
AMBBUS ZOLTÁN. 

III. Ambrus mint elbeszélő. 

Témái igen változatosak, eredetiek, vagy eredeti a feldolgozásuk. 
Az igazi elbeszélő tehetség nagy gazdagsága mutatkozik bennük, eről-
tetett, keresett alig akad köztük. Megírja, ahogy kínálkoznak neki, 
önként fakadnak élményeiből, olvasmányaiból, formájuk is mindig 
befejezett, művészi s a tartalomból bontakozik ki (rendes elbeszélő 
forma, elmondatás, első személyben elmondás, levél, napló, dialog, 
tanulságszerűen point-es stb.). Ambrus nem követi a modem íróknak 
azt az egyoldalú eljárását, mely majdnem minden történetnek lehe-
tőleg a sexuális oldalát tárja fel s minél újabb «meglátásokkal» akarja 
elképeszteni a jámbor olvasót. Az élet az ő szemében nemcsak sexu-
ális élet s az emberek nemcsak ösztön-állatok. Neki az élet sok-sok 
egyebet is mond s az ő embereinek lelkét ezerféle más dolog is fog-
lalkoztatja. Távol áll minden prüdériától, de nem keresi az élet rút-
ságait, s ha kényesebb témákat tárgyal, minden brutalitástól ment 
finomsággal teszi. A modernek legtöbbjének novella- és regény-vona-
tai mind ezen a sínen futnak, akárhonnan indulnak és akárhová igye-
keznek, az ösztön-élet, állati élet vágányán. Sokszor szinte érezzük 
egy-egy kifejezésükön, hogy alaposan megfontolták, hogy melyik a 
legbántóbb, legrikítóbb, legmetszó'bb szó, mellyel az olvasót fejbevág-
hatják. Embereikről igen gyakran el lehet mondani, hogy «primitiv 
s szinte állati szűk gondolataik, de hihetetlen tágas testi érzéseik» 
vannak. 

Ambrus a fővárosban nevelkedett fővárosi emberré, akit a ter-
mészet túlságosan nem érdekel, csak bizonyos nostalgiát érez iránta. 
Mélabúsan gondol a mezőre, melytől «örökre elvált» (A gerolsteini 
nagyhercegnő), a lóversenyen fölfedezi a napfényt s a kék eget, eltű-
nődik «ezen a kék valóságon, melyet látnia se hagytak, melyre gon-
dolni sem engedték les contes bleus, a könyvek dajkameséit (Lóver-
senyen). A természet képei nem foglalkoztatják s főként nem inspi-
rálják. A nagyvárosi élet forgatagában van ő otthon, ennek változa-
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tossága, ezer meg ezer jelensége, mozzanata, alakja érdekli igazán. 
A nagyvárosi élet krónikása ő. Főként az emberi lélek köti le majd-
nem minden figyelmét, melyből a külső világra kevés marad. Innen 
van a leírásoknak majdnem teljes hiánya elbeszéléseiben. A szoba 
nem érdekli, csak a benne beszélgetők, a vidék, bármilyen hangu-
latos legyen is, nem vonzza annyira, mint egy arra haladó ember 
lelkiállapota, valakinek öltözete, arca nem igen köti le a figyelmét, 
annál jobban a jelleme. Nem azt mondjuk ezzel, hogy ne volna 
érzéke mindezek iránt, csak azt, hogy rajzolásukat nem tartja fon-
tosnak, vagy legalább nélkülözhetetlennek. Másnak, pl. kedves íróinak, 
Flaubert-nek, Maupassant-nak csodálatosan színes képei bizonyára őt 
is gyönyörködtetik, de maga csak igen ritkán követi példájokat, 
mintha egy kissé lenézné a szavakkal való festést, vagy nem érezne 
szavaiban elég színező erőt. Az bizonyos, hogy nem gondolkodik 
képekben, stílusában alig van metafora. A beszédben a világosságot, 
logikát, elmés fordulatokat jobban szereti a színeknél. Ezért bizo-
nyos egyszínűség, néha szárazság van történeteiben még ott is, hol 
színfoltokat, hangulatosságot várnánk és szeretnénk. 

Képzelete ebben az értelemben nem mondható színesnek, gaz-
dagnak (ritkán ilyen pl. egyes meséiben, a Ninive pusztulásában stb.), 
de ha a lelkekbe kell pillantania, ha az emberi élet szövevényeit és 
jelenségeinek kapcsolatait kell világosan meglátnia s érdekes mesévé 
szőnie, ha egyes milieu-ket s alakjaikat kell megjelenítenie, akkor ez 
a képzelet élénk és erős, a legapróbb részleteknek is reális életet adó 
s mégis könnyed szárnyalású. 

Ambrus azok közé tartozik, a k i k — a z ő szavaival élve—«túlsá-
gosan sokat foglalkoznak úri énjükkel» s «fölöslegesen sokat társa-
lognak önmagukkal», mert csak az ilyenek tudják az önmaguk és 
mások lelkét igazán megérteni és rajzolni. Különösen a tépelődő, 
önmagukkal vívódó, hamleti lelkek, általában a kényes, finom érzé-
keny lelkek érdeklik, mint láttuk, ezeknek minden rezdülését meg-
érzi s rokonlélekro valló beleéléssel tudja nekünk is megérthetővé 
tenni. 

Neki mindig és a tarka életnek minden mozzanatában az ember 
lelke a legérdekesebb, az emberi érzés, gondolat és akarás. Maga az 
emberi cselekvés csak másodsorban érdekli. «Az ember nem az, amit 
csinál, — mondatja egy alakjával — hanem az, amit akar. Amit 
csinál, az : esetleg ; amit akar : az korának törekvése, vagy az örök 
emberi» (Munkái XV. 91.). 

«Csak egy csoda van a világon : az emberi léleknek a szövevé-
nyessége» (A csodagyermek). Alig van munkája, melynek lelki magja 
ne volna, eddigi ismertetéseinkből ez eléggé kitűnt. 
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Az elemző lélekrajznak mestere, de nem használja mindig ezt a 
leíró, analizáló, mondhatnánk, tudományos módszert, különösen kisebb 
dolgaiban. Sokszor csak meséinek levegőjében van a lélekrajz s alak-
jainak beszélgetéseiben, önmagukkal és másokkal való vitáikban. Nem 
kell, hogy sokat beszéljen lelkiállapotukról, mert alakjai úgyis kifogy-
hatatlanok a fontolgatásban, okoskodásban, tetteik magyarázatában, 
nézeteik megvédésében, érzéseik elemzésében. 

A gyermeki lelket éppen olyan jól ismeri és rajzolja, mint a leg-
bonyolultabbat s néha valóságos lelki-tanulmányokat ád novella-for-
mában. A hypochondriát (Az iskalabetegség, Az okleveles tündér), az 
üldözési mániát (Rémlátás), az ölés és pénzszerzés őrületét (A para-
bellum, Szegény gazdagok), az agónia s a láz álomképeit (A kavics, 
Oszi napsugár), a testi kimerültség lélekbénító hatását (Overworking) 
egyforma tökéletességgel és intenzív erővel érzékíti meg. A haldokló 
jockey lelkiállapotába épen úgy bele tudja élni magát (Finish), mint 
az alkoholistáéba (Aqua vitae), a gutaütött s haláltól rettegő bohó-
céba (Ostoba Ágost halála), a gondolatolvasóéba, vagy a hirtelen meg-
őrülő légtornászéba (A gondolatolvasó, A kötéltáncos). Rövid állat-
lélekrajzai is finomak (Bob az oroszlán, Brunswick, Don Perez). 

Mondanunk sem kell, hogy ez a lélekrajzoló, lélekjelenítő művé-
szet, mely az örök emberit revelálja, vagy az emberi lélek rejtelmes, 
sokszor kivételes erőit kutatja, munkáinak egyik legértékesebb tulaj-
donsága. 

Jellemeiről a részletes ismertetés után nincs sok általános mon-
danivalónk. Ott láttuk, hogy mennyiféle alakot örökít meg az éles-
szemű megfigyelő biztosságával. Az elemző, leíró jellemzésnél jobban 
szereti a párbeszéddel valót. Ebben nagy mester s azért szívesen 
használja a dialógus-, vagy színdarab-formát. Amit lélekrajzairól mon-
dottunk, itt csak ismételhetnők, hisz a lélekrajz és jellemzés mindig 
együtt jár s a valóságban szinte feloldhatatlan egység. Ha külön 
beszélünk róluk, ez csak tudományos elvonás. 

Egy jellemző dolgot azonban még meg kell említenünk. Ambrus 
emberei nem beszélnek mindig jellemzetesen, vagyis úgy, ahogyan 
tőlük várnánk. Nem azt mondjuk ezzel, hogy durva hibákat követne 
el e tekintetben. Nem, igen erős érzéke van a jellemzetes beszéd iránt. 
Milyen jellemzően beszélnek pl. a handabandázó és fontoskodó főis-
pán (Solus eris), vagy a két vén hülye arisztokrata (Két öreg úr), a 
pesti újságírók (A haldokló előszobájában), vagy a színiiskolai növen-
dékek (A gyémántgyűrű) ! De van egy eredendő bűnük, hogy kevés 
kivétellel mind okosak, sőt elmések és igen választékosan fejezik ki 
magukat. Néha kissé megsokalljuk az elmésségüket, beszélő készségü-
ket és választókosságukat s nem bánnánk, ha lassúbb észjárásúak, 
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nehézkesebb szavúak s érdesebbek volnának. Jellemük korlátain 
belül (mert ismétlem, az író nem követ el kirívóbb hibákat) egy kissé 
mindig Ambrus-nyelven beszélnek, amit persze többnyire szívesen meg-
bocsátunk nekik. 

írónk igen okos, sokat tanult, világosan látó és rendszeresen gon-
dolkodó ember, kinek a logika, a fogalom-analizis, az ítélet és követ-
keztetés biztossága egyik legerősebb oldala. Jellemző, hogy a «szel-
lemi tisztánlátást» és «ítéletet» elsőrendű szellemi tehetségnek tartja, 
a képzeletet pedig csak másodrendűnek (Régi és ú j színművek II. 34.). 
Ez az erős logika nagy dialektikával, vitatkozó művészettel párosul, 
melyet az önmagával való sok társalkodás fejleszthetett ilyen tökéle-
tessé nála és amely munkáiban igen erősen érvényesül. 

Alakjai fáradhatatlanok a vitatkozásban, taglalnak, bírálnak, 
magyaráznak, néha szinte értekeznek. Ez a dialektika szintén jel-
lemző vonása munkáinak. Valóságos szellemi assaut-k ezek a viták, 
melyekben egymást érik a pompás parade-ok s még pompásabb 
riposte-ok, a művészi cselek s a kivédhetetlen a tempo-vágások, a 
heves támadások s a hidegvérű védekezések. Sokszor egy-egy novel-
lája, vagy rajza nem más, mint egy vitatkozó dialóg (Casanova, Sze-
relem, Felvilágosodás, Eleöd kapitány kalandja, Martinovics, Hosszú 
élet, Kinos kötelesség, Lullaby, A liázibarát stb.), néha csak monológ 
(Büszkeség, Г)е profundis). Emberei szeretnek leveleket, vagy naplót 
írni, melyekben átengedhetik magukat a beszéd ömlő, hullámzó, ötle-
teket tajtékzó áradatának. Általában fényesen tudnak beszélni s amint 
vitatkoznak, vagy elmondanak valamit, történetek gombolyodnak le, 
mint orsóról a fonál, emberi életek képei vonulnak el előttünk, lel-
kek titkos érzései buzognak elő, vagy gondolatai lobbannak föl. Dia-
lógjával plasztikus jellemrajzokat tud adni, intenzív hangulatokat tud 
kelteni s milieu-ket világítani meg. 

A logika, vitázó készség s kifejezésbeli világosság nem volna ele-
gendő költői alkotásokban, ha nem párosulnának velük más tulaj-
donságok is s ezek már költői kvalitások. Ambrus dialógusa s általá-
ban stílusa több ilyen előkelő kvalitást mutat. Annyi fordulatossággal, 
elmésséggel, finomsággal, legtermészetesebb folyamatossággal, szellemi 
előkelőséggel, hol komoly tárgyilagossággal és metsző analízissel, hol 
derült kedvvel és felsőbbséges humorral, hol éles dialektikával, hol a 
lefinomabb érzéseket sejtető hangulatossággal, kiapadhatatlan kedvvel 
és készséggel kevés író tud beszélni és beszéltetni nemcsak nálunk, 
hanem külföldön sem. A franciáknak e tekintetben kitűnő tanítványa 
és méltó versenytársa. 

Tagadhatatlan, hogy aki így tud beszélni, szeret is beszélni és 
• észrevehetőleg nagyon szereti, ha magát hallhatja.» Ezt Dumas fils-



AMBBUS ZOLTÁN. 109 

ről mondja (Színházi esték 113.), de önmagáról is elmondhatná. Nem 
egyszer ő is beleesik a kitűnő causeur-ök hibájába : többet beszél a 
kelleténél. Dialógjai néha igen is hosszúra nyúlnak, alakjai néha bőbe-
szédűek és körülményesek. Abban a törekvésükben, hogy a témát 
egészen kimerítsék, néha bennünket olvasókat merítenek ki s egy-egy 
fényes vita után úgy érezzük magunkat, mint a hosszú tűzijáték után, 
fáradt lesz a szemünk. 

Humora életfilozófiájából fakad (melyről végül külön szó-
lunk). Rendesen felsőbbséges, mulat az emberek gyarlóságain : kicsi-
nyes gondolkodásukon, nagyképű fontoskodásukon, hiúságuk külön-
böző fokozatain, önzésükön és falánkságukon, melyet frázisokkal és 
számító önuralmuk mázával leplezgetnek, kis dolgaikon és gondjaikon, 
melyeket nagyoknak s minden másnál fontosabbaknak képzelnek, 
modorosságukon és sablonos lelki berendezésükön, színószkedéseiken, 
gyerekes fortélyaikon, melyeket felülmúlhatatlan diplomata-művészet-
nek tartanak, ezen az egész íurcsa életen melynek célját nem ismer-
jük s melynek folytában a sors játékszerei vagyunk. Az ilyen felfo-
gásból kesernyés humor szokott fakadni s Ambrus humorában van 
is mindig legalább egy ürömcsepp, de azért távol marad a sötét pesz-
szimizmustól, a világ- és embergyűlölő gúnyos kacajától. Tud jóked-
vűen tréfálni, szeszélyesen torzítani (Király idillek, Pierot és Pierette, 
Az ördög felesége, amerikai dolgai stb.), finoman parodizálni (Gau-
thier Margit), jóízűen mosolyogni és kacagni is (A barát vizet prédi-
kál, A határállomáson, Vegyes kiadások, Uj nemzedék stb.), de inkább 
hajlik a mélabú, a keserűség felé (Egy álom, Dalnokverseny, Lorántfi 
özvegye, Roland stb.) Ha kell, tud élesebb is lenni s a szatíra sújtó 
pengéjét is szívesen forgatja (Rendelő óra, Az igazság. Haladás, 
A reformátor, A kor vezérei, Az erős ember stb.). 

A humor Ambrus írásainak szintén jellemző vonása. Regényei-
ben, mint láttuk, igen sok van, novelláinak pedig háromnegyed része 
humoros, legalább részleteiben ; tollrajzaiban, sőt bírálataiban is nem 
egyszer uralkodó. 

Méltán nevezhetjük őt humoristának s hozzátehetjük, hogy a 
jobbak közül valónak, mert humora életfelfogásából fakadó és termé-
szetes, nem csinált «Kopf-Humor», egyéniségéhez tartozik s e mellett 
gazdag skálájú, eredeti és finom. 

Ha néhány szóval kellene összefoglalnunk Ambrusnak, az elbe-
szélőnek tulajdonságait, talán így tehetnénk (bár az ilyen kevésszavú 
definició-félék magukban nem sokat mondanak) : témagazdagság s 
kompozícióbeli formásság ; nem túlcsapangó, de élénk és erős kép-
zelet ; erős logika és dialektikus tehetség ; bizonyos egyszínűség ós 
szárazság, melyet a leírások hiánya, a nem mindig jellemzetes beszéd 
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s a dialektikus elem erős érvényesülése okoz ; kiváló lélekrajz ; fényes 
humor ; emelkedett világnézet ; igen finom és elmés stílus. 

IV. Tollrajzai. 

A tegnap legendái és Nagyvárosi képek címen aktuális aprósá-
gainak egy részét gyűjtötte össze, melyeket röviden tollrajzoknak 
nevez. Post scriptumában szerényen fölveti a kérdést, hogy érdèmes 
volt-e ezeket összegyűjteni, hiszen megjelenésükkor sem lehetett több 
súlyuk, «mint amennyit a jóhiszeműség, az elfogulatlanságra törekvés és 
az őszinteség ad nekik.» «На mégis megjelentek, — úgymond — ennek 
magyarázata vagy mentsége : az a hitem (vagy talán csak képzelődé-
sem), hogy ezek a zsörtölődések, tréfálkozások vagy mélázások tulaj-
donképen nem naphoz kötött, hanem hosszú időn át újra meg újra 
ismétlődő, általános jelenségekről szólnak.» Készséggel igazat adunk 
az írónak. Érdemes volt őket megmenteni a feledéstől s érdemes őket 
elolvasni. Olyan előkelő szellemnek, mint Ambrus Zoltán, mindig van 
mondanivalója, ha ír s ez a mondanivaló sohasem közhelyek fakult 
papirosvirágaiból kötött bokréta, hanem egy eredeti elmének televény 
földjéből fakadó virágok csokra. Ha ma már hervadt is a virágok 
közül nem egy, illatuk nem szállt el végképen. 

Az idők változnak, de az emberi lelkek alapjukban véve ugyan-
azok maradnak s ezek a tollrajzok majdnem mindig lelkekről és tel-
kekhez szólnak, ami örök aktualitást ad nekik. Mondanunk sem kell, 
hogy azoknak még érdekesebbek, akik Ambrust, a regényírót és novel-
listát szeretik, mert megannyi önvallomás ez a kilencven apróság s 
kiegészítik egyéniségéről alkotott képünket nem egy vonással. 

Nem lehet itt célunk a két kötet kimerítő ismertetése, hiszen 
minden novellájáról sem szólhattunk, de nem mehetünk el mellettük 
csupán egy-két általános megjegyzéssel sem anélkül, hogy rámutató-
lag ne érintsük a köteteknek legalább néhány érdekesebb darabját. 

Rébusz. Egy költő-bohém temetése után párbeszéde dr. Fontos-
sal, ki nem érti meg ennek a nagytehetségű embernek életét, amely 
oly kevéssé volt racionális. О megmagyarázza neki, hogy mennyire 
boldog volt mégis ez a nagy fantaszta, mennyivel boldogabb, mint 
sok józan, mindennapi ember. — Miszticizmus. Zola egy beszédéből 
kiindulva a «hit nélkül való pietás» föllendülésére mutat rá, mely 
reakció a materializmus babonás türelmetlensége ellen, mely «épp 
oly kegyetlenkedést vitt végbe a naivok lelkében, mint aminőt a val-
lások hajdan a máglyával és a kínzó eszközökkel». —- Mouret abbé 
megtérése. Ismét Zola egyik beszédéről, mely bevallja a naturalizmus 
csődjét s a tudományt védelmezi a hit ellen. Fölényes gúnnyal szól 
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Zola apostolkodásáról s finoman jegyzi meg, hogy «a bebizonyított 
igazságok igen szép dolgok, de épp arra a két dologra, amelyekről 
szó van, hogy t. i. kárpótlást nyújtsanak az elveszett hitért s forrá-
sul szolgáljanak az iodalomnak és a művészeteknek, bizony nem ele-
gendők.» — A detronizált szerelem. Octave Mirbeau cikket írt a 
Figaro-ba, melyben kikel a szerelem örök motívuma ellen a regény-
ben. Ezzel szemben igen elmésen védelmébe veszi a szerelmet, mely 
mindig örök és legkomolyabb témája marad az irodalomnak. — 
A száműzött Télérnaque. Éles támadás az egységes középiskola terve 
ellen, mely a francia nyelvet kiküszöböli. Érdekes nézetek a nevelés-
ről, a pedagógusokról, iskoláról, a francia szellemnek a magyarra való 
hatásáról. Éles, kissé túloz is egyben-másban, de sok igazság van 
benne, mely ma is gondolkodóba ejt. — Tristia. Elmélkedés Bismarck 
bukásáról és a hatalomról. — Renan szobra. Különösen a vége gyö-
nyörű. Valóságos prózai óda Benanról. — Turgenyev emléke. Tur-
genyevet védi egy bécsi úr lesajnálása ellen s megbélyegzi a mult iro-
dalmának felszínes, tudatlan és igazságtalan kritikáját. — Lóversenyen. 
Lírai reflexiók a lóversenyről : mi az élvezete benne egy oda nem 
való embernek. A játékszenvedélyről s a lovak egyéniségéről. — Aszfalt 
Betti (levél). Egy ember természetrajza, aki nem ismeri az igazi sze-
relmet, pedig az életben csak az ér valamit. — Oszi kontemplációk. 
Finom gondolatok Párisról, melyről annyira eltérők a vélemények. 
Persze ma már egyes megfigyelései csak történeti értékűek, de ez 
semmit sem von le érdekességükből. — Szentimentális séta. Buda-
pestről szól, melyet szeret rengeteg hibája ellenére, mert fiatal, fej-
lődő, kiszámíthatatlan, nem megállapodott, mint a többi nagyváros. —-
A premierek közönsége. Érdekes megjegyzések a première lélektanára 
vonatkozólag s egynek intim vonásokból álló rajza. 

Elmélkedéseinek gyakran novellisztikus, vagy dialógformát ad, 
ami még hatásosabbakká teszi őket. Lássunk ezek közül is néhányat. 

Emlékbeszéd. Megemlékezése gimnazista-korbeli világfelforgató 
írói egyesületükről s annak legszorgalmasabb tagjáról. Pompás humor 
s adalékok a kamasz-lélektanhoz. — Két francia. Plon-Plon (Napo-
leon J.), a «vörös herceg» s Banville a költő egy időben haltak meg. 
Megálmodja, hogyan jelentkeznek a meny or szagban. Kitűnő jellem-
zése a két embernek : a herceg maga jellemzi magát az úristen előtt, 
В an viliét Szent Ágoston védi. — Az utolsó világos pillanat. Mun-
kácsy a szanatóriumban beszélget ápolójával a dicsőségről, életéről, 
nyomorúságáról. — Misztérium két jó pásztorról. Két jótékony püs-
pökről. Az égben két doktor vitája, hogy az volt-e jótékonyabb, aki 
nagy alapítványokat tett, vagy a másik, aki mindenkinek adott, aki 
csak kért tőle. — Mesék a költészetről, (A költő és a sertéskereskedő, 
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Az érdemrend, A költő ós a szabó, A költő és a sorsjegy stb.) kitűnő 
humoros apróságok, melyeknek tanulságai epigrammai csattanókként 
hatnak. — Az igazság. Dr. Stockmann (Ibsen Népgyűlölőjének főalakja) 
és Benan képzelt párbeszéde az igazság relatív, chimerikus voltáról. 
Valóságos kis delicatesse irodalmi gourmet-k számára. — Portiunkula 
ünnepe. A pápa és titkára beszélgetése a franciskánusok megrend-
szabályozásáról s két baráté ugyanerről a témáról. Igen jóízű humor. — 
Regénytárgyak. Borszéki regényíró elmélkedései a regényírásról, hogy 
vájjon a külső világ színes festései az értékesebbek-e, vagy a szub-
jektív vallomásokat tartalmazó lélekrajzi történetek. — Nemzetünk 
barátja. A Minerva Társaság megválasztja J. H. Sherry-Brandyt kül-
tagnak, ez megjelenik s évekig potyázik Magyarországon, mint ven-
dég. Jó torzkép. — Rose Pompon. A híres hetéra mennybemenetele. 
Szent Ágoston vitatkozik Szent Katalinnal s védi Bose Pompont. 
Finom kis misztérium s elmélkedés arról, hogy a nagy hetéra-typus 
is kivész, ragyogásukhoz a «zsarnokság őrült luxusa kellett,» «ma, a 
józanság korában a szépség rövidárú, s a pogány szerelem nem 
nagy esztelenség, csak apró infámia». — A szerencse malac. A leg-
újabb színházi disznóság, melyen mindenki fölháborodik s melyet 
mindenki megnéz. — Worth. A másvilág mirtusligeteiben sétálók 
beszélnek a nőről (Erasmus, Sokrates, Pyrrhon stb.), a vitába Worth 
a nagy nőszabó is beleszól, de végre is kidobják a Gondolkozók Klub-
jából. 

* 

Tollrajzainak különálló csoportja a Berzsenyi báró és családja 
(«tollrajzok a mai Budapestről»), melyek három éven keresztül a 
Hétben jelentek meg s általános feltűnést keltettek szellemességükkel, 
friss aktualitásukkal és merész szókimondásukkal. A nagyvenhat szín-
darab-formában írt jelenet a lipótvárosi pénzarisztokrácia világát 
mutatja be. A bárói család négy tagból áll. Az első békásmegyeri és 
berzsenyi Berzsenyi Jaques báró s egyszersmind a legmulatságosabb 
alakja a dialógusoknak. Milliomos, újdonsült «zászlós úr», aki arisz-
tokratább a legrégibb mágnásnál és buzgóbb katholikus a római pápá-
nál. Megvan benne a parvenu minden nevetséges vonása : a felsőbb 
körökbe való kapaszkodás, a sport-sznobizmus (a báró versenyistálló-
tulajdonos, kinek lovai még eladó-versenyekben sem jönnek be soha), 
a félműveltség, néha egész műveletlenség, a hiúság és modortalanság, 
a nyilvánosan tüntető bőkezűség és a titkos fukarság. E mellett sémita 
kedélyesség és élni-vágyás jellemzi. Felesége a báróné szintén típus, 
de jelentéktelenebb szerepet játszik éppen úgy, mint az írói s néha 
honleányi allure-ökkel feltűnő s magát igen okosnak tartó, büszke 
Blanka bárókisasszony. A bárónak méltó társa a legtöbbet szereplő 
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és beszélő Elza, ez a szabadszájú, elkényeztetett és elkapatott intel-
ligens kisasszonyka, aki folyton borsos francia regényeket fal, aki 
mindenkiről és mindenről véleményt mond s alkalom adtán a legké-
nyesebb témákról is szívesen eldiskurál. Különben csupa eleven ötlet, 
jókedv és csípős irónia. Ez az alak igazán él, a többi gyakran kari-
katúrába megy át. — Mellékalakok : Héthársyné, született báróné, 
Berzsenyiék előkelő és leereszkedő barátnéja, Soroksáry Miska gr., 
címzetes segédfogalmazó, zsúralak és hozományvadász, Bertalan Dóri 
jogtanácsos és cégjegyző egy előkelő bankban, Bejtvényi Elek a mos-
datlan szerkesztő, Berzsenyi Zoltán joghallgató, lipótvárosi aranyifjú 
és nagy antiszemita, Melanie, a báró okos és hálás barátnője és 
mások. 

Berzsenyiék mozgalmas életet élnek. Ott látjuk őket mindenütt : 
az operában, a tárlaton, az V. ker. független polgárok klubjának 
ünnepségén, Karlsbadban, «Smekszen, » Abbáziában, Balaton-Földvá-
ron, Ischlben, Baden-Badenban stb. Szellemi életük nem kevésbbé 
mozgalmas : minden iránt érdeklődnek, mindent megvitatnak egymás-
sal és ismerőseikkel. így szó esik az aszfaltbetyárság intézményéről, 
a magyar iparról, az úrileány-színésznőkről, az idegen szavak kikü-
szöböléséről, igen sok a lovakról és lóversenyről, balkáni államtit-
kokról, az irodalom- és műpártolásról, Blanka népdrámájáról, a 
a báró újságjáról, az új modern egyházi szónokról s a katholikus nagy-
gyűlésről, a könyvvásárlásról, pénzkéréskor a pénzpiac nyomasztó 
helyzetéről és száz más aktuális és nem aktuális kérdésről. 

A dialogusok humorának kiapadhatatlan forrása az öreg báró, 
aki elég gazdagnak és tekintélyesnek érzi magát arra, hogy minden-
ről leereszkedő véleményt mondjon, ilyenformán : 

«Igen célszerű, ha a nép részegeskedés helyett Petőfit olvassa. 
Hadd tudják meg a parasztok is, hogy szorgalommal mire viszi az 
ember.» «Tudakozódom, s hallom, hogy ez a Vörösmarty egészen 
érdemes férfiú . . . Auspitz, az én könyvvezetőm értesített engemet a sze -
rencsés találkozásról, hogy ez a Vörösmarty a miniszterelnök apósa 
legyen». Egy bibliai festményről ez a véleménye:» . . . ha én ilyen 
pofonarcokat akarok látni, akkor bemegyek az Orczy-kávéházba s nem 
pártolom a művészetet». «Bizonyára én barátja vagyok a szabadelvű-
ségnek, sőt nem idegenkedem a demokratikus elvektől sem, mert az 
egyenlőség barátja vagyok, aki én és egy gróf közt nem látok semmi 
különbséget». «Én síromig a nép barátja leszek, ha a nép nem is 
érdemli meg, hogy pártoljam őt.» «Általában egy könyvtárnál az a 
fő, hogy mindenben mértéket tartsunk ; a túlságosan sok olvasmány 
soha se élvezetes, ellenben mindig van valami j ó vagy legalább kel-
lemes abban az olvasmányban, amelyik kevés.» 
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Mindenik jelenetben tömérdek a szatira, elmésség, röptében meg-
rögzített friss megfigyelés a pesti előkelő' zsidó-társadalomból meg-
felelő zsidós-németes-pesties stílusban, amely maga is kitűnő meg-
figyelésről és tanulmányról tesz bizonyságot. Természetesen külön-
böző értékűek, van köztük bágyadtabb, viszont sok kitűnő, melyet 
jókedvében írt a szerző. A túlzás, torzítás is sok benne, ami vele j á r 
a szatírával, az ismétlés szintén. Az ilyen dolgok bizonyos egyszínű-
ségtől és egyhangúságtól sohasem lehetnek mentek, hiszen végre is 
egy témáról játszott variációk. 

Folytatása a ciklusnak A Berzsenyi leányok tizenkét vőlegénye 
(mely szintén három évig folytatódott a Hétben) s mely huszonkét 
variáció arra a témára, hogy «visszament a partie». 

A jelenetek színhelye itt is változik s hol a Nádor-utcai palota, 
hol a báróék vidéki kastélya, hol Ostende, Gmunden, vagy Alt-Aussee 
stb. A rendes alakokon kívül itt több líjat is látunk, főképpen a vőle-
gények közt, így Telekdy Miklós huszárhadnagyot, dr. Izsó Alfréd 
ügyvédet és képviselőt, a «kis Disraelit,» Gaston Beert, a rokont, 
Szilasy Marcelt a nagy festőt, Ralph Trafalgart a nagy hegedűművészt 
s másokat. Talán a legfényesebben rajzolt alak köztük a felkapott, 
európai-hírű piktor a maga határ ta lan önhittségével és piszkos kap-
zsiságával. 

Az író itt is kifogyhatatlan a szellemes szócsatákban és humorban. 
Mintegy befejezi a ciklusokat az Új idők c. dialog (Munkái XVI.), 

melyből megtudjuk, hogy a bárónő már meghalt, a leányok férjhez 
mentek s a báróban még megvan «ifjúkori idealizmusa» a szép nők 
iránt . 

A hatvankilenc Berzsenyi-dialógusban sok az aktualitás, de nem 
annyi, hogy idővel elavulttá tenné ezeket a finom tollrajzokat, melyek 
egyrészt mint egy új milieu-nek első és sokoldalú rajzai irodalmunk-
ban, 1 másrészt mint érdekes korképek a huszadik század elejéről min-
dig értékesek maradnak. 

V. Színi bírálatai. 

Belletrisztikai művei mellett színi bírálatai is becsesek. Az 1882-ben 
kezdődő bírálói működése megelőzte a belletrisztikait s később pár-
huzamosan haladt vele egészen mostanáig, amikor színigazgatói állása 
következtében megszakad, legalább egy időre. Mint egyes lapok szín-
házi referense magyar és külföldi darabokról egyaránt írt kritikákat, 

1 Herozeg Ferenc Andor és András a (Űj Idők 1902., kötetben 1903.) 
már ezeknek hatása alatt készült. 
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de három gyűjteményébe csak a külföldiekről írtak egy részét gyűj-
tötte össze. A Régi és új színművek előszavában kissé mentegetőzik 
összegyűjtésükért, pedig inkább azért kellene mentegetőznie, hogy 
csak ennyit gyűjtött össze. 

Színi kritikái, melyekkel, mint maga mondja, «az igazi művészet 
és a jóízlés kultuszát» iparkodott szolgálni, a legjelesebb színi bíráló-
ink sorába emelik, mer t benne a szigorú tárgyilagosság, az egyoldalú 
és merev dogmatizmus nélküli megértő méltányosság, melyet minden 
igazi kritikustól megkívánhatunk, rendkívül finom és romlatlan ízlés-
sel, széleskörű és nem fölszínes műveltséggel, éles elemző ésszel s 
nagy írásművészettel párosul. 

Színházi esték c. négyszáz oldalas könyve s a Régi és új szín-
müvek címen megjelent két füzet 45 írónak 69 darabjáról szóló bírá-
latait tartalmazza. Az írók közt szerepel : 20 francia (35 darabbal), 
nyolc angol, hét német, öt spanyol, egy norvég, egy olasz, egy orosz, 
egy görög és egy római (összesen 34 darabbal). Sophoklestől Knob-
lauchig érdekes sora vonul el előttünk a színdarabíróknak a klasz-
szikus nagymesterektől kezdve a közönséges kontárokig és érdekes 
sora a daraboknak a legjelesebbektől kezdve a legsilányabbakig. 

így a legkülönbözőbb tárgyakkal állván szemben, a bíráló eljárás 
legkülönbözőbb módjait alkalmazza s bírálatának hangját, modorát is 
folyton változtatja, ami változatos olvasmánnyá teszi gyűjteményét 
még egyfolytában olvasva is.1 

A tizenkilencedik századit megelőző drámairodalom alkotásairól 
csak néhány bírálata van. 

A Plautus Miles gloriosusáról szóló a legelsők közé tartozik 
(1882), sok érdekeset mond a darabról, de még egy kicsit «tudomá-
nyos», nehézkes. Sophokles Oedipus királyáról szólva kiemeli, hogy 
azért ragad meg ma is bennünket ez a nekünk egészen idegen világ-
ból való tragédia, mert Oedipus szenvedésében egészen olyan, mint 
mi vagyunk. 

Shakespeare-nek két darabjáról ír, a Velencei kalmárról és a 
Makrancos hölgyről. Az elsőben különválasztja az eltévedt gyűrűkről 
szóló darabot (5. felv.), melyet különösen kiemel és méltat, a három 
szekrényről s a zsidóról szólót. A Shylock-darabot illetőleg érdekes 

1 Nb. a kritikákból összegyűjtésükkor elhagyta a színészek játékára 
vonatkozó részeket, amit igen sajnálunk. Nagyon érdekes lett volna ránk 
és a későbbi korra nézve, ha pl. a Nemzeti Színház jeles művészeiről is 
hallhattuk volna A. Z. véleményét. Milyen finom méltatását olvashatjuk, 
hogy csak egy példát említsünk, Az agglegények bírálatában (M. Hírlap. 
1891. 179.) Náday Ferenc művészi játékának ! 
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vitára kel a magyarázókkal, tagadja, hogy tragikum volna benne s 
a zsidó hatalmas indulatainak erővel teljes kifejezését tartja Shake-
speare remekének. — A másik darabról szóltában érinti a nőkérdést 
s a darab komédia-stílusát hangoztatja. Így is kell játszani, Petruc-
chiónak durvaságai mellett kedvesnek, elegánsnak, megnyerőnek kell 
lennie, Katának pedig komikusnak. Ha nem így játsszák, a darab 
mai színpadon nem hat. — Molière Képzelt betegét gyenge darab-
nak tartja, mely alapjában véve szomorú és keserű szubjektív hát-
terénél fogva. — Racine Britannicusáról szóló bírálatát a polémia 
teszi érdekessé. A darabnak nem volt hatása, ennek okait kutatja, 
aztán szembe helyezkedik a színi kritikával, melyben a «commis 
voyageur-ízlós és gondolkodás» erősen hódít s mely megtámadta a 
Nemzeti Színház vezetőségét azért, mert Kacine darabját előadatta. 
« A mi színházi kritikánkat — úgymond — túlságosan szuggerálja és irá-
nyítja egy olyan közönség, amelyet a Nemzeti Színháznak még nevel-
nie kellene.» — Lessing Bölcs Náthánjában, melyet a közvélemény 
hidegnek talál, sok melegséget födöz fel s kifejti, hogy mi avult benne, 
mi nem s hogy mi a Náthán alakjában nem a bölcseséget szeretjük, 
hanem a jóságot. — Lope de Vega Király és pór-járói írva magával 
a gyenge darabbal alig foglalkozik, ez nem érdekli, hanem inkább 
az érdekes szerzővel, akinek, noha se nagy jellem, se nagy költő 
nem volt, dicsősége rendkívüli arányokat öltött. Ezt a különös jelen-
séget az akkori spanyol színház és közönsége magyarázza meg. Álar-
con Hazugjáról szólva is kitér a spanyol színházi viszonyok jellem-
zésére, mert ezeket a régi spanyol darabokat csak az akkori milieu-be 
helyezve lehet igazán megérteni ós méltatni. Calderon Zalameai bíró-
járól másokkal ellentétben azt tart ja, hogy ez a nép önvédelmének 
drámája s ebből a szempontból tárgyalja, kiemeli továbbá Pedro 
Crespo egyszerűen igaz és művészileg sokoldalú alakját. — Moreto 
Közönyt közönnyel c. vígjátékának értékét jellemzósbeli finomságai, 
örök témája s egy fényes nagy jelenete adják meg. Finoman mutat 
rá a Makrancos hölggyel való rokonságára is. 

A tizenkilencedik századbeli francia drámákról szóló bírálatai a 
legértékesebbek s a francia dráma történetéhez is jelentős adalékokat 
nyújtanak. 

Hugo Viktor drámáiról szólva (Borgia Lukrécia, Angelo, Tudor 
Mária) belehelyezi őket a francia romanticizmus korába, szól a roman-
tikusok egykor forradalmat keltő jelszavairól, melyek ma már alig 
jelentenek valamit, különös felfogásukról lélekrajz dolgában, ellentét-
hajhászó stílusukról, színpadi masinériájukról, hogy Hugo darabjainak 
ma már szembetűnő nagy fogyatkozásait világosan láttassa s egyszer-
smind megmagyarázhassa. — Dumas fils-t szereti mint regényírót 
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s mint drámaírót is, de azért vele szemben sem elfogult, pl. kiemeli, 
hogy A bagdadi hercegnő témáját minden szemfényvesztő ügyeske-
dése ellenére sem tudja megoldani. A nők barátja és a Váljunk el 
között finom párhuzamot von s kiemeli Dumas darabjának jellemzés-
beli művészetét és szellemességét. «Az ő szelleme nem szikrázik, 
hanem sugárkévékben özönlik ; képei, hasonlatai mint a villamos fény 
egész horizonokat világítanak be ; a mot-i nem mulattatnak, hanem 
gyújtanak.» A tékozló apának líraiságát emeli ki (D. és apja viszonya) 
s nagy technikáját. Mi ennek a t i tka? «Varázslata a jelenités, az érzé-
keltetés rendkívüli erejében rejlik. Az alatt a két első felvonás alatt, 
mely egy-egy pillanatig tán hosszadalmasnak tűnt föl, olyan biztos-
sággal rajzolta meg alakjait, úgy megfogta számokra színpatiánkat, a 
puszta könnyedségeknek látszó tollvonásokkal annyira megvilágította 
a helyzetet, hogy mindazt, ami történik, várjuk, óhajtjuk.» Sardou 
Az agglegények-ben a vígjátékba egy drámát ékel, melynek sok a 
lólekrajzi gyöngéje, a vígjáték maga elsőrangú kompozíció. Thermi-
dorjában főként az érdekli, hogy Sardou mennyi személyes érzést 
vegyített bele. Meilhac, Daudet, Maupassant és Feuillet darabjairól 
(illetőleg a műveikből csinált darabokról) irt bírálatainak különös érté-
ket ad a négy írónak igazán pompás és a rendes színi kritikák szín-
vonalát meghaladó kis jellemzése. 

Rostand Cyrano de Bergerac-járól egész tanulmányt ír. Kissé 
mintha szigorú volna a darab iránt, nagyon sok mesterkéltséget talál 
benne, szellemességét sem találja mindig igazinak, A sokat magasz-
talt darab hibáit valóban éles szemmel födözi föl, de mintha nem 
venné észre sok költőiségét s figyelmen kívül hagyná a verses for-
mának tartalom- és hangulat-emelő nagy erejét. Különben egyike leg-
tartalmasabb bírálatainak. -— Lavedan darabjairól (Síre, Édes a bűn) 
nagy szeretettel és dicsérettel szól s éles szavakkal kel ki közönsé-
günk műveletlensége és durvasága ellen, mellyel szemben védi a dara-
bok finomságát és tartalmasságát. «A mi közönségünk egy részének 
kissé « magas » az a tónus, amelyen Lavedan szól és az is, amit mond ; 
de a világon mindenütt a legfinomabb holmi az, amelynek a legkeve-
sebb a fogyasztója ; a bazárokban mindenütt nagyobb a forgalom, 
mint az ékszeresboltokban» — jegyzi meg gúnyosan. 

Brieux-1 szintén védelmébe veszi (A bölcső, Suzette), akit nálunk 
lesajnáltak moralizáló irányzata miatt. «Az ilyen darabokat — úgy-
mond — tételes daraboknak nevezzük akkor, ha a tételt elutasítjuk ; • 
s a «problémát» magasztaljuk benne ha dicsérni akarjuk. Szóval 
Brieux tételes darabokat í r t» 

A modern francia szerzők közül egyesekkel ugyancsak keményen 
bánik el. tiers és Caillavet darabjainak kiemeli operettszerűségét, 
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alakjainak ósdiságát tetszetős modern öltözködésük és nyelvük dacára, 
szatírájuk igazságtalanságát (A zöld frakk), meggyőződésük és őszinte-
ségük hiányát, meg hamis érzelmességüket (Primrose kisasszony, erről 
szóló bírálata egyike a legszellemesebbeknek). — Bernstein darab-
jaiban (Az ostrom, A titok) leleplezi a rendkívüli technikával masz-
kírozott üres hatásvadászatot és lélekrajzbeli gyengeséget. Hiába, az 
egyszerűség «fényűzését a drámaíró csak akkor engedheti meg magá-
nak, ha egy személyben pszihológ is, íróművész is». — Bataille 
darabjainak (A szerelem gyermeke, A fáklyák) szintén hazug voltát 
s hatásvadászatát emeli ki, meg rettentő bőbeszédűségét. «Ez a ret-
tenetes szóár ! Csakis a félnapon át tartó folytonos eső lehet ennyire 
untató és ilyen nyomasztó hatású.» 

Többi bírálatai nem francia darabokról szólnak. Ezek közül leg-
kiemelkedőbb az Ibsen Nora-járól írt (a darab első előadásakor 1889-ben). 
Egész lélektani studium a legaprólékosabb megfigyelésekkel, melyek 
mutatják Ambrusnak szigorúságát és kényességét e tekintetben. Nora 
lélekrajzában igen sok hibát, sok csináltságot vesz észre s egyáltalá-
ban nincs elragadtatva a darabtól. A társadalom támaszairól már 
fölényes gúnnyal szól s igen szigorúan ítél. A tenger asszonyában 
kiemeli a nagy színpadi művészetet, mellyel mindig hangulatot tud 
kelteni, de nem hallgatja el raffináltságát, sokszor hazug és homályos 
voltát sem. Úgy érezzük, hogy ba talán kissé szigorúbb is a kelleté-
nél Ihsen iránt, nem igazságtalan (hiszen nem rosszakaratú) és sok 
tekintetben helyesebb világításban láttatja a nagy norvég alakját, mint 
az Ibsen rajongóknak görögtiize és tömjénfüstje. Felfogását érdekesen 
világítja meg a következő párhuzama : «Az észak felől érkező komoly 
férfiak, akik Dumas fils halála óta birtokukba vették a színpadot s a 
drámairodalomban magukhoz ragadták a vezetést, nagyobb fákba vág-
ják fejszéjüket, mint Dumas fils, nagyobb hegyeket mozgatnak, nagyobb 
problémákat firtatnak, igaz. De mialatt fárasztó részletességgel adják 
elő pontról-pontra vitatható új eszméiket, gyönyörködtetnek-e ennyire, 
akár a tartalom világosságával, akár a forma pompájával ? Hogy alak-
jaik «reálisabbak» ? Hogy nem aggatnak magukra színes színpadi kön-
töst s hogy ellenkezőleg a vieux jeu összes figuráin van némi thea-
trális kendőzés : meglehet. De vájjon ama szigorúan «reális» alakok, 
komplex lelkükkel, melynek mélyén — minden erőlködés ellenére 
is — a legtöbbször csak homályosságot látni, meg tudnak-e ragadni 

• bennünket azzal az erővel, amellyel ezek a derűsebb, régi módi jel-
lemek ? Es mikor egyéniségük jogaiért mély fejtegetésekbe bocsátkoz-
nak, vagy rideg önzéssel marakodnak, van-e annyi élet a színpadon, 
amennyi a vieux jeu e megkapó figuráiról sugárzik felénk?» 

Shaw-val, kit nálunk megtettek nagy költőnek és filozófusnak, 
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szinte kegyetlen gúnnyal bánik el. Eámutat óriási önhittségére, mely-
lyel mindent lenéz önmagát kivéve, szó-zsongló'rködésére, hogy min-
dent csak a hatás kedvéért mond s mindannak ellenkezőjét szintén, 
filozófiai fejtegetéseinek sekélyes, közhelyszerű voltára, elmésségének 
nehézkességére, alakjainak báb voltára. Miért tetszik annyira? Mert 
«a sokaság lelkét is úgy lehet a legkönnyebben megejtem, ha rosz-
szat mondanak előtte azokról az eszmékről, amelyekhez még nem 
tudott fölemelkedni és általában a megismerés, az emberi szellem 
nyugtalankodásának és fáradozásának tiszteletreméltó eredményeiről, 
mindarról, ami a sokaságnak: csak gyanús idegen». 

Képzelhetjük, hogy ha Shaw-t, kit máskülönben tehetséges író-
nak tart, így ítéli meg, mit szól a tehetségtelenekről. 

Schnitzlernek Az élet szava c. darabjáról írva szabadjára ereszti 
humorát s élesen, metszően gúnyolódik. Feltárja a darab üres hatás-
vadászatát, frázisosságát, hamis irányzatát és még hamisabb lélekraj-
zát s megvilágítja, hogy a Baupach-szerű történetet hogyan cifrázza 
fel az ügyes bécsi doktor maeterlinckizmussal, wildeizmussal. «Drá-
mái — úgymond —- nem drámák, nem emberek életét tükröző szín-
darabok, csak dialogizált tárcacikkek, amelyekben — meg kell adni —-
bizonyos franciás választékossággal fejezi ki a közhelyeit vagy a stir-
neriádáit.» — Knoblauch A faun c. komédiája, mely annak idején 
annyiszor került színre a Nemzeti Színházban, hogy a jóízlésű ember 
szégyelte magát, s mely közönségünk egy bizonyos részét olyan hihe-
tetlen gyönyörűséggel töltötte el, némi ügyeskedést leszámítva retten-
tően silány és banális dolog volt, amit Ambrus nagy könnyűséggel 
mutat ki. 

Bírálatainak fő jellemző vonása, mint rövid ismertetésünkből is 
láttuk, az igazság keresése témában, lélekrajzban, jellemzésben, beszéd-
ben. Ha ezt nem talál valamely darabban, szigorúan ítél. A hamis 
nagyságok kíméletlen leleplezője, merészen szókimondó kritikus tár-
saival és a nagyközönséggel szemben. A meggyőződés embere, aki 
éppen ezért — a megalkuvások mai korában — gyakran szembe-
helyezkedik a közvéleménnyel, e tekintetben méltó utódja a színi kri-
tikus Gyulai Pálnak. Élesen meglátja a darabok sebezhető pontjait. 
Tárgyilagosan mutat rá kiváló müvek gyengéire és egészen silányak 
esetleges jó oldalaira. Nem nyomja el lelkesedését, melyet a szellemes-
ség, a tónus előkelősége, a jellemzés és lélekrajz finomságai, vagy a 
szerkezet jelessége keltenek benne, ezeket örömmel emeli ki mindig, 
de nem nyomja el a kontárkodás, a handabanda, a reklám, a hazug-
ság okozta boszankodását, vagy derültségét sem. Ilyenkor fölényesen 
gúnyos lesz s valósággal kikacagja a darabot. 

Külön ki kell emelnünk pompás tartalom-elmondásait (pl. Sardou : 
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Az agglegények, Meilhac : Pépa stb.) s a színművek alakjairól adott 
apró, éles körvonalú jellemzéseit, melyek a novellista nagy készségére 
vallanak. Szellemességét és írásainak mindig ízlésesen előkelő szín-
vonalát belletrisztikai működésének ismertetése után felesleges volna 
külön méltatnunk. 

VI. Tanulmányai . 

Irodalmi tanulmányai közül, melyeket Vezető elmék c. kötetében 
gyűjtött össze ós szerényen «irodalmi karcolatok»-nak nevez, kiválik 
kilenc, melyek egy angol és nyolc francia regényíróról szólnak s a 
Klasszikus Kegénytár egyes köteteihez bevezetéseknek készültek. Nem 
kimerítő monográfiák akarnak lenni, hiszen csak pár oldalasak, 
inkább kis essayk, melyek tárgyukat csak bizonyos szempontokból 
világítják meg, de azért általános kép rajzolására is törekszenek. 

Dickensröl szólva két nagy írói kvalitását emeli ki : csodás jele-
nítő erejét, mellyel az embereket és dolgokat elénk állítja ós közvet-
lenségét, mellyel együttérzésre kényszerít. 

Balzaciól néhány életrajzi adatot mond, de csak annyit, amennyi 
munkásságának megvilágítására kell s amennyit egy kis essay meg-
bír (a többinél ugyanígy tesz). Szól megjelenítő erejéről, mely ana-
lízisén alapszik, a grandiozitás iránti vonzalmáról, kifejezésének sokszor 
shakespearei erejéről s kiemeli jelentőségét a regényirodalom történeté-
ben : úttörője a naturalizmusnak s átalakítója magának a műfajnak. 

Flaubert szerinte csodásan mélyre lát s tökéletesen fejezi ki a 
látottakat képfestő művészetével, mely utódaira annyira hatott. A nyelvi 
kifejezésben hihetetlen gond és színpompa jellemzi. Finoman fejte-
geti azután, hogy mennyire általános emberi a Bovaryné története 
és milieu-rajza. 

A Goncourt-ok közös működéséről gyönyörű lélekrajzi képet raj-
zol a Fréres Zemganno természetes belevonásával és részletes ismer-
tetésével. Vívódásaik, törekvéseik jobban érdeklik, mint munkáik, 
melyekből hiányzik is az igazi nagyság. 

Daudet-ról azt tartja, hogy «nincs olyan tulajdonsága, amely egé-
szen az övé», vagyis írói egyéniségében kevés az eredetiség, Dickens 
és Flaubert erősen hatottak rá. Hatása mégis nagy és általános volt, 
melynek okait érzelmességében, humorában, írásművészetében s elő-
adásának bájában keresi. 

Zoláról szóló essay-j ében finoman szótválasztja Zolát, a natura-
lizmus apostolát a regényíró Zolától. Elmélete hamis volt (fő gyön-
géje a képzeletnek a megfigyeléssel való helyettesítése, ami absurdum) 
és elavult, művei közt kiválók vannak s legjobb cáfolatai saját elmé-
letének. I t t kissé sokat foglalkozik és hadakozik a naturalizmus elme-
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letével s elhanyagolja Zola regényeit. Ezt a hiányt többi Zola-cikke 
pótolja. 

Id. Dumas-t szépen megvédi az ellen a fölfogás ellen, hogy amit 
írt, «nem irodalom». Mint nagy mesemondót méltatja s szép és meg-
győző szavakat mond a mesének halhatatlanságáról az irodalomban. 

Dumas fils-e 1 látható szeretettel foglalkozik. Félszázadig uralko-
dott a lelkeken s páratlan sikerben és dicsőségben volt része (érde-
kes kitérés apjával való viszonyára). Kaméliás hölgyével új irányt 
kezd a drámairodalomban, mikor a színpadot megnyitotta a mélyebbre 
ható gondolkozásnak. A nemesebb értelemben vett drámaalkotásnak 
nagymestere, az újabb idők egyik legszenvedélyesebb gondolkodója és 
moralistája (finom elmélkedés az erkölcsről). Stilus tekintetében csak 
a tizenhetedik század nagy mesterei vetélkedhetnek vele. I t t is inkább 
általános képet ad, részletekbe, munkáinak fejtegetésébe nem bocsátkozik. 

Ckerbuliez életrajzából többet ad, mert őt alig ismerik nálunk s 
munkáit felszínesen ítélik meg. Kis essay-je rehabilitálni akarja Cher-
buliezt s azt fejtegeti, hogy nagy tudása és tudós volta nem sorvasz-
totta el költői tehetségét, hanem táplálta. 

Ezek a kötetnek kb. csak egy negyed részét teszik. Van bennük 
sok olyan, ami nem új s a nagy közönségnek szólva csak általános 
tájékozódást akar nyújtani az egyes írókról, de van olyan plus is 
mindegyikben, mely új s inkább a hivatottaknak van szánva. Ez a plus 
s az ismert megállapítások egyéni formája adja meg essay-inek értékét. 

A többi tanulmány nem összefoglaló, hanem inkább részletmunka. 
Flaubert, mint kritikus érdekes kiegészítése a Flaubert-essay-nek. 

Georges Sanddal való levelezésének kiadása alkalmával (1884) arról 
szól, hogy Flaubertben a nagy regényíró mellett milyen nagy kriti-
kus rejtőzött. 

Zola-regényekről címen négy, különböző időben írt ismertetését 
foglalja össze. Az Au Bonheur des Dames (Hölgyek öröme) с. regé-
nyét igen részletesen ismerteti és bírálja megjelenésekor, tárgyilago-
san emelve ki fény- és árnyoldalait Érdekes ós új az a megfigyelése 
(ma már közkeletű igazság), hogy Zola, a romanticizmus kérlelhetet-
len támadója és üldözője, maga is mennyire romantikus, hogy a kép-
zelet nagy ellensége mekkora képzelettel dolgozik s az erkölcstelen-
nek kikiáltott író mennyire moralista. A Bête humaine-t (közben a 
Réve-ről is beszél igen finoman) erősen elítéli milieu-jének mondva-
csináltsága, alakjainak és meséjének irrealitása s dilettáns tudomá-
nyoskodása miatt. 

A Germinal-ról s Féconditó-ről röviden szól (az utóbbiban inkább 
befejezett nagy regény-ciklusára pillant vissza s politikai meghur-
colásáról szól). — Általában amilyen gúnnyal bánik el Zolával, a 

Irodalomtörténet. 9 
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dilettáns filozófussal, demagóggal és rossz elmélet-gyártóval, éppen 
olyan komoly nagyrabecsüléssel szól róla mint íróról. Ambrus a lénye-
gest mindig el tudja választani a lényegtelentől. 

Az újkori Demokritosz címen Eenanról írt két cikkét foglalja 
össze. Az elsőt Renan Souvenirs d'enfance et de jeunesse-ének meg-
jelenésekor írta (1883) s Renan «homályos vallásos érzületét», költői 
temperamentumát emeli ki s azt találja, hogy ő fejezte ki legjobban 
korunk szellemi vívódásait. Második cikke Feuilles détachées-jának 
(1892) ismertetése. I t t inkább magát Renant beszélteti, az ő gyönyörű 
gondolatait tolmácsolja művészi fordításban s igen bölcsen és nem 
fölöslegesen, mert hiszen hányan ismerik nálunk Renant ? Cikkeit 
méltán nevezi « strófák »-nak, mert egyes részeik valóban igazi költe-
mények prózában telve csodálattal és szeretettel az iránt a «jó, szent 
és nagy» ember iránt, kit annyit bíráltak és rágalmaztak. Egy dolog-
ban mindenesetre egyetértünk, úgymond. «Abban, hogy a jelen idő 
legnagyobb poétája halt meg benne, aki a legtöbb misztériumnak 
nézett a mélyére, s aki szavának ezer varázslatával megaranyozta 
ezeknek a misztériumoknak a rémségeit, mint a napsugár játéka a 
mély vizek fölszínét». 

Nagy halottak ravatalánál címen három alkalmi megemlékezé-
sét adja Taine-ről, Sarcey-ről és Maupassant-ról. Taine-nek sokoldalú 
és mégis egységes egyéniségét domborítja ki s milieu-elméletének nagy 
hatását jellemzi. Rövid, szabatos kis rajz, szinte mintaszerű. Sarcey-
ről való megemlékezése színes, költői. Maupassant-ról lelkesedéssel és 
szeretettel ír. valóságos költői lendülettel. Hadd idézzük egy szép 
részletét: «Nemcsak a legkiváltságosabb hatalmú és legpazarabb író-
művész volt, sokkal több életet tükröztető, mint őse, a halhatatlan 
olasz (Boccaccio), hanem egyszersmind egyik legtisztább látású isme-
rője az emberi szívnek, az emberi lélekben jól megférő bonyolultsá-
goknak és ellenmondásoknak, az emberi ösztönök egymásra hatásá-
ból kialakuló szövevényeknek, másfelől pedig az egész természetnek, 
a világ és az ember kapcsolatának, a dolgok és az emberi élet egybe-
függésének és talán legkivált a természeti szép mindenféle fajta, kis 
és nagy forrásának. Tehát: a mi időnk lelkéhez szóló filozóf, akinek 
keserűségeit többen érezték át, mint a Schopenhauer pesszimizmusát 
(mert hisz a zsenik nyelvén beszélt, amelyet tömegek és kiválasztot-
tak egyformán megértenek) s azonkívül egyik legkalandosabb képze-
letű költője is ennek a mi szomorú időnknek, amelynél olthatatlanabb 
vággyal egy kor sem epedett a rejtelmes, a megfoghatatlan szép, az 
örök megérthetetlen s a nem hitt , de annál inkább esdett földfelett-
való, az örökre titokzatos után.» 

A pesszimizmus új bírálója címen Bourget Essais de psychologie 
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contemporaine (1883) с. kötetét ismerteti, melyben Bourget öt modern 
író lelki életét elemezve rámutat a legújabb, általános betegségre, a 
pesszimizmusra. A következő' cikk (Kcztyűs kezű irók) fele is Bourget-
val foglalkozik s a Physiologie de l'amour moderne-t (1891) ismerteti. 
A Physiologie éppen akkor jelent meg, amikor Feuillet meghalt, kit 
éppen Bourget szorított ki az előkelő világ olvasóinak kegyéből. 

A Bashkirtseff Máriáról, erről a geniális fiatal orosz leányról írt 
megemlékezése (levelei megjelenésekor) egyike legszebben írt tanul-
mányainak, mely olyan érdekes, mint egy regény s mely lélekrajzi-
lag megkapó, élénk és színes képét állítja elénk ennek a kivételes, 
modern női egyéniségnek. 

Arsène Houssaye-iól is érdekesen ír, az egykori dandy-regények 
gyártójáról, kit méltán tart az újabb lenge erkölcsű irodalom fino-
mabb és kevésbbé finom művelői atyamesterének. 

Pierre Louys antik tárgyú Aphrodite-ját (1896) először ismer-
tette nálunk, mint több más francia munkát is. Hatása óriási volt 
ennek a regénynek s rövid időre valóságos iskolát csinált. Ez a hatás 
magánál a könyvnél is érdekesebb. Tartalmát valóságos novellaként, 
rendkívül élénken mondja el, kiemeli nagy tanulmányra valló és fényes 
milieu-rajzát, viszont az antik ember lelkének rajzolásában mutatott 
gyöngeségét. A lesbosi szerelem túlságos belevegyítése a mesébe némi 
pornográfiái ízt ad neki, de ez se magyarázza meg nagy sikerét. 
Ennek titka szerinte a következő: « . . . Száműztük a görög nyelvet, 
s kezdjük belátni, hogy nagy bolondot cselekedtünk. Lemondottunk 
önként egy világról, mely még emlékeiben is maga a szépség és a 
ragyogás. S most kezdjük szánni-bánni bűneinket. Immár boldogok 
vagyunk, ha valaki erről a világról beszél nekünk, amelyről nemré-
giben tudni se akartunk. Fölfedezzük újra, s bolondul örülünk n e k i . . . 
A szépnek soha se volt annyi fanatikusa, mint most, mikor a világ 
csupa szürkeség és formátlanság, csupa köd és sár . . . » 

Willy (Gauthier-Villars) pornográf, vagy inkább perverz regé-
nyeinek elterjedését konstatálja s e jelenség okait kutatja. Ép erkölcsi 
érzékkel mutat rá, mint veszedelemre és sürgeti a mind jobban ter-
jedő degeneráltság elleni küzdelmet. 

Szintén tartalmas tanulmányok a Keller Helémöl (a csodálatos 
süket-néma vak leányról), a német katonaregényekről, az irodalom ós 
újságírás viszonyáról, a kritika jogáról és korlátairól, végül irodal-
munk és a külföld viszonyáról szólók. Az utóbbiban azt fejtegeti, hogy 
irodalmunkat főként azért nem ismeri a külföld, mert magunk sem 
ismerjük és becsüljük meg. «A hazai elismerés, a hazai reklám aján-
lása nélkül a külföld még soha egy írót se tett nagygyá. Ezt az 
ajánlólevelet, ezt a jótállást megköveteli.» Nálunk «a műveltebb fér-

9* 
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fiak kilencvenöt százalékának solia se kellett a magyar irodalom ; ná-
lunk csak a műveltebb asszonyok, leányok és fiatalemberek egy kis 
töredéke olvasta a mi íróinkat. Űjabban már ez utóbbiak se olvas-
nak, s ha a zsidóság egy része nem gyarapította volna valamelyest 
az «olvasóközönség»-et, ilyenről talán nem is lehetne beszélni. A leg-
nagyobbjainknak se voltak soha igazán nagy sikereik, igazán nagy 
közönségük. » 

Végül keserűen konstatálja, hogy Jókainak, «a legnagyobb ma-
gyar irodalmi dicsőség szerencsés birtokosának», aggságában akkord-
munkával kellett megkeresni a kenyerét. 

Igen tartalmas és érdekes kötet ez, melynek elolvasása gyönyö-
rűséggel és tanulsággal já r mindenkinek, a művelt közönségnek is s 
az irodalommal foglalkozó szakembernek is. Kölönböző időkben készül-
tek s nem egyenlő írói készséggel vannak írva, a régebbiek pl. kissé 
még nehézkesebbek s nem mutatják Ambrus későbbi stílusbeli erejét 
és könnyűségét, de tartalmasság dolgában egyformák s az a körül-
mény, hogy sok közülük régebbi idők embereihez szól és sok akkor 
új megállapítása ma már közkeletű, nem azt jelenti, hogy a ma és 
jövő művelt olvasója ne gyönyörködhetnék bennük. 

Bármennyire szkeptikusok legyünk is, s bármennyire változzék 
is ízlésünk és a közfelfogás az értékekről és az igazságról, mégis él 
bennünk a hit, bármennyire tagadjuk, hogy vannak elévülhetetlen 
értékek és igazságok, noha csak titokzatos saisi fátyolon keresztül 
sejthetjük őket. 

Aki ezeket kutatja, mint Ambrus, s e fátyolt fel-fellebbentve meg-
ismerésükre törekszik, ebbeli törekvésében mindig tiszteletreméltó 
marad, még ha csalódik is és szavai méltók maradnak a meghall-
gatásra. 

VII. Világnézete. 

Ambrus azok közé az írók közé tartozik (s ezek nem sokan van-
nak), akiknek megvan a maguk életfilozófiája, vagy legalább is hatá-
rozott nézeteik vannak a világról, az emberi életről. Ó a sokat tanult, 
tapasztalt és sokat gondolkodó ember szellemi felsőbbségével bizo-
nyos magaslatra tud emelkedni, ahonnan az élet változatos folyását 
nézi nem a tudós filozófus hidegségével (sokszor gőgjével), hanem a 
szemlélődő, költői lélek megértésével és megnyugvásával. Életfelfogása 
áthat ja munkáit s majdnem mindenikben kifejezésre jut. Ez a fel-
fogás nem éppen derűs, sőt első tekintetre sötétnek, pesszimisztikus-
nak látszik. íme : 

Az élet célja és értelme ismeretlen előttünk. «Atyánk, aki vagy, 
akárhol ! . . . vájjon mit kívánsz tőlünk . . . és ugyan mit akarsz 
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velünk ? — sóhajtja (A tóparti gyilkosság). Az ismeretlen végzet játék-
szerei vagyunk. Ezen a világon minden csak j á ték : «az emberek, bár-
mivel foglalkoznak, bármiért erőlködnek, mindig csak játszanak, mint 
liliputi emberkéi egy ismeretlen, roppant Gullivernek. Mi végre jók, 
mi végre szolgálnak, akár a komoly, akár a nem komoly játékok, 
senki sem tudja meg soha, valamit akarnak velünk, de a többi csupa 
rejtelem» (Finish). A sors igazságtalan, szeszélyes és sokszor kegyet-
len a tehetetlen ember iránt (Máli néni, Eozgonyi Cicelle, Alkonyat, 
Büszkeség, A temetőben), életünk boldogsága apró véletleneken múlik 
nem egyszer (Az elégtétel, A gombkötő, Tempora mutantur, Egy álom, 
Egy szép nap). 

Az ember tele van gyarlósággal és rossz hajlandóságokkal : nem-
telen boszújában (Bob az oroszlán), gyűlölködő (Haldoklók, Temeté-
sen), vagy állatian önző (A bazár ég), könyörtelen és ridegen hálát-
1 an (Az erős ember, Ifjúság, Cigányok, Az utolsó nap). Az önteltség, 
önimádó hiúság keresztülgázol a hűségen és jóságon (A költő), a hata-
lom az igazságon (Az igazság). A hiszékeny jószívűséget rászedi a 
színlelés és a hazugság (Ábránd, Erénydíj). A szegénynek a gazság-
nál is nagyobb ellensége a tulajdon hiszékenysége, könnyelműsége, 
sok szenvedélye és romlottsága (Halmozók). A köztiszteletben álló vén 
néha fiatalkori gyávaságok és hazugságok emlékét rejti szivében 
(Nagyapó álma). A kicsinyes önérdek a közérdek leplét öltve magára 
imponál és fényesen boldogul (A reformátor), a kitartó stréberség 
is megtermi gyümölcseit (A politika). A törtető fiatalok az öregeket 
kitessékelik a világból és lesajnálják őket (Turgenyev emléke, Pálya-
kezdés). A legszebb dolgok mélyén sokszor önzés és gyarlóság lap-
pang (Karácsony után). A szegénység megrontója az erénynek és 
tisztességnek (De profundis, Erénydij, A gyémántgyűrű s folytatásai, 
Csőd). Az élet nem egyszer kicsinyes megalkuvás (Megalkuvás). 

Az emberek rettentően hiszékenyek, korlátoltak, könnyen rászed-
hetők reklámmal, külsőségekkel, hazug jelszavakkal ; ítéleteikben meg-
bízhatatlanok és ingadozók, túlzók a dicsőítésben s a humanizmus-
ban is. Ezért a közvélemény Ítélete rendesen keveset ér (Esteban test-
vére. Két külön, világ, Akhilles, Pierot és Pierette, Peabody, A sötét 
udvar, Félix, Buha teszi az embert, A tömjén, Pickwick úr filozófiája, 
A rab mesél, Két francia, Benan szobra, Lullaby, Bajnokok stb.). 

Az egyenlőségnek s a hittel szemben kijátszott tudománynak jeb 
szava, mint sok más, hazug és nem teszi az emberiséget boldogabbá 
s nem fogja a világot lényegében megváltoztatni (Az új világ, Az 
utolsó húsevő, Miszticizmus. Mouret ebbé megtérése). 

Ezeknek a keserű igazságoknak megállapítása mégsem vezeti sem 
Maupassant rideg pesszimizmusára, sem Anatole France mindent kigú-
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nyoló erkölcsi nihilizmusára. Igen kényes morális érzése ugyan visz-
szariad minden alacsonyságtól, hazugságtól, gazságtól és más lelki 
piszoktól, de az embert inkább gyarlónak tartja, mint gonosznak, ki 
nem egyszer menthető tévelygéseiben s nem mindig maga az oka 
hibáinak, vagy rosszaságának. Aztán meg vannak jó emberek is s 
vannak az életnek szép oldalai és nagy értékei. 

Ilyen a szerelem, mely a «legkomolyabb dolog a világon» (A det-
ronizált szerelem), még pedig az igazi, egy tiszta nő szerelme, amely 
nélkül nem érdemes élni (Aszfalt Betti), a családi élet (Midás király 
és sok más munkája). Csak ennek van értéke, szépsége, igazsága, min-
den más szerelem csak szeretkezés és hiú füst (Szerelem, Levelek, 
Mély csend, Kaland, Hat év, Mese a halászról és a tengerészről). 

Ilyen érték a költészet, az illúzió. Minden csak játék, de ez még 
a legszebbek közül való (Pókháló kisasszony), nem a költői hírnév, 
dicsőség, mert az is többnyire csak hazugság (Vér és arany, Vándor, 
Kultura füzértánccal, A nimfák és szatírok), hanem maga az ábrán-
dozás, rajongás, az élet durvaságai elől a szépségnek, a művészetnek, 
az illúzióknak világába való menekülés, a lélek igazi szabadsága. Ezt 
a boldogságot a józan, hétköznapi ember nem érti, ez csak a válasz-
tottak számára van (Rébusz, Kínos kötelesség, Bohém Jánosné nyara-
lása. Solus eris, Aqua vitae). A finomabb lelkek általában, ha nem is 
szerencsések, szebben élnek, mint a tucat-emberek (A tücsök és a 
hangya, A gondolatolvasó, Szerelemből). A túlságos józanság öl s nem 
tesz boldoggá, élvezzük hát az élet örömeit, «az élvezetek nem a po-
kol csábjai, hanem Istennek adományai», ne vessük meg, amit a jelen 
kínál, talán egyetlen boldogságunk sivár életünkben ennek emléke lesz 
(Az elátkozott fű, Olajfák ós narancserdők, A bűvös ékszerek. Nyári 
est). Némelyik ember a folytonos robotban, pénzszerzésben elfelejt 
élni (Páriák, Az utolsó jelenet). 

Ez nem a gondatlan epikureus filozófiája, mert Ambrus a köteles-
séget és teljesítésének szükségességét is komolyan hirdeti. A Midás 
király hőse «abban a hitben növekedett fel, hogy az ember nem azért 
jön a világra, mintha itt valami különösen jól érezhetnők magunkat, 
hanem azért, hogy megfeleljünk bizonyos kötelességeknek, melyek 
eredetükben és céljaikban meglehetősen rejtelmesek ugyan, de azért 
igenis léteznek és parancsolnak.» «A kötelesség, melyet magunkban 
ismerünk, ámbár rejtélyes, olyan valóságos, mint az anyag maga*. 
(Az elátkozott fű). A kötelességet, sőt az igazságot is a lelkiismeret 
diktálja. Ez «az egyetlen abszolút» ezen a világon (Martinovics) s 
alig van más igazság, mint amelyet egy becsületes ember lelkiisme-
rete diktál (Az igazság). A nyugodt lelkiismeret megnyugtató szava 
minden jónál többet ér (Haladás). 
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Az igazi hit pedig az igazi szeretet és önfeláldozás (Szent Ágos-
ton megtérése, Máli néni, Őszi kontemplációk). A szeretet vezet ben-
nünket megértésre és megbocsátásra (Tél, Este az erdőn). Küzdjünk, 
dolgozzunk, mert minden okoskodás csak álom ; a lemondás : a halál, 
a zsibbadtság, a semmi, a cselekvés : élet (Világos éjszaka, Georges). 

íme írónk világnézete, egy szemlélődő, felsőbbséges és igazán köl-
tői léleké, melyben sok az életbölcseség. 

Mint láttuk, konzervatív, aki a mult értékeit ismeri és éppen 
azért meg is tudja becsülni, aki a modern radikálizmus fanatikus 
türelmetlenségét éppen úgy elitéli (Eenan szobra), mint a modern 
irodalom, sociologia és társadalmi élet szélsőségeit, nagyképű handa-
handáit és erkölcsi nihilizmusát (Kultura füzértánccal, Pályakezdés, 
Az újkori gyóntatószék, Kirándulás, Asszonyok vallomásai, Felvilágo-
sítás, Korunk vezérei, Berzsenyiék stb.). íme, a sokat kárhoztatott és 
mai napság rettenetes korlátoltságnak, sőt gonoszságnak bélyegzett 
konzervativizmus szépen megfér a legnagyobb felvilágosultsággal ós a 
legnagyobb kulturával is ! Befejezésül hadd idézzük Cherbuliez-ről írt 
szép szavait, melyek olyan találóan jellemzik a maga világfelfogá-
sát i s : «szerenítása nem az elégedettségből fakad, hanem abból a 
megnyugvásból, amelyben, — miután nagy vívódások után megbé-
kélt a világrenddel és legyőzte magát — menedéket talált ; a műve-
lődés emlékeiben, a szépben, az élet kellemes dolgainak szemléleté-
ben nem időtöltést, hanem vigasztalást keres ; elméssége nem játék, 

hanem szenvedésekből leszűrt bölcseség, melyet egy művész fejez ki». 
* 

A mai írók közül kiket fognak egykor olvasni ? Kik lesznek azok, 
akiknek műveit a jövendő irodalomtörténet följegyzi és mint becse-
seket, maradandókat méltatja? Nehéz kérdések, s nekünk megoldha-
tatlanok. Az kétségtelen, hisz ezt évezredes tapasztalat bizonyítja, 
hogy sok író, ha ünnepelt és divatos volt is a maga korában, eltűnt 
a feledés nagy szürkeségében s igen soknak még a nevét sem tudja 
az irodalomtörténet. Az is bizonyosnak látszik, hogy minél több egy 
munkában, ami belső, lelki érték, ami igazán emberi s ez minél na-
gyobb kifejező erővel s minél művészibb formában nyilatkozik, az 
annál maradandóbb. 

Tanulmányunk vezető szempontja éppen ezeknek a szellemi alko-
tásokat konzerváló értékeknek kimutatása volt Ambrus Zoltán mun-
káiban. Sok ilyent találtunk bennük s azt hisszük, nem vagyunk rossz 
próféták, ha azt jósoljuk, hogy közülük többet a jövő irodalomtörté-
nete sem a «stb.» rovatba, hanem az igazi értékek rovatába fog 
SOrOZni . SZINNYEI F e k E N C . 



A «KÖLESDI HAECZRUL» CÍMŰ BALLADA. 

(Thaly. Adalékok I I . 247.) 

Thaly gyűjteményének azon tíz balladás költeménye közül, 
melyeket magának Thalynak tulajdonítok,1 A kölesdi harcrul szóló 
hangban, ritmusban, stílusban leginkább hasonlít a népköltészet valódi 
termékeihez. A költemény beható elemzése azonban azt bizonyítja, 
hogy ez is újkori, hogy Thaly Kálmán költői terméke. 

E balladában is elég feltűnő egyezéseket lehet találni részben 
Thaly eredeti költeményeivel, részben történeti műveivel. E balladában 
is vannak mesterkélt, nem népies passusok : e ballada is Thaly 
egyéni történeti felfogását tükrözteti vissza. A ballada költői vissz-
hangja Thaly egy történeti cikkének ( Vasárnapi Ujs. 1864. 30,) 
melyre ő maga hivatkozik a költeményhez írt jegyzetben. E történeti 
cikkben előfordulnak a balladában említett személynevek mind, a 
helynevek, az események, és a balladának két ritkább népies-
archaisztikus kifejezése is. Ugyancsak ebben a cikkben azt fejtegeti 
Thaly, hogy a kurucoknak ezen szóbanforgó nevezetes győzelme Kö-
lesd mellett vívatott ki. amit történetíróink addig nem tudtak. Ez az 
elnevezés : «kölesdi harc vagy csata» Thalynak tulajdon feltevésén 
alapul és a cikk megjelenése előtt teljesen ismeretlen volt. Thaly a 
simontornyai csatát kölesdinek nevezi. Thaly csak egyetlenegy, tanú-
tételt hoz fel a Kölesd elnevezés mellett, de minthogy a többi forrás 
mind Simontornya környékét említi mint a csata színhelyét, csak 
azt lehet mondani, hogy Thaly figyelemre méltó hozzávetéssel élt e 

' részben, de döntőleg nem bizonyította be, hogy a kurucok eme győ-
zelme Kölesd mellett történt. Thaly ezen új hypothesisével, mely 
szerint Kölesd a csatahelye, meglepően egyezik a tőle később közölt 
ballada, melynek szerzője azt énekli, hogy «a kölesdi harcon, hej én 
is ott voltam ! » 

A költemény eredeti kézirata ismeretlen. Yariansok nincsenek. 

1 Irodalomtörténet 1913. 417. A kuruc balladák. 
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Thaly azon feltevése, hogy a ballada (ma ismeretlen) kézirata egy 
korabeli íródiáknak gyorsan a papírra vetett tollpróbálgatása volt, nem 
valószínű, hisz egy egész balladát (134 szót) írt le az illető! Ez 
több «tollpróbálgatásnál. » 

A kölesdi harczrúl. 

A kölesdi harczon, a kölesdi harczon 1 1] 
Hej I én is ott voltam, — elejének vágtam ; 
Elejének vágtam, közepét bontottam, — 
Mint kaszás az füvet, döntöttem, rontottam. 

Mikor Balogh Ádám a kardját emelte ; 
Sándor László akkor dandárt reá vitte 2] 

«Vedd fel fiam bátran németnek lövését, 
Ne mutasd szívednek semmi röttenését, — 
Ne mutasd szivednek semmi röttenését.» 
Mikor Balogh Ádám a kardját emelte 
Szekerese István is ezerét vezette. 

«Rajta, rajta ! rontsad ráczok sürü rendjét — 3] 
Hadd ne dúlja gaz nép édes hazád földjét» 

Az Sió berkéig lőn nagy sivalkodás, 
Fel Simontornyáig sürü nagy roppanás. 4] 
Akkor Balogh Adám indita több hadat : 
Német is elveszett s a rácz is elszaladt. 

«Haj, édes ezerem ! Haj Somogyi Ádám ! . . . . 
Most immár utánna, mindenütt az hátán, 
Most immár utánna, mindenütt az hátán.» 

Lovassa üldözte, — gyalogja öldözte, 5] 
Szegszárdig az mezőt vérével öntözte, 
Megégett Báczország, megmaradt három ház 6] 
Elesett négyezer, megmaradt háromszáz. 7] 

1. A csata színhelye névszerint tudtommal kétségtelenül csak 
négyszer van korabeli forrásban említve, mind a négy említés Simon-
tornyára helyezi, nem Kölesdre mint Thaly. 

Első említés : Az úgynevezett Pozsonyi Labancz Napló szerint, 
melynek szerzője báró Berényi Ferenc, a csata színhelye Simontor-
n y a : «Pozsony 1708. szeptember 13. Ma olyat beszéltettek, hogy 
Antal úr (Eszterházy) 2000rácznál többet vágatott le Simontornyánál.» 
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Második említés. Az angol követ Medows Bécsből ezt jelenti: «két-
ezer ráczot egy magyar csapat Simontornya mellett (near Simonthorna) 
megtámadott és több százat közülök levágott ott a helyen.» (Archiv. 
Rákócz. Második osztály. III. 401. Márki S. Kákóczi F. II. 61G.) Har-
madik említés. Ugyancsak az angol követ Medows azt írja egy 
második jelentésében: «A magyar felkelők, a kik múltkor megverték 
a ráczokat Simontornya mellett (near Simonthorna).» Archiv. Bákócz. 
1П. 402. Szaniszló Zsigmond tordai főbíró naplójában szintén (ne-
gyedszeri említés) Simontornya táját nevezi meg. E naplót Thaly két 
évvel a kölesdi harczról szóló cikkének (Vas. Ujs.) megírása után 
kapta kézhez : Torma Károly 1866-ban bocsátotta Thaly rendelkezé-
sére a naplót. (Kézirata Ernszt Lajos úr birtokában, kinek szívességé-
ből én is használhattam.) 1890-ben Torma kiadta a Történelmi Tor-ban. 

Thaly ezekkel ellentétben, Balogh Ádámnak egy levelére támasz-
kodva nem Simontornyára, hanem Kölesdre helyezi a csatát. Ezen 
csupán töredékesen kiadott levélben (Vasárnapi Újság 1864. 30) 
azonban Balogh Ádám csak általánosságban évszám nélkül említi 
Kölesdet azon helyek közt, melyek mellett magát kitüntette. Thaly 
Kölesdnek ezen levélbeli említéséből azt következteti, hogy az úgy-
nevezett simontornyai kuruc győzelem nem is Simontornyán, hanem 
Kölesden történt. E tudományos feltevését (melyet csak ez az egyetlen 
adat támogat) bevitte a kölesdi harcról szóló balladába is. 

2. Balogh Ádám Thaly kedvenc hőse volt. A kölesdi csatáról van 
Thalynak egy eredeti költeménye is. (Ruruczvilág. '.)'.).) A balladában 
előforduló tulajdonnevek megvannak Thalynak idézett cikkében a 
Vasárnapi Újságban. 

3. E sor igen feltűnő, mert a) ez az ötös alliteració ("/fajta, 
rajta, rontsad rácok sürü rendjét) épenséggel nem népies, hanem 
mesterkélt és nagyon hasonlít Thaly egy eredeti költeményének 
szintén erőltetett ötös alliteraciójához : Rajta, rajta, rontsuk ha-
zánknak Rontóját, Rákóczi vitézi. Thaly ez utóbbi költeménye 1863-ból 
való. (Erre Komlós Aladár utalt Irodalomtörténet 1914. 463.) 

b) Thaly, mint Arany tanítványa, nagyon szerette eredeti köl-
teményeiben az alliterációkat, különösen gyakran alkalmazza a pattogó, 
patetikus, vagy hangfestő (ropogós) alliteraciókat, a minők a XVIII. 
század elején nem igen dívtak. Talán nincs is újabbkori költőnk, ki 
annyira alliterációs, mint Thaly. A kölesdi harcról írt eredeti költe-
ményében is sok az alliteráció. Az alliterációk ezen kedvelése 
mutatkozik a kérdéses kuruc balladákban is. 

c) Feltűnő e sor még azért is, mert Thaly ugyancsak igen szerette 
a «rajta» szót eredeti költeményeiben alkalmazni. Pld. a Kuruczvilág 
című költeményes kötetében tizennégyszer fordul elő. Előfordul kétszer 
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A kölesdi harcrul írt eredeti költeményében is. Thaly egyik eredeti 
költeménye így kezdó'dik: «Rajta, rajta, hős fiúk, én vagyok a kuruez 
gyerek.» (Családi kör 1861. 386) Thaly szerint t. i. rajta volt a régi 
magyar csatakiáltás, nem a franciás előre! Ez magyarázza, hogy 
Thaly annyira szerette. (Adalékok előszava XVII.) Valószínűleg fáj-
lalta, hogy a XVI11. századbeli népköltészetben nem igen találta. A 
rajta csatakiáltás e balladában épúgy egyezik Thalynak. a tudósnak 
egy eredeti nézetével, mint Kölesd megnevezése a kuruc győzedelem 
színhelye gyanánt. 

4. Négyes alliteració mindjárt az ötös alliteráció után. Igaz, hogy 
ez a második nem olyan mesterkélt, mint az előbbeni. 

5. Szintén feltűnő sor: üldözte — öldözte; valami szójátékféle 
kifejezés, aminőket Tbaly eredeti költeményeiben is szeret. Ez a 
ritkább alak : öldöz megvan Thaly egy eredeti versében, Szuhay 
Mátyásban : «Kínzások ezrével mint gyötri, öldözii. (E költemény 
Thaly neve alatt jelent meg ily címen: «Szuhay Mátyás nótája. 
Kardal a XVII. század utolsó negyedéből. » Hazánk és külföld. 1868. 547.) 

Az egész sor gyökere, valamint a gyalogja — lovassa kifejezés 
föllelhető Thalynak többször említett cikkében (V&s. Ujs. 1864) 
Thaly ott idézi a Pozsonyi Labanc Naplóból: «Balogh Ádám, Somo-
gyi és Szekeres voltak az magok ezerével és 2000 talpas; az ráczok 
5000 voltak. Az gyalogját az rácznak eltörlötték, az lovassát most is 
persequálják.» 

6. E sor a Vitézi Énekek-ben közölt egy versből való (II, 312) 
amire Thaly is utal. E költemény volt valószínűleg Thaly ritmikus 
mintája is. 

Néhány észrevétel a kérdéses balladákról . 

(A balladák kéziratának elkallódása.) 

A kétséges tíz balladaszerű költemény kéziratait ujabban sokat 
keresték azokon a helyeken, a melyeket Thaly kijelölt mint eredő 
helyeket, máshol is, de sehol se lehetett őket megtalálni. Azt mondják 
a balladák hitelességének védői, hogy mind a tiz költemény eredetije 
elkallódott. Ebben az esetben azonban az elkallódás a következő 
okoknál fogva nem valószínű. 

A Thaly gyűjtötte és az Adalékokban valamint a Vitézi Énekek-ben 
közölt régi költemények eredeti kéziratai körülbelül mind megvannak 
vagy könnyen hitelesíthetők : csak ép a tíz gyanús költemény erede-
tije hiányzik. Mily különös véletlen volna az, hogy ép e tíz kallódott 
el ! Annál feltűnőbb, mivel az eredetiek egy részét Thaly szerint le-
véltárakban és könyvtárakban őrizték. A 10 költeményt ugyanis részben 
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levél- vagy könyvtárban találta Thaly — a mint mondja — részben 
pedig gyűjtőktől szerezte. Azonkívül még fel kellene tenni — a mi 
szintén valószínűtlen — hogy nemcsak a tíz költemény eredetije tűnt 
el, hanem eltűntek a mellékletek, a reájuk vonatkozó levelek, adatok 
és a variánsok is mind. Thaly, a mint ezt a Nemzeti Muzeumban 
őrzött levélgyűjteménye mutatja — eltette az érdektelen, múló körül-
ményekre vonatkozó leveleket is : mért nem őrizte volna meg azokat 
a leveleket, melyek az állítása szerint vidékről beküldött fontos költe-
ményekre vonatkoztak? Továbbá fel kellene tennünk, hogy a költe-
mények mellékletei ós a vonatkozó adatok is elvesztek pld. nemcsak 
az Оcskay-ballada maga tűnt volna el az Országos Levéltárból, 
hanem az a levél is, melyhez Thaly szerint mellékelve volt. E szerint 
tehát mind eltűntek volna : az eredeti kéziratok kivétel nélkül, a 
kéziratok mellékletei vagy a levelek, melyekkel Thalynak beküldték 
(holott a Thalyhoz intézett többi levél megvan levélgyűjteményében), 
Thaly levelei a gyűjtőkhöz, eltűntek volna a variansok és a nép ajkáról 
rövid idő alatt a dalolt költemények, melyeket Thaly még mint elő nép-
dalokat közöl. 

(Thaly álarcos költeményei.) 

A kétséges tíz ballada keletkezését megérteti velünk az a körül-
mény, hogy Thaly már mint egészen fiatal költő szeretett álarcos, 
áttulajdonított költeményeket írni, azaz olyanokat, a melyekben régi ko-
rabeli költemények nyelvét, modorát, hangját, tárgyát híven utánozta ; 
ezeket a költeményeket azután gyakran még valami régi névszerint 
megnevezett költőnek tulajdonította és XVII. vagy XVIII. századbeli 
évszámmal látta el. Ezeket az archaisztikus (régieskedő) költeménye-
ket tulajdon neve alatt adta ki, a mint hogy ő is szerzette őket. Ez az 
archaizáló költői szenvedély azonban nem volt minden csábítás nél-
kül olyanvalakire nézve, a ki mint Thaly kötetszámra gyűjti a régi 
költői maradványokat. 

Az áttulajdonított, régieskedő költeményeinek egy részét Thaly 
Kuruczvilág czimen adta ki, mint a címlapon írja «saját régi köl-
teményeiből» egybegyűjtve, «Egészen beleéltem magamat — írja 
Thaly az előszóban — a kurucz költészet szellemébe és modorába ; 
a mire önkéntelenül is, mintegy ösztönszerűleg kedvet kaptam a 
kurucz korszak szabadságharczai mozzanatainak költői alakú verses 
feldolgozására a magam részéről, az eredeti kurucz énekek, balladák, 
dalok mintájára^» «Számos helyütt — írja Thaly magáról ugyancsak 
az Előszóban — a kornak megfelelő régies nyelven és a régi magyar 
versalakokban óhajtottam visszatükrözni a kuruczvilág szellemét és 
változatos eseményeit. » 
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E gyűjteményben — mely kizárólag csak Thaly eredeti költemé-
nyeit tartalmazza; vannak pld. ily címűek: Thököly Bujdosói 1697. 
Énekli egy hegedős II. Bákóczi Ferencz táborában. — «Trencsény, 
Zsibó, Koronczó. Egy igaz kurucz vitéz éneke az ecsédi táborban 1710 
januárban, néhány nappal a romhányi harcz előtt.» — «Bonczidai 
Nóta. Énekli egy bujdosó szegény legény a kurucz világ után.» 

Thalynak ugyan e kötetében van egy szintén eredeti költeménye, 
a melynek ez a címe: «Hajnal Hasadása, 1703. Bégies modor-
ban. » Ennek a költeménynek első közlésekor címe így hangzott : 
«Hajnal Hasadása. Kurucz ballada. 1703.» (Egyetértés 1879 jun. 22.) 

A Thaly szerző-neve alatt megjelent álarcos költemények közt 
figyelmet érdemel Petrőczy Éneke (Thaly, Kuruczvilág 27), a mely 
(nem a tárgyra, de) hangra, archaisáló eljárásra, stílusra édes párja a 
Thaly felfedezte Újváriak dicséreti czímű kuruczballadának, (Ada-
lékok II, 270), melyet Thalynak tulajdonítok. A Thaly szerezte köl-
temény czíme ez : 

«Petrőczy István Bujdosó Éneke 1699» 

A Thaly gyűjteményében az Adalékokban közölt szerintem kétes 
régi költemény czíme : 

« Újváriak dicséreti. :И10 első feléböh 

Tehát látjuk, hogy a két költemény czímbeli évszáma is elég közel 
esik egymáshoz (1690—1710) Feltűnő, hogy az elsőt, Petrőczy Énekét, 
Thaly már 1863-ban közölte mint tulajdon költeményét mig a hozzá 
hasonló állítólagos kurucz-költemény szerinte 1868-ból való levéltári 
lelet ; tehát Thaly e szerint nem ismerte a régi költeményt, midőn 
a hozzá hasonló eredetit írta. 

A régieskedő, archaizáló költemény és a réginek állított költe-
mény határa néha elmosódik Thalynál. Ennek a két utóbbi költemény-
nek helyét esetleg ki is lehetne cserélni : az «Újváriak dicséretét» az 
archaizáló csoportba, «Petrőczy Énekét» az Adalékok régi költeményei 
közé lehetne sorolni, annélkül hogy az olvasó kirívó ellentétet venne 
észre a közlemény helye és minősége közt. 

(Párhuzamos helyek, archaizmusok.) 

A kérdéses balladák hitelességét nem lehet azzal támogatni, 
hogy egyes passzusaikhoz valódi népdalokból párhuzamos helyeket 
idézünk. Minden sikerült népdalimitációhoz találunk analog helyeket 
a népköltészetben, ha szerzőjük jól ismerte a népköltészet formáit meg 
szellemét és a népköltészetből indult ki. Thaly pld. kiadott neve alatt 
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szép népdal-utánzatokat (mint Arany is) ; mind az Arany, mind a 
Thaly nép dalutánzataihoz is lehet egyezéseket találni a valódi nép-
költészetben. Ebből tehát még nem lehet azt következtetni, hogy 
valódi népdalok. 

Értekezésemben fIrodalomtörténet 1913. 4-29] kimutatom, hogy a 
kérdéses balladákban nincs eredeti archaizmus, azaz olyan, mely elő 
nem fordulna Thaly editióiban, vagy a tőle idézett Írókban.1 Azt, hogy 
ezek a kifejezések máshol nem fordulnak elő, nem állítottam. Pld. a 
Murza lónév (a mely vita tárgya volt) előfordul a balladákban is, 
Thaly editióiban is : hogy ezeken kivül más Murza nevű ló nem lett 
volna, azt nem mondtam, nem is valószínű. 

A kétes balladák rímelő művészete is inkább egy XIX. század-
beli műköltőre semmint a XVIII . század legelejéről származó epikus 
népkölteményre vall. Torkos László egy hozzám intézett levelében a 
következő rímekre figyelmeztet engemet, mint a melyeknek nagy 
százaléka a XVIII. század elején meglepő : sereg diák — szententiát; 
Tamásét — sok másét (Ocskay ballada) halálom. — megállom; vágják— 
orczáját. Különösen a Bezerédi és az Újvári balladában fordulnak 
elő csoportosan jó rímek : trombitát — hátat ád, rácz után — kapi-
tány. — paripán, szaporán — magyarán — egynihány — az lován ; 
parragot-—laknak olt; száz lóval — zászlóval (ez utóbbi a mint 
László I. kimutatta előfordul Thalynak egy eredeti költeményében 
is) ; kitörvén — örvény ; főgenerálját — megtréfálják stb. 

Thalyra semmi árnyék nem eshetik e balladák miatt, hiszen 
kétségtelen, hogy szerzésüknél minden egyéni érdek ki volt zárva. 
Ot lelkesedése vezette. A költemény különben sem váltó, melynek az 
aláírás adja meg értékét : a költemény főértéke szépségében van. A mit 
Thaly tett, azt külföldön elsőrangú férfiak sokkal nagyobb arányok-
ban tették, pld. Franciaországban Prospère Merimée, kinek hálás 
nemzete szobrot állított. Kétségtelen, hogy e balladák alapján Thaly 
Kálmán jelentékenyebb helyet foglal el költészetünkben, semmint 
gondoltuk. E balladák valódiak, a mennyiben a költészet bennük valódi, 
színarany. 

R I E D L F R I G Y E S . 

1 Az Ocskay-ballada eme archaisztikus-népies színezetű kifejezésére : 
Pilátushoz küldi őket vacsorára még pótlólag megjegyzem, hogy e kife-
jezés előfordul Thalynak kedvenc írójában, Aranyban (A nagyidai czigá-
пуок-Ъап VI. «Most lelked vacsorán volt Pilátusnál»). 
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A következő fejtegetések a magyar ritmussal való tízesztendei 
foglalkozás során tett néliány megfigyelésre szeretnék felhívni az 
érdeklődést. E megfigyelések két probléma körül forognak. Az egyik : 
minő mai költészetünk versidoma ? A másik, —• mint ki fog tűnni, 
az elsővel szorosan összefüggő — : lehetséges-e a magyar nemzeti rit-
musnak más, szabadabb fejlődése is, mint a ritmikánkban nemzeti-
nek nevezett formák keretében ? — E fejtegetések eredményeinek 
megítélésénél természetesen alig támaszkodhatom másra, mint a 
magam és mások ritmusérzékére — a ritmusérzékre, amely a ritmi-
kában penes arbitrium est et ius et norma. 

I. 

Legyen szabad mindenekelőtt néhány feltűnő jelenségre hivat-
koznom, amelyek mérlegelése e kérdések fölvetésére vezetett. 

Négyesy Lászlónak A mértékes magyar verselés története c. 
könyvéből (291. L) tudjuk, hogy a magyar nemzeti versidom volta-
képen még a népies költészet virágkorában is meglehetősen aláren-
delt szerepet játszott irodalmunkban. Arany majdnem ugyanannyit 
ír nyugati versben, mint nemzetiben, Petőfi háromszorta, Tompa 
ötszörte többször használ nyugati formát, mint magyart. Nem hang-
zik-e ez a megállapítás izgatóan valószínűtlenül ? Az a Petőfi, aki 
a népköltészetből merít ihletet, a népdaltól tanul ritmust, aki tuda-
tosan népköltőnek vallja magát, ennyire elhanyagolná a magyar 
r i tmust? Arany, nemzeti versidomunk legnagyobb művésze és leg-
mélyrehatóbb kutatója, csak ennyire használná azt a magyar ritmust, 
amelyből épen ő csalta ki a dallamok legművészibb és legmeglepőbb 
lehetőségeit. Ez a kérdés szinte magától veti föl azt a gondolatot : 
vájjon nem érvényesül e náluk a magyar ritmus valamikép az ide-
gen köntösben is? 

A művelt népek költészetének mindenütt megvan a maga nem-
zeti versidoma. Ha próbálkozott is egyik-másik idegen ritmusnemek-
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bel, ez csak ideig-óráig tartó kísérletezésszámba ment : az uralkodó, 
a természetesen továbbfejlődő a nemzeti vers. Egyetlen kivétel talán 
a latin költészet, amely a görög versért lemondott a maga ritmusá-
ról. De ne feledjük, hogy a latin költészet a görögök utánzásából 
ólt, a mi irodalmunknak pedig egészen eredeti nagy költői is az ide-
gen formáknak látszanak kedvezni. Sőt a magyar formák Arany óta 
egyre szűkebb térre szorulnak. A nemzeti r i tmus mintha a kihalás 
felé haladna. Lehetséges ez? A magyar költészet megkívánta volna 
az öngyilkosság e nemét a latintól ? 

De hát az uralkodóvá lett nyugateurópai versidom, nyugateuró-
pai-e mindenestül? Az idom az, de a verselő eljárás nem. Dallam, 
ütembeosztás, strófaszerkezet, rímelés, mind német, de egy dolog, — 
a leglényegesebb ! — nem az : a ritmus. A nyugati versek ri tmusa 
a beszéd természetes hangsúlyából születik, a mi nyugateurópai ver-
seinké a görögös időmértékes prozódiából. Ott hangsúlyos és hang-
súlytalan szótagok váltakoznak, ná lunk hosszúk és rövidek. Csakhogy 
a mi nyelvünknek is van hangsúlya. Hova lesz ez a versből ? 
Hiszen eltüntetni nem lehet. A modern ritmika egyik alapelve, hogy 
minden vers hangsúlyos és időmértékes egyszerre. Mi hát a magyar 
nyugateurópai formákban a magyar hangsúly szerepe ? A hangsúly 
van annyira erős és elnyomhatatlan, hogy ez a szerep nem lehet 
mellékes. 

A kérdés megoldását legerősebben sürgette föl, de úgy gondolom, a 
megoldás útját is megmutatta: mai verselésünk vizsgálata. Soha olyan 
közönséges dolog nem volt nálunk a jó verselés, mint ma, amikor nem 
egyszer harmadrangú költők is megvesztegető szépen verselnek. De 
bizonyos az is, hogy ez a verselés sokszor nem egészen olyan jellegű, 
min t aminőhöz fülünk a múltban hozzászokott. Ha mai verseinket 
a r i tmus szempontjából elemezzük, lehetetlen észre nem venni, hogy 
igen sokszor nem skandálhatók fel a jambus ismert sémái szerint, 
pedig szemmel látható, hogy jambusiak akarnak lenni. És mégis : 
a legtöbbször épen ott a legdallamosabbak, ahol a jambus döcögni 
látszik. Itt van valami, amit meg kell magyarázni. 

Mikor ezelőtt hét évvel először foglalkoztam mai versidomunk 
problémájával,1 úgy gondoltam, hogy két ok magyarázza ezt a jelen-
séget. Az egyik a jambus bomlása, a másik francia hatás. Arany 
utáni költészetünk legnagyobb része jambikus. A jambusi formák 
lassankint annyira kicsiszolódtak és megszokottá lettek, hogy már 
nem tudtak új dallamot adni. Egyhangúak lettek. A költők erre a 

1 Dialógus a régi és az új magyar versről. Élet П. évf. 314. L 
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forma élénkítésére ösztönszerűleg kezdtek alkalmazni bizonyos szabályos 
döccenéeeket, és а vers ezekkel jobban hangzott, mint azelőtt A szabályos 
időmérték e döccenőiben aztán akaratlanul is meg-megszólalt, előbb félén-
ken, utóbb erősebben, a szavakban bennlüktető elfojtott magyar hang-
súly. (Mindez — mint látni fogjuk — kimutatható az Arany utáni 
költészetben.) Hogy egész erejével is meg mert szólalni ez a magyar 
hangsúly, az — úgy hit tem akkor — a francia ritmus hatásának 
tulajdonítható. Bizonyos, hogy az e század elején fellépett költők 
nagyrésze erősen francia hatás alatt áll és kétségtelen az is, hogy 
a francia ritmus meglepően rokon a mai versekben lüktető ritmussal. 

A probléma behatóbb vizsgálata azonban arra a belátásra veze-
tett, hogy semmiféle idegen hatást nem szükséges fölvenni a kérdé-
ses jelenség magyarázatára. A mai magyar ritmus minden zökkenés 
nélküli egyszerű továbbfejlődése a közelmúlt ós a régebbi mult köl-
tőinél található r i tmusnak. Vagyis : az időmértékes és hangsúlyos 
elvnek ma megfigyelhető érdekes összeolvadása nem a mai költészet 
jelensége, hanem megvolt régebben is, mint látni fogjuk, meglepő 
régen is. 

A probléma tehát ez : Hogyan viszonylik egymáshoz a magyar 
verselésben a hangsúly és az időmérték ? Az úgynevezett magyar 
nemzeti versidomra nézve ez a kérdés Arany és Négyesy fejtegetései 
óta körülbelül tisztázva van.'1 A görögös magyar verselés is egysze-
rűen megoldotta a problémát, amennyiben az eltanult görög dallam 
hatása alatt egyszerűen elfojtotta a magyar beszéd hangsúlyát és 
kifejlesztett egy új — nálunk persze természetellenes — hangsúlyt : 
a görögös lábak iktusának hosszú szótagját hangsúlyozza és a thesis 
szótagjait ejti le. A problémát tehát csak nyugateurópai versido-
munk körében kell vizsgálnunk. 

I t t azonban már bonyolultabb a dolog. Minthogy a magyar köl-
tők a német formákat is görög időmértékes technikával írták, azt 
lehetne gondolni, hogy a megoldás itt is az lesz, ami a görög for-
máknál : hogy a görög iktus elfojtja és helyettesíti a magyar hang-
súlyt. Csakhogy nem ilyen egyszerű a dolog. Hogy csakugyan nem 
így van, az szinte kísérletileg kimutatható. Minden tanár tudja, hogy 
a nemzeti ritmust jóformán nem is kell tanítani ; velünk születik ; 
a nemzeti ritmusú verset minden normális magyar gyerek magától 
is jól skandálja, sőt -— és azt hiszem, épen ebben nyilatkozik leg-

1 Néhány hónappal e dolgozat elkészülte után jelent meg Babits 
Mihálynak Irodalmi problémák c. könyve (Bpest. Nyugat, 1917.), melynek 
jegyzeteiben (278. s köv. 1.) néhány érdekes és finom idevonatkozó meg-
figyelést közöl. 

Irodalomtürténet. 10 
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jobban az ösztönszerű ritmusérzék ! — sokszor akkor is skandálva, 
énekelve mondja, mikor nem úgy kellene. Ilyenféleképen vagyunk a 
görög formákkal is. Ezeket már taní tni és gyakorolni kell, de aztán 
annyira beleveszik magukat a fülbe, hogy pl. a hexameteres verset 
is a legtöbb fiú olyankor is skandálva, értelmetlenül recitálja, mikor 
értelmesen kellene előadnia ; annyira elfoj t ja a görög ritmus a ma-
gyar hangsúlyt. Nem így áll a dolog a német formákkal. Ezeket is 
tanítjuk, skandáljuk, gyakoroljuk, és mégis : alig hallottam, hogy 
valaha egy fiú így mondta volna fel, pl. a Füstbe ment tervet : 

Egész u ton hazafelé 
Azon gondolkodám. 

Ösztönszerűleg így mondja mind, értelmesen : 

Egész úton hazafelé 
Azon gondolkodám, 

Vagy, ösztönszerű magyaros ritmizálással, így : 

Azon gondol/sodám 
Miként fogom szdHtani 
Rég nem látott anyám ? 

Ez azt mutatja, hogy a nyugateurópai magyar verselésben nincs 
meg a beszéd hangsúlyának sem az az egyeduralma, amely a nem 
zeti ritmusban, sem az a föltétlen leigázottsága, ami a görögös ver-
selésben. Mi hát a szerepe ? 

A vizsgálandó terület azonban még szűkebbre szorítható. Az ana-
pesztusi és daktilusi versek a maguk erős időmértékes zenéjével majd-
nem annyira elfojtják a magyar hangsúlyt , mint a tisztán görögös 
ritmusok. Azért ezek kevésbé alkalmasak a vizsgálatra. A trocheusi 
versek viszont annyira közel állnak a magyar ritmushoz, hogy nem 
egyszer alig is lehet megkülönböztetni őket, sőt a legtöbb trocheusi 
versünknek számos sora egyenesen átcsap a magyaros hangsúlyú ver-
selésbe. Azért a trocheusi versekből a magyar hangsúly általában győz-
tesen kerül ki. így maradna vizsgálatra nyugateurópai ritmusú köl-
tészetünknek jambusi része. Ebben az egész költészetben amúgy is a 
jambus uralkodik. Szerepe már Petőfinél, Aranynál is a legjelentő-
sebb és azóta óriási százalékra emelkedett .1 Mai r i tmusunk pedig — 
mint látni fogjuk — egyenesen a jambusból született. 

1 Négyesy 1892-iki statisztikája szerint Beviczky költészetének 80, 
Endrődiének 86, Ábrányi Emilének 72 százaléka jambus. (I. m. 313. 1.). 
Ez az arány azóta sem változott lényegesen. 
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így a kérdés végelemzésben ide tisztázódik : Van-e, és ha van, 
minő szerepe van a magyar hangsúlynak németes formájú jambusi 
költészetünkben 

H. 

Az első magyar jambusokat, mint tudjuk, Eáday Gedeon írta, 
а ХУШ. század közepén. íme Árpádjának egy stanzájából : 

Músám ! kinél tört út már régen Pindus útja 
S tudod jól, hol fakad a szüzek rúgott kútja stb. 

Bizonyos, hogy ezt a verset szerzője így skandálta : 
Músám / kinél tört út || már régen Pindus útja, 
S tudod jól, hol fakad || a szüzek rúgott kútja, 
Sőt játszottál te is || nádsipon verseket, stb.1 

De mikor a verset hangosan olvassuk, önkénytelenül is emígy 
mondjuk : 

Músám ! kinél tört út már régen Pindus útja, 
S íMdod jól, hol fakad a szüzek ingott kútja. 
Sőt I játszottál te is «ádsípon werseket, 
Végy már most trombitát || kezdj hangosb jepeket, 
í r j I Árpiidról \\ird meg, hol volt első hazája, 
S új honra vágyó nép || vezérévé mint lett ? 
.Beszéld el ú?jait, || számláld elő, mo le t t , 

'"'S hogy höcTölt végre meg || a négy folyóvíz táj a ? stb.2 

Es ez nem sérti a fülünket, nem érezzük a r i tmus sérelmének. 
Pedig ha egy hexametert olvasunk értelem szerint, ott érezzük, hogy 
megtörtük a ri tmust : 

Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban ? 

Ez sérti a fület, ez ritmustalan. Ebben két ellentmondó elv kevere-
dését érzem. Az előbbiben nincs ellentmondás. Ott, ha két elv moz-
gott is, csak különbözők voltak és békésen egybeolvadtak : a kettő 
közösen is ritmust ad. 

Báday érdeme vitán fölül áll. «На kísérlete sükerót — í r j a 
Arany — meg akarjuk mérni : ne Goethe ós Schiller remekeivel 
hasonlítsuk össze. Gondoljunk az időre : a német költészetben Gott-
sched vala tekintély, Gleim és Uz a hős, Lessing csak feltörekvő 
fiatal ember. Báday mintáit se keressük fölebb Gellertnél : s a ma-
gyar kezdemény nem fog pirulni mestere, a német irodalom előtt.«3 

1 A II jel (az alábbiakban is) pauzát jelent. 
j 2 A I jel az ütemelőzőt (1. a későbbiekben !) választja el. 

3 Arany : Báday Gedeon — Prózai dolg. 265. 1. 
10* 



140 SÍK SÁNDOR. 

Igaz, hogy ezek a jambusok erősen kezdetlegesek : nyolc sorban mind-
össze 14 tiszta jambus van, a spondeusok nyomasztóan uralkodnak. 
Pedig ennél még sokkal kezdetlegesebb jambusai is vannak (pl. a 
Eóka és holló c. mesében). Arany is mondja , hogy Káday bukdá-
csolva jár a töretlen úton és némely sorát alig lehet olvasni.1 És 
mégis : azért ezeket a verseket jambusnak érezzük. Megvan bennük 
a jambus zenéje. Emelkedő 3/8-os ritmusuk van, amely főleg a sorok 
vége felé élénken érezhető. Ez a jambusi menet a fontos bennük. 

Míg a jambusi menet főleg a sorok vége felé érvényesül, addig 
a hangsúly erősebb zengése i nkábba sor elején érezhető; a sor má-
sodik felében mintha türelmesebben simulna bele a jambusi menet 
ágyába. 

Ugyanezeket figyelhetjük meg Ráday egyéb jambusain és nyugat-
európai verselésünk többi megalapítóinál is. Kazinczy eleinte panasz-
kodik : «En, ki németben nem tévesztem el a schémát, magyarban 
eltévesztem, s fülem érzi, hogy a sor hibás, de megigazítani nem 
tudom».2 Persze, mert a németben nem küzd két külön elv ; a német-
ben hangsúlyos ritmus keretét a magyarban időmértékes prozódiával 
akarta kitölteni, persze hogy közben nem egykönnyen tudta elhall-
gattatni természetes magyaros ritmusérzékót Megérezte a problémát 
a kitűnő r i tmikai érzékű Pálóczi Horvát Ádám is. Mikor német dal-
lamokra ír verset, elméleti álláspontja ellenére is ösztönszerűleg hang-
súlyos technikával tölti be a német formát, olyan módon, mint ké-
sőbb Torkos László próbálta. A fejlődés azonban más utat választott. 
A jambikus verseket időmértékes prozódiával írták, de ott lüktetett 
azért bennük a magyaros hangsúly is, hol erősebben, hol gyengéb-
ben, hol jobban hozzásimulva a jambushoz, hol kevésbbé. Bizonyos 
kettősség kerül így a versbe. Két elv küzdelme kezdődik, már eleve 
hajlandósággal a békés megegyezésre. Ez kezdettől bizonyos dallam-
beli változatosságot kölcsönöz a németes magyar versnek. Ezt a hely-
zetet látjuk Ráday, Kazinczy, Verseghy, Dayka, Bacsányi, Kis János 
jambusaiban. A következő példákban az ismeretes jambusi mérték 
jelölésének mellőzésével a jambus köpönyegében mozgó magyar hang-
súlyt próbálom megjelölni. 

Zellim., lei/első zsengéjétől 
T/rted /o.sztám meg a tavaszt. 
~yêàd. ZeIli, kedvesed fezéből, 
fedd, kérlek^ forró csókkal azt. 

Kazinczy : Zellihez. 

* U. o. 236. 1. 
2 Pályám emlékezete. Magyar Remekírók 7. k. 351. 1. 
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Ki nyög ? melyik /«j/dogtalan 
Kiált megint a bú helyén ? 

~~КГ háborít fel untalan 
Afagánosságom éjjelén ? 

Bacsányi : Gyötrődés. 

Épen így pl. ezekben : Kazinczy : Kis fiú sírjára ; Verseghy : 
Búcsúzás, Klárikához ; Bacsányi : A bújdosók ; Dayka: Vitéz Imréhez ; 
Kis János : Hajós—Ének. 

Már Csokonainál elkezdődik a magyar hangsúly erősebb lükte-
tése. Csokonai, Kölcsey, Kisfaludy Károly, Bajza, Czuczor, Garay, de 
főleg Vörösmarty jambusaiban a magyaros hangsúly ereje láthatóan 
emelkedőben van. Előbb egyenrangúvá válik a jambusi lejtéssel, majd 
Vörösmartynál már túlzengi a jambust a maga kemény magyaros 
erejével. Ezeknek a jambusi verseknek tehát kettős ri tmusuk van, 
egy időmértékes, jambikus menet és egy magyar hangsúlyú lüktetés, 
de a kettő oly harmónikusan egybeolvad, min t akár Buda halála v. 
Toldi szerelme verseiben a Zrínyi-sor zenéje a choriambikus lejtés-
sel. A költők tudatosan jambust írnak, de ösztönszerű magyar r i tmus-
érzékük a jambuson belül, annak kára nélkül, úgy helyezi el a 
hangsúlyokat, hogy bizonyos magyaros r i tmust adnak. íme néhány 
példa : 

Adott magánosság, jövel, ragadj el 
""áZmodbS most is engemet. 

На I mások eZhagyának is, ne hagyj el, 
.Ringasd öleibe lelkemet. 

Csokonai : A magánossághoz. 

E vers nem egy sorában tiszta kétütemű nyolcast látunk : 
.Kíséred és | ápolgatod 
Színes világ I barátai. 

Vagy e két sorban nem szemmellátható-e a 2—3—3-as magyar 
ütemfaj : 

Tisztán, magába, csendesen, 
Élünk, fcimúlunk édesen. 

Vagy: 
Gyakorta jött felém || szent fáim alkonyában 
Zebegve szárnyain || egy kedves ideál, 
Lelkem derült, miként || a C/iárisok honában 

Az I első nyári nap | Лов sugárinal. 
Kölcsey : Ideál. 

Nyargal Zuárd az éjben 
Taj'tékozó paripán. • ^ 
Szelíd érzet szemében, 
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Reng a vitéz ölében 
Egy karcBÚ szép leány. 
Szél kapkod szög hajába, 
Ág és szirt /'átyolába. 

.Multadban nincs öröm, 
Jövődben nincs remény. 
Hanyatló szép hazám, 
.Miattad vérzem én. 

Sikolt a harci síp : _Hadj magyar, ritylj ! 
""Csatára hí hazád, kiíent aeélt ragadj. 

Víiláma fesse a szabadság Aa^nalát 
S für össze werbe a zsarnokfaj bíborát. 

Él még a magyarok nagy Istene, 
Jaj annak, ki /е/támad e/lene. 
Az Isten is segít, bír velünk ? 
Szabad népek «alánk s azok legyünk. 

Czuczor : Riadó. 

isten, segíts, fcirályok istene ! 
—fcmelcffel hozzád a /ctrály szivét, 

í r te lme légyen, mint napod szeme, 
Hogy I uégiglássa roppant helyzetét, 
Hogy aki fényben milliók felett van, 
Legyen dicsőbb erényben, hatalomban. 

Vörösmarty : Hymnus. 

Nézd a világot : annyi milliója, 
S Äöztük valódi bol dog oly kevés, 
ábrándozás az e'let megrontója. 
Mely I fcancsalul /'estett egekbe néz. 

U. a. A merengőhöz. 

így még pl. Csokonai : Parasztdal ; Kölcsey : Bákóczy h a j h . . . 
Zrínyi második éneke ; Kisfaludy K. : Az álmatlan király ; Bajza : 
Apotheozis ; Czuczor : Hunyadi, Legszebb ének ; Garay : Magyar hölgy, 
Az obsitos I. ; Eötvös : Búcsú ; Vörösmarty : Szózat, Jóslat, Az úri 
hölgyhöz stb. 

A fejlődés következő fokát Petőfi jambusai mutatják. Hogy az ő 
jambusai mennyire magyaros ízűek, arra Négyesy is rámutat idézett 
munkájában. «Petőfi föllépte óta — í r j a 1 — a nyugati f o r m á k . . . 

Kisfaludy K. : Zuárd. 

Bajza : Sóhajtás. 

1 I. m. 292. 1. 
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belső átalakuláson mentek át. Petőfiék nagy számmal írják e r i tmu-
sokat, de első tekintetre feltűnik, hogy más az ő jambusuk és tro-
chaeusuk, mint a Bajzáé vagy a Garayé. Magyarabb és egyénibb lett ; 
letörlődött róla a német szín és a chablonszerűség, kimért szabá-
lyossága eltűnt s a vers otthonisabb hangot nyert. A magyarosabb 
költői nyelv mellett magyarosabbnak tetszik a forma is ; sőt a for-
mák egy része valóban magyarosodott, csesuráik úgy kezdtek elhe-
lyezkedni, hogy a sor ízei a magyar vers ütemeihez lettek hasonlóvá. » 
Ezek a szavak egészen közel járnak az i t t fejtegetett felfogáshoz. 
Összevetésünk azt mutatja, hogy Petőfi jambusai, ha lényegileg nem 
is mások, mint az előző generációéi, de egy jelentős fokkal minden-
esetre magyarosabbak. A bennük lüktető magyar hangsúly legyőzte 
a jambust. Megmarad a jambikus menet, főleg a sor vége felé : a 
vers még mindig emelkedő ; megmarad a németes szerkezet szótag-
száma ; de a vers lelke, az iktus : a magyaros hangsúlyozás szerint 
lüktet. A ri tmus még mindig kettős, de uralkodó már a magyar 
hangsúly, amelynek férfiasan szabad emelkedései és esései között 
szerényen és harmonikusan megbújik a jambus lágyabb dallama : 
íme : 

Egyik kezében eke szarva, 
.Másik kezében kard,, 
így látni a szegény jó «epet, 
így ont majd vért, majd verítéket, 
Amíg csak e'Zte tart. 

^ Petőfi : A nép. 

Csak I szólna már || csak | szólna már 
A I harcok harsány trombitája ! 
A I csatajelt || a | csotajelt 
iíajongó lelkem alig várja. 

U. а. : Véres napokról álmodom. 

A Petőfiéhez hasonló erővel, de még nagyobb határozottsággal 
zeng a hangsúlyos magyar r i tmus Arany jambusaiban. Az ember 
szinte hajlandó volna azt hinni, hogy tudatos az eljárása. Hogy 
mennyire megtévesztő ez a technika, legjobban bizonyítja talán Erdélyi 
János tévedése, aki a Keveháza és a Katalin jambusait ősi nyolca-
soknak nézte 1 — és nem minden alap nélkül. íme : 

Mért vijjog a saskeselyű ? 
Mért szállong a furul s öl 
fíadintéző baljós madár, 
Szeles Dunának partinál ? 

Arany: Keveháza 

* Pályák és pálmák : 417—8. 1. 
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Sűrű sötét az éj 
Dühöng a déli szél. 
Jó Budavár magas 
Tornyán az érckakas 
Csikorog élesen. 

U. a. V. László. 

Isten veled, jobb részem arany álma ! 
Hü I Toldi, Csaba Jsten veletek ! 
Oly I messze a cél, || oly | magas a pálma, ! 
Rég törve lelkem és a test beteg. 
Ily hangulathoz istókom íalál ma : 
Elöveszem, — ha mire mehetek, — 
(.Kerülve mrázó erőlködést) 
Mint I öreg asszony || a | letett kötést. 

U. a. : Bolond látók, II. é. 

így még pl. Petőfiből : A hazáról, Egy estém otthon, Európa 
csendes, újra csendes . . . stb. Aranyból : Hídavatás, Letészem a lantot, 
ősszel stb. A népies irány egyéb költőiből, akiknél több-kevesebb 
határozottsággal ugyanezt a stádiumot ta lál juk: Tompa: A gólyához, 
Uj Simeon ; Gyulai : Horatius olvasásakor ; Lévay : Hívatlan vendég ; 
Mindszenty : Igére vár a nép. 

Nagyjából ugyanezt a fejlődési fokot találjuk a következő költői 
generációnál, Vajda János, Beviczky, Komjáthy, Budnyánszky, Endrődi, 
Ábrányi Emil, Várady Antal és kortársaik költészetében. A gya-
korlat ugyanaz, de a soroknak nincs az a kemény magyaros erejük, 
amit Petőfinél és Aranynál éreztünk. A vers inkább a lágyság, finom-
ság, a választékos, szelíd hangulatosság irányában fejlődik. Némelyi-
küknél egyéni muzsikája van a leggyakoribb formáknak is Vajdánál 
nem egyszer zökkenő, dacos darabosság, Beviczkynél puha, egyhangú 
melankólia szól a jambusból. 

De né ha csöndes éj szakán, 
£7álmodozva, egryedül 
Múlt ifjúság íündértaván 
.Hattyúi képei fölmerni. 

Vajda : Húsz év múlva. 

Csordultig telve az ürömpohár. 
Nyűgodni menni — jobb is volna, már ! 
De I nem mehetek, || mert | adós vagyok; 
S én várok, mert fizetni akarok. 

U. a. Memorandum. 
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Ilyen az ismeretes Luzitán dal is. 
Reviczkynek majdnem minden versét idézhetnők. Pl. : 

A regi vágyból, regi íángból 
Alig maradt egy sugaram. 
Virágszakasztó, daífakasztó 
időm iejár, ah, oda van. 
Május /egében kék egében 
Nem zeng íöbbé а regi dal. 
Ah, I nt/ugovóra üt az óra, 
S a I fény, a láng, a vágy || ftihal. 

Eeviczky : Finálé. 

így még : Komjáthy Jenő : A homályból, Eégi rege ; Endrődi : 
Csillag ; Rudnyánszky : Vakok világossága ; Ábrányi Emil : Magyar 
nyelv ; Váradi : A strassburgi harangok stb. 

Ennél a generációnál föllép egy új jelenség is, amely aztán meg-
adja a végső lökést a mai fejlődés felé: Megkezdődik a jambus bom-
lása. — Ilyen strófákat is találunk : 

^/faragod w/lámával wejrtördelted 
életem büszke fáját, oh t/ram ! 
£rőm, reményim, üdvöm : csak szilánkok 
Akaratod sötét forgóiban. 

Magamra hagytál ; gyászba borítottad 
Szívemet, mint vihar az óceánt ; 
Lelkem cél nélkül íe'velyeg az árnyban, 
S bukdácsol le szerelt hajó gyanánt. 

Endrődi : Diadal. 

Nyilvánvaló, hogy ebben már alig van valami a jambusból. A ma-
gyar hangsúly itt már úgyszólván teljesen leigázta. Nem maradt más 
belőle, mint amit a jambust menet nevével próbáltam megközelíteni ; 
a vers emelkedő ; a sorok végén, főleg a páros (élesrímű) sorok végén 
ez egész határozottan érezhető. De a vers maga mégis elsősorban 
hangsúlyos magyar vers. Ez a két strófa már majdnem teljesen 
a mai állapotot jelöli : Ilyeneket találunk e nemzedék többi költőjénél 
is. Van azonban egy költője ennek a költői generációnak, akinek 
jóformán egész ri tmikájában ez az uralkodó jel leg: küzdelem a jam-
busból a magyar ritmus felé. Ez Kiss József. 0 tekinthető a mai ma-
gyar ritmus szorosabb értelemben vett előzőjének. Az ő jambusainak 
nagy részében egészen világosan érezhető a hangsúlyos elv közelgő 
végleges győzelme. Jambusi már csak a séma. Megvan a sablonos szó-
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tagszám és a halkan meghúzódó jambikus menet, de a ritmus egé-
szen magyar. 

Megállnák ablakod alatt. 
De I nem szabad. 

-Követnélek titokba, hűn, 
De I tudom : bűn. 

Kiss József: Megállnék ablakod alatt. 

.Feíhőtlen égbolt egyenletes kékje : 

.Ragyogott iVápoly ítmdérege rám ; 
S íe/kembe /ágyán, Zábujjhegyen tépve. 
Bevonult а béke, harcok után. 

U. а. : Nápolyi emlék. 

Világot láttam, nagy földet bejártam, 
Détszaki tájon csitlagot imádtam, 
Virágzó, szőke Tiszának parijától 
Bolyongó ösztön messze sodort távol : 
Havas aijában, térdig a rözsában — 
Jártam a hullámos kék Itáliában. 

U. a. : Jehova. I. 

Ez az utóbbi sor tiszta magyar alexandrin. Ebben a sorban már 
annyira tisztán magyar r i tmus cseng, hogy a jambus teljesen eltűnt, 
amit legvilágosabban mutat az, hogy a magyar ritmus kedvéért az 
eredeti séma szerint tizenegy szótagos (hatodfeles jambusi) sort meg-
toldja egy tizenkettedik szótaggal. De ez nem tűnik föl, nem bontja 
meg az eddigi ritmust, mert az eló'bbi tizenegyesekben is ugyanezt a 
magyar r i tmust hallottuk, csak egy fokkal kevésbé aprózottan. 

Ш . 

Ezzel eljutottunk a mai fejlődésig. A mai fok első fontos elő-
készítője a jambus bomlása. Láttuk, hogy a mult század utolsó negyedé-
ben a jambus egyre halványul, egyre jobban háttérbe szorul, a magyar 
ri tmus egyre jobban töri, szaggatja a jambusi sémák kereteit. A jambus-
ban egyre több látszólagos döccenő tűnik fel, de ezekkel a dallamosság nem 
veszít, hanem nyer : változatosabbá, erősebbé, magyarabbá lesz. A má-
sik szál talán a francia hatás. A századeleji költők legnagyobb részén 
tartalmilag is meglátszik a francia líra hatása. A formában ez két-
féle módon látszik érvényesülni : Egyrészt megjelennek és meglehetős 
nagy teret foglalnak el a francia szerkezetek : a francia alexandrin, 
a szonett, egy egész sereg dalforma, sőt még a ritkább román vers-
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alakok is fel-feltűnnek (ballada, triolett), újra meg új ra fölbukkannak 
a Verlaine-féle Art poétique ritmikai követelései. (De la musique 
avant toute chose, — Et pour cela préfère l'Impair!) ; meghonosodik 
a vers libre stb. Másrészt — és ez a fontosabb — a rokon francia 
ri tmus ösztönzőleg hat a mi r i tmusunk magyaros irányban való 
fejlesztésére. Ez a hatás valószínűleg nem lett tudatossá az egyes 
költőknél. De mivel a francia versidom lényegesen hasonlít a fejlődés 
során már úgyis elemi erővel jelentkező magyaros vershez, úgy 
látszik, az ismert és szeretett francia példák ritmikai utánérzése aka-
ratlanul is némi lökést adott a fejlődésnek. A francia versben is 
csak a sorok szótagszáma van meghatározva, azon belül szabad számú 
és távolságú hangsúlyok adják a ritmust, mint emitt. Lényeges különb-
ség a kettő közt alig is van talán egyéb, minthogy a francia vers, a 
nyelv természetének megfelelően, emelkedő, míg a magyar, ellenkező-
leg, eső jellegű. Természetesen : azért nem lehet francia versidomról 
beszélni a magyarban, hiszen ez a mai magyar vers a természetes 
magyar hangsúlyozáson alapszik, tehát leglényegében magyar. A mai 
magyar versidom természetes előzője a magyar jambusban — mint 
láttuk — kezdet óta jelentkező, előbb félénken meghúzódó, utóbb 
egyre nagyobb erővel kitörő hangsúlyos magyar ritmus, amely a maga 
természetes fejlődése során hozta létre a mai versidomot. 

Ezt a mai fokot a legnagyobb erővel és hatással képviseli Ady 
Endre költészete.1 Első jelentős kötetének, az Uj verseknek egy részé-
ben körülbelül azt a fokot találjuk, amit Kiss Józsefnél látunk, 
csakhogy következetesebben. A kötet egy jó része azonban már a 
tiszta magyar ri tmust mutatja, sokszor a jambusi menetű strófa kere-
tében, de nem egyszer már a jambusi menetet is teljesen elveti a 
jambus iskolájában változatossá, szabaddá finomult és megerősödött 
magyar hangsúly. Ez a vers pl. jambikus menetű : 

Breton parton sújt majd az álom 
S aíszunk И /ehéren és halottan 
Tengeies, íeli, szürke /ájon. 

1 Tárgyam természete szerint egy sereg verset kell idéznem csupa 
élő, nem egyszer bizonyára pályájuk derekán is innen lévő költőkből. 
Magától értetődik, hogy ez az idézés sem pozitív sem negativ érté-
kelést nem akar jelenteni ; hiszen ez az órtékelés az eleven élet mai 
irodalmával szemben még alig lehetne ment szubjektív elemektől, egyéni 
véleményeknek pedig nem volna közük az irodalomtörténethez. E fejte-
getések számára ezek a versek mint megfigyelési adatok, mint ritmikai 
tények fontosak. 
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Jönnék erős, breton iegények 
S fejkötős, komoly, szűz leányok 
S fölzeng egy bús, II istenes ének. 

Köd és zsolozsma. || Zúg a tenger, 
Főrös bárkára visznek minket, 
Könnyel, w'rággal, /"élelemmel. 

S íéli orkán vad szele dobban. 
Vörös bárkánk tengerre vágtat 
S /utunk II fehóren és halottan. 

Ady : Temetés a tengeren. 

Első tekintetre látszik, hogy a verssorok sémája az ötödfeles 
jambus. De az ilyen sorok : 

Téli orkán vad szele dobban 
vagy: 

Fejkötős feomoly szűz leányok 

mutatják, hogy a magyar hangsúly megtörte a jambust. A vers mólyen 
zengő, gyászindulószerű zenéjéhez kétségtelenül lényegesen hozzájárul-
nak ezek a hibás jambusú, de annál dallamosabb sorok. Nyilvánvaló, 
hogy itt a r i tmus valami belsőségesebb, a sorok tartalmát, de főleg 
hangulatát szorosabban követő, azzal együtt változó dallamosság. 
Változatosabb, mint az egyszerű jambus. Jóformán minden sornak 
megvan a maga saját hangulatárnyalata és ritmusárnyalata. A ma-
gyaros ritmus itt-ott jobban hozzásimul a jambushoz, máshol egészen 
eltávozik tőle és csak úgy lebegteti maga körül, mint valami köny-
nyed, szabadon lebegő, a testhez nem simuló, mégis ahhoz tartozó 
finom palástot. 

A következő versekben szintén megvan a jambikus menet, de a 
magyar hangsúly lüktetése egyre erősebb, határozottabb : 

Ültem partjain Baby Ionnak 
S ültem már partjain a Gondnak. 

U. a. : Sötét vizek partján. 

Bíbor-palástban jött || fceletről 
A I rimek ősi hajnalán 
Jött I boros kedvvel, paripásan, 
Zeneszerszámmal, dalosán 
És I mellém ült le ős Kaján. 

U. a. : Az ős Kaján. 
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Vagyok, mint minden ember : fenség, 
.Észak-fok, íitok, idegenség, 
Lidérces messze fény. 
Lidérces messze fény. 

U. a. : Prológus. (Szeretném, ha szeretnének.) 

Tort ülök az e/illant evek 
Szőlőhegyén s uidáman buggyan 
Д/kamon a szüreti ének. 

U. a.: Elillant évek szőlőhegyén. 

Ellenben a következő példák a jambustól teljesen felszabadultan 
mutat ják az eddigiekben megismert magyar r i tmus t : 

Gó'J és Magú g fia vagyok én, -л, J 
T/iába döngetek Äaput, falat. 
S mégis megrkérdem í öletek : 
Szabad-e sírni a Jf árpát ok alatt. 

U. a. : Uj versek. 
Én a Halál rokona vagyok, 
Szeretem a tüniS szerelmet, 
Szeretem mer/csókolni azt, 
Aki I elmegy. 

U. a. : A Halál rokona. 

Hailottátok már ? 
Ősszel, amikor kavarog a köd, 
Az I éjszakában || falaki || nyöszörög. 

U. a. : Az őszi lárma. 

Milyen művészi ritmusa van például ennek a három sornak ! 
Az első sor aggodalmas kérdéséhez mennyire illik a nagy lassítás, a 
sok hosszú szótag ; a második sor izgatott fölrezzenéséhez a rohamos 
gyorsítás ; a harmadik kínos hallucinációjához a sor meg-megszakadó, 
nehézkesen, de izgatottan induló ri tmusa és hangutánzása; (úgy érzem, 
ebben a sorban két pauza is van.) 

Ha már most végignézünk mai költészetünkön, ritmika szem-
pontjából meglehetős változatosságot találunk. Élnek a hagyományos 
magyaros formák. Ady Endre például sűrűn használja őket. Föl-
föltűnnek a klasszikus strófák (alkaiosi, sapphói, asklepiadesi) ; Meg-
megjelennek a nyugateurópai sémák különféle alakjai is, de ezek 
prózódiája szinte kizárólag ez az újabb fejlődésű magyar ritmus, me-
lyet születésétől napjainkig próbáltunk kísérni. Az egyes költők -— 
egyéni ritmusérzékük különböző fejlettségi foka és költészetük külön-
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böző hangulati színezete szerint — az ismertetett fejlődési sor külön-
böző fokain állnak. Csokonaitól Adyig valamennyi formának vannak 
képviselői. Ez az ú j magyar r i tmus aztán érvényesül egészen újon 
fejlődött eredeti szerkezetekben is. 

Legvirtuózabb mai verselőnknek, Babits Mihálynak verseiben is 
megtaláljuk ezt a modern hangsúlyos ritmust. Például egy szonett-
jében : 

Hányt mesterünk ! íehozzád száll az ének : 
ládd I Zéha gáncsaik lantom elborítják 
s mint I gyermek hogyha idegenbe szidják 
édes apjához panaszkodni tér meg : 

Ugy I hozzád én. E nemzedék szemének 
gyengS' e láng, bár új olajak sziíják : 
cintányérral mulatnak már a sziítyák 
s rejtett kincset sejteni rá nem érnek. 

Babits : Arany Jánoshoz. 

Sőt Babitsnál még görög formájú időmértékes versben is meg-
találjuk ezt. Októberi ájtatosság című verse például alkaiosi formájú, 
rímekkel. De az alkaiosi soron belül félreismerhetetlen erővel jelent-
kezik a magyar hangsúlyos ritmus, amely legtöbbször egybeesik a görö-
gös iktussal, de nem egyszer különválik és győzelmesen elnyomja azt : 

A Äorus padján, honnan a ráojon át 
látni a íemplom sok kiesi w/lanyát 
mert az imát uiilany ftiséri 
s új tüze régi £/runk dicséri. 
A I /corns padján egymagam ülök én, 
mint egy /cárvallott eikeserült legény, 

bárány-e, bárány-о vagy farkas ? 
Szól a fa tárna : /eikem hallgass ! 

U. az : Októberi ájtatosság. 

Ugyanúgy Kosztolányi Dezsőnél : 

А' I húgomat a bánat e/jegyezte 
És I most csak ül, Ц szelíden, csendben ül 
Firágai közt, || mindig egyedül. 
Ő is virág. II Hervadt virág a lelke. 
А I /mgomat a bánat e/jegyezte. 

Kosztolányi : A szegény kisgyermek panaszai. 

Az előbbiekkel rokon más költőkből : 
Balázs Béla : Most ; Tóth Árpád : Meddő órán ; Szép Ernő : Mint 

magányos lovast az este . . . ; Kemény Simon : Napos februári dél a 
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Dunaparton ; Ignotus : Öregkor jött rám ; Szilágyi Géza : A hegedűs ; 
Pásztor Árpád : Mikes ; Dutka Ákos : Nézem a kezem ; Somlyó Zol-
tán : Selyemköpeny : Heltai Jenő : Előszó. 

Más irányú élő költőknél is ezt a ritmust találjuk, többé-kevósbbó 
kifejlődve. íme : 

.áíkony van. H A I tóparton áílva, 
Nézek a szürkülő homályba. 
Két I partja közt a mély medernek. 
Nagy I jégtáblák némán bevernek, 
ífehér, /lovas Rektoriatok, 
Ameddig csak e/láthatok, 
De a I homály, az esti köd 
Lassan-lassan mindent beföd. 

Vargha Gyula : A Dunaparton. 

í/ram, a telet te formáltad, 
A zivatarnak te adsz szárnyat 
S gondod, kinek kiterjed mindenekre, 
Tudod-e, hogy meghalt az este 
A kis I Demeter iíózsika? 

Szabolcska Mihály : Dal a kis Demeter Bózsikáról. 

Örömest elek, még sok évre i'árok, 
De a I nagy útra ma is készen állok. 
Volt I törődésem, más egyéb rovásom, 
De I megfizettem. Kész a számadásom. 

Kedves volt «ékem ez a bús planéta, 
A'atona voltam s egy kicsit poéta. 
Kardomat bízom jó legény fiamra, 
Lantom akasztom vadrózsa-bokorra. 

Bárd Miklós : Örömest élek. 

jQhangozott sok dal azóta, 
.Hhervadt rózsa is nem egy. 
Most I más a szív és más a nóta 
Es I bőkezűbb a női kegy. 
На I rám nevet, || most | más a gondom, 
Érzelgve nem futok tova . . . 
De I mégis — ah ! — sóhajtva mondom : 
Húszéves nem leszek soha 1 

Kozma Andor : Egy rózsa. 

A finn király /iának volt egy nagy kalapácsa, 
Ő volt a magas észak tegrremekebb kovácsa. 
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Nem tudott senki jobban önteni, verni bronzot. 
Hírneve sok tanítványt a csúd bányákba vonzott. 
Kardverni ott tanultak : a fcözel és a íávol, 
Királyfiak, Airályok nj/ugatról, dél hónából. 

Zempléni Árpád : A kalapács. 

így még pl. : Harsányi Kálmán : Hallgass, pergőtűz ; Oláh Gábor : 
Anyám dalol ; Juhász Gyula : Örök visszhangjaink ; Erdős Eenée : 
Zsoltár; Harsányi L a j o s : Magyar t é l ; Bodor Aladár : A bűnösök 
litániája ; Lendvay I s tván : A római ; Kárpát i Aurél : Ha e l jön ; Sajó 
Sándor : Kincses hajó ; Szalay Mátyás : A milliók testvére ; Badványi 
Kálmán : Mikor az őszi hervadás tarol ; Emőd Tamás : Ha vissza-
jönnek stb. 

IY. 

Mik ennek az új magyar versidomnak legszembetűnőbb törvényei ? 
Azt gondolom, a következők; 

1. A ri tmust a hangsúly adja, a magyar beszéd természetes 
hangsúlyozása. A vers tehát hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok 
szabályos váltakozásából áll, ez a szabályosság azonban igen kevéssé 
kötött : a hangsúlyozás szabadon símúl az értelem és a hangulat 
változásaihoz. Az egyes sorokban csak a szótagszám van meghatározva, 
sem a hangsúlyok számát, sem egymástól való távolságukat nem köti 
séma. (Van sor, ahol négy gyenge szótag követ egy hangsúlyost : Pl. 
Ősszel, amikor kavarog a köd. Ady.) Egyes szabadabb formák a 
szótagszám megkötöttségét is elvetik, — ami különben a görögös és 
németes időmértékes verselésben is előfordult. 

2. Minthogy a beszédben nem minden hangsúlyos szótagot 
hangsúlyozunk egyenlő erősen, azért a versbeli iktusok sem mind 
egyenlő erejűek. A hangsúly erejének legalább is két (talán három) 
foka van. Például Vörösmarty Hymnusa két első sorának négy-négy 
iktusa közül a páratlanok erősebbek, a párosak gyengébbek. 

Isten segíts királyok Istene ! 
Emeld fel hozzád a király szivét. 

Ez is bizonyos változatosságot, mozgalmasságot ad a versnek. 
3. Minthogy a hangsúlyos beszéd olykor rövid szüneteket is tart, 

a r i tmusban is vannak rövid pauzák (pl. S alszunk || fehéren és halot-
tan). így megtörténhetik az is, hogy látszólag két hangsúlyos szótag 
kerül egymás mellé : nincs köztük súlytalan. Ilyenkor pauza van 
köztük, amely kitölt egy súlytalan taktusrésznyi időközt (Pl. Föl-
zeng egy bús |] istenes ének.) 
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4. Minthogy a magyar szó hangsúlya az első szótagra esik, és 
így az ütemek általában hangsúllyal kezdődnek, azért a sorok is 
legtöbbször hangsúlyos szótaggal, iktussal kezdődnek vagyis esők, 
innen van az is, hogy a sorok ősi időmértékes dallama, a jambusi 
menet, inkább a sorok második felében érezhető, a sor elején elné-
mít ja az erős eső hangsúly. Vannak azonban elég szép számmal olyan 
egy-,sőt itt-ott kétszótagú nyelvelemek is, amelyek rendesen hang-
súlytalanok (névelők, és, de, stb.). Ha már most a sort ilyenek kezdik, 
akkor látszólag súlytalanul kezdődik. Ezt lehetne úgy magyarázni, 
hogy a jambus a sor elején is érvényesül. Sokkal valószínűbb azon-
ban, hogy az ilyen súlytalan kezdetek az ütemen kívül eső ütemelő-
zőknek tekintendők, ami különben — mint Gábor Ignác nagyon 
valószínűvé tette — a régi magyar verselésben sem ismeretlen. 1 Annál 
valószínűbb ez a felfogás, mert a két-súlytalan-szótagú kezdetet a 
jambus nem magyarázná. 

Ilyen sorok pl. 
Egyszótagú ütemelőzővel : 

Óh I Ró ma, Лота, megalázott Лота ! (Gyulai). 
Mint I öregasszony a Zetett feötést (Arany). 

Kétszótagúval : 
A kis I Demeter Jíózsika (Szabolcska). 
De а I nagy útra mégis készen állok (Bárd M.) —. 
Aki I eímegy (Ady). 

Ezek volnának e versidom legszembetűnőbb jellemzői. 
Természetesen van még egy sereg kérdés, amiket ezek a fejtege-

tések alig érintettek, és amik még beható vizsgálatra várnak. Byen 
volna pl. az ütemek belső szerkezetének vizsgálata. Mennyiben mások 
mint a népies formák ütemei. Feleződnek-e, mint amazok ? Csak 
párosrészüek-e, mint amazok, vagy — mint hiszem — szerepel bennük 
a s / i-es ütemfaj is ? Egyáltalán : hogyan viszonylik ez az egész vers-
idom népies nemzeti ritmusunkhoz ? Annak egyszerű továbbfejlő-
dése-e, vagy egy más, de épen úgy nemzeti ritmus ? Es nemzeti-e igazán 
vagy csak a nyugateurópai verselés némi módosítása, nyelvünkhöz 
simulása ? 

Mindezek tanulmányozását erősen megnehezíti, hogy e r i tmu-
sok mögött nem áll egy egységes, kifejlődött, velük egyeredetű és 
egyritmusú magyar zene. 

Nekem úgy tetszik, hogy ez az új versidom minden nyugati 
rokonsága ellenére is joggal tekinthető nemzetinek. A ritmus lényege 

1 Gábor Ignáez : A magyar ősi ritmus. Bpest. 1908. 
Irodalomtörténet. 11 
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a hangsúly, az iktus. Ennek a versnek hangsúlyát a magyar nyelv, 
a magyar beszéd hangsúlya adja, ez a hangsúly pedig legsajátabb 
tulajdonunk. Ha nem is született ez a versidom egyenesen a népköl-
tészet formáiból, de lehetetlen volna megérteni létrejöttét, ha csak 
föl nem tesszük, hogy a magyar költők lelkében, ritmusérzékében — 
akkor is, mikor idegen formákban írtak — öntudatlanul is ott zengett 
a népköltészet ősi ritmusa, a lelkünkből lelkezett ősi magyar zene, 
és ez teremtett általuk a németes forma köntösében is magyar rit-
must. Hangsúly, tempó, dallam : édestestvér a népies magyar versben 
és ebben a másikban. Lényeges különbséget csak egyet érzek a kettő 
közt : ez az új ritmus sokkal szabadabb, nincs kötve a hagyományos 
beosztásokhoz, változatosabb, simulékonyabb, gazdagabb. De a lényeg-
ben ugyanegy elv teremti meg mindkettőt. A magyar hangsúly 
dolgozik itt is, ott is, csakhogy mig ott beérte a népdalformák sé-
máival, legfölebb azokból alkotott új kombinációkat (Arany) — itt 
már széttörte a hagyományos formákat, meghódította a nyugati költé-
szetnek (német, francia, olasz, angol) majdnem minden szerkezetét, 
de a maga magyar zenéjével töltötte be őket. Aztán megpróbált ön-
magából is, idegen minták nélkül is, új alakokat teremteni (Ady). 
Ezen a téren még beláthatatlan perspektíva nyílik előtte. Szóval úgy 
látom, hogy ebben a ritmusban a magyar nemzeti versidomnak egy 
szabadabb, gazdagabb, változatosabb és főképen beláthatatlan fejlő-
désre képes új formáját kell üdvözölnünk. 

És erre valóban szükség is volt. 1892-ben ezt írta Négyesy : 
«Mai líránkban a nyugati ritmus, de főleg a jambus, annyira el van 
hatalmasodva, hogy költészetünk formai magyarságát komoly vesze-
delem fenyegeti. . . A magyar versforma nem minden műfajhoz illik. . . 
Ha egyéb műfajokat magyar formában írnának, mindjárt népdalias 
jelleget kapna a költemény. . . A magyar formák szűk hangulatkörét 
az előző költői nemzedék úgyszólván kiélte, e ritmusokat a Petőfi s 
Tóth Kálmán követői elcsépelték. . . Alig lehet magyar ritmusban 
anélkül megszólalni mai költőnek, hogy seregestől ne költse föl az 
emlékeket. — Új hang, változatosság kell a lírában ; egy-egy korszak 
nem használhatja az előbbi kor sujtásait.» De bizalommal folytatta: 
«A nemzeti versformák mégis lényünkhöz vannak nőve s teljes kiha-
lásuktól nem tarthatunk addig, míg nyelvünk megtartja főbb hangzati 
sajátságait s különösen hangsúlyozását.»1 A fejlődés igazolta ezt a 
bizalmat. A magyar hangsúly megtette a magáét és egy merész hó-
dító hadjárattal új mezőket nyitott a magyar versidom fejlődésének. 

SÍK SÁNDOB. 

1 I. m. 312, 318, 320. 



TOMPA ÉS REMÉNYI. 

Tompa születésének 100 éves évfordulójakor országszerte meg-
nyilvánult az igaz ragaszkodás, mellyel a magyar nemzet a népies-
hazafias irodalmi irány egyik legkiválóbb képviselője iránt viseltetik. 
Ezek az ünneplések bizonyítják, hogy Petőfi és Arany költészete 
mellett, a Tompa művei is mennyire átmentek népünk lelkébe, mily 
nagy hatással vannak a magyar nópjellem kialakulására. 

Költőnket egyik óletírója, Ferenczy József a német Kleisttal, a 
francia Lamartine-nal, az angol Coleridge-zsel és különösen a magyar 
származású osztrák költővel Lenauval hasonlítja össze ; 1 akik szintén 
a szabad természetnek az elmúlásra emlékeztető jelenségeinél időztek 
legszívesebben. Tompa költészetét is leginkább borús hangulat ós az 
abból visszatükröződő világfájdalom jellemzi. 

Benső érzelemvilága, mely Lévay szerint : « nem egy nyugodt 
kebel nyájas, derengő világa, hanem sötét borongás, majd élénk fáj-
dalom» 2 , kifejezésre talál a szabadságharc leverése után írt hazafias 
költeményeiben is. Kétségbeesik a haza jövőjón, mint a Pusztán című 
költeménye muta t j a : 

«Meghalsz, én nemzetem ! s halálod 
Ha elvégeztetett : 
Mért nem döfik hát már keresztül 
Egyszerre szivedet?» 

Az 1860-as évek közeledtével, a nemzeti újraébredés hatása alatt, 
e költemények alaphangja változáson ment át. Abban az időben 
Tompa volt a közhangulat, leghívebb kifejezője és 1859-ben Kazinczy 
Ferenc születésének 100-ik évfordulójára és 1860-ban a sárospataki 
főiskola 300 éves fennállása megünneplésére írott ódáiban már a 
nemzet jövőjébe vetett hit erős hangja csendül meg. 

1 Tompa Mihály. Irta Ferenczy József. Kassa, Maurer A 1877, 
65—66. 11. 

2 Emlékbeszéd : Lévay Józseftől; olvastatott 1869 február 14. a Kisfaludy 
Társaságban Magyar könyvtár 443 sz. 6. lap. 

11* 
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Tompa az 1860. év tavaszától sokat panaszkodott szembaja miatt. 
Ritkábban távozott el Hanváról. Eseményszámba ment ezért, hogy 
feleségével együtt megjelent Rimaszombatban 1860 szeptember 16.-án 
a Reményi Ede hangversenyén, 

Világhírű hegedűművészünk császári amnesztiával azon óv elején 
tért haza hosszú száműzetéséből ós budapesti hangversenyei után, 
áprilisban megkezdte a vidéken művészi körútját, mely valóságos 
diadalmenet volt. Legelőbb a családja régi lakóhelyét, Miskolcot, és 
szülővárosát Egert, aztán a többi városokat vette sorra. Általánosan 
csodált művészete még jobban élesztette a felbuzduló hazafias érzést 
az országban. Népszerűségét és az elért sikert mutatja, hogy már 1861 
év elején : 27,000 forintot hegedült össze jótékony célra ; 29 város 
díszpolgárrá, 37 kaszinó tiszteletbeli tagjává, a pesti franciskánusok 
konfráterré, a rimaszombati és más városbeli csizmadiák céhmesterré, 
Nógrád megye bizottsági taggá választották ; Kiskunhalas pedig 60 
hold földet ajándékozott a művésznek. 1 

Reményi fivéreivel : Károllyal és Józseffel, továbbá hegedűjátéká-
nak rendszerinti kísérőjével Beale angol zongoraművésszel, a losonci 
hangverseny után 1860 szeptember 15.-én érkezett Rimaszombatba. A 
művészi körútról Reményi József (ki min t vácmegyei áldozópap korán 
elhalt) naplót vezetett, melyet a Reményi unokaöccse és a művészre 
vonatkozó adatok gyűjtője : Farkas Ferenc adott át Reményi Katalin-
Jankovich Bélánénak, a Reményi Ede nővérének. Reményi Katalinnak 
a mult évben történt halála után az értékes naplót a leánya özv-
Vécseyné—Jankovich Lujza, ismert í rónő őrizte meg. A napló a. 
rimaszombati hangversenyt és a híres hegedűsnek T o m p a Mihállyal 
találkozását következően ír ja le : 

« 1860-iki szeptember 15.-én érkeztünk meg Rimaszombatba. A 
város előtti erdőnek «Szabadka» nevű gyönyörű helyén igen csinos 
küldöttség — melyben nők is voltak — fogadta a művészt, a cigányok a 
Rákóczit húzták. A városba történt megérkezésünk nagy szenzációt 
okozott. Edus Miklovics Ferenc2 házába szállott. Este a dalárda tisz-
telgett, éjjel a cigánybanda. Másnap az Edus háziurához jött Tompa 
Mihály nejével, s Edus és Tompa között megtörtént a barátkozás. 
Tompa Edus albumába szép verset irt : Edus és Tompa szövetséget 
kötöttek, hogy egyik verset, másik pedig erre zenét fog mihamarabb 
készíteni. Szeptember 16. este volt egy igen-igen gyönyörű hangver-
seny. Ezután nagy tiszteleti lakoma és bál. Rimaszombatban Edust 

1 Vasárnapi Újság 1861. évf. 58. lap. 
2 Jóhírű rimaszombati ügyvéd. 
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a csizmadiák tiszteletbeli céhmesternek tették (L. a diplomát). Szep-
tember 17-én a távozó művészt kikisérték, — érzékeny búcsú — (Károly 
Rozsnyóra ment Szept. 16.). Estére Tompával együtt Harkácsra men-
tünk Dráskóczy Gyulához, kinek Atyja már vak ; nejével Edus mint 
gyermek ismerkedett meg Újlakon. Este volt játék is. Harkácson igen 
szívesen fogadtak. Másnap (Szept. 18-án) Tornaijára mentünk két 
négylovas hintón, Dráskóczy és Tompa is jöttek. Tornaiján Hámos 
Antalnál volt nagy ebéd (hová Edus végett az egész környék dísze 
megjelent), volt hegedű is.» 1 

A tornaijai ünneplés után Tompa elvált Beményitől és kísérőitől, 
kik Rozsnyóra folytatták kőrútjukat. 

A Vasárnapi Újság 1860. évfolyama hosszabb tudósításban emlék-
szik meg a rimaszombati ünnepélynek a Reményi József naplójában 
nem érintett részleteiről. Reményi a «Repülj, fecském, ablakára» és 
«Ezt a kerek erdőt járom én» kezdetű dalok eljátszásával érte el a 
legnagyobb hatást a hangversenyen, melyet 200 terítékű lakoma 
követett a Három Rózsán és nagy táncmulatság fejezett be, hol a 
művész: «ugyancsak járta a pártás és főkötős hölgyekkel a szép 
palotást». Kijelentette, hogy Pestet és Kolozsvárt kivéve szebb közön-
sége még nem volt, mint Rimaszombatban. «A felköszöntések közt 
legjobban tetszett a Tompa Mihályév és a jelenvoltak által a Remé-
nyi albumába írt emléksorok legbecsesebbje volt —- Tompának művei 
kiadásába fel nem vett — következő kis költeménye : 

«Húzzad, húzzad . . . ! 
De vidulást és felejtést 
Ne adj nekünk e hangokban, 
Hogy bánkódjunk, emlékezzünk : 
Sebünk, szívünk fájjon jobban ! 
A bút, ezt a terhes felhőt 
Bűvös dalod szét ne űzze . . . ! 
De rendítő zengelmében 
Még olajat önts a tűzre. 
Húzzad, húzzad . . . !» 2 

S. Szabó József: «Tompa Mihály a költőpap» című életrajzának 
adatai szerint, Reményi : «Tompát levélben hívta meg rimaszombati 
hangversenyére, s ő be is ment a csudaember látására és hallására. 
Fájdalmas szivéhez megindítólag szólt a gyönyörű Repülj fecském. 

1 Az érdekes feljegyzések címlapja «Napló, de nem tpesti» szerkeszti 
Beményi József». 

2 Vas. Újság 1860. évf. 487. lap. 
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Előadás után Reményi hozzászegődött s tüntetőleg kezdte az ünne-
pelt költőt ölelgetni. Tompa restelvén a dolgot, félkomolyan és fél-
tréfásan mondá a művésznek: «Nem hegedű az, hé!»1 

A Tompa népdalai megzenésítésére vonatkoznak Eeményinek a 
nagy költőhöz intézett levelei, melyek érdekesen jellemzik szellemes 
írójuk bizar gondolkodását ; azonkívül fényt vetnek az akkori idők köz-
hangulatára és a megvakulástól félő Tompa kedélyállapotára. Ozv. 
Tompánó a férje íróasztalát a Eeményi írásaival és a költőhöz írt 
más levelekkel — köztük Arany János 5 levelével — jogi tanácsadójára 
Farkas Gyula putnoki ügyvédre hagyta. Halála után özvegye az 
íróasztalt a Gömör-Kishont-megyei múzeumnak ajándékozta, míg a 
becses iratcsomó a Farkas Gyula leánya : dr. Seress Istvánné-Farkas 
Jolán birtokában maradt Putnokon. 

A leveleket időrendben megelőzi egy: «Eduard Eeményi. Violon 
Solo de sa Majesté la Eeine d' Angleterre» nyomtatott szövegű név-
jegy, melyre Eeményi tintával keresztbe ír ta: «Tompának visite 
gyanánt» és a többször aláhúzott «Puff» szavakat. A kelet (Harkács 
1860 szept. 17.) mutatja, hogy a névjegyet a harkácsi időzéskor 
tréfából hagyta Tompánál. 

Az első levél tartalma a következő: «Lőcse 1860. szept. 22. For-
dítsd a lapot. Édes Miksucskám! Tele vagyok dallal oh ! ah — a többit 
tudod. Készítsd mentül elébb a költeményeket — ha egy párral neta-
lán tán kész lennél in einigen Tagen, azokat elküldhetnéd szépen 
Pozsonyba, Poste restante nevem alatt. í r j . . . . vagy írass más 
által, de írj. Híved Eeményi Ede. — Ez már aztán az élet, Az egész 
éven át, Föl és alá kószálom, A két magyar hazát. Schönes Leben 
führen wir — nun so lebten wohl du famoser Kerl Herr von Stumpf ! 
Téged Bach így nevezett volna el. így én még sokat firkálhatnék a 
te gyönyörűségedre — de én csak annyit akarok, hogy épen a nyál 
jöjjön a szádba. Speichel nicht das Wasser im Munde kommen. 
Tisztelem a hanvai templomot. A lelkesedés mindenütt követ. Eozs-
nyón szép koncert volt, Ma Lőcsén — ezek a szepesi németek fene 
tiszaháti magyarok — Hétfőn Iglón, Kedden Késmárkon, aztán Liptó-
szentmiklós, Besztercebánya, Léva, Nyitra és Pozsony, hol dalaid 
várni fognak rám. Puszilom feleségedet, akár engeded akár nem . . . 
Pá ! A haza szeretetében". 

Tompa csakugyan elküldött hat népdalt Eeményinek, mint a kö-
vetkező levél mutatja : 

«Pest nov. 8. 1860. Édes Mihálykám! Hogy mindeddig nem 
feleltem, ne tulajdonítsd hanyagságnak, hanem simplement restségem-

1 Id. m. 72. L 
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nek (Bravó, ez már aztán az excuse). Tehát megkaptam a hat népdalt, 
háromra van már muzsika. Reményiem, hogy nem fog zeném a te 
illatos, parfümös költeményeid mellett egészen elsápadni. No iszen 
majd csak megfogod te azt magad tulajdon füleiddel hallani és akkor 
te tapsolni fogsz és ordítani örömödben. Hát szemed ? Az Istenért, 
vigyázz magadra, hallatlan szerencsétlenség volna az, — no de iszen ne 
is gondoljunk oly csúf dolgokra, mert az nem lehet. Úgy nem lehet 
az, mint örülni szívből ennek a fene octroirozott constituciónak. Csak-
hogy majd hozzá látunk és ki fogjuk azt mi javítani és fényleni fog 
a haza felett, mint a fényes csillag, és te is fogsz akkor már tulaj-
don szemeiddel dicsőségteljesen látni és fogsz a hazának díszére» 
halhatatlanságára, dicsőségére szebbnél-szebb verseket firkálni. Olvas-
tam verseidet a szépirodalmi Figyelőbe, a Családi körbe, Az gyönyörű 
volt. Egy pár óra múlva pedig útnak indulok Gyöngyösre, hol engemet 
nagyba várnak. Onnan aztán tovább. Ha majd lesz időm, írok a 
provinciából neked, talán még versekben is, hogy megpukkadj irigy-
ségedben. Tiszteld, csókold feleségedet részemről. Áldjon meg a ma-
gyarok Istene mind a két kezével. Én pedig atyai áldásomat hintem 
a múzsák által aureolis világossággal felkent fejedre. Pá, barátod 
Reményi Ede. » 

A levél szélére a Reményi öccse oda írta : «Isten áldja meg 
Tompa bácsit. Reményi József.» 

A dr. Wallentínyi Dezső közlése szerint, Tompa 1860 november 
17.-én Lévay Józsefhez írt levelében felemlí t i : «Én is meg vagyok 
Reményivel akadva. Sürget a nótákért, (nálad a sürgető levél, légy 
szíves lemásolva ezt is elküldeni), babrálom is, de igen szomorú 
nóták lesznek azok. »1 

Reményi 1860 november 28-án az általa a Petőfi-szobor ügyében 
kibocsátott felhívás egy példányát küldi Pestről Tompának és ugyan-
arra a papírra í r ja a következő sorokat : «Édes Mihály! Láthatod, hogy 
a levél stereotyp csak azért küldöm, mert az egész országban ez 
forog. Te neked azonban magam írok : 1 -m o A költeményeket élőbe-
szédet, mindent-mindent megkaptam. Grazias ago tibi, domine. 
Azon leszek, hogy megfeleljek várakozásodnak ; csak időm volna már, de 
halom elfoglaltságaim alig engedik meg a pár órai alvást. A lelkese-
dés irántam ahelyett csökkenne, még nagyobbodik napról-napra, hála 
az égnek, hála a gondviselésnek. Azon leszek, hogy magam érdemessé 
tegyem s a t . . . mihelyt Pesten leszek, hozzá fogok látni a kiadáshoz, 

1 Tompa-Levelek a Gömörvarm. Múzeum Tompa-Szobájában a XII. 
kötetben. 
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de előbb (majd elfelejtem) komponálni is kell. Hát drága szemeid, 
azok az országos jó szemek mit csinálnak, és feleséged? Puszilom 
ó'tet, szemeidet is. Vigyázz magadra és Isten tartson meg a haza 
dicsőségére. Pá Eduard, alias Reményi Ede céhmester. 

U. I. En egy pár nap alatt majdnem 1000 forintot szereztem a 
szoborra. Neked is küldök ívet, tégy, amit lehet körödben. Petőfi meg-
érdemli, Olvastad a 4-ik Dec. Pesti Naplóban Eem. Ede felszólítását 
a nemzethez ez ügyben ?» 

Tompa tehát megküldte a megzenésítendő dalok hátralevő részét 
is ; de Eeményi a megzenésítéssel késett, mire Tompa szenvedélyes 
hangú levélben sürgette az Ígéret beváltását, vagy a dalok visszaküldé-
sét. Erre vonatkozik Eeményi válasza: 

«Pest január 13. 1862. Kedves Tompám! Ép most érkeztem meg 
Bécsből és egy napot töltendek Pesten. Károly öcsém adta át levele-
det. Verseid ereklyeként őrizve, átszellemülve a zene világába; nemsokára 
(februárba) napvilágot fognak látni, láthatod, hogy azok nem vesztek 
el. Hát oly háládatlannak és bolondnak hittél te engemet? No iszen 
várj csak, ha eljutok megint Gömörbe, megdöngetem a hátadat, te 
rabiátus poéta, krikszli-krakszli firkász. Magad is fogsz örülni majd, 
ha megjelenendenek költeményeid muzsikaszónál ; de szükséges, hogy 
azok napvilágot proprimó az én zeném társaságában lássanak. Érted, 
te buksi? Hát jobban vagy már? bécsi utamról mit sem írok, olvas-
tad a lapokat. A hűhó csak most fog igazán kezdődni. Üdvözöld gö-
möri barátaimat és ismerőseimet Kedves feleséged kezeit csókolva 
maradok a te muzsikus barátod Eeményi Ede. Nem vagy te hypocond-
ricus ? Vagy igazán oly nyomorult állapotban van drága szemed 
világa? Az ellenkező jobb jövőt rád nézve várva várom a magyarok 
mostoha Istenétől, mert csakugyan mostohán bánik az öreg monsieur 
veled. Nemde? No de reméljük a legjobbat» — 

Hogy melyek voltak a Reményinek megküldött dalok, azt Lóvay 
József az 1885-ben megjelent Tompa-kiadáshoz ír t jegyzeteiben meg 
állapította. A «Bujdosom a kerek földön» kezdetütői a «Bánfalusi 
torony gombja» kezdetűig, I -XHI sz. alatt az összes költemények 
közé felvett népdalokra Lévay megjegyzi: «Tompa 1859, 60, 61-ben 
írta e népdalokat s Reményi akart dallamokat írni hozzájuk, de 
mindeddig csak az jelent meg, melyet a IV. számú; « Gyilkos fenék» 
kezdetű népballadához írt.» A Eeményi leveleiből mindamellett az 
tűnik ki, hogy mind a 13 dalnak szövege már 1860 novemberében 
készen volt. 

A levél után Tompa és Reményi személyesen találkoztak. A 
Vasárnapi Újság közölte, hogy Reményi báró Vay Alajosnál Bánré-
vén időzött 1862 szept. 25.-én megnézte az Aggteleki barlangot, 
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26-án ellátogatott barátjához Hanvára, 27-én hangversenyt adott 
Putnokon,1 Akkor már Plotényi Nándor volt a Eeményi kísérője a 
zongorán ; ott ebédeltek Tompánál, ós a látogatás emlékét őrzi Remé-
nyinek Barabás rajza után 1860-ban sokszorosított arcképe, mely 
jelenleg özv. Csizy Jánosné—Lévay Irén, a Tompa fogadott leánya 
hanvai lakásán van. A kép alatt a Juhász László hanvai ref. pap 
feljegyzése szerint a következő sorok olvashatók :» Tompa Mihály 
legkedvesebb barátomnak hanvai tartózkodásom emlékéül. 1862 szept. 
26. Reményi Ede.» 

Hogy miként folyt le az újabb találkozás Tompa és Reményi 
között, érdekes lenne tudni, mert rendezniök kellett a népdalok 
megzenésítésének kérdését. E látogatáskor a Tompa vendégei voltak 
még : Molnár Viktor és neje Abafalváról, Fodor Ágoston és családja 
Sajólénártfalvárói, Darvas Pál és neje Hanváról ; azonkívül a költő 
bizalmas barátja Hanvay Károly nejével és fiával Zoltánnal, ki hajlott 
korában is a Tompa - kultusz leglelkesebb fenntartója. Reményi 
elragadta a társaságot hegedűjátékával. Özv. Csizyné, ki az ebéd 
elkészítésében Tompánénak segédkezett, említi, hogy Tompa Remé-
nyinek visszaadta a látogatást Bánrévén. Igazolja ezt Tompának 1862 
okt. 1-én Arany Jánoshoz irt levele, hol Tompa felhozza, hogy vele 
együtt nagy társaság gyűlt össze báró Vaynál. 

Mikor történt a hanvai paplakon az özv. Csizyné és Hanvay 
Zoltán által szintén felemlített k é s ő b b i látogatása Reményinek ? Nem 
tudjuk biztosan. Talán 1866 augusztusában, mert akkor Reményi 
aug. 19.-én Rimaszombatban hangversenyt adott és Szent-István napján 
az egyházi mise alatt hegedült a róm. kath. templomban. 

Az utolsó levél szokásos meghívó 1863 december 5.-én Pestről 
keltezve Tompához, mint a Petőfi szoborbizottság tagjához. Reményi 
névaláírása után odaírta: «Az Úrnak alázatos csizmadia céhmestere 
és a gyilkos malom volna-szerzője a Reviczky-Zilahy albumba». I t t 
azonban a zenemű fel nem található. Ugyanazon évben megjelent 
végre Rózsavölgyi ós Társa kiadásában a következő cím alatt : « Szász 
Károly barátomnak. Gyilkos fenék malom volna, ha volna. Népdal 
Tompa Mihálytól. Eredeti zenéjét szerzé Reményi Ede.» 

Jankovichné-Reményi Katalin késői aggkorában sem tudta elfeledni 
azt a rendkívüli hatást, melyet a fivére a bánatos zenével Budán a 
Reviczky Szevér tragikus véget ért író síremlékére rendezett hangver-
senyen, a díszes közönségre gyakorolt. 

A többi Tompa-dalok eljátszásával szintén sikert ért el Reményi. 

* Vas. Újság 1862. évf. 489. 1. 
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Az 1861 május 2-iki debreceni hangversenyről szóló tudósítás fel-
említi : «különösen tetszettek a műsorozatban ama magyar népdalok, 
melyeket Tompa Mihály kedves dalnokunk szövegére írt.1» A Plotényi 
Nándor, Szentgály Gyula, Polónyi Elemér, különösen pedig Kereszty 
István és Farkas Ferenc közreműködésével a Tompa többi dalaira 
Eeményi által írt zenének megszerzése végett megejtett kutatás 
azonban sikerre nem vezetett. Annyi bizonyos, hogy több zeneművet 
Eeményi Tompa szövegére ki nem adott. 

Hanvay Zoltán elbeszélte, hogy Tompa nagyrabecsülte Eemónyit 
mint kiváló művészt és meleg érzésű hazafit ; de excentrikus egyéni-
sége és a bizalmaskodó modor, mely levelein is végigvonul, vissza-
tetszést szült a komolyabb életfelfogású költőnél. 

Nagy az ellentét a két ember jelleme és életpályája között. Tompa 
bölcselkedő volt, ki a vallásban keresett vigasztalást : szerette a családi 
életet, a magányt, a szabad természetet, melynek jelenségeit tépelődő 
lelke felhasználta hátterül borongós költeményeihez: Eeményi köny-
nyűvérű bohém, messze kiterjedt látókörre], ki végigkalandozza a 
világot, hogy művészetével a megélhetés mellett magának hírnevet 
szerezzen. Tompa hosszas betegség által gyötörve, ott halt meg kedves 
virágai között, a csendes kis faluban, hová papi hivatása kötötte. 
Eeményit, mint a katonát a harcmezőn, a reá világot jelentő desz-
kákon, hegedülés közben, távol hazájától érte a halál. . . 

Bár a Tompa budapesti szobrának felállítására Gömör-Kishont 
megyéből kiindult törekvés eddig eredményre nem vezetett, a virág-
regék költőjéhez hálás volt nemzete. Sírja feletí díszes obeliszk 
emelkedik ; Sárospatakon, Feketehegyen, és Rimaszombatban ércszo-
bor őrzi emlékét ; születése 100-ik évfordulóján egy ország liódolata 
környezi. Beményit a hazája régen elfeledte. A híres hegedűsnek, ki 
világszerte a magyar zene dicsőségét hirdette, a sírja elhagyatottan 
áll idegen földben, a világtengeren túl. 

De a fővárosban az a szobor, melynek alapját a Eeményi Ede 
hegedűjének varázsszava gyűjtötte össze, az ő dicsőségét is hirdeti. 
A Duna partjáról a Petőfi ércalakja végigtekint a délibábos rónán, 
hol a szabadság és szerelem dalnoka a magyar nép leikéből merítette 
a tehetséget örökbecsű alkotásaihoz. A magyar fajhoz való törhetlen ra-
gaszkodás egyesítette Tompát és Eeményit is, hogy a nemzeti felbuzdulás 
korában, az egyik lantjával, a másik hegedűjével élesszék a haza-
szeretet szent tüzét és fenntartsák a magyar népben azt a hatalmas 
erőt, mely a mostani háborúban a világ bámulatát kivívta. 

1 Vasárnapi Újság, 1861. évf. 262. 1. 
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A Tompa Mihály születésének 100-ik évfordulója ezért nemcsak 
Rimaszombatnak és Gömör-Rishont vármegyének, hanem az egész 
országnak ünnepe volt. Azzal az érzéssel, amelynek Tompa a Kazinczy 
Ferenc hasonló ünneplésekor oly fenkölt tolmácsolója, emlékezhetünk 
meg mi is Rimaszombat halhatatlan fiáról, 
emlékét : 

«Mit mondjunk, jőve hült porodhoz ? 
Áldás és fény nagy neveden ! 
S amely nyelvén s lelkében hordoz, 
Áldás és fény a nemzeten!» 

KÁLNICZKY G É Z A . 



ANGOLOK MAGYAR IRODALMI ISMERETEI 1830-IG. 

Az angol-magyar érintkezések történetében pontosan megjelöl-
hető azon korszak, amikor az angol érdeklődés Magyarország szel-
lemi élete felé fordul. Angol utazók számtalanszor írtak hazánkról, 
útleírásaik kultúrtörténeti szempontból is sokszor értékes megfigyelé-
seket tartalmaznak, de irodalmi életünk jó soká nem kötötte le az 
angol utazó figyelmét. Egészen elszigetelt Sir Philip Sidney észre-
vétele a magyar hősdalokról, amelyeket 1573-ban volt alkalma ha-
zánkban hallania.1 

A XVIL és a XVIII. század útleírásaiban — ahol egyedül lehet 
szó szellemi életünk iránti érdeklődésről, — nem esik szó magyar 
költészetről. Még Townsonnak híres, költőink által is sokat emlege-
tett útleírása (Travels in H u n g a r y . . . in the year 1793. London, 
1797) sem tud a magyar irodalmi életről. Pedig ebben az időben 
fordul először a magyar érdeklődés Anglia felé. Az új ízlés lassan, 
de észrevehetően terjed és irodalmunkban is meghonosodik. Townson 
tanuja az ú j szellem térfoglalásának, de annak a költészetben, az 
irodalomban való megnyilatkozása nem érdekelte. Irodalmunk első 
angol ismertetését csak Bright kísérli meg, aki 22 évvel később, a 
bécsi kongresszus lezajlása után járt Magyarországon. De Bright mű-
vének megjelenése előtt még egy különös polémiáról van tudomásunk, 
amelyben egy «ál-angol» ferdítései ellen kellett irodalmunkat meg-
védeni. A berlini «Der Freimüthige» с. lap 1805-iki évfolyamában 
(193. sz. 254—55. 1.) egy »utazó angol» levelet írt a magyar viszo-
nyokról.2 A levél írója állítólag több hétig tartózkodott nálunk. Kul-
turális életünket lenézi, bennünket az írekhez hasonlít. I rodalmunk-
ról is nyilatkozik : hat napig volt Pesten, de egyetlen jelentős eredeti 
magyar munkát nem talált a könyvkereskedésben. Nem osztja tehát 

1 Irodtört. 1915:282—4. 1. Elek O.: Sidney Fülöp a magyar hős-
dalokról. 

2 Briefe eines reisenden Engländers. Dritter Brief. Wien, den 10-ten 
Sept. 1805. 
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a N. Deutscher Merkur kedvező ítéletét az újabb magyar irodalom-
ról. Az «utazó angol» rosszakaratú észrevételeire Láczai Szabó József, 
sárospataki ref. lelkész válaszolt a Hesperusban, feleletének kivonata 
a Tudományos Gyűjteményben jelent meg. Címe «Kivonás e felelet-
ből : Ehrenrettungs-Versuch der Ungarischen Nation gegen die Schimpf-
nachricht eines reisenden Engländers.» (1817. X I ; v. ö. még 1818. 
I. 403., 412., 419., 495., 502. 1.) Láczai visszautasltja az «àl-angol» 
támadásait, védelmébe veszi a magyar parasztságot, a nemeseket és 
földesurakat. Az utazó goromba ferdítéseiből kitetszik, hogy «nem 
volt ő igazi Angol. Egy Angol általlyában olly becsülete-szerető, hogy 
ennyire le nem alacsonittya magát.» Egy «igazi Angolnak, a becses 
Townsonnak» munkájára utal, ahol az olvasó viszonyainknak az ál-
angol ferdítéseitől merőben külömböző ismertetését találja. Láczai 
persze irodalmunknak is védelmére kel. Amikor ez az angol nálunk 
árt, oly eredeti magyar munkák jelentek meg, amelyek bármely 
nemzetnek is becsületére válnának. 

Ma bajos eldönteni, hogy Láczai feltevésének van-e alapja. Al-
vagy igazi angol volt-e a berlini lap levélírója, arra határozott vá-
laszt eddigi adataink alapján nem adhatunk. 

Különös véletlen, hogy a német levél megjelenése után egy fél-
évvel egy igazi angol ír rólunk és viszonyainkról durva, becsmérlő 
hangon. 1806-ban j anuár havában James Macdonald, az ismeretes 
Ossian-kutató Magyarországon, Sopronban tartózkodott. Onnan január 
20-iki kelettel levelet í r t Böttigernek oly leplezetlen gorombasággal, 
mely határozott cáfolata Láczai előbb idézett állításának.1 Hogy 
Macdonaldnak egyáltalában lehet-e köze a berlini lap leveléhez, azt 
— eddigi adataink alapján — valószínűtlennek kell tar tanunk. 

Bright dr. könyvében (Travels f rom Vienna through Lower 
Hungary . . . Edinburgh, 1818) olvassuk irodalmunk első alaposabb 
ismertetését (VI. fej.). A Tudományos Gyűjtemény egy bírálata (1819. 
Ш—IV.) rávilágít Br igh t ismertetésének hibáira. Ismeri közlései 
forrását, tudja, hogy kr i t ika nélkül merí t belőlük, de azért szívesen 
elismeri érdemeit is. Abban az időben, amikor német tudósok «ha-
zánk egész mostani á l lapot ja ellen» szoktak «teli torokkal kikelni», 
Bright azon törekvése, hogy hazánk szellemi életét az angol olvasó-
val megismertesse, ná lunk megértésre ós méltánylásra talált. Az Aka-
démia nemsokára megalakulása után őt is, Bowringot is tagjává 
választotta. 

1 L. EPhK. 38: 148. L — Böttiger a «Der Freimüthige» с. lap 1805-ik 
évfolyamába is írt, tehát ugyanazon lapba, amelyben az «ál-angol» levele 
megjelent. 
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A lehető teljesség kedvéért megemlítjük a Magyar Kurir hír-
adását (1828.11. 155- 6. 1.) egy angolról, aki magyarul is tanult, mi-
után azt hallotta, hogy a magyar nyelv a töröknek rokona. О ugyanis 
törökül jól tudott. Valaki írt számára egy magyar verset, amelyben 
nagyon gyönyörködött s amelyet le is fordított angol nyelvre. A ma-
gyar verset a Kurir közli. 

Sokkal fontosabb azonban Mrs. Gore három kötetnyi elbeszélése 
(Hungarian Tales. 3 vols. London, 1829), amelyet tizenegy évvel 
Bright művének megjelenése után adott ki .1 Ő is jár t Magyarorszá-
gon, rövid idő alatt elég sokat meg is figyelt, tapasztalatait azonban 
nem útleírásban, hanem szépirodalmi formában mesélte el. Elbeszé-
léseiben akárhányszor ugyanarra a t ípusra ismerünk, amelyet — 
persze más felfogással -— magyar költő is rajzolt ugyanabban a kor-
ban. Mrs. Gore nem ismeri a magyar irodalmat. De rövid itt tartóz-
kodása alatt is feltűnt neki a hazai anglománia, mely nálunk — 
úgy látszik — nagyobb, mint Európa bármely országában. Scott, 
Byron, Moore nálunk általánosan ismertek, a legújabb angol könyvek 
is utat találnak Pestre. De bármennyire hangsúlyozza is Mrs. Gore 
a magyar érdeklődést az angol szellemi élet iránt, azért irodalmi 
viszonyainknak még általános jellemzését sem kíséreli meg. 

Egy évvel Mrs. Gore elbeszélése után jelent meg az első angol 
antológia magyar költőkből : Poetry of the Magyars, preceded by a 
sketch of the language and literature of Hungary and Transylvania. 
By John Bowring, London, 1830. Bo wring e nevezetes munkájáról 
Kropf Lajos, az angol-magyar érintkezések érdemes kutatója í r t 2  

(Bp. Szemle, 1904:335. sz. 273—7. 1. V. ö. még Ethn . XXVIH. 
114—8.) általános jellemzést. Csakhogy Kropf nem ismerte Bowring-
nak leveleit, amelyeket antológiája ügyében magyar tudósokhoz és 
költőkhöz írt (Akad. levéltár. 4-rét. M. írod. 61 d ) . Ezért talán 
nem felesleges munka, ha e híres gyűjtemény történetét az említett 
levelek alapján közöljük. Bowring (1792—1872), aki több európai 
nemzetnek népköltészetét tanulmányozta, ismertette, 1827-ben avval 
a kéréssel fordult Rumy Károly Györgyhöz,3 hogy segítse őt egy 
magyar antológia kiadásában. Magyar nyelvtant, szótárt, szépiro-
dalmi könyveket kért tőle. Bumy a kérést örömmel teljesítette és 
nemcsak könyveket, hanem egy terjedelmes értekezést is küldött a 
magyar nyelvről és irodalomról Bowringnak (Akad. levéltár. 4-r. 

1 Magyar Figyelő. 1913. 449—52. 1. 
2 Petőfi-fordításáról Yolland Arthur В. Egy angol Petőfi-fordítás. 

Budapest, 1904. 
3 Ez időben Bécsben lakott Bumy. 
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25, sz. 1—5.). A Pressburger Zeitung 1828. 18. sz. mellékletén fel-
hívja a figyelmet Bowring vállalkozására. Cikkét Vörösmarty magyarra 
fordította és a Tudományos Gyűjteményben adta ki (1828. V. 124—5.). 
Az antológiától igen sokat vártak. «Igen örvendetes, hogy a minden-
nek tudásába búvárkodó angol, végre literaturánkat is, majd legutol-
sót a mívelt Európában, világgal ösmertetni indul», í r ja Vörösmarty. 

A bécsi dr. Kopitac útján Bowring megkapta Döbrentei címét 
is. Ő tőle leginkább népdalokat kért, amelyeket majd angolra szán-
dékozott fordítani. Döbrenteinek is németül írt, de a magyar költő 
angolul válaszolt. Levelét Széchenyi István gróf javította ki (Ber-
zsenyi összes művei. 1842. III. 116.). Döbrentei is a Tudományos 
Gyűjtemény olvasóit kéri, legyenek segítségére, hogy Bowringnak 
magyar népdalokat gyűjthessen (Tud. Gyűjt. 1828. V. 127.). Még 
egy magyar író volt Bowring segítségére, akivel nemsokára szemé-
lyesen is megismerkedett : Toldy Ferenc (Akad. levéltár. M. írod. 
4-rét. 61 d- ). Az ő műveit, főleg a «Handbuch der ungarischen Poesie» 
címűt használta a legsűrűbben, Toldytól tanulhatott a legtöbbet. 

Az említett magyar íróktól gazdag anyagot kapott. Magyar nyelv-
tani- ós szépirodalmi könyveken kívül Bumy két értekezést, életrajzi 
adatokat és 80 népdalt küldött Bowringnak (Kaz. lev. 20:492—4. 1.). 
Döbrentei is gyűjtött számára népdalokat, de azokat Bowring nem 
kapta meg. A könyvek közül főleg kettőnek vette hasznát : Toldy 
német antológiájának és Majláth János «Magyarische Gedichte» (1825) 
című fordításának. Látni fogjuk, hogy az angol fordítás főleg ezeken 
alapul. 

Miután az anyag együtt volt, még 1828-ban hozzáláthatott a for-
dításhoz. Gyűjteménye minden egyes része németből való fordítás. 
A verseket Toldy és Majláth gyűjteményeiből vette, a sorrendben 
leginkább Majláth antológiájához ragaszkodott. A népdalok Bumy 
küldeményéből származnak. A magyar tudós nemcsak az eredeti szö-
veget, hanem német fordítását is megküldte Bowringnak (1. Kropf id. 
cikkét).1 

Bowring eljárása a fordításnál a következő volt. Toldy vagy 
Majláth német szövegét tette át angol nyelvre. A német szöveget 
felületesen összehasonlította a magyar eredetivel, amelyet Toldy mű-
vének (Handbuch der ungarischen Poesie . . . I—II. 1828) első kö-
tetében talált. Ez L kötet megfelelő verseiből kerültek az egyes ma-

1 Bumy maga is mondja, hogy Bowring a népdalokat az ő fordítása 
után «igen szerencsésen» fordította le angolra. Hirnük. 1841. 59. sz. L. 
Кишу cikkét ! 
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gyar szavak és kifejezések az angol szövegbe. Onnan veszi Bowring 
az idézeteket, idézvén sokszor a versnek csupán első sorát, amelynek 
magában véve akárhányszor nincs is értelme. Ez idézetekből kétség-
telen, hogy Bowring édes-keveset értett a magyar szövegből. Meg is 
írta Rumynak (1828 május 28.), hogy csak a német szöveg segítsé-
gével tud boldogulni. Magyar nyelvtudásáról íróinknak túlzottan hí-
zelgő véleményük volt (L. például Toldy vélekedését. Tud. Gyűjt. 
1830. VII. 96—105. 1.). Bowringot sok esetben egy Londonban élő 
magyar ember is segítette. Ez a vasvármegyei Majer Fidél, Ester-
házy londoni nagykövet kisfiának nevelője. Bowring vele a nagy-
követ házában ismerkedett meg. Segítségeért az antológia bevezetésé-
ben mond köszönetet. 

Ezek után Bowring munkáját tisztázottnak véljük. Antológiájának 
bevezető értekezését (A magyar nyelv. On the Magyar Language. 
III—XXII. A magyar literatura. On Magyar Literature. XXV— 
LXXXIII.) Bumynak német nyelvű dolgozata után írta, a költeménye-
ket Toldy és Majláth német szövegéből fordította angolra, az angol 
versek magyar jeligéit, idézeteit pedig hihetőleg Majer Fidél segítsé-
gével kereste ki Toldy művének I. kötetéből. 

Magyar nyelvtudást nem is várhatunk Bowringtól. 1828-ban ké-
szült ugyan egy magyarországi útra, egy ideig az volt a terve, hogy 
fiát Magyarországon fogja neveltetni. Toldy, akivel Bowring 1830 ta-
vaszán Londonban megbarátkozott (Kaz. lev. 21 : 248—51. 1.), Pestre 
csalogatja, de Bowringot akkor érdeklődése más utakra tereli. 

Egy kérdés maradt még hátra. Volt-e antológiájának visszhangja 
Angliában ? Ismeretesebbé vált-e nemzetünk szellemi élete az an-
golok előtt? 

Bowring még könyvének kiadása előtt a «The Foreign Quarterly 
Review» III . kötetében (1829. 28—76. 1.) ismerteti a magyar nyelvet 
és irodalmat. Több költeménynek angol fordítását is adja e folyó-
iratban. Amikor pedig antológiája megjelent, 15—20 angol lap ós 
folyóirat ismerteti, sokszor közölvén egy-egy szemelvényt is. Ezt a 
Bowring és a mi Íróink által is többször hangoztatott átvételt már 
csak azért is meg kell említenünk, mivel Bowring fordítása előtt 
csak egy angolra fordított magyar költeményről van tudomásunk. 
Ez Szemere Pál »Echot-ja, melynek angol .fordítását Toldy felvette 
német művébe (Handbuch II. 426.).1 

Irodalmunk, szellemi életünk ismertetése körül Bowringnak két-

1 Nem tudtam a fordító nyomára jutni. Azt sem tudom, hol jelent 
meg először az angol fordítás. 



a n g o l o k m a g ï a r i r o d a l m i i s m e r e t e i 1 8 3 0 - i g . 169 

ségtelenül nagy érdemei vannak. Az angol-magyar szellemi érintke-
zéseknek sok szála fűződik fordításához. Könyvének számos angol 
előfizetője között ott van, hogy csak a legnagyobb neveket említsük : 
Bentham, Thomas Moore és Walter S c o t t 1 (The Poet ry of the 
Magyars. 302., 308. 1.). Magyarországon pedig az írók — s köztük 
főleg Kazinczy — elégtétellel, de egyszersmind bizonyos lelkes túl-
zással hirdették, hogy fellendült irodalmunkra még a távol külföld 
is kezd figyelni. 

F E S T SÁNDOR. 

1 Th. Moore verse «So warmly we met» (Hungarian Air) az 1819—• 
1828 közötti időből való. Annak tehát semmi köze B. antológiájához. — 
Walter Scott-ot 1830-ban látogatta meg Abbotsfordban, amint Toldyt érte-
síti (Akad. levéltár. Id. levelekben). — Bentham müveit később megküldte 
a M. Tud. Akadémiának, mely Bowringot 1832-ben tagjává választotta. 

Irodalomtörténet. 12 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

J e g y z e t Petőf i Ut i jegyzete ihez . 

Dr. Hajnóci Iván Petőfi útirajzairól c. cikkében1 a 2. p. a. azt írja, 
hogy Petőfi e pár sort 

Lesz még idő, bár sokára, 
A mikor a magyarul 
Éneklő fők homlokára 
Borostyánág kanyarul — 

nem, mint Petőfi mondja, egy Játékszíni zsebkönyvből, hanem Kováts 
József Verseiből (1817. 64. 1.) vette. Ez tévedés. Petőfi valóban Játékszíni 
Zsebkönyvből vette, melynek címe a következő : 

Kiss János : Nemzeti-Játékszini Zseb-Könyv, mellyet A' Nagy Méltó-
ságú, Méltóságos, Fő Tisztelendő, Nagyságos, Tekintetes, Nemes és minden 
rangon lévő Nagylelkű Hazafiaknak, mély tisztelettel lángoló hálája' örök-
jeléül 1832-ik Esztendőre ajánl Kiss János, a' Dunántúli Színjátszó Tár-
saság Súgója. Székes-Fejérvárott, Számmer Pálnál. Kis 8-r. Ennek 2. l.-ján 
e négy sor így van idézve : 

Lessz olly idő, bár sokára, 
Mellyben még a Magyarul 
Éneklő Fők homlokára 
Borostyán ág kanyarul. 

Ez a szöveg közelebb áll Petőfiéhez s bár forrása ennek kétségtelenül 
a Kováts verse, Petőfi jól emlékezett arra, hogy ő hol olvasta. Ezt a 
zsebkönyvet világosan akkor olvasta, mikor Székes-Fehérvárt színészkedett 
1842. nov. 2-tól 1843. jan. 8-ig. 

FERENCZI Z O L T Á N . 

A r a n y J á n o s : S z e n t Lász ló jához . 

a) A forráskutatás kiderítette, hogy Arany a legenda tárgyát a Dub-
nioi Krónikában találta, (Zlinszky Aladár, Irodt. Közi. 11 : 419), még pedig 
abban a szövegben, mely a Budai Krónika Podhraczky-féle, 1838-i kiadásá-

1 Irodalomtörténet. 1918. 49—50. 1. 
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пак jegyzeteiben van közölve (277. 1. — vö. Irodt. Közi. 12: 258). Az, úgy 
látszik, elkerülte a figyelmet, hogy a költő maga is megnevezi forrását, 
még pedig Greguss Ágostnak: «Аballadák eredetiségéről» szóló vitaoikké-
hez írt jegyzetben (Arany Koszorúja III . évf. 1. félév, 409. 1.). Greguss 
ugyanis hivatkozik Arany költeményére e szavakkal : «Arany legendájában*) 
Szent László, a boldogságos szűz védelme alatt, segíti győzelemre Lacfi 
székelyeit a tatár ellen.» *) alatt Arany megjegyzi: «Hagyományos. A 
dubniczi krónika beszéli. Szer к.» A hagyományos szót a költő nem ok nél-
kül írja, mert Greguss azon a helyen arról beszél, hogy minden népbon 
él az óhaj és a hit, hogy a fölötte őrködő istenség veszélyben segítségül 
küld egy kiváló hőst. Ennek megerősítésére írta Arany a jegyzetet, evvel 
kiemelve azt, hogy László megjelenése nem az ő önkényes leleménye, 
hanem hagyományon alapuló, mondai közhit. Várdai Béla (EPhK. 
32 : 732) az idézett jegyzetben Aranynak közmondásos szerénységét látja, 
én azonban a fentebb kifejtett nézetet vallom. 

b) A legenda 14. versszakában az ősz tatár elmondja, hogy : 

Nem a székely, nem is Laczfi, 
Kit Isten soká megtartson ; 
Hanem az a : László ! László ! 
A győzött le minket harczon. 

Arany itt is — szokása szerint — híven követi forrását, mely ezt 
mondja: « . . . quod non ipsi Siculi et Hungari pereussissent eos, sed ille 
Ladislaus, quem ipsi in adiutorium suum semper vocant.» 

Már most az a kérdés, vájjon «az a : László! László!» (Arany maga 
emelte ki dőlt szedéssel a nevet) mit jelent : a szent királyt magát-e sze-
mélyesen, vagy talán mást ? A forrás latin szövege nem igazít útba ; Arany 
szövege szerint azonban nem jelentheti magát a királyt, hisz őt a pogány 
tatár nem ismerhette ; ő csak a jelenést látta s érezte lebűvölő hatalmát ; 
azt is megérti, hogy : 

. . . nem volt az földi ember, 
Egy azokból, kik most élnek : 
Feje fölött szűz alakja 
Látszott ékes nőszemélynek . . . 

Az elbeszélést hallgató magyarság ösmer rá a leírásból : 

Monda a nép : az Szent László, 
És a Szűz, a Boldogságos. 

Midőn tehát a tatár a szent király nevét mondja, akkor csak a szo-
rongatott magyarság harci kiáltását idézi, a segélyhívást. A költő is 
ezt jelzi az írásjelekkel «az a : László! László !» tudniillik «az a László-
kiáltás», melynek másféle, de eredményében ép oly bűvös hatása volt, 
mint szinte ezer esztendővel azelőtt a Liudprand krónikájában olvasható 
vox diabolica huj ! huj, vagy a ma rohamra menő hőseink Előre ! és 
Rajta, rajta ! csatakiáltásának. 

T O L N A I VILMOS. 

12* 
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A r a n y J á n o s : «Eh ! . . . » c. k ö l t e m é n y é h e z . 

Ez a magában véve nem jelentékeny költemény a költő 1850. évi őszi 
hangulatának képe. Kedvetlenség, fanyar elégedetlenség szól belőle, a 
költői ihlet hiányának panasza : «Ollyan próza minden részem . . . I» A 
vers a Pesti Röpivek 1850. évi 5. számában jelent meg, november 3-án 
(lapszám : 123. hiba, helyesen 144). A második versszak ekkép szól : 

Gondolatim, mint a túzok, 
Mellynek összefagyott szárnya,* 
Gyalog mennek a föld szinén, 
Egy sincs a ki föntebb járna. 

* alatt a költő ezt a jegyzetet fűzi a második sorhoz : «Midőn fagyra 
hirtelen eső, arra ismét hirtelen fagy lesz, azt mondják, a túzok szárnya 
megmerevül s nem tud repülni. Nevezik az időjárás e «kivételes állapot-
ját» ónos időnek.** A jegyzet, legkivált a megmacskakörmözött «kivételes 
állapot», mely az önkényuralomnak kedves szava volt, úgy látszik szemet 
szúrt a cenzúrának, mert a számot elkobozta s a «javított» szám az idézett 
versszak s a hozzáfűzött jegyzet nélkül jelent meg. A lefoglalt példánynak 
egynéhány számát azonban már szétvitte a posta, mert a 10. számban 
— mely már Pesti Ivek néven jelent meg (1. Szinnyei Ferenc : A Magyar 
Emléklapok, Irodt. I. 113) — a borítékon egy A. jegyű levelező ezt írja 
Gyuláról : «Nem tudjuk minő lesz a farsang, s bánt-e sokakat a tánczolás-
nak viszketege ; de annyit mondhatunk, hogy társas életünk jelenleg olly 
lankadt, olly néma, mintha minden járó kelő ember egy-egy «élő szobor» 
volna! Hiába! azt mondja Arany: ónos idő van!» Lám, a költő célzatát 
megértette, megérezte mindenki ; nem csak az ő szárnya volt összefagyva, 
az «ónos idő» másnak is lelkére nehezedett. — Még csak azt jegyzem meg, 
hogy a költemény első és későbbi szövegei közt apróbb eltérések is 
vannak. A múzeumi könyvtár példányában megvan mind a két : a cen-
zurázatlan s a cenzúrázott szám is. 

TOLNAI V I L M O S . 

Haj, száj, s z e m . 

«Haj, haj, haj, Beh szép selyem h a j — E z a leányhaj! Bomlott fíirti 
tengerében Hattyuvállak fürdenek benn. Haj, haj, haj, Beh szép selyem-
haj — Ez a leány h aj.» 

így hangzik Vörösmarty Haj, száj, szem c. kis költeményének első 
versszak». Már Galamb Sándor észrevette róla, hogy strófa-szerkezet 
tekintetében a «Víz, víz, víz ! Nincsen olyan víz, Mint a Körösvíz» — 
kezdetű, Erdélyi gyűjteményéből (1: 205. és 227. sz.) ismeretes népdalnak 
a párja, s állítja is, hogy annak a hatása alatt jöhetett létre (A magyar 
népdal hatása műköltészetünkre P. Horváth Ádámtól Petőfiig. Bpest, 
1907. 63—64. 1.) Bátran beszélhetett volna nemcsak a ritmusnak, hanem 

1 Ez a jegyzet a kiadásokban nincs meg. 
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a gondolatközlés mondatformáinak, az egész belső formának kétségtelen 
rokonságáról. 

Az említett népdal hatása Vörösmartyra történeti adalékkal is 
igazolható. 

Azon indítékok között, melyek a hazai népiesség iránti érdeklődést 
újabb és újabb hullámzásba hozták, figyelmet érdemel a húszas évek vége 
felé az angol Bo wring vállalkozása, ki magyar antologiát s abban magyar 
népdalok fordítását is készülvén kiadni, anyagért Döbrenteihez és Rumyhoz 
fordult. Döbrentei a Tudományos Gyűjteményben (1828: V : 127. I.) teszi 
közzé Kérelmét minden Magyarhoz ; hirt ad Bowring tervéről s népdalok 
beküldésére szólítja föl honfitársait. Rumy a Pressburger Zeitungban 
{1828. 18. sz. mell.) tett közzé hasonló értelmű s egyúttal honfitársaink-
nak e gyűjtés iránt tanúsított közönyéről panaszkodó nyilatkozatot, s ezt 
Vörösmarty, ki a Tudományos Gyűjteménynek ekkor szerkesztője volt, a 
maga folyóiratának ugyanazon (májusi) füzetében ismerteti, melyben 
Döbrentei kórelme is megjelent. (Külföldön a magyar Literaturának 
terjesztése. Tudom. Gyűjt. 1828: V : 122—125. 1.) 

Időközben, a müncheni Das Ausland 1828. márc. ЗО.-i számában (90. 
sz. 360. 1.) már megjelent egy Ungarische Volkspoesie с. közlemény. Ez 
arról értesít, hogy Bowring, a szerb népdalok angol fordítója, a London 
Weekly Review egyik legutóbbi számában, néhány magyar dalt tett közzé, 
mutatványul egy készülő nagyobb gyűjteményből, mely nemsokára meg-
jelenik. A szóban forgó dalokat az Ausland is átveszi ; az elsőt magyar 
eredetiben és németül, a másodikat tótul és németül, a harmadikat csak 
németül közli. Most csak az első érdekel bennünket, mely az Ausland 
közlése szerint igy hangzik : 

A Körösi viz. 

Viz, viz, viz ! 
Nincsen ollyan viz, 
Mint a Kórós viz. 
Potyka csuka teren (!) benne, 
Szép leányka fôrdik benne, 
Nincsen ollyan viz, 
Mint a Kórós viz. 

E dalt Bowring már kétségtelenül Bumytól kapta. Bumy pedig, mint 
a Bowringnak küldött dalok nagy részét, ezt is a Hasznos Mulatságok 
közléséből (1818. I : 57—58. 1.) vehette át,1 mert az ott közölt változattal 
ezóról szóra megegyezik. (Az Erdélyi-féle két változattól egyben-másban 
eltér.) A Haszn. Mulats. idézett helyén abba A köznép dallai с. felhívásba 
van mint «Békés Vármegyei Dall» beszőve, mellyel Kultsár István a nép-
dalok közlését lapjában megindította. Hogy Rumy innen vette át, azt egy 

1 A Bowring-féle antologia véletlenül épen ennél a dalnál nem 
utal forrására. 
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valamivel későbbi, a Das Ausland 1828 szep. 13.-i számában (1025—1027. 
1.) Ungarische Volkspoesie címen kiadott kis közleménye is megerősíti, 
melyben az idézett dalt (másokkal együtt) újból közzétévén (1025. 1.), 
hozzáfűzi, hogy Békésben e dalt különös előszeretettel éneklik.1 

A Körösi viz Auslandbeti első közléséről Vörösmarty is tudomást 
szerzett. S itt kapcsolódik fej'tegetésünk az ő Haj, száj, szem c. költemé-
nyéhez. Ezt írja u. i., az ő szokásos, szerkesztői V. aláírásával a Tudom. 
Gyűjt, ugyanaz évi júniusi füzetében (1828. VI : 127. 1.) : «Az általunk 
már említett Bowring a londoni weekly Revieuw(!)-ben mutatványul közöl 
néhányat a' magyar népdalokból ; ugyan ezek felhozatnak az «Ausland» 
f. e. 90-dik számában is, ketteje az eredetivel együtt, a' harmadik csak 
német fordításban, a' magyar népdalok' neve alatt annyiból hibásan, hogy 
a' három közül csak az első magyar (Víz, víz, víz, be szép tiszta víz ez 
e' Kőrös víz 's a' t.), a' többi kettő a' szerb dalok közül lehet.»2 

Vörösmartynak ez a közleménye 1828. júniusában jelent meg ; a Haj, 
száj, szem pedig a Koszorú 1829,-i évfolyamában (133—134. L). A két 
dátum közelsége és sorrendje, azt hiszem, minden további szót fölös-
legessé tesz. 

Bowring antológiája, tudjuk, megjelent3 s 205. lapjától a 299.-ig, 
Magyar Nemzeti Dallok. Hungarian popular songs, cím alatt magyar 
népdal-fordításokat közöl. Köztük, a 294. lapon, megtalálható Körösian 
Waters cím ós Viz, viz, viz alcím alatt a szóban forgó népdal angolja is.4 

HORVÁTH J Á N O S . 

1 Bumy cikkét a szerkesztőség néhány sora vezeti be, mely tudtul 
adja, hogy Bumy már ismételten küldött Bowringnak magyar és szláv 
népdalokat, s most barátja részére a határőrvidéken sziavon és horvát 
dalokat gyűjt. Kívánják, bár Bumy mennél hamarább megvalósíthatná 
abbeli szándékát, hogy magyar népdalok önálló gyűjteményét bocsássa 
közre, német fordítás, filológiai, etnográfiái és topográfiái magyarázatok 
kíséretében. Ezután következik Bumy közleménye. Felhívja a figyelmet 
arra a tévedésre, hogy «magyar népdal» címen magyarországi, de nem 
magyar ajkú népek dalait is szokták közölni ; így maga Das Ausland is, 
fentebb ismertetett első közlésében, melyben csak az első dal (Viz, viz viz) 
magyar, a másik kettő tót. Most három újabb darabot tesz közzé magyarúl 
és németül : A dió és a csók, Az elváló leány és A Mátrai pásztor éneke, 
A második darab Vitkovics szerzeménye «szerb után». A harmadik a 
Haszn. Mulats.-Ъап (1823. 1 : 201—203. 1.) S. F. aláirással jelent meg. 
Bowring később idézendő antológiájában az elsőnek angol fordítását 
L a 208. lapon, a másodikét 243—4. L, a harmadikét 240—242. 1. 

2 Bumynak előbbi jegyzetünkben említett nyilatkozata szerint tót dalok. 
3 John Bowring: Poetry of the Magyars. London. 1830. (Részletesebb 

ismertetését 1. Gulyás Páltól. M. Könyvszemle 1916: 46—49. 1. ós Ethno-
graphia 1917: 114—118. 1.) 

4 Bowring könyvét a Tud. Gyüjt.-Ъеп (1830. V I I : 96—105. 1.) Toldy 
Ferenc ismertette. Angliai tartózkodása idején följegyezte, itt pedig jegy-
zetben felsorolja az antológiának angol folyóiratokban s lapokban meg-
jelent ismertetéseit. Ezek némelyike szemelvényeket is közölt Bowringból ; 
így a The western Times épen a Viz, viz, viz fordítását. 
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Madách é s Eötvös . 

Madách Az ember tragédiája 3845—3875. sorában (Alexander kiad.) 
«a gyomor filozófiáját» fejtegeti. «Hát minden nagy eszme, Nemes cselek-
mény konyhánk gőze csak, Vagy oly körülmény dőre magzata, Mit 
egytül egyig a hitvány anyag Néhány törvénye mozgat, s tart lekötve?» 
— mondatja Ádámmal az elmélkedés során. Marót Károly (E. Ph. K. 
XXXIX. 783—7.) ennek a gondolatnak a szülőjét Byronban ismeri fel, aki 
Don Jüanja V. énekének 32. stanzáját azzal az ötlettel zárja, hogy «ki 
tarthatná nagyra szellemi képességét, melynek használhatósága annyira 
függ a gyomornedvtől?» 

Én azonban azt hiszem, ez a Madách-íeVe hely — a 3845—3875. 
sorokra terjedő egész részlet — közelebbi rokonságban áll Eötvös Falu 
jegyzője VIII. fejezetének kezdő soraival: «Nincs fontosabb pillanat éle-
tünkben, mint ebédeink ; életnézetünk s gondolataink legnagyobb része, 
sőt nem ritkán azon érzemények, melyek emberi természetünket leginkább 
nemesítik, gyomrunk állapotától függnek, s ki májbajban szenved — mint 
mi irók közönségesen — átlátja Pythagoras és a braminok egész bölcses-
ségét: midőn erkölcsi philosophiájukat a konyhán kezdik. Csudálhatni, 
hogy annyi történetbuvár között, kik korunkban inkább új rendszerek 
fölállításában, mint a régi állapotok leírásában remekelnek, még nem 
találkozott senki, ki a különböző korok s nemzetek élelemszereiben kereste 
volna nemünk nagy tetteinek okát — talán ez úton nagyobb eredmé-
nyekhez jutnának, mint azok, kik mindent az éghajlat és fajkülönbségre 
vezetnek vissza.» Eötvös a byroni gondolatnak a változatát adja itt, de 
átviszi azt az erkölcsiségre is : a táplálkozás határozza meg életnézeteinket, 
nemes érzelmeinket ós nagy tetteinket (ironikusan !). S ebben Madáchn&k 
inkább lehetett előzője, mint Byron a gyomor és értelem összefüggését 
hangoztató kijelentésével. 

Madá*h politikai összeköttetései a centralistákkal, közöttük Eötvössel, 
valószínűvé teszik a Falu jegyzője beható ismeretét és ebből eredő hatá-
sát, ámbár könyvtárának jegyzékében Eötvös munkái közül egy sem 
fordul elő. Egyéniségében sok van a Karthausi költőjének borongó érzel-
mességéből meg a falu jegyzője szerzőjének gúnnyá fagyott emberszere-
tetéből és eszményvágyából. Személyesen is vonzódott hozzá ; mint írót és 
gondolkodót nagyrabecsülte, s eszméi közül többet magáévá tett (Voinovich, 
Madách 4 5 1 . ) . P A I S D E Z S Ő . 

«A w a l e s i bárdok» tárgyának e l s ő m e g e m l í t é s e i r o d a l m u n k b a n . 

Arany János mesteri balladájának forrásairól kétszer is esett szó az 
Irodalomtörténetben ( 1 9 1 2 . és 1 9 1 3 . évf.-ban). Érdekes, hogy a kimutatott 
források idegenek; hazai megemlítésre «A walesi bárdok» tárgykörében 
még eddig nem tudtunk rámutatni. Tolnai Vilmos meggyőzőn hangoztatta, 
hogy egyes mozzanatok még felderítésre várnak, így az is, «hogy talán a 
bárdok száma : ötszáz.» (Irodalomt. 1 9 1 3 , 3 5 . 1.) Arany ezt a számot említi, 
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a költeményben épen úgy, mint a jegyzetben. Tolnai Vilmos sejtelme, egy 
új adat világítására, bizonysággá izmosodik. Hogy Arany János milyen 
gondosan mérlegelte az ilyenfajta «csekélységeket», szépen igazolhatja ez 
az adat, amely, mai tudásunk szerint, «A walesi bárdok» tárgyának első 
megemlítése irodalmunkban. 

Pulszky Ferenc «Uti vázlatok 1836-ból» című dolgozatában (először a 
Budapesti Árviz-könyvben jelent meg 1839-ben, újabban P. F. «Kisebb 
Dolgozatai»-ban, Akadémia, 1914, 1—100 lk.), a kilencedik fejezetben 
leírja, hogy több angol város megtekintése után «a természettől minden 
bájaival bőven megajándékozott! Walesbe ment. Megemlíti, hogy nemze-
tiségét Wales, az angolok évszázados törekvései ellenére is, megőrizte : 
«Angol élet mindig el nem törlesztheté a' régi szokásokat, angol nyelv, 
literaturája' minden kincsei mellett, el nem némíthatta a' gael beezédet, 's 
bár I-ső Eduard 500 költőt egyszerre levágatott, hogy 'a nemzetet 'a régi 
időkre emlékeztetve, forrásba ne hozzák, még most is minden pitvarban a' 
hárfa áll, mellyen a' vándor dalnok énekeit hangoztatja.» (Ak. k.-ban : 52.1.) 

Nagyon valószínű, hogy Arany János olvasta Pulszky Ferenc útleírását, 
de még ha nem is innét vette volna a bárdok számának az adatát, az 
ötszáz bárdét, Pulszky feljegyzésének még akkor is cáfolhatatlanul megvan 
az a bizonyító ereje, hogy Arany Jánost a hagyománytiszteletnek ebben a 
jelenségében, mint ezt egyébkor is sűrűn megcselekedte, az Andacht zum 
Kleinen elve is vezette. E L E K O S Z K Á R . 

E g y XVIII. sz.-beli p l á g i u m . 

A felújulás korának kezdetén 1772-ben jelent meg az első magyar 
összefoglaló s szorosabb értelemben vett bölcsészeti munka : «Magyar 
nyelven Filosofia. Az Az : A' Böltseség' Szeretésének Tudománnyából 
Némelly Jelesebb Kérdések.» Szerzője : P. Sartori Bernard Seráfikus Szent 
Ferentz' Szerzetén Lévő Magyar Országi T. T. P. P. Minoriták Provint-
ziájából Böltseség Szeretése Tudománnyának Tanítója. Irodalomtörténet-
íróink kezdettől fogva tisztán látták ugyan a korabeU tudomány általános 
színvonalától is elmaradt munka csekély tartalmi becsét, de annál 
nagyobbra értékelték és értékelik máig is azt a «lángbuzgalmú» 'úttörőt 
munkásságot, a mellyel Sartori, — Apáczai Encyklopaediájának ismerete 
nélkül — magyar nyelven írta meg művét. Toldy Ferenc1 az Enoyklo-
paediával megnyitott s folytatók nélkül maradt korszak határköveként 
állítja oda a Magyar Filosofiát s a Bölcsészet magyar irodalmának tör-
ténetírói is Apáczaival párhuzamosítják Sartori nyelvi törekvéseit : «Mind-
kettő hasonló mostoha korban él — írja Kornis Gyula2 s mindkettőt 
egy eszme lelkesíti: a magyarság féltett nyelvi kincsei . . .» 

Már Sartori hivatalos bírálói kor- ós rendtartásai3 is azért tartják 

* Magy. Nemz. írod. Tört. П. kiad, Pest, 1868: 93. 1. 
2 A magyar bölcseleti műnyelv fejlődése. L. M. Nyelv. III. 1907 : 104.1. 
3 Szabó István és Miksi Zsigmond. L. Magy. Fil. Approbatio etc. 
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kívánatosnak, hogy «a Deák nyelvről szorgalmatos fáradtsággal Magyarra 
fordított könyv . . . a' szomorú rejtekből, világosságra jöjjön», mert «szor-
galmatosan és figyelmetesen el,' s meg el olvasván, és meg is vísgálván 
azt, . . . sok szép, 's jeles kérdésekre, józan okoskodásokból kővetkező és 
a' természetnek közönséges folyása-szerint való történt esetekre még eddig 
Magyar nyelvűnkön nem láttatott fejtegető feleleteket » tapasztaltak . . . 

Pedig ! — ha szétnéznek kissé saját koruk szegényes magyar irodal-
mában, Sartorinak épen és különösen e természetnek közönséges folyása 
szerint való törtónt esetekre adott fejtegető feleleteit magyar nyelven s 
nemcsak értelem szerint egyezőleg, hanem legnagyobb részében szórói-szóra 
is olvashatták volna. 

Mindössze másfél évtizeddel a Magy. Fii. előtt, t. i. 1757-ben jelent 
meg irodalmunk egy kevésbbó ismert, legalább is érdeme szerint kevésbbé 
méltatott s különösen teológiai kutatásokkal foglalkozó munkásának: 
Bertalanf)i Pál jezsuitának egyetlen világi tartalmú műve : a « Világnak 
Két rend-héli Rövid Ismérete.» A munka két részre oszlik: Az első rósz, 
természettudományi kérdéseket tárgyal, a második jóval terjedelmesebb 
rész Geográfia. Az első könyv 37 fejezetre, vagyis «Beszéd»-re van 
osztva. Ebből a 87 Beszédből irta ki Sartori a természettudományi vonat-
kozású «Kérdések»-re adott fejtegető feleleteit, tehát Magyar Filosofiájának 
közel kétharmad részét anélkül, hogy Bertalanfi nevét vagy munkáját 
bárhol akár távolról is említené ! 

Végeredményben a vizsgálat tárgyává tettem fejezetek háromnegyed 
része B. munkájának szószerinti másolata s így — mivel a logikát 
(1-40. 1.) és a Metafizika első részét (40—82. 1.) latin eredetiből vett 
fordításnak, tehát «önálló alkotásnak» kell tekintenünk, — kimondhatjuk, 
hogy Sartori Magyar Filoso fiájának közel kétharmad része plágium. 

Hogy közvetlenül is megítélhessük S. plagizáló munkájának módját, 
válasszunk ki a Magyar Fii. metafizikai és fizikai részéből egy-egy 
jellemzőbb helyet s állítsuk mellé B. megfelelő sorait : 

I. A metafizikai részből. 

1 Bertalanfinál : 219—220 1. 
Mint — hogy tovább emberben az emlékezet három kiváltképen való 

tulajdonsággal vagyon ; úgy — mint először azzal ; hogy a' meg-órtett, 
vagy az érzékenységek által vőtt dolgoknak képeit magában meg-tartja: 
másodszor azzal ; hogy azon megtartatott képeket az észnek kedve-szerint 
elől állattya : harmadszor azzal ; hogy ha azon képek belőle el-tûntek, arra 
ismét azokot hol mi kűlsó dolgokból, úgy-mint valami jelből, (helyből), 
vagy más alkalmatosságból magában meg-újíttya ; azért ez — is emberben 
egy különös, és kivált-képen-való mívelése a' léleknek ; a' mint e' dologban 
Aristoteles — is igen képesen szól — Memoria, úgy-mond ö : est in 
multis aliis animalibus ; reminiscentia tantum in hominibus : az emlékezet 
sok oktalan állatokban is meg-van ; de a reá emlékezés tsak egyedül 
emberben találtatik : nagy különbség van ám, úgy-mond ó tovább : az 
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emlékezés és a reá emlékezés kőzött ; mert az emlékezés egy ideig minden 
feledékenység nélkül vagyon, ha pedig azt etszer a' feledékenység követi, 
arra azután soha meg nem ujúl többé ; illyen emlékezet, igen-is meg-van 
az oktalan állatokban, midőn tudni-illik valami dolgot az érzékenységek 
által fel-vévén, (azután azt egy ideig) szüntelen forgattyák az ó Phán-
tásiájokban, vagy-is képzésekben ; de megint egyszerre annyira el-felejtik 
azt, hogy soha többé már reá ne emlékezzenek. A reá emlékezés pedig az 
el-felejtetett dolgok emlékezetének egy akarva-való megújítása ; 's ez 
tsak egyedül emberben vagyon, (azokaért ezt-is méltó a' léleknek tulajdon 
mívelési közzé helyheztetni.) 

2. Sartorinál: 84. I. 
Az emlékezet három kivált-képpen-való tulajdonsággal vagyon az 

emberben ; Elószszór azzal, hogy a meg' értett, vagy az érzékenységek 
által vett dolgoknak képeit magában meg-tartja. Másodszor, hogy azon 
meg-tartatott képeket az észnek kedve-szerént elé állitya. Harmadszor, 
hogy ha azon képek belőle el-tűnnek, ismét azokat holmi külső dolgokból, 
úgy-mint valami jelekből, vagy más alkalmatosságokból magában meg-
újítya ; ez-is az emberben egy különös, és kivált-képpen való múnkáló-
dása a' léleknek ; a' mint e dologban Aristoteles igen képesen szóll : 
memoria úgymond est in multis aliis animalibus, reminiscentia tantum 
in hominibus, az emlékezet sok oktalan állatokban meg-van, de a' reá 
emlékezés egyedül az emberben találtatik ; nagy különbség vagyon, úgy-
mond továb Aristoteles az emlékezés, és reá — emlékezés között : mert az 
emlékezés egy ideig minden feledékenység nélkül vagyon, ha pedig egyszer 
a feledékenység követi, azután soha meg-nem újjúl : az illyes emlékezet 
meg-van az oktalan állatokban, midőn tudni-illik valami dolgot az érzé-
kenységek által fel-vévén szüntelen forgattyák phantásiájokban az az, 
képzésekben ; de megint egyszerre annyira elfelejtik azt, hogy soha többé 
reá ne emlékezenek. A reá emlékezés pedig az elfelejtett dolgok emlé-
kezetének egy akarva-való meg-újitása, 's ez tsak az emberben vagyon. 

II. A fizikai részből. 

1. Bertalanénál ; Si—32. 
Vísgáld (harmadszor) mi légyen az Elevatio Poli, vagy a' Sarknak 

magossága ; 's-ez nem egyéb, hanem a' Sarknak annyira-való távul-léte, 
mennyire az valami helységnek igaz, és értelmes Horizonyjától távul esik. 
Innét a' kik egyenesen az Aequator alatt laknak, azoknál a' Sarknak 
semmi magossága nintsen, mint-hogy az Aequator-alatt az igaz Horizon, 
vagy a' látásnak határozatya mind a két Sarkot éri. 

Visgáld negyedszer a' Clima vagy Climata névű szónak értelmét-is ; 
's-ez a' szó nem egyebet tészen, hanem a' földnek bizonyos Tartományit, 
mellyek egy-mástól akképen kűlönbböztetnek, hogy egy-mást a' napnak 
fél-órájával meg-haladgyák ; és emiatt a' levegő égnek, 's a föld tulaj-
donságának voltában-is igen kűlömbböznek : Az egyenlítőtől, vagy Aequa-
tortól fogván a' déli 's éjszaki kerületig 24 a' Clima vagy a' világoskodó 
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napra nézve a' földnek Tartománya ; mert a' Sarkokon már annak ideiben 
24 órányi a' nap, a' mint ellenben az ótszaka-is : Az aequatortól, vagy 
Egyenlítőtől kezdvén, és mind a' két Sark felé számlálván az első Clima 
vagy Földnek tartománya 12 órát, 30. órányi minutât, 8 garádítsot és 
25 garádltsi minutât foglal magában, a' második, a' harmadik és a' többi 
Climaták pedig a garáditsokban egyenként lassan lassan megfogyatkozván 
mind a' két Sarki lineák felé fél órával mind addig meg nevekednek, a' mig 
a két Sarkokon a tellyes 24 órányi nap nem következik azokra, mellynél 
tudni-illik már más hosszabb nap nem lehet ; stb., stb. 

Sartorinál : 182—183. 
Yisgáld-meg mi-légyen az elavatio Poli az az, a' sarknak magossága ; 

ez nem egyóbb, hanem a' sarknak annyira való távúi léte, mennyire az 
valami helységnek igaz, és értelmes Horizonjától távúi esik. Innét a' kik 
egyenesen az aequator alatt laknak, azoknál a sarkaknak semmi magossága 
nintsen, mint-hogy az aequator alatt az igaz Horizon, vagy a látásnak 
határozattya mind a' két sarkat éri. Megkelletik vizsgálni a' Klima, vagy 
Klimata nevű szónak-is értelmét ; 's'ez a szó nem egyébb : hanem a földnek 
bizonyos Tartományai, mellyek egy-mástól azzal kűlómbóznek, hogy egy-
mást a' napnak félórájával meg-haladogyák ; és e' miatt a' levegő égnek, 's 
a' föld tulajonságának vóltában-is igen kűlómbóznek. Az egygyenlítöl vagy 
aequatortól fogván a' déli 's északi kerületig 24 a' Klima, vagy a' világos-
kodó napra-nézve a' földnek Tartománya; mert a sarkokon már annak 
idejében 24 órányi a' nap a' mint ellenben az étszaka is : az aequatortól, 
vagy egygyenlítötól kezdvén, és mind a' kétsark-felé számlálván az elsó 
Klima vagy Földnek Tartománya 12 órát, 30 órányi minutât, 8 garáditsot, 
és 25 garáditsi minutât foglál magában, a' második, az harmadik, és a' 
többi Klimaták pedig a' garáditsokban egyenként lassan, lassan meg-
fogyatkozván, mind a' két sarki liniák-felé fél órával mind addig neve-
kednek, a' méglen a két sarkokon a tellyes 24 órányi nap nem következik 
azokra, mellynél hosszabb nap nem lehet ; stb., stb. 

Ez a «szolgai hűség» átlagos foka, ahogyan S. B.-t követi a fentebb 
megjelölt helyek mindegyikében. 

«Alakító» munkája tehát abban áll, hogy B. rengeteg pedig-jéből, tudni-
illik-jéből, azután-jából stb. egyet-kettőt el-elhagy (néha épen akkor, a mikor 
szükség lenne reájok) ; továbbá vagy helyett az az-1, főképen helyett 
kivált-ot, legottan helyett mindjárt-ot, van helyett vagyon-1, mert helyett 
mivel-1, stb.-it ir, de épannyiszor írja fordítva is minden legkisebb követ-
kezetesség nélkül ; végül B. fejtegetéseit néha kihagyásokkal csonkítja 
meg s kihagy olyan részeket is, amelyek nélkül egész kikezdések értel-
metlenek maradnak. Hogy B. Beszédeit külsőleg a vitatkozás köntösébe 
öltözteti, az csak annyi változtatást jelent, hogy rendszerint a Beszédek 
elejéhez és végéhez, egy-két sornyi legtöbbször semmitmondó Yégezés-t 
csatol. Ha B. saját nevében mond véleményt tárgyáról, azt S. is saját néze-
teként tolmácsolja ; B. forrásait — az egy magyar Szentiványi Márton kivéte-



180 k i s e b b k ö z l e m é n y e k . 

lével — ő is hűségesen felemlíti az azokból vett — és B.-tól szószerint 
átvett idézetekkel együtt, de néha olyan forrást is említ, ahonnan semmit 
sem merített, mert B. megcsonkított szövegéből az idézetet már elfelejtette 
kiollózni. Az erőszakolt átalakító munkában az is többször megtörténik 
vele, hogy nem ügyel eléggé s a B.-ból lemásolt részeket munkájának 
több helyén szórói-szóra ismételten lenyomatja. 

HogyS. «műnyelvében» sincs önállóság, misem bizonyítja jobban, mint 
az a tény, hogy épen a Magy. Fii. és a Yil. Ism. természettudományi 
műszavainak identitása irányította figyelmünket a két munka természettu-
dományi vonatkozású részeinek azonos voltára. Még abban az egy-két 
önállóbbnak tetsző szerencsétlen műnyelvi próbájában is, amellyel «félénken 
kísérletezett», teljesen a B. nyomdokain halad. A «Metafizikában» használt, 
felemlítést érdemlő s eddig S.-nak tulajdonított műszavakat is (képzés-
a. m. phantázia, stb. 1. Komis id. ért.) kivétel nélkül B.-tól vette át. 

Hogyan történhetett az, hogy S. tudós kortársai és bírálói «a kik a 
könyvet figyelmetesen el s meg-olvasták ós megvisgálták», épen a termé-
szettudományi vonatkozású kérdésekre «magyar nyelven eddig még nem 
hallott fejtegetéseket» tapasztaltak ? 

Talán nem olvasták B. világi munkáját ? Nagyon valószínű. Mert az 
kétségtelen, hogy a Yil. Ism. tömör, nehézkes, homályos stílusa miatt épen 
nem volt kedvelt olvasmány. Maga B. is panaszolja Előszavában, hogy «a 
költségnek tsekélysége éppen rövid sommában való irásra» kényszerítette s 
«a' Magyar nyelvnek válogatott szép virági sem tsirázhattak ki» pennájából. 
Bod Péter is lesújtó kritikát ír a «a sok újságokkal tellyes könyv» stílusáról: 
• Olly homályos az írása sok helylyen, — mondja1, hogy alig lehessen meg-
érteni mit akarjon». Ez a tény igazolja a másikat, hogy t. i. mig B. többi 
munkái két-három kiadást is értek,2 a Vil. Ism. nem került többé nyomdába. 

De ha ismerték is a Bírálók B. munkáját — az előadottak után 
talán nem csodálkozunk rajta, hogy S. nagyhangú előszavától elkábítva, a 
Magy. Fil.-ban a sok helyt össze-vissza vagdalt s újonnan összeragasztott 
«Yil. Isméretet» nem ismerték fel. 

Vagy talán meghallgatták S. alázatos kérelmét: »Hogy valaki teljes-
séggel, mindenekben kövesse munkámat épen nem kívánom» ? / (Előszó). 

Vizsgálódásunk, eredménye, hogy Sartori Magyar Filozofiája termé-
szettudományi vonatkozású részeiben — méltatlan az irodalom leg-
csekélyebb elismerésére is ! Dr. ВАТТА ISTVÁN. 

1 Magyar Athenas 1766: 3G. 1. 
2 L. Petrik Könyv. 1: 252. — Itt említjük meg, hogy Petrik K. szerint 

a «Mindennapi Kenyér mellyet Mind Kisdedeknek Mind Korosnak Lelki 
. Táplálására apróra tördelt Bertalanffi Pál a' Jesus társaságának papja', 

állítólag 2 kiadást ér t : t. i. megjelent Nagyszombatban és Budán: 1753-ban 
ill. 1779-ben. A debreceni Koll. Könyvtárában találtam egy 1762-ből szár-
mazó — tehát úgy látszik eddig ismeretlen kiadást is. (Nagyszombatban 
az Academia Jesus Társaság-béli Collegiumának bôtûivel 1762. Eszt.) A 
címlapon mindössze annyi az eltérés, hogy az 1762-ki kiadás címlapján 
(nem Kisdedeknek, hanem) «Kisdedeknek» áll. Különben leírása: alakja, 
lapszáma (156) stb. teljesen egyezik a P. által említett kiadásokkal. 



IRODALOM 

Babits Mihály : I r o d a l m i prob lémák . A Nyugat folyóirat kia-
dása. Budapest, 1917. 285. lap. Ára 5 kor. 

Irodalmi hagyomány-tisztelet, műgond, stíl- és formaérzék, világiro-
dalmi tanultság és esztétikai illetékesség tekintetében a Nyugat hívei 
közül senki sem közelíti meg Babits Mihályt. Versben és tanulmányban 
egyaránt a régi jobb hagyományok neveltje, s csak egy-egy fullánkos szó 
az »öregek» ellen, s némi bogarasság vagy különcködő bajiam mutatják, 
hogy nem közéjük akar számláltatni. 

Mint költőt és műélvezőt egyaránt nagyfokú tudatosság, minden-
nemű sablontól való irtózás és erősen kifejlett stíl-értés jellemzi. Iroda-
lomban valóban magát az irodalmat : a művet vizsgálja ; még az életrajz-
hoz is a műveket kívánja alapul vétetni. Az irodalom őt első sorban 
mint kifejezés, mint stílus érdekli, melyben lelkek szólalnak meg. A 
tudományok egész enciklopédiáját nagy következetességgel vezeti vissza 
egy kitűnő programm-értekezésében a stilisztikára ; írók vizsgálatában a 
stílus jegyeiből következtet a költői egyénre ; a versformák stilisztikai 
jelentőségét lépten-nyomon hangoztatja ; a műfordítás feladatait a formai-
lag legszigorúbb mértékkel tűzi ki ; s egy nagyarányú tanulmányban az 
egész nagy magyar irodalmat, mint kifejezést, mint a magyar népnek 
lelkéből folyó stílusát igyekszik, a jellemzetes iránt kitűnő érzékkel meg-
határozni. Ily irányú érdeklődéstől az irodalmi kritika terén csak a leg-
jobbat várhatjuk, ha sablon-iszonya és tudatossága túlzásai különcségekre 
nem ragadják. 

Első tanulmánya (Magyar irodalom.) eredeti alakjában a Műveltség 
Könyvtára-beli Világirodalom számára készült. Irodalmunk világirodalmi 
helyzetével foglalkozik. Azt kérdezi : milyennek látja irodalmunkat a nyu-
gati nem-magyar ? Mit látott meg, mit használt fel belőle a nyugati iro-
dalmi közösség ? Ez a kívülről és nagyban nézés néhány nagy főjel-
lemző vonás kiemelésére vezet, melyek saját ízt adó etilmeghatározó 
jegyei irodalmunknak. A megfigyelésekben, asszociálásokban gazdag tanul-
mánynak fénypontja a magyar fajiság jellemzése ; új és mély benne az a 
történet-filozófiai pillantás, mely a sokat emlegetett magyar karakter 
egyik jegyében egész nemzeti történetünk morális egységének magyará-
zatát felleli. « A magyar irodalomban a haza problémája mindig a csele-
kedet problémája», a cselekedeté, melyre nehezen szánja rá magát a ma-
gyar, de ha egyszer megmozdult, lelkifurdalással gondol hosszú mozdulat-
lanságára ; «ugyanazon alaptulajdonságból magyarázható pl. a Széohenyi 
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örökké töprengő, magával küzdő forradalmi lelke, mint a hagyományos, 
gravaminális politika ; a magyar paraszt flegmája s a magyar nemes Pató 
Pálsága : mint az örökös dacos ellenségeskedése 

Hasonló megfigyelésekkel, a gondolkodó lélek tanulságaival bővel-
kedik az idézett tanulmány, s érdekes volna nyomon követni, mint fejte-
geti a nemzeti karakter irodalmi megfelelőit, melyek közül a magyar 
szónoki természet morális gyökereire való utalás látszik különösen meg-
győzőnek. De arra itt nincs hely. Mindössze eredményeit közlöm rövid 
tájékoztatásul. 

A magyar irodalom szinte kezdettől fogva részese és kifejezője az 
európai kultúrának, melybe önálló karakterével egészen új színt hozott. 
Mind a mellett a valóban világirodalmi értékű magyar művek száma 
csekély ; a hatás, melyet a világirodalomra gyakoroltunk, valamint az elis-
merés : majdnem semmi. Ezek, ugy-e, tudott dolgok ? De nem is az ered-
mény miatt érdemes a tanulmányt elolvasni, hanem indokolásai és a problé-
mák miatt, melyeket felvet, s melyek mellett az olvasó sem tud gondolko-
zás, gyakran okulás, olykor vitatkozás, sőt ellenmondás nélkül elhaladni. 

Itt van mindjárt ez a nagy szó : világirodalom, melynek nincs 
még annyira kiforrott értelme, hogy minden definíció nélkül használ-
hatnók. Babits dolgozata kétféle értelmezésre is feljogosít. Némely elejtett 
szavai mutatják, hogy a világirodalmat valami egységes, szerves törté-
neti folyamatnak tartja, vagyis osak azt a kultúráramlatot érti rajta, mely 
a görögség, a keresztény középkor, renessansz, franciás klasszicizmus, 
romanticizmus, naturalizmus és szimbolizmus mozzanatain keresztül jut 
le napjainkig. Ez egy területileg végtelenül szétágazott, itt siető, amott 
késedelmes, de történetileg egységes nagy folyamat, s ahol átfolyt, ott a 
nemzeti irodalom világirodalmi hatást, színezést szenvedett. Némely szét-
szórtan található jelzői, mondom, feljogosítnak arra a hitre, hogy e meg-
határozással egyetértene. Mindamellett egész művelete, mellyel világiro-
dalmi helyzetünket taglalja, egészen másnemű értelmezést kényszerít az 
olvasóra. Azt t. i., mintha a világirodalom mindazt jelentené együttvéve, 
amit az európai nemzeti irodalmakból ismernek, vagy ismertek vala-
mikor az európai művelt emberek, szóval ami a nemzeti irodalmakból 
a világ piacán forog. Csak ilyen értelmezés föltevésével magyaráz-
ható Babits paradox érték-tétele, mely szerint u. i. egy irodalomnak, 
mint egésznek értéke annál nagyobb a világirodalomban, mennél 
egyénibb nemzeti karakterrel bír ; viszont egyes műveké annál nagyobb, 
mennél általánosabban emberi vagy európai érdeküek. Világos, hogy 
itt a külföld érdeklődéséről, külföldi ismeretségünkről van szó. Ez azon-
ban nem világirodalom, mert nem adhat ki szerves, folytonos törté-
neti egészet. A nemzetközi irodalmi ismeretek összessége nem jelenthet 
világirodalmat. Nem a nemzeti irodalmakból válogatódik össze a világ-
irodalom; megfordítva: világirodalmi áramlat járja át amazokat, melyhez 
képest ők csak szenvedő, részesedő s nem aktiv értéket képviselő fél. 
A világirodalom föntebb vázolt, fogalmát a tanulmány gondolatvilága a 
nemzetközi irodalmi ismeretek fogalmával keveri, s ezzel zavart okoz. 
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Idézett érték-tétele, mint paradox hatásúvá kiélezett formula, Babits-
nak egy jellemző hajlamára világít rá. Mi igaz a tételből ? Ennyi : az 
európai olvasó figyelmét egy nemzeti irodalom a maga egészében annál 
inkább magára vonhatja, mennél ismeretlenebb, elütőbb színű a többitől ; 
viszont egyes mű kevésbé fogja érdekelni, ha az kizárólag nemzeti érde-
keket szolgál. S Babits is aligha érti máskép ; megelőző érdekes fejtege-
tései legalább azt mutatják. Ő azonban egy helyes, mértéket tartó, kriti-
kai gondolatmenet végén szereti kitűzni a lobogót, a jelzőtáblát, cégért, 
formulát ; szereti emlékezetessé, pregnánssá, hatásossá sűríteni a tételt, 
s ilyenkor rendszerint többet, vagy mást mond, mint amit kifejtett. 
Hiába tiltakozik Előszavában egy bírálója megjegyzése ellen : szereti a 
paradox formulákat, bár gondolatai lényege valóban távol áll a para-
doxontól. 

Szereti a kényes feladatokat, a circulus vitiosus határán járó gondolat-
meneteket. (A két életet élő Gólya-kalifa igazi Babits-téma.) Szóban 
forgó cikkében az európai és a nemzeti kergeti úgy egymást, hogy néha 
nem lehet tudni, melyik van elől, melyik hátul. Teljesen megértem, mikor 
azt mondja, hogy irodalmunk még abban is európai, mikor nemzeti ; azt is 
megértem, hogy legújabb irodalmunk csak látszik európaiabbnak, mint a 
régibb ; az előzményekből u. i. már tudom, hogy az első eset-
ben európai áramlatot kell gondolnom, a másodikban európai tanultságot 
s így a dolog rendben van. De zavarba jövök (39—40. 1.), mikor már az 
európai és nemzeti értékmomentumok küzdelméről szól. Előbb azt hin-
ném, hogy a kettő felváltva (actio-reactio) jut uralomra irodalmunkban ; 
de csakhamar azt látom, hogy felfogása szerint az irodalmi közvélemény 
nemzeti Konzervativizmusa állandó, többségi erő, s ezzel szemben az egye-
sek, a zseniális kisebbség, törekszenek újabb és újabb reformokra az 
európai szellem értelmében, Szent Istvántól kezdve a Nyugatig. Itt már 
igazán bajos világosan látni az író gondolatát. A fellépő zsenik, az új, 
kisebbségben levő kiválók mindig az európait képviselnék a megszokott, 
immár nem európaival szemben ? Ez történetileg sem igaz. Hiszen 
Kazinczytól Aranyig minden újonnan fellépő lángelmével irodalmunk 
fokozatos magyarosodása megy végbe. It t sem látok világosan, s talán csak 
azért nem, mert megelőző tisztázó óvadékok nélkül használja az európai 
jelzőt. Különben is van egy határ, amelyen túl az irodalmi jelenségeket 
egyszerű kategóriákra visszavezetni képtelenség. S ez különösen igaz a 
felvetett fogalmakra nézve. A romanticizmust pl. mindenhol a nemzeti 
irodalmi erők érvényre juttatójának ismerik ; másfelől azonban semmi 
sem jellemzi erősebben a romanticizmust a legkülönfélébb idegen irodalmi 
hatások beözönlésénél. Mind a kettő igaz ; de tessék ezt egy lélegzetre 
kimondani s kész a paradox. Valóban maga az anyag, mellyel Babits 
foglalkozik, már rendkívüli komplikáltságánál fogva olyannyira kényes, hogy 
valósággal lépre csalja a sikamlós disztinkciókra anélkül is hajlandó szerzőt. 

Kár, hogy sem szerkezetében, sem előadásában nincs meg az a vilá-
gos tisztaság, mit ennyire bonyolult tárgykör megkívánna. Az egész tanul-
mány inkább az író töprengéseit közli, semmint kitisztult s elrendezett 
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eredményeit. Sok kérdés, felfüggesztés, előkészítő tapogatás, találgatások, 
miket később elejt : nehezítik a világos áttekintést. Kétszer is felveti a 
kérdést : mi hát egy kis irodalom világirodalmi értéke ? De a felelet még 
igen messze van ; még előbb kimutatja, hogy irodalmunk kezdettől fogva 
benne van az európai közösségben, aminek a felvetett kérdéshez semmi 
köze. Fölöslegesen terheli előadását némely helyen bizonyos tudományos 
feszességgel. Az egész tanulmány tulajdonkép intuitiv megértés ered-
ménye ; fölösleges utólag holmi tudományos cafrangot aggatni reá. Külö-
nösen fonáknak és fölöslegesnek érzem a Taine-féle elmélet alkalmazá-
sát. Nagyon szívesen vettem a magyar nép jellemzését Babitstól, mert 
sikerült, önmagában értékes müdarab. De ha egy irodalmat jellemezni 
akarok, igazán fölösleges mókának s az irodalomtörténet nagy realitá-
sához képest csak metafizikai játéknak tartom, hogy előbb a népet jelle-
mezzem, s még előbb az éghajlati viszonyokat. Azt az irodalmat minden-
esetre magából az irodalomból tudhatom leghívebben jellemezni. Aki 
éghajlatot, népkaraktert vet előre premisszául, ok nélkül megköti a maga 
kezét s különben elkerülhető elfogultságokat s erőszakolt egyeztetéseket 
vesz a lelkére. Ha nem beszélek változatos, a képzeletvilágot gazdaggá 
fejlesztő éghajlatunkról, akkor felismerhetem, hogy vannak invencióban 
szegény regényíróink is ; de ha a tudományos színt fokozni kívánván, 
Taine nyomán az éghajlattal kezdem, akkor minden magyar regényíró-
ról ab ovo el van határozva, hogy gazdag invenciója legyen a szegény 
franciával szemben, kinek éghajlata nem oly változatos, mint a miénk. 
S még arra is kényszerít az éghajlat, hogy (mint Babits) példának épen 
Flaubert-t idézzem a franciák közül, holott jól tudom, hogy az invenció-
ban gazdag V. Hugo, vagy Dumas is francia. 

Az ismertetett tanulmányon kívül súlyra és terjedelemre a Vörös-
martyról, Petőfi és Aranyról szólók emelkednek ki. Babits sohasem sab-
lonos ; az eddigi felfogásba nem nyugszik bele egykönnyen s mindent a 
maga szemével néz. Vörösmartyról különösen sok ujat mond, mi alkal-
mas arra, hogy a közfelfogásban is átformálja a nagy költő arcképét. 
Vörösmarty lírai nagysága, bár kezdettől fogva elismertetett, kellőkép 
megértetve még ma sincs. Népszerűvé sohasem fog válni, de minden jel 
arra vall, hogy lírája teljes megértésének ideje elérkezett. Babits előtt 
már Schöpflin igyekezett a Gyulai-féle Vörösmartyt új szemlélet alapján 
átrajzolni ; de már ő előttük Biedl egye-temi előadása kezdett fordulatot 
s erről megfeledkezni nem szabad. Kifejtettem annak idején, hogy a Nyuga-
tosoknak, ha magyar hagyományhoz akarnak odanőni, Vörösmartyra kell 
építeniök. Babits kezdettől fogva Vörösmarty-imádó s nála alkalmasabbat 
alig találhatnánk, ki Vörösmarty lírai nagyságát új és igaz megvilágí-
tásba helyezhetné. Hogy Vörösmarty az összhatást nem tudta előre kiszá-
mítani, elképzelni : nagyon természetes megfigyelés Babitstól, kinek egész 
költői gyakorlatán felismerszik az összhatás preconcepciója. Vörösmarty 
ihletének kozmikus nagyszerűségéről, a képzetfűzések hangulatáról, Vörös-
marty nópiességéről, melyet a Petőfiénél mélyebbnek tart, igen megszív-
lelendő dolgokat mond kissé rapszodikus menetű, a költőt fejlődésén végig 
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kísérő cikkben, mely nem annyira definíciókat és elemzéseket nyújt, mint 
Vörösmarty költői eredetiségének lépten-nyomon eleven megérzését. 

A Petőfi és Arany címűben újdonság inkább csak egy régi közkeletű 
Arany-Petőfi párhuzam paradox megfordítása. Az a közfelfogás, melyet itt 
némi kötekedéssel tetőtől-talpig átbillent, nem volt igaz, ópúgy mint 
nem igaz most a Babitsé. Azelőtt a vidéki kaszinókban inkább Petőfit 
tartották a rendkívüli zseninek, a csendes, polgárilag egyszerű Arannyal 
szemben. О most egyet fordít s azt mondja : Petőfi a nyárspolgár, Arany 
a zseni. S tulajdonkép ez is csak fitogtató túlzással kifejezett formula, 
cégér, melyre nem adok semmit sem, mint hogy maga a fejtegetés, mely-
lyel idáig jut, tele van a legigazabb megfigyelésekkel. Mindenesetre saj-
nálatos, hogy aki oly erős érzékkel bír a jellemzetes iránt, nem gyakorol 
elég ellenőrzést saját megfogalmazásán. Petőfit nyárspolgárnak mondani 
nemcsak káros könnyelműség, mely a nem gondolkozók ezreit a jelszók 
pregnáns hatásával befolyásolhatja, hanem határtalan szimplicitás is, mely 
sehogysem illik Babits komolyságához. Nagyon jól tudja, hogy túllőtt a 
célon, de azt is, hogy praegnansul fejezett ki egy ellentétet, s ezórt nem 
is változtat rajta. Valóban eredeti, nem sablonos, de nem is igaz. Ugyanaz 
a konok, s merem mondani, önhitt tudatosság ez, mint versei gyötrő szó-
játékai. Ott is : tudja, hogy szónak, hangnak, ritmusnak az értelemtől 
különváltan is van művészi hatása ; ostobaságnak fogják tartani ? -— mind-
egy t ő tudja mit csinál, s nosza megkockáztatja a legvégletesebbet. 

Befejezésül néhány elszigetelt megjegyzést. Hogy jellemzései egyúttal 
értékelésszámba is mennek, kétségtelen. S hogy mily szorosan együvé 
tartozónak érzi a kettőt, különösen kitűnik, mikor Sikabonyi értékelés-
beli bombasztjait igazítja helyre Komjáthyra vonatkozólag épen a jellem-
zés igazsága végett. Dicséretes elfogulatlanság oly ember részéről, ki a 
cikk írásakor még maga is benne volt a túlzó Komjáthy-kultuszban. Hogy 
túlzott, jegyzetében maga is elismeri ; s miért közli mégis a cikket ? »mert 
a probléma körül mondottak érvényessége igy is fennáll.» Igaza van. 
Vannak tanulmányaiban tévedések, hamisságig kiélezett formulák, de amit 
témája körül mondott, az mind irodalmi elvi kérdéseket világit meg s 
mindig méltó a figyelemre. 

Egyik cikkében, mely a legújabb irodalmi forradalommal, a futu-
rizmussal foglalkozik, felpanaszolja, hogy sohasem volt ily nagy űr a 
nemzedékek közt, mint manapság, mikor negyven éves, komoly tanul-
mányokon edzett, minden nemes tradíciókat őszintén tisztelő s befejezett 
technikájú írókat éretlen forradalmárokként kezel a hivatalos kritika,» s 
ugyanakkor a legfrissebb ifjúság, mint megcsontosodott arrivékre tekint 
harmincéves bátyjaira. Ez a szakadás csakugyan megvan. De a Nyugat 
írói e kérdésben saját hibáikról sohasem szólanak. Holott a szakadás 
szükségképpeni következménye az ő támadó fellépésüknek. Az első fel-
lépés pökhendiségét bajos felejtenie annak, kit a támadás ért. A nyugatos 
forradalomnak hangot nem az «érettek» adtak; válogatás nélkül fogadott 
be a Nyugat minden éretlen hetvenkedést és lírai bárgyúságot, mely 
Adyt utánozta; és mikor megtámadták, vagy csúfolták, egyaránt védett 
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mindent, ami benne jelent meg, értékelni azonban semmit sem értékelt. 
Éretlen önhittséggel útasitotta vissza a komoly kritikát is. Szidta az 
öregeket, kikben kivétel nélkül epigonokat látott, holott ő benne az új 
rögtön egész sereg egykorú epigonnal robbant ki a színre. A nagy gőz 
azóta elpárolgott, ami érték lehetett, az ma már tisztábban látszik, de az 
első támadó fellépés hatása mindmáig megmaradt. A Nyugat első zava-
ros, bogaras újdonságaiból még oly igazán értékes, irodalmi hagyományt, 
műgondot, magasabb ízlést valóban tisztelő egyéniség sem tudott egészen 
kibontakozni, amilyen Babits, aki költészetben Aranyhoz és "Vörösmarty-
hoz sokkal közelebb áll, mint Adyhoz, e kisérleteiben pedig sokkal közelebb 
a régi magyar kritika komoly hagyományaihoz, mint főszerkesztőjéhez, a 
könnyű ötletek mesteréhez. 

HORVÁTH J Á N O S . 

Gulyás Pá l : A magyar s z é p i r o d a l o m i d e g e n nye lven a M. 
N . M u z e u m könyvtárában . Budapest. 1917. 346. L Kiadja a M. N. 
Muzeum könyvtára. Ára 6 kor. 

Bégóta érezzük egy olyan bibliográfia hiányát, mely irodalmi alkotá-
saink fordításait regisztrálja. Kertbeny 1876-ban megkezdett vállalata (A 
magyar irodalom a világirodalomban.) a 419 idegen nyelvre fordított mű 
címét tartalmazó első füzettel elakadt, a Kertbeny-Petrik-íéle Magyar-
országi német könyvészet pedig csak az 1801—1860. évek termelését tün-
teti föl. Petrik ennek értékes anyagát a másnyelvű fordítások adalékai-
val kibővítve beolvasztotta Magyarország bibliographiája 1H2—I860, c. 
nagy munkájába, de az ennek folytatását képező könyvészeti kiadványai-
ban — rajta kivül álló okok miatt — mellőznie kellett a külföldön megjelent 
fordítások ismertetését. A folyóiratainkban szórványosán közölt összeállí-
tások a hiányt nem pótolhatták, legfeljebb csak azt mutatták, hogy e 
téren bibliográfusainkra szép és hálás feladat várakozik. 

Gulyás Pál a kiváló készültségű könyvtári szakember gyakorlati érzé-
kével vállalkozott e hiány pótlására. A feladat legnagyobb részét meg-
oldotta és munkájával kijelölte a további teendők helyes programmját. 
Érezte, hogy már nem elégséges a másodkézből vett adatok pontos ösz-
szerovása, azért a Magyar Könyvszemle 1913—1917. évfolyamaiban közre-
bocsátotta legnagyobb gyűjteményünknek, a Nemzeti Muzeum könyvtárá-
nak azon adalékait, melyek szépirodalmi műveink fordításaira vonatkoz-
nak. Most külön is megjelent munkája amellett, hogy az irodalmunkkal 
foglalkozni kivánó külföldieknek ós irodalmunk külföldi elterjedését tanul-
mányozó szakembereinknek nélkülözhetetlen segédeszközt nyújt, a könyv-
tárnak is hasznos szolgálatot tesz, mert megkönnyíti a meglévő anyag 
áttekintését és kiegészítését. Bemélhető, hogy nagyobb könyvtáraink és a 
tárgy iránt érdeklődő kutatóink Gulyás alapvető munkája kiegészítése 
gyanánt közölni fogják fölszínre került adataikat és ez az anyag a maga 
nemében épp úgy alapja és törzse lesz a további gyűjtésnek, mint a régi 
magyar irodalomban Szabó Károly Régi magyar könyvtára. 

Gulyás műve első részében az önállóan megjelent fordításokat, a 



ERODÁLOM. 187 

másodikban pedig az antológiákat sorolja fel. Az írók betűrendjén belül a 
fordítások nyelvének betűrendje után igazodik. Ahol a tartalom a magyar 
eredetivel teljesen azonos, mellőzi a tartalom felsorolását, ahol azonban a 
fordító válogatott darabokat közöl, a tartalmat is részletezi. A fordítások 
eredetijének felkutatása sokszor nagy munkába került, mert a fordítók 
gyakran önkényesen és szükség nélkül változtatták meg a címeket. Érde-
kes, hogy Herczeg Fereno Pogányok c. kötetét az egyik fordító Licht und 
Finsternis, a másik pedig Im Banne der Puszta с. alatt közli, sőt arra 
is van eset, hogy egy regény-fejezet az idegen köntösben önálló 
novellává alakul át, amint ez az Egy magyar nábob L kötetének 8. fejeze-
tével történt, melyet az Achtzehn humoristische Erzählungen von Maurus 
Jókai о. 1872-ben Brémában megjelent gyűjtemény fordítója Der P/ingst-
könig c. alatt közölt. 

Bár Gulyás könyve osak a Múzeum könyvtárának állományát ismer-
teti, mégis tanulságos képet nyújt arról, hogy a külföld mikor s mily 
mértékben vett rólunk tudomást. A fordítások közül a legrégibb a Zrinyi-
ásznak Zrínyi Pétertől eredő horvát átdolgozása 1660-ból. A fordítói munka 
csak a XVIII. század végén indult meg és a szabadságharc után lendült föl. 
A jegyzék 680 folyószám alatt 770 önálló fordítást ós gyűjteményt sorol 
föl. A fordítások legnagyobb része német (62 <>/„), utána következik az 
angol (7-3 %), francia (5"3 %), cseh (4'4 %), olasz (3-2 %) és tót (3-1 %). 
Feltűnő a magyarországi nemzetiségek csekély érdeklődése. Összesen 
403 szerzőtől fordítottak ; a regényírók közül legtöbbet Jókaiból, a költők 
közül Petőfiből. Sok jelentéktelen szerző (Beniczkyné Bajza Lenke) sok 
számmal szerepel, viszont több nagy írónk (Ambrus Zoltán) alig jutott 
szóhoz a külföldön. Felötlő, hogy a nagy, iparszerű reklámmal dolgozó 
újabb színdarabíróink itthoni szereplésükkel egyidejűleg a külföldön is 
tudnak érvényesülni. 

A bibliográfiái hűség és teljesség szempontjából is mintaszerű köny-
vet a fordítások nyelve, időrendje, a kiadás helye, a fordítók és a lefor-
dított szerzők neve szerint gondosan elkészített mutatók egészítik ki. 

F R I E D R E I C H E N D R E . 

Fes t S á n d o r : Ango l i r o d a l m i h a t á s o k h a z á n k b a n Szé-
c h e n y i I s tván fe l lépésé ig . Budapest, 1917. Akadémiai kiadás. I l l 1. 
(Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XXIII. 7. szám.) 

Fest Sándor ezen értekezésben ugyanazon módszerrel dolgozik, mely-
lyel előtte már Bayer József (Shakespeare drámái hazánkban. 1909.) és 
Császár Elemér (A német költészet hatása a magyarra a XVIII. század-
ban. 1913.) jelentős eredményekhez jutottak. Ezen példák után indulva, 
Fest is két részre osztja müvét : az elsőben az angol-magyar érintkezések 
történeti leírását adja, a másikban az egyes angol költők irodalmunkban 
található nyomait foglalja össze. Ha mégis sokkal pozitivabb, úgyszólván 
megdönthetetlen megállapításokhoz jutott, azt példátlan lelkiismeretessógű 
szorgalmán kívül főképpen annak köszönheti, hogy az újabb hazai germa-
nisztika fegyvertárából két igen erős fegyvert kölosönzött : az egyik a levél-
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tári és kózirati anyag fáradságos feltárása, a másik annak a döntő 
szempontnak előtérbeállítása, mely szellemi mozgalmainkat a XVIII. század 
végén és a XIX. század elején Bécsből származtatja. (V. ö. Bleyer : Gottsched 
hazánkban. 1909. Hazánk és a német philologie a XIX. sz. elején. 1911.) 

A szellemi érintkezés Magyarország és Anglia között eredetileg Er-
dély ós a szigetország politikai összeköttetéséből származik, melyet a val-
lási rokonság kapcsolatai nyomon követnek. A XVII. és XVIII. század 
elejének érdeklődése főképpen Erdélyből indul ki ós soha a vallási kér-
déseken túl nem jut. A tulajdonképpeni fellendülés I I . József uralkodása 
alatt következik be, mely időtől fogva főuraink és nemzetgazdászaink 
sűrűn felkeresik Angliát, hogy különösen gazdasági téren az ottani vívmá-
nyokat hazánkban is érvényesíthessék. Ezeknek az arisztokratáknak — 
akiknek az élén Széchenyi Ferenc áll — az érdeklődése azonban nem 
véletlen eredménye, hanem azé az angol szellemi hatásé, amely a 
XVIII. század nyolcvanas éveiben Ausztria fővárosát, Bécset hatalmába 
kerítette. Ettől kezdve Bécsen keresztül angol utazók is mindsűrűbben 
felkeresik Magyarországot és így nem csodálható, ha az angol irodalom 
iránti érdeklődés is mind nagyobb méreteket ölt. Bécsben a XVIII. szá-
zad nyolcvanas és kilencvenes éveiben sorra jelennek meg utánnyomatok 
a híresebb angol művekből, lírai antologia készül (Retzer 1783—86) 
és az angol írók hatása a bécsi költők művein is tükröződik. így nem 
osodálható, ha előretörő irodalmi fejlődésünk mohón kap ezen új szellemi 
lehetőségek után. I t t is Bessenyei és s bécsi testőr-írók lépnek fel a kez-
deményezés merészségével, de Kazinczy kassai körének angol vellei-
tásai is Bécsből veszik eredetüket, épúgy mint a Döbrenteió és erdélyi 
híveié. 1820 körül az angol hatás annyira megerősödött nálunk, hogy 
eljöhetett az a férfiú, akinél az angol szellem valóságos hússá és vérré 
lett, aki nemcsak a magyar szellemnek jelenti legerősebb megjelenítését, 
hanem egyúttal az angol befolyás legönállóbb, legnemesebb megtestesü-
lését : Széchenyi István. 

Rövid vázlatban ez ama történeti fejlődés, melyet Fest dolgozata 
nyomon követ. Látható, hogy egyedüli szándéka ezen történeti folya-
matnak világos ós meggyőző nyomon követése. A rejtett kapcsolatok 
ós összefüggések feltárása igen szerencsés ós tudatos kutatás ered-
ménye. Fest dolgozatával szemben egyetlen egy lényegesebb észre-
vétel tehető : az egyoldalúság, a módszer egyoldalúságának a kifogása. 
A dolgozat túlságosan szükkörűen ragaszkodik történelmi adatokból össze-
állított, tehát egészen külsőleges megállapításaihoz. Ezeknek az adatok-
nak nem hatol mélyébe, nem vizsgálja az egyes kijelentések és hatások 
lényegét, jelentőségét. A magyar szellemi fejlődés történetében nem lehet 
közömbös, vájjon Kazinczy vagy Edvi Illés, Bessenyei vagy Farkas Ferenc 
említ-e valami angol költőt. Az Edvi Illések ós Farkas Ferencek anglo-
mániájának regisztrálása szükséges ugyan, de éreztetni kell, mily tized-
rangújelentősége van az ő ízlésbeli megnyilatkozásaiknak a nagyoké mellett. 

Mert — és ez a legfontosabb észrevételeink között — az angol hatás 
kérdése ízlés kérdése, eszmei probléma, amely a XVIII. század szellemi 
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fejlődésében elsőrangú helyet foglal el. Amikor Bessenyei néhány (négy) 
angol írót említ, fenségeseknek és borzalmasaknak («majestueuse et ter-
rible») mondja őket, ez nem csak azért fontos, mert Bessenyei itt néhány 
angol írót először említ meg irodalmunkban. Ez a kijelentés végtelenül 
tág perspektívát nyit meg, amelyben az egész küzdő XVIII. század 
eszmei fejlődése tükröződik. Mert Bessenyei ezen kijelentése azon álta" 
lános európai vajúdásnak a megszólalása, mely az egész európai emberiség 
ízlését a mesterkélt franciásságtól az angol realizmus felé sodorta. A ma-
gyarországi angol hatások tehát csakis azon európai ízlésbeli hullám-
zásnak a kilengései, melyek a XVIII. század közepétől kezdve átalakító-
lag befolyásolták a század szellemi alkotottságát. 

De ezen ízlésbeli alakulás nem az angol nyelven olvasott müvekből 
származik át Bécsbe és mihozzánk is. Elsőnek az angol ízlés ós az angol 
szellem fordítások — német és francia fordítások — útján terjed. Ezek-
nek a fordításoknak nem az a fontosságuk, hogy általuk megismerked-
nek Bécsben és nálunk egyes angol írók nevével, hanem hogy általuk 
szivárog be lassanként észrevétlenül az az ízlés, amely az uralkodó mester-
kéltséget trónjáról ledönteni hivatott volt. Itt természetesen azon jelen-
ségek hatnak legelőször, amelyek az uralkodó franciás Ízléshez legköze-
lebb állanak : Pope és az angol vígjátékírók, akiket csakhamar f. komoly 
dráma képviselői, Lillo, Otway és végül Shakespeare követnek. Csak 
amikor a fordítások és átdolgozások fogékonyakká tették az embereket az 
angol szellem iránt, akkor kezdődnek meg az angol nyelvű hatások is. 
így tekintve — eszmetörténeti magaslatból -— a kérdést, a bécsi angol-
mánia, a bécsi angol hatások története nem a nyolcvanas években kez-
dődik, hanem legalább is harminc esztendővel viendő vissza. És ebből a 
szempontból az angol ízlés egy magyarországi beszivárgási útjára lehetet-
len rá nem mutatnunk. Bécsben is az angolból fordított vígjátékok 
és drámák egyengették az angol ízlés útját ; magyar színpad ugyan csak 
a XVIII. század legvégén alakult, de azért a bécsi színházi ízlés a hazai 
német színészet útján hozzánk is eljutott. Bessenyei ítélete mögött ott 
rejtőzik a XVIII. századi bécsi műveltség, a magyarországi egyre sűrűbb 
angol vonatkozások mögött pedig ott áll erős hátvédképpen Magyar-
országnak angol hatások iránt fogékonnyá tett nagyközönsége, amely bécsi 
irodalmi és színpadi befolyások által etikettes franciásságából akkor már 
igen sokat engedett volt. 

Fest folytatni szándékozik kutatásait a Széchenyi fellepte utáni idők-
ben is. Azt hisszük, munkája értékét igen nagy mértékben fogja megnö-
velni, ha figyelmét az általunk vázolt szempontokra is kiterjeszti, ha kül-
sőleges krónikás előadás helyett az eszmék történeti harcát adja. 

Még egyet: Jósikáról írt dolgozatomban (Budapesti Szemle 1914 
okt. f. 70. 1.) az Erdélyben terjedő anglománia vázlatos képét adtam és itt 
a XVIII. század néhány adatára is kitértem. Ezek az adatok, melyek a 
Fest által rajzolt keretet még jobban kitölthették volna, úgy látszik, 
kikerülték figyelmét. 

W E B E R A R T H U R . 



FOLYÓIEATOK SZEMLÉJE. 

A Cél. 1917. évf. 10. sz. — A. Á. : Ágoston, Jászi és a harcias zsidó-
ság. A zsidókérdésnek Ágoston Péter könyve nyomán megszaporodott iro-
dalmáról. — Császár Elemér : Tompa Mihály emlékezete. Pályafutása rö-
vid áttekintésben. Költészete történeti és esztétikai megvilágításban. Leg-
maradandóbb értékűek hazafias versei. 

U. i. 11. sz. — Császár Elemér : Új elbeszélők. Újhelyi Nándor, Barta 
Lajos, Szmrecsányi Béla egy-egy kötet elbeszéléséről. — Szemere György 
legújabb elbeszélései. Névtelen ismertetés. — Farkas Zoltán : Színház. 
Újhelyi Nándor : Cserebere ; Bródy : A dada ; Herczeg : Árva László. 

A Hét. 1917. évf. 47. sz. — Zolnai Béla: Úri divat címen Molnár 
Ferencet méltatja. «Ebben a darabjában valósággal zsinóron rángatja az 
ezerfejű publikumot. A burleszk torzítás egypár kisiklása és a lehetetlen 
határainak súrolása mellett is sok moliéri fölépítés és fokozás van ebben 
a jellemillusztrációban.» 

A Társaság. 1917. évf. 47. sz. — Fodor Gyula: A szent hegy címen 
Surányi Miklós regényét ismerteti. 

Az Est. 277. sz. — Prohászka védi a modern irodalmat címen közli 
Prohászka Ottokárnak a Magyar Színpad egyik számában a mai művé-
szetről adott nyilatkozatát. 

Az Újság. 1917. évf. 266. sz. Keszler József: Árva László király címen 
ismerteti Herczeg Ferenc új tragédiáját. 

U. i. 276. sz. — Millenkovich a magyar szinműirodalómról címen 
közli M. bécsi Burg-színházi igazgatónak a magyar színműirodalomról el-
mondott nézeteit. Szerinte a magyar színműírók ötletességben, színpadi 
ügyességben jóval felülmúlják az osztrák szerzőket. Meg van róla győződve, 
hogy a magyar színmüirodalomra, amely ma olyan értékek felett rendel-
kezik, mint amilyen Molnár, Bródy, Szomory, Herczeg, Heltai és Lengyel 
neve, feltétlenül nagy jövő vár a színműirodalom világpiacán. 

Akadémiai Értesítő. 1917. évf. 8—10. sz. — Berzeviczy Albert: Arany 
János emlékezete ; Heinrich Gusztáv : Arany János és az akadémia ; Né-
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gyesy László : Arany művészete és elmélete ; Tolnai Vilmos : Arany nyelv-
müvészetéről. Ismertetésüket 1. írod. tört. 1917. évf. 516—518. — Ferenczi 
Zoltán : Egy elfeledett regényről. (Készlet rendes tagsági székfoglalójából). 
P. Horváth Lázár regényéről, illetőleg annak irodalmi előzményeiről. Ez 
volt az első magyar társadalmi regény, ez vezette be irodalmunkba Bul-
wert ; P. H. L. volt nálunk Byron megismertetője ; szenvedélyes Széche-
nyiánus ; Petőfinek és irányának egyik legnagyobb ellensége. Korábbi 
regényirodalmunk, mind a sentimentális, mind a történeti, kevés kivétellel 
német hatás eredménye, kártékony ízlés terjesztője. Bajzának Scott mo-
dorában kezdett regénye (Kámor) befejezetlenül, kéziratban maradt. A re-
gényirodalomról szóló értekezése újjal mutat Scottra. Ez időben már szinte 
közóhaj, közvárakozás tárgya a regény ; Csató Pál és Szalay László 1836-iki 
hozzászólásai is ezt bizonyítják. Altalános tudat 1836 körül, hogy igazi 
regényünk még nincs, s általános felfogás, hogy mintául csak az angolok 
(Scott, Bulwer) veendők. E kívánság csak Erdélyből várhatta megvalósu-
lását, az ottani arisztokrata körökből, melyek a franciás irányt is még a 
testőrírók előtt megindították, s az angol nyelv és irodalom ismeretében 
is elüljártak. P. Horváth Lázár az első, ki (1832-ben) hozzáfog egy 
angol mintájú regény írásához. — Méhely Lajos : Megjegyzések az Aka-
démia Helyesírási Bizottságának javaslatára. Túlzottan konzervatív fel-
fogás. 

Alkotmány. 1917. évf. 290. sz. — Perlaky : Uri divat címen Molnár Ferenc 
új drámáját ismerteti. [V. ö. Világ 1917. évf. 290. sz. (Ignotustól). — Pesti 
Napló 290. sz. (Hatvany Lajostól). — Budapesti Hirlap 290. sz. (Sebestyén 
Károlytól). — Az Est 290. sz. (Bródy Sándortól). — Az Újság 290. sz. 
(Keszler Józseftől). — Pesti Hirlap 290. sz. (Porzsolt Kálmántól). — 
Pester Lloyd 290. sz. (Alexander Bernáttól). — Berliner Börsen-Courier 
1917 XI. 27. — Berliner Zeitung Am Mittag 1917. XI. 27. — Berliner 
Börsen-Zeitung 1917. XI. 27.] 

U. i. 294. sz. — Emlékezés G. Büttner Lináról. Tárca az 1917 nov. 
3-án elhunyt írónőről. 

Athenaeum. 1917. évf. 6. sz. — Sas Andor: Hegel hazánkról. Hegel-
nek 1807 aug. 8-án Bambergben kelt, Schedius Lajos pesti egyetemi ta-
nárhoz írt németnyelvű levele, melyben a címzettnek közreműködését 
óhajtja megnyerni lapja, a Bamberger Zeitung számára. A közölt sorok 
Hegelre, az államfilozófusra, annyiban jellemzők, hogy bennük a levélíró 
a magyar alkotmányosság iránt érdeklődik. 

Berliner Börsen-Courier. 1917. évf. X. 12. — R. Sp. : Wiener Theater' 
Fekete Alfréd «Panik des Herzens» és «Die Verhüllte» című, évekkel 
ezelőtt Berlinben színre került darabjának bécsi előadásáról. Fekete még 
erősen hatások alatt álló, de nyilvánvalóan önálló felfogásra eredményesen 
törekvő író. 
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Berliner Tageblatt. 1917. évf. XI. 13. — Ernst Goth: Theater in Buda-
pest. 1. Herczeg «Árva László királyá»-ról, mely éles ellentétben áll a 
«Kék róka» világfias szkepszisével és modern nagyvárosi erotikájának 
illatszeres légkörével. Herczeg keblében két jól ápolt lélek lakik s eddig 
még nem vizsgálták meg, melyik az igazi. Az új darabban inkább az 
udvari cselszövéseket látjuk, mintsem egy ország tragédiáját, vagy egy 
nép sorsát, a mely itt néma és láthatatlan. 2. Bródy S. «A szerető»-jéről. 
Érdekes, de nem örvendetes keveréke ez a naturalizmusnak és romantikának, 
a művészetnek és csinálmánynak, az egyéniségnek s a póznak. 3. A Nemzeti 
Színházban Bródy «A dada» c. darabjának felújítása mutatja, hogy ugyanaz 
a kéz, amely gondtalanul s a színházat megvetve, hatásvadászattal dob 
oda jeleneteket, itt személyeket képes alakítani. 

U. i. 1917. óvf. XII. 13. Walter v. Molo : Cácilie von Tormay. Lelkes 
magasztalása az «Emberek a kövek közt» ós a «A Bégi ház» írónőjének, 
a két regény német fordítása alapján. «На ennek a költőnek nem lesz 
hamarosan nagy olvasóközönsége nálunk, akkor Németországnak nincs 
többé érzéke költészet iránt. Irigylem mindazokat, akiknek még előtte áll 
az élvezet, hogy ezt a költőnőt megismerjék». 

Budapesti Hirlap. 1917. évf. 259. sz. — Beck Lajos életrajzát s írói mun-
kásságát közli. Szépirodalmi művei : Ideálok, Uj nemzedék, Az én kertem. 
(Versek.) 

U. i. 264. sz. — Eltiltott darab címen Bródy Sándor A szerető című 
darabjának betiltásáról ir. (V. ö. Az Est 265. sz. «A szerető» előadását 
megengedték. Pesti Napló 264. sz.) 

U. г. 266. sz. — Sebestyén Károly : Árva László király címen ezeket 
írja : Herczeg Ferenc mélyen alábocsátkozott a múltba, amikor a Pogá-
nyokat, az Ocskayt, Bizáncot, a László-tragédiát megírta. A színműnek 
nagyszerű történeti levegője van. A nagy drámát H. F. tökéletes gonddal 
megrajzolt, plasztikus és eleven életet élő jellemek akciójára bízta. [L. még 
Magyar Hirlap 1917. évf. 266. sz. (Vajda Ernőtől). — Magyarország 266. 
sz. (Krúdy Gyulától : H. F.-nek azt a munkáját játszák most amely 
legtovább őrzi meg nevét a színpadon ?) — Pesti Napló 266. sz. (Szini 
Gyulától). — Pesti Hirlap 266. sz. (Porzsolt Kálmántól), — Pester 
Lloyd 266. sz. (Alexander Bernáttól), — Alkotmány 266. sz. (Perlaky-
tól), — A Társaság 44. sz. (Körmendy Viktortól), — A Hét 1917. évf. 
43. sz. — Világ 266. sz. (Ignotustól : nem a legtökéletesebb magyar 
drámai alkotás, de örvendetesebb, mint az ügyeseknek ipardarabjai.) — 
Vossische Zeitung 553. sz. (Vészi Margittól)]. 

U. i. 289. sz. — Sebestyén Károly : Rákosi Viktor új könyvei címen 
ismerteti В. V. Uj fakeresztelc és Don Karaszkó és egyéb elbeszélések c. 
könyvét. 

U. i. 311. sz. — Schiller Zsigmond: Kitaibel Pál néhai jeles botanikai 
iró érdemeiknek méltatása. Neve külföldön is becsült, sírkövére ezt vésték : 
Gaude Hungaria, quae talem tulisti. 
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Budapesti Szemle. 1917. évf. 11. sz. — Berzeviczy Albert: Tompa 
Mihály emlékezete. (Elnöki beszéd a Kisfaludy-Társ. Tompa-iinnepélyén, 
1917 okt. 28.) Egész életét a létért való küzdelem, majd súlyos csapá-
sok teszik nehézzé és örökösen fájdalmassá. De nem is volt hajlama, 
szinte azt mondhatni : nem volt talentuma a boldogságra és elégedettségre. 
Elete tragikuma egyszersmind költői jelentőségének kulcsa. Ami a szen-
vedéseit okozta, ugyanaz volt ihlete forrása is. Legmagasabbra ott emel-
kedik, «ahol az alaphangul szolgáló mélabú és emberi vagy honfiúi fájda-
lom mélyeibe a hit vagv a remény sugara vagy a természettel való közös-
ség átérzésének derűje vet világot.» — Takáts Sándor: Zrínyi Miklós 
gyámja- Fraknói Vilmossal és Széchy Károllyal polemizálva, kimutatja, 
hogy Pázmány nem gyakorolta a gyámságot a Zrinyi-fiúk felett. Nagy 
elfoglaltsága miatt sem vállalhatta ; valószínűleg ő maga hozta ezt a 
királynak tudomására. Ferdinánd ekkor Sennyey István váci püspököt 
és magyar kancellárt nevezte ki Pázmány helyébe első főgyámnak, 
holott Zrínyi György végrendelete őt meg som nevezi a tutorok között. 
A gyámok közösen kibocsátott első hivatalos okirata egy szóval sem 
említi Pázmányt. Zrinyi György temetésén a gyámok jelen voltak, 
de köztük Pázmány neve nem említtetik. A Zrínyi-árvák ügyében 
a király rendeletei állandóan Sennyeyhez szólanak; külföldi utazások 
ügyében is Sennyeyhez ír levelet először, s nem Pázmányhoz ; csak 
Sennyey halála (1G35 szept.) után bízta Pázmányra az utazás előkészí-
tését. Fraknói kétkedésével szemben a cikk bebizonyítja, hogy a 
gyámok a Zrinyi-fiúk vagyonát valóban «elkezelték», mit Sennyey 
nem volt képes megakadályozni. IIa Pázmány csakugyan gyakorolta volna 
a gyámságot, bizonyára nem nézi el ezt a gazdálkodást. Széchy és mások 
Prágába utaztatják Zrínyit a báni eskü letételére. Ez is tévedés, mert az 
Bécsben történt meg. — Lévay József : Tompa emléke (születése századik 
évfordulójának ünnepén, Rimaszombatban, 1917 szept. 28). Költemény. — 
r. r. : Regény a színész-életből. Laczkó Géza Noémi fia c. regényét 
ismerteti. — к . t. : Három fiatal elbeszélő. Ábrahám Ernő, Komáromi 
•János és Mariay Ödön. Ismertetés. 

U. i. 12. sz. — Négyesy László : Tompa. A küzdelmet ösztönszerűleg 
kerülve, a vidéki élet csendjébe menekül, s ott is küzdelmek martaléka 
lesz. Ez életpályája tragikus vonása. De működésének hatását, mit félre-
vonulásával kockáztatott, mégsem vesztette el. Költészete nemzeti életünk 
három válságos korszakában volt tényező : a reformkor diadalmas vég-
szakában ; a szabadságharc utáni önkényuralom idején, s az alkotmányos 
élet újabb derengésekor. Fellépésekor irodalmunk modernné már átala-
kult, de magyarrá s reálissá még nem. Ö is az egykorú lirai 
konvenciónak hódol kezdetben. Egyéni változás legszubjektivebh költe-
ményein vehető észre először (Ligetben, 1841) ; legbensőbb valója 
s kétségei megnyilatkozása egyénileg színezett természeti képek segít-
ségével innen kezdve több-több harmóniával folytatódik, az Öszi képek 
finom természethangulatai felé. A szabadságharc előtt a közös-
ségi érzelmek közül csak a vallásosak szólalnak meg lantján. Legszebbek 
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önsorsát, vívódásait kifejező versei. De még ekkor érzés- és szemlélet-
világa közt lazább a kapcsolat ; reflexiós hajlama is egyéni lirájából külön-
váltan jelentkezik : regéiben. Ezekben a népszellem még nem egész tisz-
tultan mutatkozik, míg újabb népdalai már a Petőfiéivel szinte egy fokon 
állanak. A szabadságharc bukása után nagy fordulat : alanyisága közbenső 
válaszfalai leomlanak s személyes érzelmei az univerzálizmus érzelmeivel 
összefolynak. A fájdalom kultuszát a nemzeti fájdalom kifejezésére össz-
pontosítja ; a természeti és erkölcsi világrend átérzését a haza gyászának 
átérzésével kapcsolja össze ; visszatérő motívuma : elmúlás félelme és fel-
támadás reménye : nemzeti aggodalommá konkretizálódik ; a fájdalom 
energiája, s majd a remény, sőt lelkesülés hangja történeti jelentőséget 
nyer. Személyes lírája is mélyül, s szeretett fia halála (1857) után, a 
fájdalom enyhültével még eszmeibbó tisztúl. Pszichológiai fejlődésével 
lépést tart a költői formálás és kifejezés művészetének fejlődése is, nem 
beható tanulmányok, hanem intuitio folytán, s nagy barátai. Petőfi és 
Arany hatásaként. Költészete, történeti hatásában s esztétikai jelentőségé-
ben ma is élő erő. — Szentirmay Gizella : Toldi szerelme és a Frithjof-
rege. Arany az ötvenes évek elején ismerkedik meg a skandináv költé-
szettel. A sagák közöl a Frithjof-rege van rá jelentékenyebb hatással, 
még pedig a Tegnér-féle modern feldolgozásban, melyhez ópúgy, mint az 
Eddának Simrock-féle fordításához, Tisza Domokos út ján jutott. A Frithjof-
monda meséje, alapeszméje (az egyszerű bond fiú személyes kiválósága, 
nagy ereje minden akadályt legyőzve célhoz jut) némi távoli, véletlen 
rokonságot mutat a Toldiéval. Toldi és Piroska viszonya Prithjof és Inge-
borg történetével mutat a tanulmányban részletesen kifejtett s valóban 
meggyőző hasonlóságokat. Mindkét hős neve megbélyegzett lesz s csak 
vezeklés és vitézi tettek moshatják tisztára. Mindkét leány aggódik, vájjon 
a férfiban nem a büszkeség fog-e győzni a szerelem felett. Mindkettő 
ellenáll a szerelem csábító, hívó szavának ; leányi, női sorsuk megkötött-
sége, szemérem, a családi kötelékek szentségének tisztelete visszatartja 
őket. Mindkettő máshoz megy nőül, mint akit szeret, a lélek hasonló 
vergődéseivel. Férjétől mindkettő durva megbántást szenved. Volt szerel-
mesüket hosszas kalandok tartják egy időre távol, melyek folytán átok 
alá esnek. Mindkét férfi vendégségben jelenik meg a már férjhez ment 
nőnél: az ijedt s mégis boldog asszony kedélyhullámzása mindkét esetben 
azonos. A végkifejlet a Frithjof-regében kedvező, Aranynál tragikus ; Inge-
borg északgermán képzelet teremtménye : öntudatos, szellemi, drámaibb, 
s merészebben válik külön az egész rege epikus alapszínéből ; Piroska 
inkább természet és érzés ; magasabb szellemiség, érzékek és érzelmek 
világa benne elválaszthatatlan, egynemű egész. Piroska alakjába semmisem 
kerül bele abból, ami Ingeborgban idegen, északi, izgatott, túlságosan tu-
datos, csak a leányos tartózkodás, szelíd megadás s egy pár, természeté-
nek megfelelő motívum. Mindenesetre Piroska inkább emlékeztet Inge-
borgra, mint Ariosto Bradamantéjára, Shakespeare Júliájára, Szigligeti 
Bózsájára, vagy Kemény Tarnóczy Sárájára, kikkel eddig hasonlítgatták. — 
Szabolcsba Mihály: Emlékezés Tompa Mihályra. Vers. — г. г.: Két új 
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történeti regény. Vándor Iván : Balassa Bálint szerelmei és Surányi Mik-
lós : A trianoni páva. Ismertetés. — Fraknói Vilmos : Nyilt levél a szer-
kesztőhöz. Takáts Sándor közleményei nem ingatták meg tanulmánya 
alaptételét, mely szerint Pázmány gyámja volt a költő Zrinyinek. — Egy 
cikk körül. Válasz Gyöngyösy Lászlónak az Irodalomtörténet 1917:547— 
554. 1. megjelent közleményére. Gy. L. ügyet sem vet az (Aranyra 
vonatkozó) adatok belső valószínűségére, s minden felelősséget közlő-
jükre tol. 

Debreczeni Protestáns Lap. 1917. évf. 47—48. sz. — Kardos Albert: 
Tompa és Debreczen. Tompa Mihály csak egyszer volt Debrecenben, akkor 
is mindössze egy-két napig. Ez időbeli élményeit leírta 1856 okt. 8-án 
kelt, Arany Jánoshoz intézett levelében. Debreceni vonatkozásúnak tekint-
hető «Elmélkedés egy levél felett» c. szatirikus verse, melyben Csokonai 
sorsára utal. A szerző végül a debreceni Tompa-kultusz főbb mozzanataira 
mutat rá. 

Déli Hírlap. 1917. évf. 32. sz. — Kosztolányi Dezső: Ludas Matyi cí-
men az új Tevan-kiadást ismerteti, Kárpáti Aurél pedig Örök tűz címen 
Mérai-Horváth Károly új regényét. 

U. i. 35. sz, — Gyulai Pál szobra címen közli Pruzsinszky János 
levelét, amelyben azt írja, hogy a nagy kritikus rászolgált a szoborra. Ezért 
a gyűjtést országosan fel kellene karolni. 

Délmagyarország. 1917. évf. 257. sz. — Várossy Gyula: Epistola Ba-
lassa Árminhoz. A cikkíró kimutatja, hogy a Dugonics-Társaság új elnöke 
méltó volt kartársai egyhangú bizalmára. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1917. évf. 9—10. sz.— Trostler József: 
A Bánk bán német tárgytörténetéhez (IV.). Folytatás. Ujabb adatok. 
A szerző végül a Bánk bán idegen nyelvű feldolgozásainak időrendi jegy-
zékét közli. — Marót Károly : Madách és a Byron-féle Don Juan. A Don 
Juan befolyásának elkülönzött vizsgálata már azért is fontos, mert hatása 
M. számára nem e világfájdalmas, pesszimisztikus Byront jelenti, hanem 
inkább valamely fájdalom lüktetéseitől átrezgett, fölényességre törekvő, 
világfias nyugalom hangulatait, melyek nem kevésbé jellemzők e nagy 
tehetségre. — Horváth János Schöpflin Aladárnak Magyar írók, — Vargha 
Dámján Gondán Feliciánnak A középkori magyar pálosrend és nyelvem-
lékei, — Hankiss János Kail Lajosnak Magyarország a spanyol nemzeti 
és francia klasszikus drámában c. munkáját bírálja. — Tolnai Vilmos Fejér 
Józsefnek A biblia hatása az Ember Tragédiájára, — Alszeghy Zsolt Fógel 
Sándornak Széljegyzetek Eötvösnek «Magyarország 1514-ben» c. regényé-
hez, — Szentirmay Gizella Kádár Jolánnak Fáy András és a nemzeti 
nőnevelés, — Alszeghy Zsolt Kovács Gézának Kazinczy egyik epigrammá-
jához, — Zsigmond Ferenc Petrován Oszkárnak Arany János kisebb epikai 
töredékei, — Heinrich Gusztáv Suszter Oszkárnak A magyar irodalom 
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külföldön, — Bleyer Jakab Trostler Józsefnek Magyar elemek a XVII. 
századi német irodalomban e. programmértekezését ismerteti. — h. : A 
Toldi-monda alaprétege. Bán Aladár ilycímű az Ethnographia 1917. évf.-
ban megjelent dolgozatának bírálata. A szerző nem hisz Bán A. «rétegei-
ben» (1. az óriásról szóló hagyomány ; 2. népmese ; 3. az Ilosvaitól átdol-
gozott monda) ; nézete szerint a mondák magyarázatában mindig a törté-
neti alakból kell kiindulni. — Sörös Pongrác : Csuzy Zsigmond életéhez. 
Adatközlés. — Elek Oszkár : a A walesi bárdok» tárgyköréről. Victor 
Hugo «Les derniers bardes» с. költeményeinek és Arany J. hasonló tárgyú 
balladájának viszonyáról. — w. Julius Hartmannak Uhlands Briefwechsel 
(Cotta 1911—1914) с. munkáját ismertetve a jelzett mű magyar vonat-
kozásaira (Kertbeny, Kerényi stb.) is utal. — zb. Hangay Sándor, Kiss 
Menyhért és Oláh Gábor Háborús verseit, továbbá Ambrus Zoltánnak 
Bégi ós új színművek címen kiadott színházi bírálatait, — 6. f . pedig 
Loósz Isvánnak Bartók Lajos c. (eredetileg folyóiratunk 1917. év£-ban 
megjelent) tanulmányát ismerteti. 

Ébresztő. 1917. évf. 2. sz. — Pásztor József : A magyar lélek az iro-
dalomban. Sok háborús magyar írásban hasztalan keresi «a magyar lelket». 

U. i. 3. sz. — Muraközy Gyula: Arany és a 'kereszténység. A. nem 
kimondottan keresztyén költő, de mégis mélyen vallásos. — Pásztor 
József: Arany János és a nép. Arany János lantján nemcsak a népies 
hatás érzik, hanem maga a magyar nép, a magyar jellem szólal meg. 

U. i. 4. sz. — Váczy József : A paraszt az irodalomban. Jókai, 
Mikszáth, Vas Gereben, Gárdonyi, Móricz, Arany és Petőfi parasztjait elemzi. 

U. i. 5. sz. — Szilágyi Dezső : Klasszikusok a ponyván. Miért nem 
csinálják meg az igazi milliók könyvét ? «Hol van a gyenge papírra nyo-
mott, egyszerű, de magyaros, kifejező illusztrációkkal ékes Arany, Vörös-
marty, Tompa-kiadás ?» 

U. i. 8. sz. — Szeméremsértő novella címen támadja a Nyugatot és 
olvásóit abból az alkalomból, hogy Déri Tibornak egy a Nyugat ez év 
febr. 1. és 16-i számában Lia címen megjelent elbeszélését az ügyészség 
perbe fogta. 

U. i. 9. sz. — Eőry Lajos : Baksay Sándor címen a Kisfaludy-Társa-
ság által kiadott Baksay-kötetek megjelenése alkalmából B. S. költészetét 
jellemzi. 

U. i. 10. sz. — Bemenyik Sándor : Irodalmi fatalizmus címen 
Schöpf!in Aladárnak Magyar írók című irodalmi arcképeit ismerteti. 

Élet. 1917. évf. 40. sz. — Boros Ferenc : Tompa Mihály. Megemlékezés. 
U. i. 41. sz. — Boros Ferenc : A dada címen ismerteti Bródy Sándor 

felelevenített drámáját. 
U. i. 44. sz. — Boros Ferenc: Herceg Ferencet méltatja. «A fölfelé 

vágyódó burzsoázia klasszikus költője ő s habár folyton fejlődő, a maga 
útján mégis konzervatív marad.» 

U. i. 46. sz. — a. j. Arcképsorozat címen Bródy Sándor írói arc-
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képét rajzolja meg s végül ezeket mondja : «Ennek az ízlésnek és morál-
nak még mindig B. S. a vezérkari főnöke, de ennek az ízlésnek és morál-
nak nincs több köze a komoly, értékes magyar irodalomhoz egy közbeszúrt 
fejezetnél, amelyet a jövendő tárgyilagos irodalomtörténet tárgyilagos 
irodalomtörténet írója így fog címezni: A zsidózó irodalom.» 

Ellenzék 1917. évf. 215. sz. Sebesi Samu : Hadifogoly. Hevesi Sándor 
vígjátékának beható ismertetése. 

U. i. 228. sz. — Sebesi S. : Kömives Kelemen. Vajda László és Kárpáti 
Aurél drámájának hosszabb ismertetése. 

U. i. 282. sz. —• N. n. : Hegyesy Vilmos. Az elbeszéléseiről is ismert 
kolozsvári hírlapíró nekrológja. 

Erdélyi Szemle. 1917. évf. 37. sz. — S. Nagy László: Kollányi Bol-
dizsár versei és a magyar kritika. A «Vérfoltok» c. kötet bírálata. A szerző 
kifogásolja, hogy a kritika jóindulatú a szóbanforgó versekkel szemben ; 
«a harctér — úgymond — nem protekció az irodalomban», — Jukász 
Árpád : A fehér város. Sas Ede ilycímű verskötetének méltatása. — Wal-
ter Gyula Salamon Lászlónak Erósz oltáránál c. könyvét ismerteti. 

U. i. 39. sz. — Kelemen Pál Jászay-Horváth Elemérnek Színek-
szavak c. verskötetét és Balassa Bélának Halálos fiatalság c. színdarabját 
ismerteti és bírálja. 

Frankfurter Zeitung. 1917. évf. XII. 12. — Fünfzig Jahre deutscher 
Kulturarbeit. A Reclam-féle Universal-Bibliothek ötvenéves jubiléuma al-
kalmából összeállítja a különböző irodalmakból vett számokat és ezek 
kelendőségét. «Az aránylag fiatal magyar irodalmat 45 mű képviseli 
3.700,600 számmal.» 

Fremdenblatt. 1917. évf. XI. 8. — Hír arról, hogy a bécsi Burgtheater 
igazgatója azért utasította vissza a hozzá előadatás végett benyújtott ma-
gyar darabokat, mert rosszul voltak németre fordítva. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1917. évf. 4. sz. — Szegedy Rezső: 
A Joldi-trilogia szerb fordítása. A szerb olvasó nagy együttérzéssel fogad-
hatja a Toldi-trilogiát, egyebeken kívül azért is, mert a Jovanovic-féle 
fordításban a szerb népepikának nemcsak sok kedvelt motívumát egy nagy 
egészbe fűzve találta, hanem azért is, mert egyúttal ennek az epikának a 
stílusában is van feldolgozva. A szerző ezt a megállapítást a párhuzamok 
egész sorával igazolja. — Császár Elemér : Toldy Ferenc kritikai mun-
kássága. (II. és bef. közi.) A tárgyiasság mellett érdeme Toldy kritikái-
nak az alaposság. A lírai költő lelki világa T. előtt mindvégig megőrzött 
valamit misztikus voltából. Lírai gyűjtemény részletesebb méltatásába 
mindössze kétszer bocsátkozott (Vachott S. versei és Döbrentei G. huszár 
dalai bírálatában). Az aránytalan terjengősség régi hagyomány T.-nál. 
Kaposolatos ezzel egy végzetes fogyatkozás : a kritikák stílje. A költői 
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művek meséjének elmozdításával sem tud megbirkózni. Toldi mint kri-
tikus pályája fénykorában sem mérkőzhetett legjelesebb mübírálóinkkal. 
A művészi elem, Kazinczy kritikáinak vonzó eleme, teljesen hiányzik 
belőlük, épúgy Kölcsey magasabb nézőpontjai. Szontágh filozófiai művelt-
sége és ítéleteinek biztos megalapozása, Bajza céltudatossága. Arany 
remekének, a Toldinak elemzése Toldy egyik utolsó kritikája, e nemű al-
kotásai között a legszebb is. Alig hogymegírta ezt a bírálatét, negyven-
kettedik életévében letette a kritikusi tollat. 1872 dec. 15-én lépett fel 
újból, amikor egy ünnepi közgyűlésen a magyar irodalom legújabb ko-
ráról szólva a magyar költészet tetőpontjául még Kazinczy líráját, Vörös-
marty epikáját és Kisfaludy drámai költészetét jelöli meg. Alszeghy Zsolt : 
Epigon lírikusaink a XIX. századig. Az epigonoknak, egyes költői egyéni-
ségek önállótlan tanítványainak, az irodalmi fejlődésben az a szerepük, 
hogy nagy szellemek felléptének időközeit betöltik. Az epigon szoros csat-
lakozása mindig nagyobb kör ízlésbeli elismeréséről tanúskodik. Az érte-
kező foglalkozik Balassi, Amadé, Faludi, Csokonai, Berzsenyi és Kisfaludy 
Sándor követőivel. Kristóf György: P. Theurrewk József levelei (II. és 
bef. közi.). Adatok Kazinczy hatásának s az ordélyi irodalmi életnek 
megismeréséhez. A közölt levelek az 1816 december 5.-—1820 máj. 24. 
közti időből valók. — Király György : Laskai János verses levele a 
Charideáról. Hogy Czobor fordítása «nem az első németből fordított 
lovagregény irodalmunkban», az Laskai leveleiből kétségtelen. De az is 
bizonyos, hogy e levelet törölni kell Heliodoros magyar földolgozásai 
sorából. — Gálos Rezső: Szent.miklóssy Alajos életrajzához. Adatközlés. 
— Pitroff Pál: Garay János két levele Kovács Pálhoz. Adatközlés 
(1842 XII. 11.; 1843. XI. 19.). — Császár Eleméi-: A Berzsenyi-
kritika eredeti fogalmazványa. A bírálat eredeti kéziratának a P. Thewrewk 
Emil gyűjteményéből való előkerülése kapcsán megállapítja a szerző, hogy 
a bírálat egészen kétségtelenül 1817 márc. második felében készült. Köl-
csey csak egy fogalmazásban írta s bocsátotta a Tud. Gyűjtemény ren-
delkezésére bírálatát, mindössze azt engedte meg, hogy a bírálat egy 
hosszabb, de nem Berzsenyire vonatkozó részletét a szerkesztőség a köz-
lés alkalmával elhagyja. — Császár Elemér : Amadé László egy ismeret-
len latin verse. Adatközlés. — Baros Gyula : Institoris Gábor egy levele. 
Adatközlés. — Király György : Magyar irodalomtörténeti tárgyú doktori 
értekezések i916-ban címen a következő dolgozatokat ismerteti : Juhász 
Vince : Desericzky Ince élete és művei, — Bayer Alice : Marmontel ha-
tása Magyarországra, -— Borz Gyula : Kazinczy írói összeköttetései fog-
sága idejéig, — Antalffy Gizella : Lessing a magyar színpadon, — Gyön-
gyösi Sándor : Gróf Széchenyi István szentenciái, — Ujhely Gizella : 
Kossuth Lajos a magyar művelődéstörténelemben, — Hettesheimer Ernő : 
Arany uralomrajutása az irodalomban, — Petrovan Oszkár : Arany János 
kisebb epikai töredékei, — Valter Vilmos : A magyar népdal kezdőképe. — 
Szathmáry Imre : Schöpflin Aladárnak Magyar írók c. tanulmánysoroza-
tát, — Alszeghy Zsolt Firtos Ferencnek A Debreceni Disputa, — Császár 
Elemér pedig Gulyás Józsefnek A sárospataki kéziratos népmesegyűjtő-
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mény c. munkáját bírálja. — Az új könyvek és füzetek sorában rövid 
ismertetés a következő munkákról : Baksay Sándor összegyűjtött irodalmi 
dolgozatai, — Harsányi István : A sárospataki Rákóczi-könyvtár és kataló-
gusa, — Loósz István : Bartók Lajos, — Vándor Iván : Balassa Bálint 
szerelmei, — Zoltvány Irén: Arany János emlékezete. — Hellebrant 
Árpád irodalomtörténeti repertóriumot közöl, — Grexa Gyula pedig 
helyreigazítást Arany János Csaba királyfijának töredékei c. értekezéséhez. 

Jelenkor. 1917. évf. 1. sz. — Galamb Sándor : Tompa Mihály. «A ma-
gyar költői elbeszélésben ő az áthidalás a Garay-féle szónoki stílű el-
beszélő modortól a kiegyezés utáni, pittoreszk hatásra törekvő, lírával 
átitatott költői elbeszélésig.» — Hevesy Iván: Révész Béla költészete. 
(Stíluskritikai tanulmány.) «Négy főjellemvonását összefoglalva: Bévész 
Béla formája érzékies, lírai karakterű impresszionista forma, amelyben az 
egységet nem az időbeli, drámai architektonitás adja, hanem erősen 
vizuális képek egymásba ömlése, az érzékelhető kifejezések páratlan bő-
ségével.» — Zsolt Béla ifj. Gaál Mózesnek Fata Morgana, — Gaál Gábor 
pedig Illés Bélának Doktor Utrius Pál honvédbaka hátrahagyott írásai c. 
munkáját ismerteti és bírálja. 

Juventus. 1917. évf. 4—5 sz. — Tuba Aurea. Ad narationem Fr . 
Herczeg latine scripsit Fr. Turkovitsch. Herczeg F. Arany trombita c. 
meséjének rövidített latin fordítása. — Vox ad Deum ultima. Scripsit 
Carolus Eötvös. Convertit A. Szabó. Eötvös Károly «Az utolsó szó Istenhez» 
c. rajzának latin fordítása. 

Karlsruher Tageblatt. 1917. évf. X. 22. — W. Z. Don Juans drei 
Nächte von Ludwig Biró. Biró Lajos regényének német fordításáról. B. 
az illúzió keltés minden eszközét nagy apparátussal alkalmazza. 

Katholikus Szemle. 1917. évf. 9. sz. — Réthei Prikkel Marián : Őseink 
és az ital. II. Mit, milyen edényből ittak ; s nyelvünknek idevágó szó-
t incse a cikk. tárgya. 

U. i. 10. sz. — Várdai Béla, ismerteti Kocsis László verseit (Kolostori 
csend). — Ms.: Arany János emlékezete. Zoltvány Irén Szent István — 
akadémiai emlékbeszédét ismerteti. 

Kolozsvári Hirlap. 1917. évf. 285. sz. —Vezsenyi Béla : Hegyesy Vimos. 
Búcsúbeszéd H. V. sírjánál. 

U. i. 288. sz. — S. Nagy László : Én és a nagy világ. Deák Albert 
kolozsvári ügyvéd verskötetének, melyben 25 éves költői munkásságának 
javát gyűjtötte össze, ismertetése. 

Kölner Tageblatt. 1917. évf. X. 30. — F. В. «Der Blaufuchs». Komö-
die von Herczeg. Éles hangú, elítélő kritika Herczeg F. «Kék róká»-járól а 
darabnak a Kölner Schaiispielhausban való sikerült előadása alkalmából (U. e. 
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darabról a bécsi előadás kapcsán elismeréssel írt a Berliner Tageblatt 
1917. évf. 551. sz.-ban : Felix Saiten: Wiener Abende címen. — V. ö. még 
Hamburger Echo: 1917. évf. XV. 9. sz.) 

Magyar Figyelő. 1917. évf. 21. sz. •— Sebestyén Károly : Rákosi Jenő. 
A 75. éves It. J. hírlapírói munkásságáról, műfordításairól s némely ki-
váló egyéni tulajdonságáról emlékezik meg. — tíesztesi Gyula : Irodalmi 
problémák. Babits Mihály irodalmi tanulmányait ismerteti. 

Magyar Hirlap. 1917. évf. 274. sz. — Kazaliczky Antal drámaíró és 
színész halálhírét közli s műveit is felsorolja. 

Magyar Könyvszemle. 1917. évf. 3—4. sz. — Fraknói Vilmos: Zrínyi 
Miklós a költő első irodalmi müve. Az 1634 június 27-én a bécsi Szent-
István-templomban a Szent László emlékezetére tartott latin beszéd ismer-
tetése. (A beszéd eímképóvel.) (E cikk kivonatát Fraknói V. : Zrínyi, a 
költő tanulóévei c. dolgozata kapcsán 1. folyóiratunk : 1917. évf. 434. 1.). — 
Gulyás Pál : Magyar szépirodalom a M. N. Múzeum könyvtárában. (XI.) 
Könyvészeti egybeállítás. (Részletes ismertetését 1. folyóiratunk : 1918. évf. 
186.) 1. — Trócsányi Zoltán : Heltai Gáspár Uj Testamentom fordítá-
sáról. Részletes bibliográfiái tájékoztató. — G. P. Pitrofl' Pálnak A győri 
sajtó története c. munkáját birálja. 

Magyar Középiskola. 1917. évf. 9—10. sz. — L á m Frigyes: Az iskola 
a magyar költészetben. A szerző a szóbanforgó tárgykörnek a külföldi 
költészetben való szerepére is utalva sorra veszi az iskolai élet magyar 
énekeseit (Petőfi, Arany, Madách, Reviczky, Endrődi, Kazinczy F., Bródy S., 
Andor J. Földes I., Babits M. Erdős R., Gaál M., Molnár F. stb.) s meg-
állapítja, hogy költészetünk még mindig szegény oly alkotásokban, melyek a 
tanárok és tanulók életével rokonszenvesen foglalkoznak. Legrészleteseb-
ben Falu Tamás-ról szól, aki egy egész kis kötetet adott ki «Pa-
dok zenéje» címmel, amelyhez inspirációját a diákok életéből vette. 
— Bán Aladár. Pékár Károlynak Magyar Kultura, — Pétergál Henrik 
Kéky Lajosnak Tanulmányok Arany János epikájáról, — Morvay Győző 
ifj. Gaál Mózesnek Nyár szigetén c. munkáját ismerteti. 

Magyar Kultura. 1917. évf. 19. sz. — Várdai Béla: Színházi újdon-
ságok. A Magyar Színház XIY. Lajos c. bécsi bohózata csak folytatja a 
szélhámosság dicsőítését, mellyel már évek óta traktálnak bennünket. 
(Drégely Gábor : A szerencse fia ; Gábor Andor : A dollárpapa ; Újhelyi 
Nándor : Őfensége kalapja). A Nemzeti Móricz Zsigmond Pacsírtaszójával 
állt elő bemutatóul ; unalmas silányság : lapos alakok, zavaros ellenmon-
dások, útszéli durvaságú dikció, lélektani valószínűtlenségek. A Magyar 
Színházban : Újhelyi Nándor Cserebere c. vígjátéka : egy alapötlet kedvéért 
kitalált marionett-alakok, kedélyesen elintézett erkölcsi aljasság. — Kovács 
Dezső ismerteti Szabó Dezső regényét (Nincs menekvés). 
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U. i. 20. sz. — В. В. és Székely László a kath. sajtó kérdéséhez szól-
nak hozzá. — Várdaí Béla : Herczeg Ferencnek Tűz a pusztában c. 
kötetét ismerteti. 

U. i. 21. sz. — Komócsy István : Szent Ágoston vallomásai. Vass 
József fordítását ismerteti. — Toldy Jenő: A Tanítónő századszor. Zsidó-
támadás a magyar falu ellen. Bródy Sándor darabjáról. 

U. i. 22. sz. — Deák Viktor : Méray Horváth Károly elbeszéléseit 
(Az örök tűz) ismerteti. — Várdaí Béla : Három új színdarab. Kettő 
köztük a magyar. Bródy Sándor darabja, A szerető, olcsó tendenciozitást 
nyújt móly és igaz drámai folyamatok helyett. Herczeg Ferenc ezomorú-
játéka, Árva László király, a történeti költészet levegőjét árasztja, de 
drámának nem tökéletes. A király patologikus ingatagságának csak meg-
nyilvánulásait látjuk, a belső folyamatok feltárása nélkül. Hunyadi László 
akkor lehetett volna tragikus hős, ha a koronára kezdettől fogva töre-
kednék. Kitűnő a pártküzdelmek jellemzése, s tragikus erőre Gara Mária 
átkozódása. Herczeg Bizánca egységesebb, költőibb és drámaibb mü, mint 
ez. (U. e. darabokról szól a szerző a Katholikus Szemle 1917. évf. 
10. sz.-ban is.) 

U. i. 23. sz. — Várdaí Béla ismerteti Földessy Gyula Arany János-
ról szóló tanulmányát. 

Magyar Nyelv. 1917. évf. 7—8. sz. — Simái Ödön: Kazinczy Ferenc 
Tübingai pályairása. A Heinrioh-féle kiadás bíráló ismertetése. A pályá-
zat az 1804-i hasonló természetű pályatótelre adott feleletek után nyel-
vünk polgárivá emelése mellett nem sok új érvet tartalmaz. A kiadóval 
szemben megállapítja, hogy Bumynak semmi része sincs a bécsi szöveg-
ben, ő csak az akadémiai példányon javított. Kazinczy a pályamüvet ere-
detileg is németül írta ; az eredetiként kiadott magyar szöveg legnagyobb-
részt hosszú időközökben készült fordítás. — Erdélyi Lajos : Az udvarhely-
megyei székelység és a nyugati magyarság nyelvi összefüggése. (Folyta-
tás.) Hangtani alapon való egybevetés. Eredmény : a két terület lakossága 
közt valaha nyelvi s bizonyára faji közösség is volt. — Melich János : 
Régi nyelvemlékeink. Pótlék a M. Ny. X:451, és X I : 120. lapján közölt 
összeállításokhoz. Közli Galaczi Máté és Tamás szerződését Galaczi Nagy 
Benedekkel, mely 1516-ból való. — Madzsar Imre: Bajnok ébred hősi 
lanton. Kérdi Arany e sorának értelmét. (Nem lehet más, mint hogy a 
bajnok emléke újra ébred a lanton, vagyis a dalban.) — Tolnai Vilmos : 
Abrakadabra, A madárnyelvről. Magyarázatok Arany Hatvanijához és 
Jóka ördögéhez. — Lehr Albert : Hírlapjaink magyarsága. XXIV. Inkább 
magyartalansága. — Sz. Zs. : Emberöltő. E szó nemcsak Arany művében 
van meg ; ól a szalontai nép közt is. 

U. i. 9. sz. — Lampérth Géza : Thurzó Elek szerelmes levele 1528-ból. 
Eddig tévesen tartották 1525-inek. — Mészöly Gedeon : A Szelestei-féle 
ráolvasás 1516—1518-ból. Bitmusos ráolvasás tályog ellen. Döbrentei kéz-
iratai között talált rá, ki azt már sajtó alá rendezte. Döbrentei utalása 
nyomán a Múzeum könyvtárában megtalálta a feljegyzés eredetijét is 

Irodalomtörténet. 14 
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A. lat. 55. jelzésű könyv táblájának belsején. Megállapítja korát s hogy 
Szelestei János győri püspök írta fel. — Tolnai Vimos : Sajtóhiba és 
szövegjavítás. A sajtóhibák különböző fajtái ; ehhez képest a szövegjavítás 
és helyesbítés módjai példákon bemutatva. Könnyű, ha versmérték is 
segít, nehéz, ha csak értelmi megállapításokra vagyunk utalva, s kivált 
ha csak egyszeri olvasattal (hapax legomenonnal) van dolgunk. Az utób-
bira mutat példát Orczynak A szegény paraszt néphez c. verséből, mely-
ben a füstös katzagány helyett fürtös értendő. — Simái Ödön : Kazinczy 
Tübingai pályaírása (folyt.). A kiadás 154—177. lapján közölt részlete. 
Szemere Pál írta bele a Tübingai pályaírás kéziratába, sőt a benne elő-
forduló új szók (költészet, hírlap, nyelvtan stb.) tanúsága szerint bizo-
nyára ő maga is fogalmazta. A cikk e tételt igen érdekes és tanulságos 
okfejtéssel bizonyítja. A költészet szó különben a F. M. Orsz. Minerva 
1830 : 135. 1. fordul elő először, Szalay László Torquato Tasso-fordításá-
ban. Szerzőnek kifogásai vannak a kiadás fllologiai pontossága ellen. Egy 
Kazinczynak a kéziratával, ki maga volt a született műgond, nem szabad, 
s egy akadémiai vállalatban nem, ily következetlen önkénnyel elbánni. — 
Gerhauser Albert : Szegedi Lőrinc Theophaniájának е-féle hangjai. Nyelv-
vizsgálat alapján megállapítja, hogy Szegedi, ki valószínűleg Szegeden 
született, Tolna, Baranya, Pest vármegyékben is bizonyára huzamosab-
ban tartózkodott. — Melich János : Birk C.-ről. Két kiadása van : Kluch 
Jánosé a M. Könyvszemlében (1889) és Katona Lajosé (Nyelvemléktár XV.) : 
a kettő közt sok az eltérés ; az eredetinek egyik sem egész pontos mása. — 
Tolnai Vilmos Bónay Tibor Hajósszótárát ismerteti. — Barsi frigyes 
Ki ébred hősi lanton ? Válasz Madzsar Imrének az előbbi füzetbeli kérdé-
sére. A sor értelme : A költő megeleveníti a multat. — Tolnai Vilmos : Köjön. 
Ezt a helynevet a Bánkbánban Katona István Hist. Criticája Kewiensis 
alakjából következtette ki Katona József. A Várdán szó pedig (Petúr mel-
lékneve) — Waradinus. — Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága. XXV. 

Magyar Paedagogia. 1917. évf. — Pintér Jenő : A magyar irodalom-
történet a nem magyarajkú középiskolákban. Kovács Géza Magyar nem-
zeti irodalomtörténet c. munkájának bíráló ismertetése. 

Mult és jövő. 1917. évf. 11. sz. — Csillag Lipót: A Nagykállói rabbi 
nótája. Egy korábbi számban közölt vers nótája. 

U. i. 12. sz. — Kacziány Géza : Magyar-Zsidó művészek. Pótlás Fabó 
Bertalan cikkéhez. Zsidó színészekről. 

Miskolczi Napló. 1917. évf. 2(>4. sz. — Lévay József: Tompa emléke. 
Vers. — Lévay József : 92 éves. Meleghangú megemlékezés az agg költő-
ről születésnapja alkalmából. 

U. i. 283. sz. — Bottlik József: A miskolczi Lévay József-kör meg-
alakításáról nyilatkozik s kifejezi az ősz költő iránti tisztelet és kegyelet 
érzését. 
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Népszava. 1917. évf. 249. ez. — Pm. : A dada a Nemzeti Szinházban. 
Bródy S. drámájáról ir. [V. ö. Pesti Hírlap. 1917. évf. 248. és 249. sz. — 
Pester Lloyd : 248. sz. (Alexander Bernáttól). -— Magyarország : 248. sz. 
(Krúdy Gyulától). — Alkotmány : 248. sz.] 

Néptanítók Lapja. 1918. évf. 12. sz. N. n. : Imre Sándor. Társaságunk 
választmányi tagja Imre Sándor munkásságának méltatása abból az alka-
lomból, hogy a király Ő felsége a budapesti polgári iskolai tanítóképző 
intézet igazgatójává nevezte ki. 

Neues Wiener Journal. 1917. évf. 8586. sz. — Aus aller Welt. Közli 
Petőfi S. Falu végén c. költeményét Adolf Bosée (Berlin) német fordí-
tásában. 

Nyugat. 1917. évf. 20. sz. — Fenyő Miksa: Bródy Sándor Dadájáról. 
U. i. 21. sz. — Hornyánszky Gyula: Schwarez Gyula emlékezete. 

Bészlet akadémiai emlékbeszédéből. — Halász Imre : A magyar konzer-
vativek az abszolút korszakban. Szörény-Marich László Emlékiratai I I . kö-
tetének megjelenése alkalmából. — Fenyő Miksa: Árva László király. 
Herczeg szomorújátékáról. — Ady Endre: A Mikszáth csehei. Alkalom-
szerű idézés Mikszáthból (Magyarország lovagvárai). 

U. i. 22. sz. — Révész Béla : Areképkisérlet Krúdy Gyuláról. Lirizáló 
jellemrajz. — Tóth Árpád : Kaffka Margit új regényeiről. Az Állomások 
és Hangyaboly címűekről. — Fenyő Miksa: Babits Mihály. Irodalmi 
problémák o. tanulmány-kötetét ismerteti. -— Schöpflin Aladár : Bülbül 
hadnagy. Berkes Imre novelláját ismerteti. — Kosztolányi Dezső : Színek, 
szavak. Jászai Horváth Elemér verseiről. — Havas Gyula Lakatos László 
elbeszélés-kötetéről (A pók). 

U. i. 23. sz. — Kosztolányi Dezső : Szini Gyula. írói arckép. — 
Kaposi József : Cs. Papp József. Nekrológ a nemrég elhalt Dante-fordító-
ról. — Schöpflin Aladár : Arany Jánosról. Földessy Gyula tanulmányát 
ismerteti. — Kosztolányi Dezső : Uri divat. Molnár Fereno vígjátékáról. 

Országos Középiskolai Tanáregyeslileti Közlöny. 1917 . évf. 5—6. sz . — 
Baros Gyula Dézsi Lajosnak Báró Jósika Miklós c. munkáját ismerteti 

U. i. 7—8. ez. — Binder Jenő : Arany emlékezete. Az Orsz. Középisk, 
Tanáregyesület LI. közgyűlésén, 1917 jún. 24-én tartott felolvasás. — 
Agárdi László : Babits Mihálynak Irodalmi problémák, — S—a Földessy 
Gyulának Arany János, az ember és a költő c. munkáját ismerteti és 
bírálja. 

Ország-Világ. 1917. évf. 4. sz. — Falk Zsigmond : Kárpáti Aurélnak 
és Vajda Lászlónak Kőmíves Kelemen című drámáját, továbbá Herczeg 
Ferencnek Kék róka című vígjátékát ismerteti. 

U. i. 7—8. sz. — Falk Zsigmond ismerteti Vajda Ernőnek A váratlan 
vendég című drámáját. Ugyanitt közli Vajda Ernő fényképét s felvételt 

14* 
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közöl Herezeg Ferencnek a Kék róka című darabjából. Közli Herezeg 
Ferenc fényképét abból az alkalomból, hogy a «Pro litteris et artibus» с. 
díszjelvényt megkapta. 

U. i. 8. sz. — Falk Zsigmond : A Hadifogoly címen ismerteti Hevesi 
Sándornak ily című drámáját. — Bíró László: Szlávik Mátyás. Sz. M. 
prot. egyházi író méltatása, a jubiláns fényképét is közli. — Vezető 
oikke Beöthy Zsolttól : Arany Jánost méltatja születése 100-ik évforduló-
já ra ; elmondta a Kisfaludy Társaság 1917. évi febr. U-i ünnepélyén. 

U. i. 13. sz. — Közli Rákosi Jenőnek Arany János c. előadását, 
amelyet a Petőfi-Társaságnak 1917. évi márc. 18-i ünnepélyén elmondott. 

U. i. 14. sz. — Falk Zsigmond : Két bemutató címen Szász Zol-
tán : Kedves Mester című darabját ismerteti. 

U. i. 24. sz. — Markó Miklós : Titokzatos hagyaték címen Tompának 
1918 május 18-án felbontandó hagyatékáról ír. Közölve a jászói prépost-
ságnál letétbe helyezett iratcsomag fényképe. 

U. i. 39. sz. — Falk Zsigmond ismerteti Móricz Zsigmondnak Pacsirta-
szó című drámáját. 

U. i. 41. sz. — Váradi Antal: Petőfiné «Testvéri szózata» címen a 
Hivatalos Közlöny 1849-iki 74-ik számban megjelent felhívást ismerteti. 

U. i. 43. sz. — Markó Miklós közli Bernáth Gazsinak, az 50-es—60-as 
évek írójának s Lavotta János zeneszerző életleírójának arcképét. 

U. i. 49. sz. — Falk Zsigmond ismerteti Molnár Ferencnek Úri divat c. 
új drámáját. 

Pesti Hirlap. 1917. évf. 246. sz. — Jókai Fekete gyémántok c. regé-
nyének filmdrámájáról. (V. ö. 247. sz.) 

U. i. 249. sz. — Ismerteti a Bródy S. A tanítónő c. drámája után 
készült film-darabot. 

U. i. 254. sz. — A gólyakalifa címen ismerteti a Babits regénye után 
készült film-drámát. 

U. i. 267. sz. — Szent Péter esernyője címen az új Mikszáth-filmet 
ismerteti. 

Pesti Napló. 1917. évf. 258. sz. — Hatvany Lajos : Feleségek felesége. 
(IX) Petőfi Sándorné Szendrey Júliáról. (E cikk folytatását 1. 263., 271., 
275., 281., 289., 295, 301. sz.) 

U. i. 263. sz. — hl. : Betiltották Bródy Sándor új darabját c. hosz-
szabb cikk «A mai nap jelenti az eszme hősi halálát, a gondolatstatá-
riumot.» 

U. i. 265. sz. — Hatvany Lajos bírálja Bródy Sándor : A Szerető c. 
új darabját. 

U. i. 304. sz. — Blaufuchs : 100 с. rövid hír Herezeg Ferenc, Kék 
róka c. darabjának 100. előadásáról a bécsi Josefstädter Theaterben. 

Religio. 1917. évf. 9. sz. — Heszek István : Mátyás király és a scho-
lastikus bölcsészet. Bövid megemlékezés Petrus Nigriről, akit Mátyás 
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Ingolstadtból hitt udvarába в aki ura kegyét Clipeus Thornistarum c. 
bölcseleti munkájának felajánlásával hálálta meg. 

Sárospataki Hírlap. 1917. évf. 47—48. sz. — Gulyás József: Balassi 
Bálint házassága. Ismertetés (a tárgyra vonatkozó irodalom felhaszná-
lásával). 

Svenska Dagbladet. 1917. évf. 330. A. sz. — Lengyel M e n y h é r t «А tán-
cosnő» színmüvét december 4-én mutatta be a stockholmi Blanche-teater. 
A kritikus G(junar) B(jurman) megjegyzi, hogy e darabnak alig van valami 
közössége az oly nagy sikert aratott Taifun-nal. Egyébként elismeréssel 
szól róla. 

U. i. 334. B. sz. — Közli Móricz Zsigmond «Kiss Samu Jóska» c. 
háborús novelláját (Bn far) és az író aroképét. Az aroképhez írt ismertető 
sorok szerint «M. Zs. a magyar népélet erőteljes ábrázolója. . . , nem 
egyszer naturalista és színesen rajzol vérmes erotikus jeleneteket. ..» 
Mind a fordítás, mint a rövid jellemzés Leffler-Liljekranlz Signe munkája. 

Századok. 1917. évf. 9—10 sz. — Tolnai Vilmos ismerteti Fest Sándor 
munkáját : Angol irobalmi hatások hazánkban. — Névtelen ismertetés 
Gondán Felicián könyvéről : A középkori magyar pálos-rend ós nyelv-
emlékei. — Tóth Zoltán ismerteti Gulyás Pál munkáját : Könyvtári 
problémák. 

U. i. 1918. évf. 1—2. sz. Lampérth Géza : A magyar levélírás kezdete. 
Egybeállítja a magyar nyelvű magánlevelek sorozatát ós közli szövegüket 
1526-ig. (Világosan megírt, hasznos előmunkálat annak számára, aki meg-
írja a magyar levólirodalom történetét). 

Szeged és Vidéke. 1917. évf. 256. és 258. sz.—Balassa Ármin: Meg-
jegyzések egy elnöki beköszöntőre és Válasz egy epistolára. A szegedi 
Dugonics-Társaság Szalay József személyében új elnököt választott, de az 
egyhangú választás nem tetszik a cikkírónak, mert neki más jelöltje volt. 
Ingerült hangon támadja az ú j elnököt. 

Szegedi Napló. 1917. évf. 263. sz. — Özv. Boros Frigyesné halála 
címen közli, hogy nemes Bánhidy Попа, Dugonics András költő-papnak 
unokahuga 82 éves korában Szegeden elhúnyt. 

Színház és Divat. 1917. évf. 42. sz. — A szerető címen Bródy Sándor-
ral és művészekkel folytatott beszélgetést közöl. — Árva László király 
címen Herczeg Ferencnek új darabjáról szóló nyilatkozatát közli. — Az 
obsitos címen közlemény arról, hogy Bakonyi Károly és Kálmán Imre 
operettje filmre került. 

U. i. 45. sz. — Az Uri divat premiérje előtt címen Molnár Ferenc 
nyilatkozatát közli. — Hír Pásztor Árpád : Vengerkák c. darabjának 
filmre kerüléséről. 
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U. i. 47. sz. — Faragó Jenő Molnár Ferencről ír pillanatfelvételt az 
Úri divat főpróbáján. 

Színház és Társaság. (Kolozsvári.) 1917. évf. 2. sz. — Várkon\,i Mi-
hály : Magyar filmek. Janovics Jenő Petőfi : A csaplárné a betyárt sze-
rette c. költeményét filmre rendezte. 

U. i. 10. sz. — Vezsenyi Béla : Kolozsvári Színészek Bukarestben. 
A mult század derekán Havi Mihály kolozsvári színigazgató két hónapon 
át játszott társulatával a bukaresti hercegi Színházban. Szentgyörgyi István : 
A 125 év direktorai. Adatok a kolozsvári Nemzeti Színház történetéhez. 
Szentgyörgyi J. naplójának feljegyzéseiből. 

Színházi Élet. 1917. évf. 43. sz. — Látogatás Herczeg Ferencnél cimen 
beszámol az Árva László Király első előadása előtt a szerzőnél tett láto-
gatásról. — Herczeg Ferenc az Apollóban címen bemutatja H. F. Péter 
és Pál című darabját. — Hogy dolgoznak címen mai jelesírókról közöl 
apró, érdekes intimitásokat. 

Színházi Újság. (Kolozsvári.) 1917. 29. sz. — N. п.: A Sárga Csikó 
mint háborúra izgató csalétek. A Pathe-cég filmre alkalmazta Csepreghy 
népszínmüvét és mint exotikus színmüvet saját üzleti céljaira használta 
feL Párisban a filmet 104 példányban másolták s így a Sárga Csikó kü-
lönböző címek és szövegmagyarázatok mellett az egész világot bejárta. 
Romániában «Egy magyarországi román kínszenvedése Magyarországon» o. 
alatt mutogatták. Bakaj Andrásból Kloska Miront csináltak és kitaláltak 
egy mesét, amelyben a magyarok üldözik és elnyomják az oláhokat. 
Ezzel izgattak nagy hatással Romániában a magyarok ellen. 

U. i. 30. sz. — Hír arról, hogy Fekete Mihály filmre alkalmazta 
Szigeti Vén bakancsosát. 

U. i. 39. sz. — Színlap a kolozsvári színészet elsőéveiből. 1763 pün-
kösd havának 9-ik napjáról. 

Temesvári Hírlap. 1917. évf. 234. sz. — Prepeliczay Eleődné : Tompa 
szerelme. Tárca. 

U. i. 252. sz. —• Tompa-ünnepély címen közli a temesvári Tompa-
ünnep lefolyását s Szabolcska Mihálynak emlékbeszédét. — Szabolcska 
Mihály: Emlékezés Tompa Mihályra. (1817—1917.) Vers. 

Új Idők. 1917. évf. 41. sz. — Juhász Gyula: Ének Tompa Mihályhoz. 
Költemény. 

U. i. 45. sz. — Gesztesi Gyula : Elsárgult memoárok címen Bethlen 
Miklós gr. Emlékiratait ismerteti. — Árva László király címen közli 
Herczeg Ferenc ily című drámájának a napi sajtóban megjelent kritikáit. 

Új Nemzedék. — 1917. évf. 44—45. sz. — j. s. A kasszadarab címen 
Bródy S. A szerető című drámáját bírálja. [V. ö. Pesti Hírlap : 263., 264., 
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265. sz. (Szász Zoltántól). — Pester Lloyd. 265. sz. (Alexander Bernát-
tól). — Magyarország : 264.. 265. sz. — Új Hírek (Yárkonyi Titusztól). — 
Világ : 265. sz. (Relie Páltól.) — Vossisehe Zeitung 1917. óvf. XI. 10. sz. 
(M. V.-től.)] 

Uránia. 1917. óvf. 12. sz. — Gálos Rezső : Emlékezés Tompa Mihályra. 
Tompa a népiességnek törhetetlen harcosa volt, az abszolutizmus korának 
legmélyebb érzésű költője ; e kettős jelentősége elvitathatatlan. — Heller 
Bernát : Arany, mint nemzetnevelő. A szerző Arany jelentőségét két szem-
pontból fejtegeti : 1. amint a nemzeti törtónelem átérzésóre tanít, s 2. amint 
a léleknek és lelkiismeretnek megértésére oktat. — Szász Károly : Színházi 
levél. Herozeg Ferenc Árva László király c. darabjának színibírálata. «Nagy 
ereje a darabnak az általában véve kitűnő jellemrajz . . . Hibája e rajznak, 
hogy a tizenhét esztendős, különben is elnyomorított lelkű király szájába 
olyan mondatokat ad a szerző, amelyek a jellemrajz alapvonásaival szöges 
ellentétben állanak.» 

Világ. 1917. évf. 264. sz. — A szerető címen hosszabb cikk arról, 
hogy Bródy Sándor ily cimű drámájának előadását a belügyminiszter be-
tiltotta, de e tilalom ellen Beöthy László fellebbezéssel élt. (V. ö. Nyolc-
órai Újság, 264. sz. — Az Est, 264. sz. Vezércikk. — Pesti Napló, 263. sz.— 
Magyar Hírlap, 264. sz. — Világ, 263. sz.) 

Vossisehe Zeitung. 1917. évf. 653. sz. (Abend-Ausgabe.) — Ludwig 
Stein: Das ungarische Institut zu Berlin. Hosszabb tudósítás a berlini 
egyetemen Gragger Róbert vezetése alatt működő Magyar Tudományos 
Intézetet pártoló Társaság megalakulásáról. — U. i. hír arról, hogy 
Gragger R. egyik hallgatónője elnyerte a M. T. Akadémiának azt a 
könyvadományát, melyet évenként a magyar nyelvtudományban jeles elő-
menetelt fölmutatott egyetemi hallgatók számára szokott adományozni. 

Zászlónk. 1917. évf. 2. sz. — Badványi Kálmán : Fiaim, csak énekel-
jetek. Tompa Mihály méltatása születése százéves fordulóján. 



FIGYELŐ. 

Társasági ügyek. (I.) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1917 december 
15-én választ/mányi ülést tartott. 

Négyesy László elnöklete alatt jelen voltak : Ágner Lajos, Baros Gyula, 
Gulyás Pál, Gyöngyösy László, Hegedűs István, Horváth Cyrill, Horváth 
János, Morvay Győző, Pais Dezső, Szász Károly, Tolnai Vilmos, Vargha 
Dámján, Viszota Gyula, Zolnai Béla vál. tagok. Jegyző : Kéky Lajos. 

1. Elnök a gyűlést megnyitja. Titkárhelyettes jelenti, hogy üléseink 
helyét az Akadémia szénhiány miatt egyelőre nem bocsáthatja rendelke-
zésünkre s igy felolvasó üléseinket, mig a viszonyok jobbra nem fordulnak, 
szüneteltetni vagyunk kénytelenek. Tudomásul szolgál. 

2. Titkárhelyettes jelentése alapján a Társaság rendes tagjául meg-
választatnak : Kárpáti Aurél, iró, Bpest (aj. Sikabonyi Antal); Barta M. 
Eszter, iskolanővér, Temesvár, Stoll Ernő, tanító, Nyíregyháza (aj. a titkár-
helyettes) ; Haitsch Ilona dr., tanárnő, Bpest (1918-tól, aj. Baros Gy.). 

3. Titkárhelyettes indítványára a választmány elhatározza, hogy köz-
gyűlését márc. első szombatján megtartja s műsorának összeállításával 
megbízza az elnökséget. Minthogy ez évben a tisztikar megbízatása is 
lejár, titkárh. jelölőbizottság kiküldését kéri, melynek feladata a választ-
mány megharmadolása is. Alapszabályszerűen új választás alá kerül a 
választmánynak az 1915. évben az 1915/17. évi ciklusra választott egyhar-
mada (L. Irodalomtörténet IV. évf. 140. 1). A választmány jelölő bizottságúl 
Horváth Cyrill elnöklete alatt Gulyás Pált és Tolnai Vilmost küldi ki B 

felhatalmazza őket, hogy az új választás alá kerülő vál. tagok sorából azok 
helyett, kik a Társaság működése iránt nem tanúsítottak érdeklődést, új, 
a bizalomra érdemesebb tagokat hozzanak javaslatba. Egyszersmind pénztár-
vizsgáló bizottságul Tolnai Vilmos elnöklete alatt Imre Sándor és Oberle 
Károly tagokat küldi ki a választmány. 

4. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Eszerint 
bevétel 15,740*30 K, kiadás 13,248-84 K. pénztári maradvány : 2.491 -46 K. Tudo-
másúl szolgál. Pénztáros egyszersmind azt is jelenti, hogy folyóiratunk nyom-
tatása a Franklin-Társulat előzetes tájékoztatása szerint rendkívüli mérték-
ben meg fog drágulni. Szász Károly alelnök ezzel kapcsolatban felhívja a 
figyelmet arra, a szellemi munka sajnálatos lebecsülését mutató, felhábo-
rító jelenségre, hogy mikor mindennek az értéke többszörösére emelkedett, 
az írói tiszteletdíjak változatlauúl ugyanazok maradtak, mint a háború 
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előtti évtizedekben. A választmány teljes mértékben osztozik alelnökének 
e visszás jelenségen érzett felháborodásában s ezt jegyzőkönyvébe is véteti. 

5. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Morvay Győző és Viszota Gyula 
vál. tagokat kéri fel s az ülést bezárja. 

Társasági ügyek. (П.) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság VI. évi 
rendes közgyűlése. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1918. évi márc. 
hó 16-án tartotta ez évi rendes közgyűlését. 

Elnök : Szász Károly, később Beöthy Zsolt. 
Jegyző : Kéky Lajos. 
Jelen voltak : Négyesy László és Zoltvány Irén alelnökök, Horváth János 

titkár, Pintér Jenő szerkesztő, Ágner Lajos pénztáros és Alszeghy Zsolt, 
Baros Gyula, Császár Ernő, Dittrieh Vilmos, Földessy Gyula, Garda 
Samu, Gesztesi Gyula, Gulyás Pál, Horváth György, Jakab Ödön, Király 
György, Kőrösy Margit, Lampérth Géza, Lechner Tibor, MeUch János, 
Morvay Győző, Német Károly, Pais Dezső, Petri Mór, Husztiné Bóvhegyi 
Rózsi, Sajó Sándor, Sebestyén Gyula, Sik Sándor, Szegedy Rezső, Szemkő 
Aladár, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, Várdai Béla, Zlinszky Aladár, 
Zolnai Béla, Zsigmond Ferenc tagok. (Összesen 39.) Ezenkívül számos 
vendég. 

1. Szász Károly elnöklő alelnök nagy figyelemmel ós tetszéssel 
fogadott elnöki beszéddel a közgyűlést megnyitja. 

2. Kéky Lajos jegyző, mint a titkár helyettese, előterjeszti titkári 
jelentését, melyet a közgyűlés egyhangúlag tudomásúl vesz. 

3. Elnök indítványára a közgyűlés szavazatszedő bízottságúl Gulyás Pál 
elnöklete alatt Földessy Gyulát és Sik Sándort küldi ki. Elnök elrendeli 
a tisztikarra s a választmány kisorsolt egyharmadára a szavazást s a 
szavazatok összegyűjtéséhez szükséges rövid időre a közgyűlést felfüggeszti. 
Miután a bizottság a szavazatok összeszámlálása végett a mellékterembe 
vonúlt, elnök a gyűlést ismét megnyitja. 

4. Zsigmond Ferenc felolvassa Vas Gerebenről szóló tanulmányát. 
Elnök a közgyűlés nevében és élénk helyeslése közt köszönetet mond az 
élvezetes előadásért, mely egy érdemes írónk pályájának jeles, nemcsak 
esztetikai, hauem művelődéstörténeti szempontból is nagyon tanulságos 
áttekintését nyújtotta. 

5. Tolnai Vilmos előterjeszti a pénztárvizsgáló-bizottság jelentését. A 
bizottság mindent rendben talált. A közgyűlés a jelentést tudomásúl veszi, 
a pénztárosnak az 1917. évre a fölmentést megadja, lelkiismeretes tevékeny-
ségeért köszönetet szavaz neki s egyszersmind köszönetet mond a pénz-
tárvízsgáló-bizottságnak szives fáradozásáért. 

6. Gulyás Pál, a szavazatszedő-bizottság elnöke, kihirdeti a szavazás 
eredményét. Összesen 37 szavazatot adtak be. Megválasztattak : elnökké 
Beöthy Zsolt (37) ; alelnökökké Dézsi Lajos (37), Négyesy László (37), 
Szász Károly (37), Zoltvány Irón (37) ; titkárrá Viszota Gyula (37) ; 
szerkesztővé Pintér Jenő (36, egy szavazat Vargha Damjánra esett) ; jegy-
zővé Zolnai Béla (36, egy szavazat Király Györgyre esett) ; pénztárossá 
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Ágner Lajos (37) ; választmányi tagokúi : Alexander Bernát (35), Badics 
Ferenc (37), Bajza József (37), Baranyai Zoltán (új, 37), Bayer József (37), 
Bánóczi József (37), Binder Jenő (37), Földessy Gyula (új, 37), Gagyhy 
Dénes (37), Gulyás Pál (37), Hajnóczi Iván (37), Horváth Ferenc (37), 
Horváth János (új, 37), Imre Lajos (37), Jakab Ödön (37), Kapossy 
Lucián (37), Kardos Albert (37), Kőky Lajos (új, 37), Kristóf György (37), 
Lehr Albert (37), Lengyel Miklós (36), Német Károly (37), Pais Dezső 
(37), Paulovits István (37), Perényi József (37), H. Bévhegyi Bózsi (új, 
31), Szinger Kornél (36), Tordai Ányos (37), Versényi György (37), Voino-
vich Géza (37), Werner Adolf (36), Zsigmond Fereno (37). Ezeken kívül 
szavazatokat kaptak még : Kőrösy Margit (3) és Birkás Géza (1). Elnök a 
megválasztottakat a tisztikar s a választmány tagjainak jelentvén ki, a 
maga és megválasztott tiszttársai nevében szives köszönetet mond a biza-
lomért. Egyszersmind a Társaság nevében a két lelépő tisztviselőnek 
buzgó és eredményes fáradozásukért, mellyel résztvettek a Társaság ala-
pításában ós felvirágoztatásában, a legmelegebb köszönetet mondja s kéri 
a közgyűlést, hogy ennek jegyzőkönybe iktatását is rendelje el. A köz-
gyűlés így határoz. Ezzel a közgyűlés véget ért. 

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

Baros Gyula, Császár Ernő, Gulyás Pál, Horváth János, Jakab Ödön, 
Király György, Négyesy László, Német Károly, Pais Dezső, Pintér Jenő, 
Sebestyén Gyula, Szász Károly, Szegedy Bezső, Szinnyei Ferenc, Tolnai 
Vilmos, Zolnai Béla és Zoltvány Irén vál. tagok. Jegyző : Kéky Lajos. 

1. Elnök az ülést megnyitja. Titkárhelyettes jelenti, hogy Szinger 
Kornél kegyesrendi kormánysegéd, jószágkormányzó úr, Társaságunk 
vál. tagja alapító tagjaink sorába lépett. Hálás köszönettel vétetik s a 
Társaság köszönete levélben közlendő az új alapítóval. 

2. Tolnai Vilmos a pónztárvizsgáló-bizottság nevében jelenti, hogy 
megbizatásukban eljártak s felolvassa jelentésüket. Mivel a jelentés hang-
súlyozza, hogy a folyóirat terjedelmét feltétlenül redukálnunk kell az 
elviselhetetlenül növekedő nyomdaárak miatt, erre vonatkozólag a választ-
mánynak kell döntenie. A választmány több hozzászólás után úgy határoz, 
hogy ápr. folyamán egy négyes füzet (márc.—jun. hónapra) jelenjék meg, a 
továbbiakról pedig a körülmények alakulásához képest a legközelebbi 
választmányi ülés fog dönteni. 

Elnök a pénztárvizsgáló-bizottság szives fáradozását megköszönve, a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Baros Gyula és Tolnai Vilmos vál. tagokat 
kéri fel s az ülést bezárja. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1918. március 2-án választ-
mányi ülést tartott. 

Beöthy Zsolt elnöklete alatt jelen voltak : Alszeghy Zsolt, Baros 
Gyula, Gulyás Pál, Hegedűs István, Horváth János, Pintér Jenő, Szász 
Károly, Tolnai Vilmos és Viszota Gyula vál. tagok. Jegyző : Kéky Lajos. 

1. Elnök a gyűlést megnyitja. Titkárhelyettes javaslatára elhatározza 
a választmány, hogy ez évi közgyűlésünket márc. 16-án tartjuk, a követ-
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kező tárgysorral : Elnöki megnyitó, Szász Károlytól ; titkári jelentés, Kéky 
Lajostól ; Zsigmond Ferenc tanulmánya Vas Gerebenről ; tisztviselők s a 
választmány harmadának választása ; a számvizsgáló-bizottság jelentése. 
Szász Károly alelnök felveti azt a kérdést, hogy nem kellene-e a köz-
gyűlésén Zrínyiről is olvastatni tanulmányt születése háromszázados 
fordulójának ünneplésére. A választmány úgy határoz, hogy májusi ülését 
fogja erre szentelni. 

2. Titkárhelyettes jelentése alapján rendes taggá választatnak : Berger 
Jób, bencés tanárj., Pannonhalma (aj. Zoltvány Irén) ; Balogh Ármin, 
képezdei tanár, Bpest ; Újvári Béla, főg. tan., Munkács (aj. Baros Gyula) ; 
Halász Dénes, ref. főg. tanár, Sárospatak ; Péter Mihály ref. lelkész, Gál-
szécs (aj. Harsányi István) ; Kiss Aladár, tanár, Bpest ; Kovács Sándor, 
zászlós, 415. sz. táboriposta (aj. a pénztáros) ; Ambrus Zoltán, a Nemzeti 
Szinház igazgatója, Bpest ; Berzeviczy István, polgármester, Ungvár ; 
P. Béres Gaudenc, theol. tanár. Vajdahunyad ; Brüll Emánuel, ref. főg. 
tanár, Kolozsvár ; Diósi Géza, kegyesr. tanárj., Bpest ; Gambel Béla, r. k. 
segédlelkész, Lőrinci ; Horváth Árpád, bőlcsészeth., Bpest., Kiss Albert, 
főg. tanár, Igló ; Dr. Kovács Ferenc, képzőint. igazgató, Kőszeg ; Sátor 
József, főg. tanár, Szeged ; Schwarz Károly, könyvkereskedő, Sopron ; Tiba 
István, hadnagy, 414. sz. táborip. ; Wiener Ilona, bőlcsészeth., Bpest, 
(aj. a titkárhelyettes). 

3. Tolnai Vilmos előterjeszti a jelölő-bizottság jelentését. Előbb 
bemutatja Horváth János titkárnak és Kéky Lajos jegyzőnek a bizottsághoz 
intézett levelét ; ezekben mindaketten teljes határozottsággal kérik, hogy 
a bizottság őket a jelöléseknél hagyja figyelmen kívül. A bizottság, mivel 
e szándék mindkét lelépni szándékozó tisztviselőnél megmásíthatatlannak 
bizonyult, azt javasolja, hogy a választmány sajnálattal vegye ezt tudo-
másúl s a két lelépő tisztviselőnek legmelegebb köszönetét fejezze ki. 
Miután a választmány ehhez hozzájárúl, Tolnai Vilmos felolvassa a jelölő 
bizottság javaslatát. A bizottság a tisztségekre a titkár és jegyző kivéte-
lével a régi tisztviselőket ajánlja, a szerkesztőségre első helyen Pintér 
Jenő eddigi szerkesztőt, második helyen Vargha Dámján, harmadik helyen 
Bajza József vál. tagokat, titkárságra Viszota Gyula, jegyzőségre Zolnai 
Béla vál. tagokat jelöli. Választmányi tagokúi a következőket jelöli : 
Alexander Bernát, Badios Ferenc, Bajza József, Baranyai Zoltán (új), 
Bayer József, Bánóczi József, Binder Jenő, Földessy Gyula (új), Gagyhy 
Dénes, Gulyás Pál, Hajnóczi Iván, Horváth Ferenc, Horváth János (új), 
Imre Lajos, Jakab Ödön, Kapossy Lucián, Kardos Albert, Kéky Lajos (új), 
Kristóf György, Lehr Albert, Lengyel Miklós, Német Károly, Pais Dezső, 
Paulovits István, Perényi József, H. Révhegyi Bózsi (új), Szinger Kornél, 
Tordai Ányos, Versényi György, Voinovich Géza, Werner Adolf, Zsigmond 
Ferenc. A választmány e jelölésekhez hozzájárúl s így ez a lista mint a 
választmány javaslata kerül a közgyűlés elé. 

4. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Alszeghy Zsolt és Horváth 
János vál. tagokat kéri föl s az ülést bezárja. 
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A számvizsgáló bizottság jelentése. J e l e n t é s a M . I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
Társaság pénztárának és zárószámadásának megvizsgálásáról. 

I. A mai napon megvizsgáltuk a pénztáros 1917 évi számadásait (a 
pénztári főkönyvet, a zárószámadást és a vagyonmérleget) s azt találtuk, 
hogy a bevételek összege volt 16,865'96 К, a kiadások összege 16,424-94 K, 
1917 deoember 31-én pénztári maradék 441Ю2 K. 

I I . A társulat vagyona 8781'02 К (nyolcezerhétszáznyolcvanegy ko-
rona 02 fillér) ; ebből 5340 K-t alapitótagdíjakból részint hadikölcsön-
kötvényekben, részint készpénzben a Pesti Kereskedelmi Bank Margit-
körúti fiókja őrzi; a többi az 1918 évre átviendő készpénzmaradvány és 
tagdíjhátralék. 

III. A rohamosan és óriási arányokban emelkedő nyomdai árak nagy 
megpróbáltatásnak teszik ki a Társaságot. Ennek igazolására tanulságos 
egybevetni az 1913 évi és az 1917 évi nyomdai számlákat. Mig u. i. 
1913-ban 40 ivért fizettünk 6161-80 K-t, addig az 1917 évi 37 ív ára 
11947-76 K. Tehát a nagy nyomdai árak arra kényszerítenek bennünket, 
hogy az ívek számát 1918-ban redukáljuk. A nyomdának az 1917 évi 
9—10-ik füzet 8 ívért fizettünk 4025*60 K.-t, vagyis ívenként 500 K. Az 
ujabb áremelés következtében már 30 ív ára is 18,000 K-t felülmúlna. 

IV. A számadások részletes megvizsgálásából újból meggyőződhetünk 
arról, hogy a Társaság pénzügyeinek kezelése pontos, minden részletében 
lelkiismeretes. Javasolj uk, hogy a t. Közgyűlés dr. Ágner Lajos pénztáros-
nak az 1917 évre a felmentést a szokásos fenntartással adja meg s műkö-
déséért fejezze ki köszönetét. Egyszersmind a felmentést a számvizsgáló 
bizottság részére is kérjük. 

Budapest, 1918. március 10-én. 

Imre Sándor s. k. biz. tag. Oberle Károly s. k. biz. tag. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1917. évről szóló zárószámadása. 

Tolnai Vilmos s. k. biz. elnök. 

I. Bevétel. 
Kor. 

1. Maradvány a mult évről 
2. Alapítványok 
3. Tagdíjakból befolyt 
4. Előfizetési díjakból befolyt 
5. Füzeteladás 
6. Kamatjövedelem 
7. Államsegély 
8. Székesfőváros segélye 

648-92 
400-— 

5831-44 
5212-50 

93-75 
346-02 

3333-33 
1 0 0 0 - — 

Összesen 16865-96 
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II. Kiadás. 

1. A folyóirat kiállítása és expediálása 9916-76 
2. Nyomtatványokért, irattári felszerelésért 294.34 
3. Postaköltség - 270-85 
4. Irodai kiadás, postatakarékpénztári illeték 731-98 
5. írói tiszteletdijak 2270-— 
6. Tisztviselők tiszteletdija 1819'— 
7. Engedmény kereskedőknek _ 417-25 
8. Törzsvagyonhoz csatoltatik 400'— 
9. Szolgáknak 270*76 

10. Vegyes kiadások 34-—• 
11. Maradvány 1917. végén mint egyenleg — 441-02 

Összesen 16865-96 

Költségvetés 1918-ra. 

Bevétel. 
Kor. 

1. Maradvány 1917-ről 441-02 
2. Alapítványokból 400"— 
3. Tagsági díjakból _ ,„ 6000'— 
4. Előfizetésekből 6700-— 
5. Füzeteladás 100 — 
6. Időközi kamatok 400-— 
7. Államsegély 4000-— 
8. Főváros segélye - - 100Q-— 

Összesen 19041.02 

Kiadás. 
Kor 

1. A folyóirat kiállítása és expediálása _ 12000-— 
2. Postaköltség és nyomtatványok 500-— 
3. Irodai kiadások 450-— 
4. írói tiszteletdíjak 3000-— 
5. Tisztviselők tiszteletdíja 1800-— 
6. Engedmény kereskedőknek __ 300'— 
7. Törzsvagyonhoz csatoltatik 400"— 
8. Szolgáknak 200— 
9. Vegyesek 200-— 

10. Maradvány - 191-02 
Összesen 19041-02 

Új egyetemi tanár. A hivatalos lap 1918 évi márc. 15-i száma közli, 
hogy a király ő felsége a pozsonyi egyetem bölcsészeti karának magyar 
irodalomtörténeti tanszékére dr. Császár Elemér budapesti állami gya-
korló főgimnáziumi rendes és egyetemi címzetes rendkívüli tanárt, Tár-
saságunk választmányi tagját egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezte ki. 

Az Arany János-Társaság pályázata. A temesvári Arany János-Társaság 
pályázatot hirdet olyan műre, amely irodalmilag értékes és kimerítő meg-
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világítását nyújtja Arany nyelvművészetének. A pályatétel: Arany nyelv-
művészete. A pályadíj ezer korona. A műnek Arany összes műveire, tehát 
műfordításaira is ki kell terjeszkednie. Bárki pályázhat. A jeligés levéllel 
ellátott müvet 1919 január 15-ig kell a Társaság főtitkárához beterjesz-
teni. A kéziratot a Társaság nem adja vissza s első közlésének jogát 
fenntartja magának. Az eredményről a Társaság 1919 február havi köz-
gyűlésén dönt. 

Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken. A b u d a p e s t i , deb-
receni, kolozsvári és pozsonyi egyetem tanárai az 1917—1918. iskolai év 
második felére a következő előadásokat hirdették : 

A budapesti egyetemen : Angyal Dávid r. t. : Magyar történetírás a 
XVII. században. Heti 1 óra. — Beöthy Zsolt r. t. : Irodalom és irodalom-
történet. (Az irodalomtörténet elmélete.) 4 óra. — U. a. : Zrinyi és a 
Zrinyiász. (A költő születésének háromszázados fordulóján.) 1 óra. — Császár 
Elemér c. rk. t. : A reform-kor drámairodalma. 2 óra. — Gulyás Pál 
m. t. : A miniaturás kódexekről (Bemutatásokkal). 2 óra. — Kéky Lajos 
m. t. : A magyar regény Jókai után. 2 óra. — Melich János c. rk. t. : Kisebb 
XV. századbeli magyar nyelvemlékek. 1 óra. — Négyesy László r. t. : 
Petőfi. 3 óra. — U. a. : Tinódi és a históriás ének. 1 óra. — U. a. : Iro-
dalomtörténeti gyakorlatok. 1 óra. — U. a. : A magyar irodalomtörténet 
vázlata 1820. óta. 2 óra. — Riedl Frigyes r. t. : Vörösmarty és kora. 
4 óra. — U. a. Irodalomtörténeti gyakorlatok. 1 óra. — Szinnyei Ferenc 
m. t . : Fejezetek legújabb regényirodalmunk történetéből. 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 r. t. : A felújulás korának 
irodalma. 4 óra. — U. a. : Tompa Mihály. 2 óra. — U. a. : Irodalomtör-
téneti gyakorlatok a felújulás korának irodalmából. — U. a. : 2 óra. 
A magyar dráma fejlődése. 2 óra. 

A kolozsvári egyetemen : Dékáni Kálmán m. t. : A XIV. század 
magyar történelmi kútforrásai. 2 óra. — Dézsi Lajos r. t. : A régi magyar 
irodalom története. 5 óra. — U. a. : Középiskolai tanárképzői gyakorlatok 
a régi magyar irodalomtörténetből. 2 óra. — Szádeczky Lajos r. t. : 
Történeti kútfők 1790-től. 1 óra. 

A pozsonyi egyetemen : Császár Elemér r. t. : A magyar regény fej-
lődése a XIX. században. 3 óra. — U. a. Kazinczy és kora. 2 óra. — 
Szemináriumi gyakorlatok. 1 óra. — Hodinka Antal r. t. : A magyar tör-
ténetírás története. 1 óra. — U. a. : Hazai krónikák, szövegolvasás és kri-
tika. 1 óra. 

Molnár Ferenc «Uri divat»-ja és Corneille Péter egyik vígjátéka. Az 
«Uri divat» első és harmadik felvonásának színtere egy divatárúüzlet 
Ebben, a magyar színpadon szokatlan környezetben játszódik le a jószívű 
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Juhász Péter házasságának szivét és zsebét egyformán érdeklő története. A 
színtér megválasztásában Molnárnak nem kisebb úttörője volt mint a 
modern francia színmű megalapítója Corneille Péter. A klasszikus tragédia 
atyjának tartják ; ifjúkori vígjátékai ós tragikomédiái révén a mai francia 
dráma is tőle származik. Egyik vígjátéka, la Galerie du Palais (előadták 
1634., megjelent 1637.) címével és két felvonásának (I. és IY.) színpadi 
díszletével tűnt fel. Tárgya szerelmi cselszövés, mely Páris egyik legrégebbi 
árúcsarnokának : a Palais de Justice1 nyitott] folyosójának üzletei és kira-
katai előtt indul meg Yan ott fehérnemű-, könyv- és vegyesárúkereskedés. 
Bosse Ábrahám egykorú (1637.) rajza ezeket egymás mellett, reklám-tábláik-
kal mutatja be ós a rajz megfelelhet annak a képnek, amely Corneille szeme 
előtt lebeghetett (Marty — Laveaux kiadása Album mellékletében). A vígjáték 
fehérnemű kereskeskedőnője tájékoztat az akkori divatról, a könyvkeres-
kedő beszédéből megismerjük a közönség ízlését, az irodalmi áramlatokat. 
A negyedik felvonásban az inasok eljönnek a vásárolt árúkért és ez iga-
zolja a díszlet felújítását, ami ép úgy szórakoztatta XIII. Lajos korának 
színházi közönségét, mint az «Úri divat» mai nézőit. Újdonság ingerével 
a színházi és irodalmi hagyomány ismerőjére nem hat. Corneille követői 
közül megemlítjük Berthod-t, aki versben írta le a Palais de Justice ki-
rakatait (1652) ; Montfleury-t, aki egyik színművében színtérül választotta 
(l'Impromptu del'Hôtel de Condé 1663.). ép úgy mint az olasz színtár-
sulat egyik darabja (Arlequin, lingère du Palais, 1682). A magyar szín-
műíró csak a jellemek rajzában újíthatott, a színtér megválasztásában 
régi hagyományt követett. 

K A R L L A J O S . 

Arany néhány költeményéről. A n a g y s z a l o n t a i C s o n k a t o r o n y b a n k é t 
szekrény van tele azokkal a könyvekkel, melyeket a költő könyvtárából 
Arany László és Széli Kálmán ajándékoztak az Arany-emlékegyesületnek. 
E könyvek egy része tele van Arany széljegyzeteivel, bíráló vagy he-
lyeslő megjegyzéseivel. Esztétikai és nyelvi szempontból is értékes volna 
e széljegyzetek együttes kiadása, de még értékesebb a költő életrajzának s 
magyarázatának szempontjából. A forrásai felett folytatott vitákat igen 
sok esetben megszüntetné az a pár apróbetüs sor, melyet Arany a lap 
szólére oda vetett. Összes költeményeinek (Pest, Báth, 1872.) hátlapjára 
irott jegyzetei alapján szólok itt hozzá néhány költeményéhez. 

Tetszetős okfejtése és módszere mellett is a felesleges elmejátékok és 
cikkek közé sorozandó Gyulai Agrosfnak a Paedagógiai Értesítőben (1917. 
évf. 4. sz.) megjelent Quem dii odere c. dolgozata, mely szerint Arany a 
Tanári jubileumra c. költeményét — nem mint Vécsey Tamás egyik 
jegyzete sejteti, Vandrák András eperjesi tanárnak, hanem — Szigeti 
Wargha János egykori nagykőrösi főgimnáziumi igazgató 25 éves jubileuma 

1 Bichelieu a Palais Royal építtetését 1629-ben kezdte el, de oszlop-
csarnokának (Galerie Orleans) áruházai Egalité Fülöp korában (1781—86.) 
nyíltak meg. 
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alkalmából írta. Csakhogy az említett jegyzetek közt szórói-szóra ez 
olvasható: «Tanári jubileumra: Vandrák Andrásnak.» S így aztán mégis 
a Vécsey Tamás sejtése a valóság és szappanbuborék lett a Gyulai 
hosszú cikke. 

Ép így jár a Gragger Róbert : л rab gólya c. értekezése is. (E. Ph. 
K. 1912. évf. 856—860. 1.) Gragger megtagadja az iskoláknak a köz-
tudatba is átment tanitását, hogy a költemény a haladni, fejlődni vágyó, 
de elnyomott haza allegóriája («a haladásában, kifejlődésében gátolt nem-
zet plasztikus képe», Váczy János : Arany János lírai költeményeiről, 
Erd. Múz. 1891. évf. 386. 1.), s azt hiszi, hogy ez a magyarázat a Tompa 
A gólyához c. költeményének hatása alatt keletkezett, hiszen 1847. nem 
volt a szigorú cenzúra, hanem éppen a nyílt, az erélyes, a férfias szó 
kora ; az allegória ideje csak a szabadságharc után jött el. A rab gólya 
tehát nem az ország. Nagyszalontán élt az ; maga Arany az a rab madár, 
aki szabad és független szeretett volna lenni, de a hivatal lekötötte, — a 
költészetnek szeretett volna élni ós sertéspasszus írás meg a Liptákné 
tyúkpanasza fogta el idejét, — művelt és érzékeny lelke elől környezetének 
szűk falai elzárták a kilátást. A nagyvilágból így osak egy darab kék eget 
láthatott, s a szabad madárnak —- Petőfinek — csak távoli szárnycsatto-
gását hallhatta. Ha fel akart szállni : köznapi körülményei, a törekvéseit 
meg nem értő emberek mindig visszahúzták a földre. A rab gólyában 
kidolgozott kép tehát a költő helyzetét ábrázolja. — Tetszetős levezetés 
csakhogy — amint Tolnai Vilmos (E. Ph. K. 1913. évf. 716. 1.) ellen-
veti — Arany, habár nem is egész határozottan, maga is megjelöli A 
rab gólya célját, mikor Erdélyi Jánosnak ezt írja : «Nem mint gólya ; de 
talán mint a 848 előtti sisiphusi küzdelmek képe —- mint allegória — 
megjárná.« Kardos Albert pedig arra mutat rá, hogy a Gragger nézetének 
ellene mond a : Rossz emberek elmetélik, mert a tényeknek meg nem 
felelő panaszra a higgadt Arany sohasem nyitotta ki száját. Hozzá lehetne 
még Graggernek ahhoz az érvéhez is szólani, hogy A rab gólya már csak 
azért sem allegória, mert 1847. a nyílt, az erélyes, a férfias szó éve volt : 
de a hozzászólás feleslegessé válik Aranynak e pár sornyi jegyzete 
mellett : «Allegória az 1848. előtti szabadelvű küzdelmek sikeretlen voltára, 
szemben a reactióval.» 

Ép így allegóriáknak jelzi Aranya Kies ősz-t «az októberi diplomára» 
а Нес her,-et «a Haynau-világra», A hajótörött-et «a losonci nagy égésre 
a Phoenix számára», a Vágtat a ló-1 «a Nagyidai cigányok felületes 
bírálataira», a Pusztai fűz-et ós Az örök zsidó-1. 

A Népnevelés c. szelíd szatírájáról már Tolnai Vilmos (Irodalomtör-
ténet, 1914. évf. 315—7. 1.) megírta, hogy kipontozott helyei ( I . . . és В . . . ) 
Ferjentsik Sámuel jolsva-i evangelikus és Madva Ferenc rudna-i katolikus 
lelkészekre vonatkoznak ; az előbbi híres időjós, az utóbbi híres csoda-
doktor volt. A Tolnai feltevését bizonyossá teszi Aranyé jegyzete: чNép-
nevelés. Jolsva, Rudna neveket ki kell irni.» 

Ehhez hasonló vonatkozás-magyarázat még több is előfordúl a jegy-
zetek között ; ismeretesek és vitatlanok lévén' egyszerűen idézem őket : 



FIGYELŐ. 217 

tA lantos. Nem szorosan Petőfire vonatkozik, csak eszményileg festi 
a magyar költő sorsát. 

<Emléklapok. Petőfinó ekkor Kolozsváron volt, hol férje eltűnte után 
sokáig tartózkodott. Oda küldtem neki a tőle régebben átvett albumlapon 
a költeményt.» 

• Árkádia-féle. Tévesen magyarázzák a 2-ik versszakot, mintha szegény 
apám elpörlötte volna öröklött vagyonát. Amit öröklött, azt jóformán 
mind reám hagyta és nénémre, most is megvan. ,Ag is húzza a szegényt, 
s ami utána következik, csak általánosan mondottam.» Egészen ennek a 
jegyzetnek megfelelően ir Riedl e költeményről. (124. 1. jegyz.) 

«Évnapra. Március 15-ére, midőn még egymás hallgató közönyét 
gyanús szemmel néztük, s nem érzettük volt ki belőle, hogy (kevés 
kivétellel) mindnyájan jó hazafiak maradtunk.» 

« Válság idején. Az 1849. év első napjaiban, midőn a távol vidék 
semmit sem hallott a Nagyszombatnál megvert magyar sereg, az ország-
gyűlés stb. további sorsáról, hirlap nem jött, magántudósítás sem, mert 
Pest futott Debrecen felé.» Ezután tovább így folytatja; «Nb. Jelent volt 
meg egy költeményem a Függetlenség című, Erdélyi János szerkesztette 
hirlapban, 1849 ; s egy pár népies apróság a Telegdi debreceni röplapjaiban, 
de ezek kézirata nincs meg.» Ezeknek nyomát az Arany László jegyzetei 
közt sehol sem találom, mindössze a X. k. XL. 1. annyit, hogy a Telegdy 
Lajosnál 1849. Debreczen város könyvnyomdájában nyomtatott füzetkében 
olvasható két, a Nép Rarátjá-ból átvett verse: «Egy életünk, egy halálunk » 
ós « .4 legszebb virág*. 

E jegyzetek között forrásaira csak kettőben utal. Ezek közül is a Szent 
László füvé-hez írott jegyzetében megtévesztette emlékezete, amennyiben ezt 
í r j a : «A mondát ós a növény nevét (Gentiana cruciata) [áthúzva: ,Beythe 
Istvánnál' s utána írva] Fabricius Balázs szókönyvébon találtam.» Fabricius 
szójegyzékében a 24. lapon azonban csak ennyi olvasható: «Gentiana — 
Szent Lazló fune, vag', sz. Ilona fune,» s így mégis csak Beythe István Stir-
pium nomenclator Pannoniusából olvasta a keresztes fű mondáját, mikor 
az 1848. óv nyarán Nagyszalontán tartózkodó Szilágyi figyelmébe ajánlotta. 

A Pázmány lovag-hoz ezeket irta : «A király I. Károly ; a tárgy 
lényegében történeti», s ez egészen fedi Horváth János feltevését (Bp. Szemle, 
1909. évf. 133—140.), mely szerint a Kiss Károly-tó\ (A szép juhászné c. 
elbeszélés, Aurora, 1828.) vett meseanyaghoz Pázmány lovag történetileg 
ismert anekdotáját (Polgári Lexikon, 1. Tolnai, Vilmos, E. Ph. K. 1903. 
évf. 473. 1.) vetette oda megoldásúi ; amabban Mátyásnak egy hasonló 
szerelmi kalandja, emebben Pázmánynak Bóbert Károllyal való párviadala 
s megsebesülése miatt megjutalmazása a tárgy. 

Még két jegyzetét hozom fel. Az egyik a Rachel с. balladájára vonat-
kozik : «А szentírási helyben ama régi Báchelre, a Jákób nejére van 
vonatkozás, de én úgy vettem, mintha a leölt csecsemők kettejének anyja 
volna.» A másik jegyzet a Bor vitéz e sorát: ,Megy az úton kis pacsirta' 
magyarázza : «Pipiskét kell érteni, mely a tél hirnöke, s amint halad az 
országúton, az elbujdosó leányt jelképezi». S Z E N D R E Y ZSIGMOND. 

Irodalomtörténet. 15 
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A Szózat hatása Runeberg «Vart land» с. költeményére. W e r n e r S ő d e r h j e l m 
svéd irodalombuvár, megjegyzi Eunebergről irott beható életrajzában 
hogy a «Vart land» című költemény, mely lassanként a finn nép egyik 
himnuszává emelkedett, sőt a svédeknek is kedvelt hazafias éneke, Vörös-
marty Szózat-ának hatása alatt keletkezett. Ezen minket annyira érdeklő 
állítását ki is fejti ós a jegyzetben közli a Szózat svéd fordítását. 

Az általános irodalmi hatásokat egy kor szellemi mozgalmai és nagy 
írói szabják meg, míg az apróbb, a részlethatásokat többnyire a véletlen 
okozza. így Runeberg első költemény-kötetében szerb népdalok hatása 
mutatkozik. A fiatal svéd-finn diáknak véletlenül kezébe került néhány 
szerb népdal német fordítása és ezen daloknak komor hangulata annyira 
megragadta, hogy néhányat le is fordított közülök.2 Hasonló véletlen 
volt Vörösmarty Szózatával való találkozása. A Szózat 1845-ben jelent meg 
a helsingforsi Morgonbladet április 14-iki számában, tehát megelőzte az 
összes ismert német fordításokat.3 A nálunk eddig teljesen ismeretlen 
svéd fordítás : Ungersk nationalsàng. — M. Vörösmarty — címen jelent 
meg és a fordító — A. H. A. Kellgren4 — nevén kívül a szerkesztőség 
semmi megjegyzést nem fűzött hozzá. Hogy a fordítást mennyire becsül-
ték, bizonyítja, hogy még azon évben fölvették a «Necken» költői alma-
nachba. 5 ч. 

A fordítást olvasva, elismeréssel kell adóznunk a fordítónak. Munká-
ján meglátszik a lelkiismeretes műgond és az eredetihez való hű, de nem 
szolgai ragaszkodás. Treumundnak 1846-ban Herzensklänge című kötetében 
megjelent német fordításával egybevetve, igazat kell adnunk. R. Bergström 
megjegyzéseinek, aki antológiájában azt mondja, hogy H. Kellgren a ma-
gyar eredetiből fordított. 6 Az első versszakban kissé megrövidíti Vörös-
marty erőteljes kifejezését ós az utolsó sor hű visszaadása helyett ezt 
kapjuk : 

Det är ditt allt, det blir din gráf 
det ock din vagga var. 

(Ez mindened, ez lesz a sirod, mely bölcsőd is vala.) 

1 Werner Sőderhjelm : J. L. Buneberg. Helsingfors 1906.1. I I . L. II. 
kötet 317-ik old. —t . 

2 L. Schück-Warburg : Illustrerad vensk Litteraturhistoria IV. 
2—6ik old. 

3 Gyulai nagy Vörösmarty kiadásában nem ismeri a svéd fordítást. 
Az első német fordításnak Treumundét nevezi meg a Herzensklänge című 
kötetében. Megjelent Leipzigban 1846-ban. 

4 Abraham Herman August Kellgren (1822—1856) kiváló uralaltáji 
nyelvész. Jelentős tudományos dolgozatai mellett szívesen fordított a ans-
krit, finn, észt és török nyelvekből. 1854-ben a keleti nyelvek tanára lett 
a helsingforsi egyetemen. (Josua Mjöberg (Göteborg) szives közlése után). 

5 Necken. Poetisk Kalender för 1846. Utgifven af F. Berndtson Hel-
singfors. 1845. 8° 213 old. A Szózat fordítását 47—49-ik oldalon találjuk meg. 
H. Kellgrentől különben három eredeti költeményt is közöl. 

6 L. Eick Bergström : Främmande Lyror. En Antologi. 
Stockholm 1887. Vörösmartytól közli a Szózatot és a Fóti dalt, ez 

utóbbit Theodor Lindh sikerült fordításában. 
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Maga a főgondolat ugyan csorbát nem szenved és a svédben minden 
egyszerűsége mellett elég erős marad. 

Különösen sikerült a 4, 5, és 6-ik versszakok átültetése. Kissé félre-
értette a 7-ik versszakot, amikor így fordítja : 

Ooh kränkte гора folk och land 
i bitter harm och nőd . . . 

(Sértve kiált föl nép és ország, keserű búban és nyomorban.) 
Treumundnál ezt helyesebben találjuk, de nem szebben : 

Kühn ruft 's zum Völker-Vaterland 
Der Welt in Harm und Noth . . . 

Vörösmarty ép az ellenkezőjét mondja, mit a svéd fordító, mert azt 
hangsúlyozza, hogy a magyar nép még nem tört meg, hanem büszkén 
kiáltja a nagy világ felé : «Egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált.» 

Ez utóbbi két sor azután ismét nagyszerűen sikerült a svéd szövegben : 

En tusenärig smärta ber 
om lif—lif eller dőd. 

Ezen egyetlen tévedését leszámítva, a többi strófák igen sikerült svéd 
visszhangjai az eredetinek. 

így nem csodálkozhatunk, hogy ez az erőteljes nemzeti dal annyira 
megragadta Runeberg lelkét, aki különben is érdeklődött a magyar iro-
dalom iránt,1 amit néhány későbbi fordítása is bizonyít. Runeberg 1832—37-ig 
szerkesztője volt a Helsingfors Morgenbladet-nek és amikor Borgaba köl-
tözött, akkor is szorgalmas munkatársa maradt egykori lapjának. Ott je-
lentek meg hazafias románc-ciklusának «Fénrik Stale sägner» (Stâl zász-
lótartó elbeszéléseiből) 2 első darabjai. Ezen legjellemzőbb költeményfüzére 
elé, mely az 1809-iki finn háború véres dicsőségét és szomorú szenvedé-
seit halhatlanítja meg, irta meg Buneberg «Vart land» (A mi hazánk) 
nagyszerű dithyrambusát. A Morgonbladet-ben olvasva Vörösmarty Szózatát, 
felújult lelkében a távoli rokonnép emléke, önkéntelenül a két nép sorsá-
nak hasonlóságára gondolt, hogy mind a két nép századok óta tűr és szen-
ved, de még nem tört meg, a régi mult dicsősége lelkesíti és büszkén 
várja a jobb kort vagy a nagyszerű halált. 

A legfeltűnőbb, hogy Runeberg átveszi a Szózat versformáját, csak a 
versszakait bővíti ki azáltal, hogy még egy jambusi sorpárt tűz közbe, 
mely az első sorral rímel. A két költemény versképletét egymás mellé 
állítva, a Szózat hatása világos lesz : 

1 Győry Vilmos Svéd költőkből című munkájában (114-ik old.) megem-
líti Buneberg fordításait Kazinczy és Kisfaludy Sándor költeményeibőL 
Tényleg R. Bergström idézett antológiájában négy verset közöl a Himfy 
szerelmeiből Runeberg fordításában. Ezek : 90. 126. 7. 76. sz. dalok. 

2 Győry Vilmos i. munkájában nagy precizitással fordította le Bune-
berg ezen költői művének néhány részletét 181—175. 

1 6 * 
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Szózat. Vart land. 
W— I — I W— I U — X — I U — I I И A 
\j— j Kj — I w — a vj— I w— I ^— b 
w — j*-»— I — x »-» — |vj— I и - I u - a 1 Runeberg 
w — w— a vj— I и - I и - I a J bővítése 

w — I w — I w — I w— b 
VJ— I \J— I V-l— í> 

Ezen külső hatáson kívül fontosabb és jelentősebb az a hatás, melyet 
a Szózat gondolatmenete tett Runebergre. A Vart land a lángoló hazasze-
retettől lelkesült költői szív fölkiáltása, melyben elismeri, hogy a finnek 
hazája szegény, kopár és hideg, de nékik minden szikla, minden tó, min-
den terméketlen rög arannyal fölér. Hasonlítsuk össze a negyedik vers-
szakát : 

Runeberg 
4. Här striddes vara fäders strid 

med tanke, svärd och plog. 
Här, här, i klar som mulen tid 
med lycka hard, med lycka blid 
det finska folkets hjärta slog 
här bars hvad det fördrog 

6. Och det var här det blodet flőt 
ja här för oss det var. 
Och det var här sin frőjd det njőt 
och det var här sin suck det gőt 
det folk som vara bördor bar 
längt főre vara dar. 

Vörösmarty 
3. Det är ett land, der fäders blod 

i etriden ofta flőt 
hvars helga namn uti sin famu 
re'n seklers ära slőt 

4. Hur stred en gang for foster land 
Árpád med blodig barm 
hur brőts en gang'főrtrycketsband 
af Hunyads starka arm. 

5. Här hőjdes, Frihet főrr en gang 
ditt blodiga banér 
och ara ästa sjönka stolt 
for dig i dőden пег. 

A közös gondolat mellett még egyes kifejezések szinte szórói-szóra 
egyeznek. Runeberg természetesen a finn nép történetének megfelelően 
azt hangsúlyozza, hogy gonddal, karddal és ekével küzdtenek a honért 
egykor a finn apák, míg a Szózatban karddal és vérrel kellett megvédel-
mezni a termékeny magyar alföld szabadságát a sok ellenség ellen. Vagy 
ha nézzük tovább Runeberg 7-ik versszakában 

Hur ődet kastar än vSr lott 
ett land, ett fosterland vi falt. 

(Bármint vessen a sors, van még hazánk, szülő hazánk.) 
Ugyanez a gondolat Vörösmartynál : Áldjon vagy verjen sors keze . . , 

(Hvad heist dig ődets hand beskär, här lefva dő du skall.) 
A különbség a két nép hangulatában rejlik és az alkalomban, melyre 

íródott. Vörösmarty a kétségbeesett nemzetet akarja vigasztalni, erősíteni 
és buzdítani, szinte jóslatszerűen elébe tárni a jövendő nagy küzdelmet, 
mely végzetes is lehet és itt magasan Buneberg fölött álL A svéd költő 
a finn hazaszeretetről rajzolt költői képei elé akart magasztaló ódát írni 
a finn földről, és így Finnország szegénységét állítja szembe avval a nagy-
mérvű szeretettel, mellyel a finnek a hazai sziklákhoz és tavakhoz ragasz-
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kodnak. Buneberg nem mer jósolni nagyszerű halált, neki föltétlenül vi-
gasztalni kellett, hiszen a finn nemzet a nagy, reá nézve végzetes harc 
befejezése után volt és mert épen a Stal zászlótartó elbeszéléseiben úgyis 
elég sötét, vigasztalan képet fog kapni az olvasó, — azért б végül föl-
lelkesül. Amit Vörösmarty csak két sorban fejezett ki : 

Még jönni kell, még jönni fog 
egy jobb kor,. . . 

ezt a gondolatot Kuneberg az egész utolsó versszakra hagyja, ahol a len-
dülete a csúcspontját éri el.1 

Az egybevetés meggyőzhetett, hogy Sőderhjelm megjegyzése2 alapos 
volt. Itt azzal a ritka irodalmi találkozással van dolgunk, midőn legnagy-
szerűbb nemzeti énekünk erőteljes hangja rövid idő alatt átrepült orszá-
gokon és tengereken messze északra, hogy ott hasonló énekre rendítse 
meg Eunebergnek, egy idegen nyelvű költőnek a hazafias érzelemre any-
nyira finoman rezonáló lelkét. 

L E F F L E R B É L A . 

Arany János három költeménye svéd nyelven. A r a n y J á n o s n e v e úgy-
szólván teljesen ismeretlen a svéd olvasóközönség előtt. Nem tekintve a 
Nordisk Familjebok :l rövid cikkét mindössze Bergström antológiájában 4 

találjuk a következő megjegyzést : «A. J. született 1817-ben, 1851-ben tanár 
lett, meghalt 1882-ben. Több eposzt és költői elbeszélést írt. Petőfi halála 
után Magyarország legelső költőjének tartják; nem annyira találékony-
ságával és gondolatai újságával, mint inkább plasztikus előadásmódjával 
és a magyar lélek különösen finom visszaadásával tűnik ki.» — Míg a 
többi európai nyelveken méltó tolmácsolói akadtak Arany János költésze-
tének, addig Svédországban bibliográfiái kutatásom közben csak három 
Arany-költemény fordítására akadtam. — 1912-ben hunyt el Stockholmban 
84 éves korában egy jó nevű svéd költőnő Lotten von Kraemer, aki 1865-től 
kezdve, amikor első novellás kötete megjelent, számos költői ós prózai 
munkával gazdagította a svéd irodalmat. Líráját nem annyira az eredeti-

1 Din blomning, sluten än i knopp, 
skall mogna ur sitt tvâng. 
Se, ur var kärlek skall gâ opp 
ditt ljus, din glans, din frő|d, ditt hopp : 
oh högre klinga skall en gang 
var fosterländska sang. 

(Virágzásod, most bimbóba zárva — kifeslésre érik meg csakhamar ; 
a mi honszerelmünk ad néked fényt, ragyogást, örömet és reményt : akkor 
még hangosabban zendül föl hazafias énekünk.) 

3 Sőderhjelm megjegyzését magáévá teszi Schück-Warburg nagy képes 
irodalom-története a legújabb (1917) kiadásában. IV. s. 30-ik oldal. 

3 A svéd nagy Lexikon új kiadása igen érdemes rövid cikkeket közöl a 
magyar irodalomról, legnagyobbrészt K. B. Wiklund tollából. 

4 Rieh Bergström : Främmande Lyror. Stockholm 1887. Közli Arany J. : 
Fiamnak с. költeményét L. v. Kraemer fordításában. 
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Bég, mint inkább az érzelmesség, a változatos tárgykör és a svéd nemzeti 
érzés hangsúlyozott kiemelése jellemzi. A magyar irodalom felé a véletlen 
vezette. Saját bevallása szerint a hatvanas években, midőn Németországban 
utazott, néhány magyar családdal ismerkedett meg, akik azután fölhívták 
figyelmét Petőfi és Arany költeményeire. Eléggé sikerült Petőfi fordításait 
már említettem egyik dolgozatomban,1 most csak három Arany fordításával 
kívánok foglalkozni. L. v. Kraemer « Skogsblommor » (Erdei virágok) címen 
1896-ban egy kötet verset bocsátott közre. Ott találjuk «Fiamnak», «A 
rab gólya» és «Osszel» című költemények fordítását. Kissé kellemetlenül 
érint, hogy Arany nevét következetesen cAranj»-nak írja. 

Az első «Till min son» szigorúan ragaszkodik az eredeti versformá-
jához, de annál kevésbbé annak költői szépségéhez. A fordítás, mely való-
színűleg Kertbeny után készült, magán hordja annak minden hibáját. 
Talán legsikerültebb a refrain visszaadása : 

Knapp tillhopa dina späda händer, 
bed, min älskling, bed din aftonbön 1 

Lépten-nyomon olyan nagy szabadságot vesz magának, hogy az eredeti 
szépsége teljesen elhomályosul, sőt az egész gondolatmenet zavarossá válik, 
így csak néhány példát hozok föl. Mindjárt a második sorban 

«Mával is fogyott a földi kín» helyett 
«Herre är man blott i eget tjäll» 

(Csak a maga kúnyhójában úr az ember.) Vagy : 

Oh, ha bennem is, mint egykor, épen 
élne a hit, vigaszul nekem ! 

helyett ezt fordítja : 

Om hon slocknar, bias pa hennes bränder ! 
Lita trofast pá din foders rőn ! 

(Ha majd elalszik fúj a hamvaira ! — Bízzál híven apád tapasztalatában t 
Vagy : 

J á r j örömmel álmaid egében 
Útravalód e csókom legyen 

helyett 
Hvart du dig i vida världen vänder 
Vandra glad i drömmens lustagrd skőn. 

(Bárhová is kerülj e nagy világban, vándorolj örömmel az álmok szép 
kertjében.) 

Ezek a botlások, pedig csak a súlyosabbakat említettem, teljesen el-
ferdítik ezt a nagybecsű költeményt, és néhány sor sikerült igazán költői 
fordítása alig segít rajta. Ez a fordítás élénken bizonyítja, hogy hamisít-

1 Petőfi Svédországban. A nyíregyházi ev. főgimnázium értesítőjében 
1911/12. 
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hatnak, ronthatnak meg egy költeményt teljes jóhiszeműséggel, ha nem 
megbízható másodkézből veszik, az eredeti alapos ismerete nélkül. Némileg 
sikerültebb és svédül frissebben hangzó «A rab gólya» (Den fangna 
storken), bár ez sem ment az apróbb elferdítésektől. Mindjárt az első 
versszaknál, ahol Arany oly mesteri rövidséggel írja le a helyzetet, a svéd 
költőnő túlságosan nagy fordítói szabadságot vesz magának, mikor ezeket 
mondja : 

Piok din hvita vinge bada 
förr i solens ljns, af glada 
vindar buren, sommarvarma 
bort tili sköna 
nejder gröna, 
ack, nu är han stäekt, den arma. 

(Napfényben fürdött egykor fehér szárnyad, vidám szelek vitték a meleg 
zöld vidék felé, oh, de most le van szegény vágva.) A többi versszakok-
ban már jobban alkalmazkodik a szöveghez, sőt néhol meglepően sikerült 
visszaadást találunk. A legkomolyabb műfordítása, mégis « Ősszel« svédre 
való átültetése. Úgy látszik ennél a költeménynél igen jó német szöveget 
használhatott. A refrain egész hűen fejezi ki svédül Arany gondolatát : 

Nej, Ossian, 
kom, tälj mig du din dunkla saga. 

(Nem, Ossian jer, meséld nekem homályos éneked) 
Igaz, hogy a 6-ik versszakban ismét túl megy a fordítói szabadság határán, 
de azért költői marad : 

Ej lärkans drill man höra kan 
dar svarta moin sin slöja draga 
vid korpars skräar . . . 

(Nem hallhatni a pacsirta szavát, hol fekete felhő vonja szét fátyolát holló 
károgás mel le t t . . . ) 

A 8-ik versszak nagyszerű költői képét : 
Csak sír az égbolt ezután 
Örök unalmu lanyha cseppel 
Míg szétolvad. . . 

ilyenformán teszi teljesen tönkre : 
Fran rután sipprar regn, jag kan 
bor droppe följa, ja, och klaga 
mitt hjärtas sorg. 

(Az ablakon eső csorog le, minden csöppet követhetek és panaszlom szívem 
bánatát.) 

Az utolsó versszakok átültetésében már nagyobb szerencséje volt. 
Ez a három fordítás bizony nagyon gyarló képviselője Arany lírájá-

nak Svédországban. Beméljük azonban, hogy fog akadni még olyan svéd 
műfordító, aki képességével és fordítói készségével méltó tolmácsolója 
lesz nemcsak Arany lirájának, hanem annyira pompás epikájának is. 

L E F F L E R B É L A . 
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A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 

Évkönyv. Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. Szerkeszti Bánóczi 
József. Budapest, 1917. 398 1. Franlin-nyomda. 

Az I. M. I. T.-nak ebben a nagy gonddal szerkesztett kiadványában 
a hivatalos közléseken kívül 23 kisebb-nagyobb tanulmány, rajz, tárca, 
novella és költemény foglal helyet. Többé-kevésbé mindegyik az izraelita 

vallásos szellem erősítésének ügyét szolgálja. 
A magyar irodalomtörténettel csak Sebestyén Károlynak Arany János-

ról szóló alkalmi megemlékezése van közelebbi kapcsolatban. Sebestyén 
szerint a zsidó szentírás az a közvetítő tényező, melyen keresztül legkö-
zelebb férhetünk Arany költészetének szívéhez. «Arany János teljes és 
tökéletes megértéséhez kulcsot adott a Biblia. Csak az élvezheti tudatosan 
minden szépségeit, aki tudja, milyen televényből kerültek az ő földjébe 
csodás színű és illatú v i rágai . . . Arany mivoltát, kezdeteit, fejlődését, 
jellemalkotó művészetét, mindenek fölött pedig azt, amiben legnagyobb 
volt : nyelvét, csak az érti meg, aki jól ismeri a Bibliát.» 

Megérti más is. Csak mi nem tudjuk megérteni az ilyen könnyedén 
odavetett túlzást. 

Föltünőnek tartjuk, hogy gazdag magyar zsidók milyen keveset törőd-
nek ezzel a Társulattal, holott ha van zsidó felekezeti ügy, mely támoga-
tást érdemel, ez az. A titkár mindössze néhány ezer korona adományról 
számolhat be évi jelentésében. «Elfelejtheti-e az írás népe, hogy mivel 
tartozik irodalmának, tudományának?» 

1918 október 31-ig terjedő határidővel a következő pályatételt hirdeti 
a Társulat : 

Ágai Adolf mint tárcaíró. Terjedelme legföljebb 4 nyomtatott ív. Jutalma 
500 korona. Pályázhat bárki. A nyertes mű a Társulaté, mely ezt vagy az 
Évkönyvben vagy többi kiadványai sorában közzéteszi. A jeligés levéllel 
ellátott, idegen kézzel írott pályamű az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 
titkárához küldendő : Budapest, VIII., József-körút 53. 

A Vadász Lipót elnöklete alatt működö választmány tagjai : Alexander 
Bernát, Balassa József, Bánóczi József, Edelstein Bertalan, Feleki Sándor, 
Heller Bernát, Kiss József, Kohlbach Bertalan, Kunoss Ignác, Lasz Samu, 
Lenkei Henrik, Mahler Ede, Marczali Henrik, Molnár Fereno, Munkácsi 
Bernát, Patai József, Badó Antal, Sebestyén Károly, Szabolcsi Lajos, Vészi 
József, Waldapfel János, Weisz Manfréd és számos más ismert nevű 
szereplője a társadalmi és tudományos életnek. 

A Társulat évi bevétele 15,765 korona. (Tagdijak, kamatok, hitközségi 
szubvenció.) Az évi kiadás körülbelül 14,000 korona. (Nyomda, írói díjak, 
tisztviselői kiadások, a Magyar-Zsidó Szemle szubvenciója.) 

Madai Gyula: Ember szúl a tűzből. B u d a p e s t . L a m p e l R . k ö n y v k e r e s -
kedése. 150 1. Ára 3 kor. 

Hadi napló. Nem a megszokott s már annyira únt harctéri riport-
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sorozat — a hadi tudósítóktól annyira elcsépelt, nagyhangú műfaj — 
hanem igazi irodalmi munka, amelynek fejezeteit avatott toll írta. Törté-
net, elbeszélés, költemény vegyest váltakoznak a kötetben. Valamennyi 
magán viseli a hivatott írói tehetség jegyét. 

Fógel József: I I . Lajos udvartartása. 1516—1526. A M. T . A k a d é m i á t ó l 
a Gorove-díjjal kitűntetett pályamű. Budapest. 1917. 164 1. Hornyánszky 
Viktor könyvnyomdája. 

A szerzőnek II. Ulászló udvartartásáról írt jeles munkáját kilenc 
évvel ezelőtt már megjutalmazta a Gorove-díjjal a M. T. Akadémia. Foly-
tatása is megnyerte a jutalmat s méltán. Rendkívüli szorgalom az anyag-
gyűjtésben, éles látás az ítéletekben és egyéni stílus a földolgozásban : 
ez jellemzi Fógel kötetét. Egyik fejezete, mely a tudományos életről szól, 
közelebbről is érdekel bennünket. Akik a magyarországi humanista moz-
galmak történetével foglalkoznak, azok számára ez a fejezet nélkülözhe-
tetlen lesz. 

Emlékfüzet Arany János születésének századik évfordulójára. 1817—1917. 
Kiadja a debreceni Csokonai-kör. Debrecen. 1917. 61 1. Városi nyomda. 

Ára 1 korona. (A füzet tiszta jövedelme a debreceni Arany-Petőfi-szobor 
javára van szánva.) 

A Csokonai-kör 1917 márc. 29-én, Debrecenben Arany János emléke-
zetére ünnepi ülést tartott ; a címben írt kiadvány az itt elhangzott fel-
olvasásokat tartalmazza. Közülök Géresi Kálmán elnöki megnyitó beszéde 
azt hangoztatja, hogy belső ér téke , . . . megnövekedésének igazi titka . . . 
lángelméjének magyarságában van, míg Oláh Gábornak ez alkalommal 
bemutatott írói arcképe szerint Arany Jánosban az a legbámulatosabb, 
hogy a magyar nép nyelvét Goethei vagy Shakespearei magaslatra emelte. 
Nem szabad — úgymond — lekiosinyelni a nyelvet, mert minden író 
annyit ér, amennyivel tovább építette nemzete szókincsének, szólamainak 
templomát. (E cikk előbb a Magyarország 1917. évf. 61., 62. sz.-ban 
jelent meg. Eészletesebb ismertetését 1. folyóiratunk: 1917. évf. 539 1.) 
Baltazár Dezső a magyar kálvinizmus szellemét vizsgálva Arany költé-
szetében, arra az eredményre jut, «hogy semmi erőltetés, mégis nagy hatá-
sok : semmi mesterkéltség, mégis csupa szín és tarkaság ; egyszerűség, 
mégis fenség ; maga a föld, maga a természet, mégis az istenség fénye, 
ragyogása ; kötött művészi forma, mégis szabadság, igazság : ez Arany J . 
költészete s ez Arany J. költészetében a magyar kálvinizmus szelleme.» 
Csánki Benjámin Arany erkölcsi világfelfogásáról értekezve megállapítja, 
hogy aligha van költő Shakespearen kívül, aki az erkölcsi világrendnek 
oly tiszta magasságában járt volna, mint Arany. Szávay Gyula «A kép-
mutogató» címen a nagy költő emlékezetére írt költeményét közli. 
A debreceni Csokonai-kör lelkes kegyeletéről tanúskodó, csinosan kiállí-
tott füzethez Kardos Albert írt előszót, mely a kis kiadvány alkalmiságá-
ról nyújt tájékozást. 

V. M. 
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Geréb József: A római kultura legjelentősebb vonásai. B u d a p e s t . 1917. 
171 1. Franklin-kiadás. Ára kötve 2 kor. 80 f. 

A művelt érdeklődő számára kétségtelenül jó szolgálatot jelent e kis 
könyv. Benne — mint az előszó is tudtunkra adja — leginkább azokról 
a kultúrtörekvésekről van szó, melyek Bómából kiindulva európai és 
magyar műveltségünknek szilárd alapjaihoz tartoznak. A jó források alapján 
készült, hét fejezetre szóló műben a fejlődő Bómára, a fővárosra és lakó-
saira, az iskolai és szellemi életre vonatkozó tudnivalók összefoglalása 
után a jogélet, a vallás, a művészetek ós az erkölcs állapotának ismerte-
tése következik. Az előadás csínjára és az adatok pontosságára egyformán 
ügyelő szerzőnek arra is volt gondja, hogy a különböző jelenségeket min-
dig a legjellemzőbb mozzanatok kiemelésével szemléltesse. A modern 
állami és társadalmi élet rokon tényezőire való gyakori, s ezáltal a meg-
értést megkönnyítő tanulságos utalásai csak növeli azt az élvezetet, mellyel 
a munka elolvasása jár. 

У. M. 

Tamedly Mihály: Igaz Sámuel és a Hébe. S o p r o n . 1917.40 1. « M e r k u r » -
nyomda. 

Az első magyar szépirodalmi zsebkönyv szerkesztőjének küzdelmes 
életét s kiadványának — a Hébe c. 1822—1826-ig megjelent évkönyvnek — 
sorsát vázolja e kis füzet, melynek függeléke a Hébe íróiról és köz-
leményeiről is híven beszámol. Igaz Sámuel 1786 okt. 13-án született 
Erdőbényén, Zemplén-megyében. Tanulmányait Miskolcon, Lőcsén és 
Debrecenben végezte. 1810-ben Tisza László fiának, Lajosnak nevelője 
lett. Tanítványával 1818-ban külföldi útra ment, melynek végén a Tiszáók-
tól kapott 5000 forinttal jövőjét egy időre biztosítottnak látva, Bécsben 
telepedett le s irodalommal foglalkozott. Eleinte főkép Pánczél Dánielnek 
segédkezett a Magyar Kurir szerkesztésében, később emellett kiadta 
Zsebkönyv 1822-re c. évkönyvét, mely a következő években Hébe címen 
jelent meg. A Zsebkönyv első kiadásának 500 példánya 2000 forintba 
került és két hónap alatt elfogyott, úgyhogy nemsokára újból kinyomtat-
ták, még pedig ismét 500 példányban. A további kötetek sikere már 
kisebb volt, mert Igaz Sámuel vállalatának erős versenytársa akadt Kis-
faludy Károly Aurorájában és Kovacsóczy Mihály Aspasiájában. A Hébe 
főtámogatója az egykorú írók közül Kazinczy Ferenc ; irodalomtörténeti 
szempontból legnevezetesebb közleményei: Aranyosrákosi Székely Sándortól: 
A székelyek Erdélyben (1823.) és Kölcsey Ferenctől : Bákosnak nymphá-
jához (1826.); ismertebbnevű munkatársai : Bajza József (Széphalom 1826), 
Dessewffy József gróf (A dicső német nő Magyarországon. 1823. stb.), Döbren-
tey Gábor (A sok milliójú semmirekellő sírjánál. 1823. stb.), Fáy András, 
Szentmiklóssy Alajos, Dukai Takács Judit, Toldy Ferenc és Vitkovics 
Mihály (Palota és kisház. 1826. stb.). Érdekes, hogy mennyire foglalkoz-
tatja az írói csoport költőit Anakreon alakja és költészete, majd mindegyik 
évfolyamban találunk rávonatkozó verset. (Szentmiklóssy Alajos : Anakreon 
dala. 1822. — Ludányi Bay György : Az epedő Anakreon 1823. — Dessevffy 
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J. Anakreon galambja ; A vén Anakreon. 1824. — Zeyk János : Anakreon 
dalok. 1826.) Jelentős helyet foglalnak el ezek mellett a verselő munka-
társaknak pályatársaikat dicsőítő darabjai (Kazinczy F. : Helmeczyhez. 
1824 ; Schedel : Szentmiklóssyhoz 1823 ; A Székely Sándor : Döbrentey 
Gáborhoz 1823 ; Teslér László : Kazinczy Ferenchez 1826 ; Vásárhelyi 
János ; Dayka Gáborhoz 1824.) 

Igaz Sámuel úgylátszik őszinte lelkesedéssel foglalkozott az irodalom 
népszerűsítésének gondolatával, bár kísérletei, sajnos, nem jártak az óhaj-
tott eredménnyel. Az ő indítványára bővült a Magyar Kurir a Kedveskedő 
című melléklettel, amely azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reménye-
ket. Nyilván ez volt az egyik oka, hogy Igaz 1825-ben elhagyja a Kurirt 
s miután a nevelősködése idején szerzett pénze is elfogyott, igen nehéz 
anyagi helyzetbe került ; ám azért Bécsben maradt. A Hóbe utolsó köte-
tének megjelenését már csak kölcsön útján tudta biztosítani. 1825-ben 
folyamodott a debreceni könyvtárosságért, de nem nyerte el. Egy ideig 
a magyar nyelv tanításából él, míg végre 1826 június 7-én a halál meg-
szabadítja nyomorúságaitól. Utolsó öröme, hogy nem sokkal elhunyta 
előtt Zemplén megye tiszteletbeli táblabírónak választja meg. A — vagyon 
helyett — kétezer forint adósságot hátrahagyó lelkes magyar szerkesztőt 
Bécsben tették le örök pihenőre a matzleinsdorfi temetőban. Sírja már 
nincs meg. Valószínű, -— mondja a szerző — hogy porait a temetőn át-
vezető utca nyitásakor helyezték egy közös sírba. 

Nagyjából ezekben foglalható össze Igaz Sámuel és a Hébe sorsának 
története, melynek részletezésével a szerző, nemcsak tárgyszeretetének, 
de kegyeletes érzésének is elismerésre méltó jelét adta. (Teljesség kedvéért 
megemlíthető, hogy Igaz Sámuel arcképe a kisújszállási ref. egyház aján-
dékából nemrégiben a Kisfaludy-Társaság ereklyetárába került. V. ö. Kisf. 
Társ. Évlapjai. L. kötet 153 1.) 

B A R O S GYULA. 

Harsányi István : A Sárospataki Rákóczi-könyvtár katalógusa. B p . 1917. 
8. r. 70 1. A sárospataki főiskolai könyvtár kiadása. 

I. Bákóczi György és fia Zsigmond egyesített könyvtárának eddig 
kéziratban lévő katalogustöredékét közli e könyv szerzője. Alapos forrás-
kutatás alapján rajzolja meg előttünk a könyvgyűjtő B. Gy. alakját, ki 
könyveit részben maga vásárolja, részben pedig a külföldi egyetemekre 
küldött ifjakat bízza meg a legújabb művek megszerzésével. Ezenkívül az 
udvari könyvtár még ajándékozás útján is gyarapszik. Fennmaradt adatok 
szerint a gyűjtemény állandóan nyitva volt lelkészek, tanárok, írók és tudó-
sok előtt. A fejedelem maga is irat, fordíttat könyveket tudósaival, mások meg 
műveiket ajánlják a bőkezű nagyúrnak, ki a kiadási költségek nagy részét 
fedezi. A saját névaláírásával ellátott példányokkal azután százszámra 
ajándékozza meg a parókiákat és iskolákat, különösen pedig a sárospataki 
kollégiumot. 

Özvegye, Lorántfy Zsuzsánna és fiá Zsigmond gondosan ápolják 
Rákóczi György szellemét, s szóbanforgó becses hagyatékát is tovább 
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fejlesztik. R. Zsigmond az udvari könyvtárat végrendeletileg a sárospataki 
kollégiumnak ajándékozza. A könyveket 1658—60 táján szállították el a 
várból a kollégiumba. Ebből az alkalomból szedték a fent említett jegy-
zékbe. A Rákóezi-könyvtárt a kollégiumban is külön kezelték, s a könyve-
ket is külön jelzéssel látták el. 

1661-től a könyvtárnak hányatott sorsa van, akárcsak a kollégiumnak. 
1671-ben a könyvtár legnagyobb része a várbeli jezsuiták kezére jut, s 
csekély megszakítással náluk is marad egészen addig, mig 1706-ban 
I I . R. Ferenc a kollégiumot újra vissza nem adja a reformátusoknak. 
Milyen hiányosan került vissza a könyvtár, annak bizonyítéka, hogy dr. 
Visegrádi János 1909-ben a sátoraljaújhelyi piaristarendi házikönyvtárban 
120 olyan kötetet talált, melyekről megállapította, hogy azok hajdan a 
sárospataki könyvtár tulajdonai voltak. 

Az 1660 táján készült katalógus-töredéket több kéz írta s 44 lapnyi a 
terjedelme. A jegyzék egyes félívei az Abc kezdő betűivel vannak ellátva ; hiá-
nyosan egészen K-ig. A jelen katalógus-töredék 821 kötetet tartalmaz, de 
az A—k-ig jelzett lapok közül a hiányzók kb. szintén 821 kötetet tartal-
mazhattak, s igy Rákóczi-könyvtára kb. 1642 kötetből állhatott. Feltehető, 
hogy nem a «K» jelzésű lap volt az utolsó, s így a gyűjtemény állománya 
talán még gazdagabb volt. 

Harsányi István megállapítása szerint a könyvtár legnagyobb részét 
teológiai és bölcsészeti művek foglalhatták el, földrajz, történelem és a 
többi tudományágak csak kisebb mértékben voltak képviselve. Ez az 
arány a kor vallásos irányát tekintve érthető is. 

A katalógus a könyvcímeket rövidítve adja, a szerző nevét nem 
mindig említi, a kiadás helyét és idejét pedig sohasem. A művek teljes 
címét — kitoldva értékes könyvészeti adatokkal — Harsányi állapítja 
meg. Az is érdeme a szerzőnek, hogy sikerűit tíz olyan könyveimnek a 
nyomára jutnia, melyek sem a R. M. K-ban, sem a Sztripszky-féle 
Adalékokban említve nincsenek, ma egy példányban sem ismeretesek s 
létezésükről csupán e katalógusból van tudomásunk. 

R I E G L E R N É G E B E C Z E M A R G I T . 

Vándor Iván : Balassa Bálint szerelmei. B u d a p e s t . 1917. 136 1. A t h e n s e u m -
kiadás. (A címlapot Bál int János, a könyvdíszeket Kónya Izidor festő-
művészek rajzolták.) Ara 5 kor. 

Költészetünk múltjából — Zrínyin, Csokonain és Petőfin kívül — fő-
kép Balassa Bálint alakja foglalkoztatta leginkább a magyar szépirodalmat. 
Már Kisfaludy Sándor is í r t róla egy három énekes elbeszélő költeményt, 
de Kölcsey Ferenc lant ját is megszólaltatja a rávaló emlékezés. Újabb 
költőink idetartozó művei közül Patyi Istvánnak Balassa Bálint sírján c. 
verse érdemel figyelmet. (Mindezeket említi és ismerteti Lakatos Vince 
is Magyar költők egymásról. Keszthely. 1900. c. könyvében.) A hányt-
vetett életű költő a hőse Tóth Kálmán Dobó Katica c. színdarabjá-
nak, valamint P. Szathmáry Károly több művének, köztük a Balassa 
Bálint c. történeti regénynek, továbbá Martos Ferenc hasonló című 
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négy felvonásos történeti színjátékának, melyet eredetileg a Nemzeti 
Színházban adtak elő. Jósikának szintén ajánlották e tárgyat feldolgozásra, de 
a jeles regényíró nem vállalkozott rá. (V. ö. Dézsi L., В Jósika M. Bp. 
1916. 238 1.) Lisznyai Kálmán az Új Palóedalok e. kötetében (Pest. П . ki-
adás 1859. 161—218 1.) tBalassa Bálint börtöndalai török fogságában» címen 
egész lírai ciklust tett közzé. Ily előzmények után természetszerűleg bizo-
nyos kíváncsisággal veszi majd kézbe az érdeklődő Vándor Iván könyvét, 
de az is kétségtelen, hogy elolvasás után érthető bosszúsággal teszi félre. 

A mű címe Balassa Bálint szerelmei-ről beszól, de voltaképen csak 
az Ungnádné Losonczy Annához és Hagymássy Sanyiki Krisztinához való 
viszony regényes rajza. «Anna» felírású első része kilenc fejezetben a költőnek 
az egri várkapitányné utáni hiábavaló epekedéséről, a «Krisztina» című 
második rész pedig négy fejezetben a Hagymássy Kristófnéval folytatott til-
tott viszonyról szól ; míg a könyv utolsó lapjai (Bálint elköltözik) a költő 
halálának érzelmes leírását nyújtják. Közben epizódalakként egy Kata nevű 
jobbágyleány, meg egy Eszter nevű cigányleány is feltűnnek, hisztérikus 
rajongásuk azonban egyáltalában nincs megokolva. De nemcsak a lélek-
rajz hiányos ós valószínűtlen volta kifogásolható a könyvben, hanem 
az egész munka megalkotottsága. A címlap ugyan nem igazít útba, 
de az előadás sejteti, hogy a kis mű régieskedő stílusával Balassa 
szerelmeinek költőileg kiszínezett rajzát óhajtja nyújtani. A kép azon-
ban, amit így nyerünk, igen vázlatos és művészi tekintetben rendkívül 
fogyatékos. A könyvben ilyen sorok is akadnak: «Egy gyerek, aki eddig 
kíváncsian ácsorgott a lovak lába közt, felkiáltott : Én tudom (t. i., hogy hol 
várják szállással az érkezőket), én elvezetem magukat !» «Te már bejártad 
Egret? — kérdezte Balassa.» Másutt Anna kérdi Balassától : «Kigyelmed 
nem szereti Egret ?» «Nyergelj — parancsolta (t. i. Anna) az egyik ló-
idomitónák.» (Értsd: lovásznak.) «A lóidomitó alázatosan kérdezni bátor-
kodik tőle, jól viselte-e a szürke magát?» Az efféle régieskedés bizonyára 
aligha alkalmas a tizenhetedik századbeli környezetrajz valószínűvé té-
telére. Az a kérdés is fölvethető, miért nevezi a szerző a költőt Balassi 
Balassa Bálintnak, mikor az előneve más volt ? Balassa életének költői 
ábrázolása ezek szerint még megoldásra váró művészi feladat. B. Gy. 

Császár Elemér : Shakespeare és a magyar költészet. B u d a p e s t . 1917 . 
268. 1. Franklin-kiadás. (Olcsó Könyvtár 1837—1842 sz.) Ára 1 kor. 80 f. 

A nagy évfordulóval kapcsolatos alkalmi dolgozatok közül — a fel-
ölelt anyag gazdagsága s a feldolgozásban mutatkozó tudományos gon-
dosság alapján — a legelső helyek egyike kétségkívül Császár Elemér tanul-
mányát illeti meg. A nyolc fejezetre oszló mű eredetileg a Budapesti 
Szemle 1916. évfolyamában jelent meg s mint ilyen olvasóink előtt nem 
ismeretlen, annak idején ugyanis folyóiratszemlénkben bőven volt róla szó 
(L. Irodalomtörténet: 1916. évf. 393., 396., 400. ; 1917 évf. 70.1.) Mostani alak-
jában használhatóságát mindenesetre növeli az a két függelék, melyet a 
szerző tanulmánya végére illesztett : 1. Shakespeare hatását föltüntető 
müvek, 2. A magyar költészetre hatott shakespearei drámák jegyzéke. 
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Nem kifogásképen, csak mint a tárgyra vonatkozó irodalom újabb 
eredménye említhető meg, hogy a műnek két adata szorul helyesbítésre. 
Egyik az, hogy Shakespeare első említése irodalmunkban — Weber 
Arthur megállapítása szerint — nem 1777-ből s nem Bessenyei Györgytől 
való, hanem 1776-ból, Szerdahelyi György tanítványától, Fekete Imrétől. 
(L. ennek Teutamen stb. Nagyszombat. 1776. c. latin munkájára vonatkozó 
utalást a Magyar Shakespeare-Tár IX. füzetében. Bp. 1916. 287. 1.) 

A másik tulaj donképen Bayer Józseftől származó adat, mely Macbeth 
1834-diki budai előadására vonatkozik, Ferenczi Zoltán kutatásai nyomán 
olykép módosul, hogy «Pöbrentei első prózai Macbeth-fordítását meg-
semmisítette, a verses fordítással 1823-ban elkészült s ezt 1825 október 
14-én (majdnem biztosan e napon) Pozsonyban előadták». (V. ö. Shakes-
peare-Tár IX. kötet. Bp. 1916. 118 1.) 

Ez a két megjegyzés természetesen semmit sem von le Császár Elemér 
megállapításokban gazdag munkájának jelentőségéből ; főkép ha arra gon-
dolunk, hogy a mű a rendkívül terjedelmes anyagot s a rávonatkozó 
hatalmas irodalom eredményeit mily világos, áttekinthető csoportosí-
tásban tette hozzáférhetővé. Az elfogulatlan olvasó bizonyára sok elisme-
résre méltót fog találni a tárgyra vonatkozó bő anyag aránylag tömör 
feldolgozásában. 

BAROS G Y U L A . 

Kéky Lajos: Tanulmányok Arany János epikájáról. B u d a p e s t . 1917. 
126 1. Franklin-kiadás. (Olcsó Könyvtár 1843—1847. sz.) Ára 1 kor. 50 f. 

Az alkalmi cikkeknek abból a gazdag aratásából, mellyel Arany emlé-
két ünnepelve, lapjaink bennünket elárasztottak : a tudomány csűrébe 
vajmi kevés kerül. A termésen meglátszik ugyan, hogy a lelkesedós napja 
érlelte, de a meleg néha tán túlságos nagy lehetett, mert bizony olykor a 
kényszerérés jelei is felismerhetők. Kéky e könyvét annál kevésbé illeti 
e megállapítás, mert az ő munkája csupán kiadványnak alkalmi, benne 
azonban régebbi, komoly elmélyedése eredményeivel hódol a százéves 
fordulón. Négy tanulmánya közül kettő ismeretes lehet olvasóink előtt 
• Az utolsó magyar»-ról szóló ugyanis eredetileg az Irodalomtörténet első 
évfolyamában jelent meg ; azt a koszorúzott dolgozatát pedig, melyben 
Petőfi János vitézének Arany Toldijára gyakorolt hatását vizsgálja, kivona-
tolta és megjegyzéssel kísérte folyóiratszemlénk (1913: 481 1.). Harmadik 
tanulmányában a nagy ünnepelt elbeszélő költészetét — egységes képbe fog-
lalva — vizsgálja. Fejtegetéseinek tudományos jelentőségét növeli az a 
körülmény, hogy a tárgyalása körébe vont művek elemzésében és értékelé-
sében mindazokat a mozzanatokat figyelembe veszi, melyeket az irodalomtör-
ténet a művészi alkotás ható tényezőiül ismer. így a költő lelki alkatának, 
belső és külső élményeinek, a fejlődését alakító és irányító különböző 
elemeknek taglalása után érteti meg az olvasóval Arany nagy művészi 
értékét, eredetiségét, korszerűségét, nemzeti és egyetemes jelentőségét. 
Tárgya és önmaga hasonló megbecsülésével ismerteti Kéky egy következő 
dolgozatában «Arany pályakezdésé»-t. Tekintettel arra, hogy itt néhány 
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kevésbbé ismert munka (Cigánybúesuztató, Dévaványai juhbehajtás ; 
novellák) kerül szóba : e részt majd bizonyára szélesebb körű érdeklődés 
fogadja. És joggal : mert e tanulmány, épúgy mint fentebb említettek, 
az előadás művészetének sincs híjával. A becses kis füzet függeléke az 
Arany János elbeszélő költészetéről szóló irodalom igen hasznos könyvé-
szeti egybeállítását foglalja magában. 

V E L B Z D I MIHÁLY. 

Takáts Sándor: Zrínyi Miklós nevelőanyja. B u d a p e s t . 1917. 144. 1. 
Franklin-kiadás. Ara 4 kor. 

E terjedelmes tanulmány, mely történetíróink és irodalombúváraink 
érdeklődésére egyformán számot tarthat, eredetileg a Budapesti Szemle 1916. 
évfolyamában látott napvilágot. Annak idején folyóiratszemlénk (1. Irodalom-
történet 1916. évf. 399., és 1917. évf. 72, 181 1.) bőven ismertette s így 
most, amikor könyvalakban való megjelenéséről adunk számot, tartalmi 
ismertetése helyett csupán arra utalunk, hogy a mű nemcsak a Zrínyivel 
foglalkozókra nézve nélkülözhetlen, de egyik-másik jellemző és értékes 
vonatkozásánál fogva a Balassa Bálint költészetével kapcsolatos kutatás 
sem hagyhatja figyelmen kívül. A Szigeti Veszedelem szerzőjének életrajzi 
adatait helyesbítő megállapítások mellett, több becses utalás található a 
tizenhatodik század nagy lírikusának népszerűségére is. A legapróbb 
részletekre kiterjedő korrajz s a kifogástalan zamatú, magyaros előadás 
ismert erényei a jeles szerzőnek. 

B. GY. 

Borz Gyula: Kazinczy írói összeköttetései fogsága idejéig. E s z t e r g o m . 
1916. Laiszky János nyomdája. 103 1. 

Azok az írók, akikkel Kazinczy Ferenc már fogsága előtt szorosabb vi-
szonyban volt, s akikkel való barátsága a tőlök vett vagy rájok tett hatás 
tekintetéből fontosabb, a következők voltak : gr. Báday Gedeon, Földi János, 
Horváth Ádám, Aranka György, Döme Károly, Dayka Gábor, Kovachich 
György és Fejérváry Károly, végül br. Prónay László. Ezekkel való levele-
zésének legnagyobb része pályája első felének, irodalmunk szempontjából 
legfontosabb idejére esik, azokra a mozgalmas, munkás, harcos időkre, 
mikor a Kassai Magyar Museumot, majd Orpheusát alapította. Báday 
rajongva tisztelt mestere, akitől legszívesebben veszi és legkészségesebben 
fogadja meg a tanácsot. S a nagyműveltségű, művelt ízlésű főúr nem is 
fukarkodott a fiatal literátornak szánt tanácsokkal, vállalkozásai támoga-
tásával. Báday hozta össze Kazinczyt Földi Jánossal is. Az erős egyéni-
ségű és nagy gyakorlati érzékű Földi és Kazinczy eltérő gondolkodása, 
meggyőződése a legtöbb esetben nagy vitákra vezetett köztük, olykor 
félreértésre is, de összakaposolta őket a közös szent cél, az anyanyelv 
irodalmának fejlesztése. Annál hódolóbb tisztelője volt Kazinczynak P. 
Horváth Ádám, akinek pedig irodalmi iránya, a Gyöngyösy-féle hagyo-
mányokhoz ragaszkodó epika oly távol állt Kazinczy ízlésétől. Érdekes 
azonban s mindenesetre dicséretére válik Kazinczy éles szemének, hogy 
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felismerte Horváth Á. tehetségének igazi oldalát s őt népies dalok szer-
zésére ösztönözte. 

Földi különösen a Tiszántúl, Horváth Adám a Dunántúl vidékén 
volt a meginduló magyar irodalom ügyének előharcosa, buzgó terjesztője 
és úttörője. Erdélyben Aranka Györgyöt nyerte meg Kazinczy a szent 
ügynek. Aranka, épen úgy, mint az előbbiek, nagy buzgalommal vett 
részt Kazinczy folyóiratainak alapítási gondjaiban és ezeknek, valamint 
Kazinczy más kiadványainak terjesztésében. 

Mindezekkel Kazinczyt a személyes vonzalomnál talán még jobban az 
irodalom érdeke fűzte össze. Döme Károllyal való barátságában azonban 
a kölcsönös meleg rokonszenv az uralkodó érzés. Ez annál inkább válik 
dicsőségére mindkettőjüknek, mert a szabadgondolkozó Kazinczy ós a 
katolikus pap Döme közt a világnézet ós meggyőződések különbözőségének 
hatalmas válaszfala állott. 

Kazinczynak Daykához való viszonyában is megtaláljuk az ifjú költő 
személyéhez való meleg szeretetnek kedves vonását. Leveleikből azonban — 
sajnos — egy sem maradt fenn, mert Kazinczy fogságba kerülése előtt, 
talán túlzott óvatosságból, megsemmisítette ezeket. Másokhoz irt leveleiben 
azonban többször szól szeretettel és nagy elismeréssel róla, ki «oly hamar 
halt meg Litteratúránknak». 

Kovachich Györgyei ennek Merkur с. német folyóirata révén került 
összeköttetésbe Kazinczy, Fejérváry Károllyal pedig megszerzett és meg-
szerzendő könyvek iránt váltott tartalmas leveleket. Báró Prónay Lászlóval 
azért keresett összeköttetést, hogy s főúri világban szerezzen a nagy ügy-
nek lelkes barátokat, támogatókat. Ilyet talált a hazai nyelvért buzgó, 
irodalmunkat lelkesen pártoló Prónayban. Ezek azon írói összeköttetései 
Kazinczynak, melyekről Borz Gyula munkája szól. Új megvilágítást, ú j 
szempontokat nem igen kapunk ugyan benne, de ezt a szerző nem is 
igérte, midőn céljául azt tűzte ki, hogy az újra ébredt irodalom munká-
sait «azon viszony szempontjából mutassa be, melybe az előkészület is-
koláját járó Kazinczyval kerültek». Ennek meg is felelt tanulmányával. 

SZEMKŐ A L A D Á R . 

Váradi Antal: Elmúlt időkből. Cikkek és rajzok. Budapest. 1917. 292 1. 
Franklin-kiadás. (Olcsó Könyvtár 1856—1863 sz.) Ára 2 kor. 40 f. 

Nálunk aránylag kevés az olyan mű, mely a szellemi életünk múlt-
jára vonatkozó, bizalmasabb természetű mozzanatokról tájékoztatna. Emlék-
irataink közül ugyanis Vachott Sándorné, br. Jósika Miklós, Pulszky Ferenc 
s néhány egyéb írónk munkáin kívül alig akadunk könyvre, melyből 
meghittebb fény áradna az irodalmi fejlődés úttörőinek küzdelmére. Er re 
való tekintettel Váradi Antal írott forrásokon és előszóbeli közléseken 
alapuló, megmlékezésszerű rajzai némi érdeklődésre tarthatnak számot, 
csak az a kár, hogy többnyire ismert apróságokat elevenítenek fel. Egyik-
másik rajz jelentéktelenségét bizony a könnyedséget mímelő előadás egyéni, 
de nem nagyon mélyenjáró humora sem képes feledtetni. A harminc 
tárcaszerü cikket magában foglaló kötet minket érdeklő darabjai közül az 
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•'Egy kis hónapos szoba» című Katona József pesti színészkedéséről, a 
Diákévek s az Utolsó órák felírású, meg Petőfi pápai tartózkodásáról és 
halála rejtélyes körülményeiről szól. 

A legrégibb újság elmen Rát Mátyás Magyar Hirmondójának megin-
dulását ismerteti a szerző, aki mint a Kisfaludy Sándor végrendelete és 
Pctöfiné «testvéri szózata» című fejezetek mutatják, az adatközléstől sem 
idegenkedik. A nagy magyar lírikus feleségének lelkesítő iratát — Testvéri 
szózat Magyarország hölgyeihez — a Hivatalos Közlöny 1849-iki 74. szá-
mából vette át. Két megemlékezést szentel Kisfaludy Károly emlékének, 
mig a Szomorú парок-Ъап a szabadságharc utáni idők irodalmi és művészeti 
viszonyain borong. A vastuskó-\s\ kapcsolatban, mely valamikor a Ráth 
Mór-féle könyvkereskedés váci-utcai boltja közelében állott, az ismert 
könyvárús vevőköréről (Deák F., Szalay L. stb.) tudunk meg egyet-
mást. Az utazás Dömsödre állítólagos ifjúkori élmények kissé túlzott, 
humoros rajza. Végül megemlíthető a Petőfi-Társaság múltjából c. kis 
visszaemlékezés, melyre — minthogy a nevezett Társaság 1916. Evkönyvében 
ÍB megjelent — már utaltunk. (L. folyóiratunk 1917. évf. 556 1.) A tényle-
ges adatokra hivatkozás nagyjából eléggé megbízható, akad azonban a 
köztudattól való eltérés is. Rát Mátyás halála idejét például 1810 febr. 
IG-га teszi a szerző (67 1.), míg Szinnyei Magyar írókjában febr. 5. olvas-
ható. Kisfaludy Károly Tatárok-ját Váradi szerint 1818-ban adták elő 
Székesfehérváron és Pesten, holott Toldy e téves adata helyett már minden 
kézikönyv 1819-et ír. Nem egészen érthető, hogy április 13. Rát Mátyás 
születési dátuma — pár évvel később — 1849-ben miért lett «olyan orszá-
gos». A szerző itt valószínűleg a detronizációra gondol, de ez április 
14-én történt. 

Az irodalmi érdekűeken kívül a kötet számos cikke (Lamberg halála ; 
Budavár ostroma ; Május hatvan év előtt ; Forrongó idők ; Május 21 ; 
Jön az orosz stb.) a szabadságharc történetével foglalkozik ; ezekhez a 
nyersanyagot nagyrészt az egykorú lapok szolgáltatták. 

B. Gy. 

Simonfi János. Rosnyai Dávid naptári följegyzései. Ko lozsvár , 1914. 19 1. 
A marosvásárhelyi ref. kollégium könyvtárában tizenhárom kalen-

dárium, az 1668. ós 1718. közti időből, fenntartotta számunkra Rosnyai 
följegyzéseit. Ezeknek elsősorban életrajzi jelentőségük van, de találunk 
bennök néhány irodalomtörténeti adatot is. így megtudjuk belőlük, hogy 
Rosnyai 1715. januárjában fogott a Horologium Turcicum írásához. Sza-
mosújvári fogságából (1681.) följegyzi, hogy olvasta Marcus Aureliust, ami 
nem más, mint a Guevara-féle Fejedelmeknek serkentő órája, amely 
Simonfi szerint nagy hatással volt Rosnyai munkájára. Az 1715. évből, 
Rosnyai fiának, Sámuelnek tollából egy érdekes szatirikus verset olvasunk, 
két vén leánynak, Kátyónak és Totynak, panaszos siralmát. Érdeklődéssel 
várjuk Simonfi Jánosnak azt az igéretét, hogy az újabban fölfedezett 
nagyszámú Rosnyai-levelekből feldolgozza e különös írói egyéniségnek 
életrajzát. K. 

Irodalomtörténet. 16 
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Új füzetek és könyvek. Pékár Gyula : Don Juan. Újabb átdolg. kiadás. 
Budapest, 1917. 194 1. Athenaeum kiadás. Ára 4 kor. 

Daudet : Sappho. Begény. Ford. Kéri Pál. Budapest, 1917. 369 1. 
Athenaeum-könyvtár. 36. sz. Ára 3 kor. 

Rusztaveli: Tariel, a párducbőrös lovag. Ford. Vikár Béla. Zichy 
Mihály 26 képével. Budapest, 1917. 231 1. Athenœuxn-kiadâs. Ára 10 kor. 

Gyulai Ágost : Quem dix ödere ... Kihez írta Arany János «Tanári 
jubileumra» o. költeményét ? Budapest, 1917. 18 1. (Különlenyomat a 
Paedagogiai Értesítőből. V. ö. folyóiratunk : 1917. évf. 542 1.) 

Werkner Mór : Névmagyarázatok 2. Bégi magyar női nevek. Buda-
pest, 1917. 67 1. A Magyar Nyelvőr kiadása. Ára 1 kor. 

Molnár Ferenc : Az óriás és egyéb elbeszélések. Új kiadás. Budapest, 
1917. 235 1. Franklin-kiadás. Ára 5 kor. 

Papp Aladár : Őnagysága a feleségem... és egyéb elbeszélések. 
Budapest, 1917. 64 1. Galántai Gy. bizománya. Ára 2 kor. 

Zillmann Paul : A teozófia lényegéről. Ford. Szemenics Mária. Buda-
pest, 1917. 16 1. Teozofiai füzetek. 10. sz. Kókai L. bizománya. Ára 50 f. 

Kelemen Ferenc : Az első tűz s egyéb háborús rajzok. Budapest, 1917. 
99 1. Légrády-kiadás. Ára 2 kor. 80 f. 

Káinoki Izidor: Klárika doktor. Begény. Budapest, 1917. 319 1. 
Athenaeum-kiadás. Ára 3 kor. 

Gáspárné Dávid Margit : Liselotte. Biedermeyer regény. 8 egykorú 
képpel ; Kersting, Yeit, Krüger festményei ós más egykorú műlapok után. 
Budapest, 1917. 203 1. Athenaeum-kiadás. Ára 4 kor. 

Gábor Andor : Duo. Tréfás versek és verses tréfák. Budapest. 1917. 
158 L Dick-kiadás. Ára 4 kor. 

Bibó István: A számok jelentése és a gondolkodás alapformáinak 
története. Budapest, 1917. 91 1. (Néplélektani dolgozatok 1. sz.) Diok-ki-
adás. Ára 3 kor. 

Kozma Andor : Hetedhét országból. Úti emlékek ós mesék. Budapest, 
1916. IV. 463 1. (FrankUn-nyomda.) A Kisfaludy-Társaság kiadása. Ára 9 kor. 

Leibniz halálának kétszázadik 'évfordulója alkalmából. Alexander 
Bernát, Dénes Lajos, Dienes Pál, Finkey Ferenc stb. dolgozatai. Budapest, 
1917. 315 1. Franklin-kiadás. Ára 8 kor. 

Bársony Istvin : Vadásztáska. Budapest, 1917.83 1. Lampel-kiadás. 
(Magyar Könyvtár. 848—49. sz.) Ára 72 f. 

Villányi Andor: A férj és egyéb elbeszélések. Budapest, 1917. 51 1. 
Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 850. sz.) Ára 36 f. 

A világháború naplója. 13. f. Az 1916. május—július események. 
Budapest, 1917. 98 1. Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 855—56 sz.) 
Ára 72 f. 

Ferenczy Árpád : A Nirvána felé. Begónyes indiai történetek. 2. k. 
Budapest, 1917. 222 1. Ara 10 kor. 

Barta Lajos: Az élet arca. Elbeszélések. Budapest, 1917. 182 1. 
Nyugat-kiadás. Ára 4 kor. 

Keleti Adolf: Iskolai ünnepélyek szavaló könyve. — Tanítás oéljából, 
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iskolai használatra összeállította és írta — (Budapest, 1917. 396 1. 
Eozsnyai-kiadás). Ara fűzve 4 kor., kötve 5 kor. 60 f. 

Krúdy Gyula: Őszi utazások a vörös postakocsin. Budapest, 1917. 
205 1. Singer ós Wolfner-kiadás. Ára 5 kor. 

Újhelyi Nándor: Ő fensége kalapja. Komédia 3 felv. Budapest, 1917. 
94 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 3 kor. 

Újhelyi Nándor: Tabán. Budapest, 1917. 141 1. Singer és Wolfner-
kiadás. Ára 4 kor. 

Varga Ferenc : Gránátszilánkok. Ágoston Ernő rajzaival. Budapest, 
1917. 76 1. Singer és Wolfner bizománya. Ára 3 kor. 

Báthori Ferenc : Utazásaim a lappok földjén. Útirajzok 48 eredeti 
fényképpel, 5 rajzzal és 1 térképpel. Nagyvárad, 1917. 116 1. (Sonnenfeld-
nyomda.) A szerző kiadása. Ára 4 kor. 

Medvei Mária : Az egyptomiak halottas tisztelete és halottas szobrocskái. 
Budapest, 1917. 99 1. (Franklin-nyomda.) A szerző kiadása. Ára 5 kor. 

Tömörkény István: Népek az ország használatában. Budapest, 1917. 
284 1. Táltos-kiadás. Ára 4 kor. 50 f. 

Toroczkay- Wigand Ede : Régi kert s művészei. Képekkel. Budapest, 
1917. 196 1. Táltos-kiadás. Ára 12 kor. 

France Anatole : Jocaste. Begóny. Ford. Kelemen Viktor. Békéscsaba, 
1917. 101 1. Tevan-kiadás. Ára 1 kor. 20 f. 

Tabéry Géza: Veszta flagelláns. Elbeszélések. Békéscsaba, 1917. 66 1. 
Tevan-kiadás. Ára 80 f. 

Hebbel Friedrich : Mária Magdolna. (Polgári szomorújáték 3 felv.) 
Fordította Hevesi Sándor. Békéscsaba, 1917. 83 1. Tevan-kiadás. Ára 1 kor. 

Hauptmann Gerhard : Crampton mester. Komédia 5 felv. Ford. Bálint 
Lajos. Békéscsaba, 1917. 81 1. Tevan-kiadás. Ára 1 kor. 

Hangay Sándor: Hadak útján. Budapest, 1917. 184 1. Globus-nyomda. 
Ára 5 kor. (Az ismert nevű költő, jelenleg pilótafőhadnagy, háborús ver-
seinek ezt a gyűjteményét a .budapesti 1. honvédgyalogezred özvegy- és 
árva-segélyalapja javára engedte át.) 

Veér Imre: Imago. A kétnemű ember. Budapest, 1917. 126 1. Acél-
Testvérek kiadása. Ára 3 kor. 50 f. 

Wallesz Jenő: Egy hadimiiliomosnö keservei. Budapest, 1917. 80 1. 
Eggenberger-kiadás. Ára 3 kor. 

Aeneas Sylviusnak a két szerelmesről szóló története és annak váloga-
tott levelei. Latinból fordította Dévay József. 25 képpel. Budapest, 1916. 
XXIII., 114 1. Kókai-bizomány. Ára 5 kor. 

Shaw Bemard : Ember és felsőbbrendű ember. Komédia és filozófia. 
Ford. Hevesi Sándor. Budapest, 1917.415 1. Révai-kiadás. Ára 2 kor. 60 f-

Szederkényi Anna : Laterna magika. Két fantasztikus jelenet. Buda-
pest, 1917. 47 1. (Modern Könyvtár 510—11.) Ára 60 f. 

Villányi Andor: Legenda. Budapest, 1917. 93 1. (Modern Könyvtár 
512—14.) Ára 1 kor. 

Conan Doyle : A méregöv. Angolból ford. Esty Jánosné. Budapest, 
1917. 117 1. (Modern Könyvtár. 515—18.) Ára 1 kor. 

16* 
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France Anatole : Kék szakáll két felesége. Ford. Csetényi Erzsi. 
Budapest, 1917. 38 1. (Modern Könyvtár 519.) Ára 60 f. 

Komáromi János : Tilinkó. Budapest, 1917. 222 1. Dick-kiadás. 
Ára 4 kor. 50 f. 

Molnár Ferenc Ismerősök. (Feljegyzések, Krónikák.) Budapest, 1917. 
217 1. Franklin-kiadás. Ára 5 kor. 

Vértse K. Andor. (Diogenes) : A Sziriusz csillag felé... Újságcikkek. 
Nyíregyháza, 1915 (a borítékon 1917). 141 1. Joba Elek kiadása. Ára 2 kor. 

Major János: A magyar zsoltárköltő. Budapest, 1917. 16 1. Kókai-
bizomány. Ára 12 fillér. 

Berkes Imre: Bábel. Begény. Budapest, 1917. 222 1. Légrády-kiadás. 
Ára 3 kor. 

Szép Ernő: Kenyér. Budapest, 1917. IV. 208 1. Légrády-kiadás. 
Ára 3 kor. 

Herczeg Ferenc: Túz a -pusztában. Budapest, 1917. 178 1. Singer és 
Wolfner-kiadás. Ára 4 kor. 50 f. 

Krúdy Gyula : Szindbád ifjúsága és szomorúsága. 1—2 k. (A cím-
lapot és szövegképeket Kürthy György rajzolta.) Budapest, 1917. 162, 155 1. 
Táltos-kiadás. Ára 7 kor. (Számozott példány finom papíron, az író saját-
kezű aláírásával 12 kor.) 

Nagy Lajos : Bábel vizeinél. Versek. Budapest, 1917. 80 1. Rényi-
bizomány. Ára 3 kor. 

Nagy Lajos : Egy magyar bárd sorsa. Gyóni Géza élete és költészete. 
Budapest, 1917. 82 1. Rényi-bizomány. Ára 3 kor. 

Nagy Lajos : Jelek és próféciák. Budapest, 1917. 109 1. Rényi-bizomány. 
Ára 2 kor. 40 f. 

Moly Tamás : Az igazi élet. Színmű. Gyoma, 1917. Kner-kiadás. 
Ára 3 kor. 

Haller Jenő : Horvát-szerb irodalomtörténet. Horvát vizsgálatra ké-
szülő tanárok, tanítók, középiskolai tanulók és érdeklődők számára. 
Budapest, 1917. 49 1. Lampel-bizomány. Ára 3 kor. 

Lassalle Ferdinánd : Az alkotmányról. Ford. : Somogyi Béla. Buda-
pest, 1917. 71 Népszava-kiadás. Ára 1 kor. 50 f. 

Buday Barna : Magyar problémák. Budapest, 1917. 171 1. Pátria-
kiadás. Ára 6 kor. 

Baudelaire Charles : A rossz virágai. Magyarul György Oszkártól. 
Békéscsaba, 1917. 110 1. Tevan-kiadás. Ára 4 kor. 

Rainer Mária Rilke : Hogyan szeretett és halt meg Rilke Kristóf 
hornétás. Magyarul Kállay Miklóstól. Békéscsaba, 1917. 32 1. Tevan-kiadás. 
Ára 1 kor. 

Szilágyi Géza : Menny, pokol, háború. Korszerű legendák. Békéscsaba 
1917. 122 1. Tevan-kiadás. Ára 4 kor. 

Verhaeren Emile versei. Magyarul Peterdi Andortól. Békéscsaba, 
1917. 78 1. Tevan-kiadás. Ára 3 kor. 

Csathó Kálmán: A nők titka. Budapest, 1917. 198 1. Singer és Wolf-
ner-kiadás. Ára 5 kor. 
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Madarassy Beck Gyula b. : Háborús uszítás. (Kézirat helyett.) Buda-
pest, 1917. 28 1. Pallas-nyomda. Ára 50 f. 

Méray-Horváth Károly: Örök tűz. Budapest, 1917. 23 1. Athenseum-
kiadás. Ára 4 kor. 40 f. 

Gárdonyi Jenő: Sir a szivem. . . Arad, 1917. 72 1. Deák-kiadás. Ára 
2 kor. 50 f. 

Ráskai Ferenc : A budai ház. Pesti történet 3 felv. Budapest, 1917. 
114 1. Légrády-kiadás. Ára 4 kor. 

Révész Béla : Genovéva arca. Budapest, 1917. 221 1. Légrády-kiadás. 
Ára 3 kor. 

Szomaházy István: Muzsikáló óra. Begény. Budapest, 1917. 160 L 
Singer és Wolfner-kiadás. Ara 4 kor. 

Móricz Zsigmond : Magyarok. Elbeszélések. A címlapot rajzolta Végh 
Gusztáv. 3. kiad. Budapest, 1917. 166 1. Légrády-kiadás. Ára 3 kor. 50 f. 

Móricz Zsigmond : Tavaszi szél. Elbeszélések. 2. Kiadás. Budapest. 
1917. 248 1. Légrády-kiadás. Ára 4 kor. 

Souvestre Pierre és Marcel Allaire : A bűn köntöse. Egy geniális kalan-
dor a XX. században. 13. ford. Pogány E. Budapest, 1917. 152 1. Magyar 
J. kiadása. Ára 2 kor. 40 f. 

H. Fekete Péter : Arany és Petőfi barátsága. Különlenyomat Nagy-
szalonta város Arany János polgári leányiskolája 1916—17. tanévi érte-
sítőjéből 14 1. (Felolvastatott az iskola 1917. évi ápr. 21—22-én tartott 
Arany-ünnepélyén.) 

Gulyás Pál : Könyvtári problémák. Budapest, 1917. 180 1. A szerző 
kiadása. Ára 5 kor. 

Szabó Dezső: Nincs menekvés. Begény. Ungvár, 1917. 197 1. Ung-
megyei nyomda. Ára 3 kor. 60 f. Budapest. Benkő-bizomány. 

Jámbor Gyula: Eleven tárcák. Budapest, 1917. 76 1. Galántai-kiadás. 
Ára 3 kor. 

Benda János: Megcsal? Budapest, 1917. 149 1. Légrády-kiadás. 
Ára 4 kor. 

Lux Terka . Tűz. Budapest, 1917. 219 1. Légrády-kiadás Ára 4 kor. 
Peterdy Sándor: A kétlelkű Éva. Regény. Budapest, 1917. L 197 L 

Légrády-kiadás. Ára 3 kor. 20 f. 
Vajda Ernő: A majomember és az embermajom. Budapest, 1917. 

213 1. Légrády-kiadás. Ára 3 kor. 
Dömötör György : Arany ünnepén. Hajdúszoboszló, 1917. 19 1. Plohn-

nyomda. Ára 2 kor. 
Garda József: Valaki játszik velük. Dráma 3 felv. Budapest, 1917. 

92 1. A «Ma» kiadása. Ara 2 kor. 
Kelemen Ferenc : Az első tűz és egyéb háborús rajzok. Budapest, 

1917. 99 1. Légrády kiadás. Ára 2 kor. 80 f. 
Lázár István : A fekete grófné. Begény. Budapest, 1917. 164 1. Légrády-

kiadás. Ára 4 kor. 
Trikál József: A bölcselkedő Shakespeare. Budapest, 1917. 27 1. 

Stephaneum-nyomda. (Különnyomat a Religio-ból.) 
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Vaqyon Géza : Fatime. Mímo-dráma. Sopron, 1917. 36 1. Böttig-kiadás. 
Zemplényiné Stark Ella : Álomország. Háborús ifjúsági színjáték 

4 képben, dallal és tánccal. Budapest, 1917. 39 1. A szerző kiadása 
(Budapest VI., Szív-u. 64.) Ára 1 kor. 50 f. 

P. Louis Colomba S. J. : Lappaliák. Begény. Budapest, 1917. 287 1. 
Apostol-nyomda. Ára 5 kor. 

Ammianus Marcellinus reánk maradt történeti könyvei. Fordította, 
bevezetéssel, jegyzetekkel, név- és tárgymutatóval ellátta : Pirchala Imre. 
I—II. kötet. Budapest, 1916. VI. 456, 1917. 306 1. Franklin-kiadás. Ára 20 kor. 

Solymossy Sándor: Arany János népiessége. Budapest, 1917. 7—21 1. 
(Különnyomat az Ethnographia 1917. évfolyamából.) 

Izsóf Alajos : Keneteid illata nyomán. Szentföldi útleirás. Győr, 1917. 
39 1. A Családi Könyvtár kiadása. Ára 30 f. 

Nyírségi : Magyarok a Tiszántúlról. Háborús novellák. Győr, 1917. 
39 1. A Családi Könyvtár kiadása. Ára 30 f. 

Holland F. : Szent Ferenc-legendák. Ford. : Pokorny Margit. Győr, 
1917. 28 1. A Családi Könyvtár kiadása. Ára 30 f. 

Blaskó Mária : Glóriás kereszt. (Elbeszélés) Szűz Mária dicsérete. 
Énekes színmű 1 előképpel. Győr. 1917. 43 1. A Családi Könyvtár kiadása. 
Ára 30 f. 

Pokorny Margit : Csátayné nagyasszony. A kis legioner. 2 elbeszélés. 
Győr, 1917. 30 1. A Családi Könyvtár, kiadása. Ára 30 f. 

A olasz háború két esztendeje. A közrebocsátott diplomáoiai iratok és 
vezérkari jelentések alapján. Budapest, 1917. 48 1. A Könyvkereskedő r.-t. 
bizománya. Ára 1 kor. 

Willmann Otto: Didaktika. A műveltség, művelődés és oktatás elmé-
lete A 4. kiad. után ford. Schütz Antal. 1 к. Budapest, 1917. 364 1. A Szent-
István-Társ. bizománya. Ára 10 kor. 

Fazekas Mihály : Ludas Matyi. Eredeti magyar rege négy levonásban. 
Divéky József fametszeteivel. Békéscsaba, 1917. 36 1. Tevan-kiadás. Í300 
számozott példány. 1—20-ig kötve 50 kor., 21—300-ig kötve 20 kor.) 

Wenmüger Mátyás: Akié a föld, azé a haza. (Népiratkák 319 sz.) 
Budapest, 1917. 38 1. A Szent-István-Társ. kiadása. Ára 40 f. 

Fülöp József : Arany János és Tompa Mihály emlékezete az iskolák-
ban. A nagy költők születésének 100-ik évfordulója alkalmából rendezhető 
emlékünnepély műsortervezete. í r ta és szerkesztette — Körmendi reform, 
lelkész. Kézírat gyanánt ó. n. (1917.) 32 1. Körmendi könyvnyomda r.-t. 
utóda Weiner F. Ára 80 f. 

Kovács Géza : Magyar nemzeti irodalomtörténet. I. kötet. Első kiadás. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából dr. Vida 
Sándor tankönyvének felhasználásával a fiumei magyar és olasz s álta-
lában a nem magyar tanítási nyelvű középiskolák VII. osztálya számára 
Irta — főgimnáziumi tanár. Budapest, 1917. 432 1. M. kir. tudományegye-
temi nyomda. Ára 5 kor. 

Révai Mór: A magyarság ügye a külföldön. Budapest, 1917. 224 1. 
Bévai-kiadás. Ára 5 kor. 
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Gulyás József: Tokaji református papok. Sárospatak, 1917. 56 1. 
A ref. főiskola nyomdája. Ara 2 kor. 50 f. 

Paulik János : A hitoktatás reformja. Javaslat a magyarhoni ev. 
egyetemes közgyűléshez. Nyíregyháza, 1917. 23 L Jóba Elek nyomdája. 

Gyóni Géza: Élet szeretője. Versek. 1909—1914. Budapest, 1917. 127 
1. Athenaeum-kiadás. Ára 3 kor. 50 f. 

Kozák Jolán: Karácsonyi álom. Színjáték 2 felv. Czegléd. 1917. 82 1. 
Sárik-nyomda. Ára 1 kor. 

Arcibasev : féltékenység. Dráma 5 felv. Budapest, 1917. 110 1. Singer 
és Wolfner-kiadás. 

Keller Gottfried : Tükör, a cica. (Csodálatos történet.) Ford. Hevesi 
Sándor. Békéscsaba, 1917. 54 1. Tevan-kiadás. Ára 80 f. 

Leonid Andrejev : Lázár. Elbeszélés. Ford. Zsatkovics Kálmán. Békés-
csaba, 1917. 32 1. Tevan-kiadás. Ára 60 f. 

Péczely József : Ésszel él az ember. Elbeszélések. Békéscsaba, 1917. 
69 1. Ára 80 f. 

Cudar gyönyörök. (A borzalom Íróiból : E. A. Poe, Villiers de l'Isle 
Adam, Hanns Heins Ewert, Gusztáv Meyrinks). Ford. Dóczi Pál. Békés-
csaba, 1917. 78 1. Ára 1 kor. 

Front. Tábori hetilap. Kiadja József főherceg vezérezredes arcvonal-
parancsnoksága. Budapest, 1917. Németh J. bizománya. Egyes szám ára 60 f. 

Payer Hugó : József királyi herceg. 1914—1917. Budapest, 1917. 151 L 
Németh J. bizománya. Ára 3 kor. 50 f. 

Gábor Andor: Doktor Senki. Begény 1—2. k. Budapest, 1917. 240, 
260 1. Dick-kiadás. Ára 10 kor. 60 f. 

Pékár Gyula : A szép Pongrátzné krinolinja. Budapest, 1917. 237 1. 
Grill-kiadás. Ára 5 kor. 

Szini Gyula: Szivárvány. Novellák. Budapest, 1917. 251 1. Grill-kiadás. 
Ára 5 kor. 

Emlékalbum a reformáció négy százéves fordulójára. 1517—1917. Buda-
pest, 1917. 120 1. Bef. Sajtóiroda kiadása. 

Fógél József: II. Lajos udvartartása. 1516—1526. Budapest, 1917. 
161 1. Hornyánszky-kiadás. Ára 5 kor. 

B. Mathers Helén : Jön a rozson át. Begény. 1—2. k. Budapest, 1917. 
228, 242 1. Légrády-kiadás. Ára 7 kor. 

Móricz Zsigmond: Pacsirtaszó. Színdarab. Budapest, 1917. 107 1. Lég-
rády-kiadás. Ára 3 kor. 

Szemere György: A drága forint. Budapest, 1917. 221. 1. Légrády-
kiadás. Ára 4 kor. 

Veér Imre : Különös történetek. Budapest, 1917. 121 1. Aczél testvérek 
kiadása. Ára 4 kor. 

Lakatos László: A pók. Elbeszélések. Budapest, 1917. 84 1. Athenaeum-
kiadás. Ára 80 f. (Modern Könyvtár : 520—522 sz.) 

Berkes Imre : Bülbül hadnagy. Néhány drága nap Galíciából. Buda-
pest, 1917. 71 1. Athenaeum-kiadás. Ára 80 f. (Modern Könyvtár. 524—25. 
szám.) 
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I f j . Gaál Mózes : Fata Morgana. Öt elbeszélés. Budapest, 1917. 103 L 
Athenaeum-kiadás. Ára 1 kor. (Modern Könyvtár : 526—29. sz.) 

Berzeviczy Albert : Bélen. Útirajzok és tanulmányok. Budapest, 1917. 
VIII., 346 1. Franklin-kiadás. Ára 20 kor. 

Petőfi Sándor : A hóhér kötele. Regény. Budapest, 1917. 69 1. Galántai 
Gy. kiadása. 

Garamszeghy Sándor : Szibériai elbeszélések. A képeket rajzolta : 
Szellai-Spolarich László. Budapest, 1917. 216 1. Kilián-bizomány. Ára 5 
korona. 

Garamszeghy Sándor: Szibériai virágok. Versek. A boritékcímet 
rajzolta : Szellai-Spolarich László. Budapest, 1917. 153 1. Kilián-bizomány. 
Ara 3 kor. 

Czakó Ambró: A protestantizmus szelleme. Budapest, 1917. 193 1. 
Kilián-bizomány. Ára 6 kor. 

Heymann Róbert : Rasputin. Regény. Ford. Holló Márton. Budapest, 
1917. 155 1. Kultura-kiadás. Ára 5 kor. 

Leroux Gaston: Natasa titka. Regény. Budapest, 1917. 281 1. Légrády-
kiadás. Ara 5 kor. 

Szomaházy István: Egy éjszaka Péterpusztán. Budapest, 1917. 218 1. 
Légrády-kiadás. Ára 4 kor. 

Kósa Miklós: Háborús fejek. Budapest, 1917. 71 1. Pfeifer-kiadás. Ára 
3 kor. 

Mikszáth Kálmán : Saját ábrázatunk. Vallomások, levelek, följegyzé-
sek. Budapest, 1917. 323 1. Révai-kiadás. Ára 4 kor. 

France Anatol : Szent Klára kútja. Ford. Aranyossy Pál. Békéscsaba, 
1917. 184 1. Tevan-kiadás. Ára 5 kor. 

Szelényi Ödön : A magyar ev. nevelés története a reformációtói nap. 
jainkig. Különös tekintettel a középiskolákra. A reformáció négyszázados 
jubileumára. Pozsony, 1917. 281 1. Grafikai műintézet. Ára 6 kor. 

Hajtsch Ilona : Drámaelméleti polémiák története Bajzától Gyulaiig. 
Budapest, 1917. 42 1. Thália-nyomda. 

Weszely Ödön : Pedagógiai olvasmányok. Szemelvények pedagógiai 
írók munkáiból. Tanító- és tanítónőképző-intézetek számára, valamint a 
pedagógiai továbbképzés céljaira. Szerkesztette, életrajzokkal ós magya-
rázó jegyzetekkel ellátta, részben fordította: — Tiz képpel. Budapest, 1917. 
XII.+444 1. Lampel-kiadás. Ára 11 kor. 20 f. 

Surányi Miklós : A szent hegy. Regény. Budapest, 1917. 247 1. Singer 
és Wolfner-kiadás. Ára 6 kor. 50 f. 

Herczeg Ferenc: Árva László király. Szomorújáték 4 felvonásban. 
Budapest, 1918. 120 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 3 kor. 50 i. 

Móricz Zsigmond : Szegény emberek. (Elbeszélések.) Budapest, 1917. 
153 1. Nyugat-kiadás. Ára 4 kor. 60 f. 

Felelős szerkesztő : Pintér Jenő. 


