, 537 ; 
Utolsó magyar 465—466 ; Ápril 
14-ike 483 ; Csillaghulláskor 538 ; 
Tanári jubileumra 542 ; Cigány-
búcsúztató (?) 551—552 ; Összes 
Munkái 135. 

Arany János-Társaság 370. 
Arany Jul iska 132. 
Arany László 120, 122, 125, 132, 466, 

479, 480, 547, 548, 549, 550, 551, 
552, 553. 

Arany-Múzeum 464—465, 549 — 550. 
Arany Sára, Jámbor Jánosné 127. 
Ariosto 233, 432 ; Orlando furioso 

396, 431. 
Aristophanes, Arany J . és — 345 ; 

A Felhők 63. 
Árkay József 513. 
Armbrust Kristóf, Gonosz asszony-

embereknek erkőlcsek 527. 
Arnold, Mat hew 255. 
Aszalay József, Szellemi Omnibusz 47. 
A Társaság 514. 
A Tett 82 — 83, 116, 3 3 7 - 3 3 8 , 3 7 1 -

377, 543. 
Athenaeum (mai) 342. 
Athenaeum (Bajza-féle) 74, 478. 
Attila kincse, feliratai 77. 
Aurora, évkönyv 74. 
Az Érdekes Újság 338, 427. 
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Az Est 65 - 66, 179-180, 338, 428. 
Az Újság 6 6 - 6 7 , 180, 3 3 8 - 3 4 0 , 351, 

428 -429 , 515. 

Babits Mihály 184, 192, 206, 207, 343, 
350, 354, 359, 360, 371, 374, 433, 
438, 449, 451, 541 ; versei 445 ; 
Ma, holnap és az irodalom 82 — 83, 
116 ; Felelet (Kassák Lajosnak) 
84 ; Recitativ 184, 350; A literátor 
192 ; A gólyakalifa 3 5 1 - 3 5 2 , 360, 
525, 545 ; A Purgatórium első éneke 
354; Vihar-iovd. 355, 454 ; Kri-
tika 356 ; Centennárium 364 ; Ver-
sek 428 ; Fortissimo 438, 445 ; 
Arany életéből 451 ; Ágoston 540. 

Babocsai Is tván, Vígkedvű Mihály 454. 
Bacsányi János 182, 244, 491, 514. 
Badics Ferenc 283, 330, 400, 420, 427. 
Bagosi Mihály 127. 
Bajza Jenő, Zách Felicián 461. 
Bajza József 113, 132, 349, 372, 494, 

523, 530. 
Baksay Sándor 64, 78, 115, 117, 211, 

365, 4 1 5 - 4 1 7 ; Homeros-ford. 
238 — 279 ; Lucanus-ford. 243 ; iro-
dalmi hagyatéka 455. 

Balanyi György 351. 
Balassa Ármin 353. 
Balassa József 501, 538 ; Vörösmarty 

Petikéje 414. 
Balassi Bálint 69, 70, 84, 110, 364, 393, 

394, 395, 397, 429, 527, 534, 535 ; 
In Somnium 52—55. 

Balassi János 69. 
Balassi Menyhárt árultatásáról 396, 401. 
Balázs Béla 205, 372 ; Lélek a háború-

ban 85, 35, 337 ; Tristan hajóján 
192, 339, 341, 350, 366, 451 ; 
Vonagló falvak 375, 376 ; Játékok 
439, 541; — és Bartók Béla Fából 
faragott királyfi 541. 

Balázs Sándor 556 ; Az első ősz hajszál 
4 6 0 - 4 6 1 . 

Bale, John 396. 
Bálint Aladár 542. 
Bálint Gábor 363. 
Bálint Lajos 545 ; A divatos író 88 ; 

Irodalmi kritika és reklám 366. 
Balla Ignác 101 ; Két költő 80 ; Víz 

fölött és víz alatt 195 ; Kis emberek 
440 ; Az ő keze 459, 532. 

ballada 431. 
Ballagi Aladár 511. 
Ballagi Mór 456. 
Balog Albin 211. 
Balog György, Vasadi. Kék vizek 

mellett 79. 

Balog I s tván , Ludas Matyi 498. 
Balogh Ádám nótája 347. 
Balogh Bertalan 98. 
Balogh Elek 551, 552. 
Balogh János 131, 551. 
Balzac 11, 115, 450; Le peau de 

chagrin 349. 
Bán Aladár 425, 535 ; Kalev fia az 

alvilágban 513 — 514. 
Bandello 396. 
Bangha Béla 80 ; Pártsajtó vagy 

katholikus sajtó? 447. 
Bánk bán, német tárgytörténetéhez 

5 2 3 - 5 2 4 , 524-525. 
Bank Sándor 98. 
Bánóczi József 333. 
Banville 240. 
Bányai Elemér, — Emlékkönyve 193 ; 

Vál. munkái 208-209 . 
Bányai Sándor 98. 
Barabás Ernő 343. 
Barabás Miklós 200. 
Barcsay Ábrahám 111 — 112, 185, 

186, 490. 
Barcza József, A költői igazságszolgál-

tatás 212. 
Bárczy 1st Színház, divat, háború 88. 
Bárdos Artúr 194, 337. 
Bárdos В., Fieber Henrik 341. 
Bárkány Mária 512. 
Barna Izsó, 1. Vágó Géza. 
Báróezy Sándor 57. 
Baros Gyula 64, 91, 92, 101, 197, 

509. 
Baróti Lajos 316. 
Bársony Is tván, Vérvirágok 425. 
Barta Lajos 192, 205, 366, 540, 541 ; 

Zsuzsi 6 6 - 6 7 , 85, 181, 184, 187, 
188, 196, 336, 350, 358 ; Szerző 
a darabjáról 194 ; Szerelem 337, 
343, 450 ; Az élet arca 513, 545; 
Czinzeri és Czinzera 545. 

Barta M. Eszter, Gvadányi J. {(Rontó 
Páh-jának egyik forrása 320—326. 

Bartalus István 455. 
Bartha József 189, 351, 444 ; Arany 

J. 444 ; A magy. nyelvi és írod. 
tanítás stb. 444. 

Bartók Béla. 1. Balázs Béla. 
Bartók Lajos 2 6 - 4 4 , 1 5 8 - 1 6 6 , 2 9 4 -

316. 
Bartsch, Rudolf Hans 435. 
Basler Nachrichten 68, 342. 
Bathó Is tván, Kéry János élete és 

müvei 363. 
Báthori László, bibliaford. 59. 
Batizi András 412. 
Bat ta Is tván 530. 
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Bat thyány Ádám 69, 181. 
Bat thyány Boldizsár 69, 70. 
Bat thyány Ferenc 70, 72, 73, 434. 
Bauch Gusztáv 174. 
Bayer Alice, Marmontéi hatása Magyar-

országon 57—58, 345. 
Bayer József 56, 71, 280. 291, 344, 

510; színészettört.-i könyvtára 
532 ; Vázlatok a magy. művészet 
múltjából 112 ; Egy magy. novella 
Macbeth idézete 183 ; A magy. 
drámairod. tört. 524. 

Beauchamp, Le Portrait 283. 
Bebclius, Henr. 54. 
Bécsi kódex 108. 
Bedc Jób 365. 
Beil, Else, Zur Entwicklung d. Be-

griffes d. Weltliteratur 525. 
Békássy Ferenc 348, 365, 513 ; Elme-

rült sziget 76 ; Fantáziák és gondo-
latok 80, 451. 

Békeffi László, Kedves Vengerkamester 
457. 

Békefi Rémig 76. 
Bél Mátyás 2 0 1 - 2 0 2 , 358; Notitia 

Hung. 202. 
Bellaagh Aladár, Magyarok Portugá-

liában 80 ; Czuczor 180. 
Belot, A. 63. 
Bélteky László 329, 512. 
Benczúr Vilmos, A kassai játékszín 469. 
Benda Jenő 513 ; Mikor a halottak 

visszatérnek 335, 343 ; Circe 541. 
Bene Kálmán, Tompa és a természet 319. 
Benedek József, A szegedi paraszt 391. 
Benedek Marcel 406, 410 ; A francia 

Fehér Anna 405. 
Beniczky Péter 398, 535. 
Beniczkyné Bajza Lenke 328. 
Beniére, Louis 63. 
Benke István 211. 
Benkő Kálmán 461. 
Bényei István, A szerelmes kántor 351. 
Benyovszky Móric gr. 321, 326, 444. 
Beöthy László (író) 329. 
Beöthy László (színigazgató) 88 
Beöthy Ödön 120. 
Beöthy Zsolt 71, 92, 97, 182, 197, 203, 

279, 328, 364, 365, 390, 398, 399, 
491, 511 ; irodalomtört.-elmélete 
520—521 ; Zrinyi Miklós emléke 
63 ; Shakespeare és Arany 63 , 
106; beszéde Baksay S. felett 
63 ; Vargha Gy. költeményeiről 64 ; 
Biz. jelentés az idegen helynevekről 
67—68; A budapesti egyetem el-
múlt évéről 181 ; Ferenc József 

királyunk emléke 343, 509 ; Arany 
429, 453, 508. 

Béranger 477. 
Bercsényi Béla, A váltó 71. 
Bérezik Árpád 339, 461 ; Kanul 71. 
Bérczy Károly 456. 
Berde Mária 193 ; Morzsák 67; 

Gáspár János hagyatékából 522— 
523. 

Berecz Károly 349. 
Beretvás Gusztáv 200. 
Beriszló Péter siraloméneke 393. 
Berkes Imre, Bábel 516, 534. 
Berliner Tageblatt 429. 
Berze-Nagy János 78. 
Berzeviczy Albert 509 ; Shakespeare 

és a magyar nemzetiélek 63, 106 ; 
Trefort A. emlékezete 432 ; Arany 
J. emlékezete 516. 

Berzeviczy Gergely 514, 555. 
Berzeviczy Is tván , Tanulmányok és 

karcolatok 437. 
Berzsenyi Dániel 32, 99, 176, 491 

A magyarokhoz 32; Fohászkodás 187. 
Besse J . 363. 
Bessenyei György 58, 111, 112, 491 ; 

drámái 493 ; Az ember próbája 75 ; 
Hunyadi László 185 ; Lais 185 ; 
A philosophic 185, 208, 399, 493 ; 
Tarimenes 491 ; Buda trag. 528. 

Bet János 331, 332. 
Bethlen Imre gr., A poslatzug 524 ; 

A szép Abellina 524. 
Bethlen Miklós gr. 523. 
Beythe András 69. 
B. Gy. 100, 468, 556. 
Biblia, és Az Ember Tragédiája 211 ; 

Báthori László — ford. 59 ; Jor-
dánszky-kódex — ford. 59; — for-
dítások 422—23 ; legrégibb - for-
dítóink 447, 447— 448 ; Husszita — 
447-448. 

biedermeierizmus 374. 
Bignió Béláné 439. 
Bihari Károly, B. Eötvös J. politikája 

506-508 . 
Binder Jenő 115, 347; Stendhal-

hatás Jókaira 74 ; Gaal J. «A ki-
rály Ludasom c. vígjátékának for-
rásai 92, 224, 2 8 0 - 2 9 3 . 

Birkás Géza 58. 
Birk-kódex 555. 
Bíró Lajos 80, 87, 205, 356 ; A cárnő 

85; Serpolette 87 ; Lilla 191, 340, 
357 ; Don Juan három éjszakája 
364, 424, 425, 438 ; Hotel Stadt 
Lemberg 545. 
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B. L. 555. 
Blaskovics Ferenc, Hozzászólás a magy. 

kath. sajtó kérdéséhez 536. 
Bleyer J a k a b 344 ; Magyarbarát német 

drámák és a bécsi «Polizeihojstelle» 
75—76; A magy. tudomány és a 
nemzetiségek 534, 546—547. 

Boccaccio 352. 
Bocskay 1st vári 448. 
Bod Károly 223. 
Bod Péter 523. 
Bodnár Gáspár, Békében és háború-

ban 341. 
Bodrogi Lajos 406. 
Boér Sándor, K., Az óbester 57. 
Boethius 186. 
Bogáthi Fazekas Miklós 109. 
Bogisich Mihály 462. 
Boieldieu, Párisi János 288. 
Boileau 186. 
Boissy, Le François à Londres 345. 
Boite, Joh. 90. 
Bolyai Farkas 75, 349, 497 ; — és 

Shakespeare 510. 
bolygó zsidó 396. 
Bolza Gyula, Az eljövendő magyar 

irodalomról 80, 210. 
Bonfini krónikája 434, 523, 524, 525. 
Bonis Barnabásné, Pogány Karolina 

456. 
Bonis Ferenc keserve 530. 
Borbély Ferenc, Háború és költészet 211. 
Boros Ferenc 183, 345 ; Emlékek . . . 

vágyak 76 ; A kritikáról 438. 
Boros Gábor, Odyssea-lorA. 250. 
Boros Mihály, Noé barlangja 342. 
Boross Kálmán, Temetési verses bú-

csúztatók 436. 
Bors László, 440, 526. 
Borsos Is tván, A peregrinus 45—46. 
Borsos Tamás, Mátyás kir. Styliona-

riuma 77. 
Borsszem J a n k ó 17, 20, 24, 25, 85, 

3 4 2 - 3 4 3 . 
Both János veszedelme 393. 
Botond-monda 107—108. 
Bózsing Fanny, Rozmaring hercegnő 79. 
Bölöni György, 208, 366, 545. 
Böszörményi Zoltán, Az élet énekel 192. 
Brajjer Lajos, Die Kriegslyrik der Un-

garn 85. 
Brassai Samuel, 176 ; a művészi hatás 

okairól 522. 
Brázay Zoltán, A fenomén 440. 
Bret Harte 329. 
breviárium 59, 60. 
Brigitta imádsága (Pozsonyi-kódex) 59. 

Brisits Frigyes 352 ; Sik Sándor költe-
ményei 441 — 442. 

Brociner, Marco 184, 450 — 451. 
Bródy Sándor, 61, 65, 88, 102, 205, 

543 — 544 ; A tanítónő 62, 193; 
Hófehérke 62, 428 ; Ezüst kecske 66 ; 
Medikus 66. 

Brooke, The Sparrow and the Dove 524. 
Brunetière 286, 392, 521. 
Brunius, August 87. 
Brunswik Ferenc gr. 170, 171. 
Buehananus 55. 
búcsúztatók, temetési 436, 544. 
Buczy Emil , 515. 
Budaker Károly 223. 
Budapest 208-209 . 
Budapest 343. 
Budapesti Hirlap 180-181, 351, 371, 

516. 
Budapesti Szemle 6 8 - 7 4 , 181 — 182, 

3 4 3 - 3 4 4 , 429-435, 516—523. 
Bujdosó Sára, 127. 
Bunzel, Jul ius , 547. 
Busbequius, G. A., Exclamatio 425— 

426, 524. 
Byron, 220, 430, 443; Kalóz 432; 

Gyaur 432. 

Calderon, Zalameai bíró 292 ; Kísértet 
292 ; Az élet álom 351. 

Camoens, 396. 
Cantu, Cesare 161. 
Carmen Sylva, Meister Manole 357. 
Cecilia-Egyesület, Orsz. Magy. 341. 
Celtis Konrád , 174-176. 
Cervantes, Don Quixote 396, 508. 
Chalkokoiidyles 363. 
Chatea ubr iand, Les aventures du dernier 

des Abencérages 316. 
Cholnoky Jenő, 98. 
Cholnoky László, Cholnoky Viktor 451. 
Cholnoky Viktor, 425, 451. 
Cinthio, G. G., Hecathomithi ovvero 

Cento Novelle 406-407 , 410. 
Cocoley, The Chronicle 345. 
Comico-Tragoedia (1646) 401. 
Concha Győző 113, 507. 
Concilia (Békessy) Emil, 340. 
Constant, Benjamin 58, 63. 
Cornides-kódex 555. 
Corvina 74, 435. 
Cramer, Kar l Gottlob, Die schöne 

Abellina 524. 
Croce, Benedetto, Az aesthetika alap-

elemei 524. 
Csaki Bichard , Anthologie siebenbür-

gisch- deutscher Dichtungen 118 ; Zur 
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•politischen Lyrik der Siebenbürger 
Sachsen 442. 

Csáky György gr., Sorsjáték 439, 440, 
463 ; Utóhangok a Sorsjátékhoz 442. 

Csáky László 181. 
Csáktornyai Mátyás, Erős Ajax 526. 
Csákyné, Wesselényi Anna 181. 
Csanád-monda 346. 
Csánki Dezső 340. 
Császár Elemér 91, 92, 116, 118, 179, 

187, 203, 222, 338, 339, 424, 513, 
528 ; Bárd M. költeményei 63 ; 
Shakespeare és a magy. költ. 67, 
70 - 72, 106. 437 — 438, 535, 543, 
545 ; Orczy L. 1 1 1 - 1 1 2 , 1 8 5 - 1 8 7 ; 
Barcsay Á. 111 — 112; Arany ./., 
mint irod.-tört.-író 197, 226 — 237, 
367 ; Herczeg F. új regényei 334 ; 
Arany J. 443 — 4 4 4 ; Toldy F. 
kritikai munkássága 514, 528 — 530. 

Császár Ernő, 528. 
Császár Ferenc, 0-, 2, 4, 528 ; Az irlandi 

pór 89. 
Császár Mihály, 463. 
Csathó Kálmán, A varjú a toronyórán 

79, 80, 181, 189, 195, 335, 438; 
Te csak pipálj Ladányi 189, 195, 
334, 359, 365, 438 ; Ibolyka 438. 

Csatlós Márton, 513. 
Csató Pál 496, 498. 
Csekonics Endre gr. 289. 
Csengeri János 244, 264, 265 ; Faust 

184 ; Ilias-ford. 238, 252 ; Homeros 
254 ; P. Thewrewk E. 435 ; Euripides 
Phaeton]d, 508. 

Csengery Antal 122, 349. 
Csengey Gusztáv 207. 
Cséppán István 75. 
Csepreghy Kálmán, Vízözön 208. 
Cserey Farkas 421. 
Csergics Simon 51. 
Csergő Hugó, A mi szívünk asszonya 79. 
Cserna Andor 366. 
Cserzy Mihály 457 ; Tömörkény I. ki-

adatlan verse 458. 
Csiky Gergely 180, 183, 188, 295; 

Szigeti J . és — 3 8 5 - 3 9 1 ; Nagy-
mama 180, 195, 358 ; Cijra nyomorú-
ság 183, 385; Tisztviselők 385 ; 
Buborékok 385, 387—391. 

Csízi István 348. 
Csizmadia Aladár, Arany J. születésének 

100-ik évfordulójára 436. 
Csizmadia Sándor, Népköltészet 366. 
Csokonai József 51. 
Csokonai Vitéz Mihály 51, 86, 112, 

210, 211, 227, 348, 429, 491, 514, 

517, 531; poét ikája 58; drámái 
493 ; — és a rokokó 521 — 522 ; egy 
elfeledett verse 530 ; A lélek hal-
hatatlansága 182, 349 ; Dorottya 182, 
493 ; Daphne 182. 

Csokonay Gizella, Anyám halálára 86. 
Csoma József 456. 
Csongor 371. 
Csukovics Sándor, Ünnepeljük Arany 

Jánost 363. 
Csungó Náci 131. 
Csűrös István 211. 
Curtius Rufus 411, 412. 
Cyprian, 1. Andor József. 
Czakó Zsigmond 361, 498; A könnyel-

műek 71. 
Czech-kódex 58, 59, 60, 352. 
Czeglédy Sándor 188. 
Czeke Marianne 510. 
Cziráky József gr . 402. 
Czirjék Mihály 75. 
CzóbeJ Ernő, Szocializmus és munkás-

kérdés Magyarországon 1848 előtt 
457-458, 5 5 5 - 5 5 6 ; Arany J. 
tervezett néplapja 479—489; Ber. 
zeviczy Gergely javaslata a kontinens 
vámuniójáról 555. 

Czóbel Minka 101. 
Czobor Alfréd, A kassai színészet tört. 

89 ; A százéves kassai magy. szín-
ház 469. 

Czobor Mihály 448 ; Chariclia 330, 520. 
Czuczor Gergely 180, 494, 529 ; Botond 

496. 

Dalmady Győző 74, 116, 193, 365, 509. 
Dániel István 58. 
Dante 256 ; A Purgatórium 354 ; 

Divina Commedia 544. 
Dares Phrygius 348, 527. 
Darvay Kálmán, Visszaemlékezések 514. 
Das Interessante Blatt 182. 
Das Literarische Echo 523. 
Daudet, Alphonse 63 ; Sappho 541. 
Dávid Ferenc 331. 
Dayka Gábor 75, 514,.. 
deák (énekmondó) 345. 
Deák Ferenc 21, 36, 96. 
Deák Viktor 445, 447, 536, 537. 
Debreceni Disputa 395, 555. 
Debreceni-kódex 352. 
Debreceni Protestáns Lap 435—436. 
Debreezeni Márton, Kióvi csata 496. 
Déchy Mór 363. 
Décsi Imre 545. 
Degré Alajos 1 —16, 456; Rendkívüli 

előadás 460 ; Divatos beteg 460. 
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Dékáni Kálmán, Egy 1631-iki szebeni 
magy. kalendárium 77. 

Délmagyarországi Közlöny 436. 
Dénes Szilárd, Arany J. kisújszállási 

tanítósága 450. 
Densusianu Áron 114. 
Déryné 88. 
Der Zeitgeist 74. 
Dessewffy József gr. 514, 527, 530. 
Dessewffy László gr. 442. 
Destouches 290 ; L'homme singulier 

185. 
Devrient, Eduard, Über Theaterschule 

359. 
Dézsi András 412. 
Dézsi Lajos 110, 203, 520; Jósika M. 

515, 523, 530. 
Dickens 329, 452, 534. 
Die Deutsche Bühne 74. 
Dietrich-mondakör 432. 
Die Zeit 182, 344. 
Diós y Béla 358. 
diphtongus, a magy. versben 344. 
Diuhopolszky Bertalan, Gárdonyi mint 

paedagogue 540. 
Dobó J a k a b 110. 
Dobóczky Pál 344. 
Dobroszláv Péter 458. 
Dobsa Lajos, Egy nő, kinek elvei vannak 

460 ; Vígjátéktárgy 460 ; Negyedik 
László 460. 

Dóezy Imre, Arany nemzetnevelö hatása 
435. 

Dóczy Jenő, Arany J. kritikai iránya 
452. 

Dóezy Lajos 295 ; Irodalmi divatlevél 
81 ; Epilóg Vojtinához 538. 

Dohse, Richard 443. 
Doleschall Ervinné, Hulló rózsák 335. 
Doleschal Gabriella, 1. Xántusz Jánosné 
Domby László, A háború költészete 

9 8 - 9 9 . 
Domonkos István, Atyámfiai 432. 
Domonkos-legenda 76, 341, 555. 
Domonkos-rend, a m. kódexirodalom-

ban 93 ; múltjából és jelenéből 188, 
525, 555. 

Donits András 348. 
Dorogi Lajos 450. 
Döbrentei Gábor 60, 69, 183, 448, 515, 

523 ; nyelvújítása 3 7 7 - 3 7 8 ; 
Macbeth-iord. 5 0 9 - 5 1 0 ; Lear-ford. 
510. 

Döbrentei-kódex 447, 448. 
Dömötör István 532. 
d r áma (magyar) 114 ; modern 205 ; —к 

Bécsben 344 ; régi —ink paraszt-

alakjai 358 ; — a politikai elnyo-
matás időszakában 459—461. 

Drasche-Lázár Alfréd, Tűzpróba 334, 
3 3 8 - 3 3 9 , 342, 350, 352, 458, 459, 
519. 

Drechsler Mihály, Arany J. vallása 458. 
Drégely Gábor, A kisasszony férje 74, 

87, 180, 194, 354; A szerencse fia 
85, 193, 353. 

Drescher Antal 69. 
Dresdner Anzeiger 436. 
Dugonics András 358, 397 ; drámái 

493 ; A szerecsenek 330 ; Etelka 492. 
Dumas, A. père 6. 
Dumas, A. fils, La dame aux camélias 

82 ; Franciilon 344. 
Dunántúli Protestáns Lap 182, 436, 523. 
Dutka Ákos 101, 207, 337; Ismerlek 

Caesar 452, 456, 458, 526, 544. 

Echegaray 181, 336. 
Eckhardt Ferenc, 1. Takáts Sándor. 
Eckhardt Sándor 52, 55. 
Edelstein Bertalan 333. 
Edschmid, Kasimir , Ernő Szép 78 — 79. 
Ed vi Illés Pál 514. 
Egressy Béni 461. 
Egressy Gábor 96, 348, 359, 530. 
Egri Egyházmegyei Közlöny 436. 
Egyenlőség 74, 346, 436. 
egyetem, pozsonyi 180; budapesti 

181 ; irodalomtörténeti előadások 
—einken 203, 546; a berlini — ma-
gyar tanszéke 516; utrechti — 
523. 

Egyetemes Philologiai Közlöny 74 — 76, 
182-183 , 344 -345 , 4 3 6 - 4 3 7 , 
5 2 3 - 5 2 5 . 

Egyházi Közlöny 76, 183, 345. 
Éhes Farkas dr . 440. 
Ehrenheftné Heller Margit, Mit és 

hogyan olvasson az ifjúság 531 — 532. 
Éjszaky Károly , A cydoni alma 460. 
Elek Oszkár 113, 114, 523 ; Népballa-

dáink skót-angol megvilágításban 77 ; 
Erdély és a legnagyobb magyar 89 ; 
Az írek nyomora a magy. irodalom-
ban 89 ; Rückert és Tompa 319— 
320; Petőfi János vitéze és a nép-
mesék 346 — 347 ; Laczkovics János 
a kuruc költeményekről 347 ; Elmé-
letek a népmesékről 461 ; Tolnai 
Lajos balladái 527. 

Elekes Imre, Arany J. 456. 
Elet 7 6 - 7 7 , 80, 183, 3 4 5 - 3 4 6 , 437— 

439, 5 2 5 - 5 2 6 , 537. 
Ellenzék 183, 439. 
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Ember Pál, Debreczeni 182. 
Emőd Tamás 101, 206, 207, 337. 
Emődi Dániel 483, 484. 
Endrődi Sándor 26, 29, 33, 41, 207; 

A pálya végén 365. 
Endrődy János, Kloris 510. 
ének, régi székely 78 ; koldus —ek 

77 ; háborús —ek 206, 2 0 6 - 2 0 8 ; 
egyházi —eink szövegreformjához 
341 ; egy XVII. sz.-i karácsonyi és 
ú jévi —- 349 ; Geszthy László —e 
393, — Pannónia megvételéről 393 ; 
Kádár István —e 400 ; Thúry 
György —e 501,1. még katonanóták, 

énekeskönyvek, Lipcsei kódex 110; 
Kuun-kódex 110; Petrovay Miklós 
énekeskönyve 111. 

énekmondók 345, 4 3 6 - 4 5 7 , 524. 
Enyedi György 520 ; Gisquardus és 

Gismunda 329, 527. 
Eössi András 331, 332. 
Eötvös József b. 96, 97, 227, 354, 433, 

449, 495 ; politikája 5 0 6 - 5 0 8 ; 
Szegénység Irlandban 89 ; Karthausi 
113, 180, 185, 194, forrásai 179 ; 
Magyarország 1514-ben 211 ; A XIX 
sz. uralkodó eszméi 506 ; Éljen az 
egyenlőség 498. 

Eötvös Károly 115. 
Epitaphium I'rodromisae Pri : ApafibZO. 
eposz, naiv 228 — 229. 
Ercsey Julianna 129. 
Ercsey Sándor 199, 200, 203, 484, 488, 

552 ; Arany levelei-hez 465—468; 
Arany J. életéből 128, 129, 130, 131. 
133. 

Erdei Mihály 321. 
Erdély, a magy. irodalomban 89 ; iro-

dalmi jelentősége 440. 
Erdély Jenő 541. 
Erdélyi János 230, 348, 458, 481, 482, 

483, 495; - és Hegel 4 3 2 - 4 3 3 ; 
Kél királyné 193, 194, 361 ; Nápolyi 
Endre 193 — 194, 361 ; János lovag 
361. 

Erdélyi Lajos 183, 449. 
Erdélyi Múzeum 77. 
Erdélyi Szemle 184, 4 3 9 - 4 4 0 , 526. 
Erdődy György gróf 181. 
Erdős Renée 207, 440 ; Az új sarj 79, 

182, 195; Die Perlenschnur 440. 
Ërdy-kódex 422, 423. 
Ernyey József 456. 
Erődi Béla 453. 
Erődi Ernő, Himnuszunk az iskolában 

450. 
Erődi Jenő, Kelemen László 88 ; Somló 

Sándor 89 ; Kotsi Patkó János 89. 

Ernst , J a k a b Daniel, Schatz-Kammer 
183. 

Érsekújvári-kódex 438, 555. 
Értesítő, A Pécs-Baranyamegyei Mú-

zeumegylet —je 179 ; A Szent István 
Akadémia — 425, 513—514 ; Mú-
zeumi és Könyvtári — 449, 539— 
540 ; Paedegogiai — 542 ; Petőfi-
Társ. — 556 ; 1. még Akadémiai 
Értesítő. 

Esterházy Bálint gr., emlékiratai 459. 
Esterházy Miklós 72, 448. 
Esti Lap (kolozsvári) 440. 
Esztergom megvételéről 77. 
esztétika, Sehedius — i elmélete 

176—177 ; — alapvető elvei 177— 
178. 

Ethnographia 77—78, 346—347. 
Euryalus és Lucretia 110, 527. 
Evangélikus Lap 440. 
Évlap, Kisjaludy-Társ. —jai 63 — 

64, 89. 
Ewers, Hans Heinz 365. 
expresszionizmus 376. 

Fábián Géza, Versek 451. 
Fábián Jul ianna 348. 
Faguet 94. 
Falk Miksa 20. 
Falk Zsigmond 453. 
Falu Tamás 101 ; Csipke 346, 364. 
Faludi Ferenc 401, 404. 
Faludi Gábor, A Vígszínház jövő sze-

zonja 88. 
Fáncsy Lajos, színiapgyüjteménye 114. 
Faragó Jenő 88. 
Farkas Albert 361. 
Farkas Imre 101, 207, 557. 
Farkas János, Ködi, Vitéz Kádár 

István éneke 400. 
Farkas Pál 88 ; Egy tanár jegyzetei 339, 

350 ; Kuthy Etelka 459. 
Farkas Samu, Háborús líránk 211. 
Farkas Sándor, Bölöni 444, 458, 515. 
Farkas Zoltán 179, 334, 424, 513, 524. 
Faust 396. 
Páy András 96, 495, 498. 
Fáy Ferenc 528. 
Fazekas Mihály 491 ; Ludas Matyi 493. 
Fazekas Miklós 1. Bogáthi Fazekas . 
Fehér László 4 0 5 - 4 1 1 , 560. 
fehérlő mondája 347. 
Fejér György 176, 205. 
Fejér József, A biblia hatása az Ember 

tragédiájára 211. 
Fejérpataky László 81. 
Fekete Imre, Tentamen stb. 510. 
Fekete Péter, H., Arany J. bécsi útja 75 
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Fele ki Miklós 461. 
felújulás kora 490—494. 
Felvinczi György 400 ; Igen Szép His-

tória 110; Comico-Tragoedia 4 0 0 ; 
Trójai história 527. 

Fenyő Miksa 354, 355, 541. 
Ferenc császár 419. 
Ferenc József, I., 180, 189, 343, 346 ; 

- nóták 192, 346. 
Ferenczi Zoltán 71. 102, 111, 115, 351, 

426, 437, 463, 534; Zrinyi és 
Busbequius 425—426 ; Zrinyi *A tö-
rök ájium . . .» c. művének forrásai 
524 ; Döbrentei második Macbeth-
ford. 509 — 510 ; Szemere P. és 
Bajza J. vitája 510. 

Ferenczy Árpád, A Nirvána jelé 516. 
Ferenczy József 203. 
Ferentzi Magda, Fehér árnyékok 193. 
Fessier Ignác Aurél 351, 361; Sidney 

560. 
Fest Sándor 118, 4 3 7 ; Pope és a ma-

gyar költök 7 4 - 7 5 , 112, 1 8 2 - 1 8 3 ; 
Német utazó Bél Mátyásról 201 — 
202 ; Kis János verseihez 345 ; Első 
magyarok Amerikában 444; Bolyai és 
Shakespeare 510; Angol irod. hatások 
hazánkban 514 — 515 ; Verseghy F. 
három költeményének forrása 524. 

Festetich-kódex 58, 59, 60. 
Fieber Henrik 341. 
Fiers Elek 544. 
Fináczy Ernő, Arany J. 352—353. 
Fincieky Mihály 78. 
Finta Zoltán, Vita az erdélyi irodalom-

ról 440. 
Fiók Károly 435. 
Firduszi 346. 
Firtos Ferenc 554 ; A Debreceni Disputa 

554-555 . 
Fischart 396. 
Fizély Ödön 189. 
F la t t Zsóka 206. 
Fógel József 463 ; I I . Ulászló udvar-

tartása 174—175. 
Fógel Sándor, Celtis Konrád és a magyar-

országi humanisták 174 — 176, 351, 
437. 

Fónagyné-Gajáry Nelli 341. 
Fónyad (Fónagy) József 130. 
Forgó bácsi, Kis Lap 25. 
Forradalom (1849) 486, 487. 
Forró Pál, Egy diákkor története 545. 
Forster, Benyovszky útirajza 326. 
Fortunatus-mese 109, 400 ; eredete 344. 
Földes Artúr 88; A kegyelmes hamu-

pipőke 66. 

Földes Imre 205 ; Künn a bárány . . . 
67, 183, 187, 188, 190, 195, 334, 344, 
350, 358 ; Grün Lili 79, 362, 443. 

Földessy Gyula, Arany J., az ember és 
a költő 463. 

Földi János 491. 
Földrajzi Társulat , Magyar 98. 
Fővárosi Lapok 537. 
Fraknói Vilmos 535 ; Zrinyi, a költő 

tanulóévei 433 — 435. 
France, Anatole 63 ; A pártütő angyalolt 

543. 
franciás költők 187. 
Frankenburg Adolf 20, 530. 
Frankfurter Zeitung 78—79, 347, 440— 

441. 
Fráter I s tván , K. , versei Teleki Mihály-

hoz 528. 
Freiligrath 319. 
Freiszmuth Frigyes 223. 
Fremdenblatt I f f , 347. 
Friedreich I s tván , Gr. Széchenyi István 

élete 187, 344, 351. 
Frithjof-monda 432. 
futurizmus 374, 376, 455. 
Füzesséry Károly, Pernyék, foszlányok 

536. 

Gaal József 495 ; A király Ludason 92, 
forrásai 280 — 293 ; Peleskei nótárius 
112, 280, 497 ; A vén sas 167—169 ; 
Zalameai biró-íoid. 292 ; Kísértet-
ford. 292 ; Mátyás király Boroszló-
ban 344. 

Gaal Mózes, i f j . , A nyár szigetén 195. 
Gábor Andor 88, 101 ; Miréio iová. 66, 

77, 192, 336, 538 ; Untauglich úr 79, 
80 ; Ciklámen 85 ; Szép asszony 179, 
183, 192, 334, 350, 353, 359, 361, 
365, 439, 441 ; Dollárpapa 339, 444, 
531, 542, 545 ; Palika 441 ; Levél a 
város végéről 454—455. 

Gács Demeter 101. 
Gaiger Izidor, Ungarns letzte Palatin 

342. 
Gajáry Is tván 545. 
Galamb Sándor 115, 184, 349 ; Arany J. 

347—348 ; Irodalomtörténetirás és 
művészettört. 520—521 ; Kant és 
Madách 527 

Gálos Rezső 75, 456, 528, 530, 535 ; 
Ágai Adolf 17—25, 342 ; Arany J. 
egy kiadatlan levele 89. 

Gamauf Is tván 183. 
Garay Gizella 428. 
Gara y János 357, 428, 496 ; Ne ábrán-

dozzatok 183 ; Obsitos 344. 

Irodalomtörténet. 38 
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Gárdonyi Albert, Thallóczy Lajos 189. 
Gárdonyi Géza 329, 357, 436, 446 ; 

Szunyoghy Miatyánkja 79, 85, 89, 
424 ; Fehér Anna 408 ; Az én falum 
540. 

Garvay Andor 61, 205 ; A becstelen 62. 
Gáspár János 522—523. 
Gáspárné Dávid Margit, Liselotte 537. 
Gáti István 492. 
Gedikc, Gedanken über Purismus 352. 
Gehm József 444. 
Geliert, Der Greis 47. 
Geréb József 211. 
Gerő Attila 74. 
Gessner, S. 210, 211. 
Gesta Romanorum 410. 
Gesztesi Gyula 458, 534, 545 ; A Fehér 

felhő és a poéta 444. 
Geszthy László éneke 393. 
Gibbon 114. 
Giesswein Sándor 98, 342. 
Goethe 114, 227, 256, 430, 433, 539, 

544 ; Legende vom Hufeisen 90 ; 
Werther 185. 

Goldsmith, О., The deserted village 345. 
Gombos Imre, Esküvés 494. 
Gondán Felicián, A középkori magyar 

pálos rend és nyelvemlékei 58—61, 
189, 531. 

Gondol Dániel 481, 483, 484. 
Goriupp Alisz, Döbrentei G. nyelvújítása 

3 7 7 - 3 7 8 , 449. 
Gorkij , Maxim 440. 
Gorove István 458. 
Goth, Ernst 542. 
Góth Sándor, Vengerkák 425, 453, 531. 
Gottsched 289. 
Goulart , Histoires admirables 407, 410. 
Gömöri Jenő, Katona-nóták 206, 534. 
Görgei Artúr 36. 
Görgey Is tván, Görgei Anúr ifjúsága 

s tb . 89, 432. 
Grabein, Paul 195. 
Gragger Róbert 67, 78, 90, 115, 336, 

344, 436 ; Aus einem niederrheini-
schen Arzneibuche 90 ; Ungarisches 
zu Goethes Legende vom Hufeisen 90. 
Irodalomtörténeti forrástanulmányok 
112 ; Gyulai P. hatása Holtéira 182. 

Gray, Shakespeare és Milton 510. 
Gréb Gyula, A kakaslomnici Várhegy-

ről szóló monda 443. 
Greguss Ágost 21, 64, 230, 347, 495. 

515. 
Gretzmacher Viktor 223. 
Grexa Gyula, Arany J. Csaba királyfi-

jának töredékei 348, 527, 528. 

Grillparzer, Az álom élet 351. 
Grimm, Hermann 254, 278. 
Guido de Columna 526, 527. 
Gulyás József 87, 348 ; A kuruc köl-

tészet forrásairól 77, 347 ; A világhá-
ború és a magy. költészet 99 ; Erdélyi 
J. két, kéziratban levő drámája 361, 
193—194 ; A sárospataki kéziratos 
népmesegyüjt. 455; Tokaji ref. papok 
456 ; Régi magy. versek a sárospa-
taki könyvtárból 530. 

Gulyás Pál, Egy negyedszázad Arany 
János-irodalma 134 — 157; Má-
tyás kir. könyvtára 351, 37 ; Ma-
gyar szépirod. idegen nyelven a 
N.Mázeum könyvtárában 351, 534 ; 
Apáca-könyvtár a Nyulak szigetén 
442 ; Könyvtári problémák 540. 

Gut hi Soma 88 ; Der Zylinder 82, 
450. 

Guttmann Mihály, Péchy S. imádságos 
könyve 3 3 0 - 3 3 3 . 

Günther, Hans , Zur Herkunft des 
Volksbuches von Fortunatus s tb . 344 

g. v. 547. 
Gvadányi József gr. 185, 236, 348,491 ; 

Rontó Pál 413—414, 493, egyik 
forrása 320—326; Nótárius 493. 

Gyalokay Jenő, Albisi Zólyomi Dávid 
456. 

Gyalui Farkas 515. 
Gyermektanulmányi Társaság 65. 
Gyomlay Gyula, Odyssea-tord. 238. 
Gyomlay László, Tarnopol felé 181, 

182, 351. 
Gyóni Géza 98, 99, 101, 179, 189, 207, 

357, 359, 373, 458, 514, 545, 557 ; 
Levélek a Kálváriáról 80, 84, 87, 
181-182 , 193, 349, 351 ; Szomorú 
szemmel 84. 

Gyökössy Endre 101 ; Egy-két szó a 
prot. sajtóról 193. 

Gyöngyösi I s tván 229, 398, 3 9 9 - 4 0 0 , 
401, 402, 429, 527 ; Chariklia 330 ; 
Összes munkái 427. 

Gyöngyösy László 328, 480 ; Minek 
szánta apja Arany Jánost ? 193 ; 
Arany J. Nagyszalontán 455 ; 
Arany J. nagyszalontai életéről 
547—554 ; Arany J. élete és munkái 
550. 

Győrffy I s tván 347. 
György Mátyás 337, 350, 440, 443. 

532 ; A «Faremido» alkalmából 
350; Babits M. 350. 

Győry Vilmos, Don Quijote-ford. 508. 
Gyulai Ágost, Háborús antológia 206 — 
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208, 334, 343, 345, 451 ; A háború 
és irodalom 206 — 207. 

Gyulai Pál 24, 26, 36, 89, 96, 122, 123, 
124, 190, 199, 230, 237, 242, 319, 
365, 414, 452, 467, 489, 523, 527, 
547, 548, 549, 553, 554; hatása 
Holtéira 182 ; A szél és a nap 48, 
441 ; Éji látogatás 115, 450, 533 ; 
Vén színész 115, 182; Katona és 
Bánk bánja 235 ; Szilágyi és 
Hajmásy 252 ; Vörösmarty élet-
rajza 548. 

háború, dalköltése 81 ; — és iroda-
lomtört. 105 ; — és irodalom 85, 
9 8 - 1 0 0 , 2 0 6 - 2 0 8 , 335-336 , 343, 
371-372 , 457, 513 ; - é s a könyv-
termelés 347 ; — és a színház 356. 

Háborús előadások (Sárospatak) 76, 99, 
351. 

Hadi Archívum, Magyar Zsidó 99. 
H a j d ú Henrik 192. 
H a j d ú Miklós, Ágai Adolf 353. 
Hajek , Egon, Um Heimat und Herd 118. 
Hajna l Ignác «A tudatlan férj» trencsén-

megyei változata 347. 
Hajn ik Miklós, A gyémánthintó 64, 

523. 
Hajnóczi Iván, Hajnóczy József müvei 

535. 
Hajnóczy József 535. 
H a j ó Sándor 459, 526 ; Die Jungen 

und die Alten 82 ; Démonok 180, 
334, 342, 344, 345, 350, 351, 355, 
358, 359, 441, 453 ; Fiúk és leányok 
349, 440, 4 4 0 - 4 4 1 , 443. 

Halasi Andor 335, 373 ; Irodalmi 
partikularizmus 192 ; A 12 pont-
hoz 337. 

Halasi Ödön, Német-Belgiumban 335. 
Halász Imre 433 ; Arany J. és csa-

ládja 451. 
Haller János, Hármas História 400, 527. 
Halmos Izor-féle színműpályázat 67. 
Halotti Beszéd 449. 
Hamar István 534. 
Hamva i Lenke 540 ; A pusztai est 

leírása Aranynál 190. 
Hanga y Sándor 99, 206, 207, 557 ; 

Hadak útja 515 ; Háborús versek 
537. 

Hankiss János, Rousseau magyar tárgyú 
vígjátékának keletkezéséhez 345. 

H a n v a y Zoltán, Forgácsok 468. 
hanyat lás kora 401—404. 
Haraszt i Emil, Wagner Richárd is 

Magyarország 342, 366. 

Haraszti Zoltán 372, 373, 375, 376, 425. 
Harmos Sándor, Péchy S. imádságos 

könyve 330—333. 
Három körösztyén leányról 395. 
Harsányi I s tván 110, 348; A kuruc 

költészet forrásairól 77, 347 ; A 
Pesti Játszó Társ. sírverse 172 — 173 ; 
Eddig ismeretlen sárospataki diák-
nóták 193 ; Ismeretlen Csokonai-
versek 224 ; Aláírási-ív Petőfi első 
verses kötetére 317—318; A Rá-
kóczi-könyvtár és katalógusa 351 ; 
Kocsi Csergő Bálint eddig ismeretlen 
munkája 456 ; A Kazinczy ellen 
írt gúny irat szerzője 501 — 504 ; 
Régi magy. versek a sárospataki 
könyvtárból 530. 

Harsányi Lajos 341 ; Egyházi énekeink 
szövegreformjához 341 ; A mi iro-
dalmunk és a reklám 346. 

Harsányi Zsolt, A szerző demokrá-
ciája 88. 

Hatvani I s tván 187. 
Hatvany Lajos 543, 544, Die Spur 

344 ; Tragikus forradalmak 360 ; 
Arany tanár úr 361 ; Arany J.-ról 
454 ; Örök naturalizmus 544 ; 
Schöpflin A. 544. 

Haugh Béla 81. 
Havas Gyula 84, 355, 451. 
Hazajöttem a vásárról... 77. 
Hebbel, Fr. 192, 453 ; Judith 63. 
Héczei Pál 75. 
hegedősök 345, 524 ; 1. még ének-

mondók. 
Hegedűs Gyula, A beszéd művészete 

339, 433, 538. 
Hegedűs I s tván 109, 111, 174, 199, 

207, 244, 437, 508; Shakespeare 
67 ; A háború, mint a hazaszeretet 
iskolája 98 ; Latin elegia Zrínyi 
a költő halálára 187; Latin elegia 
Budavár bevételéről 187; Arany J. 
és Aristophanes 345 ; A szentencia 
Senecánál és Shakespearenél 510— 
511. 

Hegedűs Lajos Bibor és gyász 460. 
Hegedűs Sándor, A lélekbúvár 340 ; 

Az aranynap 340. 
Hegel 176; Erdéivi és - 4 3 2 - 4 3 3 . 
Heine, H. 43, 73. 
Heinrieh Gusztáv 64, 109, 362, 406, 

426 ; Főtitkári jelentés 87 ; Ka-
zinczy tübingiai pályamüvének 
kiad. 417 — 421, 528; A Macbeth 
monda 435 ; Arany J. és az Aka-
démia 516. 

3 9 * 
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Hekler Antal 205. 
Heliodorus, a magy. i rod .ban 329— 

330, 5 1 9 - 5 2 0 . 
Helle brant Árpád 78, 136, 187, 349, 

511, 525, 528, 631 ; Magy. Könyv-
árjegyzék a XVIII. sz.-ból 534. 

Heller Bernát, Arany J. «A hegedűt) c. 
vig legendájának forrásához 78 ; 
A Csanád-monda főeleme 346 ; 
A fehérlő mondájának egy arab vál-
tozata 347 ; Még egyszer az Isten 
kardjáról 347, Arany J. 449. 

Heller Leó, Somló Károly versfordí-
tásai 458. 

Helmeczy Mihály 69, 523. 
Hel ta i Gáspár, Háló 109, 531. 
Heltai Jenő 102, 206, 357 ; Tündérlaki 

lányok 191, 543. 
helynevek, idegen 96 — 98. 
Henszlmann Imre 199, 205. 
Herczeg Ferenc 61, 88, 180, 194, 346, 

357, 359, 362, 364, 459, 461, 539 ; 
Eva boszorkány 62 ; Bizánc 353 ; 
A dolovai nábob leánya 66, 193, 
339 : Magdaléna két élete 79, 195, 
334; A hét sváb 79, 189, 192, 
334, 335 ; Karolina 181 ; Az 
arany hegedű 181, 196, 334, 336, 338, 
355, 357, 365, 441, 445 ; Pogányok 
189; A kék róka 334, 338, 342, 
347, 350, 352, 354, 355, 362, 364, 
441, 536 ; Tűz a pusztában 517. 

Herczeg Géza 357. 
Herder 430. 
Hering János 189. 
Herman Ottó, etnográfiái dolgozatai 

77 ; A magy. pásztorok nyelvkincse 
78. 

Herolt , baseli 393. 
Herrmann Antal 408 ; Rudolf királyfi 

a mondában 78. 
Hervieu, Paul 96. 
Heufeld, Hamlet-loxá. 511. 
Hevesi Iván 440. 
Hevesi József 208. 
Hevesi Sándor 339, 459 ; Kárpáthy 

Zoltán 180, 194, 334, 341, 350, 
358, 359, 441 ; A dráma és a szín-
padi hatás 192 ; A jó befejezés 192 ; 
Drámaírás és mathematika 193 ; 
A hadi fogoly 334, 340, 357, 444, 
453, 531 ; A regény és színdarab 
359 ; Shakespeare-játék és Sha-
kespeare-fordítás 359. 

Hevesi Simon 99. 
hexameter 2 3 8 - 2 4 3 , 244,245. 
Heywood 397. 

H. Gy. Széljegyzetek háborús költé-
szetünkről 75. 

Hiemesch, K. H., Um Heimat und 
Herd 118. 

himnusz, Szent Bernát — a 60. 
Hirschfeld Lajos 340. 
Hoblik Mátyás, Búcsúzás Kalocsáról 

447. 
Hodosiu M. Margit, A román népköl-

tészet Balázs/alva vidékén 119. 
Hodossy Béla, Arany J. dalai 455 — 456. 
Hoffmann, E. T. A. 115, 349. 
Holberg 403. 
Hollaender Rózsi, Déry Julianna 189. 
Hollán Ernő 20. 
Hollós László 463. 
Hollósy Kálmán, Két protestáns költő 

469. 
Holtéi, Kar l , Der letzte Komödiant 115, 

182. 
Homeros 348, 356, 443, 5 2 7 ; epo-

szainak magyar fordításai 238 — 
279; Odyssea 544. 

Honderű 4. 
Honterus János 82. 
Honti Tibor, Simon a kereszttel 340. 
Horatius 167, 186, 524, 543. 
Horndorff, Andreas 525. 
Horn és Gerle, Gyámság 292. 
Horvát Endre , P., Árpád 496. 
Horvát I s tván 447. 
Horváth Ádám, Pálóczi 99, 182, 491, 

503, 514; eposzai 492 ; drámái 493 ; 
Hunniás 172, 492. 

Horváth Cyrill 91, 427; Három «kö-
zépkorú versezet 75 ; A Krisztina-
legendáról 210. 

Horvát János 361, 462 ; tThúry György 
éneken 501 ,- Petőfi 1848/9-ben 
473 - 478. 

Horváth Lázár, Petrichevich 71. 
Horváth Mihály 58, 172, 205. 
Horváth-kódex 555. 
Hroswitha 395. 
Hubay Jenő 316. 
Hubay Miklós 210. 
Hugó Károly 498 ; Világ színjátéka 

351. 
Hugo, Victor 6, 11, 85, 94, 115, 443 ; 

Notre Dame de Paris 48. 
hún-mondák 3 9 2 - 3 9 3 . 
Hunfalvy Pál 176, 363, 478. 
Hunyadi Ferenc, Trója hist. 348. 
Hunyadi János 78, 363. 
Huppert , Rudolf 349, 443. 
Husvéth József, A kultúra útja 79. 
Huszadik Század 184, 347, 441. 
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Huszár Vilmos 116. 
Huszti József 176. 
Huszti Péter, Aeneis 526. 
Husztiné Révhegyi Rózsi 183 j Er-

délyi és Hegel 92, 224, 4 3 2 - 4 3 3 . 
Huzella Ödön, Csend 452. 
Hüvelyk Matyi (élclap) 452. 

Ibsen 82, 338, 453; A vadkacsa 63. 
Igazság 184. 
Ignotus 192, 357, 366, 371, 375, 

433, 451 ; Tizedik év Nyugat 354 ; 
Petőfi-Társaság 3 5 4 - 3 5 5 ; Egy év 
történelem, 356 ; Költészet és poli-
tika 366 ; Színházak és színészek 
366 ; Arany 451 ; Ambrus 451 ; 
Arany s a népiesség 451 — 452 ; 
Schöpflin 452. 

igric 345 ; 1. még énekmondók. 
Illésházy Gáspár 181 
Illésy János 405. 
Illustrierte Zeitung 348. 
Illustriertes Wiener Extrablatt 184. 
Ilosvai Selymes Péter, T holdi 102, 

358, 432 ; Ptolomeus 411 ; Nagy 
Sándor hist. 411, 412 ; elveszett 
históriás éneke 411 — 412. 

Imre Sándor 508. 
Incze Sándor 88. 
individualizmus 372. 
Ipolyi Arnold, Rimay-kiad. 352. 
Irányi Dániel 96. 
Ir inyi József 458. 
Irodalmi Kör, Sárospataki 99. 
Irodalmi Társ.. Izr. Magy. 331. 
irodalom 356, 539 ; Shakespeare hatása 

a magy. — ra 56, 57; Marmontel 
hatása a magy. —ra 57—58 ; Pope 
és a magy. — 74 — 75; mai 82 — 83, 
371 -377 , 439; ifjúsági 65, 117; 
— tanítása 190-191, 353, 440; a 
prot. magy. — története 194 ; ka-
pitalizmus és — 346; Arany utáni — 
3 5 5 - 3 5 6 ; szintétikus - 370, 
526; szocializmus és — 547 — 548; 
— és könyvterjesztés 537. 

irodalomtörténet, — írás munkája 
1916-ban 105—119; —i előadások 
egyetemeinken 203, 546 ; —i vo-
natkozású cikkek az 1915—6. évi 
középisk. értesítőkben 211 ; refor-
mátus — 455 ; — írás és mű-
vészettört. 520-521. 

Irodalomtörténeti Közlemények 184— 
187, 3 4 8 - 3 4 9 . 

Irodalomtörténeti Társaság, Magyar, 
választmányi ülései 91 - 9 2 , 9 2 - 9 3 , 

1 9 7 - 1 9 9 , 368-369, 4 6 2 - 4 6 3 ; 
felolvasó ülései 92, 93 — 94, 199, 
463 ; közgyűlése 367—368 ; el-
nöki megnyitó 217—221 ; titkári 
jelentés 222 — 225; zárószámadása 
369—370; költségtervezet 1917-re 
370. 

iskolai dráma 403—404. 
István főherceg 342. 
I s tvánf fy Gyula 98. 
I s tvánffy Miklós 59, 69, 70. 
Izsó Sámuel 350, 532. 
Izsóf Alajos, Túl a nagy vizeken 183, 

341. 

J a k a b Ödön 101, 207, 457, 557; 
Arany János 433. 

Jakubovich Emil 81 ; A Nagyszom-
bati kódex írója 352 ; Egy régi 
magy. szótár stb. 447. 

Jámbor Pál 528. 
Jancsó Benedek 71, 127. 
Jannkó János 25. 
János király (Zapolyai) 352. 
Jánosi Béla 112, 178, 5 1 4 ; Schedíus 

Lajos aesthetikai elmélete 176—177, 
183 ; A lélektani aesthetika út-
törői Magyarországon 425 ; Brossal 
a miivészi hatás okairól 522. 

Jánosi Boldizsár 253. 
JánossyBéla, P., Kossuth emlékezete 440. 
Janovics Jenő 183. 
Janus, Pannonius 183 348. 
Jászai Mari, Színész és közönség 89. 
Jászay-Horváth Elemér 207, 208, 

343 ; Tábortüzek 76, 192, 455. 
Jaulusz Ilona 524. 
Jelenkor 478, 523. 
jellemzés, szépirodalmi 117, 184—185. 
Jenbach Béla 1. Stein Leó 68. 
Jerney J . 363. 
joculator 345. 
Jókai Mór 18-, 19, i>í, 23, 24, 25, 26, 

.28, ß8, 89, I X y 5 , 135, 136, 328, 
329, 4 Ж 4 Ж Ж Щ , 517, 543; 
hagyatéka a Nemz. Múzeumban 

.»б, 354 ; — és Sienkievicz 358; 
Aranyember 15, 460"; Új földesúr 

J-6, 2 A peregrinus 45—46 ; 
Szeretem bolondjai JAfT^T, Levente 

Kárpáthu Zoltán 180, ЗЗЖ 
з / l , 3&У, Зав, 441'; Mire megvé-
nülünk ЗД» ; A két gyám 460 ; 
Dalma 460 ; Milton 460 ; Szegény 
gazdagok 538. 

Jókai Mórné, Nagy Bella 454. 
Jókut i Fr . 441. 
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Jordanes 527, 528. 
Jordánszky-lcódex 59, 448. 
Jósika Kálmán b., Báthory Gábor 

utolsó szerelme 351 ; Rákóczy Júlia 
351. 

Jósika Miklós b. 89, 496, 528 ; Két élet 
352 ; Abaji 365 ; Csehek Magyar-
országon 432. 

József, I I . 490. 
József kir. herczeg 95, 96, 463. 
József nádor 204. 
József Ferenc kir. herceg 204. 
Juhász Árpád, Köszöntés messziről 439. 
Juhász Gyula 101, 207. 
jutalom-tételek, irodalmi 338. 
Juventus 187, 441. 
Jünger J . Frigyes 291, 292. 

Ka bos Ede, A királyné 425, 544. 
Kaczér Illés, Khajrit 79, 190, 193, 195, 

335 ; A király aludni akar 539. 
Kacziány Géza 538; Görgei 189; 

A magy. mémoire-irod. 1848—1914. 
5 1 1 - 5 1 3 . 

Kádár Jolán 511 ; A budai és pesti 
német színészet tört. 542. 

Kaffka Margit 360, 542 ; Két nyár 
182, 337 ; Állomások 360, 435, 438, 
545 ; Színek és évek 435 ; Hangya-
boly 438, 519, 536, 544 ; Levelek 
a zárdából 536. 

Kaiser, Fr . , Der Viehhändler aus Ober-
österreich 391. 

kalendárium, szebeni m a g y a r (1631) 77. 
Kalevala 514. 
Kálmán Imre, Zigeuner-Primas 79 ; 

Eletem és pályám 1 9 4 ; Csárdás-
királyné 194, 342, 347, 362. 

Kalmár György 81. 
Kálniczky Géza 456, 545. 
Káinoki Izor, Klárika doktor 516, 542. 
Kan t I . 176; - és Madách 527. 
Kántor Imre, verskötete 343. 
Kapossy Lucián, Arany J. költészeté-

ről 436. 
Kara Győző, Sárosy Gyula kiadatlan 

írásai 349, 5 2 7 - 5 2 8 . 
Karácson János 341. 
Karácsonyi János, Zapolyai az igazi352. 
Karaf iá th Márius, Társadalom és nem-

zetnevelés 179. 
Kardos Lajos 114; Az «Orbán süvege» 

szólás 437. 
Kar in thy Frigyes 102, 455 ; Holnap 

reggel 84 ; Utazás Faremidóba 192 ; 
Ó nyájas olvasó 336 ; Az ezerarcú 
lélek 439 ; Így láttátok ti 626, 543. 

K a r i Lajos, Magyarországa spanyol 
nemz. és a francia klassz, drámában 
79, 117 ; Arany J. egy francia 
bírálója 461. üw-

K á r m á n József 493 ; Fanni Hagyo-
mányai 111, 167, 185, 3 5 5 . ^ 

K á r m á n Mór 190, 211. 
Karnarut ics , B. 399. 
Károl i Gáspár 448. 
Károly István (de Simaháza) 4 0 2 - 4 0 3 . 
Károlyi Árpád 81. 
Károlyi István gr. (ál-) halálára írt 

versek 530. 
Kárpá t i Aurél és Vajda László, Kőmí-

ves Kelemen 334, 338, 342, 347, 
350, 354, 356, 366, 441. 

Kassák Lajos 350, 3 7 1 - 3 7 7 , 440, 443 ; 
A «rettenetes nagy hamu» alól Babits 
Mihálynak 84 ; Programm 337, 
372, 373, 374 ; Jelzés a világba 
338, 374; Az új irodalom 338 ; 
Szintetikus irodalom 350, 371 ; 
A tízéves «Nyugat» 350, 371 ; Az új 
irodalom 373 ; Új költök könyve 
451, 543. 

Katholikus Nevelés 349. 
Katholikus Szemle 79, 349, 4 4 1 - 4 4 2 , 

531. 
Katholikus Tanítónők Lapja 337. 
ka tona , a hazai o láh népköltészetben 

77. 
Katona Imre 456. 
K a t o n a István 205. sí 
Ka tona József 32, 80, 425, 497 ; Bánk 

bán 56, 235, 360, 456. 
Ka tona Lajos 60. 
katonanóták 192, 206, 353, 358 ; 

Ferenc József a —ban 343. 
Kazinczy Ferenc 112, 182, 184 -185 , 

192, 241, 244, 278, 349, 355, 377, 
430, 491, 510, 514, 529, 530 ; levelei 
112, 179, 427, 515 ; nyelvújítása 
190, 352, 449 ; egyik epigrammájá-
hoz 210—211 ; tübingiai pálya-
müve 362, 417—421, 528 ; gúnyirat 
Kazinczy ellen 501 — 504; Marmon-
tel-ford. 528; Pyrker-ford. 529 — 
530 ; Bácsmegyei 111 ; Hamlet-iorA. 
454 ; Tövisek és virágok 501, 503. 

Kazinczy Gábor 468, 515, 528. 
Kázmér Ernő 184, 337, 366, 425, 439, 

440. 
Kecskeméthy Aurél 20, 329. 
K é k y Lajos 64, 98, 111, 115, 116, 117, 

179, 197, 199, 203 , 253 , 259, 279, 
365, 528 ; Az irodalom halottai 73 — 
74 ; A tiszéplélek» irodalmunkban 
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111, 184—185; Magyar költői ver-
senyek 199, 224 ; Titkári jelentés 
222—225; Élmények és emlékek 
Baksay S. elbeszéléseiben 224 ; 
Tompa M. 319 ; Baksay S. 349, 
365, 415 -417 , 444, 456 ; Titkári 
jelentés 367 ; Tanulmányok Arany J. 
epikájáról 437, 530—531, 543 ; 
Tömörkény 1. 5 1 8 - 5 1 9 . 

Kelemen, XI I . 202. 
Kelemen Krizosztóm 211. 
Kelemen László 88. 
Kelemen Viktor, József hazamegy 80, 

335. 
Kelen Emil, Egy drága élet 343. 
Keleti Artúr 374; Angyali üdvözlet 

8 3 - 8 4 , 335, 350. 
Kelet népe (Das junge Europa) 79. 
Keller, Gottfried, Seldwyla 354. 
Kemény János, fejedelem 340. 
Kemény Lajos 534 ; Kazinczy F. leve-

lezéséhez 179, 515. 
Kemény Zsigmond b. 1, 8, 10, 57, 89, 

114, 115, 227, 230, 328, 425; 
Shakespeare hatása —ra 71 — 72; 
Alhikmet 115, 349 ; Férj és nő 166 ; 
Zord idő 314 —315 ; Özvegy és leánya 
431. 

Kempf József, Homeros-ford. 238, 239, 
240, 241, 242, 261, 268 ; Erödi 
Béla 453. 

Kendi Anna 110. 
Kenedy Géza, Nyelvkétségek 189. 
Kenéz Ferenc 200. 
Kenéz Péter 460. 
Képes Újság 442. 
Kerekes Ábel 77. 
Kereki Gergely 59. 
Kerényi Frigyes 352. 
keresztény középkor 393 — 394. 
Keresztény Magvető 442. 
Keresztúri Bálint 523. 
Kereszty Is tván, A magyar és magyar-

országi időszaki sajtó 187, 209, 524. 
Kéri Pál, Daudet Sappho-jának ford. 

5 4 1 - 5 4 2 . 
Kertbeny Károly 20. 
Kertész Manó, A magy. nyelv műve-

lődéstört. emlékei 463. 
Keszler József 19, 66, 67, 180, 334, 338, 

339, 340, 358 ; Das Budapester 
Theaterjahr (1916) 195. 

Keszthelyi-kódex 60. 
Két nagyságos elme 186. 
Keysler János György 2 0 1 - 2 0 2 ; 

Neueste Reisen durch Teutschland, 
Böhmen, Ungarn stb. 202. 

Kézai Simon krónikája 527, 528. 
Kilár I s tván , A magy. kódexek nyelvi 

sajátságai 378. 
Kinizsi Pál 59. Kinizsi Pálné, Magyar 

Benigna 59. 
Király György 75, 187, 197, 330, 525, 

528, 531 ; Balassi B. In Somnium 
c. költeménye 52—55; A Trója-
monda XVI. sz.-i irodalmunkban 
92 ; Idegen helynevek nyelvünkben 
96—98 ; Echegaray 181 ; A trójai 
háború régi irodalmunkban 244, 348, 
526 — 527; A modern irodalom ta-
nítása a középiskolában 353 ; llosvai 
elveszett históriás éneke 411 — 412; 
Heliodorus a magyar irodalomban 
5 1 9 - 5 2 0 . 

Kis János 75, 99, 176, 190, 352, 421, 
514 ; A falusi pap 345 ; Szívem 
krónikája 345. 

Kisfaludy Károly 32, 69, 209, 494, 
529 ; drámái 497 ; Stibor vajda 71 ; 
Tollagi 112 ; A Tatárok 1 6 9 - 1 7 2 ; 
A kérők 212, 283 ; A Pártütők 282, 
293 ; Hűség próbája 282 ; Mátyás 
deák 282, 293, 431 ; Tihamér 495. 

Kisfaludy Sándor 75, 99, 171, 182, 
429, 491, 510, 514, 530 ; regéi 4 9 2 -
493 ; drámái 494 ; Két szerető szív 
története 185 ; Hunyadi 494. 

Kisfaludy-Társaság 115, 179, 337, 339, 
340, 352, 478; új tagjai 199; 
jutalomtételei 199; Evlapjai 63 — 
64, 89, 508 -509 . 

Kis Lap 25. 
Kiss Ernő 328. 
Kiss József 98, 207, 208, 328, 457, 458, 

557 ; Egy éj alatt 445 ; Epilog 
445. 

Kiss Menyhért 76, 206, 208 ; Tábortűz 
79 ; Talizmán 345, 455, 536 ; 
Háborús versek 537. 

Kiss-Erős Ferenc, Esztétika 537. 
Kistelki Edit 457. 
Klapka György 96. 
Kit in, J . , Tömörkény 523. 
Klein, Stefan J . 74 ; Ungarische Er-

zählungen 335. 
Klemm Antal 212. 
Kleseh, Chr. D. 437. 
Klopstock, Messiás 253. 
Kner Imre, A magyar könyv jelenéről 

és jövőjéről 442. 
Knight, Az aesthetika tört. 176, 177. 
Knoblauch, Edward, A faun 63. 
Kóbor Noémi, Ű9I6. Anti tanár úr 337, 

339, 357, 3 6 0 - 3 0 1 . 
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Kóbor Tamás 100, 357 ; Ki a ghettóból 
353 ; Hamupipőke 353. 

Kocsi Csergő Bálint 87, 194 ; Minden 
keresztek stb. 456. 

Kodály Zoltán, Három koldusének 
forrása 77. 

kódexek 4 2 2 - 4 2 3 ; pálosrendi 5 8 - 6 1 ; 
— és a nyelvjáráskeveredés 81 ; 
domonkosrendi 555. 

Koháry István gr. 398. 
Kohn Sámuel 331 — 332. 
koldusénekek 77. 
Kollányi Boldizsár 206 ; Vérfoltok 360. 
Koller Amália 1. 
Koller István, Arany J. 440 ; Kom-

játhy J. 443. 
Kolmár József 515. 
Kolozsvári Hírlap 188, 442. 
Kolozsvári Szemle 79. 
Kolozsvári Újság 188. 
Kolumban János, Vida György 403. 
Komáromi János, Csanak András Bécs-

ben 190, 424 ; Tilinkó 516. 
Komjá t Aladár 350, 440 ; Molnár F. 

rendjele 337. 
Komjá thy Jenő 80, 353, 443 ; Parkban 

443. 
Komját i Benedek, Szent Pál levelei. 

448. 
Konstantinápolyi Magy. Tud. Intézet 

108, 203-205 , 523, 528. 
Kont Ignác 118 ; Gesch. der ung. Lite-

ratur 459. 
Kontraszty Dezső 457. 
Kónyi János 57, 399. 
Kopitar , B. 420. 
Korbuly József 439, 442. 
Koroda Pál 338, 346, 366, 539 ; 

Komjáthy Jenő 353. 
Korrespondenzblatt d. Vereins für Sie-

benbürgische Landeskunde 442, 531. 
Kor tum Arnold, Die Jobsiade 321 —326. 
Kó.sa Miklós 545. 
Kossuth Lajos 35, 36, 97, 115, 440, 

458, 477, 480, 523, 539. 
Koszó János 525. 
Koszorú Ferenc 337. 
Kosztolányi Dezső 192, 194, 207, 355, 

356, 358, 359, 365, 366, 433, 451, 
543; Bűbájosok 181, 195; Tinta 
335 ; Modern költök 345 ; Mák 355, 
360 ; Arany estéje 360 ; Krúdy 
Gyula 365 ; Paraszti és népies 452 ; 
Szomory Dezső 541. 

Kosztolányi Zoltán 98. 
Kotsi Patkó János 89, 510. 

Kotzebue 172, 497 ; Béla:s Flucht 75-
Kovács Dezső 352, 445. 
Kovács Géza, Kazinczy egyik epigram-

májához 210—211. 
Kovács Lajos, Diadalok útján 188. 
Kovács Lydia, Két esztendő 19o ; 

Képek a pesti frontról 195. 
Kovács Pál 495 ; A zárdaszüz 351 ; 

Nemesek hadnagya 498. 
Kováts Antai, Petőfi, a filozófus 75. 
Kozma Andor 115, 207, 208, 244, 269, 

270, 4Í7, 508, 514 ; Eötvös Károly-
ról 74 ; Faust-tord. 269, 338 ; Sha-
kespeare és Arany 428. 

Kőhalmi Béla, Könyvdolgok 366 ; 
Arany-jubileum . . . 366. 

Kölcsey Ferenc 56, 75, 113, 182, 227, 
241, 278, 491, 510, 536 ; Vanitatum 
vanitas 187; Himnusz 450, 557. 

Kölcsey-Egyesület, aradi 127. 
költészet (magyar) 355—356 ; Shakes-

peare és a — 70—72 ; a háború és 
a - 81, 85, 99, 9 9 - 1 0 0 , 1 0 0 - 1 0 1 , 
181-182 , 189, 206, 2 0 6 - 2 0 8 , 211, 
453 ; legújabb 338, 4 4 5 - 4 4 6 ; 
háború utáni — 363 ; — és politika 
3 6 6 ; - tör téne t 520, 521. 

Költök Tára, Régi Magyar 108, 427. 
König György, A vidéki színészet lélek-

tanához 348. 
Königsbergi szójegyzék 81. 
könyvtár 540 ; Rákóczi — 351 ; 

apáca — a nyulak szigetén 442 ; 
Thallóczy — a 442 ; magyar — 
Hollandiában 523 ; a képviselőház 
—a 534 ; sárospataki főiskolai — 
540. 

Könyvtári Szemle 442, 531—532. 
Könyvujság 1 8 8 - 1 8 9 , 435, 443. 
Korner, Th. 33. 
Körösi Csorna Sándor 363. 
Kőröspataki János , Lupuj vajda 400. 
Kőrösy László 81. 
Kőszegi Pál 400. 
Köteles Sámuel 176. 
Kövér Lajos, Hűség hűtlenségből 460 ; 

Hódítás falun 460 ; A szép mar-
quisné 460. 

Kövessy Albert, Lipi 66 ; Golem 347. 
Közlöny (1849) 483, 484, 485. 
Közművelődési Egyesület, Miskolci 98. 
Kremmer Dezső, Bayer J. színészet-

történeti könyvtára 532. 
Kreskay Imre 75. 
Kreutzwald, Fr . В . 514. 
Kristóf Domokos 353. 
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Kristóf György 75, 77, 80, 98, 99, 
116, 524, 530; Adatok Kerekes Ábel 
tud. törekvéseihez 77 ; A magy. prot. 
irodalom története 194. 

Krisztina-legenda 210. 
kritika 88, 356, 433 ; — és reklám 366. 
Kritika 79, 532. 
Kriza János, Rege a kis fáról 319. 
Kriza-kódex 555. 
krónika, Anonymus 348 ; Thúróczi 434, 

528; Bonfini 434, 523, 524, 525; 
Kézai 527, 528 ; Jordanes 527, 528. 

Kropf Lajos 406. 
Kröger, Ernst 435. 
Krúdy Gyula 102, 208, 358, 443, 539 ; 

Aranykéz-utcai szép napok 334, 358, 
365 ; Pest, 1916. 339, 451 ; Pest, 
1915. 343 ; Magyar Pantheon 353 ; 
— levele a Nemz. Színházról 353 ; 
Őszi utazások a vörös postakocsin 513, 
544. 

Krüger Aladár, Hozzászólás a magy. 
kath. sajtó kérdéséhez 536. 

Krüger, J . Ch. 290. 
Krüzaelyi Erzsike 207. 
Kubán Endre, Arany János 363. 
Kubinyi Ernő 544. 
Kulcsár-kódex 60. 
kultúra, magyar 327, 328 ; a háború 

után 79 ; némjt-magyar 543. 
Kunfi Z iigmond 208. 
Kunoss Endre 495. 
kurue költészet 398—399 ; forrásairól 

77, 347 ; hitelessége 347 ; Esztergom 
megvételéről 77 ; Rákóczi kesergője 
466. 

Kuthy Lajos 496. 
Kutrucz Rezső 253. 
Kuun-kódex 110. 

Lábán Antal, A «Tatárok Magyar-
országom és a bécsi Polizei- Hofstelle 
169-172. 

Laczkó Géza, Szentjóbi Szabó Együgyű 
Parasztjához 48—49 ; Noémi fia 
80, 334, 346, 348, 350, 354, 359, 
366, 445 ; Szent Elek legendája 438. 

Laczkovics János 347. 
La Dama de Reus 408. 
Lajos, Nagy 35. 
Lakatos László 335, 343, 425, 459, 

534, 544 ; Az idegen leány 65, 
85, 86, 179, 187, 188, 336, 357, 358 ; 
Tavaszi játék 79, 190, 195, 357; 
«Buona notta» 88 ; Brassói emlék 
88; Sebők Zsigmond 192; Színhá-
zak és városok 194 ; Molnár Fe-

renc 194 ; A posthumus Cholnoky 
425 ; A «barbárok» 457 ; Két re-
gény 542. 

Lakatos Vince 211. 
Lám Frigyes 351 ; Az utolsó nádor 

mint regényhős 342. 
Lambrecht Kálmán 78 ; Herman О. 

etnográfiái dolgozatai 77 ; Herman 
О., az etnográfus 78. 

Lampérth Géza 65, 179, 208; A M. 
P. I. T. és az irodalom 86 ; A háló 
340, 426 ; Az én rózsám 432 ; 
Ének Aranyról 438. 

Landauer Béla, Gloria 356 ; Tanár 
438, 445. 

Landknechtspoesie 396. 
Lándor Tivadar, A nagy háború írás-

ban és képben 100. 
Láng Ádám János, Álorca ellen álorca 

291, 292. 
Lanson, G. 392. 
lantosok, 1. énekmondók. 
Lányi S. 207. 
La Revue de Hollande 189. 
Laskai János, Theagenes és Chlarikleia 

330. 
Lauterbeck, Georgius, Regentenbuch 

524, 525. 
Lázár István, A kékhajú fantóm 79 ; 

A fekete grófné 616. 
Lázár János gr., Florinda 403. 
Lázár-dráma 401. 
Lschner Tibor 223. 
Lsfflerné Liljenkrantz Signe 87. 
legenda, Domonkos — 341 ; Margit 

- 183, 342. 
Legrand, VÊprevue réciproque 283, 

286 ; Le galant Coureur 283. 
Lehr Albert 451 ; Emlékezések Arany 
J.-ra 537 ; Arany-magyarázatok 538, 

556. 
Leibniz és Magyarország 340, 361 — 

362. 
Lambert, Die Untröstlichen 293. 
Lemouton Emilia, Shakespeare-ford. 

510. 
Lenau 357. 
Lendvay Márton 34. 
Lendvay Márton ifj . 461. 
Lengyel Ernő 543 ; Háborús irodalom, 

háborús sajtó 100. 
Lengyel József 350, 440. 
Lengyel Menyhért 61, 194 205, 356; 

A hálás utókor 62 ; Taifun 62, 193, 
195; A táncosnő 65, 82, 86, 347, 
349, 362 ; A cárnő 85 ; Vera 191. 

Lengyel Miklós 319. 
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Lenkei Henrik 100. 
Lessing 229, 289 ; Der junge Gelehrte 

290 ; Der Schatz 290 ; Barn-
helmi Minna 290. 

Lesznai Anna 541. 
Lévai Mihály, A fekete hegyeken 335. 
Lévai névtelen, Páris és Ilona 526. 
Leva], André, A magyar-francia bib-

liográfiához 442 ; «Farsangi ka-
talógus» 531. 

Léva y József 207, 359. 360, 365, 427, 
468, 480 ; Arany bölcsője 340, 432, 
508 ; A szalontai temető 344. 

Liedemann Márton 363. 
Lipcsei kódex 110 
Lipsius, Justus 525. 
Liptai Imre 194, 543. 
Listius László, Magyar Mars 400. 
Lisznyai Kálmán 208. 
Literarisches Zentralblatt 80, 189, 349, 

443. 
Literát i Nemes Sámuel 89. 
Lobkovitz Poppel Éva 70, 7 2 - 7 3 , 181. 
Lóczy Lajos 67, 463. 
Lónyay Menyhért 96. 
Loósz Is tván, Bartók Lajos 26—44, 

158 -166 , 2 9 4 - 3 1 6 . 
Lorsy Ernő 191. 
Losonczi Zoltán, Kódexeink és a nyelv-

járás keveredés 81, 354 ; A Halotti 
Beszéd nyelvjárásáról 449. 

Losonczy Irma 364. 
Lovas Elemér, B. Margit történetének 

részletes forráskritikája 187, 212. 
Lovassy István 551. 
Lovassy László 120, 545. 
Lovászy Károly 88. 
Lövik Károly '84, 5 3 3 - 5 3 4 . 
Lőrinczi György, Az özvegy falu 79, 
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364, 371, 461 ; Aesopus 66, 88, 
196, 340 ; Régi dal, régi gyülölségről 
71 ; Ahogy tetszik-iord. 102 ; 
Homeros-ford. 250 ; A magyar-
ságért 365 ; Regények 516. 

Rákosi Viktor, Elnémult harangok 67, 
194, 440 ; Egy éj emléke 68. 

Rapaich Rajmund, A fejlődés eszmé-
jének bírálata 90. 

Ráskai Ferenc, Hivatalnok leány 183, 
335. 

Ratkovszky Vince 532. 
Ravasz Árpád, Arany J. születésének 

századik évfordulóján 361. 
R. E. 205. 
reformáció 76, 86 ; temetési énekei 109. 
regény (magyar), 1914-ben 79 ; ma-

gyarországi német 192. 
Réger Béla 328. 
reges 345. 
Regnard, Játékos 291. 
Reguly Antal 363. 
Reichard Piroska 207. 
Religio 455. 
Relie Pál 366, 545. 
Reményi József, Messzeségek 366. 
Rendeleti Közlöny 361. 
Respublica 481, 482, 483. 
Réthei Prikkel Marián, A süveg 

őseink életében 75 ; A régi magy. 
énekmondók 345, 436—437, 524 ; 
A nagy világon e kívül...» 488. 

Réti Irén 350. 
Retzer, J . , Choice of the best poetical 

pieces stb. 524. 
Révai József 532. 
Révai Miklós 490, 528. 
Révay Károly 456. 
Révayné Zuber Marianne 75 ; A hazai 

németnyelvű folyóiratok tört. 80, 
112, 189, 344. 

Révész Béla 208, 443 ; Vonagló falvak 
79 ; Beethoven 425, 429. 

Révész Imre 182 ; Bod Péter, mint 
egyháztört. író 455. 

Révész Kálmán, A reformáció első 
évszázados megülése hazánkban Í6Í7 
86. 

Rexa Dezső 510. 
Réz Mihály, Machiavelli müve a feje-

delemről 432. 
Riedl Frigyes 68, 71, 203, 353, 398, 

444, 537 ; Shakespeare és a magyar 
irod. 5 6 - 5 7 , 8 2 , 89 ,106 ,224 ,336 , 
344, 349 ; Arany J. lelki élete 
4 2 9 - 4 3 0 , 508. 

Rieglerné Gerecze Margit 209. 
Rimay János 398 ; Államiratai és 

levelezése 352. 
Róbert Oszkár 526. 
Roboz Imre, Az irodalom boudoirjában 

102, 183, 195, 335. 
Roheim Géza 347 ; A külső lélek és 

szinonimái a népmesében 77. 
rokokó, Csokonai és a — 521. 
romanticizmus 116, 525. 
Róna Móric, Arany J. kézírása 452. 
Rossel Virgil 290. 
Rostyné gróf Forgách Ilona 87. 
Rouillet,Claude,Philanire 406, 407,410. 
Rousseou, J .-J . 116; Les Prisonniers 

de guerre 345. 
rovásírás, magyar 107. 
Rózsa Dezső 183, 511. 
Rozsnyai Dávid, Horologium Turci-

cum 400. 
Rozvány András 552, 553. 
Rozvány György 120, 121, 122, 123, 

124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
444, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 
553 ; Juhász Mihály bácsi 121 ; 
Arany J. életéből 123 ; Arany J. 
serdülőkori élménye 124 ; Nagy-
szalonta tört. 549. 

Rozvány József 553. 
r. s. 206. 
Rubinyi Mózes 115; Mikszáth K. 

élete és művei 328—329, 451, 461, 
530, 534. 



584 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 

Rudolf trónörökös 96 ; — a mondá-
ban 78. 

R u m y Károly 421. 
R u t t k a y György, Keringő 65, 85, 86, 

179, 180, 187, 188, 191, 336, 356, 
361, 362. 

Rücker.t, Firdúszi-ford. 244 ; — és 
Tompa 3 1 9 - 3 2 0 . 

Sachs, Hans 321, 397 ; Bánk bán 524, 
Sa jó Sándor 93, 101, 179, 199, 365, 

453 ; Jövendő 199, 508. 
Salamon Ferenc 37, 70, 230, 455. 
Salamon László, Eros oltárára 192. 
Salamon és Markaif 395, 401. 
Salgó Ernő 189, 350, 444, 532, 543; 

Írók és színda.abok 61 — 63, 187, 
193, 335, 338; A kritika útja 88. 

Salzer, Marcell 357. 
Sándor-kódex 395. 
Sardou 408 ; Divorçons 344. ^ 
Sárgacsizmás Miska 344. 
Sárkány János 95. 
Sárosi Ferenc 316. 
Sárospataki Hirlap 87, 193-194 , 361, 

455-456 , 545. 
Sárospataki Református Lapok 87, 194, 

361 -362 , 456. 
Sárosy Gyula 495 ; kiadatlan írásai 

349, 527-528 . 
Sas Andor 342 ; Vörösmarty Vén 

cigányának viharképéhez 437. 
Sas Ede 85, 194 ; A fehér város 439, 

541. 
Sassy Csaba, versei 458. 
Schächter Miksa 81. 
Schack, Firdúszi ford. 244. 
Schedcl Ferenc, 1. Toldy Ferenc. 
Schedius, Georg 525. 
Schedius Lajos 112 ; esztétikai elmé-

lete 1 7 6 - 1 7 7 ; Philocalia 177. 
Schelling 176. 
Sehesaeus Keresztély, Ruinae Panno-

nicae 109 — 110. 
Schildbürger 396. 
Schiller, Friedrich v. 114, 227, 290. 
Schiller István, Bogáthi Fazekas Mik-

lós élete és vallásos költ.-e 109. 
Schmeller, Carmina Burana 53. 
Schmidt Julián 517. 
Schmidt Tibolt, A katona a hazai oláh 

népköltészetben 77. 
Schmitt Jenő Henrik 66, 82, 365. 
Schöpflin Aladár 82, 84, 85, 208, 451 ; 

Agai Adolf 84 — 85 ; Népszínművek 
85 ; Neu-Romantik 85 ; Vargha 
Gyula 191 — 192; Békássy Ferenc 

348, 365 ; Nemzeti irodalom 355 — 
356 ; Magyar Írók 356, 532, 
532-533 , 544, 545; Az utolsó 
romantikus 358 ; Herczeg F. 359 ; 
Lévay József 360 ; Babits M. 360 ; 
Irodalmi arcképek és tollrajzok 438, 
452 ; A fiatal Arany 451 ; Magyar 
írók, német kritikusok 455 ; Tóth 
Árpádról 542 ; Bródy S. 5 4 3 -
544. 

Schullerus A. 531. 
Schuszter Oszkár, A magy. írod. a 

külföldön 211. 
Schwan, Ch. Fr. 290. 
Seribe 6, 11, 293. 
Sebesi Samu 439. 
Sebesi Vilmos 183, 184. 
Sebestyén Gyula 64, 77, 183, 509; 

A magyar rovásírás hiteles emlékei 
75, 107, 456 ; Megjelent-e Teleki 
Rudimentája Leidenben? 78. 

Sebestyén Irén 463. 
Sebestyén József 345. 
Sebestyén Károly 179, 180, 181 ; 

Napnyugati séták 89 ; Ujabb magy. 
regények és novellák 181 ; Lövik 
K. 533-534 . 

Sebők Imre 363. 
Sebők Zsigmond 81, 116, 180, 192. 

329, 335, 365, 509, 518, 534 
Sedlnitzky gr. 169. 
Seefeld, Carl 443. 
Seffer László 539. 
Senkviczi Mátyás 434. 
Seprődi János, Népköltési gyűjtemé-

nyeink hiányai 77 ; Házasító dalok 
78. 

Sereghy Elemér 342. 
Setälä Emil, A finn-ugor népek ős-

története 347. 
Shakespeare 67, 85, 88, 220, 244, 356, 

359, 392, 396, 397, 431, 443, 454, 
509, 510, 511, 539; — és a magy. 
irod. 56 - 57, 70 - 72, 1 0 6 - 1 0 7 ; -
jubileum 105—107; — és Cervan-
tes 342 ; — és a magyar költői 
lélekrajz 425 ; A velencei kalmár 
102 ; Ahogy tetszik 102, 510 ; 
Coriolanus 102; IV. Henrik 336 ; 
Vihar 335 ; Szeget szeggel 406, 407, 
410, 411 ; Hamlet 511 ; Macbeth 
509 ; Windsori víg nők 510 ; Összes 
színművei, ú j kiad. 351, 437. 

Shakespeare-Tár, Magyar 56, 183, 444, 
509-511. 

Shaw, Bernard 63. 
Shelley 443. 
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Sidney 396. 
Sienkievic 358. 
Sík Sándor 373 ; költeményei 346, 427, 

437, 441, 4 4 5 - 4 4 6 , 451, 5 3 5 ; 
Ébredés 188; Salamon kir. gyűrűje 
341 ; Adalékok verselésünk legújabb 
történetéhez 463. 

Sikabonyi Antal, Riedl Frigyes 68. 
Simái Kristóf 494, 515. 
Simái Ödön 81, 449, 560; Adalék a magy. 

szótárirod. történetéhez 81 ; Kazinczy 
nyelvújítása 190, 352 ; Az első felelet 
a Mondolatra 447 ; Arany népiessége 
és a nyelvújítás 537—538. 

Simon Florenat 176. 
Simon Miklós 190. 
Simon Vilmos Hadak útja 343. 
Simonyi Zsigmond, Die Entwicklung 

der ung. Sprache 348 ; Magyar 
Mondattan 426 ; Kazinczy újításai ? 
449 ; Arany nyelvének hatása 449 ; 
Arany és a Nyelvőr 449 ; Szórendi 
szőrszálhasogatás 538. 

Simor-kódex 352. 
Simrock, Kari 406. 560 ; 
Singer János 223. 
Sipos István, Új oltár zsámolyánál 452. 
Sipos Kamilló, L. 539. 
Sólymos,чу Sándor, «A vadász temetésen 

77 ; Vargha Gy. költeményei 190. 
Somlay Károly, Szökés párosan 340 ; 

Könnyű lelkek 352. 
Somló Károly, versfordításai 458. 
Somló Sándor 66. 73 -74 ,116 ,180 , 193, 

223, 335, 509 ; A király leánya 514. 
Somlyó Zoltán 343 ; Végzetes verssorok 

184, 336 ; A halál árnyékában 192 ; 
A nyitott könyv 339, 355, 366, 449 ; 
Őszi regény 339, 366. 

Somogyi Gedeon 503. 
Somogyi Imre, Katona-nóták 353. 
Somogyi Lajos 450. 
Sophokles, Oedipus király 63. 
Stein Leó és Jenbaeh Béla, Csárdás-

fürstin 68, 79. 
Steindorf György 463. 
Stendhal 63 ; Le rouge et le noir 74, 115. 
Stephani Elza 357. 
Stettner Gyula 211. 
Stick Vilmos 537. 
Stolberg, Homeros-ford. 254. 
Stra parola 396. 
Striegl F. József 516. 
Stróbl Alajos 343—344. 
Stumme János 449, 450. 
Sue, Eugen 6, 115. 
súgókönyvek 351. 

Surányi Mihály, elégiája Budavár be-
vételéről 187. 

Surányi Miklós 513 ; A trianoni páva 
458, 525 - 526, 532, 537, 540, 5 4 0 -
541, 542. 

Sümegi Ödön, Csiky G. halálának 25. 
évfordulóján 188. 

Svenska Dagbladet 87. 

Szabács viadala 393. 
Szabados Nagy Géza, A kastély fája 

536. 
Szabó Dávid, Baróti 185, 490, 514; 

A komáromi földindulás 492. 
Szabó Dezső 373. 
Szabó Ignác 211, 321. 
Szabó Is tván, Homeros-ford. 241 — 242, 

258. 
Szabó István (Sus) 45, 46. 
Szabó Is tván, A kárpáti hó 343. 
Szabó József, szalontai tan í tó 128. 
Szabó József, Láczai 502, 503, 504. 
Szabó Károly 527; Régi Magyar 

Könyvtár 351, 534. 
Szabó László, A modern újságírás 80, 

335, 353. 
Szabó László, Szentjóbi 491 ; Együgyű 

paraszt 48 — 49, 493 ; Mátyás király 
493. 

Szabó Sándor, Abrudbányai 58. 
Szabolcska Mihály 98, 101, 116, 343, 

458; vallásos költészete 86 — 87 ; 
Szívem szerint 89, 335 ; Háborús 
versek könyve 100—101, 206 ; Arany 
nagykörösi szobránál 363 ; Arany 
születése százados ünnepén 437 ; Dal 
a koronázásra 448. 

Szádeczky Lajos 203. 
Szakács Andor 208. 
Szalay Jenő, A zsoltárok természeti, 

költői képei 436. 
Szalay László 205, 458, 510, 553. 
Szana Tamás 26, 328. 
Szász Béla, Egy irodalmi vasálarcos 89. 
Szász Károly, id. 67. 
Szász Károly 121, 249, 467, 468, 527, 

548 ; Homeros-ford. 276 ; Heródes 
461 ; Apám félesége 461 ; A lelenc 
461 ; Flóra 461 ; Bölcs Salamon 461 ; 
Kártyadüh 461. 

Szász Károly, legifj . 91, 92, 101, 114, 
208, 508 ; Színházi levél 196, 459 ; 
Emlékezés Fiók K.-ra 435 ; A magy. 
dráma a politikai elnyomatás idő-
szakában 459—461 ; Még egyszer 
«susárló» 538. 

Szász Menyhért 207, 343, 449. 

Irodalomtörténet. 39 
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Szász Ödön, Szemerjai 451. 
Szász Zoltán 80, 179, 208, 357, 358, 

542 ; Reklám és kritika 194 ; Kedves 
mester 427, 428, 451, 457, 526, 531 ; 
Néhány szó a darabomról 457. 

Szathmáry Imre 57. 
Szatmári Mór, A nyolcvanas évek újság-

írásából 539. 
Száva y Gyula 101, 208, 362 ; llosvai 

Péter 342. 
Századok 456. 
Széchenyi Béla gr., Emlékezzünk ré-

giekről 363. 
Széchenyi Is tván gr. 20, 56, 97, 106, 

204, 218, 458, 477, 478, 514; 
Zsoldos Ignác és — 426 ; — Shakes-
peareről 510; Hitel 6 8 - 6 9 , 113, 
179; Boldogság alapjai 68 ; Embe-
rekrül 68, 113 ; Lovakrul 68, 77, 
113 ; Kelet népe 179. 

Széchy Károly 72. 
Széchy Tamás 72. 
Szederkényi Anna 513 ; Lángok-tüzek 

458-459 , 520, 532 ; A Mária 
Annunciáta-villában 366 ; Amíg egy 
asszony eljut odáig 520. 

Szegedi Napló 456 — 457. 
Szegedy Rezső 75, 108, 109; Mátyás 

királlyá választása a délszláv nép-
költészetben 78 ; Arany Toldi-trilo-
giájának szerb ford. 463. 

Székács József 114. 
Székely Ferenc 65. 
Székely János 363. 
Székely László 511. 
Székely Péter 49, 51, 52. 
Székelyudvarhelyi kódex 447. 
Székely Sándor, Aranyosrákosi 496. 
Székelyudvarhelyi kódex 527. 
Szekér Joachim 492. 
Szekfü Gyula 364 ; Thallóczy L. könyv-

táráról 442 ; 1. még Takáts Sándor. 
Szekula Jenő 82. 
Szél Kálmán (ref. lelkész) 122. 
Szél Piroska 201. 
Szelényi Ödön, Vandrák A. pedagógiai 

iratai 353 ; Egy érdemes, régi, 
magyarhoni pedagógus-theológus 363. 

Szemere Bertalan 458, 479, 480, 481, 
483, 484, 485, 487. 

Szemere György 179, 365; Két leány 
80 ; Apró regények 336. 

Szemere Miklós 33, 468, 495, 528. 
Szemere Pál 176, 465, 491, 503, 510. 
Szem kő Aladár 378. 
Szendrey Julia 475. 
Szendrey Zsigmond 192, 193, 433 ; 

Arany J. életrajzához 199—201 ; 
Kiadatlan részek Aranynak Ercsey-
hez írt leveleiből 465 — 468. 

Szenes ember, 4̂ zöldbőrű primadonna 
439. 

Szent Ágoston, Vallomásai 345, 540. 
Szent Bernát , 393 ; himnusza 60. 
Szent Család 362, 457. 
Szent Elek legendája 438. 
Szent Erzsébet, magyarországi 393. 
Szent-Gály Gyula 98. 
Szent Imre 393. 
Szentimrey Jenő, Egyenest, támadás ! 

188; Versek 188. 
Szent I s tván 393. 
Szent I s tván Akadémia 184, 342 ; 

Értesítője 425, 513-514. 
Szent-Iványi Márkus 170. 
Szentkirályi I s tván , A zsidók Magyar-

honban 436. 
Szent László 393, 453. 
Szentmihályi József, Vak katona álma 

341 ; Neró barátnője 341. 
Szentmiklóssy Alajos,levelei 113, 187; 

Bökversek 113. 
Szentpétery Imre 81, 463. 
Szentpétery Zsigmond 461. 
Szép Ernő 61, 74, 7 8 - 7 9 , 100, 101, 

206, 208 ; Az egyszeri királyfi 63, 
353 ; Ungarische Skizzen 79 ; Élet 
és halál 335 ; Kávécsarnok 340 ; 
Egy kis színház 366 ; Szilágyi és 
Hajmási 428 ; Jázminok illata 440. 

Szepessy László 98, 99 ; Tóth Ede nép-
színmüvei 531. 

Szepes- Vármegye Múltjából, Közlemé-
nyek 443. 

széphistóriák, Euryalus és Lucretia 110, 
527 ; Gisquardus és Gismunda 329, 
527; Jason 348 ; Trója hist. (Hu-
nyadi F.) 348 ; Szilágyi és Hajmási 
395 ; Chariklia 330, 520 ; Páris és 
Helena 526 ; Erős Ajax 526. 

szépirodalom, —i pályázatok 67 ; pro-
testáns magyar 86, 117; katolikus 
345, 346 ; idegen nyelvű magyar — 
a N. Múzeum könyvtárában 351, 
524; napi lapja ink —a 351. 

Szép Magyelona 400. 
Szerdahelyi Is tván 461. 
Szereez Alajos, Kódexeink párhuzamos 

szentírástöredékei 422 — 423, 531. 
Szerényi Nándor 98. 
Szigethy Vilmos, Sz. 457 ; Arany 456. 
Szigeti Gyula, Arany Aristophanes-

ford. lexikographiai szempontból 345, 
437. 
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Szigeti József 115; — és Csiky G. 
385—391 ; levelei Egressyhez 530 ; 
Rang és mód 385—391 ; Csizmadia 
mint kisértet 167—169; Jegygyűrű 
460 ; Vén bakancsos 460. 

Szigetvári Iván 115, 422; Diphtongue 
a magyar versben 344 ; Gvadányi 
helikoni köre 348 ; Nemzetünk költői 
tehetsége 3 9 3 - 4 0 3 ; 417. 

Szigligeti Ede 114, 223, 317, 459, 461, 
498; szerepei 114, 187; Szökött 
katona 76, 187, 336 ; Fenn az ernyő 
nincsen kas 89 ; Világ ura 114; 
Struensee 187; Rózsa 431, 432 ; 
Nöuralom 460 ; Két pisztoly 505. 

Szigligeti-Társaság 223, 449. 526. 
Szilády Áron 126, 463. 
Szilágyi Dezső 20. 
Szilágyi Géza 66, 340, 374; Fantasz-

tikus szerelmek 180, 192, 195, 350, 
359, 365, 459 ; Beszédgyilkosok 339 ; 
Az ördög násza 439, 515 ; Lepel 
nélkül 515. 

Szilágyi István 132, 133, 321, 527. 
Szilágyi Mihály 78. 
Szilágyi Sándor 124, 125. 
Szilágyi és Hajmási-monda 395. 
Szilez István 455. 
Szily Kálmán, Hogyan ejtsük ki a 

«Czech-kódex» nevet? 352; Akinek 
nemcsak neve, hanem jelleme is 
arany 454. 

Szimonidesz Lajos 189. 
színészet, kasí-iú 89, 468 — 469, pesti 

172 —173 ; magyarorsz. német 179. 
színház, és háború 88, 356 ; pesti 

német — 170 ; miskolci — 458. 
Színház és Divat 88, 194-195 , 362, 457. 
Színházi Élet 8 8 - 8 9 , 195. 
Szini Gyula 85, 192, 356 ; A tűzfészek 

181 ; Hanna 543. 
Szinnyei Ferenc 113, 203, 328, 339, 

426 ; A Karlhausi forrásai 179. 
Szinnyei József 81, 426 ; Jalava A. 

emlékezete 181, 447 ; Tájszótár 256. 
Szinnyei József, id., Magyar Írók 133, 

134, 135, 136. 
Szinnyei Gerzson 540 ; Sárospatak 

város házai 87. 
Szira Bé'a 80, 190 ; Napilapjaink szép-

irodalma 351. 
Szirmay Tamás 402. 
szocializmus, — és irodalom 457 — 458, 

555—556. 
Szocializmus 457 — 458. 
S/.okol Pál 98. 
Szomaházy István 88, 328; Meseváros 

79, 80 ; Mesék az írógépről 79, 362 ; 
Emlékiratok a szerelemről 424. 

Szombathy János 87. 
Szomory Dezső 61, 102, 205, 356, 447, 

541, 541 — 542; A rajongó Bolzay-
leány 63 ; Györgyike drága gyermek 
193 ; Bella 354, 443 ; Az élet diadala 
541. 

Szóval s tettel a hazáért 98. 
Szögyény-Marich László (országbíró) 

emlékiratai 523, 545. 
Szöllősy Zsigmond 180; Jegyzetek egy 

irodalmi vacsora étlapjára 364 ; 
Vázak a vásznon 458. 

Szőnyi, Három pécsi színlap 1840-ből és 
1835-ből 179. 

Szőnyi Benjamin 401. 
Sztankó Béla, Lyra coelestis 349. 
Sztárai Mihály, Papok házassága 395 ; 

Az igaz papság likőre 395. 
Szterényi József, A színház jeladata a 

háborúban 88. 
Sztripszky Hiador 77 ; Fincicky Mihály 

78. 
Sztura Szilárd 458 ; Arany J. és a 

háború utáni költészetünk 363. 
Szuhay Benedek 456. 
Szűcsi József 113, 437 ; Vértessy Jenő 

75; Szentmiklóssy A. levelei 187; 
Könyvtárunk balkáni jeladatai 534. 

Taine, H. 520, 521. 
Takách Judi t , Dukai 353. 
Takács Edit , költeményei 364. 
Takács Zoltán, Felvinczi, Egy szeged-

öthalmi hún emlékről 363. 
Takáts Sándor 199, 365 ; Zrinyi Miklós 

nevelőanyja 69 — 70, 72 — 73, 110, 
181, 340, 362, 455 ; Rajzok a török 
világból 110, 184; - , Eckhardt F . 
és Szckfii Gy., A budai basák magy. 
nyelvű levelezése 183, 362, 364, 449. 

Tanáregyesületi Közlöny 453, 542. 
Táncsics Mihály 458, 481, 486, 487, 

489. 
Tarczai György, A jeruzsálemi özvegy 

341 ; Irodalom és könyvterjesztés 537. 
Tarczay Erzsébet, Gundulic «Osman»-ja 

és a magyarok 75, 119. 
Tárkányi Béla 446. 
Tasso 231, 232, 256, 399, 432; Geru-

salemme liberata 233, 396. 
Taxonyi János 403. 
Taylor, The dropsical Man 524. 
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