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Tagjainkhoz és előfizetőinkhez. 
Folyóiratunk kéthavonkint jelenik meg. Ára egy évre 100.000 

korona. A folyóiratot ezért az árért nemcsak tagjaink kapják 
meg, hanem megrendelheti minden érdeklődő is. Iskolák, könyv-
tárak és társaskörök számára az évi előfizetés 200.000 korona. 
Külföldi megrendelés egy évre 200.000 korona. 

A jelzett összegek a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
pénztárosának, Oberle Józsefnek küldendők be postautalványon 
(Budapest, L, Attila-utca 1.), vagy a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság 30.309. számú posta takarékpénztári csekkszámlájára 
fizetendők be. 

A társasági ügyeket Alszeghy Zsolt titkár intézi (Budapest, 
П., Mária-tér 3.). 

Az ismertetésre szánt könyvek és folyóiratok Pintér Jenő 
szerkesztő címére küldendők (Budapest, I., Attila-utca L). 

A folyóirat beható tájékozást nyú j t a magyar irodalom és 
irodalomtörténet haladásának minden fontosabb mozzanatáról. 
Egyes füzetek külön is kaphatók a Studium-könyvkereskedésben 
(Budapest, IV., Múzeum-körút 21.). 



T A N U L M Á N Y O K . 

Az Ocskai-ballada. 
í r ta : K A R D O S L A J O S . 

Az Ocskai Lászlóról szóló ballada is azok közé tartozik, 
amelyektől Riedl Frigyes megtagadta az eredetiséget. E balla-
dát elsősorban éppen Thaly Kálmán egy jegyzete tette Riedl 
előtt nagyon gyanússá, az t. i„ amely a költemény származásá-
ról ad számot. I t t Riedl kimutatta, hogy a ballada eredeti kéz-
i ra ta nemcsak hogy nincsen ott, ahol Thaly megjelölte, de nem 
is lehetne ott, mert aki — Thaly szerint — puszta érdeklődés-
ből leíratta volna a kuruc énekét, akkor nehéz fogságban síny-
lődött. A költemény valódisága ellen ez Riedlnek legnyomósabb 
érve. De magából a költeményből merített , azaz belső bizonyí-
tékokat is szép számmal sorakoztat föl. Megannyi külső pár-
huzam, kifejezésbeli egyezés ez az Ócskáiról szerzett ballada 
és egyéb Thaly által kiadott régi ének, továbbá Thaly saját 
költeményei, történeti művei, főként az ő Ocskai életrajza 
között. Meg kell azonban vallanunk, hogy ezek a nyelvi pár-
huzamok együttvéve al ig nyomnak többet, mint fentebb emlí-
tett főérve.1 Thaly oly történeti munkáival való egyezések, 
melyek a ballada ismereténél későbbi keletűek, magukban sem-
mit sem jelentenek, se jobbra, se balra nem mutatnak s csak 
a többi bizonyíték határozhat ja majd meg, hogy milyen „elő-
jellel" vegyük őket. A Thaly által kiadott régi magyar versek-
kel, Thaly régebbi eredeti költeményeivel való találkozások és 
egyes Thalyas motívumok fellépése viszont (mint p- о. a 
dobolás) m á r sokat mondanak. 

Thaly a Bújdosó Rákócziban két eredeti népkölteményt 
olvasztott össze úgy hogy az egészben lényegileg nincs is más 
egyéb, mint a két népi versben, amelyek csupán díszes, ú j 
ruhába vannak felöltöztetve. A Kölesdi Harcról már egészen a 

1 A bal lada számos kitétele (a tisztek megesküdtek egymás kezére, híres 
Récz Miska, „serény" Jávorka) ugyanazokról a tényekről Thaly tört . munkáiban 
is olvasható. De ezt teljesen meglehetne magyarázni azzal, hogy Thaly szándé-
kosan ragaszkodott az egykorú szép költemény szövegéhez. 

Irodalomtörténet. 16a 
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Thaly kitalálása,2 de azt is szinte olybá vehetjük, mintha egy 
régebbi népdalsor: „Leégett Rácország, megmaradt három ház" 
körül kristályosodott volna ki. Az Ocskai-balladával összevet-
hető régi költemény eddig nem volt ismeretes. Alábbiakban egy 
olyan régi versről fogunk szólani, amely az egész költemény-
nek min tá já ra lehetett s amelynek egy-két nagyon is praegnáns 
kifejezését kétségtelenül átvette Thaly az ő Ocskai-balladájába.. 

Ez a régi vers Káta i Mihályról szól, Bocskay Is tván 
kancellárjáról, aki csakúgy, min t Ocskai, a vers szavai szerint: 
„hitit megtagadta, ellenségnek hazájá t s nemzetét eladta", azaz 
(állítólag) a császár s a pápa által megvesztegettetvén, meg-
mérgezte a fejedelmet. Való az, hogy Bocskay halála után el-
keseredett ha jdú i Kátai t Kassa piacán 1607-ben „diribről 
darabra" vagdalták. Ezt a verset igen jól ismerte Thaly. Edciig 
két ízben jelent meg nyomtatásban s mind a kétszer Thaly 
volt a kiadó. Először a Régi magyar vitézi énekek I. kötetében 
(67—69. 1.) „Kátai Mihály s í r fe l i ra ta" címen s 4 versszak ter je-
delemben, a Ráday-levéltár 55. sz. kódexéből. Másodszor a 
Századokban (1871. „Ismeretlen históriás énekek a XVI. és 
XVII I . századból" (323—324. 1.) a Decsy-kódex ismertetése 
során. A Káta i ról szóló vers ugyanis az ú. n. Decsy-kódexben 
is fentmaradt és pedig az elsőnél sokkal teljesebb alakban, 
11 versszak-hosszúságban. A Decsy-kódex felfedezése, első 
ismertetése és részben való közzététele Thaly nevéhez fűző-
dik. A XVII . század elejéről való kéziratos kötetet 1864 decem-
berben mutat ta be egy előadásban, melyet az Akadémiában 
tartott . (Koszorú. 1864. II . félév. Ez előadásnak a kézirata meg-
van a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Thaly iratai közt a 
Másolatok c. kötetben. E kéziratban bővebben foglalkozik a 
verssel, mint hét évvel később a Századok lapjain, hol a kódex 
énekeinek egy részét ki is adta). 

A Rákóczi alvezérei közül talán Ocskai érdekelte legjob-
ban Thalyt; róla 1880-ban — mint tudjuk — egy közel 1000 olda-
las nagy monográf iát is írt. Ocskai regényes egyénisége, t ra-
gikus vége által állandóan foglalkoztatva, olvashatta a Káta i -
verset s ettől nyerhetett ösztönzést, hogy hasonló módon meg-
í r j a Ocskai vétkét és bűnhődését. Ezt hihetőbbnek fogjuk látni, 
ha a két költeménynek egy lényeges megegyezésére rámutatok. 
A Kátai-versnek bizonyos morál is tanító i rányzata van: Szol-

2 Riedl: A Kölesdi Harcrul című ballada. Iredt. 1918. évf. 128-134. 1. 
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gáljon tanulságul a Káta i esete az egész világnak, milyen sors 
vár arra , aki e láru l ja urát : nemcsak hogy gyalázatos halált 
szenved az ilyen, de halála után sincs nyugta, mer t a pokolban 
végnélküli kínzások várják. (A vers különben első személyben 
van tar tva, mintha a pokolban szenvedő Kátai maga beszélne.) 

Ugyanez a gondolata az Ocskai-ballada utolsó részének: 
» 

Már Ocskai László másoknak nagy példa: 
Gonosz árulónak így lészen halála! 
Lelkeket világon szélvészek kergetik, 
Azután pokloknak lángjára vettetik. 

Nem egy gondolatnak, hanem egész gondolatsornak az 
egyezését látni itt világosan: „Az áruló gonosz véget ér s ez 
másoknak is például szolgáljon. Csúfos testi haláluk után sem 
lesz nyugalomban része a leiküknek". 

De szószerinti egyezés is van a két költemény között, ami 
kétségtelenné teszi az átvételt. A Kátairól szóló vers első szavai: 

Én Kátai Mihály, világnak nagy példa, 
Azért mindezt világ ra j tam tapasztalja. 

V. ö.: Már Ocskai László másoknak nagy példa és világ példá-
jára fe je elüttessék. 

A halállal sem szűnő kínoztatásról így panaszkodik 
Káta i : 

Szenvedtem nagy sokat ez árnyékvelágban : 
De többet szenvedek Plútó országában, 
Leiköm mert vitetik az nagy sebős lángban. 

Ocskai-ballada: 

Lelkeket világon szélvészek kergetik, 
Azután pokloknak lángjára vettetik. 

Látjuk, hogy az Ocskai-balladának két, mondhatni leg-
jellemzőbb, legmarkánsabb szólása: „másoknak nagy példa és 
pokolnak lángjára vettetik", lényegtelen elváltozással megvan 
már ebben a Bocskay-kori énekben. 

Ócskáiról olvassuk: 

Ha fejét nagyhamar hóhér el nem csapja, 
Testét vitézlő rend ízekké szaggatja. 

Kátai ról pedig azt í r ja Thaly (Vitézi énekek. I., 98. 1.), 
hogy Bocskay feldühödött ha jdú hadai által a kassai piacon 
ízré-porrá vagdaltatott . 

16a* 
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Ezeken kívül még egy kifejezést vehetett Thaly ebből az 
énekből: az „elhiszi magát" szólást elbizakodik jelentésben. 
De ezt már nem az Ocskai-balladában használja fel, hanem 
testvérkölteményében, az Esztergom Megvételéről írottban 
(Odafent az tokos csak elhivé magát) és a Riedl á l ta l szintén 
vitássá tett Bezerédi nótájában (bolond ésszel a rác ma-
gát elhivé). Nevezetes, hogy Thaly ezt a kifejezést szokatlannak 
t a r t j a és magyarázza. 

Azt hisszük, hogy a fentebb idézett négy végső sor az, 
ami az egész Ocskai-költemény magva, kristályosodási köz-
pontja . Ez volt az az alapgondolat (az áruló szörnyű halála 
mindenkinek intő példakép álljon, az árulónak büntetése a 
síron túl sem szűnik meg), melyhez íródott az egész költe-
mény. A gondolatot is, az azt kifejező szóbeli anyagot is a 
Bocskay-korabeli énektől vette Thaly. 

K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 

Apokrifák kódexeinkben. 
Az apokrif könyvek — vagyis a Szentírásba föl nem vett bibliai tárgyú 

iratok — régebben a mainál nagyobb szerepet játszottak a keresztény egy-
házban. 

Az apokrifák egyes részletei bejutottak kódexeinkbe is. Horváth Cyrill 
az Irod.-tört. Közi., 1895. évf., 56—62. 1., kimutat ja egy-egy ó- és újszövet-
ségi apokrif iratnak, a Vita Adae et Evae- és az Evangelium Nicodemi-nek 
részleteit kódexeinkben. Az előbbiről szól még részben Katona Lajos érte-
kezése: A Teleki codex legendái. (Bp., 1904, 17—23. és 70—80. 1.) 

Egy harmadik, eddig tudtommal nem közölt apokrif kódexforrásra 
mutathatok i t t rá. A Winkler-kódex 280—5. lapjai (Nyelvemléktár, II. k„ 
177—8. 1.) közlik Abgar edessai király levelét Jézushoz és ennek válaszát. 
Ezt a nevezetes újszövetségi apokrif i ratot — az egyetlen magának Jézus-
nak tulajdonított írásművet — a IV. század első felében élt Eusebius caesa-
reai püspök közli História ecclesiastica c. műve I. könyve, 15. fejezetében. 
Űjra közlik a modern apokrif-gyűjtemények, így Fabricius: Codex apocryphus 
Novi Testamenti, az I. rész 316. lapján. A fordítás eléggé hű; de Eusebius 
nem tartalmazza a kódexünk 283. lapján előadott Krisztuskép-csodát. 

Hajnóczy Iván. 
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Iréné tárgytörténetéhez. 
Annak a — kegyetlen szultánról és a szép görög leányról szóló •—-

megható 'történetnek, mely az összehasonlító irodalomtörténetben röviden 
csak Iréne-novella néven ismeretes, s egyike a külföldi szépirodalom sokszor 
feldolgozott témáinak, végső forrása tudvalévőleg a XVI. századbeli olasz 
Bandello Novelle с. gyűjteménye. Mikes Kelemen valószínűleg francia for-
dítás alapján kivonatolta és vette bele Törökországi Levelei-be. 

Király György egyik szép dolgozatában (Egy. Phil. Közi., 1909., mely-
hez később Klimkó Károly és Turóczi József is szolgáltattak adalékokat, 
1. u. o., 1910. és 1914.), — Heinrich Gusztáv egybeállításának kiegészítéséül 
—, a német öftering Mihály két értekezése nyomán családfát is szerkesz-
tet t a tárgynak az európai irodalomban való elterjedéséről. Ugyanitt a 
magyar feldolgozásokra is utal. E sorozat pótlásául említhető meg, hogy 
az eddig ismert novellisztikus és drámai alakításokon kívül van még egy 
kisebb verses feldolgozása is e tárgynak Erini címen Lukács Ödöntől (1843— 
1896). E költemény, mely a szerzőnek „Kisebb versei" közt, Nyíregyházán, 
1872-ben „ballada"-ként jelent meg, tizenkilenc négysoros strófára terjed. 
A kétütemű, félrímű sorokból álló szakok oly módon vannak szerkesztve, 
hogy a nyolctagos harmadik sor kivételével a többiek hatszótagúak. 

Tartalma az, hogy Mohamed haragszik a görög főváros ostromának 
sikertelensége miatt. A rettegő nagyvezér engesztelésül egy szép gyaur 
leánnyal kedveskedik neki. A szultánt annyira elbűvöli Erini szépsége, hogy 
három napra szinte megfeledkezik a harcról. Mikor ezért a sereg lázongani 
kezd, Mohamed kissé színpadias ünnepélyességgel sátra elé vezeti szerelmesét 
és hogy szenvedélye fölötti győzelmének bizonyságát adja, katonái szeme 
lá t tára sajátkezűleg fejezi le a leányt. 

A tárgy ismertebb magyar feldolgozásai ezek szerint, időrendben most 
már így következnek egymásután: 

1. Arkosi Benedek: Imádságos könyv. 1660-ból [a székelykeresztúri 
gimnázium kéziratos példányában], — 2. Mikes Kelemen: 1725. szept. 7. 
[LXIII. levél. Bandekouch Boisteau-féle francia fordítása nyomán], — 
3. Taxonyi János: Az emberek erköltseinek és Isten igazságainak tüköréi. 
Győr, 1740. II. köt., 407 1. [Erkölcsi példa Nattenhaus kapucinus szerzetes 
prédikációi nyomán]. — 4. Hatvavy Pál: Némely feljegyzésre méltó tör-
ténetek. Kassa, 1796. 184 1. — 5. Bólyai Farkas: Mohamed. Tragédia 3 felv. 
(az ö t szomorújáték c. kötetben). Szeben, 1817. [Hammer-Purgstall német-
nyelvű török története nyomán]. — 6. Kisfaludy Károly: Irène. Szomorújáték 
5 felv. Pest, 1820. [Bólyai F. Mohamed-je, Voltaire Zayré-ja és Fessier 
Ignác történelmi műve felhasználásával]. — 7. Lukács Ödön: Erini. [V. ö. 
L. ö. : Kisebb versei. Nyíregyháza, 1872. 33—6. 1.] 

Baros Gyula. 
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Jelentősebb irodalomtudományi alkotások. 
Amikor Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkereskedése 

1890 január jában a M. Tud. Akadémia támogatásával megindí-
totta idősb Szinnyei József lexikális munkáját (Magyar írók 
élete és munkái), négy kötetre (32 füzetre) tervezte azt, befeje-
zését pedig 1896-ra ígérte. Tudjuk, hogy a munka 14 kötetre nőtt 
meg és 1914-ben jutot t el a befejezéshez. A megindulás és be-
végzés között eltelt 18 esztendő az adatoknak kiegészítését, 
korrigálását, az anyagnak a közelmúlt és ma irodalmával való 
pótlását tette szükségessé: ezért bízta meg a M. Tud. Akadémia 
a kiegészítés munkájáva l legkiválóbb bibliográfusunkat, Gulyás 
Pált . A kiegészítő sorozat tehát Gulyás Pál szerkesztésében, a 
M. Tud. Akadémia szellemi pártolásával, de ú j ra magán könyv-
kiadó kiadásában jelenik meg Magyar életrajzi lexikon címen. 
Az ú j sorozat 5, egyenkint 10 füzetes kötetre terveződik; de az 
eddig megjelent négy füzet alig valamivel haladja meg Szinnyei 
munkájában az első füzetnek címszavait. Ezzel a gazdag anyag-
gal a kiadó tervezését túlságosan utópisztikusnak kell í télnünk: 
nem hisszük, hogy 20 köteten alul maradna a teljes kiegészí-
tés. Hogy ennek a kiegészítésnek a természetéről tájékozód-
junk, érdemes az ú j sorozat első füzetéről kis stat isztikát állí-
tanunk össze. Az utalásokat nem számítva, 5 névnél találunk 
javítást , 16 névre vonatkozóan bibliográfiái toldást, 49 név mel-
lett adattoldást; a régibb írók közül 16 szerepel pótlásul e füzet-
ben, — a kiegészítés java azonban az 1890 óta fellépő írókra 
vonatkozik: 228 ú j nevet találunk benne. Ez az összeállítás is 
mutat ja , hogy Gulyás Pá l munkája elsősorban a mai irodalom 
fr iss adataival válik nélkülözhetetlenné: ezt a bőséget szemlél-
tetni semmivel sem lehetne jobban, mint az ú j nevek számával. 
A kör, amelyet a nevek megválogatásánál Gulyás maga elé 
tűzött, a lehető legtágabb: mindenkit felvesz munkájába , aki-
nek nyomtatott írásáról — ha csak cikkéről is — tudomást lehet 
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•szerezni. Jogosan mondja tehát a kiadó tervezete: Magyar-
ország legújabb korszakának alig van olyan számottevő egyé-
nisége, akiről ne esnék szó a lexikonban. Ez a teljességre-törek-
vés mérhetetlen munkát ró Gulyásra: nemcsak a könyv- és 
folyóirattermést t a r t j a számon, hanem a napilap-irodalmat is; 
de nem elégszik meg az í rás regisztrálásával, nehéz u tána-
járással próbál ja az életrajzi adatokat is összeállítani. Meglepő, 
hogy a 228 ú j név között a l ig akad olyan, amely adat-megvilá-
gítás nélkül kerülne elénk. Pedig az önéletrajzokban — minden 
figyelmeztetés ellenére — nem bővelkedik: a bejelentőhivatal, 
hivatalos értesítők, napilapok hírrovatai, címtárak és évköny-
vek felbecsülhetetlen fáradsággal való átkutatásából gyű j t i 
össze adatait. A beosztás és szedés Szinnyei művéhez illeszke-
dik: ahol ada ta i elárulják, a szereplő írók vallását is regisz-
trál ja , Terjedelemben is elődjének szokásához ta r t ja magá t : 
csak Ady Endre foglal el 74, Andrássy Gyula 14 hasábot, de az 
ezekről írott adatok olyan önálló bibliográfiai összéállítássá 
nőnek, mint elődjénél pl. .Pe tő f i Sándor bemutatása. Megbíz-
hatósága, pártat lansága, f igyelmes anyaggyűj tése a legnagyobb 
elismerést érdemli. 

Könnyebb volt a munká ja Benedek Marcelnek, aki ugyan-
csak most tette közzé Győző Andor kiadásában Irodalmi lexi-
konéit. Nem maga dolgozta fel a lexikon anyagát , hanem fel-
osztotta bőven munkatársak között. A felosztásnál ügyelt ugyan 
ár ra , hegy a magáéval azonos felfogású munkatársak szolgál-
tassák az anyagot, de azért a több kéz munkájában természetes 
ellentéteket elsimítani nem tudta. Legszembetűnőbb példá ja 
ennnek a m a g y a r irodalom képét ismertető fejezet. A múltnak 
ra jzá t Lengyel Miklós gondos figyelemmel, nagy alapossággal 
ad ja , a modern irodalomét Juhász Andor m á r teljesen újság-
írós elsietéssel. (így történik meg, hogy Sik Sándor és Harsány i 
Kálmán mellett említi Sárközit és Szerb Anta l Kristófot, noha 
az utóbbiról sem mi, sem az 1104. lapon a Sz. A. Kr. címszó 
szövege versírói érdemeket nem tudunk!) Lengyel Miklós cik-
kében ellenben a Vajda Jánosról , Komjá thyró l szóló sorok az 
önálló, de alapos értékelés szép bizonyságai. Elismerés illeti 
Benedek Marcellt az esztétikai fogalmak rövid, világos meghatá-
rozásaiért, Schöpflint találó és elfogulatlan Ady-cikkéért. 
Nagyjában az íróknak k i ju tó sormennyiség megszabásában is 
józan mértéket találunk, ahogy a címszavak megválogatása 
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ellen sem emelhetünk sok kifogást. Nem hisszük, hogy célza-
tosság lenne abban, hogy a katholikus jellegű Magyar Szemle 
kimaradt , míg a Magyar Zsidó Szemlének hely jutott; abban 
sem akarunk pártállást látni, hogy a Magyar Nyelvőr bővebb 
szöveget kapott., mint a Magyar Nyelv. Érdekesebb az, hogy 
Herczeg Ferene és Móricz Zsigmond 2, Gárdonyi Géza csak 
1 Ун hasábot érdemelt ki — ahogy az összefoglaló fejezetben is 
elmarad Eötvös Károly és Benedek Elek mögött. A további 
arány ez: Lengyel Menyhért 38, Szép Ernő 26, Bródy Sándor 
25 sor. A lexikon nem elégszik meg a regisztrálással, hanem 
megvilágítani és értékelni is törekszik — szerencsére nem min-
denütt. Az ilyesféle felesleges mondatokra gondolok: „Ágoston 
Péter . . . bár mérsékelt bolsevista volt, külügyi népbiztos lett". 
Zavar van abban is, hogy néhol a főműveket közli, néhol nem, 
— néhol még utalást is jelez. Ezek között az egyik világfel-
fogási alapot is elárul, Juhász Andoré, aki a modern irodalom-
ról szóltában Benedek és Schöpflin írásai t val l ja forrásaiul és 
csak mint „más megvilágítás" próbáját említi Pintér Jenő ú j 
kis kötetét. A szerkesztő ebben a világfelfogás-elnémításban 
nem volt elég szigorú. Így kerülhetnek a lexikonba ilyen mon-
datok: „Keményik Sándor a konzervatív mondanivalónak kere-
sett egyéni formákat és bölcseleti alátámasztást", — vagy 
„Szomory Dezső munkássága talán európai renaissance-át jelen-
tené a színpadi irodalomnak", stb. Ez a lexikon az egész világ-
irodalomra kiterjed, — mégis bő és gazdag a magyar i rodalmi 
rész is. Hogy kimaradtak belőle nevék, amelyeknek a csengése 
az itt szereplőkével felveszi a versenyt, vagy az értékelésben 
egyesek túlságos fényhez jutnak, ezt sem szeretném szándékos-
ságnak mondani; ahogy azt sem, hogy túlságosan nagy a tel-
jesség a Nyugat vi lágfelfogási szférájába tartozó nevek terén. 
Az ilyen nagy munkánál ez éppoly könnyen és természetesen 
adódik, mint egy csomó adat-elírás vagy adat-kihagyás. Hisz-
sziik, hogy a második kiadásban erre is nagyobb lesz a f igye-
lem, ahogy a könyv használhatóságát szolgálná az is, ha a 
kiadó két kötetbe foglalná. 

A harmadik e nemű munka a Magyar irodalmi lexikon, 
melyet Ványi Ferenc szerkeszt és Dézsi Lajos s Pintér Jenő 
néz át. Ennek a jellege, ahogy az I. kötet megjelent feléből meg-
állapíthatom, Krüger Deutsches Literatur-Lexikonára, emlékez-
tet. Szerencsésebbnek is t a r to t t am volna, ha szerkesztője jobban 
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szem előtt t a r t aná ezt a német mintát. Amiben eltér tőle, az tudo-
mányosságának árt, t. i. az írók körét sokkalta bővebbre szabja. 
Ebben felveszi a versenyt a Kriicker-Parlagi-féle lexikonnal, 
pedig egy kis értékelésen alapuló inegválogatás nem nélkülöz-
hető az ilyen munkában. íme néhány feleslegesnek ítélt címszó: 
Abód Mihály, Aborgius György, Ádám Éva, A nagyzás hóbort ja , 
Cseh Imréné, Csiki Endre, Szalay Sebestyén, Décsy Is tván 
(aki csak fordító!), stb. Nagyobb hiba, hogy az arány néha el-
vész: érdemes Áprily Lajos részét Czikle Valériáéval összevetni. 
A következő részekben erre nagyobb gond fordítandó. Másik 
fogyatkozása bibl iográfiájában van: n incs , semmi rendszer 
abban, hogy mikor ad s mikor nem bibliográfiai jegyzetet a 
kötet. Ügy látszik, az összeállítók köziil csak egyik ügyelt erre, 
a többi egyszerűen semmit, vagy Szijinyei művét említi csupán. 
Máskor viszont felesleges a bibliográfia, amikor a szerző élet-
ra jza után úgyis megtalálja azt az olvasó. De még Jóka i regé-
nyének egyes előfordulásánál sem tud ja megtagadni az adat-
szolgáltató néha az általános összefoglaló munkára való hivat-
kozást. Általában a bibliográfiában a teljesen értéktelen holmit 
kár regisztrálni (pl. Adyról a Visszhang c. vidéki lap cikkét). 
Másutt viszont fontos az ú jabb megvilágítás jelzése, mint teszem 
Adányi Andrásnál Jákó cikkéé, A helység kalapácsánál Fa rkas 
Gyuláé; A régi háznál Beöthy Zs. akadémiai jelentését sem 
szabad említetlenül hagyni, de viszont napilap-kri t ikákra az 
ilyen munkában kár kiterjeszkedni. Hiba van a szövegezésben 
is néha. Báthory Lászlóról pl. azt olvassuk, hogy lefordítot ta a 
Bibliát. „A Jordánszky-kódex őrzi a fordítást . Azonban vitás, 
hogy az ebben levő szöveg fordítója csakugyan B. volt-e." Hogy 
itt az elsiet és néha ba j t okozott, azt mtutatja pl. az, hogy 
e sorok írójának tanulmánykötete az anthológiák közt is 
említődik. Ká r volt eltérni Krüger el járásától az azonos témák 
regisztrálásában is: így pl. Attiláról v a j m i kevés az, amit a fel-
dolgozások közül ez a lexikon felemlít. Másutt is furcsaságot 
okoz a szűkszavúság: pl. a tájékozatlan olvasó ebből a lexikon-
ból azt á l lapí t ja meg, hogy az Élet-álom Arany László szópárja, 
vagy hogy pl. Akakiyevios csak magyar álnév. Az ilyen szűk-
szavúsággal ellentétben túlságosan bő pl. az Angyal Ernőről, 
Antal Gézánéról, Balázs Árpádról szóló rész, vagy az Aurora-
körről szóló, ahol még a tagneveit is megtaláljuk ennek a fő-
iskolai irodalmi egyesületnek! Az ilyen lexikonban az arányos-
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ság megtartása a legnagyobb nehézség, de értékelő jellegű: az 
olyanféle bőbeszédűség, mint pl. Alvinczy Péter élete, a szer-
kesztésben hiba. — Sokkal szerencsésebb a tar ta lmi elmondás-
sal kitüntetett művek kiválogatása: itt az iskolai szempont 
vezette a szerkesztőt; de maguk a tartalmak is nagyon ügyesek 
és tájékoztatók. Nem mindig sikerült a poétikai-stilisztikai mű-
szavak megvilágítása: néha bizony félreértésre ad módot (pl. 
anagramma), vagy nem is helyes (pl. a skót ballada nevének 
eredete). A nagy lexikonok rövidségével itt nem szabad megelé-
gedni. Helyes gondolat volt az álnév-jelzés (bár szigorúbb mérték 
itt sem ártott volna) és az i rodalmi címek magyarázata . Általá-
ban nagybecsű, irodalmi embernek és iskolának nélkülözhetet-
len ez a munka, — magunk is azért szólunk róla rigorózusabb 
bírálatban, mivel nagyjelentőségűnek t a r t j uk és folytatását 
még tökéletesebbnek óhajt juk. 

Alszeghy Zsolt. 
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Móricz Pál : Magyar sirató. A sejtelmes Alföld. Tahitótfalu, 
1926. 272, 240 1. 

A kot, vaskos kötet feljegyzéseket, történeteket, elbeszéléseket és ra j -
zokat foglal magában. Legszívesebben debreceni családi történeteket jegyez 
föl és a hajdúsági magyart ábrázolja az író. Lelkes, jóllátó, éles szeme föl-
kuta t ja a legparányibb magyar nyomot is. Az Alföld titokzatos lelkét és 
töretlen magyar lakóját plasztikusan rajzolja meg. Az egyszerű, józan, tisz-
tességtudó kocsis, juhász, csikós, vagy más pásztorember markáns vonások-
kal vannak megörökítve ezekben a kötetekben. Érezzük, hogy itt a föld 
szíve dobban, azé a nagy Alföldé, melynek minden mélysége ellenére is meg-
vannak a maga magasságai és szépségei. Lát juk a cigánykereket hányó szél-
malmot, a mélán kolompoló gulyát, a nyargaló ménest, a hirtelen fellángoló 
pásztortüzet, Ideszáll a kakukfű illata, a föld nehéz szaga, a barázda párázó 
gőze. A törpe halom, a szélben hajladozó jegenye, a ringatózó búza és 
minden, minden, ami ot t van. Móricz Pál magyarja a romlatlanul ép, szilaj, 
dacos magyar, a régi szembenéző magyar. 

Amilyen gazdagság van az alak-változatokban, éppen olyan sokféle az 
író mondanivalója, gyökeres magyarsága. Kívánjuk, hogy olvasói gyönyörű-
séggel forgassák ezeket a magyart nevelő köteteket. (KörSsparti.) 

Agyagfalvi Hegyi István: A véres kardot körülhordozom. 
Versek. Budapest, 1926. 112 1. 

Agyagfalvi Hegyi Istvánnak bemutatkozása, de egyben mindjárt igaz 
költői értékeket is mutató kötete ez a versgyűjtemény. A trianoni magyar-
ságnak, a ma magyarjának, kétségbeesése gazdag kifejező erővel szólal meg 
lantján. Odaadó hazaszeretet lángol minden dalában. Ez a két érzelem, a 
hazaszeretet és a szabadságszeretet, a legerősebben uralkodó érzelme. 

Nemcsak tartalmi változatossága, de közvetlensége is elismerésre késztet. 
Nem az előre kicsinált irredenta szólamok üres ismételgetése darálódik nála, 
hanem a ritka lángolású magyarságé, mely a pogánvkor t iszta nemzeti vonat-
kozásait is megénekli. Az ősi napfényes mezőkre, az ingoványból a szabad 
pusztákra vágyó magyar lelkének szinte már a kereszténység sem kell. Köl-
tészetében visszatérnek a fűnek, a fának, a tűznek, a földnek ősi szellemei, 
feltámad Koppány s a pogány magyarok újra Hadúrra esküsznek! Már l á t j a 
a fehér lovat, a táltost, a napkeleti Istent, Ez már a hazafias keserűség végső 
állomása. (ff . L.) 

Bodnár Gyula: Hattyúdal. Budapest, 1926. 48 1. 
A két felvonásra oszló színmű 1566 szeptember közepén Batthyány 

Ferenc zászlósúr németújvári várában történik. Draskovich Imre diadallal 
veri vissza a szentmiklósi majorba betörő török csapatot s kemény 
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tusa közben megmenti a major kápolnájában lévő csodatevő Mária-képet és 
azokat a virágokat, melyekkel Csáky Orsika díszítette a szentképet. Gersei 
Petheő Pál, aki Draskovich távollétében maga folé hajlította a büszke leány 
szívét, gyáván eltávozott még az ütközet előtt. Hogy azonban Orsika kedvét 
annál jobban megnyerhesse, önmagának tulajdonít ja a sikeres ra j taütés veze-
tését. A dicsőséget készséggel átengedi neki Draskovich is, akit a leány hűt-
lensége végleg elkeserít. Az újabb harcokban Draskovichot egy leselkedő török 
halálra sebzi s megbékélve végzetével Orsika karjaiban hal meg, Petheőt pedig 
alávalóságáért elűzik Batthyány udvarából. 

A kis mese ügyes bonyolítással és hatásos jelenetezéssel ér a megoldás-
hoz. A lélekrajzolásban i t t -o t t van ingadozás. Nem értjük az annyi derék-
séggel kiváló Draskovich Imre viselkedését Petheő Pállal szemben. Minek 
kell Draskovichnak Petheőre hazudni a Mária-kép és virágok megmentését? 
Halála is már nem önzetlen áldozat, hanem az öngyilkos szánalmas meg-
semmisülést keresése, a csalódott szerelmes régi romantikája. Halála nem 
tragikum. Csáky Orsika magatar tása részben természetes. Az önvád és Dras-
kovichcsal a halálban való megértése azonban már alig magyarázható jelle-
méből. Lelkében voltaképen nyoma sincs a Draskovich iránt való önzetlen, 
tiszta, őszinte szeretetnek. 

Legsikerültebb Petheő alakja. Gyulafi is jól megrajzolt egyéniség. 
A kisebb szereplők szintén jellegzetesek, különösen örzse és a bőbeszédű 
öreg katona, Antal. (H. L.) 

Hansray Sándor : N e m e r e . A világháború forgatagában. Buda-
pest, 1926. 208 1. 

A világháború irodalma a könyvtárakban hever, úgy várja esetleges 
feldolgozását vagy további halálát . De hogy vannak még utórezgései, bizo-
nyítják egyes színművek, regények, költemények, sőt előkerülő hadi-naplók. 
Hangay Sándor Nemeréje — eddig megjelent két háború» könyvének (Az égő 
Balkánon keresztül, Egy repülőtiszt naplója) kibővített összefoglalása — 
szintén ilyen kései sereghajtó. Hangsúlyozottan egyéni ízű emlékek gyűjte-
ménye: költői lélekkel megérzett és művészi tollal megírt, friss benyomások, 
színes, érdekes próza, egyben jó anyag a magyar haditörténet megírásához. 
Hangay mint honvédszázados és repülőtiszt, ny i to t t szemmel és bátor szív-
vel járta végig a hadak út já t . Mitrovicától a Lovcsenig, Stanislautól az olasz 
bércekig, sárban, fagyban, tűzben és dicsőségben. Kedvelte a háborút, pom-
pázó, tömör leírásai lelkesen dicsérő sorokat tartalmaznak jászkún vitézeiről, 
gépfegyveres "ós repülő harcairól, a „ma még piros élet, holnap fehér álom"-
világ hangulatairól. Lelki szárnyai: az ember- és hazaszeretet, fehéren marad-
tak meg a harctér vérében és füstjében. Néha egy-két politikai vagy szociális 
ízű megjegyzés kerül ugyan tolla alá, de az ő madártávlata inkább a min-
dent nyugodtan szemlélő, dicsőségre vágyó költő-katona kitartó reménye és 
józansága. (Sz. B.) 

Moór Győző: Méccsel kezemben. Költemények. H. és é. n. 76 1. 
Az élet delén már túllévő költő bizonyos szánalommal nézi a körülötte 

habzó életáradást. Az út, melyre bús mohósággal lépett, jó hosszú volt. 
Sokan kezdték együtt, de lassan mind elmaradoztak mellőle. Míg az élet 
problémáit ku ta t ta , a többiek kacagtak. Ebből a helyzetből kiinduló versei 
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az élet mostohaságának, töviseinek, szúrásainak bölcselő hangú feloldásai. 
A lét diadala a szenvedés és a kereszt. Ez az ú t vezet a győzelemhez, anélkül 
nincs feltámadás, nincs enyhülés. 

A szerző támaköre elvont, sőt a legsúlyosabb metafizika régióiba vág. 
Nem csoda, lia nyelve nehezen birkózik meg a magas bölcseleti gondolatokkal. 
Sokszor csak villanati látomásai vannak, megoldásai pedig darabosak. Ehhez 
képest nyelve sokszor merev és szaggatott, sokszor nyugatosan keresett. 
(Évezredbérc, századdomb, hónapgöröngy, napporszem, tüdőorgona, perchomok-
szem, testföld, földhús, időbánya, évszikla, vaskarvaly, hússzörny.) 

(Körösparti.) 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i f ü z e t e k . Szerkeszti: Császár Elemér. 
1. szám. Horváth János: Herczeg Ferenc. Budapest, 1925. 28 lap. Her-

czeg Ferencet a Magyar Tudományos Akadémia Az élet kapuja c. nagyobb 
történeti elbeszélése alapján ajánlotta a Nobel-díjra. Ez a füzet a javas-
latnak azt a részét közli, mely Herczeg Ferenc írói pályáját ismerteti' és 
Az élet kapuját méltatja. A végén Herczeg Ferenc életének és munkás-
ságának adatait olvashatjuk. 

2. sz. Császár Elemér: A magyar hunmondák kérdésének mai állása. 
Budapest, 1925. 31 lap. Rövid visszapillantás után Hóman Bálint és Gombocz 
Zoltán okfejtéseit s eredményeit ismerteti és fogadja el. Egyúttal kijelöli az 
irodalomtörténeti kutatásra váró feladatokat. 

3. ez. Galamb Sándor: Huszonöt év a magyar társadalmi dráma tör-
ténetéből. Budapest, 1926. 32 lap. A magyar társadalmi dráma történetét 
nyújt ja 1867-től 1893-ig. E műfaj kialakulásának lassúságát azzal magya-
rázza, hogy városi társadalmunk ebben az időben volt kialakulóban. 

4. szám. Császár Elemér: A Zalán futása. Budapest, 1926. 23 lap. 
A kis értekezés Vörösmarty eposzának ismertetése, kiemelve a költemény 
romantikus és hazafias motívumait. Az eposz centenáriumára készült. 

5. sz. A XX. század magyar irodalma kritikákban. Első sorozat. Regé-
nyek és elbeszélések. Első szám. Budapest, 1926. 64 lap. Beöthy Zsoltnak, 
Riedl Frigyesnek, Császár Elemérnek, Voinovich Gézának, Herczeg Ferencnek, 
Papp Ferencnek, Kéky Lajosnak, Dóczy Jenőnek és Hartmann Jánosnak egy-
egy újabb szépirodalmi munkáról írt s a Budapesti Szemlében, Akadémiai 
Értesítőben és a Napkeletben megjelent kritikája. 

6. sz. Szabó Richárd: Endrődi Sándor. Budapest, 1926. 35 lap. Endrődi 
Sándor életét, a költészetében érezhető idegen hatásokat, költői fejlődését, 
lírájának jellemvonásait, elbeszéléseit tárgyalja s befejezésül jelentőségéről 
szól. Legsikerültebb része az idegen hatások vizsgálata. Ennek olvasása azt 
a reményt kelti bennünk, hogy Szabó Richárd nevével még többször fogunk 
találkozni az irodalomtörténet kutatói közt. (H. B.) 

Gulyás József: Dolgozatok. Sárospatak, 1926. 50 1. 
Irodalmunk e tevékeny kutatójának több kisebb dolgozatát nyújt ja ez 

a füzet. Foglalkozik e kisebb tanulmányokban Jókainak a kálvinista éne-
kekhez való viszonyával, Sárospatakhoz való személyi és tárgyi kapcsola-
taival, Jókai és Madách érintkezési kapcsolatával, a nagy mesemondónak a 
magyar népdalokhoz való viszonyával. Egyik cikkében Madáchra, mint az 
önzetlen munka költőjére világít rá, másut t pedig Csokonainak diákjai iránti 
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szeretetéről találunk néhány érdekességet. Jókairól igen alapos okfejtéssel 
megállapítja, hogy könyv nélkül tudta a zsoltárokat, amit nemcsak a szá-
mos találó idézet, hanem az idézett szövegeknek az eredetitől való eltérése 
is bizonyít. A zsoltárok összeforrottak a nagy író lelkével. A dicséretek közül 
is több olyat idéz, melyeket a gyülekezetek Jókai korában is énekeltek, de 
nyomtatásban nem voltak hozzáférhetők. Nem mellőzi annak a hatásnak 
a fejtegetését sem, melyet a református gyászénekek gyakoroltak Jókai Mórra. 
Madách és Jókai közt igen kevés érintkezési pontot talál s azok sem fon-
tosak egyikük megítélésében sem. Gondos anyaggyűjtés nyomán ír Jókainak 
a népdalok iránti szeretetéről. Madách értekezése első részében főképen Pintér 
Jenőnek megállapításaival való polémia után igen sikerült fejtegetésekkel egé-
szíti ki az eddigi Madách-tanulmányokat. ! 

Gulyás József erősen protestáns. Hitvallása — ha nem muta t is túlzó 
felekezeti elfogultságot — elvitathatatlanul meglátszik nézőszögén. Értékes 
munkásságának sok hasznát fogja még látni irodalomtörténetünk. (H. B.) 

Széli Kálmánné Vörösmarty I lona: Emlékeim Deák Ferenc 
po l i t ika i és magánéle téből . Budapest, év n. 152 1. Pallas-kiadás. 

Nem napló, ahhoz túlhézagos; inkább csak évek szerint haladó későbbi 
összefoglalása mindazoknak a megfigyeléseknek és beszélgetéseknek, melyeket 
a nagy költő leánya, családjuknak Deák Ferenchez való bensőséges viszonyá-
ról és a maga életéről érdemesnek ta r to t t papírra vetni. A politika, mely-
nek levegőjében élt és halt Deák, nem volt elkerülhető. Ezért az 1854. évtől 
Deák haláláig terjedő följegyzések, ha nem is eredeti adatok és szempontok 
szerint, bőven foglalkoznak a kiegyezési vita részleteivel. Egyben találó éles-
séggel festik meg a nagy ember körül bolygó írók és kisebb politikusok 
asszonyi szemmel is nézett arcképeit. 

Számunkra bizalmas emlékeinek második része a becsesebb. Oj adatokat 
Deák életére inkább ott nyerünk, ahol költőivé, rajongóvá melegszik a szava: 
amikor szüleinek és Deáknak barátságára, összelátogatásaikra és a hű barát 
szerető gyámkodására tér ki. Megtudjuk — s ez kiegészíti Deák jellemképét —, 
hogy a haza tekintélyes bölcse családi körben gyermekszerető, víg kedélyű 
és jószívű ember, aki tiszteli az otthon szentségét, érti a nevelést és ismeri 
a baráti ígéret komoly kötelességét. Nemcsak mindennapos látogatójuk, hanem 
gyámolítja is őket: az özvegyet tanáccsal l á t j a el, Bélát szigorúsággal embe-
resíti, Ilonát pedig, akit férjhezmenetele után is szeret maga mellett tudni, 
gyöngédséggel kapcsolja magához. Élvezetes és megható kölcsönös figyelmük 
és áldozatrakész tapintatosságuk nemes versenyét végigkísérni. 

A könyv megírása, meglehetősen gyakori szerkezeti szokatlansága mel-
lett, a 80-as évek régies stílusára emlékeztet. Kiegészíti Brisits Frigyes név-
jegyzéke. Nem ár to t t volna azonban, ha a korrajz mélyítése kedvéért egy-két 
lapalji jegyzet kísérte volna az egyes szereplőknek Deák életébe való beéke-
lődését. (Szira Béla.) 

N a g y S á n d o r : J ó k a i . Jubileumi kiadás az író születésének századik 
évfordulója alkalmából. 1925. 112 1. 

Nagy Sándor tanulmánya az erőszakkal elszakított, de a nemzeti közös-
séget elevenen érző magyarságnak készült, hogy messze hallhatóan hirdesse 
Jókai Mór dicsőségével nemzetünk elpusztíthatatlan értékeit. Első fejezete 
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Jókai rövidrefogott életrajzáról szól, a következők költői világát, hőseit és 
meséit tárgyalják, míg az utolsó három fejezet Jókai értékét állapítja meg. 

A tanulmány eredményeit tekintve, új megállapításokat természetszerű-
leg nem tartalmaz. Célja nem is ez volt, hanem Jókai népszerűsítése a trianoni 
határokon túl. Ebből a szempontból pompásan megállja helyét. (hl.) 

Heger Flóris: A keletiesség Vörösmarty költészetében. Deb-
recen, 1926. 22. 1. 

A szerző arra vet világot: mit jelent az a többször elhangzott meg-
állapítás, hogy van valami keleties vonás Vörösmarty Mihály költészetében. 
Ennek kutatásában rávilágít irodalmunknak a kelettel való régebbi érintke-
zéseire, a legendákra, Balassa Bálintra, a keleti tárgyú mesék és novellás-
könyvek fordításaira, az ezeknél sokkal fontosabb Szigeti veszedelemre s 
Csokonainak arra a szép költeményére, melyben Hafiznak állít emléket. 
Kutat ja a Vörösmarty költészetében található keletiesség okait s ezt meg-
találja a kor romantikus szellemében, Horváth István hatásában, a korabeli 
fordításokban és Vörösmarty ábrándos álmodozó természetében és kelet-
rajongásában. Jobbára ismert, de írásban egybe nem foglalt példák ügyes 
füzére a kis tanulmány, mely egy részletkérdés megvilágításával határozott 
nyeresége irodalomtörténetünknek. 

(H. B.) 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

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

László, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 
A Szent István Akadémia Értesítője. — 1925. évf., 2. sz. 

Viszota Gyula: Mi indította Széchenyit az Akadémia megalapítására? Első-
sorban nagy becsvágya és tettereje, azonkívül a kerületi ülések izgalmas vitája, 
mint maga mondja, „a szívet gerjesztő magyar beszédek". De legnagyobb 
hatással volt Széchenyi áldozatkészségének kifejlődésére szerelme gróf Zichy 
Károlyné, szül. Seilern Crescentia iránt. — Alszeghy Zsolt: A Zalán Futása. 
A Zalán Futásának jelentősége kettős: költői és nemzeti. Újsága nem kor-

' látozható a nyelvre vagy az eposzi felfogásra, hanem az eposz egész épületére, 
anyagára és berendezésére. Elszakad a külföldi hagyományoktól és stílusa a 
magyar művészi stílus egyéni kivirágzása. — Négyesy László: Megnyitó beszéd. 
Jókai születésének százados évfordulója emlékére. — Divald Kornél : Jókai 
lelke. Jókai lelkében mindvégig a gyermek és a lángész jelleme ölelkezik csodás 
harmóniával. Szép és tiszta szerelmek költői dicsőítője, a családi élet nap-
fényes levegőjének magasztalója, a hazaszeretetnek lánglelkű apostola. A mai 
nemzedék már csak mint nagy mesemondót becsüli meg. — Bártfai Szabó 
László: Gróf Széchenyi István és Metternich. A két államférfi egymáshoz való 
viszonya 1825—1835-ig. 

B u d a p e s t i Szemle . 1926. évf., 10. sz. Ifj . Wlassics Gyula: A magyar 
irodalom megismertetése külföldön. Annak a törekvésnek, mely a magyar kul-
túra számára a külföld méltánylását igyekszik kiküzdeni, — kitartó munka 
és némi áldozat árán dicsőséges révbe kell jutnia. [A cikk a további teendőkre 
vonatkozó értékes gondolatokon kívül az ügy jelenlegi állására nézve is érde-
kes adatokat tartalmaz.] — György Lajos: Az erdélyi magyarság szellemi 
élete. Az erdélyi irodalomban két irányzat áll egymással szemben: a konzer-
vatív és a progresszív érdekeltség. Utóbbinak szempontjai között az irodalom 
nem szerepel a magyarság életkérdéseinek támasztékául. A kultúrkapcsolatok 
felvételét a román szellemi élettel a magyarság kezdeményezte. Érdekes jelen-
ség, hogy a magyarok és a szászok az erdélyiség gondolatában találtak egy-
másra. A kritikát illetőleg az erdélyi irodalom még nem edződött hozzá a 
kifogásoknak még a tárgyilagos megmondásához som. A közönséget tekintve 
sajnosan állapítható meg, hogy az erdélyi magyar társadalom lelkiismeretébe 
még nem öntudatosodott bele az irodalom és szellemi élet iránt tartozó 
erkölcsi kötelesség. — 11. sz. Surányi Miklós: Herczeg Ferenc. Herczeg 
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Ferenc azzal győzött elsősorban, hogy konzervatív és nacionalista létére, 
egyben a legtudatosabb s a legmodernebb író. Az elsők egyike, aki a tenden-
ciát úgy érvényesíti, hogy az olvasó észre sem veszi az író szuggesztív 
akaratának érvényesülését. Férfias, józan, higgadt, ezerszemű, mozgékony, 
vidám, derült, tiszta és egyszerű szellem. Humora nem marad Mikszáthé mögött 
mélység és igazság dolgában. Erényeiből fakadnak tévedései is. Ö pl. a világiro-
dalom egyik legízlésesebb regényírója. Ebből az ízlésességből azonban olyan 
hűvös és merev önfegyelem lett, amely néha érzéketlenségnek és művészietlen 
ridegségnek hat. Ez abból az erényéből származik, amelyet az ő írói személy-
telensége címén szokás emlegetni. — György Lajos: Az erdélyi magyarság 
szellemi élete. (II.) A terjedelmes, eokszempontú, mélyenjáró tanulmány szerint 
az erdélyi magyarság önállósult szellemi életének utolsó hét esztendeje újabb 
igazolása multunk ama nem egyszer megismétlődő tanulságainak, hogy a nagy 
történelmi fordulók és a súlyos megpróbáltatások nem verik le, hanem ellen-
kezőleg mindig energiákkal telítik a magyarság lelkét. 

Egyetemes Philologiai Közlöny,— 1926. évf., 4—6. sz. Förster 
Aurél: Hegedűs István. Meleghangú megemlékezés az elhúnyt jeles tudós-
ról. — Kozáky István: A középkori haláltánc keletkezése. (I.) A középkori 
haláltánc három, a XII . századtól kezdődőleg egymással szorosan kapasz-
kodó tárgykör költészetéből sarjadt ki. A legjelentősebb a három élő és 
halott legendája. A középkori haláltáncot megelőző kor másik jelentős köl-
teményfaja az everysiran-dialogus. Nem kevésbbé jelentős a haláltánc szem-
pontjából a XII—XIV. század halálköltészetének harmadik faja, az „El-
megyek meghaln i . . . " kezdetű, ú. n. radomosi költemények, amelyek a 
mulandóságot különös felsorakoztató formában fejezik ki. Az őslegenda-forma 
igen korán új motívumokkal bővült. A világirodalom másik jelentős vitat-
kozó dialógus-faja az Élet és Halál rangvitája. — Tolnai Vilmos: Attila 
és Buda testvérsége. Nálunk Buda csak Arany óta köztudat szerint az 
idősebb testvér, Arany pedig Thierry alapján veszi annak. Érdekes, hogy 
Katona József is egyik történeti munkájában ifjabbnak teszi meg Etelét. — 
Gálos Magda: Arany Toldijának egyik forrása. Jókai Hétköznapok-jában 
egy bikaviadal leírása is olvasható. Lehet, hogy az erre való emlékezés ter-
mékenyítőleg hatot t Arany képzeletére, mikor a Toldi hasonló tárgyú jele-
netét írta. 

Erdélyi Irodalmi Szemle. — 1926. évf., 2. szám. Kiss Ernő: 
Erdélyi regények. Erdélyi írók legújabb regényeinek ismertetése. 

E t h n o g r a p h i a . — 1926. évf., 2. szám. Heller Bernát: Három a daru. 
Tompa Mihály versének típus-családja a konok asszonyról. — Szendrey 
Zsigmond: Történeti népmondáink. Középkori mondák a források megjelö-
lésével. 

Katholikus Tanítónők És Tanárnők Lapja, — 1926. évf., 
8. szám. Arányi Erzsébet: Drámairodalmunk a világháború és a forradalmak 
után. Színházaink a háború után többé-kevésbbé a keresztény és nemzeti 
gondolat szolgálatába állottak. Felébredt a történeti érdeklődés is. Szép 
számmal írtak irredenta irányú színműveket. Vannak darabok, melyek a 
háború felforgató hatását vizsgálják, vagy a város és a falu ellentétét 
veszik föl. 

Irodalomtörténet. 17 



2 6 2 F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E . isi 

M a g y a r C s a l á d . — 26. évf., 11. sz. Gopcsa László: Gárdonyi 
és Mikszáth. A két író egyéniségéből néhány apró vonás. — Simon Lajos: 
A Petőfi-emléktábla leleplezése alkalmából. A nógrádmegyei Pene község 
Petőfi emlékére szeptember 8-án emléktáblát állított Petőfinek. 

M a g y a r N y e l v . — 1926. évf., 7—8. sz. Szinnyei József: A Halotti 
Beszéd hang- és alaktana. (II.) A legrégibb magyar nyelvemlék tüzetes alak-
tana. — Csefkó Gyula: Kúnkapitány. Ez az Arany Toldi szerelmé-ből (II. é., 
61. vsz.) ismert szó több ízben volt magyarázat tárgya. A szerző — vala-
mennyi eddig ismert adat figyelembevételével a következőképen értelmezi: 
„A kúnkapitány nem iszik bort, ennélfogva 1. lakomák . . . alkalmával félre-
húzódik az asztal végére; 2. a hangoskedvű borivók körében komoly, hall-
gatag marad, mogorvának látszik, s e miatt 3. könnyen lehetett a kapatos 
társaságban a tréfák céltáblája, s 4. ha ügyesen vissza tudta adni a köl-
csönt, a tréfák mestere". Bizonyos, hogy To ld i ra . . . csak az 1. és 2. pont-
ban foglalt jelenség alkalmazható. — Balogh József: Szent Gellért és a 
symphonia hungarorum. A Gellért-legenda sokat vi ta tot t részletének helyes 
fordítása — a szerző szerint — ez: „Hallva-e a magyarok zenekarát (vagy 
hangversenyét)? — Micsoda ének ez ebben a zenében? — Nem más ez, csak 
nóta!" Végül a szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar tudomány 
egyfelől adósa Szent Gellértnek nagy müve modern kritikai kiadásával é& 
magyarázatával, adósa másfelől az egész magyarországi középkori latin iro-
dalomnak gondos történeti és filológiai feldolgozással. — Harsányi István: 
Adalék Szenczi Molnár Albert Grammatikájának létrejöveteléhez. A Bod Péter 
Athenásához készített, de kéziratban maradt Toldalékból kitűnik, hogy 
Sz. Molnár Albert, mikor a maga nyelvtanát írta, Miskolci Csulyak István 
kézírásos Magyar Grammatikáját is forrásul használta. — Csűry Bálint: 
A magyar szótárak könyvészetéhez. Adatok. — Zlinszky Aladár: Magyarán. 
Megjegyzések Bársony István azonos című cikkeire. 

N a p k e l e t . — 1926. évf., 8. sz. Galgóczi György: Küzdelem a magyar 
államnyelvért. Szekfű Gyula, Szekfű Endre „Iratok a magyar államnyelv 
történetéhez, 1790—1848" c. munkájának tanulmányszerű bírálata. — Velezdi 
Mihály: Szinnyei József, az Akadémia és a magyar nyelvtudomány. Ünnepi 
megemlékezés Szinnyei József félszázados írói és negyvenéves tanári működésé-
nek jubileuma alkalmából. — 9. sz. Horváth János: Jegyzetek Bánk bán sorsá-
ról. Bánk bán lassú érvényesülésének főoka a remekműben magában rejlik. Túl-
zásig menő drámai objektivitása színpadra, és pedig csak kiváló színészek 
kezébe predesztinálja: viszont lélektani részletezése tanulmányszerű belemélye-
dést, olvasást igényel. Oly elmélyedő olvasásra azonban, amilyet kíván, csak 
különös jóindulat vállalkozhatik s az hiányzik Katonával szemben a kor 
tekintélyesebb íróiban. S hogy ennek Katona semmi sablonnal meg nem férő, 
szinte különcségig rendkívüli egyénisége legalább oly mértékben volt okozója, 
mint említett kortársai elfogultsága, azt bizonyos adatok kétségtelenné teszik. 
Legtöbbet ártott magának 1821-i híres értekezésével, melyben becsvágya szen-
vedélyes kitörésekben muta t t a be magát. Ez értekezésében sérthette meg egy 
célzással Kazinczyt, idegeníthette el a recenziókról szóló passzusaival Köl-
cseyt, bánthatta meg vehemens kifakadásokkal Kisfaludy Károlyt. E félre-
értés azonban Bánk bán érvényesülését legfeljebb csak késleltethette vala-
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mivel, Katona Józsefre azonban s egész drámairodalmunk jövőjére nézve vég-
zetes csapás lett a cenzúra tilalma. Az bénította meg alkotó ösztönét, az 
vette el a költői kedvét a folytatástól. (Az érdekes megállapításokban gazdag 
tanulmány rámutat arra, hogy a Bánk bán sorsával szoros összefüggésben 
lévő 1814 évi, híres kolozsvári drámapályázat elintézéséről még tankönyvek-
ben is téves állítások olvashatók. A pályázat végső eredménye az volt, hogy 
a mértéket egyetlenegy pályamű sem ütötte meg, tehát egyiknek sem adhat-
ták ki a jutalmat. „A pártosság tüze" c. darab első felvonása azonban meg-
nyerte a bírák tetszését; jeligés levelét felbontották s levélben szólították 
fel a szerzőt, Tokody Jánost, hogy dolgozza á t s küldje be újra darabját, 
akkor aztán majd meglátják, minő jutalomra érdemesíthetik. De Tokody 
soha többé nem jelentkezett.) 

N e m z e t i Élet . — 1926. évf., 35. sz. Zulawszki Andor: „A tűznek 
nem szabad kialudni". Móricz Zsigmond könyvének bírálata. — 37. ez. 
Zulawski Andor: Vae victis. A dekadens írók nyelvrontásáról. 

N y u f f a t . — 1926. évf., 11. sz. Ignotus: Ady tragédiája. Tanulmány-
szerű ismertetése Bévész Béla kétkötetes Ady-könyvének. — 17. sz. Komlós 
Aladár: Magyar költészet Szlovenszkón. A kis szlovenszkói írógárda a meg-
feszülésig jajveszékel és szenved, hogy egy kis visszhangot verjen maga körül, 
de hasztalan, ami nem is csoda. A szlovenszkói közönség ugyanis konzer-
vatívebb, az irodalom pedig egészében nyugtalanabbul modernebb, mint a 
pesti. — 18. sz. Ignotus: Vers és verselés. A vers most egy darabig meg-
fürdik a versetlenségben, hogy később üdén, frissen és sokat tanultan térjen 
vissza megint csak a verselt vershez. — Komlós Aladár: Kassák Lajos: Tisz-
taság könyve. K. L. legújabb verseskötetének tanulmányszerű ismertetése. 
— 19. sz. Harsányi Zsolt: Mikszáth. M. K. ma Magyarország legtudatosabb 
klasszikusa, mert ő beszél a mai Magyarország lelkéből. Végítéletszerűen pré-
dikálja szörnyű romlásunkat s mi az elragadtatás mosolyával hallgatjuk. 
— 20. sz. Lehel István: Jászai Mari halálára. Nekrológ. — Ignotus: Jászai 
Mari. Rövid jellemkép. — Török Sophie: Jászai Mariról. Néhány kedves apró-
ság -J. M. életéből. 

P á s z t o r t ű z . — 1926. évf., 16. sz. Kiss Ernő: Szabó Mária. írói arc-
kép. — Siklóssy László: Az erdélyi Simplicissimus. Az 1683-ban megjelent 
német kalandorregény ismertetése. — Bisztray Gyula: Gyulai Pál a kritikáról. 
Gy. P. néhány kevésbbé ismert kritikai tételének ismertetése. — 17. sz. 
György Lajos: Kristóf György. Írói arckép. — 18. sz. Kristóf György: 
Jósika Miklós Abafijának tizenkettedik kiadása. A Klasszikus Erdélyi Regé-
nyek című vállalat első kötete gyanánt nemrég megjelent báró Jósika Miklós 
rokonának, báró Jósika Sámuelnének, anyagi támogatásával Abafl tizen-
kettedik kiadása. — Igeni Ferenc: Mikó Imre és az Erdélyi Múzeum Egyesület. 
Emlékezés a kiváló főúr halálának ötvenéves évfordulójára. — 20. sz. Pataki 
Jenő: Árva Bethlen Kata, az első magyar orvosnő. A XVIII. század tudo-
mányos képzettségű nemes alakjának, Bethlen Kata grófnőnek, rövid élet-
rajza. 

P r o t e s t á n s S z e m l e . — 1926. évf., 7. sz. Németh László: Móricz 
Zsigmond. Magasztaló cikk. — Kiss Lajos: Tompa Mihály sírverse a keme-
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csei temetőben. Tompa M. Egy ifjú leány sírkövére c. versének teljesebb szö-
vege. — Révész Imre: Magyar protestáns egyháztörténetírásunk ügye. Meg-
jegyzések Iványi Bélának a Prot . Szemle 1926. évf., 6. sz.-ban megjelent 
nyilt levelére. 

Revue Des Études Hongroises Et Finno-Ougrîenues. — 1925. 
évf., 3—4. sz. Henri Tronchon: Les débuts de la litérature hongroise en France. 
A magyar irodalmi termékek elterjedéséről Franciaországban. 

S y m p o s i o n . — 1926. évf., 2. sz. Németh Antal: A mai dráma. Ma 
nincs dráma. Ez az irodalmi műfaj ugyanolyan anarchiába sodródott, mint 
az összes európai művészetek. — Halász Gábor: Berzsenyi lelkivilága. 
A nagy költő lelki vívódásairól. — Nagyfalusi Jenő: Juhász Gyula költészete. 
J. Gy. költészete nem az élettel való birkózásból, hanem az élettől való 
menekülésből született. Valósága csupán az álmok s élete az emlék vissza-
térése. 

II. Hírlapok. 
B u d a p e s t i H i r l a p . — 1926. évf., július 8. Ravasz püspök intő szava 

a dekadens ifjúsághoz. Ravasz László református püspök az Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség országos konferenciáján előadást t a r to t t a deka-
dencia pusztításairól és a magyar ifjúság új kötelességeiről. Többek között 
Ady Endre szerepét is tárgyalta. „Magyarországon a dekadens kultúra meg-
kapta a maga szimbolikus hősét, Adyt. Benne lehet szemlélni világosan a 
magyar dekadencia egész szellemét és jelentőségét. Most nem a poétáról szó-
lok. Elismerem, hogy a nagy magyar költői géniuszok között Ady tehetség 
dolgában az elsők között van. Azt sem vitatom, hogy a dekadens korok 
tudtak nagyot és szépet alkotni, mert hiszen a művészet és irodalom tör-
ténete mutat ja , hogy igenis erre képesek voltak. Föl lehet sorakoztatni a 
Krisztus utáni I I I . század hellén szobrászatát, a legnagyobb dekadenst, Hora-
tiust, akire csak az iskolában kenték rá a mázt, mintha derék ember lett 
volna. Ellenkezően, gyökeréig destruktív lény, élethabzsoló, az a bizonyos 
arany középszer, az már egy takarékoskodó öreg élvezőnek volt a megalku-
vása. Nem lehet azt mondani, hogy a XIX. század Franciaországa ne ter-
melt volna kivételes egyéniségeket. Ady a meztelen esztétika szempontjából 
nagyszerű költő. De számba kell venni, mit jelent a magyar szellem éle-
tében, mit tesz az, hogy a teremtéstől kapot t csodálatos tehetséget mire 
használta föl. Valóságos kis királyfi ő, aranyember, nem egy vonásával az 
Übermenschnek, mi lehetett volna ebből a fiatal emberből, ha ennyire jóaka-
ratúan pillantott rá a magyar múzsa, hova nőhetett volna, ha megmarad 
az a lelke, amellyel kikerült az iskolából. De később maga lett az eleven 
tagadás, a halál énekese és rokona, aki csodálatos ifjú életét perverz, nyo-
morult és aljas élettel mérgezte agyon, tet te tönkre. Hulla, amelyik dalol 
és megrázó hangon zokogja el, hogy mi történik vele odalent a sírban, hogyan 
lakmározzák testét sötét, undok, ismeretlen férgek. Ő beszélt arról, hogy az 
ifjúságnak egyetlen nagy ambíciója lehet, hogy a vére lobogjon, a világgal 
szemben egy igénye van: az arany. Minden ami körülötte történik, vissza-
taszító romlás, átok, szégyelhetjük, hogy magyarok vagyunk, i t t meg kell 
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halni, hasztalan rugdalóznánk ellene, úgyis a gyász martalékai lettünk. 
S mindehhez járult még, hogy ennek a romlásnak, ennek a rothadásnak a 
megéneklésére elbájoló és megvesztegető formát talál. Nem utolsó jelentőségű 
Ady fellépése a magyar életben s éppen ez benne a megsiratni való, a keserű-
séget ébresztő. Nemcsak azért, mert roppant erejével szuggerálni tud ta az 
ifjúságot, hiszen nála mélyebb benyomást tollforgató ember alig cselekedett 
korára, de vádolni és büntetni kell azt. a korszakot, ahol felnőttek, az öreg 
diákok nyugodtan szemlélték ennek a romlásnak erősödését. Azt kell kér-
dezni, mi volt hát szent ez előtt az ember előtt, miben hisz ez az ember, 
ami nagy és pozitív valóság az állattól különböző emberre nézve. Ady lel-
kétől egyetlen kérdésre sem kapunk határozott feleletet, ö maga a meg-
testesült negatívum. Egy másik arca Adynak, ez az egyetlen pozitívuma és 
mentsége, hogy benne csendül ki a magyar bűnbánat, a tékozló fiú sírása. 
Dalok a vályú mellől: ezt lehetne költeményeinek címül adni; vályú, ahol 
vagy habzsol vagy zokog. Vagy jól érzi magát a bestialitásban, vagy pedig 
azt mondja: Felkelek és elmegyek az én Atyámhoz, vétkeztem, nem vagyok 
méltó, hogy fiadnak neveztessem. Megdöbbentő az isteni ítélet, hogy Adynak 
nem adatot t meg, ami része volt a tékozló fiúnak, hogy ugyanis bűnbána-
tával hazamehetett volna, mert nála ez csak ideiglenes vendégség volt, amely 
nem formálta á t a lelkét, nem törte össze a lelkét. Meghalt kárhozottan, 
mint egy eltévedt, tönkrement, haszontalan élet képviselője. Sohasem talá l ta 
meg a gyógyulást, sohasem lehetett új bizonyságok hirdetője, Isten igaz-
sága mellett szívig ható bizonyíték." 

N e m z e t i Ujsá f f . — 1926. október 13. I f j . Toldy László: Nagyapám-
ról. Meleghangú viszaemlékezés Toldy Ferencre. 

P e s t i H i r l a p . — 1926. évf., augusztus. Csoór Gáspár: Gárdonyi-
relikviák. Több számon át feljegyzéseket közöl Gárdonyi életéből. — Szep-
tember 12. Gárdonyi József: Élettörténet-e a Hatalmas Harmadik? G. G. fia 
érdekes visszaemlékezése atyja egyik legnagyobb regényének keletkezési tör-
ténetére. 

Z a l a m e g y e i Ú j s á g . — 1926. évf., 76. szám. Fára József: Deák 
Ferenc első vádbeszéde. Deák Ferenc egy 1824-ben, egy gyilkossági pörben 
mondott vádbeszédének gondolatmenete. — 120. és 236. sz. Csák Árpád: Kis-
faludy Sándor két ismeretlen levele. Gaál András zalavármegyei szolgabíró-
hoz intézett, eddig ismeretlén két levél közlése. 
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Gragger Róbert. 
Őszinte meghatódottsággal í r juk le ezt a nevet: néhány hét-

tel ezelőtt még barátainak büszkesége, a magyar tudomány méltó 
képviselője, a magyar érdekek lelkes harcosa, — s ma egy meg-
törött pálya, megdőlt oszlop, siratott halott. Akik örökös fürge-
ségét, f á radha ta t l an munkakedvét, kiapadhatatlan tervkohóját 
ismertük, megdöbbenve ébredünk reá, hogy agyának és szívé-
nek nemes lelkesedése az idegen föld s í r jában örökre elpihent; 
akik lelki frisseségét, üde kedélyét, meleg szívét szerettük, fájóan 
gondoljuk el, hogy a halál oly korán e l ragadta; akik együtt 
indultunk vele a tudomány szolgálatában és lát tuk pályájának 
méltán magasra szökellő ívét, keserűen s i ra t juk a tudomány s 
a magunk szíve pótolhatatlan veszteségét. Lehet, hogy a berlini 
tanszéken méltó utóda akad, lehet, hogy a német tudományos 
világban u tód ja is kivívja magának az ő pozícióját, lehet, hogy 
a Collegium Hungar icum Berolinense az ő utódjában is szerető 
apát talál, de a pályatárs bará t i melegségét, örök szolgálat-
készségét, együttérző szívét könnyezve temetjük s í r jának han t j a i 
közé. Az ember benne volt olyan értékes, mint a tudós. Meg-
dönthetetlen optimizmus sugárzot t belőle, megvesztegető, amely 
-— úgy hi t tük — még a Sorsot is levette lábáról. Egész mivolta 
olyan szeretetreméltó volt, hogy az irigységen kívül minden 
ellenséges indulatot lefegyverzett, — azt gondoltuk, még a Bal-
szerncsét is. Lényében olyan energia virtuosa csillogott, hogy 
minden tervéhez hozzá kellett képzelnünk a sikert, — egész élet-
programmjához is. Értelme és tanultsága olyan imponáló volt, 
hogy sohasem féltünk pá lyá jának megtorpanásától, — hogy 
gondoltunk volna kettészakadására! Megszoktuk őt ott, ahová 
állott, tudtuk fáradozásainak nagyságát, ismertük a fáradozások 
díszes eredményét, felfogtuk jelentőségét — nehéz megszoknunk 
a tudatot, hogy nincsen többé. Mi igazán átérezzük kultusz-
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miniszterünk szomorú szavát: Gragger Róbert halála pótolhatat-
lan veszteség nekünk! 

Katona Lajos, Riedl Frigyes, Heinrich Gusztáv az egyete-
men legkiválóbb taní tványának vallotta. Volt a modorában 
valami eleven szeretetreméltóság, ami azt is hozzábilincselte, 
aki csak felszínesen ismerte. Meleg szíve volt, amelyben talán 
sohasem tudott megfoganni az irigység. De tanára i és baráta i 
hamarosan felismerték értékének súlyát is. Pompás emlékező-
tehetsége és nagy olvasottsága szerezte meg neki az egyetemen 
az első sikert: amikor Molière hatását mutat ta ki a jezsuita 
iskoladráma legbecsesebb haj tására . Katona Lajos türelmével és 
Heinrich Gusztáv témalátó ügyességével dolgozott. Végigkutat ja 
a régi Molière-nyomokat, de ugyanakkor a magyarországi 
német irodalom történetét is átvizsgálja. Szorgalmával meglepő 
siker já r : kéziratok, levelek és adatok gazdag ú jságával lepi meg 
a honi filológiát. Megír ja Beck Károly életét, összeírja és má-
solgatja a magyar könyvtárak régi német kéziratait, á tku ta t ja 
az eddig jóformán hozzáférhetetlen főúri könyvtárakat és levél-
tárakat , összeállítja a magyar irodalom német könyvészetet, 
papírra veti a hazai német irodalom történetét, rávilágít a ma-
gyar szellemi és politikai élet számos elfelejtett vagy meg sem 
látott külföldi kapcsolatára, állandóan tanul és dolgozik, úgy 
hogy alig 33 éves, s már nagyobb irodalmi működés van mö-
götte, mint a régi idők egyetemi professzorainak. 

Tudományos működése a külföldön is tiszteletet, jóindula-
tot vív ki. Ekkor a r r a a lehetetlennek látszó munkára vállal-
kozik, hogy Berlinben az egyetemen tanszéket vív ki a magyar 
irodalomnak. A világháború német-magyar barátsága adta meg 
a gondolatot, tette lehetővé, elképzelhetővé a tervet. De a lehe-
tőségtől a megvalósításig nagy az út: Gragger ezt csekély hazai 
támogatással a maga erejéből tette meg. A hazai támogatást 
szinte ellensúlyozta a hazai rosszindulat, amely egyéni hiúságot 
akar t látni a nemzeti érdekű erőfeszítésben. A külföld bizalmat-
lanságát könnyebb volt leküzdenie, mint a hazait. De voltak 
megértő jóakarói, a tudománynak munkásai között elsősorban 
Heinrich és Riedl, — és volt fanat ikus hite a sa j á t munkássá-
gának nemzeti jelentőségében. A test is út jába látszott állani: 
betegség bénította meg hosszabb-rövidebb időre, de 1920-ban el-
érte, hogy a magyar tanszék és a magyar kutatók Collegiuma 
Berlinben megvalósult. Ezzel a berlini tervével életének nran-
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kája a szűk irodalomtörténeti kereteken messze túlnő: nemcsak 
a magyar irodalomtudománynak, hanem elsősorban a magyar 
kultúrának válik harcosává. A magyar kultúra szolgálatában 
egyrészt a Berlinben kuta tó magyar i f j a k megélhetésének biz-
tosításán fárad, másrészt magyar könyvtár t alapít, folyóiratot 
és könyveket ad ki a magyar lélek múl t jának és jelenének meg-
ismertetésére. Kultuszminiszterünk azt í r j a róla, hogy a Colle-
gium ú j épületének állványairól került a betegségbe; az Unga-
rische Balladen bámulatos munkával összeállított kötete, amely 
alig másfél hónapja hagy ta el a sajtót, arról tanúskodik, hogy 
íróasztalán még nedves volt a toll, a fá radhata t lan toll, amikor 
ő maga már a halállal vívódott. 

Szomorú gyász ül a lelkemen, teszi nehézkessé szavamat, 
amikor hirtelen halá lára gondolok; mert nagy az én vesztesé-
gem, nagy a tudomány vesztesége, de nagy az ország veszte-
sége is. Nem enyhít ezen az a meggondolás, hogy Gragger Róbert 
a siker és megérdemelt becsülés tudatában, legnagyobb tervé-
nek megvalósítása közben, tehát a hasznos élet öntudatos nyu-
galmában költözhetett el közülünk, — hiszen sa jná l juk és fáj-
laljuk, sajnálnunk és fáj lalnunk kell a megerősödött, gazdag 
terméstől színes gyümölcsfa kidőltét is. A székely kapunak, mely 
legutóbbi kötetének címlapját díszíti, a könyvön nyi tva a be-
jára ta : keserű szomorúság nekünk, hogy tudós í ró ja mögött 
bezárult örökre az élet k a p u j a . . . Zs. 

Elhunytak. 

ANDA ALFRÉD hírlapíró, megh. Budapesten 1926 okt. 24-én. A Pester 
Lloyd munkatársa volt. 

ANGYAL ILKA (Klár Józsefné) színésznő, szül. Felcsúton (Pest vm.) 
1839-ben, megh. Kömlődön 1926 szept. 8-án. 1859-ben lépett a színészi 
pályára. A Népszínháznak alapításától 1893-ig volt tagja. Élete utolsó éveit 
nagy nyomorban töltötte, önéletrajza a M. Géniuszban (1892. 37. sz.) jelent 
meg. Népszínművei: Az árendás zsidó. 1884. (Népszínház.) — Urak és cselé-
dek. 1885. (U. o.) — Ne vigy minket kísértetbe. 1887. (Vidéken.) — Szép 
Darinka. 1892. (Népszinház.) 

BAKONYI KÁROLY min. titkár, szül. Nagyváradon 1873 júl. 28-án, 
megh. Budapesten 1926 okt. 25-én. — Novellái és szépirodalmi tárcái a buda-
pesti napilapokban jelentek meg. Színművei: Kún László. Tragédia. (Nemzeti 
Szinház.) — Bob herceg, János vitéz, Tatárjárás, Mágnás Miska, Gróf Ri-
naldo operette-szövegek. — Rákóczi. Daljáték. (Szöveg.) — Az obsitos. Éne-
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kes vígjáték. — Sárga keztyű. Színmű. (Vígszínház.) — Munkái. Laci kis-
asszony. Elbeszélések. Bp., 1907. — Szent Péter esernyője. Színmű. Mikszáth 
Kálmán regénye nyomán U. o., 1924. 

BALOGH GYÖRGY (VASADI) ref. lelkész, megh. Gyúrón 1926 aug., 
80 éves korában. — 20 évig szerkesztette a Földmíves c. néplapot. 

BAROSS JÁNOS volt országgy. képviselő, szül. Pilisszentivánon 1875 
dec. 21-én, megh. Budapesten 1926 szept. 7-én. Előbb szolgabíró, majd keresk. 
miniszteri tisztviselő, végül ügyvéd volt. 1901-ben Csongrádon választották 
meg képviselőnek, de a Kúria a választást megsemmisítette. 1905—18-ig a 
lovrini kerületet képviselte függetl. programmal. Publicisztikai működését a 
Magyarország és a Hazánk c. napilapokban fejtette ki. 

BÉLDI IZOR dr. ügyvéd és hírlapíró, szül. Pesten 1867 ápr. 23-án,. 
megh. Budapesten 1926 nov. 11-én. — 1891-ben nyitott ügyvédi irodát 8 ugyan-
akkor a P. Hirlap zenekritikusa let t . Operette-szövegei: Bureau Malicorne 
(1885); Aranyeső (1912); Gyerünk csak (1912); A vöröa ördögök. — Sa j á t 
maga által megzenésített operettjei: Katalin (1901); A kültelki hercegnő 
(1905). — Munkái: Elemér gróf. Regény. Bp., 1885. — Bonaparte. Tör t . 
színmű. U. o., 1905. — A gyanús király. U. o., 1913. — Intimitások. U. o., 
1922. — Indiszkréciók. U. o., 1923. — Intermezzok közéleti és színpadi 
szereplők életéből. U. o., 1924. 

BERÉNYI PÁL dr. ügyvéd, ny. keresk. isk. tanár , szül. Kecskeméten 
1860 nov. 2-án, megh. Budapesten 1926 okt. végén. Erdősi Zoltán néven ír t 
verseket a Kecskemétbe (1875— 79), majd saját neve alat t elbeszéléseket, 
színházi kritikákat, utóbb keresk. szakkritikákat a budapesti és vidéki la-
pokba. Szépirodalmi kötete: Elbeszélések. Bp., 1887. 

CSÁSZÁR MIHÁLY reálgimn. tanár, szül. Pápán 1879 jan. 18-án, 
megh. Budapesten 1926 szept. 5-én. — Rózsahegyen, Rozsnyón, 1906—18-ig 
Pozsonyban s legutóbb Budapesten taní to t t . Művelődéstörténelemmel és zene-
szerzéssel foglalkozott. Jákob bíró leánya (1909) és A jatagán (1912) c. ope-
rettjeit Pozsonyban mutatták be. . Minket érdeklő munkája: Tudományos 
Akadémia alapítása Pozsonyban. Pozsony, 1913. 

FRÖHLICH JÁNOS hírlapíró, szül. Budapesten 1873-ban, megh. u. o. 
1926 aug. 29-én. Klasszikus filológusnak készült, de 1890-ben a hírlapírói 
pályára lépett. 1904 óta az Az Újság rendőri rovatvezetője volt. Megalapította 
a pesti Kino-Riportot. Számos detektívhistóriát írt. 

GRAGGER RÓBERT dr. egyet. ny. r. tanár, szül, Aranyosmaróton 
1887 nov. 5-én, megh. Berlinben 1926 nov. 10-én. Tanulmányai elvégeztével 
1909-ben a budapesti VIII. ker. főreáliskola, 1912-ben a pedagogium tanára 
lett. 1916-ban Berlinbe került a magyar nyelv és irodalom rk., majd (1920-
ban) r. tanárának s i t t nagy része volt a Collegium Hungaricum megalapí-
tásában. Főleg a magyar-német irodalmi kapcsolatok kiderítésével foglalko-
zott. Szerkesztete a Heinrich Gusztáv-emlékkönyvet (1912), az Ungarische 
Jahrbücher с. folyóiratot s az Ungarische Bibliothek с. sorozatot. Minket 
érdeklő munkái: Illei János Tornyos Péterének forrásai. Bp., 1908. — 
Molière a magyar irodalomban. U. o., 1912. — Irodalomtörténeti forrástanul-
mányok. I. U. o., 1916. — Magyar anthologia. Leipzig, 1922. — Bibliogra-
phia hungarica. I. Berlin, 1923. — Eine alte ungarische Marienklage. U. о., 
1923. — Ungarische Balladen. U. о., 1926. 
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GROSSBERG LIPÓT hírlapíró, szül. Belényesen 1869-ben, megh. Buda-
pesten 1926 novemberben. 22 évig szerkesztette az Alig. Jüdische Zeitungot, 
majd a Zsidó Újságot, az orthodox zsidóság lapját . 

JÁSZAI MARI a budapesti Nemzeti Szinház örökös tagja, a Petőfi-
Társaság t . tagja , született Ászáron 1850-ben, meghalt Budapesten 1926 
okt. 5-én reggel 8 óra 50 perckor. Atyja Krippel József ácsmester volt, 
aki tudni sem akar t arról, hogy színésznő legyen, miért is Jászai meg-
szökött Győrből s beállt a székesfehérvári társulathoz, ahol 1867-ben lépett 
fel először mint néma szereplő a Peleskei nótáriusban. Majd a budai nép 
színházhoz, 1869 tavaszán pedig Kolozsvárra került. 1872-ben szerződtették 
a budapesti Nemzeti Színházhoz, melynek haláláig tagja volt. Ö let t a leg-
kiválóbb magyar tragika. Cikkei és visszaemlékezései a Képes Családi Lapok-
ban (1882—83, 19,05), a P. Naplóban (1892, 1898—99, 1901-902, 1904—907, 
1909, 1911, 1916), a Bp. Hírlapban (1893), a P. Hírlapban (1894), az Uj 
Időkben (1895, 1897—98, 1900, 1902, 1907), a Bp. Naplóban (1897—1900, 
1902), a Jövendőben (1903), a M. Hírlapban (1905), Az Újságban (1908—10), 
az Ország-Világban (1910) stb. Henrik Ibsen John Gábriel Borkmann с. 
színművét az ő fordításában muta t t a be a Nemzeti Szinház (1898 dec. 9.). 
— Munkái: Tükröm. Bp., 19.04. — Színész és közönség. U. o., 1912. — Kéz-
iratban maradtak Naplói és kiterjedt levelezése. 

MESZLÉNYI ILONA (özv. Ambrozovits Béláné) mint tan. özvegye, 
szül. Pesten 1843 febr. 22-én, megh. Budapesten 1926 aug. 27-én. 1852-ben 
édesanyjával szül. Kossuth Zsuzsannával Brüsszelbe, majd egy év múlva 
Amerikába költözött , ahonnnan 1863-ban visszatért hazájába. 1876-ban ment 
férjhez és 1905-ben lett özveggyé. Ifjúsági munkái: Meghallgatott ima. Bp., 
1889. — Tündérmesék a való életről. U. o., 1845. — Hajnalka. Regény fiatal 
lányok számára. U. o., 1898. — Washington élete. U. o., 1898. 

NAGY JÁNOS dr. kanonok, nemzetgyűlési képviselő, szül. Egerben 
1877-ben, megh. u. o. 1926 okt. 26-án. 1907—20-ig teológiai tanár volt Eger-
ben. 1920—26-ig Eger városát képviselte a nemzetgyűlésen. Publicisztikai cik-
kei az Alkotmányban, Egerben, Egri Híradóban, Egri Népújságban, az Igaz 
Szóban és egyéb ker. lapokban jelentek meg. 

SZŰCS DEZSŐ hírlapíró, megh. Nagyváradon 1926 októberében. Hír-
lapírói pályáját Nagyváradon kezdette, 1902-ben a fővárosba ment a Buda-
pest c. napilaphoz, 1920 óta ismét Nagyváradon dolgozott. 

ÚJVÁRI BÊLA kir. tan., ny. főreálisk. igazgató, szül. Érsekújvárt 
1852 ápr. 16-án, megh. Budapesten 1926 nov. 7-én. Jogot, majd filozófiát 
hallgatott s egy évet Párisban töl töt t . 1874—77-ig a Hon belső munkatársa 
volt. Novellái és tárcái 1870 óta jelentek meg fővárosi és vidéki lapokban 
Francia tankönyveket és szótár t is írt. 1895-ben megbízták a Néptanítók 
Lapja szerkesztésével. Kéziratban maradt színművei: Két apa. Vígj. 1881., 
A gyermek. Vígj. 1 felv. (Budai Színkör, 1888.), Gárdisták. Vígj. 4 felv. 
(Nemzeti Szinház, 1897.), Vass főhadnagy. Színmű, Midász király. Operette. 
— Szépirodalmi könyvei: Farkasok közt. Színmű 5 felv. Sopron, 1881. (Te-
leki-díjat nyert, bemutatták Sopronban és Kolozsvárt). — Század vége. Sza-
tírák. Bp., 1894. 

VASADI OTTÓ hírlapíró, megh. Budapesten 1926 szept. 26-án. A Pesti 
Hirlap fotoriportere volt. 
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WERNER GYULA dr. volt orsz. képviselő, szül. Ónodon (Borsod vm.) 
1862-ben, megh. Budapesten 1926 okt. 28-án éjjel. A középiskolát Egerben, 
a jogot Budapesten elvégezvén, előbb megyei szolgálatban állott, majd br. 
Bánffv Dozső mellett főispáni titkár lett, aki őt mint miniszterelnök a közp. 
sajtóosztályhoz nevezte ki. 1891—1905-ig a magyarigeni, 1911—18-ig a 
körmöcbányai kerület kormánypárti képviselője volt. — Versei és elbeszélései 
1885 óta az egri és fővárosi lapokban jelentek meg. Egy ideig a M. Nemzet 
vezércikkírója is volt. — Munkái: Az ő regénye. Költemény. Eger, 1884. — 
Julia szerelme. Sisiphus. Elbeszélések. Bp., é. n. — Farsang Weimarban. Vígj. 
és elbeszélések. Eger, 1889. — Anteusz. Regény. Bp., 1893. (Ebből írt szín-
művét 1904-ben muta t ta be a Nemzeti Szinház.) — Andrásfalvy de András-
falva. Regény. U. o., 1894. (Péczely-díjjal jutalmazva.) Nyárutó. Regény. 
Nagyenyed, 1894. — Elbeszélések. U. o., 1894. — Megvirrad még valaha. 
Regény. Bp., 1897. — Kendi Imre házassága. Regény. U. o., 1898. — Olga. 
Regény. U. o., 1899. — Doktor Apáczai. Regény. U. o., 1899. — Hunok 
harca. Regény. U. o., 1901. — Besztercei diákok. Regény. U. o., 1903. (1902.) 
— Forgách Simon. Regény. U. o., 1907. Álneve: Egri Gyula. Qm p 

Hírek. 
Az Aranytrombita szerzőjének leánya meghalt. — Sárossy Gyulának, 

a szabadságharc idején megjelent Aranytrombita híres költőjének, egyetlen 
leánya, özv. Viczmándy Mórné született Sárossy Gizella, 77 éves korában 
elhunyt. 

A Martinovics-féle összeesküvők tetemei. — A székesfővárosi levél-
tárban évekkel azelőtt egy térképet találtak, melyben valamikor megjelölték 
azt a helyet, ahová Martinovicsot és társait 1795-ben történt kivégzésük 
után eltemették. A megjelölt helyen ásatásokat kezdtek és megtalálták a 
lefejezettek hamvait az Üj Szent János-kórház kerítése mögött. A csontokat 
ládákba csomagolták, lelakatolták, lepecsételték és a fővárosi levéltár páncél-
szobájába szállították addig, amíg majd felépül a díszes mauzóleum, melyet 
a főváros építtet számukra. A háború azonban közbejött. A mauzóleum helyett 
a Kerepesi-temetőben egy üres sírboltot vásárolt most a főváros s oda temet-
tet te el a szomorú emlékű maradványokat. 

Index librorum prohibitorum. — Müller Lajos S. J . közzétette A római 
index című tanulmányát. Ismerteti a legújabb egyházi törvényeket a könyv-
bírálatról és a könvv-tilalomról. Bőven tárgyalja a könyvtilalom bevezetésé-
nek szükségességét és a könyvtilalom szabályait. Aztán felsorolja a jelenleg 
tilalom alat t álló könyveket: körülbelül 4000 könyvcím az írók nevével együtt. 
A t i l tot t könyvek között vannak tudományos munkák, szépirodalmi munkák. 
Magvar könyv összesen három van indexen. 

Magyar lap Argentínában. — Már Dél-Amerikában is van lapjuk honfi-
társainknak. Buenos-Airesben jelenik meg az Argentínában élő magyarok 
lapja, a Magyar Szó. Hetenkint kétszer adják közre. 

Emlékművek. — A nógrádmegyei Penc község emléktáblát helyezett arra 
a házra, ahol Petőfi Sándor diákkorában két ízben tö l tö t te a karácsonyi 
szünidőt. — Balatonfüreden fölállították az első Blaha-emlékművet. 
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Uj könyvek. 

Verses kötetek. 
Áprily Lajos: Basmussen hajóján. Berlin, 1926. 64 1. 
Emőd Tamás: Nótám, füttyöm, citerám. Bp., 274 1. Genius. 
Hegyaljai Kiss Géza: Égő szívvel. Miskolc, 1926. 140 1. 
Nagy Miklós: Keselyűk a mohácsi mezőn. Bp., 1926. 104 1. 
Lírai Antológia Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar költőinek alkotásaiból. 

Szerk.: Sziklay Ferenc. Berlin, 1926. 176 1. Voggenreiter. 

Elbeszélő kötetek. 
Biró Lajos: Az élet arénája. Bp., 1926. 264 1. Pantheon. 
Budaváry László: Könnyek a kereszten és más elbeszélések. Bp., 1926. 144 1. 
Darkó István: Zúzmara. Berlin, 1926. 192 1. Voggenreiter. 
Jósika Miklós: Abafi. Kolozsvár, 1926. 224 1. 
Kodolányi János: Kántor József megdicsőülése. Bp. 200 1. Athenaeum. 
Kovács Dénes: öszi napfény. Bp., 1926. 88 1. 
Orosz Iván: Mária asszony piros fejkendője. Zalaegerszeg, 1926. 144 1. 
Péchv-Horvátli Bezső: A néma hajó. Bp., 1926. 140 1. 
Sándor Imre: Aszonyok. Kassa, 1926. 84 1. 
Schmidt At t i la : A lőcsei fehér asszony várkastélya. Bp., 1926. 144 1. 
Szabó Mária: Appassionata. Kolozsvár, 1926. 220 1. 
Sziklay Ferenc: A fekete ember. Berlin, 1926. 120 1. Voggenreiter. 
Tamás Mihály: Tavaszi vallomás. Berlin, 1926. 108 1. Voggenreiter. 

Tudományos munkák. 
A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött ta r to t t emlékbeszé-

dek: Csengery János: Bódiss Jusztin 1. tag emlékezete. Bp., 1926. 18 1. 
— Forster Gyula: Schulek Frigyes t. tag emlékezete. Bp., 1925. 42 1. — 
Buday Kálmán: Genersich Antal r. tag emlékezete. Bp., 1925. 34 1. 
— Finkey Ferenc: Binding Károly k. tag emlékezete. Bp., 1926. 32 1. 
— Gaal Jenő: Matlekovits Sándor r. tag emlékezete. Bp., 1926. 26 1. 
— Sigmond Elek: Kosutány Tamás 1. tag emlékezete. Bp., 1926. 34 1. 
— Császár Elemér: Bayer József r. tag emlékezete. Bp., 1926. 58 1. 

Babura László: Nagy szent Gergely élete. Bp., 1927. 162 1. Szent István-
Társulat. 

Baros Gyula: Szép Ilonka halhatatlansága. Bp., 1926. 16 1. 
Birkás Géza: A francia irodalom története. Bp., 1927. 314 1. Szent István-

Társulat. 
Brisits Frigyes: Assisi szent Ferenc. Bp. 84 1. Lampel. 
Dézsi Lajos: Verses görög regények és regék a régi magyar irodalomban. 

Szeged, 1926. 24 1. 
Fejérpataky László és Áldásv Anta l : Pápai oklevelek. Bp., 1926. 88 1. Magyar 

Történelmi Társulat. 
Gulyás József: Csokonai-tanulmányok. Sárospatak, 1926. 40 1. 
Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika története. Bp., 1925. 42 1. 

Magyar Történelmi Társulat . 
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Irodalomtörténeti füzetek: Kéky Lajos: Gárdonyi Géza. 40 1. — Császár 
Elemér: Arany János. 18 1. — Gálos Rezső: Legrégibb bibliafordí-
tásunk. 40 1. — Hartmann János: Petőfi-tanulmányok. 52 1. Bp., 1926. 

Lósy-Schmidt Ede: A hortobágyi kőhíd építése Debrecen város mátai pusztá-
ján. Debrecen. 1926. 80. 1. 

Sigmond Elek: A tervezett mélybevágású Duna—Tisza-csatorna mentén el-
terülő szikesek ismertetése és javítási lehetőségei. Bp., 1926. 42 1. 
Stephaneum. 

Somogyi Antal : Vallás és modern művészet. Bp., 1927. 116 1. Szent István-
Társulat. 

Széchenyi vallomásai és tanításai (Széchenyi-antológia). A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia alapításának századik évfordulója alkalmából a nép-
főiskolai Széchenyi-Szövetségek megbízásából összeállították: Fekete Jó-
zsef és Váradi József, Schandl Károly előszavával. Átnézte: Imre Sán-
dor. Bp. 508 1. Studium. 

Takáts Sándor: A magyar mult tarlójáról. Bp. 412 1. Genius. 
Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei. Bevezetéssel és jegyzetekkel el-

l á t t a : Brisits Frigyes. Bp. 156 1. Pallas. 
Weszely Ödön: Korszerű nevelési problémák. Bp. 1927. 220 1. Szent-István-

Társulat. 
Wodetzky József: A világegyetem szerkezete. Bp. 1927. 148 1. Szent-István-

Társulat. 
ï b l Ervin: Az utolsó félszázad művészete. Bp. 1926. 140 1. Pallas. 

Fordítások. 
Egy pozsonyi Robinson története. Jetting Károly pozsonyi származású ma-

gyar ember élete és viszontagságai. Az 1797-ben Bécsben megjelent 
német eredetiből fordította: Lukinich Imréné. Berlin. 1926. 94 1. Vog-
genreiter. 

Paul Géraldy: Róbert és Marianne. Színmű három felvonásban. Ford. Koszto-
lányi Dezső. Bp. 194 1. Genius. 

Esryéb könyvek. 

Barcsai Károly: Költők, írók jellemrajza. Győr. 1926. 50 1. 
Bitay Árpád: A moldvai magyarság. Kolozsvár. 1926. 24 1. 
Gulyás József: Forgácsok. Sárospatak. 1926. 36 1. 
Huszár Vilmos: Felelős-e Magyarország a világháborúért? Bp. 1926. 36 1. 
Lósy-Schmidt Ede: Beszámoló a magyar mérnök- és építészegylet könyv-

tárának és technikatörténeti gyüjteménytárának 1925. évi gyarapodá-
sáról, valamint a technikai szakirodalom 1925. évi fejlődéséről. Bp., 
1926. 12 1. 

Magda István: Gyalogúton. Szigetvár. 47 1. 
Nagy Péter: Ó, kedves Kolozsvár! Berlin. 1926. 176 1. 




