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T A N U L M Á N Y O K . 

Czuczor Gergely ismeretlen költeményei. 
í r ta : ZOLTVÁNY IRÉN. 

Czuczor Gergely költői hagyatékában van három érzelmes 
hangú költemény. Ezek közül az egyik már régóta ismeretes. 
Meg-jelent a Toldy-féle 1858-ik évi kiadásban is mint Czuczor 
Gergely költeményeinek jóidéig legteljesebb gyűjteményében. 
Czuczor költeményeinek újabb kiadásában, amely 1899-ben há-
rom kötetben jelent meg,1 ebben az ú. n. kritikai kiadásban 
sikerült egyebek közt Czuczor költeményeinek eredeti lelő-
helyét is megállapítani. A kiadás I. kötetének a végén található 
jegyzetek közt föl van említve, hogy Czuczornak Egy lelkes 
hölgyhöz c. költeménye eredetileg a régi Athenaeum с. folyó-
iratban 1840-ben jelent meg (I. félév 30. sz.) Etc álnév alatt, 
minthogy már 1836-ban megkezdődött politikai üldöztetése, s 
e miatt különböző álneveket volt kénytelen használni. Czuczor-
nak ez az egyik álneve ismeretes volt már régóta. Kérdéses 
lehet azonban, hogy a költemény csak fiktív jellegű-e, avagy 
pedig van-e reális személyi vonatkozása, s ha igen, vá j jon ki-
hez lehet intézve? 

Éppenséggel elgondolható volt ugyan, hogy a költemény 
teljesen fiktív jellegű. Hiszen tudjuk, liogyr a mult század har-
mincas-negyvenes éveiben divatban voltak a típusos l írai ter-
mékek, dalok és ódák egyaránt. Amióta ugyanis gróf Széchenyi 
Is tván 1830-ban megjelent Hitel c. könyvét „honnunk szebblelkű 
asszonyinak" ajánlotta, akiket „a polgári erény és nemzetiség" 
védőangyalainak nevez, s akik — sa já t szavait idézve: „minden 
körül bá j t és életet vonnak" —, azóta költőink gyakran aposztro-
fálták a magyar nőt, ma jd mint a haza érdekében küzdő fér-
fiak hűséges és lelkes bajnoktársát , majd viszont mint a haza-
szeretet dolgában liidegszívű, márványkeblű leányt vagy asz-
-szonyt. Elég legyen hivatkoznunk erre nézve példákul Garay 
Jánosnak Magyar hölgy és Hazám hölgyeihez c, verseire, vagy 

1 Czuczor Gergely összes költői müvei. — Eled teljes kiadás. — Élet-
rajzzal és jegyzetekkel ellátva sajtó alá rendezte Zultvány Irén. 
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Vörösmarty Mihálynak Az úri hölgyhöz, továbbá A magyar-
talan hölgyhöz és A magyar hölgyekhez c. költeményeire. 

Czuczornak Egy lelkes hölgyhöz c. költeményét nem soroz-
h a t j u k az imént említett költemények csoportjába; mert habár 
ez utóbbiakhoz hasonlóan, előfordul ugyan benne némi hazafias 
motívum, mégis Czuczor költeményében több olyan mozzanat 
van kifejezve, amelyek határozott egyénre utalnak és nagyon 
is élményi jellegűnek muta t ják a költeményt. Két versszakot 
(a negyediket és ötödiket) kivéve, a többi mind konkrét vonat-
kozású és magasztalása egy bájos, szende és nagymíveltségű 
úr i hölgynek. Erről a személyi vonatkozásról sikerült száj-
hagyomány ú t j á n annyit megtudni, hogy az a hölgy, kit Czu-
czor e versében dicsőít, Károly i György gróf neje volt, akit 
Czuczor bará t jának, Bártfay Lászlónak családi körében ismert 
meg Pesten, az egyetemutcai Károlyi-palotában, hol Bár t fay 
mint a grófék t i t ká r j a lakott. 

Ám ez a szájhagyomány, mint az alábbiakból kiderül, nem 
bizonyul valónak. Sőt — amit a költemény utolsó versszaka 
csak nagyon halaványan sejtet — Czuczor költeménye nem 
csupán magasztalása egy „lelkes" úrihölgynek, hanem ez utóbbi 
i rán t mélyebb érdeklődést is r e j t magában. Ezt azonban ma-
gából a szóbanforgó költeményből nem lehet biztosan meg-
állapítani. Vannak Czuczornak ennél sokkal nyíltabb hangú 
versei, amelyeket mégis nagy tévedés lenne reális, személyi 
vonatkozású szerelmi költeményeknek tar tani . Ilyenek pl. a 
Kupidó, Áldozat és Eliza c. versek, amelyekről a szakember 
azonnal fölismerheti, hogy a Czuczor idejében nagyon divatozó 
anakreoni versek mintá jára készült puszta utánzatok. Egyik-
nek, a Kupídó-пак címe alá maga Czuczor odaírta, hogy: ana-
kreonteon. Ilyenféle, reális élmény nélkül szűkölködő versei még" 
Czuczornak a Kezdődő szerelem. Az alvó szép, Nyilatkozás. 
Kérelem, Leányerény és A ligethez c. költemények. 

A fölsoroltakon kívül tudvalevőleg írt még Czuczor számos 
szerelmi tárgyú népdalt, mégpedig a negyvenes évek elején 
Toldy Ferenc biztatására külön a nép számára kiadni szándé-
kolt gyűjteményeknek Czuczortól írt előszava szerint, azzal a 
célzattal, hogy megnemesítse a szerinte sokszor ízléstelen nép-
dalokat. E népies dalok teszik Czuczor költészetének legerede-
tibb, s másrészt legkitűnőbb oldalát. Ezeknek irodalomtörténeti 
méltatása azonban nem tartozik ide, mostani tárgyunkhoz. Itt 
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csak azt említ jük föl röviden, különösen Czuczor éveken át 
tartó üldöztetésére való tekintettel, hogy e népies dalokban 
Czuczor nem a saját érzéseit zengi meg, hanem csak arra tö-
rekszik, hogy eltalálja és híven fejezze ki a magyar nép érzés-
módját. Czuczor szerelmi tárgyú népdalai e szerint legnagyobb-
részt — mint szokás nevezni — helyzetdalok, vagyis a költő 
igyekszik beleélni magát egy magyar parasztlegény vagy pa-
rasztleány érzelmi világába. Bármily csinosak is Czuczor nép-
dalai, éppen az élmény szerűség hiánya idézi elő, hogy gyakran 
nincs bennük igazi megkapó közvetlenség és bensőség, « ami 
ennek a lap já t teszi: az érzés melegsége és l írai hevülete. 

Egy lelkes hölgyhöz c. költeménye, az előbb említett versei-
vel ellentétben, határozottan személyi vonatkozási! és bár tom-
pítottan, mintegy hangfogóval fejezi ki a költő érzését, a 
puszta m agaszt alá son kívül a lelkesnek mondott hölgy iránt 
mélyebb érdeklődést, mélyebb érzést is rejt magában. 

Ezt immár minden kétséget kizáróan meg lehet állapítani, 
mert erre nézve hivatalos tanúbizonyságot szolgáltat özvegy 
Latesz Józsefné, szül. Zathureczky Janka, győrmegyei bezi föld-
birtokos úrasszony, aki megküldte Czuczor három költeményét 
másolatban a pannonhalmi főmonostori könyvtárnak. E három 
költemény között található a „lelkes hölgyhöz" címzett vers is. 
Ez utóbbi, mint tudjuk, nyomtatásban is megjelent, míg ellen-
ben a másik két költemény mindeddig kiadatlan. 

Czuczor költeménye felső-zaturcsai Zathureczky Zsófiára, 
a későbbi férjezett Kőmíves Mihálynéra vonatkozik, aki 1793-
ban született és igen nagy kort ért el. 

íme tehát a » lelkes hölgy "-et nem a pesti Károlyi-palotában, 
huném Győrött kell keresnünk. — De tartsunk szépen sorrendet. 

Czuczor Gergely, aki 1800-ban született, 1824 őszén, tehát 
egészen fiatalon, mint kezdő tanár került a győri bencés főgim-
náziumba, hol eleinte az alsó, nyelvtani osztályokban taní tot t , 
1826-ban az ékesszólás tanítója lett, az 1828/29-iki iskolai évben 
pedig a szintén győri főapátsági líceumban a magyar nyelv és 
irodalom tanáraként működött. Mikor Czuczor i f jonta Győrbe 
került, már akkor hírneves költő volt, mert Augsburgi ütközet 
e. eposza ekkor már megjelent Kisfaludy Károly Aurorájában 
s az i f j ú bencés e művével, még Vörösmarty Zalán futása előtt, 
egy vívásra a nemzet költőjévé emelkedett. Egyébként Győrött, 
л tanárkodás kezdő éveiben néhány kisebb versén kívül nagyolib 

5 * 
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költői a lkotásra nem volt ideje. Másrészt sokat betegeskedett 
is. Betegségéből fölépülve, már nemsokáig maradt Győrött, 
mert főapá t j a , tisztán tanügyi tekintetből, 1830 őszén Komá-
romba nevezte ki tanárnak. 

Czuczor, mint az alábbiakból ki fog tűnni, minden való-
színűség szerint 1824 őszétől egészen a most említett időszakig, 
vagyis ha t évre terjedő győri tanárkodása idején ismerkedhetett 
meg Zathureczky Zsófiával. Mikor Czuczor Győrbe került ta-
nárnak, 1824-ben, Zathureczky Zsófia 31 éves volt s így hét és 
fél évvel idősebb Czuczornál. Zathureczky Zsófiának ekkor mái-
jó hírnek örvendő nőnevelő magánintézete volt. Egy emlék-
iratában elmondja, hogy 15 éves korában elvesztette édesanyját, 
« mint öt tes tvér közül a legidősebbre, reá nehezedtek a háztartás 
gondjai. Azonban öt év eltelte után, 20 éves korában, tehát 
1813-ban, megkérte a kezét az előkelő családból származó Kő-
míves Mihály, az akkori győri evangélikus gyülekezet érdemes 
kurátora. A t y j a beleegyezésével hozzá ment nőül, de f é r j e ha-
marosan meghalt , úgyhogy l3/i évi házassági együttlét után, 
Zathureczky Zsófia már 22 éves korában özvegységre jutott. 
Atyja szeretettel fölkarolta ugyan, de ő nem akar ta otthon 
testvérei kezéből a házi kormányt kivenni s tovább is önálló 
óhajtott maradn i , ezért özvegyi lakásán néhány év múlva, már 
a húszas évek elején, iskolával egybekötött nőne velő-intézetet 
alapított. Mint. emlékiratában szerényen említi: nem a maga 
érdeme, hanem atyjának, idősebb Zathureczky Sámuelnek jó 
hírneve mia t t magánjellegű nőnevelő-intézete annyira fölvirág-
zott, hogy iskolájának látogatottsága mia t t csakhamar, két 
ízben is, mind nagyobb lakásról kellett gondoskodnia. 

Hogyan ismerkedett meg- Czuczor Zathureczky Zsófiával? 
Minden valószínűség szerint úgy, hogy ez utóbbi több ízben 
könyveket kölcsönzött ki olvasásra, egyebek közt a győri ben-
cések házi könyvtárából is, amelyet mint a magyar nyelv ta-
nára* Czuczor kezelt. Esetleg Czuczor a sa j á t könyvei közül is 
átadhatott egyet-kettőt olvasásra. Czuczornak mindenesetre 
gyakrabban lehetett módja találkozhatni a nagyműveltségű és 
igen bájos úrihölggyel. így történhetett, hogy a fiatal t anár 
szíve lángra lobbant Zathurecky Zsófia iránt , s nem is t i tkolta 
előtte érzelmeit,. amennyiben a Zsófiától olvasásra kölcsönzött 
egy-egy könyvbe — unokahúga szerint, kinek Zsófia maga be-
szélte el — há rom verset, helyezett el. Ezeknek egyike volt a 
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később nyomtatásban is megjelent Egy lelkes hölgyhöz c. isme-
retes költemény. 

' A másik két vers eddigelé még kiadatlan. A pannonhalmi 
irattárban levő másolatuk és özvegy Latesz József né, született 
Zathureczky J a n k a úrhölgynek emlékkönyvében is lemásolt szö-
vegük alapján itt közlöm őket nyomtatásban először. Az egyik-
nek már a címe is kifejező: A bírhatatlanhoz, s egész terjedel-' 
mében így hangzik: 

Ha messze tengerek | Szilaj hullámzaja ] Szakasztna tőled el | Te, 
eltem angyala: | Habokra szállanék | S a szív reménylene, | Hogy partra 
ju t t a t el I Szerelmem Istene. | Ha túl egetverő [ Jégülte bérceken | El-
zárva rejtene | Bűvös tündéri hon: | örök zarándokul | Nyomoznám lak-
helyed, I Míg végre díjamul | Megáldna Ég veled. | De most hozzád közel 
t Ah — mégis messze én | Hiába csüggök úgy | Szemednek kék egén; | 
Utánad karjaim [ Mi haszna nyúljanak, [ IIa Isten és világ [ Elérnem til-
tanak. I Hát forró vágyaim | Lángolni szűnjetek. | El — messze tőlem el 
t Ti boldog képzetek! | Kiért nyög e kebel, | Kit szívem úgy imád, | Hisz 
úgysem bírhatom | Ez égi ideált. 

A másik Egy elbúsult naplójából e. vem jóval rövidebb; két 
sora mindkét másolatban értelmetlen; egyébként így hangzik; 

Ti nap, hold és csillagok ] Reám ne mosolyogjatok, t Szenvedőnek a 
mosoly I Marcangoló gúny és pokol. | A remény egy csalétek, | Melyet ízlelni 
vétek, I ígéret, pokol vár [így!] | Káprázat, levegő ár [így!] 1 Kővé legyen 
kebelem, | Ha így tesz a sors velem. | Oly szív miért is dobog, ( Melyért 
visszláng nem lobog. 

Ez utóbbi kis vers szemlátomást pongyola kidolgozású és 
szinte azt kell hinnünk, hogy a költő csak úgy hevenyében ve-
tette papírra. 

Kőm íves Mihályné, Zathureczky Zsófia, nagy kegyelettel 
őrizte e verseket és úgyszólván végrendelkezett felőlük, mert 
lelkére kötötte unokahúgának, hogy ha meghal: tegye а корогч 
sóba a feje alá a verseket, mégpedig az eredeti kéziratban. Ez 
meg is történt. 

A költeményekből magukból is kiviláglik, hogy ez az isme-
retség csak platonikus viszony volt. Zathureczky Zsófia mái-
említett emlékiratának végén önérzettel mondja magáról ezeket 
a jelentős ós hármas felkiáltójellel záruló szavakat: „Életküzdel-
meim mellett megőriztem magamat!!!" — Ami pedig Czuczort 
illeti: azt mondhatni, hogy az ő vonzalma a nálánál jóval idősebb 
és más vallású hölgy i ránt csak egy i f jú i szívben föllobbanó és 
hamarosan kialvófélben volt láng lehetett, amelyet éppen nem 
élesztettek és táplállak a költőnek későbbi életviszonyai. 
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Czuczor, mint életrajzából tudjuk, már 1830 őszén Komá-
romba került, ahol ú j környezetben folytat ta tanárkodását. 
Komáromi tartózkodása idejéből már részletes adataink van-
nak. Ezek köziil itt csak azt az önfeláldozó készségét akar juk 
kiemelni, amelyet az 1831-ben dúló ázsiai kolera alkalmával 
tanúsított , s amellyel annyira megnyerte a komáromi hívek 
bizalmát, hogy az egész városban alig volt népszerűbb pap nálá-
nál, akit nemcsak a járvány ta r tama alatt, hanem utóbb is, 
névszerint hívtak sokan a betegágyhoz, hogy a vallás vígasz-
ta lásá val ellássa a szenvedőket. 

Komáromból Czuczor, mint a Magyar Tudományos Aka-
démiának Toldy Ferenc helyébe ú jonnan megválasztott segéd-
jegyzője és levéltárosa, 1835 őszén Pest re kei ült. Ezen kitüntető 
ál lás elnyerésén érzett öröme azonban nemsokáig tartott, mert 
már a következő évben megkezdődött a Pálffy Fidél, birodalmi 
kancellár kifejezése szerint „politikai tekintetben vallott sza-
bados elvei miatt", igazában pedig —- mint manapság már jól 
tudjuk — tüzes magyarsága mia t t i folytonos üldöztetése. Az 
üldöztetések lecsillapultával, 1838 tavaszán főapá t ja a győri 
líceumba, majd utóbb az ugyancsak győri királyi akadémiába 
nevezte ki tanárnak, de megint csak zaklatni kezdték, úgyhogy 
kénytelen volt állását elhagyni. A jelek azonban a r r a mutattak, 
hogy zaklatása szünőben van, ennélfogva rendi e lül járója 1839 
február végén ú j r a visszahelyezte a győri Heumba tanárnak. 

Tehát ismét Győrött találjuk Czuczort. Vá j jon fölkereste-e 
ezidétt Zathureczky Zsófiát? Éppen nem valószínű. Hiszen maga 
í r ja ezidőben Toldynak: „Kérded, hogy vagyok? Mint macska 
a zsákban; meghúzom magamat." Valóban, Czuczor maga leg-
jobban tudta, hogy úgyszólván minden lépését figyelemmel kí-
sérik. Tartózkodnia kellett minden kényesebb érintkezéstől. 

Élte alkonyán volt még egy kései rövid találkozása Zathu-
reczky Zsófiával. Ez utóbbi, unokahúgának elbeszélése szerint, 
egyízben, még Zathureczky Janka kisleány korában, mikor 
nagynénje, Zsófia, akinél a kis J a n k a fölnevelődött, ez utóbbit 
elvitte magával a fővárosba: a Városligetben együtt sétálga-
tott, találkoztak egy öregebb pappal. A leányka nem tudta, ki 
lehet az, de a nénje és a pap néhány percre megállottak, pár 
szót váltot tak s azután tovább mentek, egyik jobbra, másik 
balra, egy-egy könnycseppel a szemükben. 

Zathureczky Zsófia, noha jóval idősebb volt Czuczornál, 
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sok évvel túlélte a költőt. 1886-ban, március havában ünnepel-
ték meg 93-ik születésnapját, bizalmas családi körben. Ez alka-
lommal Zathureczky Zsófiát a rokonság számos tag ja nevében 
Horváth Sándor, győri volt evangélikus lelkész, aki neje, Zathu-
reczky Teréz révén, sógora volt az ünnepeltnek, verses köszön-
tővel üdvözölte, melyet a Győri Közlöny egész terjedelmében 
közölt. Az agg nevelőnő nagyon is rászolgált az ünneplésre, 
mer t évtizedeken át fönntartott nevelő-intézetében Győr váro-
sának és vidékének sok-sok derék és előkelő hölgye nyerte ki-
képeztetését. így egyebek közt — mint Zathureczky Zsófia em-
lékiratában maga említi: Deáki Zsigmond, győri katholikus 
püspök két húga, gróf Sigray Lázár három leánya, Szabó Péter 
első alispán leányai, Meszlényi Irén, Kossuth Lajos nejének 
testvére s még nagyon sokan. A nevezettek katholikus leányok 
voltak s ez a körülmény is jellemző a nagy bizalomra, mellyel 
a győri társadalom viseltetett i ránta. „Három felekezetű leány-
kák voltak intézetemben, de izraelita egy sem" — mondja ő 
maga már említett emlékiratában. 

A 93-ik születésnapját ünneplő matróna még teljesen jó 
e g é s z s é g n e k örvendett s nagyon érdeklődött a győri városi vi-
szonyok iránt . A Győri Közlöny-nék az ünnepeltetésről szóló 
híradása egyebek közt azt is említi, hogy özvegy Kőmívesné, 
Zathureczky Zsófia, még az idén is, pápaszemmel igen sokat 
szokott olvasni. A Közlöny következő számában helyreigazítást 
tesz közzé, mely szerint az ünnepeltnek egy levélkéjéből arról 
értesült, hogy az előző számban foglalt híradást és ennek azt a 
passzusát, hogy „pápaszemmel" igen jól olvas —: az ünnepelt 
„pápaszem nélkül" maga is olvasta. A szóban forgó újságlap 
kijelenti, hogy ezt a helyreigazítást szívesen közli. 

Az elaggot özvegy ezen ünnepeltetés után még csaknem 
két évig élt és 1887 október 14-én halt meg 95 éves korában 
Győrött, Erzsébet-téri házában. 

Zathureczky Zsófia 1822-től számítva, huszonöt éven át 
folytatott nevelőnői működése körében áldásos tevékenységet 
fej tet t ki, főleg a magyarság ügyében. Nem hiába nevezi őt a 
magyarság dolgában ugyancsak tüzes érzésű költő, Czuczor 
Gergely, már költeményének címében is „lelkes hölgy"-nek. 
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Jókai Mór, a drámaíró. 
í r t a : PERÉNYI JÓZSEF. 

— Második közlemény. — 

Jókai Mór valamennyi színműve között A szigetvári vér-
tanúk c. négyfelvonásos szomorújátékának volt a legnagyobb 
sikere. Ez volt az abszolutizmus korának egyik legnépszerűbb 
drámája . Ebben a darabban Zrinyi Miklós és Szulejman szul-
tán küzdelme mellett egy lelkes m a g y a r honleánynak, Annának 
szerelme lép előtérbe. Anna vőlegényét elfogják a törökök, az 
i f jú törökké lesz s mint a szultán követe jelenik meg az ostrom-
lott várban, ahol menyasszonya rá ismer . A leány borzadva for-
dul el a renegáttól s csak akkor bocsát meg neki, mikor a szerel-
mes i f j ú a vár bevétele után vele együtt önként meghal. A Szi-
getvári Vértanúk, mint dráma, éppen olyan gyenge alkotás, 
mint Jókainak többi darabja. Főhibája , hogy nincsen gerince. 
Tulajdonképen két cselekvénye van, melyek igen lazán fűződ-
nek egymásba. Egyik Zrinyi és társa inak önfeláldozása és a vár 
sorsa, a másik Annának és Szelimnek szerelmi története. Külön-
ben is a tárgy nem alkalmas drámai feldolgozásra eposzi ter-
mészete miatt . Körnernek sem sikerült belőle t ragédiát csinálni, 
Jókainak sem. 

Korner és Jókai műve közt feltűnő a rokonság. Nemcsak közös mind-
kettő forrása, de Korner nagyon hatott Jókaira. Mindkét költő művében az 
alakok lelkében semmi változás nem történik. Mindkettőnél csak Szolimán 
tud tragikai érdeket maga iránt kelteni. Szolimán tragikus alak, Zrinyi 
aem az. Még az apróbb részletekben is sok a hasonlóság Korner és Jókai 
műve között . Jókainál egy új és eredeti motívum található és ez a renegát 
alakja és Annával való kölcsönös szerelme, ez több vonásban hasonló Vörös-
marty Eger c. epikai költeményében Oraár és Ida alakjával és szerepével. 
Ez az epizód tud emberi érdeket ébreszteni. Jókai drámájának expozíciója, 
jól indul. Az I. felvonás egyike Jókai legjobban sikerült alkotásainak. Zrinyi 
imája a felvonás végén megrázó erejű. A II. felvonásban már lankad az 
érdeklődés. A Ill-ban Anna. és Szelim kerülnek előtérbe. A IV-ben megint 
Zrinyi áll előttünk. Készül a végső tusára. Hatásos jelenetek, élénk drámai 
képek. Megtörténik a kirohanás, a várat beveszik a törökök, Anna és Szelim 
együtt halnak meg a felrobbant toronyban. „Ez az akna levegőbe röpíti az 
ftgéez tragikai hatást is" — jegyzi meg találóan Baver József. Jókai művé-
ben híven ragaszkodik a történeti tényekhez, csak a II. felvonásban tér el 
a történettől. Zrinyi a történelemből ismert hős, ki előtt csak a haza sorsa 
lebeg. Zrinyi önfeláldozását így indokolja: 
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Jól ismerem szultánod bosszúját 
És szörnyű módját azt kitölteni. 
Nem kétkedem, hogy vesztes én leszek. 
Nem kétkedem, hogy ő hatalmasabb, 
De e helyen megállok szembe' véle! 
Nem a kétséges győzelem hitében, 
Nem a jutal'mért, mit nem áhítok. 
Nem hír után csapongva, nem bosszúbók 
De hogy maradjon fenn dicső neve 
A honfi szent erénynek, hogyha egykor 
Tagadni mernék azt korcsfiak. 
Olvassák akkor vérrel írt sorokban, 
Hogy voltak hajdan férfiak, kik egy 
Veszendő hazáért halni tudtak, 
S mit kimondták büszke, nagy szavakkal, 
Azért megálltak és elvesztenek. 

A tragédiának ebből az alapgondolatából azonnal kitűnik, hogy Zrínyi 
drámai hős nem lehet s hogy ez a tárgy nem alkalmas tragédia fölépítésére. 
De a drámát Jókai szép, ünnepélyes ruhába tud ta öltöztetni. Jókai nyelve 
ebben teljes fényében ragyog. Különösen szép,és hatásos az Anna keserve 
kezdetű monológ. A tragédia sikerét annak a hazafias tűznek és lelkesedés-
nek köszönheti, mely az egész darabot teljesen átfűt i . 

Ugyancsak 1860-ból való A murányi hölgy című, soha elő nem adott, 
csekély értékű vígjátéka. 

Az 1860. évvel lezárul Jókai drámaírói munkásságának 
el nő fele, melyet a másodiktól 16 évi szünet választ el. 1860—1876 
Jókai egyetlen drámai művet sem írt. 

1876-ban Milton c. 4 felvonásos d rámájáva l kezdődik Jókai 
színműírói munkásságának második fele. Mikszáth Kálmán 
Jókai e drámájáról í r j a : „Ö (Jókai) úgy bánt a maga tehetsé-
gével, ahogy szeszélye hozta. Nemcsak a múzsákra hallgatott , 
nemcsak az irodalomtörténetnek írt, hanem sokszor jótékony-
ságot, sőt még alamizsnát is költői tehetségének kincstárából 
osztogatott. Milton c. darabjá t például abból az ötletből írta, 
hogy egy megvakult németországi színész azzal a kérdéssel for-
dult hozzá: tudna-e olyan drámát írni, melynek lőszerepét egy 
vak ember el játszhatnál Eszerint Jóka i ennek a megvakult 
színésznek kedvéért választotta volna hősül Miltont, az Elveszett 
paradicsom vak költőjét. De vak embert dráma hőséül válasz-
tani nagy feladat. Active nem is igen vehet részt a cselekvény-
ben, Jóka i színművében Milton megtagadja leánya kezét egy 
ki rá lypár t i lovagtól, mire ez bosszút esküszik, el a k a r j a csábí-
tani a vak költő i f j ú nejét, de terve keresztülvitelében Milton 
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leányának vőlegénye akadályozza meg, párviadalban megöli. 
Maga Milton, csalódva neje szerelmében, fá jda lmának lesz áldo-
za ta . Ez sem igazi dráma, inkább egy dramatizált regény hatá-
sá t kelti. A műben sok szép gondolatot olvashatunk csillogó 
költői nyelven. Miltont 1894-ben Londonban is előadták. 

Hős Pálffy címen három drámai képben a Mária Terézia korabeli Pálffy 
Antalnak vitézségét ée szilárd jellemét ünnepli. Az aradi hősnők történeti víg-
já ték bohózati alakokkal. Az Olympi verseny és a Thespis kordéja alkalmi 
darabok, melyek a magyar színészet gyermekkorát, az önfeláldozó úttörők 
érdemeit dicsőítik. Д jószívű ember is alkalmi darab, melyet a „Jószív" 
egyesület számára í r t és az országos árvízkárosultak javára adták elő. 
Alkalmi darab a Barangók című is, melyet a Vígszínház megnyitására í r t 
{1896). Az egész nem egyéb, mint t a rka képsorozat bohózatos keretben. 

Utolsó d rámai műve a Levente. A darab cselekvénye a 
honfoglalás. Főleg .a magyarok és a kazárok egymás ellen foly-
ta tot t küzdelmeit viszi a színpadra. Elénk á l l í t ja , hogy ezekben 
a küzdelmekben hogyan pusztí t ják, el egymást Árpád és Marót 
ivadékai. Az első ötletet ehhez a darabhoz Ipolyi Magyar 
mythologiájából merítettte (1845.) és —mint maga bevallotta — 
műve alapeszméjét több mint négy évtizede érlelte. Ipolyi 
mythologiájából átvette a magyarok ősi val lására vonatkozó 
adatokat , egyes mondákat, pogánykori hagyományokat, szólás-
módokat, szavakat. Ezenkívül felhasználta Horvá th Mihály tör-
téneti művét, Orbán Balázs „Székelyföld" c. munká já t és Anony-
mus meg Kézai krónikáit, tanulmányozta Szinnyei tájszótárát, 
Diószeghy Sámuel Magyar fiivészkönyvét. Ez a mű eddig szín-
padra nem került. A darab olvasása — keresett régiessége 
miat t — fárasztó. Nagyobb szabású koncepció, mely világképet 
aka r adni a honfoglaló magyarság egész életéről. Az egész mun-
kát túlzsúfoltság jellemzi, sok benne a költészet és a honfogla-
lás történetét a tündérmese rózsaszínű felhőjébe burkolja. 

Dramatizált művei legnagyobbrészt drámaírói működése második felé-
nek termékei. E müvek közös tulajdonságai, hogy magukon viselik eredetüknek 
és eredetük hiányának nyomait. Ami a közönséget gyönyörködtette bennük, 
az a költő nagy mesélő ereje volt. A regények bája mentette meg a drámákat-
Hogy ezek a dramatizálások miért nem sikerültek? erre a kérdésre így 
felelhetünk: mert Jókai a jellemzés terén és a megokolásban a leggyengébb, 
már pedig a dráma lényege ezeken alapul. Jókai a dramatizálással tulajdon-
képen megtépázza regényeit. Regényeinek legfényesebb részei semmivé vál-
nak a drámákban.. Valamennyi dramatizált regénye közül csak egy, Az arany-
ember t a r to t t a magát a színpadon, a többi (Dalma, Szép Mikhál, A fekete 
.gyémántok, A bolondok grófja, Keresd a szívet és Helvila) néhány előadás 
után lekerült a műsorról. 
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Jókai tehetségét éppen leggyöngébb oldaláról muta t j ák 
drámái. A regényíró egyéniségének ismerete adja meg a kér-
dés helyes megfejtését, hogy miért nem sikerültek drámai 
művei. Jóka i romantikus költő, koránál, egyéniségénél fogva is 
ta lán az utolsó nagy romant ikus költő. A francia romantikus 
drámák kedvelt problémáival szeret foglalkozni. Ezeknek a 
drámáknak típusait szerepelteti. A szenvedélyek ura lma, a 
hosszú, a hatáskeresés, a különös, meglepő, a váratlan és borzal-
mas kedvelése is a f rancia romanticizmus hatását muta t ja . 
Fogyatkozásai, melyeket a műbírálók regényeiben is megróttak, 
drámáiban még inkább kitűnnek. Gyulai Pál szerint szerencsé-
sen kezdett meséit vagy a lakja i t hamar elrontja, mintha nem 
tűrné a természetest, az igazi emberit, csak ördögökben és 
angyalokban és csodákban telnék kedve. Nem a jellemekből 
fakad a cselekvény, hanem a cselekvény alakít ja a jellemeket. 
Alakja i csak addig következetesek, míg a költő azt az ötletet, 
melyet liozzájok köt, tovább tud ja fonni, lia pedig az ötlet el-
szakad, előáll hőseiben az a „saltus", amilyen „non da tur in 
•natura". Meséi és a lakja i így a legtöbbször valószínűtlenek és nem 
bír ják meg a színpadi világítást. S azért mégis tudja a nézőket 
nemesebb írói sajátságaival kárpótolni. E sajátságai közül leg-
fontosabb előadása, nyelve. Olyan ez a nyelv, mint a prizma, 
mely sokféle színben töri meg a nap sugarait . Olyan hangon 
szólalt meg, mely mindig megtalálta az útat hallgatói szívéhez. 
Ha meséire azt mondjuk, hogy nem igazak, rögtön hozzátesszük, 
hogy szépek, kápráztatók. Ha észrevesszük, hogy nem valódi 
életet állít elénk, elismerjük, hogy költői álomba r ingat . Mesét 
•mond, ragyogó, tarka mesét, melyet mindenki szívesen hallgat. 
H a nem is tud meggyőzni, elkápráztat, elandalít. Hangjában, 
nyelvében sajátszerű poézis van akkor is, amikor szakít a való 
élettel. De van egy másik szempont is, amely Jókai drámaírói 
•munkásságának hasznát és irodalomtörténeti értékét dokumen-
tálja. Jókai tragédiái — a Zsidó fiú és a Milton kivételével, — 
az abszolutizmus korának termékei. Ebben az időben a Nemzeti 
Színház volt tulajdonképen az egyetlen hely, ahol a nemzeti 
szellem, a nemzeti élet megnyilatkozhatott. Jókai ebben az 
áldatlan, szomorú időben néhányadmagával élesztette a nem-
zeti érzést, táplálta a nemzeti lelket drámáival éppen úgy, 
mint regényeivel is. Ebben a különös időben a drámaíró nem-
csak a művészi, az esztétikai szempontokat vette figyelembe, ha-
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nem még- inkább a politikait. Az akkori közönség nemcsak 
élvezni akart, hanem inkább lelkesedni, reményt meríteni. 
A történeti d rámák tulajdonképen buzdítottak, lelkesítettek, 
tanítottak. A Nemzeti Színház a nemzet igazi iskolájává lett, 
a drámaíró és a színészek taní tó mesterek, kiknek ajkairól mo-
hón lesték a vigasztaló, biztató szavakat. Az ötvenes években 
senki sem tudott a magyar közönség szíve szerint pompásab-
ban, magával ragadóbban, hatalmasabb szuggesztív erővel írni, 
min t Jókai. Az ő hangzatos verseit hatásosan lehetett szavalni 
és ugyanebben az időben senki sem tudott oly szépen szavalni, 
mint Jókainé, Laborfa lv i Róza. Jókai drámái a maguk idejében 
értékek voltak. H a egyikük sem emelkedik is felül még a ma-
gyar tragédiák át lagos értékén sem, mégis megvolt a jelentő-
ségük. Jókai valódi nemzeti h ivatás t teljesített velők és célját 
is elérte velők. 
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Jelentősebb szépirodalmi alkotások. 
I. Költők. 

Babits Mihálynak immár ötödik verskötete hagyta t i a 
sa j tó t (Szifjet és tenger). Irodalmi életünknek nevezetes ese-
ménye ez, nemcsák azért, mivel az írók és a közönség egy tá-
bora vezérnek vallja őt, hanem azoknál a letagadhatatlan költői 
értékeknél fogva is, amelyeket köteteiben barátnak és ellenségnek 
egyaránt el kell ismernie. A közönség szívesen a d j a kedvelt 
írójának a „legnagyobb" jelzőt, — ha ezt Babitstól, a ma költői 
között, el is kell vitatnunk, az bizonyos, hogy a későbbi iroda-
lomtörténet is korunk legjelentősebb poétái között fogja érté-
kelni. Az értékelésnek hármas gyökere: a nyelv, a forma és a 
tartalom szépsége. Babits Mihály nyelvében van nem egy erő-
szakoltság; a szó hangzásbeli r i tmusának szójátékká fajulása, 
egy-egy szónak mesterséges csonkítása, a néha sértő szó-meg-
nemválogatás: mindez folt Babits stílusán. De egyoldalú az a 
kritika, amely e mellett meg nem látja, hogy „mennyi illat, 
mennyi szín" van ebben a költészetben, mennyi frisseség a ki-
fejezésben, mennyi kép-újság a színezésben, mennyi melegség-
ed-szerűségében. A foltokat eléggé hangsúlyozták, de a szép-
ségekre nem igen mutat tak. Aki Babits l í rá ját csak recenzióból 
ismeri, az talán legjobban azon akad meg, hogy kifejezésének 
egyszerűségéről szólok; mert megszoktuk őt hidegnek, játékos-
nak, iparművész-verscsinálónak mondani. Maga Babits is já-
tékos-önmagát szerette jó ideig fitogtatni. Elmondta, hogy a 
szobáknak baglya, hogy nem a nap, hanem a kölcsönfényű hold 
a világa; kedvenceinek vallotta a jégvirágokat, gyönyörű fény-
nek a lámpafényt ; nem titkolta, hogy gondolata szeret ölteni 
hosszúredőzetű tógát, stb. Nem bánta, hogy forma-virtuóznak 
dicsérik, és csak egyetlen-egyszer fakadt ki az ellen, hogy hi-
degnek és mesterkéltnek ta r t ják (Arany Jánoshoz). Egyik ver-
sében felveti ezt a furcsa kérdést: „Ki érti meg ma énekem, ki 
érti meg? Й ki tudja — meit én nem tudom —, hogy mit jelent?" 
Meg kell vallanunk, hogy messze van ettől annak az egyszerű-
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ségnek a kívánása, amelynek dalát „ha egy drága barát meg-
hallgatná egy este, nem tudná, szavakat hall-e, vagy a saját szí-
vét dobogni." A lírai művészetnek ehhez az állomásához a Nyug-
talanság völgyé-vei ért el, de még ott is felmerült benne a két-
ség, vá j j on lelke most meg nem „iires hangszerláda-e, mely 
zenés lemeze hí ján csak prózai csikorgásokat ad?" A Szekszárd, 
A jóság dala, a Zsoltár gyermekhangra, a Reggeli templom, 
végül ú j kötetében a ltekonvaleszcencia azonban a művészet 
etryszerűségének megnyilatkozásai. És érdemes lenne füzérbe 
kötni színes és mégis egyszerű kifejezéseit: a délutáni nap-
sugárról, amely „lenge fényfüggönnyel a házak vál lát bevonja, 
puhán"; a természet haláláról, amikor „a házak állán tél eresz-
tett jégszakált"; a napsugárt csipkéző lombról, a barna cigány-
ködökről, stb. Pedig Babits stílusát mély gondolati tartalom 

• tölti meg, újabb költeményei szinte m á r a vívódás lelki élmé-
nyéből születtek. Az egyszerűség, a szavak könnyű fo lyamat ja . 
a kifejezés mindennapi jszíne erre a differenciált lélekre nem 
illik. Nemcsak a szavak keménységére mondott panasza vall 
erre („Ó ti kemény magvak, ti lelkem magvai, szók"), hanem 
lelkének a köztől való örökös elkülönítése is. Első kötetében 
í r j a : „Az álmok síkos gyöngyeit szorítsd, ki imod a valót: hí-
mezz belőlük fá jó lelkedre takarót". A világgal való elégedet-
lenség akkor még csak visszahúzódás-erejű, — amint mondja: 
marad önnönmaga számára börtön. Ügy látja, hogy lelkében 
már ily fiatalon „nincs hajnal , semmi remény, — nincs hajnal , 
semmi vidámság, nincs hajnal , semmi öröm". Az egyedüllétet 
ta r t ja boldogságnak, — remetevért érez magában. A gondolatok 
és álmok világában él. Álmaiban szembetűnő a visszafojtott 
erotika: termószetmegjelenítései is ilyen álmokból fonódnak 
{Mindenek szerelme). A gondolatok közül legnagyobb harcait 
a gigászi Miértf-tel állja, 'de nem tudja mindig elfogni az eszmét, 
amely „megrántotta kabá t j a csücskét". í gy csupán megcsillan 
a vak sors alakja, a vágy ós bánat ölelkezése, a szépség halha-
tatlanságának kérdése. Még második kötetében is sok az élmény -
sóvárgása (Ima) és sokszor csendül felénk a panasz: „Hosszkor 
születtünk s nincs mód újralenni , nekünk csupán az élet csontja 
jut." Valami „desolatio" fejlődik ki benne, sajátos „spleen": 
„érzi, hogy minden hiában". Irtózik az egyedülléttől: nem köti-
le a könyv, nem oldja fel az álom. Fájó, fázó éneket dalol; keserű 
szívvel elpihénést kíván. Ez a fogarasi idők hatása, de a kéreg 
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Budapesten sem enged: „emléklevendulából lett alma ecetágy". 
Hangulata csak néhány természeti képet, néhány emlékforgácsot 
enged művészetté érni, néha csendes idillben halkul el; legtöbb-
ször a l 'art pour l'art játékához ragadja. A Recitativ költemé-
nyeiben még a gondolati problémákra is reánehezedik a hangu-
latnak ez a köde (leghívebben a Modern festményen lehetne be-
mutatnom); így született ez a sokat emlegetett önjellemzése: 
„Barangoló borongó, ki bamba bún borong', borzongó bús. 
bolyongó, baráttalan bolond." Kötetéíről is joggal idézhették: 
„Lelkem is itt szertecicáz, elmóricáz csöndesen." Ady Endre 
közelsége azonban nagy hatással van a lelkére. Még hirdeti 
ugyan, hogy nem tud hangos lenni, de már határozottabban 
látja az emberi célt maga előtt: „magyar lélek, de nem betegnek 
aggva, — költő, csekély, de büszke és igaz". Az a májusi forra-
dalom. amelyben — Kaf fka Margit regényének tanúsága szerint 
— a „Nyugat" írói egész lelkükkel részt vettek, széttöri Babits 
költészetének belső és külső nyűgeit: a forrongó napok a cselek-
vés felé ragadják . „Minden mindegy már! — mondja ekkor 
zúgjon fel a tengerek a l ja ! hányódjon fel a geny! jöjjön a for-
radalom!" Ekkor válik nyilvánvalóvá, hogy a desolatio nem-
csak élményhiányból, nemcsak egyéni sorsa keserűségéből fa-
kadt, hanem nagy, kínzó részvétből. Itt , a részvétben gyökerezik 
háborúellenes gondolkodása: nem hazafiatlanság ez nála, bár 
annak gondolták, hanem a háború áldozatain való igazi sajnál-
kozás. Természete, gondolkodása a szerelmet, az embert, az éle-
teket többre becsüli az embertipró diadal érctalpainál: nem 
válogat a jövőben, nem tesz kikötéseket, csak azt sikongja: 
„Legyen vége már! — Legyen béke már!" A haza fogalmának 
.jelentősége nem kisebbedett a szemében, de nem látja a küzde-
lem célját, nem reméli értelmét, — sokalja tehát a patakokban 
ömlő embervért . A messzeségből a haldoklók nyögése, a pana-
szosok átka, az árvák jajgatása tölti meg fülét és szívét — 
magatelietetlenségének érzésében tehát fu tn i próbál előle a, 
fehér falu csendes szobájában, a szoba szánakozó függönyei mögé. 
A nyugtalanság azonban lidércként üli meg szívét ; egyre jobban 
érzi a reménytelenségét annak az óhajnak, hogy még egyszer 
együvé ülhessenek mind, akik szeretik egymást, „együvé, nyu-
godt halálig, mint jámbor állatok". A kereszténység és a hon-
szeretet jelszava alatt hiába keresi az igazi emberszeretetet, 
kiűzi a templomból a háborús imádság és a propagandát csináló 
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újságárus szoknyás-hadsereg. Ködbe borul könnyes szeme előtt 
az Isten a lak ja ; de felhőbe borul az Ész palotája is: amikor 
heidelbergai filozófus ba rá t j ának elestéről értesül. Valósággal 
úgy érzi, min tha a ta la j fu to t t volna ki a lába alól, s ő, az 
önzetlen szeretet dalnoka, önzést kénytelen esdeni a Sorstól, 
mert az önzést lá t ja a v i lág tengelyének. A „minden mind-
egy-rímek" messze maradnak tőle: nagyon is a szívébe vág most 
minden kérdés. A jóság zászlaját lobogtatja, nem lázongva, csak 
siránkozva; a jóság evangéliumát hirdeti. A szenvedésben lá t ja 
az ú j emberiesség kovászát, azon fáradozik tehát, hogy könnye 
és szitka a szenvedő embert ennek a tudatára ébressze. Becsüli, 
szereti az embert ; zsoltárában (a Consolatio mystica-ban) így 
dicsőíti: „ . . . kedvedé r t alkotott (az Isten) mennyet és földet és 
tengereket, hogy benned teljesedjenek; — s korok történetét 
szerezte meséskönyvedül, — s napba mártotta ecsetét, hogy ki-
fesse lelkedet." Meg akar ja tehát menteni, — de akaratára a szó 
vei- bénaságot, szavát a bénaság teszi kesergővé. A jelszavak 
mögött a hazug tartalom gyilkos fegyverét lá t ja , a saját költői 
szavát pedig dermedt madaraknak érzi. Ez a lelki tartalom a 
játékos formát, a dallamon elhintázkodó kompoziciót félrelöki: 
a jambikus forma hosszú sorokba ömlik át, amelyeknek zárója 
a puszta rím, időmértéke pedig a rokontípusú melódia. A jam-
bus az anapaestusszal, choriambusszal, paeonival zenei lükte-
tést ad szavának, az ütemes hullámok az érzési és gondolati 
hangsúly lendülését hozzák; nem a nyugodt lélek . ritmusa ez, 
nem is klasszikus hagyomány, nem is sokban különbözik a rit-
mikus prózától, de ott, ahol a kompozició a partot gátba szorítja, 
mégis erőteljes és szuggesztív. Egyik i lyenfaj ta verse alá ezt 
jegyezte: „versek, darócban". Találó meghatározás, de a daróc 
melegségén kívül a szabad sorok tagolásával is versjelleget 
biztosít szövegének. Ez a tagolás értelmi: az alanyi és áll í tmányi 
részt, a hasonlót éis a hasonlítottat, a főmondatot és a mellék-
mondatot ál l í t ja párba, — ámde nem a mondattan, hanem a 
hangsúly szempontjából. Legvilágosabban talán ebben a vers-
szakban látható: 

„Ha nézem a tükörben néma ajkamat : Valaha — elgondolom — 
bimbó volt, az, akkor is fonnyadt már, látszólag, csukott szirom, 
de mikor megjött az este, a falusi este, és szólt a harang, 
haranggá nyilt az ajkain, mint az esti virág, é« zengett mint a harang." 

A tagolás törvényszerűsége nem mindig ilyen tiszta; régeb-
ben is megvolt Babits költészetében a hajlandóság, hogy a sorok 
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mondattani elkülönülését feloldja; másrészt a szenvedély, indulat 
hangsúly-lüktetése magában is e l fo j t ja a mondatelkülönülést, 
hiszen sokszor a lélekzet, nem az értelem méri a kirobbanás 
határát ; még-is ott, ahol a nyugodtabb r i tmus áramát a szen-
vedély hullámsodra meg nem zavarja, valamelyes törvényszerű-
ség a tagolásban is érezhető. A megállapodott formai művészet 
érthetően a Nyugtalanság völgye című kötetben a legritkább. 
Hogy maga Babits sem érezte ezt elég művészinek, hogy a sza-
bad vers r i tmusánál a zárt ritmust többre becsüli, azt ú j kötete 
igazolja. Ennek élén így sóhajt fel: „A líra meghal. Nagyon is 
merész kezekkel téptük a kényes leány hegedű-testét, vad-vad 
hangokig csigázva, hogy ma már csak nyögni tud s hörögni, 
mint ha lódó . . . Nincs ütem jajában többé, nincs se szó, se tag: 
az értő agy s zenés szív nem beszél, csak a tiidő liheg, csak a 
torok kiált s a szédült gyomor álmodik." Ezzel a szigorú ítélettel 
lép át a nyugtalanság dalain, de a régi könnyű dal hang já t már 
nem ta lá l ja : a dal szárnya könnyektől nehéz. A könnyek első-
sorban gondolatának ta la já t termékenyítették meg: bölcseimi 
kérdéseket bogoz, amelyeket az emberszeretet kötözött szívéhez. 
Az értelmi ember küzd benne az érzelmi emberrel nehéz, halálos 
.harcokat. A Sors áldása ekkor hozza a szerelmet szivébe; van 
tehát erdei tisztás, ahová a gondolatok kínzó tusája elől elmene-
külhet. Ez hozza meg a „rekonvaleszcenciát", a nyugodt szem-
léletet, a reményt, a szép nyarat . A kötetnek legszebb költemé-
nyei ezen a tisztáson születtek: melegség, dallam, szépség van 
bennök; hangulatuk valami élményi alapon pihen és ereje annál 
nagyobb, mivel maga a költő csak a kompozíció lezárójául lép 
elénk. A szigetre azonban a szellő elhozza a távoli tengerek sóe-
könnyes ízét. A magyar haza sorsa — az őrült anya fájdalma — 
panaszra készteti az esztergomi bazilika előtt, számadásra vonja 
az Istent és átkozza a vad erőszakot. Ahhoz a meleg, szerelmes 
vallomáshoz, amelyet első kötetében ítália-csodáló lelke sóhajtott 
Dunántúl felé, most ezt a megállapítást fűzi: „Soha el nem 
hagyhatod hazámat; ú t ja ida t akármerre bolygod, egy országot 
hordozol magaddal, veled jön egy makacs íz, egy halk dal: 
viszed, mint a kárhozott a poklot; de halálig, mint ki bűn között 
él, v á r j a híven az Éden sugáros türelme: úgy vár reád a város 
és a kis ház, melyben megszülettél." Lelke az igazi Magyar-
országot sóvárogja, amelyet nem a határ , hanem az élő lélek 
egység-e tar t össze. A hon vesztesége mellett megérzi az emberek 

Irodalomtörténet. 6 
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szenvedését, nyomorát is, sőt mintha a gond a költő szemét in 
fátyolba burkolná néha. Ebből a hangulatból születnek idege-
sebb versei, melyekben a remegést a meggondolás fegyverzi le, 
ide vezethetők vissza emlék-szövedékű költeményei, s innen 
fakad néhány küzködése a Sors ádáz hatalmával. A lélek teljes 
békéjéről nem lehet szó — a. béke talán itt is a halál —, de a 
formai tisztiüás, amely meg-maradt mesterkéletlennek és érzés-
ben izzónak, Babi ts költői fejlődésében itt a legteljesebb. Csak 
egy pillantást kell vetnünk például hexametereire: itt tar tal-
muk, stíljük, hangzásuk komolyra, elegikusra vált, nem lüktető 
játék immár. A Temetői tavasz ezt a klasszikai formát ugyan-
azzal a hangulat ta l tölti meg', mint Vörösmarty tette a Mikes 
feiíjdban; Kanizsai Dorottyajának megindulása nemcsak erő-
teljes, de már ódai fenségü, pedig érzelmi indítéka ugyanaz, 
mint a Bogárkák jó haláláért dalolt egyszerű kis éneké'. í gy 
gazdag, változatos, erős élményekből épülő, külső és belső for-
mában szépséget bőven adó ez a kötet: Babits Mihálynak máig 
legszebb verskötete. 

Vele szemben Lendvai Is tvánt — úgy gondolnók — a poli-
tika nagyon is messze ragadta a költészettől. Az bizonyos, hogy 
a társadalmi harcnak olyan harcos és hangos bajnoka, hogy míg-
egyrészt költői megnyilatkozását is jórészben politikai pro-
grammja ihleti, másrészt megítélésében is nehéz a költészet 
politikai tar talmától eltekinteni. Az olvasót iij kötete (Szüreti 
versek) is ma ezzel a költőiségen kívül álló hatóex-ejével kapja 
meg, vagy r iasz t ja el. Tisztán a kötet hitvallásánál maradván, 
a magyar mult tanúságaira építeni törekvő, erős magyar szív 
revelálódik előttünk. Nem békés „minden mindegy" hangulat 
uralkodik ra j ta , hanem örökké harcos szenvedelem. Ez az örök 
harc Lendvainak a vérében van. Már első két verseskönyve 
alapján megállapíthattuk, hogy „szenvedélyes egyéniség, az 
állandó lobogás poétája, aki mindig lángban ég, a haza vagy 
a szerelem lángjában. Mintha benne az érzés mindig szenvedéllyé 
lenne szítva*, — minden sora perzsel, minden szava gyúj t . Stílje 
tehát Ady lángolását is meghaladja, túltesz annak nyerseségén, 
túlharsogja kegyetlen vadságát. A szó úgy árad ajkáról, mint 
a bosszú átka, — így árad még akkor is, amikor elvesztett bána-
tot sirat. Szenvedélye áttör minden gátat és partot, néha bán-
tóan nyers, de mindig igaz és az ihlető érzésben mindig nemes. 
Ereje néha nagyobb, mint amennyit a szépség elbír, forrongása 
néha több, mint amennyit versbe lehet szorítani, de mindig meg-
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rendít és a legtöbbször magához bilincsel." (L. A modern magyar 
líra. Élet. 1923. 244. 1.) A „Szüreti versek" között a gondolati 
ta r ta lmú rapszódiák vallanak leginkább a régi Lendvaira; for-
májuk, szenvedélyes lendületű stílusuk, bölcselmiségük mámoros 
felhője csak halvány hangulatot ébreszt, megnyerni tehát nem 
tud. Maga í r ja i t t : „A távol eonok csontjaim ijedő fáján j a j -
ezavú húrrá csavarítottak, s zengeni kínzanak vemhes kínok 
és tépnek örömre, hogy nevedet, Ünnep, elkiál tsam a szélbe." 
Valóban, valami kínzó telítettség érzik e venseken, amely a nyel-
vet is túlságosan tömörré, nehézkessé teszi, noha a sorok áradá-
sának művészi kompozícióval nem vet határt. Különösen nehézzé 
feszi e mondatok szövését az a stíl-sablon, amely a melléknevet 
birtokviszony révén főnévvé lépteti elő (pl. „kék szemed új tisz-
tá ján ..."). Pedig könnyedebb hangon is tud szólani. A mosolyos 
derűket köszöni az Ürnak és így mondja el történetüket: 
„Belőledvalók, a Te békességed nagy mosolyából, mikor heted-
nap vígan láttad, hogy a tegnap és többi öt napod mit hozott. 
elő, s a Sátán —• a sanda kémlelő — hasztalan ődöng, lázad: 
amaz ős vasárnap niegderültél, hatalmas ezüst fölleghajódon 
ülve, örök kék szemed a Mindent megmerülte, és — ráborulva 
halálra, búra, bánatokra — kivirul t felséges mosolyod bokra, s 

bokorról tépett minden mosolyunk. . . " Ez a szelídebb h a n g 
sokszor egészen népköltészeti ei 'ejű, különösen azokban a dalok-
ban, amelyek a haza megcsonkítását s i ra t ják (Mária árvái). 
De másutt is eredeti és szép stí lussá formálódik Lendvai költé-
szetében: így mélytartalmú második bordalában, Arany még a 
nap korongja kezdetű pompás énekében, a Régi Máriához inté-
zett könyörgésben és a Violákról való balladában. Ezek a versek 
a népiesség ú j művészetét mu ta t j ák : mint va lami nagy művész 
önkénytelen nekifeledkezései. Nem mesterkéltek ezek, — teljesen, 
szinte akaratlanul kőzve te tlenek. A kötet művészi értékét mi 
ezekben a versekben látjuk, meg abban a csendes tiszai t á jkép-
ben és a keserű Dante-megszólaltatásban. Általában az xíj 
verseskönyv meglepő bőséggel ad politikamentes költeményeket 
is: Lendvai stí lusának és érdeklődésének sokoldalúsága gyara-
podott első kötetei óta, a szenvedélyből már a nyugodtabb, b á r 
ezzel egyerejű szomorúsághoz is le tud művészetében szállani, 
hang já t is a megragadó részvét szavává t u d j a halkítani. Azt 
hisszük, Lendvai Istvánt a pol i t ika melegebb, meghittebb köl-
tővé tette. 
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A melegség, meghittség, természetesség és egyszerűség, a 
modern poézisnek ezek a sóvárgott t isztásai voltak a fővoná-
sai Lévay József egyéniségének, aki posthunras kötetként 
nyú j t j a nekünk a Kisfaludy-Társaság kiadványai között utolsó 
verseit. Megható dolog, hogy az 1827-ben született költőnek ú j 
kötetéről lehet szólanunk 1926-ban! Hiszen igaz, hogy művé-
szet szempontjából nem nagyjelentőségű ez a kötet, nem is ad 
újat ahhoz a finomfestésű arcképhez, amelyet a költőről Zsig-
mond Ferenc folyóiratának 1918. évfolyamában állott össze, 
mégis jól esik lapozgatnunk benne, keresve a régi idők emlé-
kének a máról formált ítéleteit. Mert a mai időkben bőven 
vagyunk, akik szívbéli szomorúsággal nézzük az ember, a 
magyar ember lelkének megváltozását, a magyar sorsnak és a 
magyar jellemnek derékbatörését, és jól esik szívünknek az a 
hit és bizalom, amely a nagy idők fiában kiírtatlan maradt. 
Az utolsó versek kötete elsősorban ezért kedves nekünk: 
á t fűt i szívünket az Istenbe vetett hit, amelyből az agg költő 
-az élet kedvét és reményét" nyerte el; áthatja lelkünket a 
békés életöröm, mely Lévay ajkán „e szép világot, I s ten reme-
két" oly sok öröm derűjéér t köszöntötte; megragad az az 
emberszeretet, amely már 1915-ben „őrületes gyilkolódás bűné-
ről" beszélt és szomorúan panaszolta, hogy az emberben már 
csak vadállatot talál, s esdve kérte a Megváltót, hogy a vér-
özönbe ful ladt lelket a vadállat i indulat tól szabadítsa meg, 
1918-ban pedig „teterrima causa belli" gyanán t az átkos ösztönt 
jelölte meg, s iratva az á r t a t l an nép nyomorát , keservét. A sza-
badságharc egykori lantosa már nemcsak lelkesíteni tud, ha-
nem siránkozni is. Látszik rajta, hogy azt a doktonságot, ame-
lyet egyik tárca-versikéjében vállalt, komolyan vet te : „Ki 
gyógyulás végett hozzám kerül, Verseimet ajánlom gyógy-
szerül." Tagadhatat lan, hogy a szív melege ad is gyógyító 
erőt költeményeinek. Voinovich Gézának a kötet elé csatolt 
szép tanulmánya egy-két művészeti érdekességre is r ámuta t : 
néhány verstéma továbbélésére. Ítélete szerint ezek a témák 
itt értek meg és így Lévay lelki fejlődésének állomásairól 
tanúskodnak. Magának a költészetnek a továbbfejlődéséről azon-
ban mi nem mernénk szólani; teljes költői pályájáról elmond-
ható az, amit 1913 októberében mondott : „Folydogál éltem 
folyója, — Tükre csendes, tiszta, mély." Az öregség ezt a mély-
séget nem tette magvasabbá: a Végtelen szív játék, a Föld 
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himnusza a reflexiók elmélyedéséről nem tesznek bizonyságot. 
A szív egyszerű bölcselete ez, amely a gondolat örvényeit nem 
ismeri. Épp ezért van meg a nyugalma; épp ezért menekül 
Istenhez még a kétségek lehetőségének elgondolásánál is. Iga-
zat kell azonban adnunk a tudós méltatónak abban, hogy a 
forma, nyelv és szerkezet készsége nem apadt meg az utolsó 
tíz esztendő folyamán sem Lévayban : az maradt, aki volt, 
még az 1917 augusztusában írt Tompa emléke c. ódájában is. 
Egy helyt a költő ezt í r j a le kívánságul: „Ha majd a föld alá 
költözködöm, rólam akkor se beszéljen hétköznapi szólam, vont-
szemű bírálat vagy léha dicséret", —• iigy érezzük, rövid ismer-
tetésünknek is határ t szab ez az óhaj ; hiszen nem is kritikát 
vagy dicséretet akar tunk róla mondani, csupán röviden rámu-
tatni a r ra , ami a mai l í ra termésének szemléletéből az elhunyt 
költő, Petőfi és Arany bará t ja felé von ja tekintetünket. 

Érdekes eseménye az 3925. év fordulójának Kozma Andor 
éposza, a Honfoglalás. Magának Kozmának írói egyéniségé-
ről már folyóiratunkban is (1925, 3—5. 1.), azonkívül is (Vázlatok 
1925. 111. sk 1.) szólottunk. Kozma Andor pályájának isme-
rőit semmiesetre sem lephette meg, hogy az éposz formájához 
fordult. Kisebb történeti elbeszélései között a magyar múltnak, 
és pedig a mondai múltnak néhány pompás megjelenítésére 
akadunk (Heribald, Magyarok szimfóniája, A második fehér 
ló). 1922-ben Túrán címen ősregét tet t közzé s abban a saját 
képzeletének ihletéből rekonstruálja a turáni népek regeszerű 
őstörténetét. Ennek az epikus műnek jóformán semmi mondai 
vagy történeti a lap ja nem volt: egész cselekményét Kozma 
Andor képzelete teremtette. Épp azért minden részlet-szépsége 
ellenére sem lehetett erősebb hatású. Igaz, hogy az ős mítoszo-
kat még a tudomány sem ismeri, nemhogy a közönség 
ismerné, — mégis megvolt az eposznak az a fogyatkozása, hogy 
femítoeza csináltnak érzett. Ká lmány Lajos összeállította 
annakidején a finn-ugor teremtés-mítosznak néphagyoniá-
nyainkban meglévő rokonságát: azt hiszem, az ilyen népies 
átformálódás Kozma Andornak is jó útmutatást adhatot t volna 
a niaga mitológiájának a megalkotásában. De volt valami, 
ami Kozma meseformáló képzeletét mégis megkötötte: a közei-
nmit eseményei; sajnos, ezek a kelleténél jobban áttetszenek az 
ősrege meséjén és annak mondai-époszi ha tásá t zavarják. 
Ez a két mozzanat a Honfoglalás eposzában el tűnt , noha még-
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maradt mindaz a költői szépség-, amelyet a szabadon mozgó 
művészi képzelet az első eposzban igazi értékül felmutat. Mert 
i t t sem a krónikás mondák nyomán balad a költő; itt is kép-
zeletének kell megalkotnia az alakokat, az eseményeket és a 
levegőt, de történeti elmélyedés és néplélektani következtetés 
a d szárnyat fantáziájának. A történeti adatok csak halvány 
keretet jelöltek ki; Kozma — époszköltőnél meglepő gonddal — 
nemcsak megismerte ezt az ősi multunkra éppen most kissé 
több fényt bocsájtó anyagot, hanem alakjainak és meséjének 
megformálásában is innen szedi a vázat. Annál meglepőbb ez, 
mert hiszen hőseinek eseményes életéről történelmünk semmit 
sem tud; Árpád fiainak ilyen eltagolt, szépen rendeződő törté-
netéről közvetlen adatot sehol sem talált. De a történeti ada-
tok mellett ismeri a tősgyökeres magyar lelket is: az ú j adato-
kat ez az ismeret szórja magul a mesébe. A legszemléletesebb 
példa Leventének és a kereszténységnek a viszonya: egy szó 
ada tunk sincs erre vonatkozóan, de mégis erős a valószínűsége 
az époez előadásának, mert a szláv népekkel való érintkezés 
és a magyar paraszt természete igazat ad a költő sejtésének. 
A néplélektani következtetés művészi erejét a honfoglaló 
magyarság vallásának ismertetésénél érezzük: az a mesterkélt 
rege, amelyet Őstől és Túrról mondott el az első éposz, itt 
nemzetségi mondaként kerül elénk és egyszeriben elhitető erő-
höz jut. A Honfoglalás azonban nemcsak Kozma Andor pályá-
j án jelentős fejlődés, — irodalmi jelentősége is elismerésre-
méltó. A magyar honfoglalás egész eseménytartalmát magában 
foglalja, sőt az At t i la örökéként megszállott földön kívül veszi 
fel a fonalat és Szent Istvánra való utalással végzi az époszt. 
Ez a nagy eseménycsoport azonban Árpád fiai körül csoporto-
sul, mint az őséposz hősénekei csoportosulhattak: ez által 
művészi egységekre osztódott. A nagy meseanyag tehát pihen-
tető ponthoz jut; az éposz nem fáraszt, nem ernyeszti el az 
érdeklődést. A honfoglalás harci tényeit a mesemondó költé-
szete üdí t i fel, megalkotván Előd, Tukma, Dzsindzsa, Lóna alak-
ját az ősz Almos, Árpád és a három fejedelenifi kőié. Így biz-
tosí t ja az époszi kompozíciót és a mesetartalmat. Az egészet 
Kozma előadásának szépsége ragyog ja be: már a két szótaggal 
bővült sorok is époszibb előadást biztosítanak ennek az époszá-
riak, de a humor kedves játékának is több teret enged itt « 
költő, nyelvének áradó szépség-bőségét sem korlátozza. A nyelv 
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magyarságának szépségét az az egy példa is világosan be-
mutat ja , aliogya Előd a magyar földet szemlélteti. Azt hisz-
ísztík, a Zalán futásának centenáriumát a magya r irodalom a 
legszebben ezzel az ú j bonfoglaló éposszal örökítette meg. 

II. Elbeszélők. 
A széppróza művelői között szinte már a legtermékenyeb-

bek egyike Bartóky József. 1921-ben lépett ki első kötetével, и 
most az a kötelességünk, hogy a hetedik kötetéről adjunk 
számot. Ma már tudjuk, hogy ez az írói pálya nem 1921-ben 
kezdődött; egy kedves nyilatkozatában (Élet. 1925, 482. 1.) a kez-
dés időpontjául hatodik gimnazista korának húsvéti szűnidejéí 
jelölte meg és azt is elmondotta, hogy a Békésmegyei Közlöny, 
Ország-Világ és a Hét hivatalnok-kora előtt már hozta írásai t 
— érdekes, hogy vei-seket is! Ugyancsak a szavaiból tudjuk, 
hogy ma a novellát szereti a legjobban: „mert ez a legnehezebb 
műfaj . Az elgondolásnál a képzeletnek s az észnek egyaránt mun-
kát a d . . . A novella kis terjedelme tökéletes szerkezetet és érté-
ke« belső tartalmat követel." Bartóky novelláinak egyik érdeme 
meséivel való rokonsága: az ember úgy érzi, mintha a novella 
is zárt meseként született voliui meg benne, és így megvan a 
gerince, amelyet semmi kitérés sem hajlít meg. A mesékkel 
rokon bennök az is, hogy a. témmészetes végiggondolással az író 
olyan természetes színezetet ad nekik, hogy még a történelmi 
témát is élményeknek képzeli az olvasó. Jellemző példája ennek 
ú j kötetének (Piros rózsák) első elbeszélése. Nagy Lajos leányá-
nak, a Vörösmarty megénekelte Hedvignek ez a túlságosan 
hétköznapi életrészlete szinte már a blaspliemin határán áll 
— de Bartóky ked^xis egyszerűsége olyan meghittségét ad a tör-
ténetnek, hogy a megvilágítás furcsaságára reá sem ébredünk, 
A novellák életszerűségét biztosítja az is, hogy az írót mindig 
meghitt ismeretségben képzeljük alakjaival: nem is kételkedünk 
benne, hogy a gyerekek, akik olyan derék magyaroknak Ígérkez-
nek, csakugyan az ő unokái, hogy a kalaphistória az ő környeze 
(ében esett meg, sőt az orosz irodatiszt sorsát is közvetlen ajak-
iéi hallotta. Az előadás meleg hangja, mesterkéletlen egyszerű-
sége segíti ehhez a hatáshoz. Van azonban ennek a melegségnek 
még egy eredménye: a humor, ami nála igazán a szív humora. 
Nem helyzeteken épül ez, hanem sorsokon; nem gúnyol és 
mosolyog le, hanem szomorkásán fejet csóvál. Végül nagy ereje 
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Bartókynak gazdag élettapasztalata: annál nagyobb, mivel nem 
szemmel nézte, füllel hallotta, hanem meleg szívvel átérezte az 
embertársai sorsát. Ezért öröm nekünk ez a termékenység, 
Bartóky József termékenysége. 

Élményi alap ad melegséget Komáromi János ú j regényé-
nek is (Pataki diákok); ez az élményi alap annál kedvesebb, mivel 
Barla Jóska konya-diák alakjában az írónak gyermekkori emlék-
képét gondoljuk magunk előtt. A pataki diák-élet szeretettel fes-
tett képe ez a könyv: egy kis diák esztendeje és mindaz, ami 
egy esztendő alatt ennek a diáknak a szeme és lelke elé kerül. 
Az eredeti alakok és az eredeti kollégiumi élet — Jókai tollára 
méltó romant ikus sziget — a szeretet színező aprólékosságávál. 
kedves fontoskodásával, meleg hálájával örökítődött meg. 
Komáromi kedvenc Vidróczkyjának és a Zúg a fenyves ezierel-
mes tüzének eredeti bája ad keretet egy gyermek-som elmondá-
sához és ennek kapcsán egy pusztuló kultúremlék megörökíté-
séhez. Az epikus részletezés lassúsága i t t olyan jóleső, mint a 
nyári estén a szellő: szívünkben ássa mélyebbre az érzelmi állás-
foglalást. Nincs sok cselekménye, nincs nagy szenzációja, de van-
nak meleg élményei és azokkal hódítja meg az olvasót — nem-
csak a regény alakjaihoz, hanem elsősorban az ősi pataki kol-
légiumhoz. 

111. Színműírók. 
A drámai alkotások között színen és könyvben egyaránt 

nagy sikert ért el Herczeg Ferenc színjátéka, A híd. A mai könyv-
piacon általában is ritka, színműnél pedig egyenesen páratlan, 
hogy rövid néhány hónap alatt három kiadásban fogyott el. 
A meglepő sikernek bizonyára volt külső támogatója is: 
Széchenyiről szólt, akit most ünnepelt a nemzet, és Herczeg' 
Ferenc tollából ered, akinek írói pályája most jutott el a negyven 
esztendős mult megünnepléséhez. A magunk részéről ugyan azt. 
valljuk, hogy Herczeg írói működésében a drámai költészet 
másodrangú jelentőségű, de elismerjük, hogy a Bizánc a leghatal-
masabb magyar tragédiák sorában foglal helyet. Ez a színjáték 
— minden siker ellenére — a Bizánc-hoz nem mérhető; alap-
jában ünnepi játék, és így a költőt Széchenyi tragikus sorsának 
kidomborításában az ünneplő -kegyelet nagyon is megkötötte. 
A tragikus mag azonban benne van a darabban; a nádor erre 
a magra így m u t a t ' r e á : „Ön, gróf Széchenyi, a civilizáció fák-
lyájával megy végig a nagy hídon, hogy megvilágítsa a magyar 
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éjszakát. Gondoljon reá, sok gyúlékony anyag van az ország-
b a n . . . A magyar fáklyahordó nyomában a tűzvész j á r ! " 
Széchenyi, aki felébreszti nemzetét és aki később e felébredé* 
eredményéül a forradalmat látja, valóban tragikus alak. Csak-
hogy tragikumához az lenne szükséges, hogy neosak a beteges-
önvád kapcsolja össze a fákíyagyújtást a tűzvésszel, hanem igazi 
okozati összefüggés legyen a két tűz között. Ez természetesen 
nincs meg; Széchenyi tehát nem tragikus, hanem «aj nála ira-
méi tó nagyság. A másik baj az, hogy a mi magyar szívünk a 
szabadságharcban nem is annyira pusztító tűzvészt, mint 
inkább a magyar f a j legnemesebb erőfeszítését látja. Széchenyi 
összeomlását néni érezzük egészségesen jogosnak, szükségszerű-
itek, — nem az eseményben, hanem Széchenyi lelkében látjuk 
ennek az öszeomlásnak az okát. A mi szívünk nemcsak Széche-
nyit ünnepli, hanem hozzá van forrva Wesselényihez és Kossuth-
hoz és ezeknek épp úgy igazat ad, mint Széchenyinek. Á darab 
művészi hatásának ez a repedése; innen van, hogy igazi meleget 
csupán az utolsó felvonás testi összeomlása ad Széchenyi sorsi 
iránt való érdeklődésünknek. Herczeg Ferenc nem feledkezik meg 
hősének aggályoskodó természetéről, de ezt a természetet nagyon a 
a szavak kérge alá dugta; neki a nagy reform-alkotóra 
volt szüksége, nagyot alkotni pedig csak a határozott akarat tud. 
A nagy Széchenyit csak az első felvonás revelálja: i t t a költő 
a híd eszméjében foglalja össze mindazt a nagy tervet, amely 
Széchenyi újjáalkotó programmjában elénk kerül. Azonban itt 
viszont fölötte érzünk valakit, akit a költő túlságosan idealizált: 
a nádort. A második felvonásban már vele egy magasságban 
lát juk Kossuthot. Jobb szerettük volna, ha a Széchenyi—Kossuth-
ellentét nem annyira határozottan a Kelet népe, tehát a megírt 
politikai mű, hanem a Deákhoz 1841 február 1-én írot t levél 
általánosabb alapján áll; a hatalmasnak ígérkező párosjelenet-
ben a tett és a szó embere egyaránt beszél, az ész híve nagyon 
a szív hangján szónokol. A költő nyilván Széchenyi pá r t j án van, 
Kossuthról legalább is annyira hidegen ítél, mint Lévay József 
(A sír palota mellett). Azt a nagy ellentétet, amely a két politi-
kust és bennök az ezer év két örökös pár tárnyala tá t elválasztja, 
igazságosan igyekszik visszaadni, de a Széchenyi lakásán tar-
tott minisztertanács látszólag Kossuthnak ad igazat: a mai 
magyarság Kossuth szavát t a r t j a helyesebbnek, mint ahogy a 
költő szerint a cenki káplán is így gondolkodott. Mivel így a 
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t ragikus érdek Széchenyiből elveszett, a darab Széchenyi sorsá-
nak művészi képsorozatát ad ja . Ebből a szempontból a jelenet -
megválogatás művészi tapintata , az esemény-sűrítés pompás ki-
élezései, az alakok jellemző megszólaltatása avatot t művész kezét 
dicséri. Csak Zichy Károly megjelenítésénél vezette valami félre 
a költőt és a színházat — ha ugyan hiteles az az arckép, amelyet 
Zichy Antal róla közöl. A többinek még a torzított képe is éles 
reflexű, Crescencia megkapó márványfaragás . Meg kell említe-
nem még párbeszédeinek gazdag tartalmát, magávalragadó 
folyását: azt, ami Herczeg d r á m á i n a k . a színszerűség mellett 
1 esne mesebb sa j á to ssá ga. 

A másik költő, kinek színművéről itt megemlékezni köteles-
ségem, Zilahy Lajos . Fiatal poéta, kinek már jutalmat nyert 
d rámai műve is szerepelt a könyvpiacon, de aki az igazi művészi 
sikerhez és e s ikerben önmagához legújabb darabjával jutott el, 
a Zenebohócokkal. Eddig inkább az utat kereste a közönséghez, 
stí lust próbálgatott ós nézőket mulattatott . Igazi mélységet elő-
ször ebben a művében adott. Bizonyára voltok itt is irodalmi 
mintái, de szomorú commediá-jában annyira a szíve szólal meg, 
hogy irodalmi hatást nem tudunk keresni benne. A szomorúnak 
és a mulatságosnak mesteri keveréke ez a munka „arról, hogy 
egy férfi halálosan szeretett egy nőt és a költőről, akinek könnye 
és szomorúsága nem kellett a közönségnek". Az élet kettős képe 
olvad itt össze: az, amelyet másnak életében az idegen komikus-
unk lát és az, amelyet az élet embere keservesen szomorúnak él 
meg. Ez a sajátos kettősség ad ja a darab ellenállhatatlan erejét; 
ott fogja meg a nézőt, ahol legkevésbbé v á r j a : a mulatságos 
melódiára dalolja el megható nótá já t . Beállításában van meg-
lepő, talán némi erőszakoltság is, a lakjai megmaradnak játék-
figuráknak, de a keret és a mese összeszövődése, az eljátszott és 
a megéltnek vallott szerelmi történet egyezése kifelé az igazság 
kiemelését szolgálja. A Hráma legnagyobb sikere, hogy a meg-
jelenítés ötlete és a megjelenítés eszközei így összevágnak. Aki 
a drámában ezt el t ud j a érni, az ihletett drámaköltő; — Zilah.v 
Lajost e darabja u tán ilyen ihletett művésznek kell ítélnünk. 

AUzeghy Zso't. 
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Térey Sándor: Visszatérés. Budapest. Év nélkül. 224 1. FrankИв-
kiadás. 

Tersényi Adám, a német telepes Tersény község földesura, őseinek le-
apadott, jórészt zsidókézre került birtokán özvegyen marad két kis fiával, 
Györggyel és Imrével. Györgyben nagyszerű zenei hajlamok ébredeznek, de 
atyja hallani sem akar fia szándékáról, hogy zenésszé képezze magát, mert 
ő mogyei hivatalnokot akar belőle nevelni és nem cigányt, a világ csúfjára. 
György azonban oly feltűnő tehetséget mutat, hogy atyja végre beleegye-
zik, hog)' egy híres mester iskolájába® hegedülni tanuljon. Különböző buda-
pesti élmények után György hazamegy, nőül veszi fiatalkori eszményképét 
s a kivárosi élet egyhangúságából menekülve, a zeneszerzésben keres enyhet 
és megnyugvást. Felesége nem érti meg s visszamegy anyjához Bécsbe. 
Györgyöt egymásután a legnagyobb csapások érik. összekülönbözik a kis-
városi társadalommal, a tagosítás miatt magukat becsapottnak érzett 
parasztok rágyújtják a házat, atyja meghal, akinek költekező életmódjával 
csinált adósságai miatt a birtok csak nehezen menthető meg. Ilyen körül-
mények között kapja a meghívást egy bécsi hangversenyre, hol az udvar 
jelenlétében nag)- sikerrel játszik. Ennek hatása alatt visszatér igazi hiva-
tásához: a zene műveléséhez. 

A különösebb bonyolítás nélküli mese könnyedén gördül. Előadásában 
biztonság érzik s ez a regény egyik kiválósága. A nyelve nem nagy érzé-
kieket hordozó, de a meséhez tngedelmesen simuló, nem nagyon színező, de 
jóveretű magyar nyelv. Mint általában a hivatott művész a maga anyagát 
hü szolgájává tudja tenni az ihlettség percében fogant eszme megvalósí-
tására, hasonlóképen könnyedséggel és keresetlonséggel bánik tárgymüvészete 
anyagi hordozójával: a nyelvvel és ez a másik kiválósága regényének. 

Személyei élő alakok, jól mintázott emberei a nyolcvanas éveknek. 
A mellékalakok gondosan kimért körben mozognak a főszemélyek körül. 
Szinte pontos mérlegeléssel vannak beállítva és kiki a neki szánt szerepkör 
'bevégzése után eltűnik, meghal. A szereplő személyek közül — körülbelül 
kuszán vannak — a fele meghal a regény végére. Huszonöt év alatt végre i* 
lehetséges ennyi halott, de azért az olvasó csodálkozik. 

Van még valami kifogásolni valónk. És ez — úgy látszik — a mai 
igényekhez mért szexualitásnak a regénybe való erőszakolása. Nem hinnénk, 
hog)' e nélkül ne lehetne regényt írni, még a mai olvasóközönségnek is, 
hiszen méltán legnagyóbbnak mondott és csodált regényíróink bámulatos 
tisztaságban tudják megtartani személyeiket s ez nincs népszerűségük róvá-
eára. Mi szükség Györgynél, a fiatal diáknál, betegségében, a neveidnővel 
való jelenetre, vag) minek a nászéjszaka beállítása? Erotik um nélkül is 
van művészet, sőt az erotikám nem is művészet, minek tehát megrontani 
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a műélvezetet egy disszonáns, kirívó, semmivel nem indokolható és emiatt 
hamis hanggal? 

A Kisfaludv-Társaság jutalma nem ért méltatlan művet. Ereje és jeles-
eége kétségtelenül az előadásban és jellemzésben van. Árnyoldalai ezeket a 
kiválóságokat nem rontják le. Halász László. 

Kodolányi János: Börtön. Regény. Budapest, 1925. 
Egy dölyfös parasztemberről szól a regény, aki a tehetetlen, öreg édes-

apját is pörbe viszi a földje miatt . Nagy kevélységében nem ismer sem Istent, 
sem rokont. Csak magában bízik. De súlyos csapások érik. . A lova meg-
döglik, a felesége meghal. A csapások teljesen elkedvetlenítik, megváltoz-
tatják. Űgy lá t j a , hogy nem érdemes küzdeni. A dolgos, büszke parasztból 
dologtalan, iszákos ember lesz, míg végre fölakasztja magát. 

A regény hősének börtön a világ. Börtönén csak úgy tágíthat, lia 
a földjéhez még többet szerez. A paraszt ember föld-éhességét, a földhöz 
való ragaszkodását kitűnően mu ta t j a be az író, de a rossz tulajdonságait 
erősen túlozza. Az ő paraszt embere kevélyen lenézi és gyűlöli az urakat. 
Nagyon kegyetlen. Kegyetlenségében és fösvénységében a beteg feleségéhez 
nem hív orvost, mert az orvos és a patika sok pénzbe kerül, de a beteg 
lovánál nem sajnál semmi áldozatot. 

A gimnáziumot végzett parasztlegény és a folytonosan káromkodó, 
minden jóérzés nélküli, fiatal parasztleánv alakjai rajzolásánál erősen túloz 
az író. A magyar falut sötét realizmussal festi. Szomorú ez a kép nagyon. 
Jóérzés, emberszeretet sehol nincs. Érdek, rosszindulat, reménytelenség vonul 
végig az egész történeten. Mindezeknek ellenére érdeklődéssel olvastuk, mert-
meséjét ügyesen szövi ée sehol nem unalmas. Jóllehet Móricz Zsigmond 
erősen hatot t reá, meglátszik a regényen, hogy tehetséges író munkája. 

(B. B.) 
Fillta Sándor: líobinsoii szigetén. Szombathely, 1925. Nemze-

dékek kiadása. 
Meleg érzés, színes szó, könnyed dallam: ez jellemzi Finta Sándor 

kötetét. A szó színessége ellenére is közvetlen, a sok keserű élettapasztalat 
ellenére is lelkes. Rendesen az önmegfigyelés lélekelemzése szól a verséből, 
ami az emlékek túlsúlyát biztosítja; az élmény erős hatása inkább el-
némítja. Jellemző bizonyság erre, hogy a világháborús dalok sohasem a 
keserű áradatban, mindig a magány percében születtek; olyanok, mint a 
holttesttel fedett mezőn a pacsirta éneke. Van benne tudatos törekvés a 
kompozícióra és gondos figyelés a stílus szépségére. Ez a kettő a költő 
meleg szívét néha kissé távolabb tolja az olvasótól, néhol pedig az érzés 
vagy hangulat okának, helyzetiségének elhallgatásával nem tud meghatni. 
A derű és fájdalom váltakozik benne. Közülük a fájdalomhoz simul jobban 
a szava. Gondolati tartalmát nem kristályosítja ki; ebben valami ködöe-
ség nvügét érezteti. Fejlődött-e, vagy fog-e még fejlődni? — nehéz kérdés: 
azt hiszem, a forma és közvetlenség hangjában fejlődött, de erőben, mély-
eégben nem. (L.) 

Földi Mihály: Valakit szeretni kell. Budapest, 1925. 
Ebben a ' kö te tben tizenkilenc elbeszélést közöl Földi Mihály. Témái és 

alakjai nagyon változatosak. A szegény mesteremberekről éppoly érdekesért 
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ír, mint a gazdag urakról, a szelíd, jóságos asszonyokat éppoly élethűen 
eleveníti meg, mint a kacér, tetszenivágyó nőket. Alakjait nagyon gondosan 
jellemzi. Általában a nemes érzés uralkodik minden személyén, akik érző, 
élő emberek. Helyzetei csak ritkán túlzottak. Elbeszélő hangja kellemes, 
az érdeklődést mindvégig ébren tudja tartani. Mélyebb problémákkal is fog-
lalkozik. Kifogásoljuk azonban némely novellájában az erős érzéki jelene-
teket, s ezenkívül a néhol előforduló ilyen kifejezéseket: „gömbölyű nagy 
fejére ráloccsant a nap". Földi Mihály könyve azonban így is a tartal-
masabb elbeszélő-köteteink egyike. (B. Ii.) 

Ií'j. l iókay János: Mario. Regény. Budapest, 1925, 156 1. Athe-
naeum kiadása. 

A regény egy tengerészből lett pincér szerelmi története. Alakjait 
— pincérek, kenyereslányok, szállodai alkalmazottak — az életből vette 
ugyan az író, de szinte komikusan túlzó intelligenciával díszítette fel. 
Az egyik kenyereslány így beszél a regény hőséhez: „ I t t vagyok én, a szü-
letett párod, aki megértelek! Miért nem kellek neked? . . . Igen, értem a 
nyelvedet, értem a véred zúgását és versenyt vágtatok a képzeleteddel. 
A Vezuvok lánya vagyok és az ölem olyan, mint a forrongó kráter. A csó-
kom meg a nápolyi borhoz hasonló, mintha illatos vérbe mártanád ajkadat. 
A mámor hevében száz polipkarom támad, átkarollak és magamba szívlak, 
mint a tengerirózsa. . . Maradj mellettem a parton és felejtsd el a tengert, 
gyönyörködj viharzó testemben, mely fölött villámok c ikáznak . . . " Ez Szo-
mory-stílus az egyébként világos beszédű regényben. Sehol sem unalmas, de 
nagy hibája, hogy a szerző az elbeszélés menetében nem egyezer durvaságig 
menő erotikumot tűzdelt. Erre semmi szükség sem volt. (B. B.) 

Hegyi István: Szegénység. Szeged. Koroknay-kiadás. 
A falu népének fájó problémáit szedi össze kötetében Hegyi István. 

Nagy, nehéz problémák ezek, de Hegyi szívének melege mindig talál valami 
csendes, elpihentető kiutat. Ez a lelkiség adja meg a kis kötetnek a legérté-
kesebb újságot. De a szeme is pompásan figyel meg, a tolla is ügyesen 
örökít meg. Novellái gondos egésszé tömörítik az élet apró torzóit. Meg 
tudja találni az eseménynek művészet szempontjából leghasznosabb magját 
és egységet biztosító oldalát. Ebben talán Gárdonyi a mestere, de a nép-
ből való származás Hegyi hangját és megszólaló szívét mássá formálta: 
az ő szíve nem szólal meg, csak a légkör melegét adja, az ő hangja nem 
reprodukál, hanem önkénytelen. Az író elbeszélése egybeolvad a szereplők 
beszédjével: kifejezésben, hangulatban. Érdeme az is, hogy témájában vál-
tozatos: mert nem kívülről nézi az egyszerű embert. Ilyeoi, híven ma alig 
is örökíti még valaki. A melegség, a témagazdagság és a kerek forma azt 
engedi sejtetni, hogy Hegyi' Istvántól még sok értékes munkát várhatunk. 

(L.) 
Takáts József: Aranyos hiilon. Budapest, 1925. 79 1. 

A kis verseskötet inkább a tartalmával kap meg: az egyszerű, meleg, 
tisztességes érzésvilággal. Ennek kifejezése is egyszerű, közvetlen, mester-
kéletlen. Nincs problémája, csak szomorúsága; nincs verselő művészete, csak 
egyszerűsége. De ez egyszerűség mögött néha kevés a tartalom, néha szinte 
üres a vers. Máskor problémáskodó a tartalom, de ilyenkor hideg a fial. 
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Ninee újsága, a forma, a kép, a szó, még a megelevenítések is megszokot-
tak, de a végig egyszerű lélek köntöséül jól illenek. Ereje az egyszerű, kni-
ves dalokban van. (L.) 

Liszt Nándor: Csillagos ég'. Budapest, 1925. 72 1. 
Az ötletes Lisztins leveti kacagtató álarcát ebben a verseskönyvben 

» ránk tekint a csillagos ég varázsától ihletett költő, aki vágyó lélekkel 
ku ta t j a Atlasz terhének titkait. Liszt Nándor fiatal poétáink egyik leg-
tehetségesebbje. Amiben poézist talál, a lelke visszhangot ver s költői elgon-
dolásainak méltó kifejezésére utat talál duzzadó formakészségében. Nem egy 
verse megfogja szívünket. Gondolataiban, érzéseiben, kifejezéseiben és nyelvé-
ben is törzsökös magyar. С/л.) 

Gábor Ignác: A magyar ritmus problémája. Budapest, 1925. 
196 1. Lampel-kiadáa. 

Ez a könyv Gábor Ignác ritmikai munkásságában a második állomás. 
Tizenhét évvel ezelőtt megjelent könyvében rámutatot t arra, hogy a magyar 
ősi ritmus és más finn-ugor népek ritmusa lényegesebb sajátságaiban egyező 
az Edda-dalok ritmusával. Ritmusunk későbbi fejlődése feltűnő analógiákat 
muta t az ó-germán vers ritmusával. Bizonyítani törekedett, hogy szemben 
az eddigi tanításokkal, a ritmikai hangsúlynak mindig össze kell esni a mon-
dattani hangsúllyal, vagyis hogy az ütem lüktetőjét az értelmi (logikai, mon-
dattani) hangsúly adja. Ha pedig a verssor súlytalanul kezdődik, az nem 
adhat lüktetőt, ictust, hanem ütem-előzőnek tekintendő, mivel Arany János-
nál is sok súlytalannal induló sor található. Arany Jánoá nem ezeket, hanem 
a következő hangsúlyos szótagot vetto lüktetőnek, mert csalhatatlan a rit-
musérzéke, sohasem tévesztette szem elől az értelmi és ritmikai hangsúly 
azonosságát. Igyekezett igazolni, hogy az alliteráció nem versdiszítő cifra-
ság volt, hanem a verssorok lüktetőinek összecsendítése által a félsorok össze-
fíízésóre szolgált. Aztán azt próbálta kimutatni, hogy az ősi magyar vers-
formában az ütemek súlytalan szótagjainak a száma folyton nagy szabadság-
gal váltakozott és hogy súlytalan nélküli, csupán lüktetőből álló egytagú ütem 
is egészen szabályos, a többivel teljesen egyenértékű volt. Majd legrégibb 
költészetünk termékeit ritmizálta és arra az eredményre jutott , hogy azok 
az ő ritmikai törvényei szerint akadálytalanul ritmizálhatók, különösen, ha 
azokat nem a mostani kifejlődött alexandrinushoz mérjük, hanem ha törté-
neti gondolkozással a magyar vers ritmikai fejlődésének egy-egy fázisát lát-
juk bennük. Foglalkozott még a különféle ütemű verssorok kialakulásával. 
Legősibb verssoroknak a négyütemű alexandrinus-tipusú verssort t a r t j a . 

Az előttünk fekvő könyv — a szerző eddigi ritmikai tanításainak meg-
ismétlése után — behatóbban foglalkozik Zrinyi Miklós verselésével. Ennek 
veretechnikájában az alexandrinus fejlődésének egyik fázisát lát ja. Azon-
kívül az ütemelőző meglevését igyekszik tisztázni. Végül az első könyvére 
tet t kritikai megjegyzésekre reflektál, Horváth Cyrillnek a Régi Magy. Köl-
tők Tárában foglalt verstani megállapításaival vitázik és Horváth Jánosnak 
я Magyar ritmus, jövevéuy-versidom című könyvével polemizál. 

Gábor Ignác meg volt róla győződve, hogy tanításai forradalmi jellé 
gítek az eddigi ritmikai elméletekkel szemben, mert ha igazaknak bizonyul-
nak, a magyar ritmikának törvényeit teljesen felforgatják és az egész ritmS-
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kai rendszert rombadöntik. Mindazonáltal a magyar ritmika művelői és mes-
tered, legjelesebbül Négyesy László, ezekre az új tanításokra nem válaszol-
tak, hanem eszméit agyonhallgatják. Akik pedig tudomást vettek róla, vagy 
bántó módon kicsinyelték az eredményeket, vagy pedig a forrás megnevezése-
nélkül új verstani kutatások tengelyévé tették. Így mondja ezt Gábor Ignái--

Azt meg kell állapítanunk, ihogy Négyeey László vitára hívása olyaa 
hangnemben történt, amelyre semmi szín a la t t nem támadhat kedve vitázni-
Mert Négyesy László „nagy kegyesen mentegeti" Arany János súlytalan kez-
detű sorait; „nem is diluviális, h a n e m . . . antediluviális felfogás uralkodik" a 
magyar ritmikában (értsd Négyesynél): a verstani kézikönyv adatait egy 
gondolkodáshoz szokott diák is kétségbe vonhatná; Négyesynek nem let t 
volna szabad más ritmust keresni Arany verseiben, mint amilyent Arany 
János érzett benne; olyan szerep jut a hangsúlynak Négyesynél, mint Orosz-
országban a dumának . . . irgalmatlanul elhallgattatták. Költőink botfülűek 
voltak, csak metrikusainknak adatot t meg a helyes ritmusérzés isteni szik-
rája. Négyesy körömszakadtáig védelmezte teóriáját (tehát úgy látszik mégis 
nyilatkozott); Négyesy szerint Gyöngyösit szekundába kellett volna ponálni; 
óvatosan stilizált Höfer-jelentés Négyesy nyilatkozata, stb. Ennyire szemé-
lyes éllel nem lehet tudományos vitát folytatni. 

Arról van szó, hogy Négyesy László eddig nem hajolt meg Gábor Ignác 
tanításai előtt s nem hajlandó azoknak csalatkozhatatlanságát és megdönt-
hetetlenségét elismerni. És igaza van. A ri tmust alkotó, a lüktetőt teremtő 
logikai hangsúly (értelmi hangsúly) statuálásában megegyezik tanításuk. I t t 
tehát Gábor nem halad ú j csapáson. Az ütemek változó szótagszámát szín-
tér. megtaláljuk mindkettőjük tanításában. Az alexandrinus nagy változatos-
aágáról már Dengi János az t mondja 1884-ben megjelent Verstana 26. olda-
lán, „ha a hatos tagnak csak e három vál tozatát vesszük: 3/3, 4/2, 2/4, 
а г egész sornak e kilenc vál tozata lehetséges". Az ütemelőzőt, ha nem is ezen 
a néven, megtaláljuk Arany Jánosnál, de megvan Denginél is. Azt írja i. m. 
13. oldalán: „Van eset, mikor az ütemnek nem az első tagja van kiemelve, 
hangsúlyozva, hanem más; de ez csak akkor történik, ha az értelem súlya 
nem arra a tagra esik, vagy ha az ütem első tagja súlytalan szó (kötőszó, név 
elő)". Következnek a példái. 

Rövidre fogva tehát mondókánkat: Gábor Ignác tanításának, a törté-
Heti szempontot kivéve, nincs olyan része, amelyről verstani értekezéseink em-
lítést ne tettek volna. Ilyen részletesen, az igaz, nem vizsgál ta meg a kér-
dést egyetlen elméletírónk sem, a történeti fejlődés egymásutánját nem állí-
to t ta össze — legalább főbb vonásaiban — Gáboron kívül senki. Ez tehát 
határozottan az ő érdeme. Tanítása azonban nem merőben új, csak a törvé-
nyek alkalmazásának következetessége új, mert eddigi elméletíróink is eléggé 
alkalmazkodó képletekkel dolgoztak, jóllehet csak bizonyos kor verseiből' 
vonták le ritmikai törvényeiket. Gábor mindenesetre szélesebb alapvetést csi-
nált, de verstani alaptörvényének hátrányára, mert bizony a logikai hang-
súlyt a legrégibb verses maradvámyoktól egészen Zrínyiig kimutatni nem sike-
rült. Mindenütt szóhangsúlyok vannak. A mintapéldák alig egynémelyike mu-
ta t logikai (értelmi) hangsúlyra. Ha az eddigi pattogó ütemezés nem oldotta 
meg a ritmus problémáját, nem sikerült a zár kulcsát megtalálnia Gábornak 
sem a szó első tagját egyhangúan nyomkodó ütemezésével. A dolog nem is 
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olyan egyszerű. Míg táncunk és zenénk ritmusát meg nem találtuk, ezek-
től elszigetelten a versritmus sem állapítható meg biztonsággal. 

Halász László 

Báró Wlassics Tibor: Balatoni Kalauz. Budapest, 1925. 374 1. 
Balatoni Társaság kiadása. 

A Balatoni Kalauz felöleli mindazt a tudnivalót, amit költészet, mii-
vészét, tudomány és gyakorlat magyar tengerünkről egybegyűjteni képes. 
A vaskos könyvecske valóságos enciklopédiája a Balatonra vonatkozó tudá-
sunknak. 

De ezen irodalmilag értéket jelentő feldolgozásban van a Kabuznak 
végzetes hibája, hogy amire talán elsősorban szánták: idegenvezetőnek egé-
szen hasznavehetetlen. Némi túlzást is láthatunk abban, hogy a Balaton köl-
tészetével pl. öt cikk is foglalkozik, holott egy cikkben mind az öt egybefog-
lalható lett volna. A cikkek túltengésének áldozatául esett az üzleti hirdeté-
sek közé ékelt útmutató, az igazi kalauz, aa egész könyv gyakorlatilag leg-
fontosabb része. Az idegent, vagy a Balatonnal nem ismerős magyart, ha 
oda. szándékozik menni, aligha érdekli a balatonfüredi kémek Bécsnek szóló 
jelentései, vagy a Balaton hidrológiája. Egyet különösen meg kell említenünk. 
Ez a hirdetések lehetetlen elhelyezése. Pl. a keszthelyi szállodák felsorolása után 
a 156. lapon megszakad a. városról ezóló egyéb tudnivalók elmondása, inert 
egy csomó hirdetés van .közbeiktatva és csak a 185. lapon folytatódik. Har-
minelapnyi hirdetés átfordítása után ugyan ki emlékszik már arra, hogy 
előbb miről volt szó. Balatonberénv szállodái is így jártak. 185. lapon azt 
olvassuk, hogy „Magyar Tenger", A „szálloda" szó csak -a 191. lapon követ-
kezik utána. A 192. lap szövegrésze „a Balaton par t ján" szavakkal végző-
dik — tehát mondat közepén, mert semmiféle írásjel nincs a lapvégződésnél. 
A folytatás „és vasút mellett" csak a 200. lapon található meg. A 205. lap 
„Egy penzió" kezdetű mondata a 208. lapon „van a telepen" szavakkal foly-
tatódik. Körösparti. 

Harsányi István: Szinyei Gerzson élete és munkája. Sáros-
patak, 1925. 

A kis értekezés voltaképen emlékbeszéd, amelyet a sárospataki kollé-
giumban adott elő a szerző, híven ahhoz a kegyeletes szokáshoz, amely a 
XVI. század óta fel-felidézi a kollégium dísztermében egy-egy elhúnyt jeles 
tanár emlékét. Szinnyei Gerzson munkái egyrészt tanügyiek (pl. gimnáziumi 
reform, tankönyvek), másrészt irodalomtörténeti és történeti dolgozatok (köz-
tük a Bessenyei Györgyről, Apácairól szólók), jórészt egyenesen a pataki 
kollégiumnak a múltjával foglalkozik. Harsányi István nemcsak ismerteti 
mindezeket, (hanem az újabb és saját kutatásokkal ki is egészíti. (L.) 

Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története. Budapest, 
1926. 160 1. Szent-István-Társulat. 

A szerző hálás feladatra vállalkozott: a testvémemzet irodalmi kin-
csesházának ékköveit művészi foglalatban csillogtatja meg előttünk. 

Bán Aladár könyve kellemes, élvezetes és mindenekelőtt tanulságos 
olvasmány, amelyet köszönhetünk a szerző előadásbeli készségének, de a finn 
nemzeti irodalom határozott szépségeinek is. A könyv három főrésze: 1. Be-
vezetés. 2. Népköltés. 3. Műirodalom. Bevezetésében ismerteti Suomi földrajzi, 
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etnográfiai és történeti viszonyait, mort hiszen ezek a viszonyok irányítják 
elsősorban minden nép szellemi életének kialakulását. A népköltés tárgyalá 
sában jellemzi ennek általános jellegét, a finn népies verselést, rövid kivonat-
ban adja a Kalevala tartalmát, esztétikai méltatását és tudományos jelentő-
ségét s bírálja ennek a halhatatlan s szépségeiben csudálatosan gazdag naiv-
éposznak szerkezetét. A varázsköltészet, közmondások, találós mesék tárgya-
lása mellett megemlékezik a modern népköltésről is. Munkájának háromnegyed 
részét a möirodalom részletesebb tárgyalása tölt i ki. Határozott vonásokkal 
rajzolja meg a finn nemzeti irodalom reprezentánsainak és világirodalmi vonat-
kozásban is jelentős alakjainak portréit 

Bán Aladár jelentős munkát végzett, hiszen mi magyarok a rokon finn 
nemzet irodalmának történetét eddig jórészt csak Szinnyei Józsefnek a Kis-
faludy-Társaság Évlapjaiban (1883—84) megjelent munkájából ismertük. 
Bán Aladár könyvét elolvasva s vele a finn nemzeti irodalom történetét meg-
ismerve, azzal a megállapítással tesszük le, hogy jó könyv s hogy a finnek 
költészete nem harsogó folyam, mely gátakat törve talán romboló hatással 
rohanna szerteszét, hanem csendes, kristálytiszta csörgeteg, melynek alapja 
•aranyföveny, a tiszta erkölcsiség . . . (Zr.) 

A g y ő r i s a k k - k o n g r e s s z u s , Nemzetközi mesterverseny és főtorna. 
1924. Maróczv Géza és többek közreműködésével szerkesztette Chalupetzky 
Ferenc. Győr, 1925. 200 1. A Győri Sakkor kiadása. 

A Győri Sakkor kiadásában egy meglepően gazdag tartalmú könyv 
jelent meg, amely a sakk történetével és irodalmával foglalkozik, továbbá be-
mutat számos nevezotes sakkmérkőzést, híres sakkjátszókat, végül beszámol 
a Magyar Sakkszövetség 1924-ben Győrben ta r to t t kongresszusáról és verse-
nyéről. 

A könyv első részében Janny Géza a sakkjáték történetével foglalkozik. 
A sakk Indiában keletkezett, onnan Perzsiába került, a perzsáktól az. arabok 
vették á t s ők jut tat ták Európába, ahol Spanyolországban a VIII . század-
ban már ismerték. — Galgóczy Ferenc a magyar sakkozásról és a magyar 
sakkirodalomról ír behatóan. A magvar sakkjáték első nyomát Róbert Károly 
idejében találjuk. Az első magyarnyelvű sakkönyv 1758-ban jelent meg Budán. 
Szerzőjét nem ismerjük. Címe: Sách avagy királyos játéknak szabott rendtar-
tási. Kempelen Farkas sakkozó-gépéről, amely Európaszerte híressé vált, sok 
munka jelent meg, nemcsak itthon, hanem a külföldön is. 1864-ben alakult 
meg Erkel Ferenc elnökletével az első magyar sakk-kör. Chalupetzky Ferenc, 
a magyar sakkozók hazai és külföldi eredményeiről számol be. Ugyancsak 
Chalupetzky Ferenc tájékoztat a győri kongresszus történetéről és a győri 
.-akkversenyről. 

Ez az értékes és nagy gondossággal megírt könyv kimutatja, hogy Ma-
gyarország több elsőrendű sakkmestert adott a világnak és több díjat nyert, 
mint Európa és Amerika bármely más állama. (B. B.) 

Szémán István: Az újabb orosz irodalom. Budapest; 1926. 2111. 
Szent-István-Társulat. 

A Szent-István-Társulat kiadásában megjelenő Szent István-könyvek 
sorozatában már több értékes irodalmi munkát kaptunk. (Alszeghy Zsolt: 
A XIX. század magyar irodalma, Zoltvány Irén: Erotika és irodalom. Motz 
Atanáz: A német irodalom története, Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom 

Irodalom történet. 7 
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története.) A sorozat 38. száma újabb örömmel kedveskedik az irodalom 
barátainak, amikor Szémán István tollából közreadta az újabb orosz iro-
dalom történetét. 

A szerző munkájában rövid áttekintést nyújt az orosz ösköltészetről 
s a régibb orosz irodalomról Puskin felléptéig, majd rátér az ujabb orosz 
irodalomra. Ez a rész biztos áttekintésről tanúskodik. Az újabb orosa 
irodalom csaknem minden valamire való írójáról van megjegyezni valója, ha 
csak pár sorban is; a kiválóbb írók méltatásának pedig külön fejezeteket 
szentel. Legérdekesebb részlete könyvének az, ahol az orosz modernekről es 
az utolsó forradalmak koráról ír. 

A forradalmi túlzásba és naturalizmusba fetrengő újabb orosz iroda-
lomnak megtisztulásához vezető reménységeként említi meg utolsónak mun-
kájában Krasznov volt kozák generális írói fellépését, akinek Berlinben 
1921-bon megjelent A cári sastól a vörös zászlóig c. regénye jelenti az ellen-
forradalom gondolatónak az újabb orosz irodalomban való megjelenését. 

Szémán Istvánnak legnagyobb érdeme, hogy munkáját nem kizárólag a 
nálunk eddig megszokott német forrásmunkák alapján írta meg, hanem forrás-
munkáinak jelentékeny részében az orosznyelvü irodalomra támaszkodott. 

Azok számára, akik az orosz irodalommal tudományosan akarnak fog-
lalkozni, nélkülözhetetlen ez a könyv. Zr. 

Ifj. Zulawski Andor: Petőfi—Ady. Budapest, 1925. 108 1. 
Irodalmunknak — mint általában minden irodalomnak, mely erre a 

névre számot tar tha t — két emberien értékes tulajdona volt: a nemzeti eszme 
és a t iszta erkölcs. Ezen a két kardinális támaszponton épült és nyugodott 
irodalmunk különböző ízlések alkotta — de vezérlő eszméit mindig gondosan 
megőrző — sziklavára. J ö t t azonban egy kor, mely szédelgett, ha ősei várára 
föltekintett s idegen-imádatában lerombolni igyekezett — jórészt sikerrel — 
a várat, hogy a maga eszménytelen épületét rakja a helyére. 

Az ultramodernek egyenrangúnak szeretnék elismertetni Ady Endrét 
Petőfi Sándorral. Pedig a két költő: két világ. Egymás mellé állítani nem 
lehet őket — amit a két költő műveiből vett gazdag idézetpárhuzammal 
igazol a tanulmány szerzője — : nem lehet a párisi szellemnek a Petőfiével 
való ellentétes iránya miatt , melyet Ady Endre egész költészete kifejez, illető-
leg szolgál. Ady Endre felfogása, szemlélete és minden költői megnyilatkozása 
a legszögesebb ellentéte Petőfinek. Még ot t is, ahol a költői tárgyban külön 
ben egyeznének, homlokegyenest mások a tárgy ébresztette benyomásaik, 
gondolataik, képzettársításaik. Petőfi és Ady: a legmerovebb ellentét. (II.) 

Lósy-Schmidt Ede: A mérnöki rendtartás XVIII . század-
végi első nyomai Magyarországon. Budapest, 1925. 

örömmel üdvözöljük szerzőt, mert fáradságot nem ismerve kutatta fol 
a megyei levéltáraknak poros anyagából a II . József által kiadott rende-
letbe foglalt mérnöki rendtartást. Fáradozásának eredményét nemcsak a 
magyar mérnöki kai' fogadhatja büszkeséggel, hanem a magyarság egyeteme 
is, mert ez a világ legrégibb mérnöki rendtartása. A mérnöki képesítést é» 
gyakorlatot ez a rendtartás kötötte legelsőnek egyetemi végzettséghez és 
mérnöki oklovél megszerzéséhez. (Р-У 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

(Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 
Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Gulyás Pál, Halász 

László, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 
A Cél. — 1926. évf. 1. sz. Altenburger Gyula : A haza bölcse. 

Deák Ferenc egyéniségének és müveinek méltatása halálának 
ötvenedik évfordulója alkalmából. 

A Magyar Asszony. — 19*25. évf. 10—11. sz. Tolnai Vilmos: 
Széchenyi s a magyar nő eszménye. Széchenyi munkás haza-
szeretetének két vezető eszméje van: a nemzeti neveiért és a 
nemzetvédelem. Éltető tényezőként a nőt is beállítja a nemzeti 
újjászületés egyetemei munkájába . Eszménye: a művelt nő. 
aki nemzeti hivatásának tudatában van. 

Budapesti Szemle. — 1925. évf. 12. sz. Berzeviczy Alber t : 
Deák Ferenc miskolci szobra előtt. Deák példája a jog legyőz-
hetetlen erejében való hitre taní t bennünket. Az erkölcs e r e j é b e 

vetett hite nem volt kevésbbé szilárd, mint jogérzete, 's e téren 
éppúgy nem ismert megalkuvást a politikai célszerűség taná-
csaival. Ö véste szívünkbe azt, hogy a hazáért mindent kockáz-
ta tnunk kell, de a hazát soha kockáztatnunk nem szabad. — 
Kaán Károly: Gróf Széchenyi István és a Nagy-Magyar-Alföld. 
Széchenyi gyakorlati i rányú reformtervei közt együk legjelen-
tősebb az a sokoldalú elgondolás, amellyel a Tisza-völgyet ren-
dezni, a Nagy-Magyar-Alföld népének gazdasági és szociális 
haladását elősegíteni, a magyar fa j kiválását , megerősödését 
biztosítani igyekezett. — Voinovich Géza: Jókai. A „Jókai-
regény" külön faj , azt lehet mondani: mese-regény. A mese-
mondónak fő a, cselekmény, abban leli kedvét, ritkán jellémez, 
akkor többnyire túlzottan. Ügy van ez Jókainál is. Regényeit 
népszerűekké teszi a költő magyarsága. Sokszor egy-egy le-
írással ad valószerű hátteret az eseményeknek. Előadásának is 
fő bá j a pompás magyarsága. Majd minden munkájához szava 



1 0 0 F O L Y Ó IHATOK S Z E M L É J E . 

lehet a kr i t ikának, de nine« egyetlen könyve sem, melyben 
valami szépség ne találkoznék. Különösen egy megnyerő vonása 
emelkedik ki: humora. Világnézete is vonzotta hozzá az olvasók 
tömegét. 

1926. évf. 1. sz. — Magyary Géza: A Magyar Tudományos 
Akadémia és a magyar jogtudomány. Jogtudományunk az 
akadémia alapítása előtt elég számottevő volt, erős nemzeti 
szellem hatotta át , de nem volt magyar. Az ezen korbeli jogi 
irodalmunknak legjelentősebb terméke Verbőczy Hármaskönyve. 
Az Akadémia behatása alat t jogtudományunk magyarrá lett 
s bekapcsolódott a kor reformmozgalmaiba. Ez Akadémiánk 
döntő befolyása a magyar jogtudományra. — Császár E lemér : 
Bayer József emlékezete. Bayer József munkáinak beható elem-
zése. — Radó Anta l : Lévay a műfordító. A magyar Molière-ben 
Lévay csak két darabbal van képviselve (Mélicerte; Don J u a n ) . 
Shakespeare-bol már többet fordított (A makrancos hölgy; 
IV. Henrik; V. Henr ik ; Titus Andronicus, Vízkereszt). Legsike-
rültebb köztük IV. Henrik átültetése. Mint külön műfordí tói 
munka Lévaytól csak egy kötet jelent meg: Burns. Értéküknél 
fogva jelentősek — külön kötetbe nem gyűj tö t t — angol nép-
ballada-fordításai. Vegyes kisebb műfordításai sorából, melyek 
száma ötven-hatvanira rúg, figyelmet érdemelnek a Longfellow-
fordítások. — Balogh Jenő: Gróf Széchenyi István munkái. 
Kri t ikai széljegyzetek Széchenyi műveinek ú jabb kiadásához. 
— Vértes József: Üjabb adatok gróf Széchenyi István első 
szerepléséről. A mul t század elejéről a bécsi állami levéltárnak 
„Seiner Majestaet" (I. Ferenc) és a Stadt Staatkonferenz с. 
aktacsomói igen érdekes adatokat tartalmaznak. Metternich 
ugyanis egy Fers t l nevű tudósítót küldött az 1825-i országgyű-
lésre, aki minden nap rendes tudósítást küldött a kancellárnak. 
Jellemző ezek között Metternichnek széljegyzete egy a k i rá ly 
elé terjesztett i r a t kapcsán: „Széchenyi fejében nincs két egy-
forma gondolat. Az ő fejében minden csak lendület, de minden 
számítás vagy magasság nélkül, tehát az ész ellenőrzése nél-
kül . . . De azért nem akarom Széchenyit elejteni, ő lesz m a j d 
a magyar tömeg hőmérője." 

Egészség. — 1925. évf. 11—12. sz. Viszota Gyula: Széchenyi 
István gróf és a közegészségügy. Egészségügyi szempontból 
még a „Pesti por és sár"-nál is fontosabb mű a Döblingben 
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1858-ban í r t önismerete, melyben szól: az egészségről, az orvo-
sokról, az orvostudományi rendszerekről, az étkezésről, az étel-
rendszerről, a táplálék minőségéről és arról is, hogyan lehetne 
az egészségügyet a legsikeresebben előmozdítani. 

Egyenlőség. — 1925 okt. 24. Erőd i Jenő: A Tudományos 
Akadémia és a magyar zsidóság. A Sürgöny szerint 1840-l:en 
egy névtelen pesti izraelita 700 pengő forintot hagyományozott 
az Akadémiának; 1860-ban a pesti zsidóság bált rendezett az 
Akadémia felépítésének .segélyezésére és tiszta haszonként 950 
forintot fordított e célra. Ugyanez időtá j t úgy a pesti, mint 
több vidéki zsidó hitközség is gyűj tést indított az Akadémia 
céljaira, több-kevesebb eredménnyel. Azután felsorolja az Aka-
démia zsidó tagjait, akiknek sorát az 1840-ben beválasztott Bloch 
(Ballagi) Mór, későbbi ref. konvertita nyitja meg. Végül и 
cikk a háború előtti ú j abb nagyobb adományokat is felsorolja. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1925. évf. 7—10. sz. Láj t i 
I s tván: Ötven év. Visszapillantás a Budapesti Philologiai Tár-
saság múl t jára . Ötven év alatt a Társaság kb. 720 felolvasást 
tar tot t s közel 50 vaskos kötetet töltött meg munkálataival. 
Akik ezt az impozáns munkát elvégezték, túl nyomó részben 
középiskolai tanárok voltak. — Harsányi István: Erazmus és 
Komjáthy. Komjáthy Erazmusnak a római levélhez írott para-
phrasisait 1529-ben, a bécsi egyetemen való tartózkodása alkal-
mával fordította le magyarra s adta ki önálló kötetkében 
Krakkóban. .— Szigetvári Iván: Álarcos versek. Vörösmartyt 
és Petőfit be kell ik ta tni a nibelung-vers művelői közé. Az utób-
binál nyolc tiszta és három vegyes példáját talál juk. — Rácz 
Lajos: Apáczai és a francia nyelv. H a egyenes és közvetlen 
adatunk nem szól is mellette, bizonyos adatokból nagy való-
színűséggel következtethetünk arra, hogy Apáczai értett és 
tudott franciául. — Rácz Lajos: Egy legenda vége. Az az adat, 
hogy II . József meglátogatta Rousseaut vagy találkozott vele, 
:iz eddig közzétett források alapján nem igazolható. 

Ifjúsági Testnevelés. — 1925. évf. 18—19. sz. Mező Ferenc: 
Irodalmunk nagyjai a magyar sportban. Széchenyi István ér-
demei a magyar testi ku l tú ra terén. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1925. évf. 3—4. szám. 
Horváth János: Herczeg Ferenc. E terjedelmes tanulmány 
abból az alkalomból készült, hogy a M. T. Akadémia Herczeg 
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F.-nek Az élet kapu ja c. nagyobb elbeszélését a Nobel-díjjal 
való kitüntetésre ajánlotta. A történeti regényírás terén az 
előzmények után abban rejlik Herczeg F. újdonsága, hogy tör-
téneti jellegét fel tűnés nélkül érvényesíti s költészetet és kor-
szerűséget akként t ud összeegyeztetni, hogy sem a romantika 
path etikus, de hűtlen történetszemléletébe, sem a históriai 
realizmus tanulmányszerűségébe bele nem esik. Mindamellett, 
min t minden valódi költői szemlélete a történetnek, az övé sem 
független maga és a jelenkor eszményeitől. (Az Adattárban 
ez értekezéshez tar tozik az „Adalékok Herczeg F. életéhez és 
munkásságához" c. cikk, melynek főbb pontjai : 1. Herczeg F. 
életrajza; 2. Művei és ismertetéseik; 3. Művei idegen nyelveken; 
4. Tanulmányok, cikkek Herczeg F.-ről.) — Mitrovics Gyula,: 
Arany János esztétikája. Ha A r a n y idetartozó nyilatkozatain 
végigtekintünk, l á t juk , hogy bár elszórtan, rendszerbe nem 
fogva, de az esztétikai kérdések főbbjeiről igen jól átgondolt, 
végsőleg egymással összefüggő, sőt egymást szervesen kiegé-
szítő nézetei voltak. Arany tehát nemcsak nagy költő, hanem 
az esztétikai köztudatnak is fej let t ízlésű s tudású és így nem-
zeti sajátosságaink legméltóbb képviselője a nép kultuszában, 
— Békéi Jolán: A francia hatás Kisfaludy Sándor lírai költé-
szetében. Kisfaludy S. lírai költészetére Mme Deshoulieres ha-
tott legerősebben. Ö az egyetlen a Draguignanban megismert 
f ranc ia írók közül, kinek verseit minden versgyűjteményében 
felhasználja. Jelentőség szempontjából utána P a m y következik. 
Kisfaludyt természetfestése taní to t ta és Rousseau hatásához a 
szellemi talajt előkészítette, ezenkívül a Magyar Thalia gondo-
latát megadta. Rousseau hatása a Himfy érzéstartalmára és 
szellemére lett döntő befolyású. — Császár Elemér: A magyar 
hún-mondák kérdésének mai állása. Az újabb kutatások ered-
ményei alapján megállapítottnak vehető, hogy 1. a magyarság 
а X I I I . századtól kezdve kimutathatólag hisz a h ű n eredetben; 
2, már a XI. században, a Szt. László-kori elveszett Gesta 
Ungarorumban í rásban is meg volt rögzítve ez a tudat; 3. a 
Gesta í rója ezt a hagyományt nem meríthette máshonnan, mint 
a magyar népi forrásból; 4. ez a hagyomány a magyar népnél 
apátról-fiúra szálló szellemi tu la jdon volt, s azt a magyarság 
keletről hozta, mint a hűn származás vagy hún kapcsolat örök-
ségét. Megállapítható továbbá, hogyha volt a magyarságnak 
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századokon át élő hún-hagyománya, .akkor ez vagy hősénekek 
(hősdalok), vagy kerek mondák alakjában élt a nép a jkán . — 
Ferenczi Zoltán: Kuruc Vay Adámné, br. Zay Anna imádságon 
könyve. Zay Annának cím szerint eddig' két kézirat! műve volt 
ismeretes. Ujabban került elő egy címlaptalan, nyomtatot t 
imádságos könyve, mely „ajánló levelé"-ből következtetve, 1721-
ben „Danczkán" készült. — Baros Gyula: Petőfi és Gvadányi. 
Petőfinek A hóhér kötele e. legényében a Hir ipi Gáspár nevű 

szereplő több ízben idéz Gvadányitól. Szigetvári Iván ,.A száz-
éves Petőfi"-ben kétség bevonj a ez idézetek nagyrészének hite-
lességét. A cikk kimutat ja , hogy az idézetek csakugyan Gvadá-
uyiból valók. — Tímár Kálmán: Kódexeitik legendái és a Cata-
logus Sanctorum. A Catalogus Sanctorum — Vargha, D á m j á n 
megállapítása szerint — két kódexünkre hatot t forrástani lag: 
a Debreceni és Érdy-kódexre; a többi kódexre való hatás köz-
vetett. A szerző némi tekintetben módosítja és kiegészíti e meg-
állapítást. — Hartsányi I s tván : Balassa istenes énekeinek függe-
lékében közült két ének szerzője. A „Bűn testétől..." és a „Köny-
vem fo r r á s i . . . " kezdetű énekek szerzője valószínűleg Körösi 
István, aki 1592-ben subscribált a debreceni ref. kollégiumban 
s később az abaújmegyei Komját iban rektoroskodott. — Har -
sánya Is tván: A „Halni mégyek..." kezdetű, ének igazi szerzője. 
A P. Horváth Ádám kéziratos dalgyűjteményében található 
„Halni mégyek . . . " kezdetű ének szerzője: Győri Mihály. — 
Gulyás József: Csokonai Georgicon-fordítása. A címben í r t mű 
vizsgálatából kitűnik, hogy Csokonai nemcsak jeles költő, ha-
nem, kitűnő műfordító is volt. — Hellebrant Airpád: Jókai hét 
levele Toldy Ferenchez (1857 márc. 21. és 1859 febr. 3.). Adat-
közlés. — Major Ervin : Verseghy mint dal- és zeneszerző. 
A Verseghynek tulajdonított harminc szerzemény közül csak 
kilenc bizonyult valódinak. 

Katholikus Szemle. — 1925. évf. 10. sz. Tur i Béla: Az i f j ú 
Széchenyi. Széchenyi közéleti fellépte előtt. Nagy Pál beszéde 
csak mint szikra gyúj tot ta meg és lobbantotta lángTa Széchenyi 
lelkét, melyben már tíz év óta forrott és alakult nemzetnevelő 
és politikai programmja. Széchenyi teljesen megérett állam-
férfiúi képességekkel és készültséggel is jelenik meg a poli t ikai 
arénán. Lelkében ott ragyogott az idealizmus, az eszmékért való 
.hevület, de fel volt fegyverezve a tudás, a hazaszeretet, a reali-
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táe iránti érzék, a céltudatosság', nemzete és a világ ismereté-
nek minden fegyverével. 

Magyar Család. — 1925. évf. 12. sz. Gárdonyi József: Édes-
apámról. G. G. írásáról és t ibeti hieroglifjei. — Matlál József: 
Gárdonyi édesanyja. Látogatás az egri Gárdonyi-portán a. költő 
édesanyjánál. Néhány apróság G. G. életére vonatkozólag. 

1926. évf. 2. sz. — Móra I s tván : Havas István. Írói egyéni-
sége a Virágénekek, most megjelent verseskötetének bírálatával . 

Magyar Könyvszemle. — 1925. évf. 1—4. sz. Lnkinich Imre : 
A magyar bibliografiaírás első kísértetei. A magyar biblio-
grafiaírás első kísérleteinek Czvittinger Dávid, Spangár And-
rás és Bod Pé te r idetartozó művei tekinthetők. Mindezek a 
művek a X V I I I . században készültek, amely század második 
fele a magya r könyvkultúra első virágzási korának nevezhető. 
Sándor Is tváné az érdem, hogy a már fejlett könyvkultúra 
igényeinek figyelembevételével a korábbi adatgyűjtő irodalom 
gazdag anyagá t helyes bibliográfiái érzékkel feldolgozta és 
íipndjszerbe foglalta. — Jakubovich Emil : Az eredeti Ro n fin i-
kódex második töredéke. Valószínű, hogy a Nürnbergből és 
Szegedről a M. N. Múzeum kézirattárába, kerü l t két töredékünk, 
melyeknek elseje Bonfini I., második pedig a IV. deeasából 
való és mindkettő azonos kézzel hártyalevélre van írva, a n a g y 
humanista történetíró személyes felügyelete alatt János soriptor 
által tisztázott s a Corvinába elhelyezett első másolati példá-
nyának ismét összekerült darabja, lehet. — Lukcsics Pál : Sala-
mon magyar király leányának históriája. Jakubovich Emil 
utalása nyomán a torinói könyvtárból egy XIV. századbeli 
francianyelvü kódex-töredék került elő. Tartalmából megálla-
pítható, hogy Salamon király leányáról szóló regényes elbeszé-
lés. — Baros Gyula: Jókai a szépirodalomban. A százéves for-
duló alkalmából ünnepelt regényíróra vonatkozó költői müvek 
bibliográfiája. — Pukánszkyné Kádár J o l á n : Krecsányi Ignác 
hagyatéka a Nemzeti Múzeum: könyvtárában. Krecsányi Ignác 
hagyatékával a küzdelmes vidéki színészetnek történetére 
vonatkozó anyaggal gazdagodott a N. Múzeum könyvtára. — 
Sulica Szilárd: A Múzeumi levéltár és legújabb gyarapodásai. 
Kossuth La jos ra vonatkozó ú jabb adatok. — Goriupp Akin : 
Adalékok az 1848/í9-i hírlapok bibliographiájához. Magyar-, 
német-, tót- és románnyelvű hírlapok könyvészeti leírása. — 
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Hajnóczi Iván: Gálszécsi István hittant műve és Dévai Mátyás 
Tízparancsolata. Könyvészeti széljegyzetek. — Havrán Dániel; 
Petrik Géza. Nekrológ- a magyar bibliográfia nemrég elhányt 
érdemes munkásáról. — Jakubovich Emil: Az Ehrenfeld-kódex 
a M. N. Múzeum kézirattárában. A legrégibb írott magyar 
könyv megszerzésének története. 

Magyar Kultúra. — 1925. évf. 11. sz. Székely László: Ady 
magyarsága. Ady Endre nem volt a miénk. Poli t ikai állás-
pontja m á r nagyváradi újságíró korában a radikalizmus. Külö-
nösen szilaj volt a h a r a g j a a konzervatív vezető magyarság-
iránt. Mindamellett Ady költészetében és lelkében jelentkezik 
szeletet is magyar fa j tá jához . — 12. sz. Csóka Lajos: Széchenyi 
István tragédiája. Tragédiá ja akkor indult meg, amikor reform-
mozgalom nagyarányú kibővülésével kapcsolatban a haladás 
tempója is oly arányt öltött, amelyre a nemzetet még gyengé-
nek tar tot ta . — Váth János : Sziklay János írói jubileumára. 
Ünnepi megemlékezés. — 1926. évf. 1. sz. Jablonkay Gábor: 
A Jókai-centenárium után. A lefolyt ünnepléseken általában 
nagyobb volt a lelkesítés, mint a lelkesedés. Az ünnepléseknél 
minden világnézet és ízlés megtalál ta a maga álláspontját . 
.Jókai annyi ra megigézett bennünket, hogy bár mi is reális 
alapokon nyugvó nagy megújulást hirdetünk, mégis nam 
aunyira a reális embert, Széchenyit ünnepeltük, hanem a mese-
király, a nagy álmodó képe előtt borultunk arcra. 

Magyar Művelődés. — 1925. évf. 9—10. sz. György Lajos: 
Az erdélyi könyv és újság. Az elsaakítással önálló irodalmi 
életre berendezkedett Erdély az 1919—1924 közötti ha t esztendő 
alatt 1066 könyvet termelt. Ebből egyharmad esik a szépiroda-
lomra: 252 darab. Vezető műfa j benne a széppróza (52%, de 
tekintélyes a verskötet is: 35%. A színdarab a legkevesebb : 
13%.). Második helyen áll a tankönyvinodalom: 244 darab. Har-
madik helyen a szaktudomány és népszerűsítő tudomány? 
irodalom szerepel: 196 darab. A 1066 könyv közül fordí tás 122 
darab (11%), eredeti munka 944 darab (89%). A példányiszám az 
egyes könyvek jellege szerint elég nagy eltéréseket mutat. 
Átlagos példányszám 1000-nek mondható. Időszaki sajtótermék 
330 jelent meg a mondott időszakban. Ezek közül 87 még az 
1919 előtti időből való. A többi 243 ú j alapítás. — Lechner Tibor: 
Széchenyi István emléke és a tanulóifjúság. A gyermek vagy 
serdülő i f j ú nagy távolságot érez önmaga és az ünnepelt jeles-
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nek számára megközelíthetetlenül nagyarányú egyénisége kö-
zött. Hogy ezt leküzdhessiik, tegyük a megemlékezéseket gya-
korlatibb hatásiiakká. Pl. Széchenyiről mondjuk el. hogy nagy 
sportférfiú volt, amivel őt igen közel hozhatjuk a mai i f júság 
lelkéhez. 

Magyar Nyelv. — 1925. évf. 9—10. sz. Karácsonyi János: 
Hol írták a Halotti Beszédetf Megállapítható, hogy a Halotti 
Beszédet Somogy vár t írták az 1195—1203. évek valamelyikében. 
Az idegen ajkú pap kisegítésére jegyezték bele a szertartás-
könyvbe, hogy a magyarul nem tudó lelkész azt felolvashassa. 
De megállapítható az is, hogy a Pray-kódex túlnyomó réezét 
Székesfehérvárt í r ták és díszítették. Ez tehát a középkori 
magyar papság alkotása, s az istentiszteletnél használt szoká-
sainak gyűjteménye. — Tolnai Vilmos: Jókai és a magyar nyelv. 
J ó k a i a műveiben található sokféle, tarka beszéddel elsősorban 
mesterien jellemez, midőn előadása önként tárgyához simul, 
alkalmazkodik. Munkáiban a hangulat az elbeszélésből áradó 
objekt ív tényező, a humor pedig az író szubjektív érzelmét 
jelenti. Amilyen gazdag szókincse, oly kifogyhatat lan szólás-
készlete is. Nyelvének legnagyobb gazdagsága ott nyilvánul, 
ahol szemléltét, a leírásban, legyen az emberé, állaté, tárgyé 
vagy vidéké. Jókai különösen a rokonjelentésű szavak bőségé-
ben látja, nyelvünk kiválóságát és árnyalatokban való gazdag-
ságát . 

Minerva. — 1925. évf. 6—10. sz. Császár Elemér: Jókai. 
Jókai költészetének varázsa jórészt az esztétikán túli tényezők-
ből sarjad ki, s művészi erejének egyik legfényesebb bizony-
sága., hogy ezeket a tényezőket egészen bele tudta kapcsolni a 
költői hatás elemei közé. — Zolnai Béla: Magyar jansenisták. 
Kákóczi Vallomásai, Mikes Levelei és Fessier Visszapillantásai: 
három tizennyolcadik századi magyarnak három különböző 
nyelven tükröződő önarcképe. A jansenizmustól nem választ-
hatók el. Mikes megmarad az öntudatosság fokán, Rákóczi 
recipiál ja ás befelé éli a jansenizmust, Fessier küzdő híve lesz 
ennek az üldözött és üldöző szektának. , 

Mult és jövő. — 1925 nov. Avigdor Haméári-Feuerstein: 
„Jákob kútja." Nyílt kérdőlevél Molnár Ferenchez és a többiek-
hez. Szerző Pierre Benoit francia. író cionista regényének olva-
sásával kapcsolatban felszólítja. Molnár Ferencet, Kar in thy 
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Frigyest s a többi magya r zsidó írót, hogy látogassák meg 
Palesztinát és ír janak róla és a zsidó nemzeti törekvésekről. — 
Megjelent Avigdor Вaméiri-F euer stein összes műveinek első 
két kötete. Híradás arról, hogy a magyarországi származású 
héber költő összes műveit 21 kötetben fogja közreadni a jeru-
zsálemi „Haketáv"-bizottság. E kötetek közt öt magyar vonat-
kozású kötet is lesz, ú. m. Petőfi: Az apostol, Ady: Vér és arany 
e. műveinek fordítása s egy-egy monográfia Kiss Józsefről, 
Makai Emilről és Patai Józsefről. — Az Ember tragédiája — 
Hdisül. Hí r arról, hogy a newyorki zsargon-színház elfogadta 
előadásra Holder József Madách-fordítását. — 1925. dec. Komlós 
Aladár: Beszélgetések a zsidókérdésről. In t e r jú Biró Lajosnak, 
aki „a kevés magyar zsidó író közül való, aki — Isten és ember 
•előtt — vállal ta a zsidóproblémát". Az in t e r jú szerint most is 
foglalkoztatják regénytémák, amelyekben a zsidó sors kérdé-
seire akar választ adni. Ezek egyikéről, melynek Jeruzsálem 
pusztulása volna a címe, bővebben nyilatkozik. 

Napkelet. — 1925. évf. 10. sz. Komis Gyula: A fiatal Szé-
chenyi. A filozofáló hajlandóság, mely Széchenyit haláláig 
kíséri, már fiatalkori Naplóiban minduntalan megszakítja kon-
krét, az egyes dolgokhoz fűződő élményeinek leírását. A tragi-
kus, lelki t ípusú ember erős íUozofáló hajlamából, életbölcseségi 
irányából természetszerűen következik az önismeretre, a saját 
maga lelkének elemzésére való folytonos törekvés is. Ez viszont 
finom tapintatot fejleszt ki Széchenyiben a mások lelki éle-
tének éles megfigyelésére. Így az önelemzés e rendkívül érzé-
keny, hyperaesthesisben szenvedő lélekben a magát örökösen 
gyötrő öli vádaskodás kút fe jévé válik. Hogy később Széchenyi 
egész tet terejét a nemzeti műveltség és jóllét érdekeinek szen-
telte, ennek a lelki diszpozíciónak csiráira már i f júkor i ön-
vallomásaiban rá-rábukkanunk. I f júkor i Naplóiból gyakran 
felbuzog mély esztétikai-irodalmi fogékonysága és ízlése is. 
A fiatal Széchenyi lelki arcképének e vázla ta még sok finom 
árnyalat tal egészíthető ki: mély vallásos érzelmével, katonai 
erényeivel, finoman beleélő természetérzékével, szellemének .sok-
felé szikrázó villámaival. H a vannak az emberi szellem nagy-
ságát és hata lmát bizonyító „Emberi Okmányok", Széchenyi 
Naplói valóban azok. — Horváth János: Vörösmarty. (Zalán 
fu t á sa ünnepére.) Bár kimondhatatlan szépségekkel gazdag az 
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ő költészete, mégsem jut eszünkbe soha irodalmi mesterséget, 
tudatos művészkedést csodálni bennük, hanem igenis az ember 
lelki szépségét, a költő erkölcsi magasrendűségét látjuk általuk 
lírai hatalommal elősugárzani. A belső idom egység-elve több-
nyire hiányzik műveiből. Líraisága nem a szerkezetben, hanem 
a kifejezésben keres és talál idomot: alkotása egy folytonos, 
egyéni stílteremtés. — Makkai Sándor: Erdélyi irodalom. 
Az 1925. év az elbeszélés és a regény előtérbe lépésének ideje 
lett az erdélyi irodalomban s voltaképen ezzel indult meg egy 
külön irodalmi élet kibontakozása Erdélyben. Kialakulásában 
jelentős szeiep jut Pálffyné Gulácsy Irénnek, akinek két 
regénye is jelent meg egymás u tán : a Förgeteg és a Hamueső. 
Nagy о bbsza bású regénnyel gazdagította irodalmunkat Tabéry 
Géza is, aki a két Bolyai életét dolgozta fel Szarvasbika cím 
alatt. — Kozáky István: „Az Ember tragédiája" s a modern 
haláltánc-költészet. 1831-ből való az első lényegileg tiszta és 
Európaszerte olvasott „történelmi haláltánc-részletképsorozat": 
Der Totentanz. E in Gedicht von Ludwig Bechstein, 48 Kupfe rn 
nach Holbein (Leipzig, F r . Aug. Leo. 1833.). E mű bizonyos 
vonatkozásokban rokonságot mutat Madách müvével. — 192H. 
évf. 1. sz. Horváth János: Vörösmarty (Zalán futása ünnepére). 
Vörösmarty az egyetemes lírai részvét költője. Nyomot hagyott 
a Zalán fu tásában szerelmi érzése is, mely mind komplex jelle-
gét, mind nagyarányú hevületét tekintve, méltó társa a hazafi 
és emberi érzés azon erősen egyéni ihletének, mely egyébként 
oly jellemző a. költőre. A magyarság legnagyobb költői egyiké-
nek valljuk őt. De magyarnak is a.ziéït nagy, mert embernek 
nagy. Nemzeti mivoltában is ez embertudat, embertisztelet, 
testvériség éa emberméltóság leghívebb szószólója. — Balassa 
Sándor: Szájhagyomány Vörösmarty Mihály életének egy részé-
ről. 1853 tavaszától kezdve Vörösmarty szülőföldjén, Kápolnás-
nyéken tartózkodik. E fa lut az életrajzírók tévesen Pusztanyék-
nek jelölik, holott ilyen hivatalos neve e községnek sohasem 
volt. — 2. sz. Pauler Ákos: Brassai Sámuel esztétikája. Brassai-
nak „A gyönyörűségről, melyet a szép mívek szemlélése vagy 
hallása okoz" c. kis munká ja az esztétikai élvezés lélektanához 
érdekes adalékot nyúj t . 

Néptanítók Lapja. — 1926. évf. 5—6. sz. Gulyás Pál: A könyv 
sorsa Magyarországon a középkortól a trianoni békéig. A buda-
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pesti egyetemi, az Országos Széchenyi, a M. T. Akadémia és a 
Városi Nyilvános Könyvtár fejlődése és állománya. Néhány 
jobban felszerelt vidéki könyvtár. , 

Nyugat . — 1925. évf. 10—11. sz. Schöpflin Aladár : Színház. 
Az elmúlt szezon a színházakra nézve a terméketlen erőlködé-
sek ideje volt. A színház nem tud ma eleget mondani az embe-
reknek. A mai színházi technika már annyira kiadta összes 
eszközeit, hogy a. legkiválóbb színésztehetségeket leszámítva, a 
többinél már éppen csak technika. — 12—13. sz. Schöpflin Ala-
dár: A Vörösmarty-Akadémiáról. Az új jáalakul t nyugatos írók 
irodalmi tömörülésének céljai és védekezés a hír lapi támadá-
sok ellen. — Krúdy Gyula: A kakasos ház és vendégei. Kép Ady 
Endre és író-barátai éjjeli életéből. — Schöpflin Aladár: 
A posthumus Gárdonyi. Gárdonyi elbeszélő módszeréről, stílu-
sáról, ábrázolásáról és szerelmi történeteiről. — Hatvan y Lajcs: 
Ady-versek. Értelmező glosszák Ady néhány verséhez. — 35—16. 
szám. Nagy Lajos: Idegen regények garmadái. Hogyian legyen 
a magyar irodalom erős, magasröptű, érdekes, hogyan állja a 
versenyt a franciával, orosszal, dánnal, ha a magyar írót veszni 
hagyják s idegen írók termékeivel áraszt ják el a könyvpiacot? 
A magyar író pusztulásában hibásak a kiadók, a közönség, de 
hibásak az írók maguk is. — Hansellburg Viktor: Válasz Nagy 
Lajos cikképp. — Révay Mór János: A „garmadákról". Hozzá-
szólás Nagy Lajos cikkéhez. — Tóth Árpád: Az egy ver sít költő. 
Megemlékezés С senge y Gusztávról. — Hatvány Lajos: Ady-
versek. Jegyzetek Ady verseihez. — 20. sz. Móricz Zsigmond: 
Oláh Gábor. Néhány vonás Oláh Gábor írói egyéniségéből. — 
Kar in thy Frigyes: Babits: „Sziget és Tenger". Egy-két szó 
Babits lírájáról. — Szerdahelyi Sándor : Révész Béla. Révész 
Béla írói jellemének néhány vonása. — 22. sz. Schöpflin Aladár: 
Lcvay József száz éve. Rövid jellemzése Lévay József l írájának. 
— Nagy Endre: Bevezető conference. Kosztolányi Dezső szerzői 
estjéhez bevezető. — 28—24. sz. Földeissy Gyula: Ady és a zsidó-
ság. Válasz Dóczy Jenőnek a Magyarság 1925 december 6-i 
számában ezen a címen megjelent cikkére. — 1926. évf. 1. sz. 
Kardos László: Karinthy Frigyes. Í rói egyénisége. A Nyugat 
kritikai tanulmánypályázatán II. d í j ja l kitüntetett pályamű. — 
Kosztolányi Dezső: Somlyó Zoltán. Bevezető szavak szerzői 
délelőttjéhez. — Nagy Endre: Reszonnanciák. Szabó Dezső 
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Segítség c. könyvének lesujtó bírálata. — Babits Mihály: 
Karinthy Frigyesről. Rövid jellenikép K. F. írói egyéniségéről. 
— 2. sz. Komlós Aladár : Ady Endre. Költői fejlőtlésének rajza. 
A Nyugat tanulmánypályázatán I I I . díjjal kitüntetett pályamű. 
— Heltai Jenő: Conference. Bevezető Karinthy Fr igyes szerzői 
estjén. — Elek Ar thur : Az új magyar irodalom egy olasz folyó-
iratban. A Lancianóban megjelenő I Nostro Quaderni e. folyó-
irat magyar számot adott közre. A közlemények javai-észét 
Antonio Widmart ír ta. Jókai a lakjának bemutatásával kezdi, 
majd Herczeg Ferenc pályáját ra jzol ja meg. Ady Endrének jut 
a legbővebb hely. Gellért Oszkár, Babits Mihály, Kosztolányi 
Dezső bemutatása után Móricz Zsigmonddal igen részletesen 
foglalkozik. — Palmer Kálmán: Visszaemlékezések Greguss 
Ágostra. Személyes élmények G. A. egyetemi tanár i életéből. — 
Gyergyai Albert: Gellért Oszkár. í ró i egyéniségének jellem-
zése. — Osvát Kálmán: Erdélyi elbeszélők. Az erdélyi elbeszélő 
írók és műveik ismertetése. — Karinthy Frigyes: Utólagos 
jegyzetek a Molnár-darabhoz és a kritikához. Törekvés Molnár 
darabja igaz értékének megállapítására. 

Pásztortűz. — 1925. évf. 23. sz. Gy. L.: Dr. Szentklára y 
Jenő. Éleiének és írói munkásságának rövid adatai. — 24. sz. 
Csüry Bálint: A régi, székely írás az ujabb kutatás világában. 
Rövid összefoglaló irodalmi szemle a székely írás kérdéséről. 
— Surányi Miklós: Dekadencia? Ezen a ponton temérdek op-
tikai csalódás zavar ja az objektív kritika és a szubjektív 
impresszió megállapításait. Ezért bánjunk csínján az irodalom 
dekadenciájának megállapításával. — Kristóf György: 
A magyar export dráma. Biró-Lengyel Cárnőjének kolozsvári 
felúj í tása alkalmából rámuta t a cikkíró arra, hogy költői, 
irodalmi, művészi szempontból sajnálható, hogy a közönség 
még mindég nem ébredt rá, hogy a Cárnő és t á r sa i mennyire 
értéktelen silányságok, mennyire csupán vásári mutatványok, 
jóllehet világszerte előadják őket. — 25—26. sz. P a p p Ferenc: 
fír. Kemény Zsigmond. Halálának félszázados évfordulójára 
kegyeletes megemlékezésül P. F. nagyobbszabású művéből egy 
részlet. —• Kristóf György: Az crdélyiség irodalmi vonatkozásai. 
Egy nagyobb tanulmány bevezető fejezete. —• Jakabf fy Elemér: 
Herczeg Ferenc, a politikai jós. H. F. a képviselőház választó-
jogi bizottságának ülésén mondott beszédének egy részlete. — 
Kiss Ernő: Reményik Sándor. Írói arckép. — Siklóssy László: 
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Az erdélyi exlibris. Az erdélyi exlibrisek történeti fej lődése 
facsimilékkel. — Gy. L.: író. Benedek Elek levele György 
I^ajoehoz. Életrajzi és írói munkásságának adatai. — 1926. évt'~ 
1. sz. Bisztray Gyula: A százéves Gyulai. Gy. P. költői és 
krit ikai pá lyá jának méltatása. — Papp Ferenc: Gyulai Pál, 
a műbíráló. Műbírálói munkásságának egy része irodalom-
történet. Az irodalom jelenét tárgyazó kr i t ikájának egyik fele 
viszont a lírai és elbeszélő költészet újabb alkotásairól, másik 
fele meg a színház és dráma életéről mond ítéletet. — 2. sz. 
Kiss Ernő: fílaha Lujza. Nekrológ. 

Üj Idők. — 1926. évf. 3. sz. Kumlik Emil: Ahol a Tudomá-
nyos Akadémiát megalapították. A pozsonyi tr initáriusok 
temploma és és kolostora rézmetszetének közlésével megjelöli 
az 1825-iki országgyűlés helyét. — Hegedűs Lóránd: Herczeg 
Ferenc. Megemlékezés H. F. negyvenéves írói jubileumára. 

Túrán. — 1925. évf. 1 - ^ . sz. Sassi Nagy Lajos : Az Ember 
Tragédiája új világításban. Madách Az Ember Tragédájában 
az uralkodó á r j a f a j t ragédiájá t írta meg, főkép az európai 
ku l tú rá r ja t ragédiájá t , de oly mesteri módon, hogy e kép 
egészben véve minden kultúrnépre ráillik. 

II. Hírlapok. 

B u d a p e s t i H i r l a p . — 1925 nov. 13. Schmidt At t i l a : A lőcsei fehér 
asszony várkastélya. Gömör megyo nyugati határán emelkedik az a várkas-
tély, ahol hajdan Korponay Jánoené, született garamszegi Géczy Juliánná élt-
Jókai Mór lőcsei fehér asszonyát 1714 ezept. 25-én végezték ki a győri piacon, 
hazaárulásért. — 11. sz. Darnay Kálmán: Utcai kaszinózás. Kisfaludy Sándor, 
Festetics György, Deák Ferenc és mások tréfái. — 1926. évf. 23. sz. Dánieln» 
Lengyel Laura: Herczeg Ferenc, a drámaíró. H. F. történeti és társadalmi 
drámáiról. 

M a g y a r s á g . — 1925 nov. 15. Dóczy Jenő: Bársony István magyar-
aága. В. I. nemzeti szelleméről születésének hetvenedik évfordulója alkalmá-
ból. — 1925 dec. 6. Dóczy Jenő: Ady és a zsidóság. Adyra, a tüzes ma-
gyarra, Nagyváradon, a ,.peceparti Páris"-ban ragadtak rá az internacionalista 
szólamok s az a frazeológia, mely öntudatosan és öntudatlanul zsidó faji érde-
keket szolgált. — 1926. évf., jan. 17. Szabó Aladár: Egykorú feljegyzés Vörös-
marty és Deák Ferenc о радуг látogatásáról. Csiszár Imre apagyi réf. lelkéeis 
1845-i feljegyzése a címben közölt látogatásról. — 1926 jan. 24. Galántai 
Fekete Béla: A tekintetes úr. Emlékek Lauka Gusztávról. 

M i s k o l c i N a p l ó . — 26. évf., 219. sz. Tóth Kálmán: Ahol Gárdonyi 
a betűvetést tanulta. Egy sályi parasztgazda visszaemlékezései a nagy íróra. 
— 233. sz. Tóth Kálmán: Vadnay Károly vétója. Levelek a miskolci hirlap-
íráe emlékeiből. — 269. ez. Sassy Csaba: Mikor először köszöntöttem Lérayt. 
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Visszaemlékezés az 1911-i országos Lévay-ünnepélyre. — 274. sz. Tichy Kál-
mán: Egy ismeretlen Livay-öniUtrajz. L. rövid autobiografiája egy Pákh 
Alberthez intézett levélben. 

N e m z e t i Ú j s á g . — 1926 jan. 1. Sziklay Ferenc: A felvidéki magyar 
irodalom fejlődése az elszakítás óta. A felvidék önálló irodalmi élete nehezen 
indult meg. Az írók dolgoztak ugyan, de a közönség hozzá volt szokva, hogy 
Budapestről kapta az irodalmat. Később kezdték megbecsülni a maguk íróit, 
de azért olyan egységes magyar szellemről, amilyen pl. az erdélyi, a Felvidé-
ken szó sem lehet. A Kazinczy-Társaság kassai működése sokat lendített a 
fejlődésen, még többet a berlini Voggenreiter-Verlag, mely másfél év a la t t 22 
magyar könyvet adott ki. — Jan. 24. Bisztray Gyula: A százéves Gyulai. 
Gyulai Pál életrajzi adatainak és munkáinak ismertetése -születésének száza-
dik évfordulója alkalmából. 

N é p s z a v a . — 1925 dec. 25. Tieder Zsigmond: Ady és a Népszava. 
Sokan gyöngíteni iparkodnak a költő mély kapcsolatát a munkássággal. 
Pedig Ady Endrének az az 58 verse, melyet ha t év alatt a Népszavába írt, 
tanúskodik proletár-lelke«xléeéről. Aki ezekot a verseket olvassa, az látja, 
hogy Ady Endre mennyire egy a munkássággal érzésben, gondolkodásban, 
világfölfogásban. Jöhetnek számosan, próbálhatják csürni-csavarni, simítani, 
magyarázni a dolgot, azért azt letagadni sohasem lehet, hogy ez az Ady 
igazi arca. 

8 Ó r a i Ú j s á g . — 1926 jan. 17. Gyalui Farkas : Gyulai Pálról. Gy. 
P. három levelét közli annak igazolásául, hogy Gy. P. nemcsak epés tudott 
lenni, hanem sok szenvedés által megtisztult lelke tele volt jósággal is. 

P e s t i H i r l a p . — 1925 nov. 22. Tamás Ernő: Gvadányi József isme-
retlen verses levele galántai gróf Fekete Jánosnak. Kaimer Nándor által a 
Nemzeti Múzeumnak ajándékozott négyoldalnyi kéziratos verseslevél közlése. 
— 1926 jan. 1. Rákosi Jenő: Bárd Miklós. Bárd Miklós most megjelent ver-
meinek és egész költészetének a jó barát lelkesedésével írt dicsérete. — .Jan. 31 
Porzsolt Kálmán: Herczeg Ferenc jubileuma. Egész irodalmi pályáján a nem-
zeti szellem és a magyar történelem varázsa vezette. Lírai érzésekkel telített: 
költő, aki minden munkájába beleviszi a maga egyéniségét. 

P e s t i N a p l ó . — 1925 nov: 24. Kardos Pá l : Szemelvények Lévay 
Józsefnek Gyulai Pálhoz irt ismeretlen leveleiből. — 1926 jan. 22. K. A.: 
A százéves Gyulai Pál. Becsülettel, hittel, hivatottsággal, magyar bátorság-
gal és európai felkészültséggel forgatta a kritika tiszta kardját és ragyogó 
paizsát. 

S z ó z a t . — 1926. évf. jan. 22. Petri Mór: Ady és Kölcsey. Adatok K. 
F. születéséről, fiatalságáról és A. E. diákkoráról, Zilahon töltött éveiről és 
ottani életéről. Mint Adynak volt tanára, noteszében őrzi Ady kalkulusait. 
— Jan. 24. В. О.: Szemere Bertalan verseskönyve. Harsányi István sáros-
pataki kollégiumi tanár által a® ottani könyvtár irattárában felfedezett kéz 
iratos versesfüzet ismertetése. 

Ú j s á g . — 1925. júl. 23. Révai Mór János: Jókai és a magyar ügy kül-
földön. Néhány gyakorlati eszme, hogy miként lehetne Jókai regényeit fel-
használni magyarságunk megismertetése érdekében külföldi propaganda és agi-
táció céljaira. — Szept. 4. Kóbor Tamás: KeszUr József. Vezércikk az újság 
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író K. J.-ről nyolcvanadik születésnapján. — Vulpes: Keszler József. Apró-
ságok K. J . újságíró-életéből. — 1926 jan. 14. Mező Ferenc: A döblingi halott. 
Egykori feljegyzések Széchenyi haláláról . Gyászjelentésének közlése. 

Világ 1 . — 1925 júl. 5. Rab Gusztáv: A sárospataki diákság meg-
tagadja Móricz Zsigmondot. Kesergő íráis arról, hogy a sárospataki negyven-
éves Sárospataki I f júsági Közlöny elítélőleg nyilatkozik Móricz Zsigmondnak, 
a volt pataki diáknak, írói működéséről. — JÚL 12. Krúdy Gyula : A tegnapok 
ködlovagjai. Adatok Vay Sarolta grófnő kalandos életéhez. — Aug. 18—19. 
Feszty Arpádné: Emlékezések Bródy Sándorra. Személyes emlékek B. S. életé-
ből. — Okt. 11. Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagjai. Ady Endre éjszakái 
Pesten és vidéken. Elmondja, hogy a költő hogyan m u l a t t a á t számos éjszaká-
já t . — Nov. 1. Lestyán Sándor: Jókai Mór életbiztosításának eredeti doku-
mentumai. Tar ta lmazza egy pesti orvosnak Jókai Mór egészségi ál lapotáról 
1864 márc 24-én í r t bizonyítványát. — Nov. 15. Krúdy Gyula : A tegnapok köd-
lovagja. A Disznófejű Nagyúr és költője. Intim részletek Ady Endre életéről. — 
Nov. 22. Vér Andor: öreg bútorok, albumok, levelek, versek. A Lévay-centená-
rium alkalmából Miskolc városa ál tal rendezett Lévay-emlékkiállítás darabjainak 
ismertetése. — Dec. 25. Krúdy Gyula : A tegnapok ködlovagja. A költő utolsó 
karácsonya. Visszaemlékezés a beteg Ady Endrénél t e t t látogatásra. Mélyen 
lehangoló észrevételek sorozata. 

Irodalomtörténet. 8 
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Blaha Lujza. 

A magya r népszínmű Blaha Lujza visszavonulása és ha-
lála óta s i r a t j a letűnt dicsőségét, fényét , magyarságát, mert 
vele és á l ta la teljesítette be küldetését, azt a küldetést, hogy 
az ú j Magyarországot, de főleg az ú j Budapestet megmagyaro-
sítsa. Blaháné feltűnésével leszorult a budapesti színpadról a 
német operett s elnémult a német színház. Ö némította el az 
idegen szót bűvös-bájos magya r szavával, sírva-vigadó magya r 
nótájával. Ennek a nótának szíve volt. Lelkes érzések heve 
égett szétáradásában. Ez a nóta magya r r á tette a fővárost és 
r i tka kivirágzáshoz segítette a magyar nép drámáját : a dalos 
népszínművet. Ezért kegyelettel hajol meg emléke előtt iro-
dalmi célokat szolgáló folyóiratunk is. 

Badics Ferenc Horváth Jánosról. 

Badics Ferenc a Szent Is tván Akadémia 1926 február 12-iki 
ülésén — abból az alkalomból, hogy tiszteleti taggá választot-
ták — hata lmas képet ra jzol t Horváth Jánosról. Bizonyára 
sokan vannak, akik Horvá th János veszprémi kanonoknak 
még a nevét is alig hallották. Pedig Horváth János emlékét 
érdemes fönntartani, mer t negyven évi működésével derék 
része volt a Kazinczy-korabeli irodalmi mozgalmakban. 

Badics Ferenc az Országos Levéltár, a székesfehérvári 
püspöki és káptalani, a veszprémi és zirci apátsági levéltárak-
ban nagyon sok érdekes életrajzi, kor ra jz i és irodalomtörténeti 
ismeretlen anyagot talált , melyek a l ap j án kijelölte Horváth 
János helyét irodalomtörténetünkben. Az előadót Négyesy 
László osztályelnök a következő remek fogalmazású beszéddel 
üdvözölte: 
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Mélyen tisztelt Társunk! A tiszteleti tagokat az Akadémiák alapsza-
bályai nem kötelezik arra, hogy széküket értekezéssel foglalják el. Legke-
vésbbé kívánhattunk volna értekozést Öntől, aki műveinek hosszú sorozatá-
val elgondolásunk szerint már előre elfoglalta izékét, s azzal, hogy válasz-
tásunkat elfogadta, viszonozta is tiszteletadásunkat és Akadémiánk teljes 
jogú t ag ja lett. 

Ön azonban többet tesz betűszerinti kötelességénél, i t t is, mint min-
denütt. .lobbanmondva nem kötelességnek érzi a munkát , hanem jognak. Élni 
akart és él azzal a jogával, hogy nálunk is dolgozzék. És noha mai iroda-
lomtörténetíróink társaságában az atyamester tekintélyének örvend, mégis 
elkészíti nekünk is a bemutatkozó munkát, a „remeket", mint az új tudósok, 
akiket először iktatunk be zártkörű tudós társaságba. Engedje meg, hogy ezt 
a tanulmányt, mely nemcsak abban az értelemben „remek", hogy mintegy fel-
avató munkának készült, hanem abban az értelemben is, hogy a maga nemé-
iben a tudós alaposságnak, a lelkiismeretes kutató és az adatokból egységes 
képet szerkesztő történetírói munkának egyik mintaszerű terméke, — ezt a 
becses tanulmányt, illetőleg egész könyvet, mi külön ajándéknak tekintsük, 
melyhez az ön önkéntes jóvoltából ju tot tunk hozzá. Nagy elégtételünkre 
szolgál, hogy tiszteletadásunkat ö n ilyen éltékkel méri és viszonozza. 

De bocsássa meg gyöngeségünket, ha a reményen fölül vett jó mind-
járt reményeket is ébreszt bennünk. Ön nem akarja nálunk beérni a dekorativ 
szereppel, munkakedvet hozot t és munkaerőt! Legyen hála a Gondviselésnek, 
a kedv is, az erő is fogyatéktalanul megmaradt Önben, s az a remény ébred ben-
nünk, hogy feladatainkban tettel, tanáccsal támogatni fog bennünket. A mi 
Akadémiánknak, s külön ennek az osztálynak is megvannak a különleges 
teendői: feltárni a katholicizmus részét a magyar szellem múltjában. Senki 
e feladat iránt nagyobb fogékonysággal nem bír, mint Ön, aki a mai szék 
foglalója tá rgyát ebből a körből vá lasz to t ta s a magyar katholikus ogybázi 
szónoklatnak egy egykor nagyhírű, de újabban már-már feledésbe merült 
jeles a lak já t felelevenítette és őt ú j ra irodalomtörténetünkbe iktat ta . Do 
mennyi tennivaló lenne még! Szinte becsületbeli kötelességünk pl. a katholikus 
énekköltészet kincseit összegyűjteni és kritikai kiadásban hozzáférhetővé 
tenni. Ha anyagi eszközeink meglennének vagy meglesznek hozzá, az Ön 
búvárkodó gyakorlatának, szövegkritikai lelkiismeretességének, korrajzoló 
képességének, amire nézve úgyszólván páratlanul áll közöttünk, és föltétle-
nül biztos feldolgozó módszerének mennyi eszmét és i rányí tást köszönhet-
nénk vagy köszönhetünk majd ilyen természetű munkánkban! 

Ilyen szép tervek, kívánságok és ábrándok támadnak lelkünkben az Ön 
érkezésekor: érezzük, mennyivel gyarapodtunk, Önben. És mindez nem is 
ábránd többé, ha ön is köztünk van, hanem komoly terv lehet. Az anyagi 
eszközökre van még szükség, a fontosabb: a szellemerő készen van. Ta lán 
lesznek azok is, akik az anyagi áldozatot meghozzák. 

Meleg köszönettel mostani székfoglalójáért, minden tisztelettel eredmé-
nyekben oly gazdag tudományos múlt ja iránt, és kérve, remélve munkássá-
gunk további bölc-ä támogatását , üdvözlöm Méltóságodat Akadémiánk t isz-
teleti tagjai sorában. 



1 1 6 f i g y e l ő : 

Műköltészet a Balaton partján. 
Az ezer tündéri színijén pompázó Balaton hosszú időn keresztül esz-

ményi tárgya volt legkiválóbb költőinknek. Szóval volt, igazán volt balatoni 
költészetünk. Mi az hogv volt? Balatoni költészetünk van ma is. Halljuk 
csak: 

Siófokon lenn a strandon van ribillió, 
I t t lenn j a j de jó 
Csöpp kicsikém. 
Siófokon csupa jampec van vagy millió, 
Hogy már egészen 
PiU vagyok én. 
I t t mindenki harcra kész 
Mikor jön a hettvegés 
És mikor szol a dzsessz 
Már mindenki fatig lesz. 
Vén bácsi a táncosom, 
Szemem r a j t a átoson, 
Szivem úgy tipeg-topog 
Míg peregnek dzsessz-dobok. 
Siófok, csudaszép, csudajó, csudamód mulató kincsem. 
Csak férfi tehetős, mulatós, kicsikét mutatós nincsen. 
Jön a szombat, jön a férfi-sereg 
Ès a Schvartzné, máma nem kesereg 
Van-e pénzed Samukám . . . 

Mert a fő a dohány, apukám . . . 

Ezt a versszerű hadarékot szabadon (tehát nem kényszerzubbonyban) 
i r t a Pribék és egy nagy revűben énekelték a pörlök. Tehát kultúrköltő kul-
túr-énekeseken á t kultúr-füleknek készítette műzöngeményét. Mi persze, kul-
túra nélküliek, de akik azért tudunk magyarul, némi borzadállyal szemléljük 
ozt a balatonparti kultúr-műköltészetet. Nagy revü, görl, strand, ribillió 
még hagyján. De mi a jampec, a hettvegés, a fa t ig? A meg nem hibbant 
józan ész nevében tiltakozunk a Balaton költészetének megfertőzése ellen 
Ahonnan Tihanynak riadó leánya száll ki szent hegye közül, ot t nem lehet-
nek nyelvgyalázó pribékek és kabaré-görlök. Feljegyeztük ezt az adatot 
XX. századi magyar költészet dicsőségére. 

Kihunytak. 
ALVINCZY (1887-ig Baris) SÁNDOR ny. középisk. tanár, szül. Nagy-

kikindán 1852 ápr. 16., megh. Budapesten 1925 dec. 16. — Fiatal korában 
több évet tö l tö t t Párisban mint francia hírlapíró, majd két világkörüli 
utazás után 1886-ban visszatért hazájába s nyelvtanár lett az ország leg-
különbözőbb helyein. Legutoljára Nagyváradon működött, de ideje javarészét 
szabadságon töl töt te , mígnem 1907-ben nyugdíjazták. Ezentúl felváltva Kers-
keméten, Párisban és Lipcsében élt. Számos útirajza és tárcája jelent meg 
a Fővárosi Lapokban. 1894-ben párisi levelezője volt a Hazánknak s szá-
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mos más budapesti és vidéki lapba is írogatott. Ir t egy nyelvtanítási mód-
szertant (Méthode Alvinczy. Lipcse, 1910, 2. köt.) és több tárcakötetet 
párisi élményeiről. Útirajza : A Szaharában. Bp., 1890. 

BLAHA LUJZA (Reindl Lujza, özv. br. Splényi Ödönné) a Nemzeti 
Színház örökös tagja, szül. Rimaszombatban 1850 szept. 8., megh. Buda-
pesten 1926 jan. 18. d. e. 11 óra 10 porckor. — Apja Várai néven vándor-
színész volt. A kis Lujza 1858-ban lépett föl először Győrött Kölesi Lujza 
néven. 1864-ben a budai népszínházban, 1865-ben Szabadkán játszott . I t t férjhez 
ment Blaha János színházi karmesterhez. 1866-ban Blaháné néven Debrecenbe 
szerződik, 1871-ben pedig már mint özvegy Budapestre kerül a Nemzeti Szín 
házhoz, ahol népszínműben, operetteben és operában egyforma sikerrel lép 
föl. 1874—79. Zsoldos Sándor földbirtokos, 1881—1910. br. Splénvi ödön 
felesége volt. 1875-ben az akkor megnyílt Népszínház tagja lesz s nagy 
szerepe van a főváros megmagyarosítása terén. Érdemei elismeréséül 1901-ben 
kinevezték a Nemzeti Színház örökös tagjává, de azután is állandóan vendég-
szerepelt a Népszínházban. Utolsó nagy színpadi sikere 1908-ban volt Csiky 
Gergely operetté átdolgozott Nagymamájának címszerepében. — Életem nap-
lója c. memoárjai megjelentek a M. Hírlapban (1905 jan. 1-től) és a Polgár-
ban (1909: 254—1910: 57. sz.). 

CSERZY MIHÁLY borbélymester, szül. Szegeden 1865-ben, megh. u. o. 
1925 dec. 16. (?). — Tömörkény István hatása alatt kezdett irogatni a sze-
gedi népéletből vett rajzokat a helyi lapokba. Utóbb főleg Az Újság, a P. Hír-
lap és a P. Napló kedvelt tárcaírója lett. Munkái: Kint a pusztán. Szeged, 
1899. — Fiildmívesek. U. o., 1903. — Kialvó lángok. Regény. U. o., é. n. — 
Játszik a délibáb. Regény. U. o., 1912. — Régi világból. Elbeszélések. U. o., 
1918. — Az öreg Szeged. U. o., 1922. — Ugarimádás. U. o., 1922. (Szalay 
Józseffel.) — Legendás időkből. Regény. U. o., 1925. — Álneve: Homok. 

HEGEDŰS ISTVÁN nyug.. egyet. ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia 
és a Kisfaludy-Társ. r. tagja, szül. Kolozsvárt 1848 szpt. 7., megh. Oros-
házán 192G jan. 1. — 1887—1891. a kolozsvári, azontúl a budapesti tud.-
egyetemen tanította a klasszika filológiát. Főleg a hazai humanizmus tör-
ténetével foglalkozott s mint műfordító is kitűnt. A magvai- irodalomtörté-
netet érdeklő munkái: Költemények. Bp., 1881. — Hermann és Dorothea. 
Goethe után. U. o., 1881. — A költő leánya. Drámai költemény. Kolozsvár, 
1881. — Wallenstein halála. Schiller után. Bp., 1883. — Medea. Grillparzer 
után. U. o., 1888. — Gróf Széchenyi István mint a magyar társadalom refor-
mátora. Kolozsvár, 189,0. — Guariuus és Jaiius Pannonius. Bp., 1896. — 
Dicsének Jacobus Ant. Marcellusra. Pannonius után. U. o., 1897. — Apácai 
Cseri János pedagógiai munkái. Összegyűjt, és részbfti ford. U. o., 1899. — 
Bacchylides költeményei. Ford. U. o., 1903. — Raguzai emlékbeszéd Mátyás 
király felett. U. o., 1906. — Analecta recentiora ad históriám renascentium 
in Hungaria litterarum. U. o., 1906. 

HELLEBRANDT ÁRPAD kir. tan., ny. akadémiai könyvtárőr, a Sí t . 
István Akadémia r. tagja, szül. Pesten 1855 nov. 18., megh. Budapesten 1925 
dec. 5. — 1876-ban lépett a M. Tud. Akadémia szolgálatába. Megírta a magyar 
könyvnyomtatás történeti vázlatát a Beöthy-féle képes irodalomtörténetbe 
(1896), számos bibliográfiai adalékot közölt a M. Könyszemlében (1877-től) « 
egyéb folyóirat-okban. De főérdeme azokban a bibliogr. repertóriumokban rej-
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lik, melyek az Egyet. Phil. Közlönyben (1885—1919), az Irodalomtört. Közle-
ményekben (1893—1924), az Ethnographiában, a Századokban (1913—), a 
M. Paedagogiában (1906—) és a M. Nyelvben közölt s amelyekben a legapróbb 
részletekig {eldolgozta az illető folyóirat tárgykörébe eső irodalmat. — Mun-
kái: A M. T. Akadémia könyvtárában lévő ősnyomtatványok jegyzéke. Bp., 
1886. — Kiss János snperintevdens emlékezései. 2. kiad. (Olcsó Könyvtár, 
283. sz.) U. o., 1890. — Régi magyar könyvtár. III. Magyar szerzőktől kül-
földön, 1480—1711. megjelent nem magyar nyelvű myomtatványok. U. o., 
1896 —98. (Szabó Károllyal, 2. köt.) — Egyleveles nyomtatványok a XVIII. 
századból a M. T. Akad. könyvtárában. U. o., 1908. 

KEMENES (Géfln) LAJOS hírlapíró mcgh. Budapesten, 1925 nov. 27-én, 
35 éves korában. Eredetileg színész volt, s a Vígszínház tagja. Utóbb hírlap-
íráera adta magát s az U j Nemzedék c. napilap b. munkatársa volt. 1919/20-ban 
szerkesztette a Gondolat c. riportlapot. 

KOZMA FLÓRA (Perczel Ferencné), megh. Baracskán, 1925 dec. 31-én. 
Szociológiai és vallásfilozófiái cikkeket és tárcákat írt 1906 óta fővárosi és 
vidéki lapokba. Több ilynemű kötete is van. 1909-ben Ipolyságon szerkesz 
tet te a M. Közművelődés c. folyóiratot. 

OPZOOMER ADÉL (Antal Gézáné) ref. püspök neje, szül. Utrechtben 
1858-ban, mcgh. Rotterdamban 1925 dec. 27-én. — A. S. C. Wallis néven 
lefordította holland nyelvre Madách: Az Ember tragédiáját s több ismer-
tetést és fordítást közölt a m. irodalomból a De Gids s más holland folyó-
iratokban. Anthológiája magyar költőkből (Haarlem, 1924). Magyarul meg-
jelent tanulmánya: Az Ember tragédiája. Ford. Erdélyi Károly. Bp., (1913). 

PODHRADSZKY EMIL műfordító, megh. Szolnokon 1925 novem-
berében, 71 éves korában. — Petőfi-fordítá«okat tartalmazó tótnyelvű mun-
ká ja : Vibor z bánni Alexandra Petőfilio. Besztercebánya, 1894. 

PORCSALMY GYULA (porcsalmai) ny. ref. igazgató-tanító, szül. 
É rezent király on (Szatmár vm.) 1865 márc. 14., megh. Hajdúböszörményben 
1925 dec. 3. (temetés napja). 1886 óta több száz tárcája és számos regénye 
jelent meg a Szabolcsi Szabadsajtóban, a Debreceni Ellenőrben, az Uram-
bátyámban, a Verhovay-féle Függetlenségben, a szerkesztésében megjelent 
Hajdúböszörmény és Vidékében, valamint más nyíregyházai, debreceni és bpesti 
napilapokban. — Munkái: Az elpusztult család. Regény. Hajdúböszörmény,. 
1892. — Tarka képek. U. o., 1892. — Boda Katalin. Regény. U. o., 1893. 
— A mesterlegény regénye. Debrecen, 1907. — Magyar tört. elbeszélések és 
népmondák. Bp., 1912. (2 köt.) — A magyar történelem hősnői. U. o., 1912. 
(2 köt.) 

SZÉKELY ISTYXN dr., с. fôgimn. igazgató, sz. Olaezkán 1863 mái. 
24., megh. Budapesten 1925 dec. 18. — Mint a Juventus с. latin ifj. lap szer-
kesztője, több magyar költő versét átül tet te latinra. — Műfordításai latin 
ból: Suetonius: Császárok életrajzai. Bp., 1897. — Corn. Nepos: Hires fér-
fiakról. U. о., 1901. — I. Petronius Arbiter: Trimalch'o lakomája. Győr, é. n, 

SZÉKELY SAMUEL hírlapíró, szül. Somogyszilben 1857 júl. 3., megh. 
Budapesten 1926 febr. 14. — 1886—92. Párizsban tartózkodott mint francia 
hírlapíró és a P. Napló, a Főv. Lapok, majd a B. Hírlap levelezője. A Panama-
botránnyal kapcsolatban a B. Hírlapba írt egyik cikke következtében kiuta-
sí tották Franciaországból és Székely, mint a B. Hirlap munkatársa Londonba 
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ment, ahonnan 1894-ben visszatért Budapestre s megalapította a Politikai Heti 
Szemlét. 1903-ban Newyorkban volt több európai napilap levelezője. — Mun-
ká ja : Egy újságíró emlékei. Bp., 1926. 

SZÉKI ANDOK hírlapíró, megh. Budapesten 1926 jan. 26-án, 47 éves 
korában. Legutóbb a Magyarság b. munkatársa volt. 

TORDAY ADORJÁN hírlapíró, megh. Budapesten 1925 dec. 18-án, 
53 éves korában. 34 évig volt a B. Hírlap belmunkatársa, utóbb s. szerkesztője. 

VÄROSY GYULA ny. r. k. plébános, szül. Szegeden 1858 febr. 9., 
megh. u. o., 1926 jan. Az 1880-as években került a kisteleki plébánia élére. 
1896—1901. a csikkarcfalvai kerületet képviselte a parlamentben Ugron-párti 
programmal. Regényei és humoros elbeszélései: Apák bűne. Szeged, 1887. 
(2 köt.) — Tlk-tak. U. o., 1889. — Vörös Dániel. Lúgos, 1889. (2 köt., 
2. kiad. 1891., 3. kiad. 1899.). — Gyémánt a homokban. Bp., 1891. (2 köt.) 
— Mosolygó levelek. Lúgos, 1892. — Derült ég. ü . o„ 1892. (2. kiad. 1893.) 
— Válogatott vlg elbeszélések. U. o., 1895. — Derűs képek. Bp., 1897. — 
Mosolygó lapok. U. <>., 1898. — Jóízű történetek. U. o., 1898. — Kedélyes 
történetek. U. o., 1899, — Vidám históriák. U. o., 1900. — Lélekvidámító. 
ТТ. о., 1901. — Gondűző. U. o., 1902. — Káplán, plébános, kanonok. U. o., 
1905. Arcképpel. 

ZIVUSKA JENŐ dr., debreceni egyet. m. tanár, szül. Debrecenben 
1876 aug. 10., megh. u. o., 1926 jan. 12. — Előbb erdészeti pályán műkö-
dött . 1904-ben tanári oklevelet szerzett s Besztercebányán, majd Debrecen-
ben tanított . Tudományos téren a görög filozófiával foglalkozott. Szépirodalmi 
tárcái a Selmeci Híradóban, a Felvidékben, a Besztercebánya és Vidékében, 
a Besztercebányai Hírlapban, az Ungban, a B. Hírlapban, a P. Naplóban stb. 
— Szépirodalmi munkái: Az itélet. Szomorújáték. Selmecbánya, 1898. (Be-
mutatták Debrecenben. 1898.) — A becsületbíró. Színmű. Bp., 1901. (Előbbi 
mű átdolgozása, mely 1899-ben megnyerte az Akadémia Teleki-díját. Bemutatta 
a bp.-i Nemzeti Színház 1901. IX. 6.) — Irodalomtört. munkája: Pyrker László 
élete és művei. Besztercebánya, 1904. G. P. 

Hírek. 
Petőfi Sándor verseinek német fordításai. — 17 német író fordftotta 

eddig Petőfi Sándor költeményeit. Dux Adolf már 1846-ban kiadott egy kötet 
németre fordított Potőfi-verset. Utána többen kísérleteztek. Néhányan nem 
tudtak jól magyarul, szótár segítségével dolgoztak, s ezért nem egyszer olyan 
hiba csúszott fordításukba, mely nemcsak a költemény értelmét rontotta, ha-
nem komikusan is hatot t . Azonban a németek így is élvezték Petőfi költemé-
nyeit, elismerték világirodalmi nagyságát. Legutóbb Landgraf Lőrinc foglal-
kozott Petőfi versei német fordításaival. 

Jókai az észt irodalomban. — Az észtek lelkesen ünnepelték Jókai cen-
tenáriumát. A tar tui egyetem aulájában volt az irodalmi ünnep az egyetem 
képviselőinek, az észt irodalmi egyesületek vezetőinek, a középiskolai tanári 
karok kiküldöttjeinek jelenlétében. Az ünnepi beszédet Virányi Elemér, az 
ögyetem magyar lektora mondotta. 



1 2 0 FIGYELŐ. 

Komjáthy Jenő emléktáblája. — Balassagyarmat emléktáblát állított 
Komjáthy Jenő emlékére az ottani polgári leányiskola falába. Az emlékmű 
Keviczky Hugó szobrászművész alkotása. * 

Herczeg Ferenc negyvenéves írói jubileuma. — Herczeg Ferenc most 
tölti be írói működésének negyvenedik évét. E jubileum előkészítésére a tár-
sadalom színe-java jött össze a Magyar Tudományos Akadémiába. Megalakí-
tották az országos bizottságot, megválasztották a végrehajtó-bizottságot 
Nemcsak Budapesten, de vidéken is jubiláns ciklust rendeznek Herczeg Ferenc 
színdarabjaiból. Munkáiból gyűjteményes díszkiadást adnak ki, legjelesebb 
műveit német, francia, angol, esetleg más külföldi nyelvekre fordítják. 

A Petőfi-Társaságból. — A Jókai-centenárium alkalmával a Petőfi-Tái1-
saeág emlékbélyegeket és ragjegyeket adott ki. A bélyegek előállítása és for-
galombahozatala körül viszályok támadtak, úgyhogy a belügyminisztérium 
a főváros vezetősége útján szükségesnek lá t ta a Társaság vagyonkezelésének 
felülvizsgálatát. Ezeknek a dolgoknak a napilapokban történt tárgyalása á 
megszokott kárörvendő reklámhajhászás jegyében folyt le. 

Császár Elemér. kitüntetése. — A Kisfaludy-íTársaság Greguss-díját 
Császár Elemér A magyar regény története c. műve nyerte el. Kiváló munka 
kiváló íróját érte ez a megtiszteltetés. A döntés általános megelégedést 
keltett. 

Csathó Kálmán és Surányi Miklós kitüntetése. — A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia a legjobb történeti regények jutalmazására, szánt Péczely-
díjat Csat-hó Kálmán „Földiekkel játszó égi tünemény" és Surányi Miklós 
„Nápolyi asszony" c. műveinek ítélte oda. 

Jubileumok. — Bársony Istvánt hetvenedik születésnapja alkalmából a 
Pátria Klubban ünnepelte az irodalmi és művészeti világ számos kiválósága. 
— Palágyi Lajos hatvanadik születésnapját s negyvenéves írói jubileumát a 
Lipótvárosi Kaszinóban ünnepelték. — Szatmári Mór és Sziklay János ötven-
esztendei újságírói működését a Magyarországi Újságírók Egyesülete a 
Royal-szállóban ünnepelte. — Haraszthy Lajos t huszonöt-éves írói jubileuma 
alkalmából a magyar írói társadalom a Pát r ia Klubban ünnepelte. 

A német könyvről. —' Németországban évente több könyv jelenik meg, 
mint Angliában, az Unióban és Franciaországban együttvéve. 1921-ben pl. 
29.285 kötet hagyta el a sa j tó t . (Nálunk ugyanekkor 2318 kötet.) A német 
könyvek túlnyomó nagy része tudományos munka. 

A pornográfia védőivek figyelmébe. — Párizsban legutóbb revizió alá 
vették azt az 1857-ben hozott törvényszéki ítéletet, mely Baudelaire „Fleurs 
du Mal" kötetét hat verse miat t betiltotta a közerkölcsök ellen vétő tartal-
máért. Az igazságügyminisztérium döntése: az ítéletet nincs módja megvál-
toztatni. Az annakidején el t i l tot t hat vers kinyomatása továbbra is tilos. 

Magyar tárgyú hollandus regény. — L. Penning, Hollandiában ma élő 
kiváló író egy regényt írt a magyarországi kommunizmusról. Az író 1923-ban 
másfél hetet tö l tö t t Magyarországon, hogy ada ta i t kellőképen gyüjthesse. Az 
egész regényen izzó magyarszeretet vonul végig. 
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Uj könyvek. 
Verses kötetek. 

Balogh István : Hó — Fa. Bp. 1926. 112 1. 
Bányai Kornél: örök arc. Trilógia. Bp. 1925. 88 1. 
Havas István: Virágénekek. Bp. 1925. 96 1. Lampel. 
Lévay József utolsó versei. Bp. 1925. 188 1. Kisfaludy-Társaság. 
Liszt Nándor: Csillagos ég. Bp. 72 1. S'tephaneum. 
Sebestyén Gyula: Gesta Hungarorum. Bp. 1925. 892 1. 
Sziklay János: Szent László király. Bp. 1926. 140 1. Pázmány-Egyesület. 
Válvi Nagy Géza: F á j ma élni! Bp. Év n. 96 1. Arany János Műintézet. 

Elbeszélő kötetek. 
Bartóky József: Piros rózsák. Bp. Év n. 280 1. Franklin. 
Benda Jenő: Hajtóvadászat egy férfira. Bp. 1925. 160 1. Légrády. 
Ürasche-Lázár Alfréd: Azaldár. Bp. 70 1. Singer és Wolfner. 
Falu Tamás: Kicsinyesek. Berlin. 1926. 130 1. Voggenreiter. 
Gabányi János: A magyar várak legendái. Bp. 1925. 392 1. Szent-István. 
Kallós Ede: Regélnek a múzsák. Bp. 1925. 96 1. Fővárosi Könyvkiadó. 
Karinthy Frigyes: Capillária. Harmadik kiadás. Bp. 1925. 198 1. Kultura. 
Komáromi János: Pataki diákok. Bp. 1926. 240 1. Stádium. 
Koncz János: Mesék. Bp. 1925. 94 1. Községi jegyzők. 
Lőrinczy György: Az álmodó biikk. Bp. 1925. 120 1. Singer és Wolfner. 
Móra Ferenc: Georgikon. Bp. Év п. 106 1. Kir. Mag}-. Egyetemi Nyomdii. 
Móricz Pál : Magyar sirató. Tahitótfalu. Év n. 272 1. Szerző kiadása. 
Móricz Zsigmond: Kivilágos kivirradtig. Bp. 1926. 216 1. Athenaeum. 
Teveli Mihály: Az én kis hőseim. Bp. 96 1. Szent-István. 
Váth János: Imitatio Christi. Arad. 1925. 176 1. 

Színdarabok. 
Heltai Jenő: Arcok és álarcok. Bp. 1925. 172 1. Athenaeum. 
Herczeg Ferenc: A híd. Bp. 1925. 112 1. Singer és Wolfner. 
Lengyel Menyhért: Mária. Bp. 1926. 80 1. Athenaeum. 
Zilahy Lajos: Zenebohócok. Bp. 1926. 96 1. Athenaeum. 

Tudományos munkák. 
A Szent István Akadémiának a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 

százéves évfordulóját ünneplő ülése. Bp. 1925. 48 1. 
Az erdélyi magyar irodalom bibliographiája, (1919—1924.) összeállította: 

György Lajos. Kolozsvár. 1926. 72 1. Minerva, 
liajza József: A magyar-horvát unió felbomlása. Bp. 1925. 76 1. Franklin. 
Baros Gyula: Jókai a szépirodalomban. Bp. 1925. 16 1. Stephaneum. 
Császár Elemér: A magyar-hún mondák kérdésének mai állása. Bp. 1925. 32 1. 

Pallas. 
Csernoch János: Székhelyi Mailáth György emlékezete. Bp. 1926. 16 1. Szent-

István. 
Dános Árpád—Kovács Gábor: A szociális eszmék fejlődése a modern szocia-

lizmusig. Bp. 1925. 400 1. Pantheon. 
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Forstel- Gyula: Adalékok a káptalanok történetéhez. Bp. 1925. 38 1. Ste-
phaneum. 

Báró Förster Gyula: Gróf Berchényi Lásaló, Franciaország marsallja. Bp. 
1925. 220 1. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 

Geeztelyi Nagy László: Az Alföld. Bp. 1925. 32 1. 
Hegyaljai Kiss Géza: Lorántfy Zsuzsanna I. Rákóczi Györgyné fejedelem-

asszony. Tahitótfalu. 1924. 180 1. Sylvester-kiadás. 
Hegyaljai Kiss Géza: Nagyasszonyok a Magyar reformációban. 2 köt. Bp. 
1924., 1925. 152 1. Bethlen Gábor Rt, kiadása. 
Hegyaljai Kiss Géza: Nagyasszonyok a magyar reformációban. Bp. 1925. 

82 1. Bethlen Könyvtár. 
Hegler Antal: Michelangelo. Bp. 336 1. Franklin. 
Heveny Iván: A filmjáték esztétikája és dramaturgiája. Bp. 1925. 220 1. 

Athenaeum. 
Horváth János: Herczeg Ferenc. Bp. 1925. 28 1. Pallas. 
Horváth Sándor: Ismereteink egyneműsége és a hittételek. Bp. 1925. 88 1. 

Stephaneuni. 
Karácsonyi .János: Szent László király élete. Bp. 1926. 152 1. Szent-István. 
Keszthelyi Helikon. Szerkesztette: Lakatos Vince. Keszthely. 1925. 434 1. 

Kis faludy-Tá rsaság. 
Lázár Béla: Munkácsy. Bp. 1925. 192 1. Kultura. 
Mitrovics Gyula: Arany János esztétikája. Debrecen. 1925. 28 1. Csátfiy. 
Nagy pedagógusok. Szerkesztette: Weszely Ödön. Bp. 1925. 320 1. Lampel. 
Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. A művelt közönség számára. Máso-

dik kiadás. Bp. 1926. 364 1. Franklin. 
Stimakovits László: Bevezetés a művészettörténelembe. Bp. 1925. 144 1. 

A szerző kiadása. 
Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. I. köt. Bp. 

1925. 292 1. Magyar Tudományos Akadémia. 
Szinnyei József: A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar nyelvtudo-

mány. Bp. 1925. 24 1. Magyar Tudományos Akadémia. 
Vidéki írók. Szerkeszti: Váth János. Veszprém. 1925. 64 1. 
Zsigmond Ferenc: Jókai és Debrecen. Debrecen. 1925. 88 1. 

Fordítások. 
Goethe: Csili Csali Csalavári csalafintaságai. Átdolgozta: Benedek Elek. Bp. 

1925. 102 1. Pantheon. 
Grimm Testvérek: Hófehérke és a hét törpe és más mesék. Átdolgozta: Gaal 

Mózes. Bp. 1925. 384 1. Légrády. 
H. G. Wells: A világtörténet alapvonalai. Második kiadá?. Ford.: Kiss Dezső 

Bp. 1925. 792 1. Genius. 
H. G. Wells: Világok harca. Ford.: Mikes Lajos. Bp. 200 1. Lampel. 
Nils Fredrik Cronstadt: Gripp, egy kutya kalandjai Afrikában. Átdolgozta: 

Gaal Mózes. Bp. 1924. 140 1. Légrády. 
Raoul Francé: A föld élete. Ford.: Vadász Elemér. Bp. 1925. 304 1. Pantheon. 
Rousseau: Egy magános sétáló álmodozásai. Ford.: Rácz Lajos. Bp. 180 1. 

Franklin. 
Shakespeare: III. Richárd. Ford.: Radó Antal. Bp. 1925. 150 1. Franklin. 
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Egyéb könyvek. 
Horváth Jenő: A nemzetközi egyetemközi kapcsolatok. Pécs. 1925. 30 1. 
Madai Gyula: Magyar feltámadás. Bp. 1925. 160 1. 
Müller Lajos S. J . : Az isteni erények. I—II. köt. Bp. 1926. 192 1. 
Nyisztor Zoltán: Szekták Magyarországon. Bp. 1926. 90 1. Szent-István. 
Radnai Béla: A beszédírás tankönyve. Bp. 1925. 32 1. Szerző kiadása. 
Szász Károly: Emlékek. Bp. Év n. 264 1. 
Szent Terézia nővér szelleme. Bp. 1926. 308 1. Szent-István. 
Walter János: Gaudeamus. I—II . köt. Bp. 300 1. Szent-István. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1926 január 9-én tar-

t o t t választmányi üléséről. — Elnök: Négyesy László. 

Alszeghy Zsolt titkár bejelenti a márciusban tartandó közgyűlés ügy-
rendjét. A választmány nevében Szász Károlyt kéri fel a Gyulai Pál emlé-
kének szentelendő elnöki megnyitó megtartására, — Oberle József pénztáros 
jelentést tesz a Társaság anyagi helyzetéről. — Négyesy László elnök jelenti, 
hogy Balogh Jenő, a Magy. Tud. Akadémia főti tkára meleghangú levélben 
köszönte meg a Társaságnak az akadámiai jubileum alkalmából kifejezett 
üdvözletét. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1926 január 9-én tar-
to t t felolvasó üléséről. — Elnök: Négyesy László. 

György Lajos Az erdélyi könyv címmel t a r t o t t felolvasást. Négyesy 
László elnök György Lajost a felolvasás befejezése utám a következő beszéddel 
üdvözölte: 

„Nem szokás társaságunkban, valamint más tudományos és irodalmi 
társaságokban sem szokás, az előadóknak az elnöki székből közönetet mon-
dani, vagy egyes előadásokra kiemelőleg visszatérni. Egyes előadások bármily 
kiemelése^ az elnöki pártatlanság elvének áttörése lenne s az elnök hivatott 
sem lehet minden előadás értékelő összemérésére. Azt hiszem azonban, a Tár-
saság helyeslésével találkozom, ha t. Társunk előadására visszatérek s hozzá 
néhány reflexiót fűzök. Természetes, ezek a reflexiók nem lesznek politikai 
természetűek, hiszen Társaságunkból minden politika alapszabályszerűleg ki 
van zárva, de szándékunk sem lehet t. Társunk otthoni helyzetét nehezíteni. 
Amit mondani akarok, tisztán a szellemi élet és irodalmi élet körére vonat-
kozik. 

Az ország nagyobb részeinek elszakításával az addig egységes magyar 
irodalmi élet is több részre szakadt. Attól lehetett tartani, hogy az addig 
túlságosan egy központihoz szoktatott magyarnyelvű irodalom folyama csak 
a törzsmederben, az anyaországban, tudja megtartani eleven erejét, az elrekesz-
tett ágakban homokba vesz, vagy állóvíznek marad. Most azonban azt lát juk 
s t . Társunk alapos előadásából adatszerűen meggyőződtünk arról, hogy a 
keleti elszakított magyarság élénk irodalmi életet folytat. Ebben az esetben 
igazolódott a régi mondás, hogy minden rosszban van valami jó. Szétszakí-

# 
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tásunknak, régi szellemi egységünk megosztásának, az idegen államokba 
kebelezett részek elszigetelésének is megvan az a viszonylagosan jó következ-
ménye is, a sok hátrány mellett, hogy az elszakított területeken az eddigi-
nél önállóbb jellegű, a helyi viszonyoknak nyilván megfelelőbb és a helyi szük-
ségleteket inkább kielégítő irodalom fejledezik a tehetségek közelebbi alkal-
mat találnak érvényesülésükre. A magyarnyelvű irodalomnak a kényszerű 
decentralizálás annyiban javára válik, hogy mintegy változatai támadnak. 
Az elszakított részek irodalma még nem kapta meg határozott jellegét és 
nem találta meg biztos irányát, nem alakult ki teljesen, de él, alakul, és — 
mint hallottuk is — minden biztató jel megvan arra, hogy ki fog alakulni, 
irányát meg fogja találni. Most csak az lesz szükséges — kulturális értelem-
ben szólva —, hogy a több mederben folyó magyar irodalom ágai közt bizo-
nyos közlekedés álljon fenn, amely biztosítsa a színvonal bizonyos kiegyen-
lítődését, a nyelvi, stílusbeli és tartalmi elemek körforgását és egyöntetűsé-
gét, az egymásra hatást, az ösztönző és fejlesztő erők kölcsönös átáramlá-
sát. Mint a kívánatos közlekedés örvendetes esetét fogadhattuk a mai fel-
olvasást, mely az új erdélyi magyar irodalomról olyan becses és tanulságos 
közléseket hozott számunkra. Üdvözlöm a felolvasó t . Tagtársat, aki az 
ottani irodalmi életnek egyik legkészültebb és legtevékenyebb munkása és 
kérem, ápolja tovább is az összeköttetést, szerencséltesse Társaságunkat elő-
adásaival." 

Végezetül Gál János az esztétikai formaproblémákról értekezett. 

Felelős szerkesztő és felelős k i adó : Pintér Jenő. Budapest , I., Att i la-u. 1. 
Kir. M. Egyetemi Nyomda , Budapest . — Főigazgató: Dr. Czakó Elemér. 


