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Ferenczi Zoltán tanulmányát, mely P. Horváth Lázár emlékét újítja 
fel s bizonyos tekintetben rehabilitálja a Honderű hírhedtté vált szerkesz-
tőjét, örömmel olvastam, mert magamnak is régtől fogva az volt a véle-
ményem, hogy P. Horváth Lázárt igazságtalanul ítélték meg, vagy leg-
alább is szigorúbban a kelleténél, regényét pedig, mely Jósika Ahafijával 
egy évben (1836.) jelent meg, agyonhallgatták. Nem is állhatom meg, 
hogy a tulajdonképeni ismertetés előtt ne szóljak egypár szót a negy-
venes éveknek erről az érdekes alakjáról, kivel magam is eleget fog-
lalkoztam. A hosszúlábú, elegáns púpos emberről Csató Pál ezt írja 
a Századunkban (1839. 17.) : egy pozsonyi előkelő álarcosbálon ott lát-
tuk «szokott társalkodási biztosságával és kellemeivel . . . . P. Hor-
váth Lázárt, a salonok literatorát, milyenek ha többen volnának, szép-
literaturánk a mostaninál bizonyosan több csínt, gyöngédséget, vilá-
got s kiváltképen szelídebb és kényesebb formákat mutatna». KétségkWül 
sok volt benne a rossznyelvűség és epésség a népies irány írói s iro-
dalmi ellenfelei ellen, sok a túlzott, szinte alázatoskodó udvariasság a fő-
rangúak iránt, sok konzervativizmus és kevés szabadelvűség, de nem volt 
rossz magyar, miért lett volna különben magyar íróvá ós szerkesztővé ? 
Néhány bizonyítéka jó magyarságának : regényében kikel a nemzetietlen-
ség, külföldieskedés ellen (I. 88.), Széchenyi rajongó híve, lapjában ma-
gyar iparosokat, magyar iparcikkeket ajánl (Honderű. 1844. II. 369. 
417. 1.), a magyar nyelvről s a magyar irodalom hátramaradásának okai-
ról felolvasást tart a nőknek (U. ott 1843. II. 18.), lelkesedik Jósikáért s 
büszke, hogy ő buzdította regényírásra (U. ott 1843. II. hosszú cikksoro-
zata). Jósika szívesen barátkozik vele, sőt egy kis színdarabot is ír róla 
a Honderűbe (1846. I. 5.) Humoristicai életkép címen, melyet a Jósika-
monografiák nem említenek. Iris, a Nemzeti Színház tragikája, szabadság-
meghosszabbítást akar s erre kéri a szerkesztő pártfogását. Megjelenik 
azután Aglája vidéki színésznő, ki szeretne a Nemzetiben fellépni. Elő-
ször összevesznek, majd megtudván, hogy nem vetélytársak, megbékélnek. 
A szerkesztő, kiben P. Horváthra kell ismernünk, kiegzaminálja őket : 
egyes rövid szavakat mondat velük különböző hangsúllyal, azután ők 
tréfálják meg ugyanígy a szerkesztőt, ki végül elsiet, mert ezernyi a 
dolga. A szín elegáns szalon, melyet Jósika részletesen leír (valószínűleg 
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P. Horváth szalonja valósággal). Kedves, finom apróság, legtöbbet ér 
Jósika színdarabjai közt. Kemény egy levelében maga mondja, hogy Hor-
váthot barátai közé számlálja, dicséri, hogy férfiasan viselkedett a Vahottal 
vívott párbajban. «Lázi jó ember, — teszi hozzá — de egy kevéssé fe-
csegő. (Irodt. Közi. 1909. 442). 

Horváth előkelően úrias életet élt : páholyt tartott és elegáns lakásán 
matinékat rendezett, hol magyar és Pesten megforduló külföldi művészek 
játszottak. Elmés, finom modorú szalonember volt, félvér mágnás (anyja 
grófnő s unokatestvére Jósika Miklósnak). Természetesen legjobban szeretett 
előkelő körökben forgolódni, hiszen jól társalgott németül, franciául és 
angolul. Szerette a finomságot az öltözködésben ós modorban, szerette a 
kényelmet, a luxust, az élvezeteket. Megérthetjük, ha nem tudott rokon-
szenvezni sok íróval, akik többnyire szegény emberek voltak, szerény kö-
rülmények közt éltek, öltözködésükben nem követték a legújabb párisi 
divatot, modorukból pedig nem tudtak kiküszöbölni némi érdessóget. 
Viszont ezek sem szerették Horváthot ós mágnás-majmolónak, rossz ma-
gyarnak, affektált és gőgös modorúnak tartották. Egyiküknek sem volt 
igaza. Petőfi pl. Horváthban csak a gyűlölt, piperkőc, fennhéjázó ariszto-
kratát látta s nem vette észre a finomlelkű, nagyműveltségű s testi hibája 
miatt sok tekintetben szerencsétlen embert, Horváth pedig Petőfiben csak 
egy rosszul öltözködő, hányaveti és goromba fickót látott, akit barátai 
agyonmagasztalnak s nem vette észre benne a nagy költőt. 

Óriási olvasottsága feltűnő ebben a korban, s amit olvasmányairól 
írt, azt mutatja, hogy a világirodalom remekeit igazán megértette ós finom 
érzékkel élvezni is tudta. Byron élete, Manfréd- ós Mazeppa-fordítása 
(Munkái I—III. 1842.), Shakespeare-ről és drámáiról írt cikksorozata 
(Athenaeum, 1838. I.), továbbá sok más cikke és bírálata tanúskodik erről. 
Kaleidoskop, vagy levelek Emiliához c. gyűjteménye (Munkái IV—VII. 
1842.), melyet később a Honderűben folytatott, legjellemzőbb, egyéniségét 
legjobban kifejező munkája, melyben érdekesen számol be legkülönbözőbb 
élményeiről. Párisban pl. a legelőkelőbb körökben megfordult, megláto-
gatta Chateaubriand-t és Dürnast, ki megmutatta neki Monte Christoja 
kéziratát. Éppen olyan érdeklődéssel keresi fel Győrött a vendégszerető 
Kovács Pált. Leírja a Károlyi-féle fóti kastélyt és parkot, leszólja a maga 
munkáit s kikel a főbbrangú nők ellen, kik nem szeretnek magyarul 
olvasni. Leírja, hogy milyen pompás napokat töltött Bécsben művészek 
társaságában. Élvezi a zenét, lelkesedéssel ír Lisztről, sokat beszél az 
operákról és operaénekesekről, más szini előadásokról, magyar könyvek-
ről, darabokról, estélyekről, szóval minden elképzelhető dologról a világon, 
kissé pletykázó, de finom, mulattató, néha elmésen csevegő modorban. 
«Kellemes csácsogások» — mondja róla az Athenäum (1842. II. 28.).1 

1 Novellát mindössze ötöt í r t : Albina (Szemlélő, 1833. 8.) ossziános 
apróság, A tör és a kéz (Bp. Árvizkönyv, II. 1839.) abban az időben ér-
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P. Horváthban volt sok szellem, műórzék, élvezni tudás, rengeteget ta-
pasztalt itthon és a külföldön, még többet olvasott, volt benne írói ambíció 
is, csak az igazi tehetség hiányzott belőle. író szeretett volna lenni, de 
mindig csak dilettáns maradt. 

Ferenczi kilenc fejezetre osztja tanulmányát. Az elsőben Horváthról 
emlékezik meg röviden és melegen, aztán vázlatos áttekintését adja re-
gényirodalmunk fejlődésének a tizennyolcadik század hetvenes éveitől 
kezdve Jósika fellépéséig, a másodikban pedig egykorú nyilatkozatokat 
idéz a magyar regényirodalomról. A harmadikban kiemeli, hogy az «igazi 
magyar regényirodalom megindulása egyenesen azon fordult meg, hogy 
mikor fognak íróink a németek helyett az angolokhoz fordulni.» E kez-
deménynek Erdélyből kellett kiindulnia, aminthogy Erdélyben kezdődött 
még a testőrök előtt a francia irodalmi irány. Erre részletesebben kitér 
és hangsúlyozza, hogy «Erdély állandóan túlszárnyalta Magyarországot 
az irodalom, színészet s nyelv iránti lelkesedésben még jó ideig. Ezt ma 
az irodalomtörténet majdnem teljesen mellőzi...» Állítását Kazinczy nyi-
latkozataival is bizonyítja. Az angol nyelv ós irodalom ismerete és hatása 
a tizennyolcadik század végén indul meg Erdélyben. Ezzel már nem fog-
lalkozik részletesen, hanem Weber Artúr J3p. Szemlebeli cikkére hivat-
kozik. A negyedik fejezetben Az elbujdosott készülésének, megjelenésének 
idejét állapítja meg s közli a rá vonatkozó egykorú ismertetéseket. Leg-
figyelemreméltóbb ezek közt a Szontagh Gusztávé (tollhibából egyszer 
Pálnak írja), melynek állításait egyszerűen elfogadja. Az ötödik fejezetben 
a regény szövegéből (kissé túlságos pedantériával) megállapítja, hogy a 
cselekvény milyen időben történhetik s rámutat az író kronológiai inga-
dozásaira, majd hat oldalon át a regény meséjét mondja el és iparkodik 
a bonyolult és homályos történetet világosan összefoglalni. A hatodik fe-
jezetben tér rá tulajdonképen tanulmánya érdemleges részére, Bulwer ha-
tásának kimutatására. Horváth maga is hangoztatja nem egyszer, hogy 
Bulwer tanítványa, sokat idéz belőle, dicsőíti mint mesterét s egykorú 
bírálói is kiemelték ezt róla, tehát a hatás megállapítása nem új felfede-
zés, új azonban a hatás részletes kimutatása. Ferenczi nagy gonddal és 
Bulwer munkáinak alapos ismeretével állapítja meg, hogy a regény 
Bulwer-idézetei honnan valók s megállapítja, hogy a mese részleteiben, 
az alakok jellemzésében, egyes reflexiókban mit vett az író Bulwertől. 
Sorba veszi regényeinek, Falkland-vak, Clifford-nak Devereux-nek, Eugen 
.4ram-nak Pelham-nak s The Disowned-n&k hatását. Az utolsóé a leg-
erősebb. A hetedik fejezetben az általánosabb hatásokra tér át, pl. hogy 

tékesebb történeti novella, Előítélet (Hond. 1843, I. 14.) érzelgős, osszianias 
gyenge dolog, Lélia és Trenmor, vagy kaland a gőzösön (Hond. 1844. 
II. 1—6.) finom tónusban írt szellemes novella némi George Sand-parodi-
zálással, A lengyel művészcsaldd (Hond. 1845. II . 11—3.) erőszakosan bo-
nyolított romantikus történet elég jó technikával írva. 
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Bulwer tanítványa a tömérdek fejtegetés és gondolat közbeszövésében, a 
a napló- és levélforma gyakori alkalmazásában. A hiúságnak, melyet B. 
az ember leglényegesebb vonásának tart, ő is nagy szerepet juttat, a vég-
zet fontos szerepéről az életben szintén Bulweréhez hasonló a véleménye. 
A nyolcadik fejezetben folytatólag mint B.-hatást emeli ki a sok fölös-
leges alak szerepeltetését, a szellemeskedő párbeszédet, a sok idézetet és 
irodalmi vonatkozást. Ezzel kapcsolatban röviden kitér Horváthnak a ma-
gyar irodalomban való jártasságára, Széchenyi-csodálatára, Scott-, Byron-
és Shakespeare-ismeretére, általában nagy olvasottságára. A kilencedik 
fejezetben röviden szól a Bulwer-ismertetésekről és fordításokról s befeje-
zésül elmondja Horváth Lázár általánosan ismert elbeszélését arról, hogy 
Jósika az ő buzdítására kezdett regényt írni.1 

Mint ismertetésemből kitűnik, a tanulmány kissé szétágazó és laza 
szerkezetű s noha sokat elmond a regényről, mégsem mond el mindent, 
pl. nélkülözzük az összefoglaló jellemzést, amelyet Szontagh bírálatára 
való hivatkozás nem pótolhat. Nem érthetünk továbbá egyet a szerzővel 
abban, hogy «ez volt az első valódi magyar társadalmi regény». Ha meg-
engedjük is, hogy a Bélteky ház Lafontaine regényeinek «betű szerinti» 
utánzata, amihez szintén szó fér, miért szorítanók háttérbe P. Horváth 
Bulwer-utánzata miatt ? Igaz, hogy az erdélyi mágnásvilágot jól ismerte 
Horváth és elég gonddal rajzolta, de sokszor nehéz megkülönböztetni, 
hogy milieu-rajzában mennyi a Bulwer-utánzás és mennyi az igazi meg-
figyelés. Dialógusainak körmönfont, nehézkes, túlzottan szellemeskedő 
nyelve aligha födi az akkori erdélyi mágnások társalgási nyelvét, egészen 

1 A Bulwer-fordítások jegyzéke nem teljes, a következők hiányoznak 
belőle : A vak (Rajzolatok. 1835. II. 17—9.), mely Nagy Ignác eredeti no-
vellájaként jelent meg. Az 1836-iki 6. számban nyilatkozik, hogy ezt B. 
után fordította szabadon. A szerelem birószava (Rajz. 1836.1. 31—2.) Fi-Ho-
Ti vágy a dicsőség áldásai. Chinai történet (U. o. 1836. I. 43—4.) A világ 
amint van (U. о. I. 51—2.). Róka úrfi vőlegénykedése (U. o. 1836. II . 
85—7.). A mechelmi leányka, a The Pilgrims of the Rhine-ből (Szemlélő. 
1836. 9—16.). A világ amint van (Regélő. 1839. I. 30—3.). XIV. Lajos 
halála (Athen. 1839. I . 44.). Töredék Bulwer Devereux-jéből (Társalkodó. 
1840. II . 58.). A rosszul alkalmazott jóltevőség (Literatúrai Csarnok. 1840. 
II. 22.). Ismeretlen (Nemzeti Társalkodó. 1841. II. 17—8.). Születésjog, 
dráma 5 felvonásban, fordította nagyrészt jambusokban Nagy Ignác 
(Színműtár. II. 1841.). A szerelem próbája (Regélő. 1842. II. 56.). Még 
ezzel a pótlással sem mondható teljesnek a jegyzék, mert abban az idő-
ben igen sok fordítást közöltek a külföldi szerző megnevezése nélkül, 
úgyhogy a tömérdek «angol novella», «angolból» jelzés mögött még 
lappanghatnak Bulwer-novellák, vagy regényrészletek. Megemlítem még, 
hogy eredeti novellánk is van, melynek bonyodalma B. arcképén s nevé-
nek kezdőbetűin alapul : Ilalászy József: Bulwer (Athen. 1843. II. 27—34.). 
Ez részben Gaal Lord Byron c. novellájának utánzata (Hond. 1843. I. 21—2.). 
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semmi esetre sem. Fáy kedves, ósdi regényében minden Lafontaine-szerű 
érzelgése, okoskodó didaxisa és gyámoltalan nehézkessége ellenére igen 
sok az akkori magyar élet rajza, főképpen az alakokban. Miért fosztanók 
meg derék Fáynkat attól a dicsőségtől, hogy ő írta az első magyar tár-
sadalmi regényt ? Nem találom jogosultnak. 

P. Horváth Lázár és regénye hibáik és furcsaságaik ellenére is rá-
szolgáltak a «felfedezésre». Ferenczinek ezért s főképen a regényirodal-
munkban meglehetősen egyedülálló Bulwer-hatás tüzetes vizsgálatáért kö-
szönettel tartozunk. 

SZINNYKI FERENC. 

H u s s R i c h á r d : A. g ó t o k h á b o r ú s kö l t é sze t e . Debreczen. 1918. 
451 1. Ára 22 kor. 

Ehhez fogható furcsa könyv még nem jelent meg magyar nyelven, 
talán más nyelven sem. Tartalma : egy 53 lapra terjedő népszerű előadás 
«a gótok háborús költészetéről» és 400 sűrűbben szedett lapon 402 jegy-
zet ! De furcsa már maga a vaskos kötet tárgya is. A gótok háborús köl-
tészete — ki tud ilyenről ? hol vannak ezen háborús költészetnek termé-
kei ? Szerző maga mondja a 7. lapon egy furcsán stilizált mondatban : 
«Aki azonban azt hiszi, hogy van gót irodalomtörténet, aki azt találná 
gondolni, hogy a gótokról (gótoktól ?) gót nyelven csak egyetlen egy 
harci dal, csak egy árva vers is maradt reánk, az lehetetlenséget vár 
tőlem.» Helyes (noha furcsa, hogy a ki valamit hisz vagy gondol, a szer-
zőtől vár valamit), — de akkor mi a munka tárgya ? Ha nincs gót nyel-
ven háborús költészet, hogyan lehet erről egy vastag könyvet írni? 
Szerzőnk így okoskodik : a gótok, tudjuk, igen harcias nép voltak ; 
történetük és mondáik tele vannak harcokkal ; már most tudjuk azt is, 
hogy a gótok nagyin kedvelték ós gyakorolták a költészetet, úgy hogy 
valószínűen történetüknek minden fontosabb mozzanata nyomban a költé-
szet tárgyává lett. Ez alapon elmondja szerzőnk a gót törzseknek egész 
bonyodalmas történetét és tárgyalja mind azokat a mondákat, melyek va-
lamely gót néppel valahogy kapcsolatosak. Kétségtelen, hogy ez kissé 
furcsa észjárás ós furcsák sokszor szerzőnknek egyes állításai is. így 
(hogy csak egy-két példát említsek felolvasásából) Jordanes szavait cap. 
XIV : «Horum ergo heroum, ut ipsi suis in fabulis referunt, primus fuit 
Gapto,» úgy értelmezi, hogy fabulán itt «valószínűen (!) hősi énekeket 
koll (!) értenünk (9.1.), ami nagyon valószínűtlen, mert ,in fabulis referre' 
bajosan érthető dalokra; vagy 12. 1. az az állítása, hogy «az Edda nem 
egy pompás gót harci éneket (?) őrzött meg északi köntösben». Föltevései 
sokszor kissé naivak. Pl. a 13. lapon említi, hogy a gótokat nagy ván-
dorlásuk alatt (Skandináviából délre) állandóan (?) kísérik a herulok. 
«így (mondja) egész joggal föltehető, hogy ők a gót háborús költészetet 
és hősi énekeket egészen pontosan (I) ismerték és hogy a gót harci dalo-
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kat és hős; énekeket nem kevésbbé dalolták és ápolták, mint maguk a 
gótok.» Ily föltevésekkel tele van ez a könyv: csupa valószínűen, bizo-
nyára, kétségen kívül stb., és a szerző nem látszik észrevenni, hogy túl-
sók ismeretlennel dolgozik, ami még a mathematikában sem járja. Meré-
szen kapcsol össze, merészen következtet, merészen halmoz föltevést föl-
tevésre, és mindig beszél a gótok háborús költészetéről, melyről tényleg 
nem tudunk semmit. 

A jegyzetek is nagyon furcsák. Szerző egész lapokat, sőt egész feje-
zeteket nyomat le Schmidt, Daka, Heinzel, Wieterstein, Müllerhoff, Kögel, 
Bleyer stb. dolgozataiból vagy a Paul-féle Grundrissből, sőt lenyomat tel-
jes dalokat az Eddából, a /Waltharius' nagy részét, Jordanesből több fe-
jezetet stb. és ezt mind eredetiben, legalább magyarra fordította volna le ? 
Mire jó ez ? és mivel indokolható ez az eljárás, mikor a lenyomatott szö-
vegek közkézen forognak ? A szakférfiú nem szorult e foszlányokra, a 
laikus pedig nem tud velük boldogulni, mert tele vannak ellenmondások-
kal. De persze így nem boszorkányság, egy 451 lapra terjedő súlyos 
opussal meglepni a magyar világot. 

A szerző kétségtelenül tanult, olvasott ember, elsőrangú czédulás, 
aki olvasmányaiból magának igen okosan bő jegyzeteket és kivonatokat 
készített, melyeket most, kevésbbé okosan, fésületlenül sajtó alá adott. 
Csakhogy ily módon nem készül könyv, hanem csak jegyzet-halmaz, 
melyből okos ember megírhatna egy könyvet. Szerzőnknek ez nem sikerült, 
hiszen már kiinduló pontja, a gótoknak rejtélyes háborús költészete, 
hamis vagy ferde, egész könyve csupa törmelék, mely sehogy sem forr 
össze egésszé. Talán legközelebb sikerültebb alkotással örvendeztet meg, 
mit nagy szaktudásánál fogva nem alap nélkül teszünk fel és várunk tőle. 

Könyve rosszkor jelent meg. A háború alatt írta lángoló német hazafias 
lelkesedéssel és a jelenre vagy a jövőre vonatkozó megjegyzései egészen 
biztosra veszik («győzni fogunk, mert győznünk kell») a németek fényes 
győzelmét, mely mindnyájunk nagy fájdalmára alaposan elmaradt. Philo-
logusnak nem való a jövendölés, bízzuk ezt a politikusokra ós a bolondokra. 

HEINRICH GDSZTÁV. 

B a r o s Gyula: A r a n y , Petől i é s a p o n y v a i r o d a l o m . Buda-
pest. 1918. Különnyomat a Magyar Könyvszemle 1918. évf. 154—181. 1. 

Klasszikusainknak a népies epikára való hatásáról igen értékes ada-
lékokat tartalmaz Baros Gyula tanulmánya, mely egyszersmind érdekes 
világot vet a ponyvairodalom keletkezésére és a Tatár Péterek alkotási 
módjára. Baros adatai alapján az irodalmi hatásnak három fokát külön-
böztethetjük meg a népies epikában. 

Az első a legprimitívebb, a népies lírából is ismert puszta adaptáció, 
mely abból áll, hogy a ponyvaíró több-kevesebb rövidítéssel szószerint 
átveszi az eredetit s csak a legritkább esetben tartja fontosnak, hogy kü-
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lön is megjelölje : »Petőfi (vagy Arany) után.» A ponyvaíró ösztönszerűen 
ismeri a naiv olvasó pszichológiáját ; tudja, hogy azt elsősorban a törté-
net, a mese érdekli s azért egyszerűen elsikkasztja a reflexiv és leíró 
részleteket, mert hisz ezeket az olvasó úgyis olvasatlanul átlapozná. 
Ilyen adaptáció egy ismeretlen Toldy Miklósa, mely az egész trilógiát 
összevonja, vagy Tatár Péter Szilaj Pista-ja. Már nagyobb önállóságra 
mutat, ha a ponyvaíró a versmértéket is népszerűsíti; például Tatár Pé-
tertől Salgó vára vagy A véres tett véres bosszúja, melyben Petőfi rím-
telen jambusait a szokottabb párosrimű alexandrinusokkal helyettesíti. 
Gyakori a prózai átdolgozás is, mely sajnos ifjúsági irodalmunk «ponyvái -
ján is igen népszerűvé lett a magyar irodalmi nevelés nagyobb dicső-
ségére. 

Érdekesebb a második fok, melyet kompilációnak nevezhetünk. Ez 
abból áll, hogy az író a maga «eredeti» tárgyát sovány áthidalásokkal 
több klasszikus műből tákolja össze. Ilyen egy ismeretlen szerző nagy 
Tököly eposza, mely 13 szakaszban Arany öt munkájából fércei össze 
kisebb-nagyobb részleteket vagy egy másik «ignotus» Ludas Matyi-ja, 
mely a Balog István-féle tündéries bohózat anyagát tarkítja a Szilaj Pislá-
ból és a János vitézből vett epizódokkal. Ez a mozaikszerű munka, ha 
nem pusztán szolgai átvételekből, hanem többé vagy kevésbbé öntuda-
tos reminiszcenciákból táplálkozik, már igen érdekes fokát képviseli a 
népies műalkotásnak. Epikai alkotásokban gazdag irodalmakban a nép-
költészet, de az epigón-műköltészet is, ilyen elemekből táplálkozik, s egy 
mai olasz népies-recitátor rögtönözve tud megénekelni egy aktuális vagy 
szenzációs eseményt Tasso és Ariosto verseivel. 

A harmadik fok már a tiszta irodalmi hatásnak a megfelelője. Az át-
vétel itt csupán tárgyi, technikai és stílusbeli eltanulásokból áll. Klasz-
szikusainknak nemcsak a műköltészetben vannak tanítványaik és isko-
lájuk, hanem a népies irodalomban is. Baros Gyula gazdag adatai közül 
csak egy jellemző példát említünk : Simonyi óbester-generális életét, 
12 énekben, mely a Toldi hatása alatt jött létre. 

A sok tanulságos és érdekes adattal bővelkedő értekezést különben 
ajánljuk figyelmébe mindenkinek, akit a népies- és műköltészet külön-
hatása érdekel. 

PÉTZELI IMRK. 

Márki S á n d o r : H o r v á t h Mihály . Budapest. 1917. 388 1. Magyar 
Történeti Életrajzok. 33. évf. 

A Magyar Történelmi Társulat méltóbb jubiláris emléket nem állít-
hatott volna egyik megalapítójának, Horváth Mihálynak, minthogy az 
életrajzát egyik legkiválóbb tagjával megíratta. 

Márki Sándor mesteri munkát végzett. Végigkalauzol bennünket 
Horváth Mihály életén, szinte naplószerűen felsorolja annak minden ese-
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menyét, bemutatja korának és környezetének minden számottevő tagját, 
elénk tárja müveinek sorozatát. S a rengeteg adat mégsem teszi zsúfolttá 
a művet. Áttekinthető, vonzó olvasmány az az utolsó betűig. 

Hogy mit jelentett Horváth Mihály a maga korára nézve, azt leg-
beszédesebben bizonyítja az az országos öröm, mely I860 decemberében 
amnesztianyerésének hírét fogadta. Müvei száműzetése alatt is eleven erő-
ként hatottak. A Függetlenségi Harc Történetét Alzog «Katholische Moral-
Theologie» című munkájának címlapjával csempészték be a könyvárnsi 
forgalomba, és az olvasók könnyek között forgatták lapjait. Nem kisebb 
lelkesedés fogadta a Huszonötév Történetét. Erre nézve Toldy Ferenc .azt 
mondja: «Te megteremtetted e kor históriáját s érdemed halhatatlan.» 
Salamon Ferenc szerint: «Valahol munkáról volt szó, azt látszott mon-
dani fiatal társainak, amit IV. Henrik a katonáinak : oda tartsatok, ahol 
az én fehér tollamat látjátok lengeni: ez a ti zászlótok!» 

Hogy már egészen fiatalon mennyire becsülték Horváth Mihályt kor-
társai, bizonyítja az, hogy 28 éves korában kapta meg az első akadémiai 
jutalmat, 30 éves korában az Akadémiának levelező tagjává lett, két év 
múlva pedig elnyerte a rendes tagságot. 

Mikor tizenhét és fél évi száműzetés után hazajött, a történetírói 
gárda vezérévé lett. A Történelmi Társulat másodelnöke-, majd elnökeként 
igen nagy hatást tett hallgatóságára, főleg az ifjú nemzedékre. 

Hogy mekkora az állandó értéke Horváth Mihály történetírói mun-
kásságának, arra nézve Márki Sándor szavait idézem : 1. összefoglaló mun-
kája olyan érték a históriában, mint Werbőczy Tripartituma a jogban ; 
2. mint történetíró is sok tekintetben az államférfiú munkáját végezte ; 
3. oly könnyűvé és természetessé tette a rengeteg anyag áttekintését, 
hogy ebben a történetírók nagy része még mostan is követi. 

Vájjon nem alkalmazhatók-e a magyarság mai helyzetére a szerzőnek 
következő szavai : «Egy újabb nemzedék ismét az ő (Horváth Mihály) 
könyveiből erősítgette azt a hitét, hogy a történelem és a jog folytonos-
sága alapján szilárdan álló nemzete fenmarad, ha önmaga mérséklésé-
ben ép oly erőt tanúsít, mint imént a harcban tanúsított.» (287. 1.) 

Villámként világítanak bele nemzeti jövőnk remélhető kialakulásába 
ezek a nyilatkozatok. Azt hirdetik, hogy erkölcsi erőnkből és történeti 
multunkból fakad jövőnkhöz való jogunk. 

Horváth Mihály a meggyőződós törhetetlen erejével, a hazaszeretet 
gyújtó lángjával, az igazság erejében való tántoríthatatlan hitével hirdette 
mindenha a demokratikus és liberális eszmék diadalát. Meggyőződésétől 
sem a magán-, sem a nemzet életében beállott fájdalmas változások nem 
térítették el. Arról nemcsak írásaiban tett tanúságot, hanem mint gya-
korlati politikus miniszteri és püspöki hatáskörében is. Bátor hitvallásá-
val szemben minden előítélet elbukott. 

Méltó szavakkal fejezi be Márki Sándor munkáját : «Mi, akik Horváth 
egyik alkotásának, a Magyar Történelmi Társulatnak ötvenéves működé-



-272 TUDOMÁNYOS IBODALOM. 

sét csöndesen, családiasan ünnepeljük, első koszorúnkat annak a történet-
irónak nyujtjnk, aki ezer év tanulságaival az eszmónyiségbe vetett hitet 
történetírásunkban kiirthatatlanul meggyökereztette.» 

SZŐTS G Y U L A . 

A Kis l a l i u l . v -Tá r sa sú í i É v l a p j a i . Új folyam. 51. kötet. 1917—1918. 
Budapest. 1918. 332 1. Franklin-nyomda. 

A székfoglalók, jutalmazott pályaművek, bírálatok és pályázatok meg 
tájékoztató közlések szokott rovatain kívül a Zrinyi Miklós és Tompa 
Mihály emlékeinek szentelt ülések tárgysorának közlése teszi teljessé e 
kötet tartalmát. Az irodalomtörténeti tárgyú tanulmányok egy része — 
Berzeviczy Alberttől Tompa Mihály emlékezete, Kóky Lajostól Agai Adolf 
emlékozete, Négyesy Lászlótól Tompa Mihály, Szász Károlytól Fiók Ká-
roly emlékezete ós Takáts Sándortól Zrinyi Miklós emlékezete — nyom-
tatásban, a Budapesti Szemlében már előbb is megjelent s folyóiratunk-
ban is utaltunk rájuk (1916: 193, 330, 193; 1917 : 435; 1918: 331.). 
Ugyanez mondható Kern Aurél jelentéséről az 1917. évi Greguss-jutalom 
tárgyában. (Első Zenei Évkö r : folyóiratunk 1918: 331. 1.) Mellettük a 
verses és prózai dolgozatok sorából kiemelkedik Beöthy Zsolt ünnepi 
megnyitója Zrinyi szaváról, mely «nemcsak azt hirdeti, először és vilá-
gosan, hogy : a haza minden előtt ; hanem azt is, hogy : mindent a 
hazáért ée a hazának». E lelkes alkalmi elmélkedésen kívül kissé alább 
azok az üdvözlő beszédek olvashatók, melyeket a Társaság elnöke az 
újonnan megválasztott tagokhoz (Bánfí'y Miklóshoz, Kéky Lajoshoz, Sajó 
Sándorhoz ós Szász Károlyhoz) intézett, továbbá a velük kapcsolatos vá-
laszok. Sajó Sándor székfoglalójában Dalmady Győző emlékezetét újítja 
fel. Hangsúlyozza, hogy Dalmady az eszményi tisztaságú szerélem köl-
tője s bár képzelete és nyelve nem nagyon gazdag, a tartalom ós forma 
harmóniája kedvessé meg értékessé teszi legszebb dalait. Jellemző rá a 
refrain kedvelése. A családi érzésbe olvadt szerelem mellett költészetének 
másik főtárgya a hazafiság. Idetartozó verseiben gyakran nyer kifejezést 
a költő csitíthattlan vágya egy független Magyarországért ; általában haza-
fias eszményeit, magyar reményeit és bánatát dalolja, mintegy tanító cél-
zattal. Dalmady Győző, mint hazafias költő, a multak legnemesebb hagyo-
mányaihoz kapcsolódik ; költészete a maga egészében, mint egy költő 
lelki világának, kora érzéseinek s hangulatának tükre, mindenkor tiszte-
letreméltó irodalmi emlékül sugárzik felénk. A felsorolt prózai dolgozatok 
mellett Ábrányi Emilnek és Kozma Andornak Zrínyiről, Lévay Józsefnek 
és Sajó Sándornak pedig Tompáról szóló szép alkalmi versei teszik vál-
tozatosabbá a közlemények egymásutánját. 

A különböző pályaművekre vonatkozó bírálatokat Császár Elemér, 
Hegedűs István, Jakab Ödön, Kóky Lajos és Biedl Frigyes írták. Jutalmat 
nyertek a következő pályaművek (melyeket az évkönyv mindjárt közöl is) : 
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Csép Leo : A János. (Elbeszélő költemény. Széher Árpád-díj) ; Schauschek 
Árpád: Henszlmann Imre. (Tanulmány. Somogyi Dezső-díj); Szabados 
Ede : Az utolsó harminc év német lírájából. (Műfordítások. Radó Antal-díj). 

Vargha Gyula titkári jelentése a Kisfaludy-Társaság 1917. évi mun-
kásságának szemléletes képét nyújtja. A tájékoztató közlések közt olvas-
ható Hegedűs István őszinte megindultságtól áthatott búcsúztató beszéde 
Ponori Thewrewk Emil ravatalánál, Tisza István gróf rendes taggá való 
ajánlása Jakab Ödöntől és Kozma Andor alkalmi felolvasása Shakespeare 
és Arany címen. A jegyzőkönyvek kivonataiból megtudjuk, hogy AVallen-
tinyi Dezső összegyűjtötte Tompa Mihály leveleit s a Társaság hajlandó 
az irodalmi érdekességű, egyéb gyűjteményben még meg nem jelent da-
rabokat alkalmas időben kiadni. A tartalmas kötet hivatalos tudósításai-
nak utolsó tétele, hogy a Kisfaludy-Társaság vagyona az 1917. óv végén : 
595.08S korona. 

VELEZDI MIHÁLY. 

A Gyöngyösy Irodalmi Társaság Évkönyve. I V . k ö t e t . U n g v á r . 1918. 
148 1. Földesi Gyula nyomdája. 

Vidéki társai sorában céltudatos munkájával tisztes helyet vívott ki 
magának az 1906-ban alakult Gyöngyösy Irodalmi Társaság. Hároméven-
ként megjelenő, gondosan szerkesztett, tájékoztató kiadványából látni, 
hogy a Társaság tagjai és vezetői helyesen fogják föl önként vállalt szép 
feladatukat s működésükben ízléssel és hozzáértéssel egyeztetik össze a 
helyi szempontokat a közművelődés országos érdekeivel. A most megjelent 
Évkönyv a szokásos hivatalos tudósításokon kívül az Arany-emlékünnepély 
műsorát, az elhunyt tagokról szóló emlékbeszédeket, továbbá a Társaság 
tagjainak tollából való változatos tartalmú prózai és verses műveket közöl. 
Komanecz Mihálynak Szabó Albert (1854—1915.) szépirodalmi munkásságát 
is méltató emlékbeszédéből tárgytörténeti tekintetben érdekes adatként 
emelkedik ki az a ténymegállapodás, hogy a Bede Anna tartozása c., 
Mikszáthtól népszerűvé tett történetet, a fentemlített vidéki költő hosszabb 
elbeszélő költemény alakjában dolgozta fel. — Deák Gyula Fincicky Mihály 
(1842—1916) emlékezetének szentelt alapos dolgozatából kitűnik, hogy a 
megboldogultnak «értékes munkája a magyar-orosz népmesék hatalmas 
gyűjteménye. 1910-ben szedegetett össze ifjúkori írásaiból 40 népmesét, 
amelyeknek magyar fordítását kiadás végett felajánlotta a Kisfaludy-
Társaságnak. A Társaság Berze Nagy Jánossal jegyzeteket készíttetett a 
kötethez. A munka még nem jelent meg.» — Antal Miklós : Somló Sán-
dor emlékezete méltó társa az annak idején egyebütt megjelent szép alkalmi 
cikkeknek. — Gyöngyösy László Gyöngyösy István ifjúságáról szóló dol-
gozatában eddigi kutatásait a tudományos kutatás újabb eredményeivel 
gyarapítva tette közzé a tőle megszokott könnyen folyó, magyaros elő-
adásban. — Mint a Társaság kegyeletes érzésének szép bizonysága em-
líthető meg az a határozat, mely Somló Sándor szülőházát ós Tóth Ede 
lakóházát a közel jövőben emléktáblával fogják megjelölni. Végül teljes-
ség kedvéért álljon itt a Gyöngyösy Irodalmi Társaság pályatétele: tUng-

Irodalomtörténet. 18 



-274 TUDOMÁNYOS IBODALOM. 

vármegye írói a legrégibb időktől napjainkig. Csak magyar nyelvű írók 
és azok ismertetendők, akik Ungvármegyében születtek, vagy éltek. 
A pályázat határideje 1920 január 1. Jutalom 300 K. A pályázaton részt-
vehet bárki». 

BAROS GYULA. 

Solymossy Sándor: Adalékok a Toldi-mondához. B u d a p e s t . 1 9 1 8 . 24 1. 
Különlenyomat az Ethnographia 1918. évfolyamából. 

A sokat vitatott Toldi-monda tárgytörténetét újabb párhuzamokkal 
gazdagító jeles tanulmány (a magyar monda s a középkori lovagi epika 
anyaga közti egyezéseket vizsgálva) nem minden alap nélkül hangsúlyozza, 
hogy az egy terjedelmes prágai kalandot leszámítva, néhány apróságon 
kívül az Tlosvai-féle költemény tartalma egybeállítható a lovagepika iro-
dalmából. Az itt szóbajöhető elemek nálunk már Uosvai előtt százados 
múltra tekinthettek vissza s leszármazásuk ideje a lovagkorra teendő. 
Ami a jelzett motívumok ideiutását illeti, «azt kell hinnünk, — úgymond — 
hogy irodalmi úton, kéziratokban történhetett.» A szerző ugyanis elkép-
zelhetetlennek tartja, hogy Nagy Lajos udvarában ne ismerték volna azt 
a Parcival-átdolgozást, mely az Anjou-ház dicsőítésére készült. Tényleg 
furcsa is lett volna, ha épen Nagy Lajoshoz nem juttatják el azt az 
eposzt, melyben ő a Gral-királyok egyenes leszármazottjának van föltün-
tetve. «S épen a Pareival-eposz első része egyezik Toldi ifjúságának tör-
ténetével! Az említett s a dolgozatban nagy tudományos készültséggel 
részletezett érvek alapján a szerző arra a feltevésre jut, «hogy kellett 
nálunk és pedig a lovagság idején, a magyar udvarban megismert kül-
földi minták alapján egy Toldiról szóló lovageposzunknak keletkeznie, 
mely a későbbi mostoha idők viharaiban elkallódott, de maradtak még a 
XVI. században olyan töredékei, hogy belőlük kegyeletes utánjárással jó 
Uosvai Péter összeállíthatta krónikás énekét.» E jelentős, de mégis csak 
föltevésszerű megállapítás után oly adatok előkerülése volna igazán ör-
vendetes, melyek a mostani tetszetős lehetőséget a valóság erejével ható 
ténnyé érlelnék. 

—t. — y. 

Vörösváry Ferenc: Az Erzsébet Népakadémia XVI. évi működése. B u d a -
pest. 1918. 63. 1. Kiadja az Erzsébet Népakadómia. 

A magyar irodalomtörténet ezidén kissé gyéren szerepelt az előadá-
sok sorában. Solymossy Sándor : Mit olvassunk ? cimű előadássorozata, 
mely áttekintő jellemzést adott a hazai ás külföldi újabb regény- és novella-
irodalom legkiválóbb műveiről és művelőiről ; Glatz Ernő : A magyar hős-
költészet ós Glatz Ernő : A magyar irodalom irányai cimű kurzusai kép-
viselték tudományszakunkat; az egyes előadások sorában Laczkó Géza 
Zrínyiről, a költőről, ós Glatz Ernő Csokonairól olvasott föl ; a tanulmányi 
kirándulások közül fölemlíthetjük a Nemzeti Múzeum könyvtárának és a 
Petőfi-Háznak megtekintését, mindkettő Gorzó Dénes vezetésével. — A 
füzet közli Hegedűs István két elnöki megnyitóját, Vörösváry Ferenc fő-
titkári jelentését, részletes beszámolót a Népakadémia 1917—18-iki műkő-
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déséről ; két uaplószerű háborús cikken kívül (melyeknek ma csak aktua-
litásuk kisebb érdekességüknél) a magyar irodalom is helyet kapott az 
értesítőben, Glatz Ernőnek Gyóni Gézáról az ünnepi közülésen tartott 
fölolvasását olvassuk a 30—38. lapokon. A Gyóni költeményeiből vett 
bőséges mutatványokat ismertető sorokkal kapcsolja egybe az inkább po-
litikai s hazafias színezetű, mint esztétikai jellegű fölolvasás. B. Z. 

Anno 1919. A Szent István-Társulat almanachja. Budapest. 1918. 184 1. 
Ara 10 kor. 

A naptári rész mellett Giesswein Sándor, Yass József, Sik Sándor, 
Domonkos István, Harsányi Lajos, Kincs István, Anka János, Kiss 
Menyhért, Szalay Mátyás, Sziklay János, Kocsis László, Váth János, 
Cséplő István, Erdősi Károly, Törökné Kovács Hermin és mások dolgo-
zatai. A költemények és elbeszélések sorában van egy irodalomtörténeti 
érdekességű közlemény is : Brieits Frigyes tanulmánya : Ujabb egyházi 
szónokaink. A szerző szerint a magyar katolikus prédikáció történetében 
Pázmány Péter óta senkinek sem volt olyan nagy hatása, mint Prohászka 
Ottokárnak. Iskolája ma döntően uralkodik. Patetikus előadása számos 
követőt vonz, elannyira, hogy a mester erénye az utánzók körében modo-
rossággá torzul. A voluntarista szónoki iránynak ez a neves alakja főleg a 
következő újításaival hatott a közönségre: 1. a modern embert fölötte 
érdeklő szociális problémáival; 2. filozófiai ós világirodalmi apparátusával; 
3. lélektani módszerével és szuggesztív rábeszélő képességével ; 4. nyelvé-
vel és előadásával. Prohászka nem mindig magyaros ugyan és nem min-
dig fejezi ki világosan a gondolatait, de eszméi és érzelmei mindig költői 
stílusban jelennek meg. Mellette kimagasló egyházi szónok Hock János, 
a franciás prédikáló irány követője. Az intellektualista szónoki irányt 
Bangha Béla műveli nagy sikerrel. Az ő szónoklatainak már nem a lira 
a lelke, hanem a dogma. Nem arra törekszik, hogy hallgatóit fölmelegítse, 
hanem arra, hogy meggyőzze. Hogy perzselő temperamentummal is tud 
beszélni, erre jó példák tömegszónoklatai. A többi XIX. századi katholikus 
hitszónok közül kiemeli még a szerző Albach Szaniszlót, Szabó Imrét, 
Schlauch Lőrincet, Buttykay Antalt és Mihályfi Ákost. 

(r.) 

Gopcsa László : A magyar gyorsírás története. M á s o d i k b ő v í t e t t k i a d á s . 
Szeged. 1918. 224 1. Várnay L. kiadása. Ára 8 kor. 

A több mint száz éves magyar gyorsírás történetét Gopcsa László 
dolgozta fel először rendszeresen könyvének 1893-ban megjelent első 
kiadásában. Azóta a gyorsírás hazánkban még nagyobbat fejlődött. 1914-
ben 402 tanfolyamon 17,253-an tanultak gyorsírást s ezek közül 370 tan-
folyamon a Gabelsberger—Markovits-félét 16,112-en. Ennek a fejlődési 
folyamatnak képét rajzolja a szerző oly módon, hogy az elméleti vagy 
gyakorlati téren kiváló gyorsírók kimerítő életrajzát adja s a gyorsírás 
terjesztésére hivatott szervezetek működését jellemzi. 

Az első önálló magyar gyorsírási rendszert Gáti István (1749—1843.) 
alkotta meg. Rendszere a gyakorlatban nem válhatott be. így a magyar 

18* 
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gyorsírásnak első úttörője Hajnik Károly (1806—1866.), aki az angol 
Taylornak magyarra átültetett rendszere szerint sztenografált s a negy-
venes évektől a kiegyezésig szerkesztette az országgyűlési naplókat 1863-
ban jelent meg Markovits Iván könyve, amelyben a német Gabelsberger-
féle gyorsírást alkalmazta a magyar nyelvre. 191 l-ben létesítette az Országos 
Gyorsírási Tanácsot, a magyar gyorsírási ügyek intézésére. 

A könyv nyolcvan oldalnyi függeléke a magyar gyorsírás okmány-
tárát adja. oy. 

Váczy János: Tompa Mihály emlékezete. S z ü l e t é s é n e k század ik é v f o r -
dulóján. Arcképpel. Budapest. 1918. 27 1. Akadémiai kiadás. Ára 1 kor. 

Tompa Mihály irodalomtörténeti jelentősége, hogy a szabadságharc 
és a kiegyezés közti korszak érzéseinek Arany János mellett legművészibb 
tolmácsa. Ez a megállapítás, melynek becses közhellyé tételében Váczy 
Jánosnak nem kis érdeme van, újabb megerősítést nyert a költő születé-
sének századik évfordulóján elhangzott akadémiai felolvasásban. A formailag 
választékos megemlékezés nem puszta ismétlése az eddig ismert adatok-
nak, hanem a legújabb kutatásokat is értékesíti s a kortörténeti háttér 
vázlatában — főképen az egykorú lapok alapján — még el nem csépelt 
és jellemző idézetekkel világítja meg a rémuralommal küzdő sajtó lele-
ményességét. 

B. Gy. 

Wiesner Emil : A pornográfiáról. B u d a p e s t . 1919. 40 . L Az A t h e n a e u m 
kiadása. Ára 2 kor. 40 f. 

A pornografia olyan régi, mint maga az emberiség. A Biblia ós a 
Talmud tele van erotikus részletekkel, a nemi elet leplezetlen leírásával. 
Számos keleti munka szinte szenvedéllyel ismerteti a különböző perverzi -
tásokat s egyik-másik valósággal glorifikálja a természetellenes szerelmet. 
Ez a meztelen erotika föl-fölbukkan a nyugati irodalmakban is, sőt meg-
van a népköltészetben, melynek darabjai át vannak szőve a legobszcénabb 
kifejezésekkel és történetekkel. Hogy mi az erotika és mi a pornografia, 
ez a legnehezebb problémák egyike. Egy író Shakespeare munkáiból 
összeállította a trágár mondásokat és a szemérmetlen gondolatokat. Ez a 
gyűjtemény egyhuzamban olvasva valósággal elrettentő, de külön-külön a 
maga helyére beillesztve annyira kíegószíti a megfelelő szöveget, hogy 
épenséggel nem teszi a trágárság benyomását. A külföldön általában azt 
tekintik pornografikus szövegnek, amely az olvasót szembeszökően ingerli 
a kicsapongásra. A határvonalat nagyon nehéz meghúzni. Például Boccaccio 
rosszhiszemű kivonatban pornográf iróvá vedlik, pedig egyébként nem 
mondható annak. Az érett ember különben is más szemmel olvas, mint 
az ifjúság, melyre a szennyirodalom bomlasztó hatású lehet. Minden ország-
ban szigorú büntetések várnak a pornográf könyvek íróira, kiadóira és 
terjesztőire. Például a francia törvények egy hónaptól két évig terjedhető 
fogházzal sújtják a vétkeseket. 
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Daliás idők muzsikája. Zenei ünnep az elesettek özvegyei és árvái javára 
a m. kir. Operaházban 1918 május hó 26-án. Összeállította Haraszti Emil. 
Budapest. 1918. 128 1. Ára 20 kor. 

E kiadvány első része a kiváltságosak számára rendezett «nagyszabású» 
zenei ünnepen elhangzott prológnak (Bákosi Jenőtől) ós szózatnak (Pékár 
Gyulától), valamint az előadott történelmi magyar daloknak s katona-
nótáknak szövegét közli. Második része Háború és zene címmel a hang-
verseny programmjával összefüggő tanulmányokat ad. Ezek között néhány 
irodalomtörténeti érdekű is akad. Beöthy Zsolt A magyar katona a króni-
kákban címen azt fejtegeti, hogy a világ összes költészetei között a magyar 
mutat föl legtöbb katonaköltőt s hogy más nép költészetében aligha van 
a katonának olyan uralkodó helye, mint a magyarban. E szempont figye-
lembe vételével néhány mesteri vonással megrajzolja krónikáink alapján 
a régi magyar katona képét. Fejérpataky László azt kutatja, mint jelent-
kezik A zene vitézek címerében. Bővebben szól Tinódi Sebestyén címeréről 
(második részében egy koboz). A Rákóczi-kor zenéjéről Kern Aurél ír. 
E kor zenéjének, úgy látszik, Thaly Kálmánja Káldy Gyula, aki «páratlan 
buzgalommal és lelkesedéssel gyűjtötte és .népszerűsítette a Bákóczi kora-
beli muzsikát», de aki «csak elvétve jelölte meg pontosan a forrást, ahonnan 
dallamait merítette». Kern Aurélnak föltűnik egy-egy dalnak periódikus fel-
építése, a különböző ütemű szakaszok egymásutánja s változatossága, egy-
szóval a fejlett zenei metrum (a XVIII. századi zene szempontjából), de a 
• gyűjtés»-nek meghiteltetését az összehasonlító kritikára bízza. Foglalkozik 
még P. Horváth Ádám énekgyűjteményével (1814.), az egyetlen autentikus 
forrással Szabó Bertalan Magyar hadi- és katonatáncok c. adalékában a 
táncnóták és verbunkos nóták szövegéről is szól. Császár Elemér Az in-
szurrekció dalvilágát ismerteti régebbi kutatásai alapján. Cserna Andor 
A szabadságharc zenéjéről szólván, megállapítja, hogy amint szabadság-
harcunk Petőfi versein és néhány szónoklaton kívül alig hagyott reánk 
nevezetesebb alkotást, azonkép a negyvennyolcas idők gyéren adtak új 
melódiákat. Elősorolja a Kossutli-nóta eredetére vonatkozó véleményeket 
és a 48-as katonanótákból ad mutatványokat. Kacsoh Pongrác A mai 
katnnanóláról ír. Szerinte az egyes katonai alakulatok «nótafá»-i voltak 
a katonadalok változatainak szerzői. Ők töltötték ki a régi nótakereteket 
ezredükre, századukra vonatkozó részletekkel, elnevezésekkel, ők faragtak 
több különböző versből egy újat, ők csináltak régi dalok töredékeiből új 
nótát. A háborúban néhány feledésbe merült, igen régi, szép katonanóta 
is felujult. Kacsoh szerint a négyéves világháborúnak legértékesebb s leg-
rokonszenvesebb eredménye (a bizonyára sok más értékes és rokonszen-
ves eredmény között, amikről sajnálatunkra nem szól) «a magyar népies 
katonadal számbeli és esztétikai értékekben való szembeöltő gazdagodása». 
E vigasztaló tanulsággal tesszük le a szép kiállítású, gazdagon és szak-
avatottsággal illusztrált könyvet. B. Z. 


