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T A N U L M Á N Y O K . 

Arany János pantum-ja. 
í r t a : S Z I G E T V A R I I V A N . 

Arany János magában álló különös költeménye a Bor 
vitéz. E köl teményfajnak, tudtommal, egész költészetünkben 
sincs több képviselője. De ha talán tévedek, h a talán van 
pár ja , az kétségkívül egészen ismeretlen. Az a költeményfaj, 
melynek Bor vitéz a képviselője, pan tum nevet visel, teljes 
nevén malá j i pantum (franciául pantoum malais, vagy pantoun 
malais). 

Európai nyelven először németül jelent meg, következő 
címmel: Malaysche Volkslieder. Von Adalbert von Chamisso. 
Közölte: Morgenblatt f ü r gebildete Stände. Frei tag, 4. Januar 
1822.1 Chamisso megjegyzi, hogy az á l ta la közölt há rom pantum 
Nachdichtung, vagyis nem szószerinti fordítás, hanem után-
zása eredeti maláj i népdaloknak, amelyekkel nagy utazásán 
<1814—1818) megismerkedett. Az ő 3 pan tumja címe: 1. Genug 
gewandert. 2. Korbflechterin. 3. Totenklage. Ezek közül csak 
az első és harmadik m u t a t j a teljes tökéleiesen a pan tum for-
májá t . 

Mellékesen megjegyzem, hogy Chamisso más népek köl-
tészetét is utánozta: a franciát , ú j görögöt, litvánt, dánt. Ter-
mészetesen mindezek német nyelvű költemények, mer t hiszen 
a francia születésű Chamisso német költő lett. 

Utána Victor Hugo következik. Les Orientales címmel 
egy verses kötetet adott ki 1829-ben és ennek a jegyzetei közt 
olvasható egy 4 szakos, 16 soros pantum, Marre szerint Marsden 
angol orientalistát utánozva. 

Harmadiknak az Arany költeményét vesszük és ezek 
mindegyikét muta tvánnyal ismertet jük: 

1 Ghamissons Werke 148. Band. Kürschner: Deutsche National-Literatur. 

Irodalomtörténet 1 
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Ködbe vész a nap sugára. 
Vak homály ül bércen, vö lgyön. 
Bor vitéz kap jó lovára: 
Isten hozzád, édes hölgyem. 

Vak homály ü l bércen, vö lgyön, 
Hűs szél zörrent puszta fákat, 
Isten hozzád, édes hölgyem. 
Bor vitéz már messze vágtat . Arany. 

Es schwingt in der Sonne sieh auf 
Ein Bienehen in güldiger Pracht . 
Bin müde vom irren Lauf, 
Erstarrt von der Kälte der Nacht. 

Ein Bienehen in güldiger Pracht, 
In würziger Blumen Keih'n 
Erstarrt von der Külte der Nacht, 
Begehr ich nach stärkendem Wein. 

Chamisso. 

Les papillons jouent à l'en tour sur leurs ailes. 
Ils volent vers la mer, près de la chaîne des rochers. 
Mon coeur s'est senti malade dans ma poitrine, 
Depuis mes premiers jours jusqu' à l'heure présente. 

Ils volent v e r s la mer, près de la chaîne des rochers, 
Le vautour dirige son essor vers Bandam . . . 
Depuis mes premiers jour» jusqu' à l'heure présente 
J'ai admiré bien des jennjs gens. 

Victor Hugo. 

z idézetekből m á r le lehet vonni a szabályt. A magyar 
pantum minden versszaka négy sorból áll, minden sora nyolc 
szó tagból. Keresztrímekben van í rva, vagyis 1 és 3, 2 és 4 rímel-
nek egymással. Minden sor kétszer fordul elő, kivéve az első 
versszak 1. és 3. sorát, az utolsó versszak 2. és 4. sorát. 

Mindezek a szabályok érvényesek a többiekre is, de a 
sorok lehetnek hosszabbak is. Amint látjuk, Victor Hugo ver-
sében 12 szótagúak. A pantum versszakainak száma sincs meg-
szabva. Hogy Victor Hugo pan tumja rímtelen, arról még 
szólunk. 

Említettük már, hogy a Chamisso 3 pantumja közül csak 
kettő nevezhető igazi tökéletes pantumnak. Hogy ezek egyikében 
is található némi eltérés, pl. 7 tagú sor 8 szótagú versben, az 
olyan csekélység, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Sokkal fontosabb 
ennél az a szabály, amely a pantum belsejére, ta r ta lmára vonat-
kozik. Megkívánják ugyanis, hogy a pantumban bizonyos pár-
huzamosság legyen uralkodó. így egy francia pantum minden 
vensszakában egész végig az első és második sor tárgya egy 
keleti vidék leírása. Ellenben a 3. és 4. sor végig egy szerelmi 
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álom. Egy másik f rancia pan tum egyik fele a hely leírása, a 
másik pedig a költő kisfiáról szól. 

Ez a párosság megvan a Bor vitézben is. Az 1. rész (1. és 2. 
sor) a hely, idő, általában a milieu leírása, a 2. rész a szemé-
lyekkel foglalkozik: apa, leánya és ennek a szerelmese. Ez a 
2. rész általában párbeszédes. Azonban a 14 strófa közül 2 (11, 12) 
nem felel meg egészen a párosságnak, mert a 2. rész is a hely le-
írását adja. Végre említsük meg, hogy a franciák szabály gya-
nánt hirdetik, hogy a pantum első sora ugyanaz legyen, mint az 
utolsó. Arany ezt a szabályt nem fogadja el, Victor Hugo se. 

Ami a maláji nyelvet illeti, tudjuk, hogy e nyelven beszél-
nek Malakka, Szumatra, Jáva , Madagascar stb. lakói részben 
vagy egészben. Tőlük kaptuk ezt a mesterkélt és nehéz formát. 
Nehéz a költőnek, nehéz annak, aki könyv nélkül meg akar ja 
tanulni, sőt ez talán lehetetlen is. Értem, hogy csak kuriózum 
volt egy időben, amely al igha várhat feltámadást. E tekintetben 
egyetértek azzal a francia szerzővel, aki inkább elmejátékot lát 
a pantumban, mint igazi irodalmi alkotást.2 

De talán nem is halt meg még egészen. Az 1929. év elején 
Franciaországban egy költői Versenyt hirdettek, elsősorban a 
ritka, exotikus fajokra: ballade (ez persze más, mint a mi balla-
dánk), rondeau, triolet, sonnet, épigramme, pastorale, pantum 
stb. De akár él a pantum, aká r nem, az kétségtelen, hogy a Bor 
vitéz élő remekmunka, Arany legkitűnőbb alkotásai közül. Bizo-
nyára senki se í r t szebb pantumot, mint a magyar költő. Tér-
jünk vissza a történetéhez. Victor Hugo után következett Asse-
lineau egy belga revueban közölt pontúmmal. Ügy látszik, fran-
ciául itt alakult ki teljesen, rímmel, a pantum fogalma, mely 
Victor Hugónál még rímetlen, holott Chamissónál már rímes. 
Utána Louise Siéfert, Dabeigne, Théodore de Banville és Le-
conte de Lisle nevét említhetjük a f rancia irodalomból. A két 
utóbbi másunnan is ismert jeles költő. 

Angolul Dobson In town című munkájában van rá egy 
példa és néhány pantumot lefordítottak franciából angolra. 

Vájjon a magyar pantum milyen viszonyban van a külföld-
del1? Arany 1855-ben írta a Bor vitézt Nagykőrösön, mintája 
tehát csak olyan munka lehetett, amely ezt a dátumot megelőzte. 
I lyen Victor Hugo és Cliamisso munkája. Az elsőt el kell ejteni 

2 Aristide Marre: Glossaire expl icat i f . Épinal, 1897. 
1* 
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azért, mert rímtelen, marad tehát Chamisso, akivel Bor vitéz 
a verselésben is megegyez. 

Amint láttuk, a Chamisso első híradása egy német újságban 
volt elrejtve, Arany azonban már nem volt erre utalva. 1855 előtt 
Chamisso költeményei már összegyűjtve olvashatók voltak. Én 
ismerem a következő kiadást: Gedichte von Adalbert von Cha-
misso. Vierte Auflage, Leipzig, 1837. E kiadásban megvan a 
3 pantum. í m e ez nem hírlapban elrejtve, hanem a centrumban, 
Leipzigban, jelent meg, könyvalakban, könnyen hozzáférhetően. 
Az eddigiekben körülbelül mindent elmondottunk arról, ami 
a pantumban legfőbb, t. i. a forma. Amint azonban a tárgyát 
akarjuk meghatározni, észrevesszük, hogy ez Aranynál nem 
eredeti. Abból a leggazdagabb bányából merített, amelyet úgy 
nevezünk, hogy internacionális vagy vándorló mesetárgy. Jelen 
esetben így foglalhatjuk össze ezt a motívumot: a halottak lova-
golnak és az 'elesett katona magával viszi kedvesét elevenen 
a sírba.3 

A mi népköltészetünkben is megvan ez a motívum. 
Tárgy tekintetében a Bor vitéz és Chamis9o pantumjai közt 

abszolúte semmi közösség nincs^azaz mégis van, egy sor meg-
egyezik. 

Eule schreiet in den Klippen, — olvassuk Chamissónál (3). 
Ez szószérint lefordítva így hangzik: Bagoly -sí a szirtek között. 
Aranynál pedig: Bagoly sí a bérci fok közt. 

Erősen hiszem, hogy ez a sor Aranynál nem eredeti, hanem 
fordítás Chamissoból ée ennek a megegyezésnek megvan a bizo-
nyító ereje. Bizonyítja azt, hogy Arany ismerte Chamisso pan-
tumjait . 

H a Chamissóval nincs tárgyi közösség, talán ráakadunk 
másfelé. Elsősorban Lenore, Bürger világhírű balladája jut 
eszünkbe. Ez 1773-ban jelent meg, Arany idejében már világhírű 
volt, festők, zeneszerzők foglalkoztak vele, mindenfelé lefordítot-
ták. A tárgy ugyanaz, ami a Bor vitézben: az elesett vitéz ma-
gával viszi kedvesét. 

De a megegyezés mellett nagy eltérés is van. Lenorét 
eléri Isten büntetése azért, mert lázong az ő akarata ellen, nem 
tud belenyugodni. Vét a törvény ellen: Mit Gott im Himmel hadre 
nicht. Ellenben Bor vitéz menyasszonya, akinek Arany nem 

8 Bonet-Maury G. A. Bürger. Paris, 1889. — Ipolyi: Magyar mytliologia, 
1854. stb. 
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adott nevet, ártatlanul bűnhődik egyszerűen azért, mert a sors-
nak út jában volt, mint Desdemona, Ophelia etb. A sors ez esetben 
abban nyilvánult meg, hogy a leányt az apja férjhez akarta adni 
máshoz, miután megtudta, hogy vőlegénye, Bor vitéz, nem jön 
többé vissza. Ezért szökik ki éjjel a leány az erdőbe, mely tele 
van kísértetekkel, ő maga is hallja vőlegénye szavát: 

jöttem érted 
Elesett hős. puszta árnyék. 

És most lefolyik az egész házassági szertartás kettejük közt, 
amelynek a vége 

Szép menyasszony színe halvány. 
Halva lelték a romok közt. 

Bor vitéz tehát éppen úgy magával viszi menyasszonyát, 
mint Lenorét Wilhelm, de a módban különbség van. Lenorét 
vőlegénye lovára veszi és vágtat vele a temetőbe, folyton ismé-
telve: Die Todten reiten schnell. Aranynál temetőről szó sincs, 
ellenben van kápolna, ahol a pap összeesketi az i f j ú párt. Mind 
a két leány felizgatott fantáziával látja, hallja azt, ami nincs és 
mind a kettőt az iszonyú csapás, kedvesének halála, öli meg. 

• 

Valószínűnek tartom, hogy a tárgy választásában Bürger 
hatott Aranyra, de lehetett más hatás is, esetleg a magyar nép-
költészettől. Annyi bizonyos, hogy Arany vette valahonnan a 
tárgyat, de változtatással új í tot ta meg, tette sa já t jává . 

Lenore mondája Németországban nagyon el volt terjedve. 
Maga Bürger hallott belőle egy részletet, amint egy paraszt-
asszony énekelte. E hatás alatt kezdte írni világhírűvé lett köl-
teményét. Van magyar fordítása' ie. (Ifj . Ábrányi Kornél, Pesti 
Napló, 1873 j anuár 9.) 

A pantum nálunk nagyon kevéssé ismert fogalom. Dengi 
János magyar verstana, Greguse Ágost munkája a balladáról 
csak annyit tudnak, hogy Bor vitéz a maláji költészetet követi. 
Mások még ennyit se. Azt hiszem, a pantum szó nálunk először 
jelen munkámban fordul elő. Ellenben aki Bor vitézzel foglalko-
zik, talál adatot az angol-skót balladák hatásáról4 

A maláji költészet minket csak annyiban érdekel, hogy neki 
köszönjük Arany egy remekművét. Ezért egy pár szót megérde-
mel tőlünk. A pantum neve más szóval seloka, ez a szanszkrit 

4 Elek Oszkár: Irodalomtörténet, 1912. évfolyam. 
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szó pedig annyi, mint stropha, stanca, vertszak. A maláji köl-
tészet kevésbbé eredeti, arab hatás alatt áll. A rímtelen verset 
nem ismerik, az nekik nem vers. E tekintetben tehát felfogásuk 
megegyezik a mi népköltészetünkkel.5 

A legújabb német lexikonban azt olvasom, hogy a pan-
tumot Victor Hugo vezette be az európai irodalomba.6 

Nincs-e ez ellentétben azzal, hogy a Chamisso munkája 
1822-ben, a Victor Hugóé pedig 1829-ben jelent meg? Ez magá-
ban még nem jelent okvetlenül ellenmondást. Megtörténhetett, 
hogy a Victor Hugo f rancia könyve nagyobb közönségnek szól, 
mint a Chamisso német folyóirata; hogy az exotikus pantum 
nem a német, hanem a f r anc ia költő által lett ismeretes. 

Foglaljuk össze. Milyen európai nyelven írtak pantumotl 
Nekem a következőkről van tudomásom: német, francia, angol, 
magyar. Ez nem azt jelenti, hogy más nincs, hanem azt, hogy 
nekem csak ezekről van biztos tudomásom. 

Virágzó vagy akárcsak közismert m ű f a j sehol se lett be-
lőle, még f rancia nyelven se, amelyben pedig legtöbb példájára 
akadunk. Kuriózum volt 1829-ben, amikor Victor Hugo által vala-
mennyire ismeretes lett; kuriózum volt 100 évvel később is, ami-
kor az 1929-re hirdetett költői Verseny a többi exotikus fajok 
között ezt is fölemlítette. 

Nyelvünkön csak egy ismert példája van. 
Arany Chamlssotól tanulta meg, mi a maláji pantum, de 

saját pan tumja tárgyát nem tőle vette, egy sor kivételével. 

6 Mardsen: Grammaire de la langue malaise. A Harlem, 1824. Angolból 
fordítva holland és francia nyelvre. 

8 Mayer-lexikon, 1928. 
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Lenore-motivum Ady Endre egyik költeményében. 
írta : ZLINSZKY ALADÁR. 

A költemény, amelyről itt szó esik, a Bihar vezér földjén. 
Minthogy rövid ós nem tartozik a legismertebbek közé, itt ad juk : 

„Itt Bihar vezér lakott 
S nótáztak méla szüzek. 
Most daltalan ez a táj. 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

..Éjfél van. Itt átkozott, 
K i a sírokat töri. 
Én a sírokat töröm. 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

..ösöm kelet i vitéz. 
Dalokat ölt Nyugaton. 
Serkentem a holtakat. 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

,.Te v a g y a halott ara, 
Én a halott mátkafl. 
Ránkolvasnak a papok. 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

„Jaj be szépen süt a Hold. 
Leszünk-e mi pirosak 
S fölkelnek-e a dalok? 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

„Itt Bihar vezér lakott. 
Bús, babonás ez a táj 
S tán holnap összeesünk. 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

Amiben Ady költeménye Lenoréra, Bürger balladájára első-
sorban emlékeztet, az a refrén: 

Nem félsz, Lédám? Nem bíz én. 

Graut Liebchen auch vor Todten? 
„Ach nein! . . . doch lass die Todten!" 

Wilhelm háromszor kérdi Lenorét az éjféli lovaglás egyre 
fokozódó i rama és borzalma között s Lenore háromszor jelenti 
t i , hogy nem fél, de növekvő aggodalommal: Acli n e i n . . . doch 
lass die Todten! — Ach! lass sie ruhn, die Todten. — О weh! 
lass ruhn die Todten. 

Hasonló a helyzetrajz Adynál is, mint Bürgernél. Wilhelm, 
aki mint Nagy Frigyes katonája, a prágai csatában elesett, fel-
töri s í r já t s éjfélkor ellovagol Sziléziába, mátkájához, Lenoré-
hoz, hogy magával vigye. Ady is így jár Múzsájával: Léda asz-
szonnyal, Bihar vezér földjén: Nagyváradon, ahol első sikereit 
aratta. Ezen a puszta vidéken, az éjfél csendjében, holdvilág mel-
lett, a halottak néma temetőjében töri a sírokat. Ez az elnémult, 
«gykor dalos temető a régi hagyományos magyar költészet szim-
bóluma; most ú j dal hangzik fel helyette. Ady fordítva jár el, 
mint keleti őse; az dalokat ölt Nyugaton, azaz pusztította a 
kultúra derűjében élő nyugati népeket: Ady a nyugati dalokat 
hozza el szomorú hazájába, ahogy egy más költeményében 
mondja: „Szabad-e Dévénynél betörnöm Űj időknek ú j dalaival?" 
<Üj versek.) Tudjuk, hogy ebben Léda volt Múzsája, az a nagy-
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műveltségű zsidóasszony, aki mint egy párizsi üzletembernek 
felesége a francia fővárosban élt 6 az elsők közt fedezte fel Ady 
tehetségét. Ő ismertette meg vele az újabbkori szimbolikus l írát , 
együtt olvasva, fordítva a f rancia nyelvben kevéssé jártas költő-
vel Baudelaire és Verlaine verseit. Léda elkíséri a költőt halálos-
veszedelmekkel járó útjára. Mert ez az út ilyen. Ellensége ugyanaz 
a szellem, amely a költő pogány magyar ősét ihlette: a magyar 
népies, nemzeti költészet, Arany János hagyománya, amely a 
magyarság nevében tiltakozik az idegen, ú j dalok ellen. De ellen-
sége az Egyház is: „Eánkolvasnak a papok", ez a keresztény 
erkölos nevében ítéli el Ady érzéki, pénzéhes, az életet mohón 
habzsoló „vér és arany" költészetét. 

A kísérteties éjjeli út rajzában ismét egy jellemző Lenore-
motivumra ismerünk. A „ Ja j de szépen süt a hold" Bürger balla-
dájában: 

Graut Liebchen auch? . . . Der Mond scheint hell! 
Hurra! Die Todten reiten schnell! 

Vagy a német népballadában: 

Der Mond scheint so helle, 
Die Todten reiten schnelle. 

Azonban Ady emlékében, úgy látszik, éltek a magyar nép-
ballada igéi is: 

Szépen süt a holdvi lág. 
Minden lélek alszik már, 
Nem félsz, édes rózsám? 

Vagy a palóc népballadában: 

Jaj de szépen süt az hód, az hódvilág, 
Jaj de szépen masírolnak a hálák. 
Nem félsz lelkem, Judikám? 

„Leszünk-e mi pirosak, S fölkelnek-e a dalok?" azt teszir 
megélhet-e az ú j költészet? Van-e benne elég életerő, hogy meg-
küzdve az akadályokkal, diadalt arathasson? Bihar vezér emléke,, 
az ősmagyar hagyományok babonája, erős ezen a földön. „Tán 
holnap összeesünk"? Az ú j versek sorsa könnyen kudarc lehet s. 
akkor Lédára és a költőre a bukás, a sír éje vár. De Léda mellett 
mégis meg meri kockáztatni a szinte lehetetlent e a hű nő biz-
tató szavaira, a bukás és diadal kísértete közben, merészen 
halad kitűzött célja felé. 

A költemény, mint olyan, nem tartozik éppen Ady kiválóbb 
alkotásai közé, de szimbolizmusa a legsikerültebbek egyikévé-
avatja. 
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Honnan vette Vörösmarty Mihály 
a „Zalán futása" elnevezést? 

Bizonyára sok irodalomtörténetírónak és még több irodalomolvasónak 
megfordult az eszében: vájjon miért adta Vörösmarty a maga nagy eposzá-
nak ezt a különös nevet: „Zalán futása"? Miért nem nevezte a honfoglalás 
hőskölteményét az addigi példákat követve, az Iliász, Zrinyiász, Hunniász, 
Rudolfiász, Henriász mintájára Arpádiásznak? Vagy miért nem használt az 
elnevezéshez helynevet, amint azt több kisebb-nagyobb eposzánál tette: Cser-
halom, Eger, Szépiák, Magyarvár, A két szomszédvár és amint tündérmeséit is 
ily névvel l á t t a el: Tündérvölgy, A délsziget, A rom? 

A „Zalán futása" név annál kevésbbé talál, mert a hőskölteménynek 
nem Zalán a főhőse és mert csak negatíve fejezi ki a cselekvény döntő moz-
zanatát : Árpádnak alpári győzelmét. Sokkal inkább megfelelt volna ilyenforma 
cím: Alpári csata vagy Alpári győzedelem, mely utóbbi esetben mintegy ellen-
párja let t volna a „Szigeti veszedelem"-nek. 

Én a „Zalán futása" elnevezést irodalmi hatásból, még pedig Katona 
Józsefnek a hatásából származtatom. Katona 1820-ban kiadja „Bánk bán"-
ját és művét Kecskemét városának ajánlja; e verses ajánlásnak első sorai így 
hangzanak : 

„Hol hazánk egyik legelső 
Vára, ősz Partiscum álla; 
Hol Zalán első futása 
Győzedelmi halmot ása 
Ung-urinknak" stb. 

íme, Katona évekkel Vörösmarty hőskölteménye előtt Zalán futása kifeje-
zéssel jelzi a honfoglalás döntő csatáját, az alpári győzedelmet. Mi sem termé-
szetesebb és valószínűbb, minthogy a fiatal Vörösmarty képzeletét megragadta 
ez a kifejezés, annyira, hogy elnevezésül használta a Bánk bán megjelenése-
idején már elméjében forró hőskölteményhez. De vájjon olvasta-e az if jú Vörös-
marty a Bánk bán első kiadását? Nehéz bizonyítani, de könnyű elhinni. Ha 
magától nem vette volna észre ezt az új irodalmi terméket, könnyen ráterel-
hették figyelmét még a Bánk bán megjelenési évében a Hazai és Külföldi Tudó-
sítások, majd pedig 1825-ben a Tudományos Gyűjtemény, melyek ha röviden 
is, megemlékeztek a Bánk bánról és amelyekhez Vörösmarty elég közel ál lott . 

Ha a felsorolt adatokkal és ez adatoknak a kapcsolatával nem sikerült 
volna is a Bánk bán és a Zalán futása közötti összefüggést teljesen bebizo-
nyítanom, annyi kétségtelen, hogy a honfoglalás döntő csatáját, Árpád alpári 
diadalát nem Vörösmarty, hanem Katona József nevezte először Zalán 
futásának. Kardos Albert-
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Hutten Ulrik és Vörösmarty Mihály. 
Mit keres ez a két név egymás mellett? kérdezheti bárki és joggal. 

Eszembe sem jutot t volna a két költőt- egymás mellé állítani, ha Randolf 
liungaldier. bécsi tanár Oesterreich (Weltpolitische Bücherei, Herausgegeben 
von Dr. Adolf Grabowsky, Band 4., Berlin, 1928.) c. munkájának befejezésé-
ben nem idézné Hutten Ulrich költeménye gyanánt Vörösmarty Szózatának 
nyolc sorát. Ez a befejezés így szól (49. lap. ) : 

„Wir schliessen diese kurze Betrachtung Oesterreichs mit 
den prophetischen Worten Ulrich von Hutten's, des hellen Vorkämpfers 
deutscher Einheit. Vörösmarty szózatában : 

Es kann nicht sein, dass soviel Geiat Az nem lehet, hogy ész, erő 
Und Kraft und he i l ig Mut És oly szent akarat 
Hinwelken soll, wei l auf dem Land Hiába sorvadozzanak 
Ein schwerer F luch nun ruht. Egy átoksúly alatt. 
Noch kommen muss und kommen wird Még jöni kell, még jöni fog 
Ein bessrer Tag, um den Egy jobb kor, me ly után 
Viel hunderttausend Lippen, ach. Buzgó imádság epedez 
Mit heisser Inbrust fleh'n. Százezrek ajakán. 

Első tekintetre is látnivaló, hogy a Huttennek tulajdonított vers Vörös-
marty Szózatának fordítása. Hogyan kerülhetett Vörösmarty költeménye 
Hutten versei közé? A Literatura szerkesztősége (L. Literatura 1928., 8. sz., 
274. 1.) kérdést intézett Rungaldierhoz, honnan vette az idézetet, de a tanár 
úr azt felelte, hogy eredeti jegyzeteit elveszítette s így nincs módjában az ere-
deti locust közölnie (!) Hát ez a válasz nem kielégítő. 

Az idézett hely Hutten Ulrik (1488—1523) versei közt sehol sem talál-
ható, de igenis, ezóról-szóra olvasható Vörösmarty Szózatának német fordítá-
sában, mely 1866-ban jelent meg a Vasárnapi Újság „mellékletén 1860-ból", 
Moltke Miksa tollából. 

A bécsi tanár úr eljárása különös. A Szózatot eddig a csehek sajátí tották 
ki a tótok számára s íme, most az osztrákokat lelkesítik soraival. Hasonló 
eset történt más magyar költő műveivel is (pl. a Petőfiével). Különös, ha 
akár osztrákot, akár tótot, vagy oláht kell lelkesíteni, ha a nemzeti érzést 
kell bennük lángra gyújtani, amiért pedig bennünket annyira gyaláznak, a 
mi poétáinkból lopnak egészen szemérmetlenül. Jó lesz az ilyen esetekot emlé-
kezetben tartani. Perényi József. 

A Bor Vitéz tárgyköréről. 
Arany János Bor vitêz-в a ha lo t t vőlegény sejtelmes megjelenésének s 

kísérteti nászra indulásának mesteri feldolgozása, a misztikus mozzanatok 
művészi alakításának párját ritkító remeke. Felmerül a kérdés, sajátos meséjével 
elszigetelten áll-e Bor vitéz? 

Kedvelt tárgya volt ez Lauka Gusztávnak is. Alig hinnők, hogy a köny-
nyed pajzánságot sugároztató humoreszkek Don Gunárosz-a mennyire vonzó-
d o t t hozzá. 

Először rövid Románc-ban énekli meg a szerelmesétől eltiltott s a vigasz-
talást temetőben kereső leány sorsát (Hazánk, 1847, 130. szám). Részletezőbb 
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ugyancsak Románc című költeménye (Szilágyi Sándor Magyar írók albumá-ban, 
(1850, 51. 1.) Arról szól, hogy a vecsernyére gyülekező virágos leányok között 
csak Juliska jelent meg feketébe öltözve. Harcban elesett kedveséért imádkozik. 

Érdekes, hogy a tárgy punctum saliens-e, a vőlegény kísérteti megjelenése 
a Romancero-ban, abban a költeményben ötlik fel, mely ugyanabban az évben 
jelent meg, mint Arany Bor vitéz-в (Budapesti Visszhang, 1855, II. k., ápr. 15, 
459. 1.). A haldokló leány ágya mellett fekete lovag jelenik meg, majd magával 
ragadja a halott szeretőt. Kardjával sírt ás neki s földet szór reá. Részleteseb-
ben is kidolgozza (Románc, Költemények, 1864, I. k. 143—145.). 

Egyik költeményének (ez is Románc, a Költemények I. k.-ben, 1864, I. k. 
126—127 1.) az a tárgya, hogy virágvasárnap meghalt a leányka. Mindenki 
elfeledte, csak kedvese nem: 

Nagypéntek éjfe lén fülkelt a holt l eány. 
Fehér volt ruhája, arcája halovány, 
Elment kedveséhez, ki róla álmodott, 
Megcsókolta s csendben, ahogy jött, távozott. 

Húsvét vasárnap már az ifjú feküdt a gyászpadon. Meghalt kedvese mellé 
temették. 

Évtizedek múlva is visszatér ehhez a tárgyhoz. A Képes Családi Lapok-
kiadta Románc (1896, 531. 1.) hárs a lat t beszélgető szerelmesekről regél: az 
ifjú megértteti a leánnyal, bármikor jön érte, elmegy vele. Ez fogadkozik, hogy 
még a sírba is követi. Az ifjú meghalt. Híve követte a zordon hantok bús 
világába is. 

Lauka Gusztáv balladáinak Arany János Bor vitéz-é\e\ való összehason-
lítása érdekes tanúlsággal jár. Bor vitéz mintegy a kristályosítási mag szerepét 
játssza Lauka költői terve alakításában. Arany balladája előtt valami halvá-
nyan elködlő kép félhomályában mosódik el Laukánál a két szerelmes síri tör-
ténete. Bor vitéz után egy fontos motívum hatalmasodik el benne: a halálba 
hívás és a sírba követés mozzanata. De míg Aranynál a lélektani kimélyítés 
shakespearei mélysége ragad meg s a verselésnek a helyzet földöntúli sejtelmes-
ségéhez simuló varázsa bűvöl el, Laukánál olcsó érzelmesség hangja siraml к 
felénk s a misztikumnak nyersebb nyilvánulata ötlik szembe. De tárgytörténeti 
szempontból számot kell adnunk róla, még ha inkább a sáfárt foglalkoztatta 
is bennünk, mint a becslöt. Az irodalom kutatójának a szellem szerényebb javait 
is ki kell ásnia, latolgatnia, motivumkörükbe vonnia, mint — teszem — a bota-
nikus is éppen olyan komoly vizsgálat alá fogja a törpe fenyőt, mint a sudárba 
szökkenő jegenyét. Elek Oszkár. 
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Móra Ferenc. 
Amikor 1921-ben Móra Ferenc verseskönyvéről t anu lmányt 

í r tam, annak a két szomorú szemnek a varázsa alatt ál lot tam, 
amelyeknek „olyan meglepő mélységük van és mégis olyan 
nyugodt felszínük, hogy felsugározzák mindazt a gyöngyöt, 
amivel szívének feneke van kirakva". Most, hogy a Lantos-cég 
kiadásában ha t prózai kötete napvilágot látott, úgy érzem, 
mintha az író megnyilatkozási kényszere napvilágra hozta 
volna mindazt az érzéskincset, amiből verses írásai néhány 
töredéket vetettek föl. Nincs is új, amit a lélekről el kellene 
mondanom. H a a jó Isten teremtette emberpalánták t ípusai 
közé akarnám beállítani, iigy kellene jellemeznem, hogy azok 
közé tartozik, akik különös érzékenységgel születtek, érzékeny-
séggel, hogy minden embertársuk szenvedésétől maguk is szen-
vedjenek, hogy minden könnytől maguk is könnyezzenek, a 
mások szomorúságától egyszeriben elveszítsék a maguk örömé-
nek ízét is. Maga is erről tesz vallomást: „Nekünk az a rossz 
szokásunk, hogy ha mi síró szembe nézünk, akkor nekünk is 
mindjár t eltörik a mécsesünk". Az ilyen ember nem született 
világátalakítónak, erős akara t ihletőjének, még csak harcosnak 
sem. Bármennyire f á j is neki a közös emberi sors, bármennyire 
kívánna is más rendet a világban, lázítani nem tud a meglevő 
ellen, csak sír a belőle következő nyomorúságon és szenvedésen; 
legfeljebb enyhe vagy kesernyés humorral mosolyog azon, amit 
furcsái. í r á sa inak javarésze napilapokban jelent meg eredeti-
leg, talán nem is volt nagyobb igénye, csak a pillanat hangula-
tá t fejezte ki bennük, ahogy éppen kikívánkozott tolla alól. 
Prózájának ez a líraisága kap meg elsősorban; rendesen a sa j á t 
élményéből indul ki, a kis írások egész folyamán megőrzi ezt 
a szubjektivitást. Van tehá t valami anekdótázó színe, ami 
nagyon szépen megfér a szomorúsággal is, a kesernyésebb 
humorral is. Ebből az anekdótázó hangból következik, hogy 
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a mondókája nincs előre kiszabva, a mesélgetés ú t j a teljesen 
önkéntelen; nem üt ki belőle a tréfás-gúnyos megjegyzés sem. 
Xéha a mesemondó figyelmeztető taní tása kiformált tanulsággá 
jegecesedik, de ez is mesterkéletlenül hull elém a meséből, 
akárcsak a megrakott almafáról a gyümölcs. 

A humornak ezt az anekdótázó hang já t nem mástól tanulta; 
nincs is ebben senki mestere más, csak a saját paraszt i gondol-
kodása. Megindul teszem a saját élményéből; már i t t is némi 
humor színezi a szavát, mert az ember könnyen talál önmagá-
ban is mosolyogni való hajlandóságot, ha szándékosan csak a 
felszínről nézi azt. I lyen például ná la az, hogy szeret megállást 
ta r tani a játékosboltok előtt. Az olvasó arcán azonban nem 
állandósulhat a mosoly ránca, mert rögtön azt is megtudja, 
hogy ennek a furcsa szokásnak a gyermekkor falusi nyomorú-
sága az oka. Mielőtt azonban a sajnálkozás elhatalmasodhatnék 
raj tunk, a szegénysorsú gyermekélinények megenyhülő vissza-
tükröződése már ú j r a derűt sugároz. Osak ez után a hangulat-
játék u tán mutat r e á a r ra a két szegény gyerekre, akiket 
kiiakatnéző kíváncsisága a nagy látványosság előtt talál. Sze-
münk most már ezeket figyeli, amint versengenek egymással 
azon, hogy melyiküknek van több já téka a kirakatban, mert 
azt nagy biztonsággal felosztották egymás között, persze az 
üveg mögött. És amikor bennünket elfog a szánalom azon, hogy 
íme, a szegény gyerekek csak a boltos holmiján osztozhatnak, 
mert semmi reményük sem lehet arra, hogy a sok szépből csak 
valamit is kapjanak, s azután meg összeszorul a szívünk a két 
kis mértéktelennek civakodásán, — egyszerre azt ha l l juk , hogy 
az emberi együgyűségnek ez a képe voltaképen a m a g y a r poli-
tikusokat példázza, akik a hatalom k i raka ta előtt m a r j á k egy-
mást annak a hatalomnak az illúziójáért, amely bent az án.tánt 
boltjában, mindnyájunknak elérhetetlen messze van, az üveg 
mögött. í g y csavarodik a mese fonala az író kezében, s bizo-
nyára maga sem tudta előre, milyen tanulsághoz is fogja kötni. 

Legkedvesebbek azok a meséi, amelyek semmi i lyen tanul-
sághoz nem kötődnek. I lyenkor néha csak a t ré fá ja játszik a 
tanulságmondás szokásával. Mivel gazdag tapasztalat és meleg 
szív diktál ja a meséket, jóformán annyiféle a meseszövés, ahány 
a mese. Van úgy, hogy valami alkalmiságból indul ki, persze 
nem világrengető, csak szubjektív alkalmiságból. Budapestről 
egy szerkesztő azt kérdezi tőle, milyen a viszonya az énekhez 
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és a zenéhez. Már a kérdés is komikus; jellemző a r ra a mai 
világra, amely a legostobább körkérdésekkel zak la t ja az író-
világot, í rónk már a kis írás címével (Én es a zene), majd a cím 
furcsasága miatti szabadkozással emeli a dolog komikumát, 
amit végül a közlés feltételének a naivságával tetéz. Ez a meg-
indulás kedves tréfa-folytatást követel; látjuk tehát a kis uno-
kát, aki a babakocsiban nagyapja altató énekére teszi az első 
öntudatos mozdulatot: bedugja mind a két fülecskéjét. Majd 
a körtenmzsika-vétel következik és a keresztapák ablakából 
hulló a ranykra jcárok története; az egészet ap j ának frissen 
hasított szíjostora fejezi be ezzel a műbírálattal: Eddig fúj tad, 
most már j á r j ad ! — A mese végére értünk, de a t réfa tréfás 
tanulságot is követel: ezt adja meg az ígéret: „El lehet engem 
hallgat tatni , csak a kalapom kell kibélelni aranykrajcárra l ." 

Már ezek a közvetlen élmény-elmondások is mindig többet 
adnak, mint egyszerű élményt. Egy ik írásában a r ró l tesz emlí-
tést, hogy valamelyik olvasója felpanaszolta, hogy mindig csak 
magáról ír. Igaz, hogy a szín mindig ez, de önmaga kapcsán 
voltaképen a magya r életet t á r j a elénk, elsősorban az egyszerű 
magyar ember életét. Amikor a maga gyermekségéről sző mesét, 
a magyar faluról mesélget; sőt még akkor is, amikor őrhelyéről, 
a szegedi múzeumról ír, akkor is az odalátogató magyar paraszt 
lelkét t á r j a elénk. Megbecsülhetetlen varázs van abban, hogy 
mindig magát az í rót is ott l á t j u k az anekdotában, akár mint 
annak egykori hősét, akár mint közvetlen meghallóját, meg-
látóját . Talán a legmelegebb köztük az, amelyet „egy gyász-
jelentés szélére" í r t az öreg Flór ián páterről. Mer t i t t is a maga 
emlékei közül f r i s sü l fel egy, s azt a szeretet melege sugározza 
be. És ebben világosodik meg Móra anekdotáinak művészi tör-
vénye is: mentől melegebb érzés fűzi anekdotájának hőséhez, 
anná l megkapóbb a humora, anná l tisztább a hatása. 

Nemegyszer megelégszik a megnevettetéssel is, azzal, hogy 
valami furcsaságot mor.d el, például valami gondolatot tréfásan 
a lehetetlenbe hajszol. Egy tudományos folyóiratban azt olvassa, 
hogy a selyemhernyó az eperfalevél klorofi l l jának anyagát 
összekeveri a maga gyomorsavával és így keletkezik a selyem. 
Ezt a tudományos szempontból bizonyára nem is támadható 
tételt írónk ad abszurdum viszi: báránnyal etet cperfalevelot, 
hogy több legyen a selyemtermése, — de persze a bárány döglik 
bele. Az ilyen t r é f a azonban ri tkább, mert í rónkban nagyon erős 
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az emberszeretet, és talán kissé élesebb is az elégedetlenség. 
Nem csodálhatjuk, hogy a keserű órákban keserű csipkelődések 
futnak a tolla alá. Van ezek között is könnyebb és súlyosabb; 
hogy a destruktív szóval szeret játékot űzni, liogy ismételve 
visszatér reá, azon a destruktívságnak legvadabb ellensége sem 
akad fenn, amíg szellemes anekdota rejt i a kötekedést. Hogy 
a háború hadvezéreinek nem igen kíméli hírnevét, azon sem 
csodálkozhatik az, aki látta az özvegyek könnyét, az árvák el-
hagyatottságát, a csonkák és rokkantak nyomorát. Van valami 
érzésbeli igazság abban is, hogy az Istentől könnyebb bocsánatot 
remél azoknak, akik az erdő fái t meglopják, mint azoknak, akik 
még mindig háborúra uszítanak. Nem ítélhetjük el Móra ízlését, 
lia a pápuák emberevését emberhez méltóbbnak tar t ja , mint a 
magasabb erkölcsi szempontokat hangoztató embervadászokat, 
így kiszakítva, a mese vagy anekdota szövetéből kitépve egyik-
másik véleménye sokunkban ellenmondást támaszt ugyan, de 
vagy a messzesugárzó emberszeretet, vagy az elmondás frisse-
sége az írói megnyilatkozást irodalmivá, művészivé teszi. 

Mégis jobban esik a finomabb szatíra, amely egyszerűen 
a furcsaságára muta t valaminek (mint az, amelyben a nyelvtan 
elemioskolás tételeinek a haszontalanságára figyelmeztet), vagy 
ártat lan t réfát f a r a g az egyes esetnek általánosításával (mint 
abból, hogy az ötödik fizetési osztályos hivatalnokok aláírása 
rendesen olvashatatlan). A legfrissebbek a felsülések t réfái , 
különösen azok, amelyekben maga az író a szenvedő hős, — 
mint a borszakértők felejthetetlen históriájában. 

A humoron kívül azonban egyéb varázsa is van Móra 
írásainak. Meglep a sokoldalú tudás, amely a történetet és ter-
mészetet öleli fel e könyvekben. Nem hiába mondja magáról, 
hogy szeret a természetben: „fürdeni a harmatban szőke h a j -
nalokon, állni k i tár t karokkal a déli verőn, nézni az égi mezőn 
felhők legelő nyájá t , lábamnál a tikszemvirágok kék szemét, 
beszélgetni a vándor szelekkel, az aranyhasú gyíkokkal, a tücs-
kökkel és vadméhekkel, de némává meredni, ha emberi l áb 
csoszog a vadzabos ösvényen" — mint a mezőn a madárijesztő. 
Alig is lehet természettudóst elképzelni, aki ennyire otthonos 
a fák és virágok, bogarak és madarak világában, mint szerzőnk. 
Idéznem kellene azokat a lapokat, amiket a pá lmák faj táiról ír , 
amikor a rapallói természetről ad képet. De ez a tudás koránt-
sem száraz; egy helyen elmeséli, hogy Írattak vele egy iskolai 
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természetrajzot, de nem engedélyezték, mert semmi sem volt 
benne a szokott természetrajzos könyvek lélekölő rendszerezésé-
ből: ilyen élő valóságok ezekben a könyveiben is a fák és növé-
nyek; szinte azt mondhatnám, mindnek megvan a s a j á t egyéni 
lélekszinezete. Aki ennék a sajátos természetbemutatásnak a 
példáját olvasni szeretné, vegye elő a Georgikon méhekről szóló 
lapjait, ahol a sa já t matematikai jára t lanságának humoros 
panaszaként a méhsejtek szöghajlásainak bámulatos szabályos-
ságát ismerteti . Aki így ismeri a természetet, annak a táj-
bemutatásai is frissek és élettel teljesek. Valóban, himnusz 
hangzik azokból, a szeretet himnusza ahhoz a világhoz, amely 
szeret, f iókákat nevel, örül a világnak, amelyet az I s ten szépnek 
és szabadnak teremtett. 

Érthető, hogy a természet szeretete a falu szeretetével já r 
együtt. Amikor egy kis falusi ezermestert azzal küld be az apja 
hozzá, hogy a városban segítse emberré, a két életet így állítja 
szembe: 

Mi lenne belőled, ha kihoznának a malacaid és birkáid közül az 
emberek közé, a katángkórós és kutyatejes parlagról az aszfaltra, amely 
fölkátyúsodott és porzik, mint az o rszágú t? . . . A buckák közül, amiket 
az Isten friss szelei söprögetnek, minek jönnél a szemetes utcákra, ami-
ket senki se söpör? A kövér, gazdag, étellel, itallal töltöző tanyát mért 
hagynád o t t a lezüllött, rongyos, éhes városért? És piros képedet, 
ragyogó szemedet, amelyben nyilt ég és szabad mezők örök szépségei 
tükröződnek, mért cserélnéd el városi fiatalok fakó arcával, fáradt 
szemével?... 

í rónk szívéhez a fa lu áll közelebb, nemcsak az élete, hanem 
az embere is. Nagy tisztelettel szól í rásaiban állásbeli elődjéről, 
Tömörkényről, de azért nem merném Tömörkény taní tványának 
mondani. í rásainak, még amikor a parasztról ír is, erősebben 
élmény jellege van, másrészt pedig nem tud olyan tárgyilagos 
maradni, hanem vagy' önmagáról mond el közben egy-egy oda-
tartozó apróságot, vagy legalább egy-egy szatirikus vágással 
fűszerezi elmondását. Ennek az előadásnak szemléltetésére a 
Véreim c ímű kötetből veszek csak ú g y találomra három egy-
mást követő bemutatást. Az első ezt a címet viseli: Vasút akar 
lenni. Humoros előadása megköveteli, hogy már a címnél is 
megálljon, a furcsa mondatot megmagyarázandó. Ezután az 
élményi jelleg kiemelése következik: amint a város kocsisával 
elhagyja a várost. Tőle ha l l ja a furcsa fogalmazású mondatot. 
Ekkor a s a j á t szívének humorával elmélkedik azon, hogy mi az 
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ilyen vicinális a falun a nagy vasúttal szemben: sokkal meg-
hittebb, a bakter is visszaköszön az utazó gazdáknak és gazd-
asszonyoknak. Csak most tér r á a vicinális építésének eddigi 
sorsára, s ú j r a önmaga is elénk kerül a képen, mint a vicinális-
nak egyik a ján ló ja a falusi vének előtt. De azért ezek a vének 
formálódnak ki a történetből, a maguk naiv önzésével, akadé-
koskodásával, a fizetség alól kibújást keresésükkel. A kis tör-
ténetből a magyar paraszt lelke világlik ki, de az olvasó első-
sorban az író szava, az író élménye, s csak másodsorban a be-
mutatandó paraszt i ránt érdeklődik. Ugyanígy a maga élmé-
nyének kezdi a Szél ángyó jót akart című kis írását. A meg-
indulás ú j r a tréfás: „Hogy kicsoda az a Szél ángyó? Azt abból 
lehet legjobban megtudni, h a elmondom, hogy kicsoda a Szél 
ángyó ura". Beszámol tehát Tilalmas Nagy István u rammal 
való megismerkedéséről. Közben a humor eszközéül használ ja 
fel azt, hogy a férfit csak így ismerik: Szél ángyó ura, — pár-
huzamnak Lotharingiai Ferencet, a Mária Terézia u rá t emle-
getvén. Második humoros élménynek arról számol be, hogy a 
szegedi múzeumot látogató Szél ángyó hogyan kicsinyelte 
Munkácsy képén Árpád apánkat . Végül a voltaképeni mesére 
tér reá: arra, hogy felkeresték őt a múzeumban, mert Í ra tn i 
akartak az á rva királynénak, hogy az egyik fiát szívesen örökbe 
fogadnák. Az egész kis semmiség megható egyiigyűségnek, de 
nagyon meleg paraszti szívnek feltárása. Még erősebben élmény 
jellegű a harmadik példám: Az utolsó lopás. Megindulásul arról 
tájékoztat bennünket, miért is h ív ja ezt a meséje hőséül válasz-
tott embert Messzi-keresztapjának. Már a név is, a megokölás 
is humoros, de írónk megtoldja még eggyel, az igazi keresztapja 
szigorának a bemutatásával. Messzi-keresztapja falusi képeinek 
legeredetibb a lakja; eredeti r a j t a minden, halcukor-hozásától 
kezdve papramorgó-kívánásáig, ebédmeghívás-elfogadásáig, de 
legfőképen örökös lopása. Minden, mozdulata tréfás hangon 
elevenedik meg, kleptomániája pedig olyan eredeti jelenség, 
hogy állandóan mosolyognunk kell ra j ta . A furcsa, legalább is 
parasztoknál „önzetlen mániának" r i tka szenvedély végre is 
félresül: egyszer a sa já t malacát lopja el. sőt öli meg; szégye-
nében és bújában felköti magát. A hangulat megtartása még 
ennél a végső akkordnál sem kerül fáradságába, mert még az 
akasztókötelet is úgy lopat ja el a vén dezentorral: „Csak most 

I r o d a l o m t ö r t é n e t 2 
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vettem észre, hogy amikor ölelgetett, lelopta a nyakamról a 
fekete selyemkendőt huroknak". 

Parasz t ja iban sok folklor-vonást vesz észre és örökít meg.. 
Különösen a na iv néphit babonáit emlegeti fel. Erről szól a 
Georgikon egyik fejezete is: A lelkek szabadulása. Nem az az 
érdekes ebben, hogy az öreg Habi az ördögtől kincset akar ki-
kényszeríteni, hanem az, hogy Szűrös P a p Jóska mennyire 
egyetlen gyilkosságának varázslata alatt ál l : kutyaerős legény, 
de amióta a kommunizmus idején megölt egy zsidót, azóta 
,lelköt is lát", remeg az ördög előtt, halucinál és minden düh-
kitörését egyszeriben meg lehet fékezni ezzel a szóval: „Hát nem 
volt ölég egy lélök!" 

Azt hiszem, ennek a legénynek ismerete nélkül meg sem is 
értenők Móra főmunkáját : az Éneket a búzamezőkről. A m a g y a r 
falu regénye ez, benne a háború és a megnyomorodott béke 
faluja. Voltaképen két család története, összefonódó története, 
de egészében nem is csupán ennek a Szeged-vidéki falunak, 
hanem minden magyar fa lunak regénye. A meséje rendkívül 
egyszerű: két szomszédos telek fiatal gazdáit beszívja a háború. 
Az egyik asszony idők folyamán egy orosz hadifogoly segítő 
kezét veszi igénybe, s azzal együtt is él; a másik becsületesen 
vá r j a az urá t , de holt hírét hall ja és a hazatérő szomszédnak 
lesz a felesége, amikor az asszonyának halá la után megjő. Idők 
folyamán kisül azonban, hogy első ura, Rókus, nem halt meg 
és az asszony, aki most már nem adná iij u rá t a régiért, meg-
zavarodik annak hallatára, hogy emez megtagadta Rókustól a 
véginségben a falat kenyeret és az éhhalálnak hagyta. A meg-
zavarodott asszony látomást lát: Mária jelenik meg egyensúlyt 
vesztett lelkének és a tóba csalja a képzelődés. Ura nemsokára 
ugyanilyen varázsnak békójába kerül; az meg holt feleségét 
lá t ja imette és ébren, és felköti magát. 

Ez a fu rcsa történet a paraszti lélek lelkiismeretének túl-
ságos érzékenységén alapszik. Ferenc ugyanúgy vívódik a 
Rókustól megtagadott kenyér emlékének hatása alatt, mint a 
Georgikon Szűrös Pap Jóská ja a zsidógyilkolás emlékétől. 
Ennek a túlságosan érzékeny lelkiismeretnek a valószerűségétől 
l'iigg a regény valószerűsége. Írónk nagy gonddal próbál ja el-
hitetni a dolgot. Amikor az orosz fogoly, Szpiritutó, halucinál, 
az olvasó azzal intézi el a felvetődő kétségeket: no, az orosz 
leiekről sok ilyenféle misztikus hajlandóságot hallottunk már 
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Dcsztojevszkynél. Ferenc lelkiismeretének jelentkezése sem lep 
meg: mi mindenen ment keresztül ez az ember, — nem csoda, 
hogy az idegrendszere megromlott! Nem is ajtóstul tör ezzel a 
lelkiséggel az író elénk: először magunk sem nagyon ügyelünk 
a r r a a furcsaságra, hogy hősünk nem eszik kenyeret; csak 
akkor kezdjük furesálni a dolgot, amikor újszülött üának anya-
jegyében is kenyérformát lát és hall juk vergődő éjszakáinak 
álomtalanságát. Ezután már nem lep meg a megokolás: a Rókus-
tól megtagadott kenyérfalat históriája. Hogy a Rókus életben-
létéről tanúskodó levelek megzavarják lelkét, azt természetesnek 
ta lá l juk és ezzel el is ju tot tunk az ember valószínűségének el-
fogadásához. De az író nem ilyen egyszerű egyéniséget rajzol: 
ebben az érzékeny emberben a tapasztalat határozott gyakor-
latiasságot fejlesztett ki és a művészi probléma úgy formáló-
dott, hogy a falu legreálisabban gondolkozó emberét kellett 
ilyen megingott belsejűnek elhitetnie. A regény művészi értéké-
nek e művészi probléma sikeres megoldása a bizonysága. 

Georges Duhamel, a regény művészetéről elmélkedő francia 
regényíró, aki abban is rokon Mórával, hogy az emberi lelket 
a megértő szív minden csendes gesztusra ügyelő aprólékosságá-
val festi a háborút megjelenítő hatalmas regényében (Vie des 
martyrs), elméleti művében (E ssai sur le roman, 1925) a regény-
től hármat követel meg: hogy ne legyen unalmas, bennünket 
a lak ja i felé fordítson és azoknak sorsából a magunk létére, a 
magunk létproblémájára ébredjünk reá. Móra regénye ennek 
a három követelésnek pompásan megfelel. Bár lassú mederben 
indul, bár előbb csak egy-egy falusi kép ragyogó igazsága köti 
le az olvasót, érdeklődésünket állandóan a kezében ta r t ja . 
Alakja i megragadják szívünket, mert a szerző szíve is mellettük 
van, mert lelki problémájukat igaznak érezzük, mert sorsuk 
kerekének fordulata az élet örök problémájának t i tkával van 
összeszőve. És épp ezért a magunk lelki problémája a regény 
problémája: nemcsak a lelkiismeretnek mindünkben élő mág-
nese következtében, hanem annál a mindünket sejtelmesen 
érintő titoknál fogva is, amely a szándékot, az akaratot és a 
cselekedet eredményét az Isten tenyerében takarja. A magyar 
irodalomnak egyik legemberibb, tehát legmélyebb regénye ez 
a könyv. 

„A jó regény az emberi szív története." Móra regényének 
legvonzóbb oldala ennek az emberi szívnek a feltárása. Öt váltó-
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zatbaii lá t juk az embert : Ferencben, ebben az összetett lélekben, 
Ételben, a háború legszánandóbb áldozatában, Szpiritutóban, 
az orosz hadifogolyban és a két öreg magyarban, Mátyásban és 
Szülében. Aki a magyar ember élő portréját aka r j a látni, azt 
ehhez a két öreghez kalauzoljuk: Mátyáshoz, a föld szerelmesé-
hez, a ravasz, de jószívű paraszthoz, akit talán az a néhány lap 
tesz leginkább feledhetetlenné, amelyen az író a megtalált 
Rókus visszasegítésének a gondolatával á l l í t ja harcba. — és 
szüléhez, akinek anyósi szerepe Ferenc és Etel összeveszítésének 
kísérletében a legújszerűbb és legörökebb. De az elmélyedő 
méltatónak tanulmányt kellene írnia Ferenc lélekfurdalásának 
fejlődéséről, a világlátott magya r paraszt tapasztalatainak 
jelentőségéről, a fa lu és földesúr viszonyáról és arról a nyelvi 
készségről, amellyel az író a lak ja i t megszólaltatja, s amelynek 
művészi erejét ta lán legjobban azok a lapok sűrítik össze, 
amelyeken az első kötet végén Mátyással mondat ja el Ferenc 
és Etel összekerülésének történetét. Terem nem engedi, hogy 
minderre ki tér jek; csak azt akarom még kiemelni, hogy milyen 
szerencsés ösztön az, hogy az író maga is szereplő a lak ja a 
regénynek, aki nemcsak a csontok ásatása kapcsán kerül ki 
falunkba, hanem bizalmasává vál ik ennek a családnak. Rókus 
ku ta tása munkájában övé a főszerep, sőt a legdöntőbb lépésre, 
a vallomásra is ő biztatja fel Ferencet. Az olvasó, aki meg-
szokta, hogy Móra élményeit teregeti elébe, itt is valóságos 
élményt lát, és az is, aki egyebet nem olvasott szerzőnktől, 
önkéntelenül el kell, hogy h igy je az események megtörtént 
valóságát. 

A származás, a családi kör első élményei, a szív kapcsolata 
és a szív szeretet-tüzének újraéledése a faluba való újabb vissza-
látogatás kapcsán, s ennek a visszalátogatásnak friss élményei: 
ezek azok a motívumok, amikben e regény ihlető körülményeit 
l á t juk . És így jutok vissza első Móra-tanulmányom megállapí-
tásához: „Móra költészete magyar szívben fogant, magyar szív 
melege érlelte poézissé. A t a l a j . a szegedi humusz, a szív egy 
korán őszülő, jóságos szemű, derék emberé". 

Alszeghy Zsolt. 
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1. (Auer István.) A Gólyafészek versei otthonos, családi versek. Fiáról, 
lányáról, apáról, anyáról, élő és megholt családtagokról szól a szerző. Köny-
vét gyermekek számára írta. Epigrammaszerű gnomák, tanulságok, oktatások 
váltakoznak benne kisebb költői elbeszélésekkel. Nem a gyermek beszél, mint 
Pósánál, hanem a gyermekhez beszél, de ért belőle a felnőtt is. Komoly és 
játszi elbeszélő. Nagy lelki összhang uralkodik benne. Lelkében a vidámság 
és öröm zsongása, aranyos derű. mosolygós hangulat és szelid szere-
tet hullámzik. Érdeklődése a gyermáklélek minden megmozdulására kiter-
jed: tisztaság, ruházás, egészség, szépség, vallás, hit, egyszerűség, enge-
delem, mérséklet, szeretet, szerénység, igazság, kötelesség, illem, modor, 
Istenimádat, áhítat, irgalom, jótékonyság, öröm, növény- és állatszeretet és 
még többféle vonás, mire külön-külön tanít. Megjelöli a hamisság, hiúság, 
kevélység, bujaság, gőg, fösvénység, finyáskodás, harag, gyűlölség, kér-
kedés, tunyaság, iszákosság, bolondos divat, kényeskedés elhárító módjait. 
Egyszóval tisztességre és egyenességre tanít. A boldog ember versei ezek ; 
gyermekek környezik és gyermeki lelkületűvé válik ; tiszta, becsületes és 
önzetlen. Gyakorlott verselő, könnyedén rímel. Szereti a rövid, nyolc szótagú 
sorokat, a négysoros szakaszokat: a gyermek is szereti ezeket. 

2. (Feleki Sándor.) Ebben a kötetben Lenau 364 lírai verséből (Nicolaus 
Lenau, Gedichte. Herausg. Ernst Lemke. Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 
1449—1453.) 324 költeményt fordított le. A könyvhöz Herczeg Ferenc írt 
előszót. Szerinte „Lenau elsőnek érezte á t a magyar puszta költészetét, a 
természet, imádásával és féktelen szabadságszeretetével előtte járt Petőfi 
Sándornak, mint Keresztelő szt. János a Megváltónak". A fordító Bevezetése 
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ezt igazolni is kívánja. Egyrészt fősúlyt helyez Lenaunak elvitatott magyar-
ságának bizonyítására, másrészt rövid életrajzát és őrültségét tárgyalja. Föl-
sorolja a magyar Lenau-fordításokat is. A műfordítótól joggal megkíván-
hatjuk, hogy az eredetit mind .szóban, szólamokban, mind versformában híven 
kövesse, sót még a hangulat mímelését is várjuk, mert mindezek nélkül elvész 
az eredetinek virága, hímpora. A német verselés a mértékre fekteti a hang-
súlyt: méri a szótagot. Ilyent kell a fordítónak, már az énekelhetőség ked-
véért is használnia. Harminc év elegendő idő, hogy egy kongéniális műfordító 
e célokat megvalósítsa. Nem tudom elképzelni, hogy azt a költeményt, melyet 
idegenek a versmérték és hangulat hű utánzásával megzenésítettek, miképen 
fogja magyar ember énekelni, mikor a fordító a versmértéket meg nem tartja, 
a verssorokat megcseréli, a szórendet fölforgatja, told vagy csonkít. Maga 
az eredetinek mértéke megkívánja, hogy hűség legyen tartalomban és for-
mában: Anyagilag és alakilag hű legyen. Bizony ára sok technikai nehézséget 
kell legyőznie, de erre harminc év munkája éppen elégséges. Ennélfogva el 
nem fogadható eljárás, hogy a fordító körülírjon, foltozzon, rövidítsen, magya-
rázzon. Igaz, hogy ezzel más fordítónak is nyújt alkalmat ugyanannak for-
dítására és nemes verseny indulhat meg: ez azonban nem cél. A fordított 
verset magában olvasva élvezhetjük, de az eredetivel összehasonlítva, ami 
önkéntelenül bekövetkezik, megütődünk egyes dolgokon. Hangulatot is 
ébreszthet, de nem azt, melyet az eredeti fölidéz. Még ha a fordítás egyes 
részei talán szebbek volnának is az eredetinél, ami ritkaság, az eredeti 
gyönyörélvezetét erősen lerontja. Ha nem is alkalmazhatom a fordító minden 
versére ezt a szigorú mértéket, mert találok benne sok kiváló fordítást, de 
találok igen sokat, melyet a fenti követelmények elhanyagolásába sorozhatok. 
Példa: 

An mein Vaterland: Hazámhoz: 
Mir ist, ich hör' im Winde gelin Édes merengés ringat el 
Dein heilig Eichenlaub. S mintha a szél zaján 
wo die Gedanken still verwehn Szentséges, öreg tölgyeid 
den süssen Stundenraub. Zúgását hallanám. 

Heideschenke: Pusztai csárda: 
Der Rappe peitscht den Grund ge- A I ) ei meghorkan és vadul 
zurück mit starken Hufen, schwind A földet szórja hátra, 
wirft aus dem Wege sich den Wind. N e m hal lja, hogy mint zúg a szél 
hört nicht sein scheltend Rufen. É s mint süvölt az átka. 

Ein Heimatbruder Ери honfitárs: 

Der Wanderer, irrend in der Ferne, Ha bolyg a vándor messze, távol, 
wo fremd das Tier, der Baum, das Kraut, Hol idegen a fû s a fa, 
wo fremd die Nacht und ihre Sterne. Hol idegen csillag vi lágol 
wo fremd und tot der Menschenlaut, S idegen emberek szava: 
wie fiihlt er s ich allein, Verstössen, H o g y é rz i azt, hogy árva, árva! 
wie jauchzt sein Herz im fremden Land, S sz íve örömtől, hogy kiált, 
wenn plötzlich er den Sprachgenossen. Ha ott, az idegenbe járva, 
den heimatl ichen Bruder fand! Leli valamely honfiát. 

A szép könyvet képek díszítik: Lenau arca, Csatád, szobra, családja, 
budai lakása, Döbling, sírja, kézirata, 

3. (Finta Sándor.) Ez a versgyűjtemény azoknak a hangulatoknak ki-
fejezője, mely a szerzőt, mint egy áhítatos ministránst, a szentmise egyes 
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jelenségváltozásainál kísérik. Az egyes költeményeket, akár himnuszok, akár 
imák vagy vallomások, a Missale Romanum zsoltáros mottói vezetik be. Ere-
deti költeménysorozat. 46 stációra, 46 versre osztja a misét és lépésről-lépésre 
követi. A mise csodás helyeinél kölcsönzött szimbólumok és misztikum tárul 
ki. Elragadtatásában isteni hangokat vél hallani s a biblia szózataira felelget. 
A szt. Háromság, szt. Mihály, János, Péter és Pál az advent vasárnapi 
•szentjei vonulnak föl és e szentek stációi lelkesítik : himnuszokban, zsolozs-
mákban, antifonákban. Érzései hullámzatosak. Majd tömegérzést, majd önér-
íé.st fejez ki. Elragadtatásába profán, laikus érzelmek is belopóznak. Mint 
•egy katechumen borul az oltárcsókhoz, bűnbocsánatért esd és később boldog 
Glóriát, Credót ée allelujákat zeng. Stílusa ellentétekbon himbál. Föld és 
ég, sivatag és jegesek nyújtanak ábrázolásokat, kapcsolatokat. Mintha lelke 
krizmával volna megkenve a hit erejétől, mely a fenségesig ragadja, bár 
a fenséges ilyen általánosságban és tömegben egyhangúvá is válik. Minden 
ember istenhívő legyen, még ha kereszthalált szenvedne is. Ilyen levegőben 
árad szét hangulata. Az egész kötet ilyenformán egy nagy dómmá boltosul, 
melyben színes homály borul a hallgatóra. A hangulatokba beleilleszti 
magyarságát, szeretné az országot Istenhez vezetni. Kánonaiba belefér Pro-
hászka és Gárdonyi dicsőítése, apja, anyja és gyermekeinek emlegetése. 
A refrènes gondolattorlódásokban a forma többször csorbát szenved. A vers 
lendülete megtorpan;, a rímelés szaggatottá válik. A 15 és 16 szótagos vers-
szakok ellapítják a hangulatot, az érzelemforrás homokba vész, jóllehet a 
szavak érzéseinek őszinte tükrei. 

4. (Móra László.) Múltba, jövőbe játszó vidám kedvvel dalolva álmodozni, 
«z az „Így jó" versek vezérelve. Ennél többet is találunk ebben a kötetben, 
Móra ötödik verskötetében, 1925. év óta. Csak az 1929. évben három verskötet 
jelent meg: dús aratás. Progiammja az otthon, a család, szülő, az alföld, 
a természetimádattal párosult mély hazaszeretet és hit. Fővonása a meg-
elégedés. Nincs benne törtetés, vagyonhajsza, féktelen érzés, csak boldogság, 
egyszerűség: ami irodalmunkban minden Mórának alaprajza. A tárgyakat, 
mint a felfutó növény a fát, szeretetével fogja át. Egyetlen bánata: Trianon. 
Az ifjúság mosolya, fénye ragyog versein ; érzi, hogy a világ minden tiszta 
boldogsága elfér egy szobában, hol felesége és gyermekei vannak. Belefeled-
kezik a családi életbe; hogyha ettől távozik, az életvonat virágzó, kies mező-
kön viszi á t ; itt lesi a tavaszt, a nyár nyiladozását, különösen az ősz sok-
színű, rezgő világát. Dalaiban szereti az érzelem fokozódását és a csattanót, 
ami úgy hangzik ebben az üde magyar dalolásban, mint egy ostorpattog-
tatás. Találós, meseszerű tárgyalás után kedves megoldások lepnek meg. 
A gondot, a bajt eltakarja, nem kérkedik a fájdalommal, nem lázadoz, nem 
kesereg, nem titánkodik, nem bántják az indulat rohamai. Elismeri az élet 
•értelmes rendjét. Ügy mondhatnám, Gárdonyi-szerű nyugodtság uralkodik 
minden szaván. Gárdonyinak hű deákja. Baráti érzéseit nem tagadja. Vers-
ajánlásai (Herczeg Ferenc, Aprily Lajos, Lampérth Géza, Babies Mihály, 
Pintér Jenő, Havas István, Móra Ferenc és István) nem pajtáskodások vissz-
hangja és nem is dicsőítő magasztalások, hanem egyszerű, szeretetsugallta 
-ajánló nóveinlítések. Hazafias líráját őseitől örökölt erős fajtudat sugallja. 
Mélységes és igaz. Szereti a hosszabb szakokat, de vannak énekelhető ver-
sei is. Nyelvi készsége tiszta. Űj szavakat ú j összetételekben farag: jajvirág, 
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áhítateste, télpalota, csókfa, csendmag, csókrózsa, kincspalota, álomágy, 
napleány, szívszoba, életország stb. Nem mindig indokolt csinálmányok, bár 
többször találóbbak és egyes hosszabb szólamoknak tükörképei. 

5. (Reményik Sándor.) Francia ismertetője így jellemzi: „II est rêveur, 
philosophe, inclinant vers le pessimisme. Au fond de son âme sommeille 
une grand tristesse — ce qui est un trait commun de l'âme transylvanie — 
mais souvent il fait preuve d'une énergie étonnante." Így is van. Termé-
kenysége nagy. Az 1918. évtől ez a tizenegyedik kötete. Közöttük van két 
Rilke-fordítás. Rilkehez nagyon húzódik és ez sztigmatizálta is. Ma külö-
nösen osztozik annak hanyatló korszakával, midőn egyes költeményei misz-
tikusan-spekulatívek. Majd a katholikus fölfogás felé hajol, majd mélység, 
extázis, viziók, áhítat cserélkezik és Spinoza miszticizmusába téved. A ver-
sek mintha levélbeli üzenetek volnának. Tárgyai az évszakok, különösen az: 
ősz, őszi virágzás, egy-egy köznapi jelenet, életepizód, rózsatépés, galamb-
etetés, levélvárás, liftes menet, vasutazás, érettségi séta, baráti búcsú mel-
lett, vagy bennök bölcseleti elmélyedés. Kiemelkedik nagy magyarszeretete-
és Magyarország iránt érzett hódolata. A sok burkolt vágy és célzás mögül 
kirí Erdély szomorú sorsa és a magyar sorsfordulattól ébresztett mélységes-
bánat. Ez érzelmi feszültséget teremt, de mivel a hazaszeretet ékes mono-
lógja, bátor vonatkozásainál fogva értékes. Mélabús zöngéket hallunk. Szí-
vünkbe markolnak. Mély értelmű szimbólumokban beszél. Ábrázoló tehetsége 
a képek és a trópusok minden fa j t á já t megszólaltatja. Színes élet, festői ele-
venség van verseiben. Elmélyedése, elvontabb bölcselkedése és elborongása 
nemcsak hangokban, hanem színekben is nyilvánul. A képek jól láthatók, 
világosak, megfelelők és megvilágítók, akár jelzőkben, akár szólamokban 
jelennek meg. I t t találjuk a rilkei befolyást. Ezek külsőségei. Ha sokszor-
csillag és lidércfény között világít, mindig lappang mögöttük egy gondolat.. 
Világnézeti fölfogásán egységes gondolatvonal húzódik végig. Ez a világnézet 
az ő lelki tisztítótüze. Érzéssorozataiban szenvedély hullámai lüktetnek.. 
önnarkózisában mintegy transzban él, ittasnak látszik és mégis józan, álmo-
dozónak és mégis éber. Vannak azonban homályosabb pillanatai is, mikor 
a nagy világtengerben alvó titkok izgatják. Sejtései ködösek, nem magya-
rázók. Bár az ősz költője, a tavasz is vonzza, májusi hangulatai tiszták, de 
erősebben nem termékenyítik meg. Csak egy messzi vágy jelentkezik a vir-
radás után, mely mindent megád, de mindent el is vesz. Itt működik erősen 
tudatalatt i érzése. Jobbára a pesszimizmus felé hajlik. Míg a szellemiben az 
örökkévalóság csillámát látja és még az őrültségben is Isten ujját, míg koz-
mikus látása a nagy mindenség felé vonzza, érzelme kielégítetlen. Bibliai 
vonatkozásai ritkák. Közönséges, profán dolgokban és érzelmekben is észre-
veszi a nagy világrejtélyek mozzanatát. Istenkétkedése is Istenhez vezeti. 
Hisz a lélekvándorlásban és a lélekmetamorfozisban. Emellett a sok és talán 
ellentmondó megnyilatkozásban, néha hideg zuhannyal önti le érdeklődé-
sünket. Deus ex machina lep meg, mikor fölvetett kérdéseire nem talál fele-
letet. Verselése majd kötött, majd széjjelfolyó. Inkább a szenvedélyes jambust 
kedveli. Egy-egy versében többféle szakaszos változat van. A szakaszok 
önkénytes nagyságúak és önkénytesen alkotott nagyságú verssorokból álla-
nak. A mondatok néha állítmánvtalanok, akár a dekadenseké. Sok hosszú, 
összetett mondatot halmoz. Legélvezetesebbek a rendes versformákba öntö t t 
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költeményei. Itt világosság van, rugalmasabb a gondolat; nincsen homály, 
nincsen rendszertelenség. E versek igazán szépek és igazán verseknek mond-
hatók, nem a francia „vers-libristes", a szabados verselők rapszodikus és 
versnek állított szóoszlopzatok. A szabad versek prózába öntött és versnek 
keresztelt olvasmányok, még akkor is, ha költészetet szórnak beléje. Aki 
templomot épít, a köveket is megfaragja. A vers is templomépület. 

6. (Szabó László.) Tizenkét énekben Arany János hún trilógiájának 
második részét írta meg. Bátran „Etele halálának" lehetne nevezni: Etele 
dicsőségét, nagyságát, bűnét és bűnhödését érzékítteti meg. Budát eltemetik; 
liéka és Ildikó civakodnak; Béka meghal, miután Csaba fia született ; később 
llonoria, Mikolt és Ildikó viszálykodnak. Etele jobban a háttérben marad, 
sz asszonyoknak versengése és Detre jágói szerepe erősebben kidomborodik. 
Etele világtörténeti nagy hivatása, a nagy cselekmények; mint a görög, 
a római és a gall háború inkább epizód. Különben az egész költemény epizó-
dok láncolata. Főcselekménv nincsen. Etelének isteni küldetése, hogy a 
\ilágot a romlottságtól megtisztítsa, az udvari cselszövényekbe fúl. Az epo-
poea rovására szerepe elhalkul, szétfoszlik. Egyetlen hangsúlyozott vonás 
Etele bűnhődése Buda halála miatt . Ennek holt a lakja rémíti ébren és 
álmában, ez kísérti hadaiban, ennek köszöni kudarcait. Még a kereszténység 
láttára is ez a kínzó furdalás gyötri. Végre ez győzi le. A monda nyújtotta 
anyagot csakis az asszonyi fondorlatokban aknázza ki. Az eseménysorozatok 
forrásvidéke a hún mondakör, amint az egyrészt Kézainál, Thuróczinál és a 
Bécsi Képes Krónikában találjuk, másrészt, amint azt Arany tervezte. 
Aranytól nemcsak a versformát, hanem az egyes szereplő személyeket, az 
asszonyháborút is átveszi. (A nők, Detre, Torda, Szalárd, Bulcsu, Bendegúz, 
Szömöre és mások.) Etele bűnözik, Budát megöli, ezzel esküjét megszegi, 
Isten ellen fordul, küldetését elhomályosítja s lelkifurdalásoktól gyötrődik. 
Nem bukik el tragikusan, mint egy hős és mint azt Arany szerette volna, 
hanem krónikaszerűleg. Etele nincsen bukása tudatában; nem látjuk sem 
tragikus, sem drámai küzdelmét; ráadásul, miután epikus jellegét is elvesz-
tette, tragikussá sem válik. Esküszegésével Isten is elhagyta; ez a gondolat 
azonban nem nyer kifejezést a költeményben. Ez lapí t ja el Etele jellemét, 
ahelyett, hogy fölemelné ; ez döfi derékon az eposzt is. A forma még eposzi, 
de a lényeg már nem az; legalább sem Arany, sem más nem így gondolta. 
— Az író költői eszközei kifogástalanok. Igaz, hogy mondatörmelékeket 
dolgoz föl és mitoszi elemeket kever beléje mind a magyar, mind a germán 
istenvilágból, ezeket azonban tövig kidolgozza. Előadása szemléletes, érzelmi 
affektusoktól ment. Hangulata elegikus. Eormakészsége meglepő. Elsajá t í -
totta Arany stílusát, ritmusát, rímelését. Nyelve képekkel telt. Hangulatos 
allégoriák, természeti és egyéb leírások váltakoznak költeményében. Ami 
azonban Aranytól megkülönbözteti, az a régies (nyiharász, terű, suli, hur í t , 
boszong, csatang, acsarít, abajgat, cafat , csiborász stb.), a vidékies (padlan, 
gyömör, ort, gyökint, kacarász, vimyítoz, biz,serékel, hollyan, dikó, herg, stb.), 
esetleg önként csinált ú j szókapcsolás és szóalkotás (hátai, ködöl, öblön, 
villámoz, lombol, futamol, gödröl, torlik, komorlik, suttyan stb.). Főleg 
főneveket igésít; úgy látszik az angol nyelv szókincsének ez a lényegi1 

csábította erre. Míg Arany ilyeneket szójegyzékben állít ja össze és meg-
magyarázza, addig Szabó erre nem fektet súlyt s az olvasót nem egyszer 
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homályban hagyja. Mindezek ellenére a mai epikus világban érdekes tüne-
mény ez az eposz. 

7. (Telekes Béla.) A zsoltárok fordításában számos engedmény könnyíti 
a műfordító munkáját . Egyrészt a daloknak kritikai kiválasztása, megrostá-
lása igen nehéz és mindeddig teljességgel meg nem oldott feladat, másrészt a 
szigorúbb versformát nélkülöző költeményekben a fordítót semmiféle nyelv-
beli kényszer nem izgathatja. Megemlítendő, hogy a görög szöveg és a 
Yulgata a X. zsoltártól kezdve eltér a héber szöveg számozásától és ezt a 
fordító nem vette figyelembe. Ez helyes. Műve a nagy közönségnek szól és 
nem templomi használatra. A fordító munkáját megkönnyíti, hogy Gomarus-
tól Meier Ernőig még mindig nincsen megállapítva a héber nyelv versformái-
nak lényege. Tudjuk, hogy a zsidók dallamokra, táncra, ezek ritmusára, 
párhuzamos mozgásokra alapították verselésüket ; tudjuk, hogy hangsúlyos 
és ritmusos verseket faragtak és hogy a biblia ilyen versformákban bővel-
kedik; van ősritmusa, mely az Eddáéval rokon; az ilyenképen létrehozott, 
verssorok egymáshoz sorozása alkotta a héber versszakot. Négy verssor egv 
versszak. Már a régibb költészetben is a rím köti össze a sorokat. Vannak 
alfabétás, szelás, lejtéses és hallelujás zsoltárok. A fordító itt is azzal a 
szabadsággal élt, hogy hangulata és ötlete szerint s a j á t versformáját, hasz-
nálta. Sem a szövegre, sem pontosságra nem volt tekintettel. Körülír és told; 
в—14 szótagú verssorokat, 4—7 soros versszakokat alkot. Erdeti szakokat 
szétbont, ugyancsa 

XXXIV. alfabétás 

Ahareká et J a h v e 

békol — 'et 

támid 

tehillató befi! 

be-Jáhve tithallél 

jiafsi 

j ismeú anavim 

véjiszmachu 

ik össze is olvaszt. Példa: 

zsoltár: Kálmán K. ford.: 

Az Urat áldom én 

E te l jes lét ölén 

Szent heve dalra von 

Diadal zeng ajkamon. 

Bizalmam szent neve 

S a m í g ez zengene. 

Hal lgasd meg óh szegény, 

S v igadn i jöjj felém! 

Telekes ford.: 

Hadd áldom az Urat 
minden időn 

Dicsérete zengjen az 
ajkamon egyre . 

Hadd büszkélkedjem az 
Úrban le lkesedve 

Hallgassa mind, aki 
szenved csüggedőn. 

És mindnek gyű l jön 
örömre a lelke. 

stb. stb. 

Ez a mutatvány mutatja e verses fordítás mivoltát. Kálmán az j alfabé-
tá t végigvezeti, míg Telekesnél nyoma sincsen. A rímelést használja. A for-
dítás szabados. A nyolc sorból öt sor le t t 

Más példa (a CXIV. zsoltár) : 

В ezét Jiszraël 

mimmizraïm 

bét Jaquób 

meám loësz, 

Egyiptomból 

Kijöt t Izrael, 

Jákob háza 

Idegen nép közül. 

Amikor Izrael 

Egyiptomból kiment 

S szabadultan, fu tva 
hagyta el 

Ös Jákob népe az ide-
gent. 



BÍRÁLATOK. 27 

l iajetá Jehudá 

löíiuodsó 

S Juda egyszerre 
Az Úr Jchudát szentsé-

gessé avatta 

Szent lett előtte, És Izrael lett az Ö biro-
dalma. 

Jiszráel Izrael pedig 

máinselotáv. Birodalmává. stb. stb. 

Az arany ábécés CXIX. zsoltár eredetiben majdnem hősi versszakokból 
áll: daktilusos és spondeusos változatokkal. Telekesnél az ábécé föl van 
tüntetve, de a rímelés ötletszerű és 11—13 szotagos zavart sorok járják. 
A szóbeli és szellemi értelem felfogását általában körülírásokkal, toldásokkal 
véli megadhatni. Szinte magyaráz. Ügyes magyar nyelvforgató, ámde ez 
nem elég egy műfordításhoz, mely hűséget kíván. I t t is áll Kazinczy abbeli 
mondása: „az a mesterség, hogy úgy, nem hogy azt". 

8. (Wlassics Tibor.) E tizenkét vers mottója a reménytelenség, gyűlölség 
és csalódás idézéséből áll. Vájjon ez elfogadható költői alap-e? Elfogadható, 
mihelyt mögötte igazolt élmény áll. E versek költője nem megy ilyen 
messze. Soraiból inkább a szeretet fénvsugára villan ki. Fájdalmát és csaló-
dását nem értem, mert élményét elhallgatja. A mottók szerzőinek (Musset, 
Szendrey Júlia) élményeit ország-világ ismeri. Inkább azt látom, hogy 
nála a boldogság vágy, a boldog halál, a megsemmisülés varasa, a balsors 
keresése, a halálban levő megnyugvás emlegetése keresett dolog. Voltaképen 
a levert,ség démona ellen küzd. Érzelmisége a szenvedély kimerültségéből 
ered. Lelkehagyottan vagy elbágyadó lélekkel, fásultan nézi a mai élet 
elmúló gyönyöreit. Mindenesetre neki is fáj az emberi álmok törékenysége és 
az erőszakos ábrándrontás. Egyéni fájdalma keserű ízt hagy szájában. 
Vonzódik az őszi hullás, elmúlás felé. Szereti ő is a magyar őszt és tavasz-
talan érzések háborognak benne. A kormányzóhoz, Adyhoz, Jánosi Gusztáv-
hoz intézett verse a szeretet nyilatkozása. Ugyané füzetben van pár verse 
hangzatosan németre fordítva. Morvay Győző. 

R e i n e l J á n o s : Ű j A u r o r a . Irodalmi almanach az 1930. évre. Brati-
ílava-Pozsony, é. n. 244 1. 

Az ízléses, sőt művészies kiállítású kötet már kilencedszer jelenik meg 
я könyvpiacon, hogy Ízelítőt adjon az elcsatolt területen élő magyar írók leg-
kiválóbb alkotásaiból. Vannak i t t régibb nevek, de vannak olyanok is, akik 
most szólalnak meg először. Az erdélyiek közül Szántó György-, a Délvidék-
ről Kristály István, a felvidékiek egyre növekvő csoportjából Egri Viktor, 
Mezei Gábor és Szombathy Viktor első ízben jutnak szóhoz az évkönyv ki-
tüntetést jelentő lapjain. 

Tárgyban, felfogásban, kidolgozásban a jó írói alkotások egész sora talál-
ható gazdag változatban az ügyes szerkesztésű kötetben. A sajátságos színt 
képviselő erdélyi írók igen jelentős tagjai ennek az írói csoportosulásnak. 
Reménvik Sándor, Szentimrei Jenő, Bartalics János és Bárd Oszkár költemé-
nyekkel szerepelnek. Bárd Oszkár ezenkívül egy kis színdarabot is közzétett 
a kötetben. E. Berde Mária, Szántó György, Kacsó Sándor, Gyallay Domonkos, 
Molter Károly és Szabó Mária egy-egy elbeszéléssel emelik az évkönyv művészi 
színvonalát. 

A felvidéki írók közül Mécs László, Tamás Lajos és Weinberger Anna 
versekkel, Tamás Mihály, Egri Viktor, Sebesi Ernő, N. Jaczkó Olga, Darkó 
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István, Szombathy Viktor, Mezei Gábor és Tichy Kálmán novellákkal, Bog-
nár Cecil és Szeredai-Gmber Károly értekezésekkel jelennek meg az Almanach 
hasábjain. 

A Délvidékről Fekete Lajos, Szenteleky Kornél, Csuka Zoltán, Tamás 
István költeményeket, Kristály István elbeszéléssel és Farkas Geyza egy hosz-
ezabb elbeszéléssel kereste fel a tartalmas évkönyvet. 

Elismeréssel emlegetjük az almanach íróit, mert ők a magyar gondolat, 
a magyar érzés lelkes élesztgetői, ők az átcsatolt területre ívelő magyar híd-
nak túlparti biztos pillérei. Vannak is i t t olyan erők és olyan nevek, aminőkkel 
a csonka haza irodalma is méltán dicsekedhetnék. Egyet azonban legyen szabad 
megjegyeznünk. Kifogásoljuk a kötet műfaji egyhangúságát. Végeredményben 
csupa novella és vers, mert a három értekezés igazán csak csepp a tengerben. Kis-
faludy Károly százévesnél idősebb Aurórája ugyanezekkel a műfajokkal szóra-
koz ta t t a olvasóit; csakhogy azóta megváltozott az emberek érdeklődése, jóval 
tarkább, változatosabb, sokszínűbb let t az élet, világot átformáló események 
játszódtak le, nem is számítva a tudomány mérhetetlen fejlődését. Az emberek 
szívesen olvasnak ma már kritikai, tudományos, dramaturgiai dolgozatokat 
is és bennünket feltétlenül érdekelnének az átcsatolt területek írói törekvései 
és esztétikai meggyőződései. Halász László, 

Évkönyv. K i a d j a az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. Szer-
keszti Szemere Samu. Budapest, 1929. 36,0 1. Franklin-nyomda. 

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat többévi szünetelés után 1928-
ban újra megkezdte munkáját. 

A Társaság igazgatóságában ée választmányában a zsidó hitélet veze-
tőin kívül számos neves szépíró és tudós foglal helyet, többek közt: Balassa 
József, Bernstein Béla, Blau Lajos, Büchler Sándor, Dercsényi Móric, Edel-
stein Bertalan, Fejér Lipót, Feleki Sándor, Fischer Gyula, Friedmann Dénes, 
Gábor Gyula, Gábor Ignác, Geréb József, Gerő Ödön, Heller Bernát, Hevesi 
Ferenc, Hevesi Simon, Kecskeméti Ármin, Kiss Arnold, Kóbor Tamás, Kunos 
Ignác, Lenkei Henrik, Löw Immánuel, Mahler Ede, Marczali Henrik, Molnár 
Ferenc, Patai József, Pfeifer Ignác, Radó Antal, Sebestyén Károly, Szabolcsi 
Lajos, Szemere Samu, Turóczi-Tr'ostler József, Vészi József, Waldapfel János, 
Weisz Miksa. 

Az évkönyv ízléses kiállítású, gondos szerkesztésű, gazdag tartalmú-
Magyar irodalomtörténeti vonatkozásúak a következő tanulmányai: 

Hevesi Ferenc: Bánóczi József és az IMIT. Rövid megemlékezés a kiváld 
irodalomtörténetírónak a Társasággal való kapcsolatairól. 

Blau Lajos: Mesey Ferenc és az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. 
Értékes adatok a Társulat történetéhez és a megalakulás eszméjének történeti 
előzményeihez. Az első magyarnyelvű zsidó kalendáriumot és almanachot 
Horn Ede, a későbbi államtitkár, szerkesztette 1848-ban. (Első magyar zsidó 
naptár és évkönyv 1848. szökőévre, közrebocsátja a honi izraeliták között 
magyar nyelvet terjesztő egylet.) A második évkönyvet az Izraelita Magyar 
Egylet adta ki 1861-ben. A harmadik évkönyv közrebocsátása Kiss József 
nevéhez fűződik 1875-ben. Ezt követte a negyedik évkönyv: az IMIT ma is 
folyó sorozatának első kötete 1895-ben. 

Szemere Samu: Alexander Bernát emlékezete. A nagyhatású filozófus-
és kritikus egyéniségének és pályájának meleghangú jellemzése. Ezt az emlék-
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beszédét az IMIT 1928 október 24-én tantot t Alexander Bernát-emlékünnepén 
•olvasta fel a szerző: a hálás tanítvány finom tollal megírt lélekrajza a mes-
terről. A tudós mellett kiemeli Alexander Bernátban az íróművészt is: „a nagy 
kultúrnemzeteknél is csak kevés oly írót találunk, akik elvont eszméket oly 
homálytalan átlátszósággal, oly színesen és szellemesen tudnának kifejezni, 
mint Alexander". 

Kóbor Tamás: Magyar nyelven irt idegen irodalom. V állomás a zsidó 
írók magyarságáról. „A magyar zsidó igen keveset tud a zsidó történelemből, 
de a magyarban otthon van, mint bárki más. Irodalmában azonosítja magát 
a nemzeti irodalmi formákkal, hagyományokkal. Ami külön hangot és színt 
a maga sajátosságai révén az irodalomba visz, nem erősebben elütő, mint, a 
székely hang a dunántúlitól, az alföldi íróé a hegylakóétól, a somogyi kiejtés 
a palóctól." OrBzágunk népét valami csodálatos belső erő kovácsolja össze. 
„Ez az erő pedig nem más, mint a belső t uda t és a már tudattalanná vált 
elhatározás: magyar akarok lenni és nem engedek magyarságomból. Amíg a 
zsidóság magyarnak vallja magát, addig az is." 

Heller Bernát: Arany János viszonya a legendához és az agádához. 
Külön is megjelent, külön ismertetjük. 

Hevesi Simon: Az Egyenlőség 50 éves jubileumára. Megemlékezés Sza-
bolcsi Miksáról és lapjáról. 

Turóczi-Trostler József: A zsidó-német irodalmi kapcsolatok kérdéséhez. 
Néhány tanulsága a magyar viszonyokra is alkalmazható. P. J. 

Hofbauer Aladár: Riedl Frigyes középiskolai tanítása a 
magyar regény történetéről. Budapest, 1928. 76 1. Egyetemi Nyomda. 

Ritka jelenség, hogy eg}' középiskolai tanár hálás tanítványa annyi év-
tized múlva is oly szeretettel gondozza egykori mestere emlékét, mint enn?k 
a könyvnek a szerzője. Már több Biedl-adalék jelent meg tollából; érdekesség 
dolgában ez a megemlékezés sem marad el a többi mögött. Több jellemző 
adatot közöl Riedl Frigyes életrajzához, hasonmásban muta t ja be egyik leve-
lét, bemutatja egyik osztálytársának egykorú rajzát Riedl Frigyes órájáról 
az 1898—1899. iskolai évből, végül közreadja a VIII. osztályban ugyanakkor 
végzett tanítását a magyar regény fejlődésének legfőbb mozzanatairól. Ez 
a szöveg természetesen csak annyit nyújt, amennyit minden lelkesebb közép-
iskolai tanár el szokott mondani tanítványainak Jósikáról, Eötvösről, Ke-
ményről és Jókairól; a kegyeletnek azonban mindenesetre nem mindennapi jele 
a szerző nemes Riedl-kultusza. 

Kiss Aladár: Euriál és Lukrécia. Költői elbeszélés négy énekben. 
Budapest, 1929. 32 1. A szerző kiadása. 

A Pataki Névtelen széphistóriáját párosrímű tizenkettősökben dolgozta 
fel a szerző. Elhagyta belőle a lírai részeket, mellőzte a leírásokat, rövidebbre 
formálta a széphistória meséjét. Erkölcsi szempontból is vál toztatot t forrá-
sán: „Ne várja az olvasó, hogy sikamlós leírásokkal és buja, értéktelen jele-
netekkel tarkítsam a mesét. Ellenkezőleg: megátkoztattam a hiú lovagot, a 
könnyelmű szerelmest." A költemény, néhány kezdetlegessége ellenére is fejlő-
dést ígérő tehetség műve. 

C s o n g o r és T ü n d e . Színjáték öt felvonásban. Irta Vörösmarty Mi-
hály. A Királyi Magyar Egyetemi Nyomdában a Könyvbarátok Szövetségo 
által közrebocsátott kiadás. Budapest, 1930. 100 1. 
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A Kádár Lívia szép rajzaival díszített kötet a legszebb magyar nyomdai 
munkák egyike. Ízlés dolgában a magyar könyvkiadóvállalatok méltán iga-
zodhatnak az Egyetemi Nyomdához. A betűk megválogatása, a szöveg keretbe-
foglalása, a képek elhelyezése s általában az egész kiadásban megnyilvánuló 
leleményesség és gondosság a legkényesebb igényű bíráló részéről is elismerést 
érdemel. 

Prónai Lajos: A puszták börtönében. Magyar hadifoglyok ka-
landozása orosz Turkesztánban. Az ifjúság számára. Budapest, 1929. A Szent 
István Társulat kiadása. Ara kötve 4 pengő. 

Prónai Lajos, ebben a könyvében, oroszországi hadifogságának élmé-
nyeit dolgozza fel színesen és élvezetesen az ifjúság számára, de úgy, hogy 
v. felnőttek is gyönyörködhetnek benne. Feltárja a magyar hadifogoly-
tanács és általában a magyar hadifogoly lelkét, amely a távoli, idegen, 
különös világban a magyar szellem kapcsolatáért, gazdagodásáért, fenn-
maradásáért küzd. Az író megtisztult, kiérlelt tapasztalatait dolgozza fel, 
egyrészt, hogy élményeit ilyen módon lereagálja, hogy lelki egyensúlyát, 
szellemi egészséges, harmonikus rendjét kialakítsa és megalkossa, másrészt, 
hogy az így nyert lelki kincseit hagyományképen és irodalmi gyönyörköd-
tetésre, a jelen és a jövő nemzedéknek rendelkezésére bocsássa. Művében 
leírja fogságba jutását, a kazalinszki viszonyokat, a kirgiz föld és nép 
sajátosságait, a turkesztáni látványosságokat, a magyar hadifoglyok élet-
módját, szenvedését, hazavágyódását, kalandos szökési kísérletet. Különösen 
finoman és megkapóan rajzolja meg hadifoglyaink lelkületét, szomorú sor-
sát, hazafiságát. Érdekes és lebilincselő azonban az is, amit a kardiuszki 
és turkesztáni népről és látványosságairól elmesél. A török-tatár fogságban 
sínylődő hősökről szóló népdalok és népballadák hangján, Mikes Kelemen 
leveleinek szellemében, a legújabb magyar háborús irodalom hatása alatt, 
de alapjában teljesen eredeti, egyéni, meleg, hangulatos feldolgozásban kor-
szerűt, melegen nemzetit és mégis emberit nyújt. A példaszerű, hagyomá-
nyos, hazafias, optimista, ízig-vérig magyar tanár nemes, felsőbbséges lelke 
és szelleme beszél hozzánk és hat reánk a maga hősies szenvedéseivel, lelki 
erejével, értékes kincsekké feldolgozott élményeivel, melyeket irodalmilag 
finom, élvezetes és tanulságos formában ad elő tanítványainak és a jövő 
nemzedéknek, hogy hazáját, hőseit, földjét és népét, még jobban tudja sze-
retni, védeni és tudjon érte majd dolgozni az ősök és a hősök segítségével 
és szellemében a magyar nemzet javára és felvirágoztatására. 

Mivel kevés ilyen megragadóan tanulságos, érdekes, élvezetes, haza-
fias szellemű, magyar ifjúsági olvasmányunk van, amely tárgyi szempontból 
becses és művelő, irodalmi stílus, jellemzés, szerkesztés, alapeszme, világ-
nézet szempontjából pedig mintaszerű volna, azért a legmelegebben ajánljuk 
ezt a rendkívül sok sikerült és jellemző képmelléklettel is bíró, hatásos 
könyvet az ifjúsági és népkönyvtárakba, olvasótermekbe, megvételre, ajándék-
könyvnek jutalmazásául és kedveskedésül, annál is inkább, mert a hazafias, 
hős, rokonszenves és példás tanár lelkét és szellemét becsülteti és szeretteti 
meg és állít annak nemes és ércnél maradandóbb emléket, már pedig ennek 
megkedvelésével nemcsak önmagát becsüli meg a magyar nemzet, hanem 
saját javára is cselekszik és saját felvirágzását segíti elő, sőt biztosítja. 

B. M. 
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J.lorváth János: Riedl Frigyes levelező tag emlékezete. 
Felolvasta a Magyar Tudományos Akadémiának 1928 május 21-én tartott 
összes ülésén. Budapest, 1928. 30 1. A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 

Arany János képzeletét annyira izgatta Toldi Miklós, hogy az Elő-
hangban azt ír ja : 

„Rémlik, mintha látnám termetes növését , 
Pusztító csatában szálfa-öklelését, 
Hallanám dübörgő hangjait szavának . 
Kit ma képzelnétek Isten haragjának." 

Sok emberrel vagyunk így. Halljuk a szavát, hangját; nemcsak hang-
lejtését, de szólásformáit is hosszú időn keresztül megőrizzük, mintha a 
rágondolás pillanatában elevenen előttünk' állana. Némely embernek olyan 
a külső megjelenése, vonzó a hangja, hogy ezzel is jelentőséghez jut s 
évtizedekre érezteti hatását anélkül, hogy tudós fő lett volna. 

Mindezt —- anélkül, hogy Riedl Frigyesre a legtávolabbról is vonatkoz-
tatnók — az jut tat ja eszünkbe, hogy Horváth János Riedl Frigyesről szóló 
emlékbeszédében a következőket í r j a : 

„Mi még tele vagyunk egyénisége bűvöletével s nem olvashatjuk, hogy 
szinte hangját ne hallanók, ne látnók keze mozdulatait s kérdezve csodálkozó 
tekintetét. Szórend, mondatfűzés, gondolatváltás, hangmelódia, sőt írásjelek 
formuláiban megvan rögzítve számunkra az egész élő ember." 

Riedl Frigyes friss, fordulatos, sokszor sziporkázó előadása ritka bon-
coló képességű, európai látókörű lélek megnyilatkozása volt. Stílusképző 
erején kívül halhatatlanságának másik alkotója tudományos módszere. Ez 
nála ritka megelevenítő erővel párosul, mely pezsgő életet varázsol a letűnt 
t'zellemi világba s lüktető elevenséggel szólaltatja meg elmúlt koruk halott 
műveltségét és avult divatát. 

Riedl Frigyes lelki alkatát részint itthoni környezete, részint külföl-
dön végzett tanulmányai alakították ki. Heinrich Gusztávtól sa já t í to t ta el 
a kriticizmust, Renan hatása a la t t Párizsban vette fel a skepticizmust, a 
természettudományi gondolkodást és a dedukciós módszert Taine-től tanulta. 
Berlinből és Bécsből is sok vonást hozott tudományos felfogásához. Taine 
hatása alatt fejlődött*ki Riedl Frigyes legjellemzőbb sajátossága: moment-
és millieu-tana. Szerinte „bizonyos adott esetben egy költő működése 
főirányában eleve kijelölhető, ha környezetét — mintegy szellemi légkörét — 
és egyéniségét ismerjük. Ezt az irányát leghívebben mutatja Aranv János-
ról írt örökbecsű monográfiája, mellyel az irodalomtörténeti monográfiáknak 
merőben új típusát alkotta meg. 

Sajnos, kisebb tanulmányokon, emlékbeszédeken és tankönyveken 
kívül összefoglaló nagy irodalomtörténeti munka nem jelent meg tőle 
nyomtatásban, bár egyetemi előadásaiban végighaladt az egész magyar 
irodalomtörténeten. A Riedl-jegyzetekben ott lappang egyik legeredetibb 
felfogású irodalomtörténetünk. Ezt az előadássorozatot jeles tulajdonságai 
egyik legkiválóbb tudományos munkáink közé sorozzák. 

Riedl Frigyes emlékezete előtt a kiváló emlékbeszédíróval együtt 
büszke öntudattal hajlik meg minden irodalomtörténeti szaktudós. 

Halász László. 
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Dóczy Jenő: Arany János. Életképek. Budapest, év nélkül. 280 1. 
Genius-kiadás. 

Hogy Dóczy Jenőnek könyve megírásakor milyen cél lebegett a szeme 
előtt, azt legjobban ő maga mondja meg előszavában. Arany János életének, 
költészetének rejtélyei előtt a műveltebb magyar közönség nem állhat tovább 
tájékozatlanul. Dóczy az Arany-kultuszt szeretné melegebbé tenni, hogy a 
közönség ne csak hódoljon Aranynak, hanem ismerje és szeresse is. Ezt a 
célt sikerült elérnie. 

Hat életképet ad Aranyról és két tanulmányt. ígéri , hogy az életképe-
ket folytatni fogja. Ezt örömmel várjuk, különösen Arany pesti életéről, 
mert itt a körösi tanárság után azonnal a temetése következik. 

Mielőtt a könyv olvasásához fogtunk, attól tartottunk, hogy mind-
untalan bántóan fog előbukkanni az a mód, ahogy a könyv készült: a költő 
verseiből és levelezéseiből fogja Dóczy rekonstruálni Arany életét. Ha ez 
nagy ritkán elő is fordul, mégis erős egyéni felfogással megírt, érdekes 
epikai értéket nyújtanak az életképek. 

A Tengerimorzsolás-ban és Janika nagy bűné-ben Arany gyermekkorát, 
Egy téli éjszaká-ban a kisújszállási fiatal tanító megrázó vallási kételyeit 
ér, más lelki küszködéseit írja le, kidomborítva Csokonai hatását a f ia tal 
Aranyra. A csonkatorony aljában c. életképben Petőfi látogatja meg a 
költőt, A körösi tanár-ban pedig Gyulai Pál és Kemény Zsigmond. Ez az 
elbeszélés tette Dóczyt leginkább próbára. Egyetlen, amit felhozhatnánk 
ellene, hogy a főszereplőnek e társaságban és társalgásban kissé negatív a 
szerepe. De ez csak látszat, csendességével is Arany győztes a szemünkben. 
Az utolsó életképben Arany egyik diákkori barátjával, egy félig élő, félig 
költött személlyel mondatja el a költő temetése után emlékezéseit. 

Az életképeket két tanulmány követi. Arany neuraszténiáját tanulmá-
nyozva, Dóczy egészen új szempontból vizsgálja a költő szenvedéseit. Hason-
lóan értékes az Arany János mint kritikus c. cikk is. 

A második kiadás számára van néhány apró kifogásunk, melyek 
nagyobbrészt sajtóhibából keletkeztek. Éjszaka (41. 1.) az Akadémia helyes-
írása szerint éjtszaka. Pár év előtt (1921) helyesen: pár évvel ezelőtt. 
Bármennyire is megokolt Petőfi haragja a kritikusokra, mégis szelídíteni 
szeretnők ezt a Petőfiről írt kifejezést: kaján vigyorgás (101. 1.). Egy ilyen 
époszt vérévé tanulná a nép (105. 1.), helyesen: tanulna. 

Szabó István Andor. 
Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába. Budapest, 1930. 116 1. 
Pitroff Pál esztétikai vizsgálódásai nem ismeretlenek a magyar tudo-

mányos közönség előtt. 
Mostani műve is értékes tanulmány. Az esztétika és feladata, a mű-

vészetbölcselet és művelői, az esztétika fontosabb irányai, a művészet, 
művész, az élmény és az ihlet, a szimbólum s a szemléltető forma, a művészi 
formálás és stílus, beleérzés és tárgy, a szimbólum és a harmónia, objekti-
váció és műélvezet, tetszés, ízlésítéletek, a tetszés és a játékelmélet, az 
értékelés, a szépérzelmek és a harmónia, a művészetek alapirányai, stílus és 
világnézet, a nemzeti jelleg a művészetekben, a l 'art pour l'art és a művé-
szeti irányok elágazásai, osztályozása c. fejezetek merítik ki a könyv anya-
gát, Megállapítani igyekszik a pszichológia és a logika határvonalát s vizs-
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gálódásai eredményeként arra a következtetésre jut, hogy az esztétika csak 
azokkal a lényekkel foglalkozik, amelyek a művészetekkel összefüggésben 
vannak. A szimbólumot, az érzelmeket, gondolatokat közvetítő képek formá-
lódással és formálással válnak kifejezőkké. Ebben a formálódásban és 
formálásban belső törvényszerűségek szerint célirányosság van, mely az 
érzelmek közt első fokon intuitív. A célirányosságok hatása alat t a szimbó-
lumok világának megalkotója a művész, aki a kapott kultúrájából fantáziá-
jával intuitíve és logikusan teremt. Az önként adódó és a céltudatos formálás 
együtt hozza ki a felsőbb formakötéseket, a stílust. Ha a sokféle formakötés 
(stílus) megfelel a belső rendnek, akkor harmonikus. Ez a harmónia az 
értelmi és érzelmi elemek kiegyensúlyozódása vagy kiegyensúlyozása. Az 
ízlésítéleteken, a tetszésen á t állapítjuk meg ennek az egyensúlynak a mér-
tékét s azt, hogy az alkotás mennyire szép (értékelés). A tetszés úgy kap-
csolja az embert a művészet világába, mint a lelkiismeret az erkölcsébe. 
Aszerint, hogy az értelmi vagy az érzelmi elemek uralkodnak-e a művész-
ben, impresszionistának, illetőleg expresszionistának mondjuk. Az impresszio-
nizmus nagyjában a naturalizmusnak, az expresszionizmus pedig az idealiz-
musnak felel meg. A kettő közt áll az a vegyülés, melyet a magyar kritika 
reálidealizmusnak nevez. 

Ezekben ismertetjük a könyv tartalmát. Az író a tudomány eddigi 
megállapításait gondosan igyekezett felhasználni. Elég nagy irodalomra 
támaszkodott s azt, gondosan be is vonta tanulmányába. A tételeivel ellen-
tétes nézeteket alig említi, nem polemizál, szigorú következetességgel bizo-
nyít s igyekszik magát függetleníteni Gyulai Pál, Beöthy Zsolt és Pékár 
Károly nehezen kerülhető útjelzésétől. Ha itt-ott szabatosabb lenne a téte-
lek fogalmazása, kifogást alig lehetne e teljességre nem törekvő, de érdemes 
munka ellen felhozni. h. h. 

Az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság évkönyve. 
Szerkesztették: Simon Lajos és Móra László. Az OGGIT kiadása. Budapest, 
19£9. 328 1. Buzárovits-nyomda, Esztergom. 

A rendkívül tevékeny munkásságú Társaság két célt szolgál : lankadat-
lan szeretettel ápolja Gárdonyi Géza emlékét s évről-évre erősödő írói körbe 
egyesíti a magyar tanítóságot és tanárságot. Működésének első három eszten-
dejéről (1922—1925) első évkönyvében találhatók meg az adatok, az újabb 
három évről (1926—1928) a most megjelent kötetben. 

Az évkönyv magyar irodalomtörténeti vonatkozású tanulmányainak sorát 
Móra Ferencnek Gárdonyi Gézáról szóló megemlékezése nyitja meg: A láthatat-
lan embernél. A cikkíró a kommunizmus bukása után járt Egerben s látogatása 
alkalmával több érdekes megfigyelést tett az íróról. 

Pintér Jenő: Gárdonyi Géza beválasztása a Magyar Tudományos Akadé-
mába. Levelező taggá 1910-ben, tiszteleti taggá 1920-ban választották meg 
az írót. A cikk közli a tagajánlások szövegét. 

Benedek Elek: Gyermekirodalmunk Erdélyben. Hogyan indult meg a 
Cimbora, kik voltak az első munkatársai? (Berde Mária, Gulácsy Irén, Krüzselyi 
Erzsébet, Tessitóri Nóra, Csűrös Emilia és mások.) 

Hegyaljai Kiss Géza: Gárdonyi és Az én falum. Gárdonyi természet-
szeretetéről és emborszeretetéről. Cáfolja azt a feltevést, hogy Az én falum 
Mikszáth Kálmán Jó palócainak hatása alat t fogant s valószínűtlennek 
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t a r t j a a borsodmegyei hatást is. A nevezetes könyvnek nincsenek olyan ismer-
tető jegyei, melyek a borsodmegyei nép kizárólagos sajátságai volnának. 

Körösi Henrik. Költő és tanító. Jegyzetek Az én falum hoz és írójának 
a természethez és az egyszerű emberekhez való benső viszonyához. 

Simon Lajos: Répássy János ós Gárdonyi Géza. R. J. 1878-tól 1881-iti 
volt G. G. tanára. Az egri érseki tanítóképzőintézet akkor még csak három 
évfolyamú volt. R. J . erősen hatot t az író ifjúkori fejlődésére s G. G. későt»') 
is hálásan emlékezett meg egykori magyar tanáráról. 

Köveskuti Jenő: Gárdonyi és a kritika. Az íróra vonatkozó méltatások 
áttekintése. (Beöthy Zsolt, Oláh Gábor, Kéky Lajos, Sik Sándor, Brisits Fi i-
gyes, Alszeghy Zsolt, Benedek Marcell, Schöpflin Aladár, Pintér Jenő, Zsig-
mond Ferenc, Voinovits Géza.) 

Földes Géza: Gárdonyi „bolondjai". Visszaemlékezés arra az időre, mikor 
Gárdonyi a Magyar Hirlap belső munkatársa volt. Gárdonyi olykor tréfás api"-
hirdetéseket is írt a lap számára s ezekre komoly ajánlkozások jöttek az olva-
sók részéről. 

Szentimrei Márta: Egy író-tanítónő története. Adatok Fehér Krisztina 
írónő életéhez. 

Trencsény Károly: Shakespeare rólunk, magyarokról. Shakespeare egyezni 
sem említi Magyarországot, ellenben előfordul drámáiban egy „erdélyi ember"' 
és a „magyar király" megemlítése. P. J-

Hangay Sándor: Kék Könyve. Budapest, 1928-tól. 
1928 októberétől 1929 decemberéig öt kötet jelent meg a neves köl t i 

Kék Könyvéből. Ezeknek a testes köteteknek mindegyikét elejétől végig 
Hangay Sándor írta. Van ezekben a kötetekben vers, műfordítás, elbeszélés, 
kis regény, színmű, kritika, társadalmi cikk és népszerű tudományos érteke-
zés bőségesen. Egy rendkívül termékeny és igen eleven szellemű író változatom 
termése. 

Irodalomtörténeti és kritikai vonatkozású cikkei: Költő-e Babits Mihály? 
(I. kötet) ; Bévay Mór János portréjához. (I.); Akikkel elindultam ( I I . ) : 
Biportlapokról ( I I I . ) ; Tavalyi prózatermésünk mérlege (III.); A Világ-
könyvtár ötvenedik kötetén túl (III .) ; Baj van a Nyugatnál (IV.) ; Mi lett 
Petőfi teljes olasz fordításával? (IV.); Könyvek a mérlegen (IV.); Ártatlan 
csetepatém Gyóni Gézával (V.); Kri t ika a kritikáról (V.); Könyvek a mér-
legen (V.). 

Rácz Lajos: Irodalmunk „nemzetietlen korának" okai. Az 
Országos Református Tanáregyesület évkönyve az 1927—28-ik tanévről. Deb-
recen, 1928. 

Rácz Lajos sárospataki ref. teológiai tanár felolvasása az Országos Ref. 
Tanáregyesület 1928. évi május hó 30-án Budapesten t a r t o t t közgyűlésén, 
melyben nagy politikai és irodalomtörténeti apparátussal fejtegeti azt a két 
kérdést, hogy 3.) mi vetkőztette ki a XVIII. században a magyar embert 
nemzeti nyelvéből és érzéséből, vagyis mi idézte elő a nemzetietlen kor be-
következését? b) mi okozta a XVIII . században a magyar irodalom hanyat-
lásá t? Vizsgálódásait a következő pontokba foglalja össze: Az erdélyi nem-
zeti fejedelemség megszűnése; a bécsi udvartól alkalmazott erőszakos germa. -
nizáló politika, mely addig is, míg a német nyelv használatát minden téren 
keresztül nem viheti, az állami életben a latint tet te hivatalos nyelvvé: a 
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római katholikus -vallásnak nem kedvező könyvek kinyomásának vagy az 
országba való behozatalának eltiltása; a protestáns iskolák megszüntetése, 
lefokozása; a protestáns diákok külföldi tanulmányozásának megszorítása; 
tehát a magyar irodalom korábbi főművelői: a protestáns papok és tanárok 
irodalmi munkásságának gúzsbakötése, elfojtása; a latin nyelv kultusza a 
főpapok és jezsuiták részéről; a francia és német nyelv kultusza a bécsi udvarba 
sereglő fő- és köznemesség részéről. Rácz Lajos felhozott okainak egy része 
helytálló, de más része csak akkor volna elfogadható, ha az irodalom fogal-
mát a protestáns szellemű és vallásos irodalomra szorítanánk. Mert például 
a protestáns szellemű írók és irodalmi termékek zaklatása nem magyarázhatja 
meg, hogy miért nem fejlődött egyfelől jelentős katholikus szellemű, másfelől 
teljesen világi irodalom. Kétségtelen oka a XVIII. század közepe nemzetiet-
lenségének az udvar idegen nyelve és szelleme, mely végzetes hatását nemcsak 
a közélet terén, hanem a társadalomban is éreztette. Magához vonzotta a fő-
urainkat s nemzeti szellemükből s nyelvükből kivetkeztette. Míg egy század-
dal azelőtt a francia irodalom az udvar és az udvari élet körébe lépett főurak 
támogatásával virágzott fel, a magyar irodalomra nézve ez irányból dermesztő 
s minden életcsírát megölő szél fújt. Kivesztek a költészetet művelő Balaseák 
és Zrinyiek s a nagyuraknak éneklő Tinódiak és Gyöngyösiek alól kicsúszott 
a talaj. Az irodalom hanyatlásának másik általánosabb oka az egész nemzetet 
egyetemesen foglalkoztató nagy eszme s ami ezzel összefüggőnek látszik: a 
vezető egyéniség hiánya. A nemzeti szellem életébon a foglalkoztatás hiánya 
nem pihenés, hanem visszaesés. Az előző korokban a reformáció, ellenreformá-
ció, a nemzeti szabadságharcok foglalkoztatták a nemzetet, a következő koro-
kat is egyetemes nagy eszmék fűtötték: a magyar nemzetiség megtartásának, 
kifejtésének eszméi, melyek mind megtalálták méltó képviselőiket is. Ilyen 
eszme a XVIII. század közepén nem volt s részben ez te t te lehetővé a Rácz 
Lajostól oly pontosan felsorolt nemzeti szellem-ellenes jelenségeket is, politikai 
és irodalmi visszahatás nélkül. Még azt is fel lehetne említeni, hogy e kor-
szak a külföldön is inkább tudományos, mint szépirodalmi korszak volt, a 
tudomány pedig, természeténél fogva nem oly nemzeti jellegű, mint a szép-
irodalom. Mindent összefoglalva, Rácz Lajos nagy szorgalommal összehordott 
adatai sokat megmagyaráznak, de nem mindent s bizonyos részükben, az iro-
dalomtörténet egyetemes szempontjából tekintve, nincsenek minden egyoldalú-
ság nélkül. N. S. 

Molecz Iîéla: A nyelvújítás korának nyelvszépítő törekvései. 
A szentesi m. kir. áll. Horváth Mihály-reálgimnázium 1928—29. évi értesí-
tője, 3—22 I. 

A szerző, a nyelvtudomány régi művelője, ezen értekezésében a nyelvújítás 
korának azon törekvéseit foglalja össze, melyek a nyelv fejlesztése mellett 
annak szépítését is célozták. E törekvések középpontja természetesen Kazinczy, 
ki veleszületett s kitűnővé fejlett ízlésével nyolvünket nemcsak kifejezővé, haj-
lékonnyá és sokszínűvé, hanem egyszersmind széppé tenni is iparkodott. 
A szerző о nyelvszépítő törekvéseket nem a mi korunk szemével, hanem Kazin-
czyék szempontjából nézi; e tekintetben gyakran idézi az egykorúak nyilat-
kozatait. Ez értekezésben azon nyelvszépítő törekvésekről van szó, melyek 
az alak- és mondattan körébe vágnak. (A hangtan körébe tartozó jelensége-
ket a nevezett iskola 1927—8. évi értesítőjében közölte.) Minthogy Kazinczy 
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úgyszólván minden nyelvújítási jelenséget széptani szempontból is mérlegelt, 
a szerző szinte a nyelvújítás egész területét érinti, hosszabban időzvén ott, 
hol a nyelvszépítő törekvés egészen nyilvánvaló. Részletesen szól a szók meg-
rövidítéséről; szép számmal idézi erre vonatkozólag a kiválóbb neológusok és 
orthológusok véleményeit mellette és ellene. Sorra veszi a németes igető-
összetételeket, az újszerű képzéseket; az új képzők közül azokat, melyek 
nyelvújítóink szemében különösen szépnek látszottak. Jelentős pont az ikes és 
szenvedő igeragozás kérdése, a szépség szempontjából megvilágítva. Azután 
a nyelvújítás főbb mondattani jelenségeit tárgyalja. Az értekezés tanúsága az. 
hogy nyelvújítóink a nyelvet határozottan szebbé is tették. „Ami szükség-
telen, hibás, ízléstelen, a nyelv természetével ellenkező alkotás merült fel, nagy-
részben ismét feledésbe merült és megmaradt, ami feltétlenül szükséges, ami 
jó, a nyelv szellemével megegyező, ami szép." N. S. 

Kőmíves Kolos: Bánk bán hároinfelvonásos tragédia a 
X I X . század e le jéről . Szombathely, 1929. Különlenyomat a csornai pre-
montrei kanonokrend szombathelyi gimnáziumának 1928—29. évi értesítőjéből. 

A tragédia, melyet Kőmíves Kolos kiadott és bevezetéssel ellátott, a 
szombathelyi premontrei gimnázium tanári könyvtárában található. A 78 
lapból álló kézirat Hajós József pesti kispap másolatában maradt fenn. Szer-
zője, Kőmíves feltevése szerint, Horváth József Elek volt, ki több eredeti és 
fordított színdarabot hagyott hátra kéziratban. Horváth József Elek Szom-
bathelyen végezte a theológiát, de később kilépett a papirendből és 1829-ben 
a kaposvári kir. gimnázium igazgatója lett. Bánk bánja 1816—1818 között 
keletkezett. Kőmíves részletesen ismerteti a drámát és megállapítja forrását 
(Bonfini, Heltai Gáspár) és megállapítja, hogy a tragédiában — bár az ese-
mények csoportosítása nem egyezik meg teljesen a történeti valósággal —, 
megvan a történeti levegő, különösebben a szereplő személyek jellemében. 
A jambusi sorokban írt dráma nyelve Berzsenyi hatását érezteti. Kőmíves 
értékelése szerint ez a tragédia a XIX. század eleji színművek egyik legjobb 
darabja. Jóval elmarad ugyan Katona tragédiája mögött, de Katona egyéb 
színműveinél különb. Ez az utolsó megállapítás túlzás, Kőmíves megfeled-
kezett Katona Jeruzsálem pusztulása című művéről. Kőmíves hasznos szol-
gálatot tett , hogy az eddig ismeretlen Bánk bánt gondosan kiadta. 

Peréiiyi József. 
Lugosi Döme: A piaristák szegedi drámajátékai. Szeged, 

1930. Hírlapkiadó- és Nyomdavállalat r.-t. kiadása. 
Lugosi kis munkája, mely részben (a 5—19. lapig) az Irodalomtöténeti 

Közleményekből (1929., II., III. füzet) különlenyomat, igen hasznos adattár, 
amely a piaristák szegedi gimnáziumában előadott színjátékokról számol be 
1715—1800-ig. Az adattárt egy „Tájékoztató" egészíti ki. Ez az adattár 
latin szövegének magyar kivonata, melynek célja, hogy az adatokat a lat n 
nyelvben kevésbbó jártas közönséggel is megismertesse. A kétíves füzetben 
érdekes illusztrációt közöl Lugosi. így egy iskolai drámajáték képét (egykori 
fametszet), Perczel Imrének, az első szegedi magyar drámajáték szerzőjének 
és Dugonics Andrásnak névaláírását facsimilében, az első könyv címlapját a 
szegedi színházról és az első szegedi drámajáték színlapjának kisebbített fény-
képmását. Lugosi Döme gondos és lelkiismeretes adattára dicséretet érdemel. 

Perényi József. 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

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

László, Pintér Jenő.) 

1. Folyóiratok. 
Akadémiai Értesítő. — 1929. évf. 6—9. sz. Berzeviczy Albert: 

Megemlékezés id. Szász Károlyról születése századik évfordulója alkalmából. 
Lelkének gazdagsága mellett is megőrzött összhangja s egyensúlya magya-
rázója roppant munkásságának. Páratlan világirodalmi műveltsége s ezáltal 
kifinomult ízlése talán legfontosabb tényezője irodalmi szerepének, mert el-
mondható, hogy ő gazdagította legtöbb értékes idegen irodalmi elemmel saját 
irodalmunk eszme- és formavilágát. — Horváth János: Szász Károly emlé-
kezete. Szász Károly nem spontán, teremtő költői tehetség volt, hanem a leg-
fogékonyabb irodalom-impresszionisták egyike. Benne u. i. az irodalom, a köl-
tészet benyomásai csaknem mélyebbre hatoltak s hatékonyabban ihlették 
alkotásra, mint az életé. Ihlete mintegy folytonos készenlétben van s be-
nyomást, alkalmat, eszmét, témát üstökön ragadva, érlelés nélkül rögtönöz. 
Ami a kifejezést illeti, annak ő mindenkor jeles művésze volt. Stílus-érzéke 
szinte alkotóerőszámba megy. Az ő költészete nem pusztán lélektani kényte-
lenség; ész, műérzék, ízlés, alkotás-becsvágy a: erősen résztvesznek sugalma-
zásában. Vannak azonban tartós, nagy érzései s köztük első helyen a családi 
szereteté. Hiányzik belőle minden elfogultság. Túlzást legfeljebb boldogsága 
rajzaiban ha találunk. Még a hazaszeretete, ez egyik leghevülékenyebb sugalma-
zója sem ragadja szónoki fellengésekre s elsietett ítéletekre. Valóságos emlék-
beszédek, költői esszék az ő ünnepi ódái, érzés és tanulmány többnyire sze-
rencsés szövetkezésének termékei. Nem jól fogjuk fel Szász Károly költői jel-
lemét, ha ilynemű költeményeinek aránylag nagy zömét az alkalom parancs-
szavából magyaráznék. Nem az alkalmat, hanem a tárgyat ragadta ő m:>g 
mohón, ihletre szomjasan. Összes irodalmi munkásságából drámáit morzsolta 
szét leghamarább az idő. Az epikában szerencsésebb volt. I t t a részletek szép-
sége, a nyelv varázsa jobban, feledtetik a koncepció gyöngéit. Műfordításai 
szerves része a magyar klasszikus irodalomnak. Leginkább oly egyéniségek és 
stílnemek megszólaltatása sikerült neki, aminőkhöz hasonlók, rokonok saját 
klasszikus költészetünkben is díszlettek. Általában a legnagyobbakkal hiú 
versenyre kelni nem iparkodott, de igenis, követte vezérfényüket s ott járt 
nyomukban, mint példájuktól áhítatra gerjedt munkatársuk, alázat tal s lan-
kadatlanul vetve, aratva ővelük. — Berzeviczy Albert: Beszéd a Jókai-slr-
eviUk felavatásán 1929 jún. 2-án. A Jókai-síremlék gyűrűalakja példázni 
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látszik az örökkévalóságot: a Jókai halhatatlanságát, míg köveinek az idővel 
dacolni hivatott szilárdsága az ő alkotásainak maradandóságát hirdeti. — 
Berzeviczy Albert: Megemlékezés gróf Andrássy Gyuláról. Gróf Andrássy 
Gyula főműve: „A magyar állam fönnmaradásának és alkotmányos szabad-
ságának okai" alapvető jelentőséggel bír, mint a magyar történelemnek poli-
tikai, jogtörténeti és történetbölcse!eti mélyreható és a legmagasabb szem-
ponthoz emelkedő elemzése. — Balogh Jenő: Adatok az Akadémia történeté-
hez és jövő munkaterveink. Az 1929 május 12-i ünnepi közülésen bemutatott 
főtitkári jelentés. — Császár Elemér: Ünnepi beszéd Lehr Albert síremlékének 
Ukplezése alkalmából (1929 jûn. 11-én). Hogy a Toldi-ban rejlő nagy erkölcsi 
és esztétikai erő szétáradt az egész magyar földön, abban jelentős része van 
Lehr Albertnek is. 

B u d a p e s t i S z e m l e . — 1929. évf 10. sz. Gálos Rezső: Egy ismeret-
len Bánk Bán-dráma. Kőmíves Kolos szombathelyi tanár gimnáziumának régi 
kéziratait rendezgetve bukkant rá egy — sajnos — címlap nélkül szűkölködő, 
háromfel vonásos szomorújátékra, egy eddig ismeretlen Bánk-tragédiára. A darab 
nem vetekszik Katonáéval, sok naivság van benne, de helyenkint oroszlán-
körmöket is árul el; kezdő munkája valakinek, de mind tárgyával, mind 
Íratásának idejével irodalomtörténeti jelentősége van. Szerzőjét nem ismerjük. 
Kőmíves megállapítása szerint Hajós József, későbbi veszprémi kanonok írta 
le pesti növendék-pap korában, 1815—1819 közt. Szerzője talán Horváth 
József lehet, aki Szombathelyt, 1825-ben megjelent költeményeit gróf Erdődy 
Kajetánnak ajánlotta. A drámának hibája, hogy szerzője nagyon ragaszko-
dik forrásaihoz (Bonfinihez és Pesslerhez) és igazi formáló ereje nincs. A darab-
nak irodalomtörténeti jelentőséget ad az a körülmény, hogy ugyanabból az 
időből s egymástól függetlenül immár harmadik Bánk bánunk került elő. Más-
más felfogással készült mindegyik, de az idegenek gyűlölete valamennyinek 
megadja erős nemzeti bélyegét, a korszerűségét, azt a vonását, hogy a mult 
század elejének hangulata költőinknél éppen Bánk tragédiáján á t szólal meg. 
— Kékv Lajos: Benedek Elek (1859—1929). Talán egyetlen írónk sincs, ki 
annyira csitíthatatlan vágyódással sóvárogna vissza szülőföldjére s annyira 
idegenül érezné magát a fővárosban, mint Benedek Elek. A szülőföldjétől s 
ifjúságától elválasztó térbeli és időbeli távolság eszményítő hatása megszépíti 
azt a kis székely világot, mely regényeinek és elbeszéléseinek vágyait és alak-
jait szolgáltatja. Írói értékére vonatkozólag maga teszi azt a vallomást, hogy 
az arany középszeren felül soha nem emelkedett. Emlékét a legfogékonyabb 
szívekbe ír ta be: a gyermekekébe. — 11. sz. Olay Ferenc: A magyar szín-
játszás története az utódállamok területén (1918—1928). A hiteles adatokra 
támaszkodó hosszabb tanulmány, azokat a tervszerű erőszakoskodásokat 
ismerteti, melyekkel az utódállamokban a magyar színészetet tönkretették. — 
Hankiss János: A tudomány a szépirodalomban. (II.) Jules Verne müveinek 
részletes elemzése a címben ír t szempont szerint. — Berzeviczy Abert: Fraknói 
Vilmos síremléke előtt. (Ünnepi megemlékezés a jeles történetíró síremlékének 
a budapesti kereptsi-úti temetőben (1929 okt. 10-én) történt bleplezése alkal-
mából.) A történelmi érdeklődés és ismeretvágy még sok évtizeden át fog 
bőven meríteni az okulás ama gazdag forrásaiból, amelyeket Fraknói 63 évre 
terjedő munkássága számunkra feltárt. — 12. sz. Papp Ferenc: Gyulai Pál 
Gernyeszegen. Gyulai Pál 1851 május 23-tól 1852 november közepéig tar-
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fózkodott Erdélyben, Gernyeszegen, mint gróf Teleki Domokos titkára. Ez az 
időszak írói és költői egyéniségének fejlődésében az erőgyűjtést jelentette. 
Tó szolgálatot tet t neki a kb. 6000 kötetre terjedő könyvtár is, melynek 

Ttndezésére maga vállalkozott. (A gernyeszegi élményeknek és tanulmányoknak 
Gyulai költészetében mutatkozó nyomaira a szerző adatszerűleg is utal.) — 
Hankiss János: A tudomány a szépirodalomban: Jules Verne. (III . és bef. 
közi.) Verne nagy ötlete: a tudomány értékesítése a szépirodalom javára. 
Balzac és a naturalisták módszert kértek kölcsön a természettudományoktól 
s mert koruk emberei akartak lenni, a regényt a természettudomány szolga-
Hágába hajtották. Verne a tudomány anyagát használja fel, de megőrzi az 
irodalom módszerét s a maga világnézetét. 

D e b r e c e n i Szemle . — 1929. évf. 7. sz. Gulyás József: Zempléni 
Árpád hátrahagyott versei. Zempléni Árpád a Nemzeti Múzeumben s a sáros-
pataki főiskola levéltárában található kiadatlan kéziratainak bizonysága sze-
rint élete vége felé szívesen foglalkozott műfordítással. — S. Szabó József: 
Ki volt az 1556. évi váradi énekeskönyv emendatora? Adatok Literátus 
Ferencről (alias János deák-ról) az 1566-ik évi váradi énekeskönyv állítólagos 
omendátoráról a Debrecen város jegyzőkönyvében olvasható (1573. és 1574. évi) 
ífljegyzések alapján. 

Deutsche—Ungarische Heiinatsblätter. — 1929. évf. 1. sz. Béla 
v. Pukánszky: Die Anfänge der deutschen Kalenderliterat иг in Ungarn. 
A magyarországi németnyelvű naptárirodalom első nevezetesebb művelői a 
bártfai származású Heinisch Gyögy (1549—1618) és a késmárki „császári 
mathematikus Frölich Dávid (1600—1648). — 2. sz. Béla v. Pukánszky : 
Lessing und Franz v. Kazinczy. Lessing munkásságából főkép a tanít > 
mesék és a színdarabok érdekelték Kazinczyt. — 3. sz. Jolantha v. Pukánszky— 
Kádár: Die Anfänge der ungar. Schauspielkunst und das deutsche Thealer in 
Ungarn. Értekezés a magyar színművészet kezdetéről s a német színházhoz 
való viszonyáról. — Johann Koszó: Über Wielands Beliebtheit in Ungarn. 
Wieland magyarországi kedveltségének irodalmi nyomai szinte a világháborúig 
kimutathatók. — Stephan Kozákv: Holbeins Einfluss im ungarischen Todes-
gidicht an Georgius Pesti. Holbein hatása Pesti György haláltáncénekére. 
(P észlet a szerzőnek a Haláltánc története c. németnyelvű háromkötetes, 
sajtó alat t levő művéből.) — 4. sz. Johann Koszó : Der deutsche Methodenstreit 
und die ungarische Literaturgeschichtsschreibung. A magyar irodalomtörténet-
írás sokat köszönhet a németnek s fejlődése folyamán — ami a módszert 
illeti — hasonló válságokon ment át, mint emez; remélhető, hogy e válságok-
ból éppen úgy megerősödve is fog előbbre haladni. — Jolantha v. Pukánszky— 
Kádár: Wiener Bühnenüberlieferungen im ungarischen Volksstück. (I. Das 
Volksstück als Literaturgattung.) A magyar népszínmű, amely kezdetben a 
bécsi népdrámák befolyását mutatja, későbbi fejlődése során — az irodalom 
népies irányának hatására — mind nagyobb eltérést mutat előző minta-
képeitől. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1929. évf. 4—7. ez. Eckhardt 
Sándor: Középkori természetszemlélet a magyar költészetben. Az ókori ter-
mészettudomány számos becses megállapítás mellett sok misztikus és naiv 
hiedelmet sorozott a természeti tények tárába. Talán a Kr. u. II. században 
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Alexandriában készült az az ismeretlen szerzőtől való könyv, amelyet Pkysio-
logus címen emlegetnek s amely valószínűleg iskolai célokra szánt kivonatos 
egybeállítása az antik monstrum-hiedelmeknek. A középkor átvette és nagy 
latin enciklopédikus művein keresztül fönntartot ta az eredetileg görcg nyel-
ven írt Physiologus-t, sőt újabb állatjellemzéseket csatolt a régi gyűjtemény-
hez, mely így közkinccsé vált az egész európai kereszténységben szimbolikus 
értelmezésével együtt. E mű csakhamar a költők és írók kedvelt forrása less 
s már a középkori költészet él oly hasonlatokkal, melyekhez a Physiologus-
ban szereplő állatok csodás tulajdonságainak is közük van. A magyar iroda-
lomban e munka fordítása még nem ismeretes, de a benne foglalt különös 
állathiedolmek a magyar költészetből som hiányoznak. Régibb költészetünk 
ily csodás hagyománnyal terhelt állatai: a pelikán, baziliskus, párduc, áspis, 
unicornis, krokodilus, főnix, szalamandra, páva, hattyú, gorlice. Az idetartozó 
gazdag idézetanyag bizonysága szerint az említett könyv csodás vonatkozá-
sainak képzeletizgató hatása a műköltészet közvetítésével a néphez is el-
jutot t s nyomai a költészet területén kívül szinte a. legújabb időkig kimutat-
hatók. — Boda István: Arany János „különös természete" és az Arany-balla-
dák megrendült lelkű hősei. (IV.) Az Arany-balladák elemzése ugyanazt a 
képet adja költőnk egyéniségéről és fejlődéséről, mint az életrajzi adatok. 
A költő magábavonulása, magára kényszerített közönye megbirkózott a bete-
ges hajlamosságokkal és lehetővé tette az öregedő nagy művésznek, hogy köz-
vetlenebb őszinteséggel jelenítse meg érdeklődési körét balladáiban is. — Wald-
apfel József: Ovidius Amores-ének magyar fordítása 1819-ből. Peretsényi Nagy 
László Ovidius Názónak Enyelgései c. művének ismertetése. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1929. évf. 4. sz. Czeizel 
János: Kazinczy tudományos tollharcai. (II. és bef. közi.) Kazinczy Ferenc-
nek Beregszászi és Sipos műveiről írt bírálata a Tud. Gyűjt. 1817. évfolya-
mában jelent meg. E kritika a nyelvújítási harc egyik legfontosabb irata, mert 
túlságosan merész állításai döntő fellépésre kényszerítették Kisfaludy Sándort 
és társait. A széphalmi mester oly merész elveket hirdetett, hogy leghívebb 
tanítványait is gondolkodóba ejtette. — Waldapfel József: Jeruzsálem pusztu-
lása. (II. és bef. közi.) Katona József ismert színdarabjának folytatólagos 
elemzése. A szerző végső megállapítása szerint: „igaza van Bayernak és Ráko-
sinak: ,a Bánk bán megjelenése idejéig senki ennél különb eredeti drámát nem 
írt ' , s a Jeruzsálem pusztulása méltó törekvése s magában is jelentős emléke 
száz év előtt ismeretlenül elhúnyt s méltóképen még mindig nem ismert leg-
nagyobb drámaírónk alkotótehetségének." — Speneder Andor: Werner Gyula 
(1862—1926). Janus-aica van Werner Gyula művészetének; korrajza Jósika-, 
Jókai-féle hagyományokból sarjad ki, pszichológiája a reálizmus felé hajlik el. 
Mesemondása, bonyolítása, szerkesztése tipikusan romantikus, eszmevilága 
korszerű : a kilencvenes évek politikai mozgalmainak visszhangja. Ez a kettősség 
jelöli meg Werner helyét a magyar irodalomban is. Művei átmenetül szolgál-
nak két irány: a magyar történeti regénynek romantikus és modern korszaka 
közt. — Morvay Győző: Eötvös József báró levelei fiához, Eötvös Loránd 
báróhoz. (I.) Adatközlés. — Zlinszky Aladár: Allegória-e A ledőlt diófa. 
Az Irodalomtört. Közi. 1929. évf. 3. füzetében Waldapfel József azt ál l í tot ta , 
hogy Baróti Szabó Dávidnak Egy ledőlt diófához c. költeményét eddig rosz-
szul magyarázták, mert az „közvetlen lírai szemlélés" s ezt az allegóriai bele-
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magyarázás ellaposítja. A szerző kimutatja, hogy ez a felfogás tévedés, s 
éppen W. J. esett abba a hibába, hogy e költeményt nem a költő korának, ha-
nem a mi korunknak szemével nézte. •— Lukcsics Pál: Méliusz Juhász Péter 
a nagyváradi hitvitáról és Debrecen feldúlásáról. Méliusz Péter 1569. szept. 
29. és 1570 nov. 26-án kelt magyar nyelvű levelének közlése a gr. Zichy-család 
zsélyi levéltárában található eredeti kéziratok alapján. — Adatközlések: 
Waldapfel József: A bor és viz pásztolódásai és rokonai. — U. a.: Baráti 
Szabó Dávid levele Vályi Andráshoz. (1794.) — Kozocsa Sándor: Amadé 
László ismeretlen levelei. (1731. IV. 18., — 1736. I. 7., — 1732. V. 8.) — 
U. a. : Orczy Lőrinc levele. (1742. V. 31.) — U. a.: Rebellis-ének a Péró-
lázadásról. (1735. IX. 30.) — U. a.: Szász Károly ismeretlen sír-versei. — 
Timár Kálmán: Vásárheli András vértanúhalála. — U. a. : Czompó Gábor 
Ossián-töredékei. — Gulyás József: Petőfi-vers? (Az Irodalomtört. Közi. 1929. 
évf. 207. lapján közölt bordal változata megvan a sárospataki kézirattár 
1772. sz. kötetében.) 

L a n t o s M a g a z i n . — 1930. évf. 1. sz. Miklós Jenő: Ady Endre rózsája, 
A „Fehér leány virág-kezei" c. Ady-vers története. — Két ismeretlen Ady-
levél. Adynak 1915 márc. 9-én és 1916 nov. 19-én írt levelei (egy-egy nyíregy-
házi gimnázistához). — Dénes Sándor: Egy ismeretlen Ady-vers. Ady „Tánc-
iskolában" c. 24 soros (barátja kedvéért írt) versének története és köz'.ése. 

L i t e r a t u r a , — 1929. évf. 10. sz. R. M.: A történelmi nevezetességű 
Ady-vita. (Vadnai Béla dr. két nagy magyar íróról.) Lévay József egykori, 
Rákosi-Gyóni-kultuszával szemben Ady mellett állást foglaló nyilatkozatának 
története. — Brachfeld Oszkár: Magyar irodalomtörténet — kínai nyelven. 
Hír arról, hogy Wu Kang, a kantoni egyetem Párieban tartózkodó, meg-
bízott előadótanára meg akarja írni a magyar irodalom történetét kínai nyel-
ven. E mű állítólag a csodaszarvas regével fog kezdődni és „előreláthatólag 
Adyval fog végződni". — Szabó Dezső húgának naplója. A szabadkai Bács-
megyei Napló munkatársa megszerezte az ismertnevű író nővérének napló-
jegyzeteit, amelyekről kitűnt, hogy nincs irodalmi érdekességük. A cikk néhány 
mondatot szószerint is idéz belőle, de hozzáteszi, hogy elhibázott dolog lenne 
a benne foglalt egyoldalú beállítás után véleményt alkotnunk az ot t szóban-
forgó kérdésről. — A magyar könyv mesterei c. rovatban „egy névtelen 
szerző" — a magyar esztétikai literatúrának egyik régi, jónevű műve-
lője — Voinovich Géza írói arcképét próbálja megrajzolni (fényképmel-
léklettel). Voinovich Géza liberális és konzervatív, mind a kettő vagy egyik 
sem. Magyar, ember és az irodalom szerelmese. Túl az összes izmusokon, a 
magyar irodalom, a magyar könyv szerelme haj t ja s amellett van, aki — e 
mellett. — Rónay Mária: A magyar operett megszületése. Heltai Jenő, Fedák 
Sári és Szabó Sándor, nyilatkozatai Kacsóh Pongrác János vitéz c. operett-
jének sikeréről. — 11. sz. Somogyi Mária: Palinódia. Emlékezés Tóth Árpádra„ 
(T. A. arcképével.) A szerző Debrecenben meglátogatta az ifjan elhúnyt költő 
édesanyját s elbeszélgetett vele fiáról. — Szenes Erzsi : Kitől tanult meg 
magyarul a Jókai-regények cseh fordítója. Prágában két Jókai-fordító is él. 
Az egyik, Mayerhoffer Gusztáv, katonakorában egy társától, Bródv Sándor-
tól, a későbbi neves írótól tanult meg magyarul. Jan Strelbának, a másik 
fordítónak felesége, Juhász Olga, szolnoki származású magyar nő s buzgó-
munkatársa férjének. Együtt fordítják a magyar regényeket. 
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Magyar Könyvviteli folyóirat. — 1929. évf. 5. sz. Vineze Frigyes: 
Makó Pálnak „Institutiones arithmeticae" címen 1777—78-ban megjelent tan-
könyve. A százötven évvel ezelőtt megjelent szakirodalmi mű könvwiteltani 
részének ismertetése. 

Magyar Könyvszemle.— 1929. évf. 1—2. sz. Gulyás Pál: Melius 
Péter Herbáriumának címképéről. A Heltai Gáspárné kiadásában 1578-ban meg 
jelent Melius-féle Herbarium címlapját egy fametszet ékesíti, mely négy szimultán 
jelenetben ábrázolja a növényok termesztését, árusítását, páro!ását és gyógy-
szerül alkalmazását. E kép éppoly kevéssé eredeti, mint a munka, amelynek 
díszéül szánták. A négy jelenet közül háromnak mintája megtalálható a Loni-
cerus-féle Kräuterbuch 1577-i kiadásában. — Huszti József: Angelus Callimachus 
Siculus költeménye Báthori Miklóshoz. F. A. Termini, olasz tudósnak Pietro 
Kansanoról 1915-ben Palermóban megjelent műve egy palermói kézirat nyomán 
közli Ransanonak Báthori Miklósra vonatkozó részletét s abban Angelus Calli-
machusnak a nevezett magyar főúrról szóló latin versét. Eansano bevezető meg-
jegyzéseiből látni, hogy A. Callimachus Siculus já r t Magyarországon s Báthori-
nak Galeottótól is leírt váci püspöki udvarában szíves fogadtatásra talált. — 
Gárdonyi Albert: Régi pesti könyvkereskedők. (VI.) Müller József (1813—1856), 
Ivanics Zsigmond (1815—1844), működésének ismertetése. — Iványi Béla: 
Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon. Rendkívül érdekes ada-
tok a címben ír t kérdésről az 1331—1491 közti időből. A szerző megállapítása 
szerint nálunk eddig még csak távoli kísérlet sem történt arra nézve, hogy valaki 
összeszedje, megszerkessze és közzétegye egy Monumenta ad históriám librorum, 
bibliothecarum et typographiarum Regni Hungáriáé spectantia hatalmas anya-
gát. — Hevesi András : A magyar vonatkozású francia színdarabok bibliográfiája. 
ötvenöt színdarabra vonatkozó könyvészeti leírás tartalmi ismertetéssel s egyéb 
tájékoztatóval. — Zoványi Jenő: Régi könyvek romjai és nyomai. Bibliográfiai 
adatok. — Kristóf György: Könyvvásárló magyar diák Heidelbergben 1617-ből. 
Adatközlés a szászvárosi ref. Kun-kollégium (most már megszűnt) főgimnáziuma 
egyik kötetében talált följegyzések nyomán. — Pukánszkyné Kádár Jolán: 
A Todoreszku—Horváth-könyvtár ismeretlen régi magyar nyomtatványai. (I.) 
Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I—III. kötetéhez. — 
Huszti József: Andreas Pannoniusnak egy ismeretlen kéziratos munkájáról. 
A Monteleone di Calabriában őrzött Capialbi-könyvtár kéziratai közt \an egy 
kódex, mely Andreas Pannonius nevű, XV. századi nevezetes latin írónknak egy 
eddig teljesen ismeretlen munkáját tartalmazza. Valószínű, hogy e műben — bár 
szerzője az Énekek énekéről elmélkedik benne — lehetnek érdekes, talán ma-
gyar vonatkozású, történeti jellegű kísérletek is. A kódex lemásolására vonat-
kozó engedély megszerzése eddig — ismételt kísérletek dacára — sem sikerült. 

M a g y a r N y e l v . — 1929. évf. 7—8. sz. Csüry Bálint: Gyarmathy 
Sámuel levele Göttingából (1797 jan. 19). Adatközlés. Az Aranka Györgyhöz 
írt, eddig ismeretlen levél eleven képét adja az egykori jeles tudós göttingai 
életének. — Techert József: A Bécsi Kódex tővégi rövid magánhangzói. Rész-
letes nyelvészeti fejtegetés a címben írt tárgyról. — 9—10. sz. Moór Elemér: 
Néhány megjegyzés helyneveink kérdéséhez. Válasz Melich Jánosnak. — A szerző 
szerint a hely névkutatásnak politikai jelentősége nincs; tiltakozik ama fel-
fogás ellen, hogy ő fejtegetéseivel ár tot t a magyarságnak. — Melich János— 
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Pais Dezső: Egy-két helyreigazítás Moór Elemér „Válaszá"-hoz. Felelet az 
•előbbi cikkre. 

Magyar Szemle. — 1929. évf. VII. köt. 3. sz. Trócsányi Zoltán: 
.1 régi könyv sorsa Magyarországon. Ma a régi könyvek piaca bibliofil szem-
pontból üres. Csak az maradt itthon, aminek nincs internacionális értéke. A hit-
bizományi könyvtárak esetleges értékesítésénél az állami könyvtáraknak elő-
vásárlási jogot kellene biztosítani. De már ezt megelőzőleg keresni kellene a 
lehetőséget arra, hogy a hitbizományi könyvtárak anyaga ismertté váljon és 
tiidósok, kutatók könyvtárak útján kikölcsönözhessenek oly forrásmunkákat., 
amelyek közkönyvtárakban nincsenek meg. 

M i n e r v a . — 1929. évf. 4—7. sz. Farkas Gyula: Romános — romántos 
— romantikus. (Részlet ogv Vörösmarty koráról szóló nagyobb tanulmány 
bevezető fejezetéből.) A „romantikus" szó a XIX. sz. elején az ú j természet-
érés kifejezésére jelenik meg és a német lovagregények magyarosításával válik 
általánossá. A húszas években főleg Toldy által németelvű irodalmi értelmezést 
nyer, együtt haladva az irodalmi gyakorlattal. Vörösmarty nem osztályozható 
költői egyénisége adja meg az első lökést magyarelvű értelmezésének megkísér-
lésére, de a közben elterjedő francia romanticizmus hatása megakasztja ezt a 
folyamatot, s amint a költői gyakorlatét is ú j irányba tereli, a szónak is fran-
ciaelvű értelmezést ad . . . Kemény Zsigmond még elmélkedett a fogalom jelen-
tőségén a francia irodalom alapján, Gyulai Pál és az újabb irodalomtörténetírók 
elvi megalapozás nélkül alkalmazzák a romantikus szót, mely így belekerült a 
magyar irodalmi elmélet szókészletébe, megőrizvén eredeti homályosságát. — 
Huszti József: Janus Pannonius és Anjou René. (Előtanulmány egy készülő 
Junus Pannonius-monografiához.) Janus Pannonius a Renéhez ír t költeményével 
az akkor aktuális olaszföldi problémák egyik legkényesebbjét tapogatja e az 
Alfonzótól szervezett nagy dicsőítő kórussal ellentétben, jóformán az egyetlen 
humanista, aki Alfonzót becsmérelni meri. Talán ez is oka annak, hogy a köl-
temény csak egyetlen kéziratban maradt ránk, abban is csonkán. Janus Panno-
nius Alfonzót titokban éppoly nagyra becsülte, mint a többi humanista és 
III . Frigyest, akihez első nagyobb dicsőítő költeményét í r ta René céljai szol-
gálatában, később többször becsmérelte. Egy szóval költőnk megfizetett, vagy 
enyhébben kifejezve, megfizetett szócső volt, mint hasonló helyzetben annyi más 
humanista. — Máté Károly: Sajtó és tudomány. A kialakulóban levő saj tó-
tudomány külföldi helyzetképének ismertetése. Kívánatos volna, „hogy a magyar 
tudományos közvélemény is elismerje a sajtóismeretek szükségességét és belássa 
a magyar sajtótudomány kialakulásának létjogosultságát." A berlini egyetemen 
szkeptikus hangok ellenére is megszavazták a sajtóismeretek tanszékét. Ma csak 
Hollandiában és Magyarországon nincs sajtótudomány. — 8—10. sz. Kastner 
Jenő: Együgyű lelkek tüköré. (Egy középkori legenda életrajza.) A M. T. Aka-
démia 1867 július 22-i ülésén Toldy Ferenc azzal a hírrel lepte meg a hallga-
tóságát, hogy a bécsi udvari könyvtárban fölfedezett egy olasz nyelvű kéz-
iratot, mely Árpád-házi Boldog Margit egy erkölcsi munkáját tartalmazza. 
A szerző a kérdés alapos áttanulmányozása után rájöt t arra, hogy a szóban-
forgó Specchio delle anime simplici c. művet egy, a firenzei Santa Crozetól 
menekült exponált spirituális ferencrcndi testvér munkájának kell tartanunk, 
aki — felismervén B. Margit történetében a szentferenci életeszményt, szájába 
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adja Sz. Bonaventura filozófiájának eretnek árnyalatú változatát. A szent hím-
ben álló Árpád-házi királyleány neve tanainak cégérül, de egyszersmind pajzsul 
is szolgált a nápolyi társadalom előtt, mely érdeklődött fejedelmi házának 
rokona iránt ós tisztelte őt. — Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alap-
fogalmak. (B. Szerző-személyiség.) A könyvvilág kezdetén új jelentőséget nyer 
a szerző személye is. A magyar könyv története külföldön nyomtatot t magyar 
könyvekkel kezdődik, de magyar irodalom csak akkor keletkezhetett, mikor 
magyar könyvnyomtatómesterek vették kezükbe a magyar könyv sorsát. A könyv 
.»zövegkonzerváló képessége még a publicitás megnövekedésénél is inkább fel tudta 
serkenteni az író önérzetét. Régi irodalmunkban Zrinyi Miklóst tekinthetjük e 
megvilágosult írói önérzet legnemesebb kifejezőjének. Ha nem maga a szerző 
mondja el az önérzet varázsigéit, elmondják helyette mások. A dicsérő versek 
épp annyira hozzátartoznak a XVI. és XVII. századi könyvek morfológiájához, 
mint a cím, vagy a szerző neve, vagy az előszó. Az írói halhatatlanságnak a 
szokásos dicsérő verseknél hathatósabb kifejezése a szerző panegirikus életrajza. 
Viszont az életrajznál is magasabb polcra emeli a szerző személyét az „összes 
művek" gyűjteményes kiadása. Ha az író műveinek monumentális kiadására 
zárókövet akar tenni, megírja önéletrajzát. Hogy miként fejlődik a szerző 
személytudatos személyiséggé, az nemcsak az író növekedő önérzetének kifejező-
désein figyelhető meg, hanem azon a módon is, amely szerint a müvek értéke-
lése az eredetiség szempontjából kialakul. A szöveg-eredetiség már elismerésre 
talált, mikor a költött tárgy még súlyos vádakkal állott szemben. A költő a 
fejlődés kezdetén az eredetiség gyanúját óvatosan elhárítja magától. Hosszú 
ideig az imitáció és nem az invenció teszi értékessé az író munkáját. A klasszi-
kus minták helyét idővel újabb ideálok foglalják el, de az az elv, hogy a mű-
vészi alkotás lényege az utánzásban és az örök klasszikus normák követésében 
van, érvényben maradt csaknem a XVIII. század végéig. Még tovább haladt a 
költő az önigazolás és az eredetiség útján, mikor a természetnek utánzásában 
látja a művészet lényegét, A költői ingenium felfedeztetése lassan érlelődik. 
Az irodalmi mű szerzőjének fejlődése: folytonos előrehaladás a differenciátlan 
közösségből a lélek magánossága felé. Az író befelé fordult lelkiismerete azon-
ban nemcsak magát látja, hanem számon t a r t j a azt a tükörképet is, amely 
másokban alakul ki róla. A szellemi vczérség az a legáltalánosabb forma, amely 
a fejlődés magasságán az írói tudat minden más nyilvánulását magában fog-
lalja. E szellemi vezérscg kérdései szolgálnak átmenetül az irodalmi közösség 
leírására. — Máté Károly: Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. Beható 
bírálat. 

N a g y m a g y a r o r s z á g . — 1929. évf. 11. sz. Tomcsányi János: Magyarok 
a háború utáni lengyel irodalomban. Rövid összefoglaló áttekintés a címben 
írt tárgyról. 

N a p k e l e t . — 1929. évf. 20. sz. Brisits Frigyes: Mindszenty Gedeon. 
A katolikus líra benne kapta meg a maga egyéniségét, azokat az alapformákat, 
melyek aztán később napjainkig tartó sokirányú elágazáshoz vezettek. A világ-
nézeti küzdelmek hitvallásának ú j hangja ez, melynek szenvedélyessége s nyelvi 
tisztasága emlékeztet Petőfire, retorikus hangmodora pedig Vörösmarty hang-
pompáját j u t t a t j a eszünkbe. — 21. sz. Fábián István: A kritika válsága. 
A dogmatikus kritika túlmerev, a szubjektív kritika túlszabad. Az idealizáló 
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közönség ítéletét kifejező kritika egyesíti a kettő előnyeit, do megszabadul a 
hátrányoktól. Állandóságot ad neki a nagy műalkotások emléke. Ez teszi lehe-
tővé, hogy a művészeket mindig e magas színvonalra emlékeztesse. E színvona-
lon a kritikát és a művészetet csak egy törvény köti: kifejezése annak, amit 
emberileg jelentősnek, koriéleknek, nemzeti szellemnek vagy kollektív tudatnak 
neveznek. — 1930. évf. 1. sz. Bédey Tivadar: Péterfy Jenő és a törtévetírás. 
Valahányszor Péterfyről írtak, Taine-nel való kapcsolatát kelleténél körülmé-
nyi sebben feszegették. Annyi bizonyos, hogy gondolatvilágát megtermékenyí-
tette, de a maga párt jára meg nem nyerte. Ellenben Rankehoz benső rokon-
érzés csatolta; s már az sem véletlen, hogy a nagy történetírók közül elsőül vek 
kötöt t ismeretséget: művében a történettudomány földjének Hegel gondolat-
világától előidézett megtermékenyillését csodálta. A szemlélődés nyugodtabb 
atmoszférájából a polémia légkörébe ragad Péterfy Történet és természettudo-
mány c. dolgozata, melyben szinte összegezi mindazt, amit a történeti felfogásról 
gondolt. Szerinte (Du Bois—Reymonddal szemben) a történet mozgató hatal-
mát és fejlődésének törvényét nem a természettudományi ismeretek s nem a 
bármily eszményi fokon álló technika határozzák meg, hanem a népek jelleme, 
az államalakulások behatásai, az emberi akaratnak s tehetségnek a népek mil-
lióin csodálatosan átszűrődő nyilatkozásai. A magyar szabadságharc lélektani 
mozzanatokban bővelkedő korszaka Péterfyt erősen vonzotta; legfőképen 
azonban Széchenyi alakja és sorsa. Utóbbiról Kemény óta Péterfynél szebben 
és jobban nem írt senki. Felfogására jellemző, hogy az élő történettudományt 
megfelelő elvi háttér nélkül a lélektelen merevedés veszedelmétől féltette. Általá-
ban, ami szót ő a történetírás legmagasabb kérdései felől ejtett , úgy volt 
mondva a XIX. századnak, hogy a huszadik század is értsen belőle. — Веха 
Dezső: Az első királylátogatás magyar színielőadáson. A Székesfejérvári Nem-
zeti Színjátszó Társaság 1820 szept. 28-án Pesten, az akkori Theatrum-piacán 
.(a mai Vörösmarty-téren) levő városi színházban (Königl, Städtisches Theater) 
előadta Kisfaludy Károly A tatárok c. négyfelvonásos eredeti vitézi játékát. 
Az előadást végighallgatta Ferenc József király is kíséretével. (A cikk az egy-
korú színlapot is közli.) 

N é p t a n í t ó k Lapja . — 1929. évf. 41—42. sz. Körösi Henrik: Benedek 
Ehk emlékezete. A nemrég elhúnyt jeles író érdemeinek méltatása a népiskolá-
hoz való viszonyában. 

N y u g a t . — 1929. évf. 24. sz. Földi Mihály: Magyar író napjai. A szerző 
az „övék az élet" c. különösebb célzat nélküli regényéről megjelent jobb- és 
baloldali kritikákból megtudja, hogy két emberről és azok környezetéről szóló 
regényében a polgárság és munkásság társadalmi válságát akar ta megoldani 
s míg a polgárság felé forradalmi szenzációt adott, a munkásság felé elkésett 
tételt fejtegetett. Folytatólag megállapítja, hogy világnézeti szempontoktól 
hangos a magyar kritika egy része, de hol találjuk irodalmunkban a világ-
nézetet? Utal NyigrL Imrének a „Pártszervezet" c. folyóiratban Az irodalom 
elveszett pozíciója címen ír t szocialista hangszerelésű panaszára, mely katolikus 
és protestáns színezéssel is hallható. Sok baj magyarázata, hogy a magyar iro-
dalom nem érzi eléggé háta mögött a közönséget. Meg kellene egyszer írni vala-
kinek a magyar közönség történetét. „De talán ennél is érdekesebb és haszno-
sabb volna: megírni az igazságtalan ítéletektől hemzsegő magyar irodalom-



4 6 FOLYÓIRATOK S Z E M L É J E . 

történet revizióját." (Kár, hogy a szerző panasza adós marad a nevekkel. 
Vájjon kikre gondolt, mikór merész jelzőjét leírta?) — Németh László: Babits 
Mihály tanulmányai. A szerző szerint Babits „legnagyobb érdeme, hogy a nagy 
művészet közelségében érett ízlése a forma oly magaslatára kényszerítette 
a magyar tanulmányt, melyet felülmúlni mindig izgató s alig megvalósítható 
feladat lesz". — Marczali Henrik: Emlékeim (XIV.) Egyebek között Jókaira, 
Gyulaira, Tóth Bélára, Mikszáthra vonatkozó kisebb jelentőségű adatok. — 
Farkas Zoltán: .4 Prohászka-legenda. Kritikai megjegyzések, vonatkozással 
Földi Mihálynak egy Prohászkáról szóló cikkére. A szerző szerint Prohászka 
„művészileg is ellenállhatatlan formát nem tudott adni írásának vagy beszédei-
nek. Gondolatai gyakori bizonytalanságának a kifejezés bizonytalansága felelt 
meg". 

P á s z t o r t ű z . — 1929. évf. 20. sz. (w. gy.): Károli Gáspár Irodalmi 
Társaság. Hír arról, hogy az erdélyi és bánsági szellemi élet több vezető tagja 
Károli Gáspár protestáns bibliafordító emlékének ápolására külön irodalmi 
társaságot alapított. Ha tekintetbe vesszük, hogy Erdélyben már van egy 
Unitárius Irodalmi Társaság s van egy Erdélyi Katholikus Akadémia is, akkor 
megállapítható, hogy most már a nagyobb erdélyi felekezetek mindegyikének 
megvan a külön irodalmi szervezete. — 21. sz. Kristóf György: Beth'en Gábor 
és irodalmunk. (Vázlat.) Költői müveket nem írt Bethlen, leveleinek tartalmi 
értékéről, politikai stílusáról azonban elismeréssel szól életrajzírója. Amily 
szívesen támogatta a nagy fejedelem irodalmunkat, éppoly hálával emlegeti 
a lakját költészetünk. (A cikk az idetartozó adatokra is hivatkozik.) •— 22. ez. 
Kovács László: A múlt dicsérete. Ha az volna ma a költő feladata, hogy a 
piacra kiálljon: valljon és vállaljon, azt diktálni igazán nem lehet. Az irodalmi 
programmnak önmagában nincs reális értéke. — 25—26. sz. Kovács László : 
Kós Károly (arcképpel). Kós építőművész és gratikus. Keze alól nem kerül ki 
sűrűn az írás és a könyv. De mindig komoly eseményt jelent, amikor Erdély 
mai irodalmi életében megjelenik. Kétségtelenül ő az, aki ma leginkább „erdélyi" 
író. (A cikk Kosnak eddig megjelent műveire — Varju-nemzetség, Erdély, 
A Gálok stb. — is utal, sőt rövid ismertetésüket sem mellőzi.) — Kristóf 
György : Emlékezés Thaly Kálmánról. Meleghangú cikk a néhai jeles történet-
íróról. (A szerző Thalynak hozzáintézett két levelét is közli.) 

P r o t e s t á n s S z e n i l ö . — 1929. évf. 9. sz. Hegyaljai Kiss Géza: Tompa 
Mihály barátsága Gyulai Pállal. (Adatközlés. Tompa négy és Lévay J. hét 
levele Gyulaihoz.) — Kerecsényi Dezső: Fejedelmek órája. A XVI. századi 
politikai irodalom nálunk oly munkával indul ol, mely félig még a kor szép-
irodalom-fogalmát hordja magán s csak másodsorban a politikai célzatot. Ez 
a „Horologium Principum azaz a Fejedelmek órája" (1610), a spanyol Antonio 
de Guevara könyve egy részének fordítása. Nő számára készült. Az özvegyen 
maradt Istvánffy Éva asszony kapott benne tanácsokat gyermekei vezetésére 
s alkalmas volt még az akkori úriasszony irodalmi igényeinek kielégítésért-. 
Az uralkodás módjainak már teljesen elvi tisztázása nálunk szintén oly könyv-
vel kezdődik, melynek pillanatnyi helyzetből fakadó nevelői céljai vannak. 
I. Jakab angol király í r t a fiának s a magyar fordítás címe: „Királyi ajándék'' 
(1612). Bár ez a könyv az uralkodás minden apró tényére kiterjed, a kor eszme-
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világa számára két dolgot hangsúlyozott. Először is meghatározta a monarchia 
fogalmát. Azután megállapította, hogy ez a monarchia isteni eredetű. Ezek 
a gondolatok rakták le a magyar szellemi életbe az újabbkori isteni eredetű 
abszolutizmus alapköveit. Valamivel később Osztrosith János báró két disputá-
jában („Do maiestatis absoluta potestate . . . ." és „De maiestate . . . " Wittenberg, 
1616) kimondja, hogy az uralkodói méltóság a törvényektől független legfőbb 
hatalomban áll. Az e korbeli évtizedek abszolutisztikus lendülete kétségtelen. 
Nyíltan és burkoltan Machiavelli árnya kísért. A harmincéves háborúban kínlódó 
nemzetek számára az államkormányzás e formája a belső nyugalom reménységé-
vel kecsegtetett. A „Királyoknak tüköré" (1626) írója azonban a túlhangsúlyo-
zott földi hatalommal szemben már figyelmezteti Bethlen Gábort a v i r tus 
principumra. Ne féljen az ily virtusos fejedelem a machiavellisták rettentéseitől, 
í r ja az érsekújvári Frisnitz Boldizsár (De virtute prineipum. . . (1625). Ezeket 
a fejedelmi virtust megtestesítő uralkodókat keresi most a politikai elmélkedés: 
Bethlen Gábor korában vagyunk. — 10. sz. Kerecsénvi Dezső: Magyarországi 
latinság. Amint a magyar irodalomtörténetírás a maga egészében, úgy ennek 
egyik újabb és állandó fejlődésben levő iránya, a szellemtörténet sem képzelhető 
el a magyarországi latinság ismerete nélkül. Azokra az eszmékre, melyek Euró-
pát foglalkoztatták, egy időben a magyar szellem latinul reagált. — Pukánszky 
Béla: Lessing magyar theológiai ellenfele. Gertinger János eperjesi theológue 
Brüderliches Sendschreiben (1780) című füzetének s Lessinghez való viszonyai 
nyomainak ismertetése. 

S z é p h a l o i n . — 1929. évf. 9—10. sz. Rákosi Jenő levele Juhász Gyulához. 
(1911 április 18). Adatközlés. — Földessy Gyula: Ady, Babits, Kosztolányi. 
(Az Ady-vita mai állása.) Az Ady-ankét az Ady-probléma még megoldandó 
részleteihez semmivel sem járult hozzá. Ady figuráján egy fikarcnyit sem változ-
tatot t , de ki lehetett érezni még a Kosztolányi cikkéből s a Kosztolányi-féle 
hozzászólásokból is, mennyire hatalom Ady a lelkekben. — 11—12. sz. Solilo-
quia. Irodalomtörténeti érdekű idézetek Prohászka Ottokár nemrég megjelent 
naplóiból. 

T h e o l o g i a i Szemle . — 1925. évf. 1. szám. Keresztesi József napló-
jegyzetei akadémiai útjáról. Adatközlés. (Keresztesi József 1748—1812-ig élt, 
biharmegyei, szalacsi ref. lelkész nagyértékű naplóját kiadta S. Hoffer Endre 
(Pest, 1868), de hiányosan. A kiadás alapjául szolgáló kézirat most előkerült 
s így lehetővé vált a szövegből elhagyott részek közlése is.) — Révész Imre: 
A magyarországi protestantizmus történetirodalma az összeomlás óta. Szemle-
szerű, megbízható áttekintés a címben írt tárgyról (az 1918—1925. évkörre 
vonatkozólag). — 2. sz. Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. (II.) 
Az olőbbi számban megkezdett adatközlés folytatása. — Harsányi Is tván: 
Adalékok Bornemisza Péter életéről. 1. Bornemisza bécsi tanárának, Tannerus-
nak följegyzése a XVI. századi híres protestáns prédikátorról. 2. Bornemisza 
eddig ismeretlen följegyzése. (Becses adatok a sárospataki könyvtárban végzett 
kutatások nyomán.) — Rácz Lajos: Comenius és Apáczai. Helyreigazító észre-
vételek Neményi Imre Apáczai Csere János c. könyvének Comenius és Apáczai 
viszonyát tárgyaló részére. — 3. sz. Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai 
útjáról. (III.) Folytatólagos adatközlés. — Zoványi Jenő: Sámbár Mátyás és 
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Kis Imre hitvitái s uz ezekkel egyidejű hitvitázó müvek. A címben írt tárgyra 
vonatkozó körülbelül száz darab (XVII. századi) vitairat könyvészeti ismer-
tetése. — 4—5—6. sz. Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. (IV.) 
Folytatólagos adatközlés. — 6. sz. Ilarsányi Is tván: Eddig ismeretlen följegyzés 
Bod P. Szent Heortokrates-éről. Adatközlés. — 1926. évf. 1—2. sz. Harsányi 
István: Miskolczi Csulyak István élete és munkái. Az 1575—1645-ig élt neve-
zetes ref. lelkész és író pályarajza. (Külön is megjelent.) — 3—6. sz. Keresztesi 
József naplójegyzetei akadémiai útjáról. (VII.) Folytatólagos adatközlés. — 
Historicus: D. simái Erdős József élete és működése. A debreceni egyetem tudós 
tanárának pályarajza és irodalmi műveinek felsorolása. — Zoványi Jenő: Meg-
jegyzések a „Miskolczi Csulyak István élete és munkái" című cikkre. Helyre-
igazító észrevételek Harsányi István dolgozatára. — Harsányi István: Válasz 
Zoványi megjegyzéseire. Felelet az előbbi közleményre. — 1927. évf. 1—4. ez. 
Payr Sándor: Luther és az egyházi ének. (III. Luther énekei a magyar irodalom-
ban.) Luther köréből, Wittenbergből jöttek haza azok az első magyar ének-
szerzők, akik i t t először adtak ki hangjegyekkel és zenei utasításokkal ellátót; 
énekeket és énekeskönyveket. Így tehát Luther hatása úgy a magyar protestáns 
énekköltészetben, valamint az egyházi téren is könnyen kimutatható. (A szerző 
a továbbiakban idézetekkel szemlélteti 1. Luther és az első magyar protestáns 
énekszerzők viszonyát; 2. Luther énekeinek gyarapodását magyar énekes-
könyveinkben; 3. az „Erős vár" és Luther énekeinek újabb fordításai kérdését. 
— Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. (VIII.) Folytatólagos 
adatközlés. — Miklós ödön: A külsősomogyi traktus kánonoskönyve. Üjkéri 
Gergely felsőiregi ref. lelkésztől 1645 körül összeírt kánonok s egyéb jegyzetek 
ismertetése. — 5. sz. Ifj. Szabó Aladár: Szikszai György élete és munkássága. 
(Arcképpel.) Az 1738—1801-ig élt jeles debreceni lelkész pályájának és írói 
munkásságának részletes ismertetése. — Keresztesi József naplójegyzetei 
akadémiai útjáról. (IX.) Folytatólagos adatközlés. — Gulyás József: 
Keresztesi József. Részletes irodalmi arckép és Petrik Géza meg Szinnyei 
József könyvészeti adatainak kiegészítése. — 1928. évf. 1—2—3—4. sz. 
Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. (X.) Folytatólagos 
adatközlés. — 3—4. sz. Envedi Andor: Magyar református kátéiroda-
lom. Gazdag anyaggyűjtésen alapuló hosszabb ismertetés. — Révész Imre: 
Krisztus és az Antikrisztus. Tanulmány Ozorai Imre XVI. századi, híres refor-
mátor életéről és működéséről. — Gulyás József: Lengyel József. Az 1770— 
1821-ig élt neves szalacsi (biharmegyei) ref. lelkész és énekszerző munkásságá-
nak ismertetése. — 5—6. sz. Miklós ödön: Magyar diákok a leideni Staten Col-
legeben. Tüzetes adatközlés. — Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai út-
járól. (XII.) Folytatás. — 1929. évf. 1—3. sz. Miklós Ödön: A hercegszöllősi 
kánonok (1576) eredete. — Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. 
(XIII.) Folytatás. 

TJj Idők . — 1929. évf. 43. sz. Németh Károly: öszi beszélgetés... 
Arany János lapjának egyik munkatársával. Riportszerű cikk Torkos Lászlóról, 
aki kilencvenéves kora terheit testi és szellemi frissességgel hordja. Még verseket 
is ír, legutóbbi ilynemű művének címe: Vénasszonyok nyara. — 48. sz. Katona 
József emlékérme. Szántó Gergely műveinek fényképmásolata. 
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II. Hírlapok. 

B u d a p e s t i Hir lap . — 1929. évf. okt. 22. Endrődi Sándor síremlékének 
felavatása. Napihírszerű tudósítás. — Nov. 10. (W. G.): Toldy Ferenc hetvenöt-
esztendős leánya. A nagyérdemű irodalomtörténetíró leánya angol leckeórák 
adásából él. — Dec. 25. Major Ervin: Rákóczi-nóta és Rákóczi-induló. 
A Rákóczi-nótának több variánsát ismerjük, ezzel szemben a Rákóczi-indulónak 
az a kiadása, mely a legrégibbnek tekinthető: Scholl Miklós Beliebter Marsch-ja, 
semmiben sem különbözik a ma ismert indulótól. Scholl Miklós szerepe sincs 
még teljesen tisztázva, azonban az újabban előkerülő adatok alapján nem 
lehetetlen, hogy valóban ő volt az induló szerzője. — Vargha Gyula poszthu-
musz versei. „A z'rci erdőben" című 8 soros vers közlése. 

M a g y a r H i r l a p . — 1929. évf. dec. 25. Krúdy Gyula: Ady Endre és 
barátja. Szépirodalmi jellegű elmefuttatás Adyról, vonatkozással Révész Bélá-
nak a költőről írt könyvére. — Hegyaljai Kiss Géza: Tompa Mihály ismeretlen 
levelei Egressy Gáborhoz. Adatok az első magyar színházi lap alapításának és 
megszűnésének történetéhez. 

M a g y a r s á g . — 1929. évf. 227. sz. Dóczy Jenő: Arany János Debre-
cenben. Adatok Arany János környezet rajzához abból az időből, mikor a nagy 
költő a debreceni kollégium diákja volt. Irodalomtörténetírásunk e termékeny 
szempontot eddig elhanyagolta. A helyi hagyományok és emlékek alapján arra 
lehet következtetni, hogy a kutatók fáradozása még sok érdekes vonással gazda-
gíthatná Arany ifjúkorának részletrajzát. — 262. sz. Oravecz Ödön: Dácil 
Ferenc. Hosszabb megemlékezés Dávid Ferencről, az erdélyi unitárizmus XVI. 
századi vezető egyéniségéről, halála 350 éves fordulója alkalmából 

NeniZiCt^ Ú j s á g . —1929. okt. 9. Mindszenty centenáriumán Egerben. Mind-
szenty Gedeon születésének százéves fordulója alkalmából Egerben rendezett 
emlékünnep részletes leírása. — Nov. 10. Alszeghy Zsolt: Katholikus irodalom. 
A kath. irodalom Programm ja nem lehet egyszerű érzéketlen életmásolás; állást 
foglal minden emberi életnyilvánulásai szemben, megbecsüli életértékét, leméri 
a szeretet mérlegén. — Dec. 25. Amikor elvették Vörösmarty páholyát. Vörös-
marty Mihály 1843 szeptemberében Csépről, a Nemzeti Színház igazgatójához 
intézett levele egy színházi bonyodalom ügyében. 

P e s t i H i r l a p . —1929. évf. 268. sz. T. E. : Üj sírba temették Reviczky 
Gyulát. Hosszabb napihírszerű tudósítás arról, hogy Reviczky Gyulának a 
budapesti kerepesi-úti temetőben nyugvó hamvait 1929 novemberében ú j sírban 
helyezték el. A hamvak átköltöztetésénél a Pesti Hírlap egyik munkatársán 
kívül csupán Petri Mór volt jelen a Petőfi-Társaság képviseletében. 

P e s t i H i r l a p V a s á r n a p j a . —1929. évf. okt. 6. Hegyaljai Kiss Géza: 
Szemere Miklós eredetisége. Szemere Miklós költeményei között azok a leg-
szebbek, melyekben a természet forró szeretetét zengi. Költészetet ot t , ahol 
politikai puritánsága nem ragadja féktelenségre, mindenütt élvezetessé, kedvessé 
avatja humora. — Okt. 27. Hegyaljai Kiss Géza: Ismeretlen Tompa-versek. 
Adatközlés tájékoztató sorokkal. (Emléklap Szathmári Király Idának. Jánosi, 
1859 ápr. 26. — Emléklap Roffi Borbély Paulina kisasszonynak. Jánosi, 1859 
ápr. 26. — „A szép Kati": Böszörményi Katalinnak ír t vers.) — Károssi Pál: 

Irodalomtörténet. 4 
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Kisfaludy Károly második temetése. Adatközlés. — Nov. 10. Lonkei Henrik: 
A két Bólyai. (Levelek az 1847—1856. évekből.) A két Bolyai nevében írt 
keltezés nélküli, képzelt levelek. — Nov. 24. Hegyaljai Kiss Géza: Wesselényi 
Miklós levelei Kazinczy Gáborhoz. Négy levél az 1848 okt. 1. és nov. 3. közti 
időből. — Dec. 8. G. В. Sólyom Fekete Mária: Arany János, a jó gazda. Arany 
egyik, 1868 márc. 25-én, Pestről Nagyszalontára, Ercsey Sándorhoz intézett, 
gazdasági vonatkozású levelének közlése. — F. P. : Felállították Bécsben Bes-
senyei György szobrát. Hír arról, hogy Róna József szobrász, Klebeisberg Kuno 
gr. megbízásából elkészítette Bessenyei György életnagyságú, ülő szobrát s azt 
Bécsben a magyar testőrség egykori palotájának lépcsőházában már fel is állí-
tották. — Szigethy Ferenc: Tóth Ede születési helyén. Apróságok a néhai jeles 
színműíróról. 

P e s t i N a p l ó . — 1929. évf. nov. 17. Szász Károly centenáriuma. Tudó-
sítás arról, hogy a néhai jeles költő és műfordító munkáiból egy ötkötetes 
emlékkiadás jelent meg. 

Ú j s á g . — 1929. évf. dec. 25. Aranyi Lipót: A „hanvai remete" és 
Tompa Mihály. Adatok Tompa M. és Hanvai Zoltán ismeretségének történeté-
hez. (Tompa M. sírjának fényképmásolata.) 



F I G Y E L Ő . 

Bírálat vagy hírverés? 

A mai irodalmi életnek sok jelensége érdemelne feljegy-
zést, részint némi eszméltetés, részint a történelem számára való 
megőrzés céljából. Töblb, mint amennyi ebben részesül. I t t is 
egy kis jellemző adalékot szolgáltatunk napjaink irodalmának 
történetéhez. 

Észrevétlenül kezdődött, de ma már nagyarányú egy ú j 
műfa j fejlődése, amelyet ta lán irodalmi önbírálatnuk nevezhe-
tünk. Ez az elnevezés kissé megtévesztő, mert az értelme kettős 
és kivált így egyes számban mondva nem lehet hirtelen tudni, 
mit is értsünk raj ta . De éppen azért találó a kifejezés, mer t a 
vele megjelölt írásmű is megtéveszt», sőt éppen a megtévesz-
tés a célja: azt akar ja elhitetni, hogy valami alapos megbírálás 
kedvező eredményét olvassuk, pedig az írónak sajá t becses 
alkotásáról í r t hírverő cikke van előttünk. Az igazi önbírálat 
írónak is, másnak is a legmagasabbrendű szellemi munkája , 
mert a legnagyobb önuralmat és igazság-szeretetet k ívánja meg: 
önmagával igyekszik az ember igazán tisztába jutni, tehát érté-
két és gyengeségét egyaránt megismerni; ezek az irodalmi ön-
bírálatok pedig azt akar ják , hogy az olvasó ne alkothasson az 
íróról tiszta képet, csak értéket lásson benne, azt is hatvá-
nyozva, ne a maga fejével ítéljen, hanem az író sugallása sze-
rint s legalább is kénytelen legyen megküzdeni ezzel a maga 
véleményének alakulása közben. A cél tehát az üzlet: nem az 
érték meghatározásáról, hanem az író tekintélyéről vagy éppen 
a munka kelendőségéről v a n itt szó. Magától bizony nem megy 
semmi, de a régi ember furcsál ja : az író maga ver je a hírt, 
azaz a hírért a dobot?! 

Ezek az önbírálatok érdekes fejlődést jelentenek. Egyrészt 
a kiadói hirdetések finomultak irodalmi műfa j já s érthető, ha 
arra bízzák ezek megírását, aki legjobban ismeri a művét. Más-

4 ' 
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részt pedig a „bírálatok elleni kölcsönös biztosítás" ma is ural-
kodó, de nem mindig pontosan működő rendszeréből nőtt ki az 
ön biztosítás, az „irodalmi önsegély" korszerű rendszere. S ez 
változatosan működik. Közvetett alakja áll előttünk pl. akkor, 
lia lapok és folyóiratok állandóan a felső fokon dicsérik a nagy, 
az európai hírű, a népszerű stb. írót, aki éppen szerkesztőjük 
vagy munkatársuk; — közvetlenebb, amikor példáid maga í r j a 
a szerző, de névtelenül, hogy ő az újabb irodalomnak sokat 
ígérő, kiemelkedő értéke, vidéki közlésié szánt szövegben szeré-
nyen „városunk (vármegyénk) szülötte és büszkesége"; — az 
már aztán egészen közvetlen, lia elképesztő is, mikor komoly 
könyvben olvassuk a szerzőnek önmagáról í r t megállapításait, 
hogy ezt vagy azt a kérdést ő milyen nagyszerűen tisztázta, 
holott a fogalomzavar abban tőle terjedt el, vagy másik szerző-
nek bámulatos önérzetű hivatkozását „beható részletkutatásaira" 
Olyan téren, amelyen az á l ta la közölt eredmények vagy gondo-
latok inás szerzőtől már azon módon ismeretesek. Ezek csak 
példák, nem is a legfeltűnőbbek; azt mutat ják, mire gondolunk 
az irodalmi önbírálat furcsa nevén. 

Nagyon komoly jelenség ez, ha nehéz is róla csúfolódás 
nélkül beszélni, mert emberi gyengeségek mutatkoznak benne. 
Komollyá teszi azonban sok minden, ami okozza és ami vele 
jár . Az okok közül meg kell lá tni azt a keserves versenyt, amely 
a szűkebben értett irodalom munkásai között kevesek nagy-
szerű meggazdagodását, sokaknak tisztességes kenyerét bizto-
áítja, a nagy sokaságnak azonban egy-egy fa la t megszerzését 
is nehézzé teszi. A tudományos irodalomban nem éppen ilyen, 
de nem is egészen más a helyzet; nehéz kiadási viszonyok, 
kevés szakfolyóirat, némelyik szakban a tudományos kr i t ika 
fejletlensége vagy éppen tel jes hiánya, egy-egy ponton a 
nagyon céltudatos, sőt célzatos „ismertetési politika" egészség-
telenné teszi a hangulatot és felszabadít olyan indulatokat is, 
amelyek egyébként nem jelentkeznének. Így válnak néha szép-
írók is, tudománnyal foglalkozók is, önmaguknak nagyobb 
tisztelőivé, mintha megkapnák, amihez joguk volna s a boldo-
gulás eszközei között nem vet ik el az öndicséretet sem, amit 
pedig régebben senki meg nem engedett volna magának! Aki 
t. i. csakugyan tar to t ta valamire a munkáit. Ma azonban azt 
tapasztaljuk, hogy ez az ósdi álláspont igen rosszul kamatozik, 
a szemérmes koldus üres tar isznyájáról szóló példázat igazsága 
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korlátlanul érvényesül. S nem azok legkevésbbé szemérmesek, 
akiknek leginkább volna szükség-ük segítségre, de éhen vagy 
észrevétlenül vergődnek és pusztulnak el nagyobb tehetségek, 
csak azért, mert beléjük nevelt vagy öröklött élhetetlenségük, 
igazán írói vagy tudós lelkületükből származó önérzetes sze-
rénységük nem engedi őket sem magukról hírt verni, sem hír-
verő paj tásokat szerezni, sem koldulni. Ekként aztán az „aki 
b í r j a . . . " elve az irodalom minden ágában különös módon ül 
diadalt. 

Akár erről a kis észleletről indulva is tovább lehetne 
menni a mai irodalmi viszonyok elemzésében s ez nem is meg-
vetendő feladat olyan embernek, aki ezeket alaposan ismeri, 
de maga nem érdekelt, se nem „beérkezett", sem elnyomottnak 
nem érzi magát, csak nyugodt ügyelője a zajlásnak. S az ilyen-
nek bizonyosan kialakul az a nézete is, hogy ezek az irodalmi 
önbírálatok nemcsak a mai ízlés szempontjából, hanem iro-
dalomtörténeti okból is figyelmet érdemelnek. Nehézzé teszik, 
hogy majd tiszta képet nyerhessenek a későbbi kutatók; nem 
igazi képét adják művek és i rányok hatásának; meghamisít-
ják a kortársak ítéletét, előtérbe tolnak jelentéktelen, de „jól 
adminisztrált" könyveket és írókat. Az utókor ítélete elvégre 
nem a mai kor dolga s bízhatunk az utódaink igazságra törek-
vésében. De az a mi dolgunk, hogy ez az egészségtelen, sőt 
tisztességtelen verseny nem engedi meg olyanok térhezjutását, 
akik öndícséreteket nem írhatnak, mert vagy az érzéseik 
finomabbak, vagy módjuk nincs reá. Ez, a mai állapot nemcsak 
sok apró ember felszínre jutását, hanem sok súlyosabbnak 
lemaradását idézi elő. Hiszen ez sem csak mai jelenség, jó 
sokat mutat ilyen esetet multunk is, de mégis csak f á j szem-
mel látni értékek kallódását. 

Változást jelentene, ha valami módon szokássá lehetne 
tenni napilapban is, egyebütt is, hogy élesen különböztessék 
meg a bírálatot és a reklámot. Ma már több lap külön közli a 
beküldött híreket azoktól, amiknek maga j á r t u tána ; válasz-
szák külön a. megfizetett, hírverő dicséreteket is a komoly 
mérlegeléstől. Nem régen sorra minden lapban nagy cikkek 
voltak egy alig megszáradt munkáról , amelyet mint a leg-
nagyobb irodalmi eseményt ünnepeltek, holott akkor azt senki 
még el sem olvashatta, nemhogy tanulmányozhatta és meg-
bírálhat ta volna. Milyen egészen másként hat ugyanaz a szö-
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veg, ha tudja a „megfőzendő" olvasó, hogy azt a hatalmas 
dicsőítést maga a szerző írta többféle alakban. El kell jönnie 
megint annak az időnek, amikor tudjuk, mint pár évtizeddel 
ezelőtt még tudtuk, hogy melyik lapnak vagy folyóiratnak a 
hozzászólását lehet komolyan mértékül vennünk! S ha meg-
szűnik az a tűrhetetlen helyzet, hogy hírverő cikkek tárgyi 
bírálat mezében jelenjenek meg, az igazi bírálatot lehetetlenné 
tegyék, sőt i ránta eleve bizalmatlanságot keltsenek, akkor 
egészen bizonyosan kifejlődik az írókban az igazi önbírálat, 
sa já t értékük megbecsülése, fejlesztése s az idegen bírálaton 
való öröm, mert az elismerés akkor igazán elismerés lesz má-
sok szemében is. 

A komoly bírálatnak nagy segítsége s történeti szempont-
ból is becses, ízlés és irodalmi verseny tekintetéből nem kifogá-
solható az íróknak olyan önismertetése, amely nyil tan szól pl. 
ar ról : hogyan jutott a szerző tárgyához, miként fogta fel, mit 
akar t kifejezni, miként ítéli meg eredményeit vagy hogyan 
nézi alakjait , már aszerint, hogy kuta tás eredményéről számol-e 
be, avagy regényt írt. Az ilyen, nem értékelő, csak tájékoztató, 
a lá ír t szerzői nyilatkozat az érdeklődést felkelti s a szakértő ol-
vasó ítéletét is alaposabbá, igazságosabbá teheti. Ezek meghono-
sodása kívánatos, mert megszüntetné az irodalmi önbírálatokat 
s fokozná éppen azt, aminek hiányát bizonyítják mostani meg-
figyeléseink: az írók önbírálatát. Remete Pál. 

Elhunytak. 
BECK GÉZA hírlapíró, megh. Budapesten 1930 jan. 1-én 67 éves korában. 
DÉSY ANNIE (özv. Samassa Adolfné), belügymin. tan. özvegye, megh. 

1929 okt. 25-én. Dolgozott az Alkotmányba, Nemzeti Újságba stb. 

ERÖS GYULA hírlapíró, megh. Budapesten 1929 októberében 67 éves 
korában. 

FERENCZY FERENC ny. min. o. tan., szül. Bécsben 1861-ben, megh. 
Budapesten 1930 jan. 11-én. Jogot végzett Budapesten s azután a keresk. 
minisztériumban szolgált. A Nemzeti Színházban előadott színművei: Rabiélek 
(1901). Pogány Gábor (1902). Flirt (1904). A nagy érzés (1906). Az örök 
küzdelem (1909). A szerelem útjai (1912). — Elbeszéléskötete: A tündöklő 
csúcs. Bp., 1896. 

GAJDÁCS PÁL ev. lelkész, szül. Békéscsabán 1847 dec. 23-án, megh. 
1929-ben. 1868 óta írt verseket az Üstökös, Borsszem Jankó és Urambátyám c. 
élclapokba, valamint vidéki hírlapokba. Szépirodalmi kötetei: Tisza—Körös 
mentén. Versek. Gyoma, 1907. — Simonyi József, a híres óbester. Népies el-
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beszélés 12 énekben. U. o., 1909. — Boldogfahi csendélet. Rajzok és elb. U. о , 
1911. — A moóri huszárkapitány és az elfelejtett hősök. Költői elb. Békés-
csaba, 1922. 

GRUBER JÓZSEF, a Kalocsai Néplap munkatársa, megh. Baján 1929 
novemberében, 36. évében. 

GUTHI SOMA dr. ügyvéd, szül. Tályán (Zemplén vm.) 1865-ben, megh. 
Budapesten 1930 jan. 5-én. — 1882— 84. a kassai Felvidéki Közlönybe dolgo-
zott. 1885-ben Budapestre költözött, ahol a P. Hírlap, majd a P. Napló 
munkatársa lett. Főleg humoros törvényszéki riportokat írt Gutius álnéven. 
1891-ben ügyvédi irodát nyitott. — Szépirodalmi munkái: Kacagó Themis. Bp., 
1888! (Füredivel.) — A vádlottak padján. 2. kiad. U. o., 1894. — Egy köny-
nyelmü leány története. Regény. Ü. o., 1893. — Doktor Szeleburdi. Bohózat. 
U. o., 1900. (Hegedűs Gyulával.) — A tartalékos férj. Bohózat. U. o., é. n. 
(Rákosi Viktorral.) — A Sasok. Bohózat. U. o., é. n. (Ugyanazzal.) — Háza-
sodjunk. Bohózat. U. o., 1902. — A brezováci hős. Bohózat. U. o., 1902. 
(Rákosi Viktorral.) — Smólen Tóni. Bohózat. Arad, 1905. — Fekete könyv. 
Eredeti bűnügyi és detektívtörténetek. Bp., 1907—8. (5 köt.) — Gutius humo-
ros törvényszéki karcolatai. U. o., 1908. (7 köt.) — Detektívtörténetek. U. o., 
1908. — A Pitypalaty-utcai szenzáció. U. o., 1909. — Egy detektív naplójá-
ból. U. o., 1910. — A kormánybiztos. Bohózat. U. o., 1910. (Rákosi Viktor-
ral.) — A cilinder. Bohózat. U. o., 1914. — ír t ezenkívül számos bohózatot és 
kabarétréfát, mely könyvalakban nem jelent meg. Ezek közül A szaharai konzul 
és a Rákosi Viktorral írt Napoleon öcsém németül is színre került Bécsben. 
Álneve: Gutius. 

MOLECZ KAROLY hírlapíró, szül. Szentesen 1867-ben, megh. Buda-
pesten 1929 novemberében. 1886 óta a Vasárnapi Újság segédszerkesztője volt. 

OSVAT ERNŐ hírlapíró, szül. 1877-ben, megh. öngyilkos módon Buda-
pesten 1929 okt. 28. Kritikai cikkeket írt fővárosi hírlapokba, valamint az 
általa szerkesztett Figyelőbe és a Nyugatba, melynek alapítása óta társszer-
kesztője, utóbb egyik főszerkesztője volt. 

SZIRMAI LÁSZLÓ hírlapíró, szül. Nagyváradon 1905-ben, megh. Temes-
várt 1929 nov. 13. A Nagyváradi Napló, majd 1928 óta a Temesvári Hirlap 
munkatársa volt. 

TOMORI JENŐ hírlapíró, a Petőfi Társ. tagja, szül. Hódmezővásár-
helyen 1872-ben, megh. Budapesten 1929 nov. 25. Szerkesztette Kecskeméten 
a Függetlenség c. lapot, 1920—22-ig a nemzetgyűlés tagja volt. Petőfi költe-
ményeit lefordította szerbre, viszont szerbből és oroszból magyarra fordított . 
Munkái: Lina-dalok. Bp., 1894. — Mese egy szomorú asszonyról. Elb. U. o., 
1899. — Havasi történet és egyéb elbeszélések. U. o., 1902. — Miria. Verses 
tragédia. U. o., 1902. — Krasznahorka vára. Költemények. U. o., 1902. 

I várhegyi galambok. Elbeszélések. 1905. — Egy család tragédiája. Regény. 
1908. — Adrienne. Költemények. 1911. — A fehér asszony. Regény. 1924. — 
A két Zágon. Regény. 1924. — Elmúlt a nyár. Novellák. Bp., 1926. 

TÓTH ZOLTÁN lapszerkesztő, megh. Nagykanizsán 1929 decemberében, 
52. évében. 
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TÖRÖK PÉTER nv. ref. gimnáziumi tanár, szül. Hajdúböszörményben 
1857-ben, mégh. Debrecenben 1929 decemberében. í r t egv eszperantó nyelvtant 
(Debrecen, 1909). Az irodalomtörténetet érdeklő cikke: A „magyar füvész-
könyv" botanikai érdeme. (Kor, 1907 : 22. sz.) G. P. 

Új könyvek. 

Verses kötetek. 
Auer István: Gólyafészek. Kalocsa, 1929. 240 1. 
Babits Mihály: Az istenek halnak, az ember él. Bp., 62 1. Athenaeum. 
Böngérfi János: Hun és magyar hősmondakör. Bp., 1929. 64 1. 
Finta Sándor: Szívünk miséje. Bp., 1929. 104 1. 
Karinthy Frigyes: Nem mondhatom el senkinek. Bp., 64 1. Athenaeum. 
Kirchknopf Gyula Zoltán: A világ teremtése. Balassagyarmat, 1928. 112 1. 
Kiss Aladár: Euriál és Lukrécia. Bp., 1929. 32 1. 
Koltay Jenő: Ez volt a jó vásár. Bp., 1930. 8 1. 
Móra László: így jó. Bp., 1929. 118 1. 
Petur László: Várakozás. Bp., 1929. 68 1. 
líeményik Sándor: Szemben az ôrôkméccœl. Bp., 74 1. Studium. 
Sik Sándor: A magyar fiú szavalókönyve. Bp., 1928. 372 1. Franklin. 
Szabó László: A hun király. Bp., 1929. 180 1. 
Wlassics Tibor: Könnyek tengerén. Bp., 1930. 40 1. Stephaneum. 

Elbeszélő kötetek. 
Ealásházy Péter: Felajánlás. Bp., 144 1. Szent István Társulat. 
Barthos Tivadar: Laci bácsi regénye. Bp., 144 1. 
Bibó Lajos: Meg kell a szívnek hasadni. Bp., 440 1. Athenaeum. 
Blaskó Mária: Királyi sarj. Bp., 212 1. Szent István Társulat. 
Dénes Gizella: Fehér torony. Bp., 142 1. Szent István Társulat. 
Dóczy Jenő: Arany János. Bp., 280 1. Genius. 
Erdősi Károly: Napsütéses Indiában. Bp., 366 1. Szent István Társulat. 
Fábián Béla: 6 ló — 40 ember. Bp., 332 1. Athenaeum. 
Földi Mihály: Kezdődik újra minden. Bp., 464 1. Franklin. 
Gombos Albin: Hóharmat. Székelyföldi mesék és regék. Bp., 214 1. Egyetemi 

Nyomda. 
Heltai Jenő: Álmokháza. Bp., 352 1. Athenaeum. 
Kalmár Gusztáv: Ismeretlen népek, névtelen földek. Bp., 364 1. Szent István 

Társulat. 
Kartsy Dénes: A három csizmásdiák. Bp., 1927. 120 1. Lampel. 
Kazay László: Kalucsnis alispán. Bp., 144 1. Wodianer. 
Komáromi János: Az ősdák. Bp., 342 1. Genius. 
Komáromi János: Vidróczki s még néhány ágrulszakadt. Második kiadás. Bp. 

226 1. Stádium. 
Móra László: Három borsó, három korsó. Bp., 1929. 120 1. 
Móricz Zsigmond: Forró mezők. Bp., 308 1. Athenaeum. 
Prónai Lajos: A puszták börtönében. Bp., 78 1. Szent István Társulat. 
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Rózsa Ignác: Áron öt könyve. II . A felszabadulás könyve. Bp., 270 1. 
Röck Gyula: Túlvilági mesék. Bp., 1929. 80 Г. Kókai. 
Rubin László: A tizenkét Júdás. Bp., 110 1. Genius. 
Surányi Miklós: A csodavárók. Két kötet. Bp., 800 1. Singer és Wolfner. 
Szederkényi Anna: Sorsok ha találkoznak. 336 1. — Döcög a szekér. 274 1. — 

Lángok — tüzek. 292 1. — Lázadó szív. 296 1. — Amiért egy asszony 
visszafordul. 322 1. — Amíg egy asszony eljut odáig. 314 1. — A padlás 
meg a halál. 274 1. — A nagy nő. 278 1. — Van ilyen asszony is. 178 1. 
— A végzet és egy rongybaba. 316 1. Bp., 1929. 

Szitnyai Zoltán: Élni akarok. Két kötet. Bp., 450 1. Genius. 
Szomory Dezső: A párizsi regény. Bp., 480 1. Athenaeum. 
Tarczai György: Mikó solymár. Bp., 282 1. Szent-István-Társulat. 
Temesi Győző: Vitéz Karakó pályát tör. Bp., 1929. 104 1. 
Űj Auróra. Irodalmi Almanach 1930. Szerk. : Reinel János. Pozsony, 242 1. 
Zilahy Lajos munkái. Tíz kötet. Bp., Athenaeum. 

Színművek. 

Koltay Jenő: Ereszd le a függönyt. Bp., 1930. 20 1. 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Színjáték öt felvonásban. Bp., 1930. 

100 1. Egyetemi Nyomda. 

Tudományos munkák. 
A magyar történettudomány kézikönyve. Bp. Aldásy Antal: A XV. század 

nyugati elbeszélő forrásai. 1928. 32 1. I. köt. 7/C. f. — Bartoniek Emma: 
Magyar történeti forráskiadványok. 1929. 204 1. I. köt. 3/b. f. 

A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött t a r to t t emlékbeszédek. 
— Pálfy Móric: Koch Antal r. tag emlékezete. Bp., 1928. 40 Ï. — 
Vendl Aladár: Id. Lóezy Lajos t. tag emlékezete. Bp., 1928. 44. 1. — 
Pintér Jenő: Váczy János 1. tag emlékezete. Bp., 1929. 14 1. — Illés 
József: Kolosváry Sándor 1. tag emlékezete. Bp., 1929. 16 1. — Bernát 
István: György Endre r. tag emlékezete. Bp., 1929. 36 1. — XX. köt. 
8., 9., 10., 11., 12. sz. 

A magyaros ízlés. Szemelvények a magyar háziipar, népművészet és iparművészet 
formakincséből. Összegyűjtötte: Czakó Elemér ós Györgyi Kálmán. Bp. 
220 1. Egyetemi Nyomda. 

Babits Mihály: Élet és irodalom. Bp., 208 1. Athenaeum. 
Császár Elemér: A boroszlói magyar tudományos hét. Bp., 1929. 24 1. Külön-

lenyomat. 
Császár Elemér: A középkori magyar vers ritmusa. Bp., 1929. 76 1. Irodalom-

történeti Füzetek. 35. sz. 
Császár Elemér: A XIX. század nagy magyar költői. Jegyezte és kiadta: 

Tóth Lajos. Bp., 1929. 188 1. 
Csengery János: Az új Ilias. Szeged, 1929. 8 1. Különlenyomat. 
Dénes Tibor: A költői lélektan kísérlete. Pécs, 1929. 16 1. 
Emlékkönyv Zichy Nándor gróf születésének századik évfordulójára 1829—1929. 

Bp., 226 1. Szent István Társulat. 
Eörsi Júlia: Hungarian heroes of liberty. Bp., 1929. 120 1. 
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Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. — Csűry Bálint: Érintkezé-
sen alapuló névátvitel. Bp., 1929. 58 1. — Szinnyei Ferenc: Novella- és 
regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. Bp., 1929. 132 1. 

Évkönyv: Kiadja az Izr. Irodalmi Társulat. Bp., 1929. 360 1. 
Grózinger József: Geschichte der jüdischen Philosophie und der jüdischen 

Philosophen von Moses Mendelssohn bis zur Gegenwart. Berlin, 1930. 
204 1. 

György Lajos: Andrád Sámuel elmés és mulatságos anekdotái. Kolozsvár, 
1929. 39 1. Különlenyomat. 

Hajnal István: Esterházy Miklós nádor lemondása. Bp., 1930. 154 1. 
Heller Bernát: Arany János viszonya a legendához és az agádához. Bp., 1929. 

62 1. Különlenyomat. 
Holló Károly: ü t világrész rajzoktatása. Bp, 1929. 82 1. 
Karch Kristóf: A mérleg magángazdasági és közgazdasági vonatkozásai. Bp., 

1929. 14 1. 
Gróf Klebelsberg Kuno: Jöjjetek harmincas évek. Bp., 220 1. Athenaeum. 
Kristóf György: Erdély Széchenyi Istvánja. Kolozsvár, 1929. 10 1. Külön-

lenyomat. 

Lugosi Döme: A piaristák szegedi drámajátékai. Szeged, 1930. 32 1. 
Merényi Oszkár: A magyar lélek története. Kaposvár, 1929. 70 1. 
Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar? Szeged, 1929. 12 1. 
Minerva-Könyvtár. — Farkas Gyula: Bomános-romántos romantikus. Bp., 1929. 

30 1. — Máté Károly: Sajtó és tudomány. Bp., 1929. 20 1. 

Népszerű Zsidó Könyvtár. Bp. — Holler Iiornát: A héber mese. 62 1. — 
Bacher Vilmos, Bloch Mózes, Kaufmann Dávid: Zsidó Plutarchos. 76 1. 

Ó-Egyiptomi mesék. Goldziherné Freudenberg Mária hátrahagyott írásaiból. 
Bp., 1928. 98 1. 

Pálos Bernardin: Irodalmunk ismertetése XIX. század-elcji német folyóiratok-
ban. Pécs, 1929. 76 1. 

Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. Első kötet: 
A magyar irodalom a középkorban. Bp., 1930. 770 1, A Magyar Irodalom-
történeti Társaság kiadása. 

Pitroff Pál : Bevezetés az esztétikába. Bp., 1930. 116 1. Szent István Könyvek. 
80. sz. 

Pitroff Pál : Film és filmoktatás. Bp., 1929. 12 1. Különlenyomat. 
Solymossy Sándor: A székely népballadákról. Kolozsvár. 10 1. Különlenyomat. 
Szabó T. Atti la: Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI—XIX. századi kéziratos 

énekeskönyvei. Kolozsvár, 1929. 26 1. Erdélyi Tudományos Füzetek. 20. sz. 
Szegzárdy József: Csengery János élete és munkái. Szeged, 1926. 46 1. 
Szent István-Könyvek. Bp., 1930. — Bánhegyi Jób: A magyar irodalom tör-

ténete. II. 312 1. — Pitroff Pál : Bevezetés az esztétikába. 114 1. — 
Kühár Flóris O. S. В.: A vallásbölcselet főkérdései. 214 1. — Körösi 
Albin: A spanyol irodalom története. 452 1. — Sigmond Elek: A mező-
gazdasági növények termelési tényezői. 188 1. —• Kalmár Gusztáv: 
Európa földje és népei. 346 1. — Kiss Albin: Szent Ágoston De civitate 
Dei művének méltatása. 186 1. 
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Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1929 október hó 

12-én tartott felolvasó üléséről. — Elnök: Viszota Gyula. — Felolvastak: 
Pitroff Pál: Eévai Miklós mint Faludi kiadója, — Szigetvári Iván: Arany 
János pantumja címmel. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1929 október hó 
12-én tartott választmányi üléséről. 

Viszota Gyula elnök megnyitván az ülést, megindult szavakkal indít-
ványozza, hogy a választmány jegyzőkönyvi kivonatban fejezze ki részvétét 
Szász Károly alelnök úr iránt a családját ért súlyos csapás alkalmából. 

Pintér Jenő a következő javaslattal ajánlja fel munkáját kiadásra a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak: 

„Azzal az előterjesztéssel fordulok a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság tekintetes Választmányához: fogadja el kiadásra magyar irodalomtör-
ténetemnek most megírt középkori részét. Körülbelül hétszáz nyomtatott 
oldalra terjedő kötet lesz ez: teljes átdolgozása annak a munkának, melyet 
annak idején a Semsey-díjjal jutalmazott a Magyar Tudományos Akadémia. 

Ezt az ajánlatomat első sorban az a benső érzelmi és szellemi kötelék 
magyarázza, mely a Magyar Irodalomtörténeti Társasághoz köt annyi esz-
tendő óta. 

Legyen szabad kötelező erővel kijelentenem, hogy ebből a kiadásból 
Társaságunkat semmiféle anyagi károsodás nem érheti. A nyomdaköltségeket 
magam fizetem, az esetleges ráfizetés engem terhel. Ezzel szemben felajánlom 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak a tiszta jövedelem tíz százalékát 
olyan módon, hogy az összeg fele alapítványban őrzendő, másik fele folyó-
iratunkra fordítandó. 

A mű tulajdonjogát fenntartom magam számára, mert nem szeretném, 
ha idők múltával és az én elmúlásommal bárki is újból kiadná vagy átdol-
gozná ezt a munkát : erre jogot sem barátaimnak, sem jogutódaimnak nem 
adhatok. — Pintér Jenő." 

A választmány mindkét indítványt egyhangúan elfogadja. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1929 december 

14-én tartott felolvasó üléséről. 
Négvesy László elnök az ülést megnyitván, meleg köszöntéssel emlé-

kezik meg Pintér Jenőről, abból az alkalomból, hogy munkásságának újabb 
monumentuma: nagyszabású Magya.r Irodalomtörténetének első kötete nap-
világot látott. Az egész Társaság nevében fejezi ki abbeli kívánságát, hogy 
a jelentős mű szerencsés befejezéshez jusson. 

Az ülésen Perényi József Móricz Zsigmond drámái, Gulyás József 
Hitvitázó énekek címmel tartottak felolvasást. 
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Inhalt der selbständigen Artikel. (Jahrgang 1930, Heft 1—2.) 
Ivan Szigetvári: Ein Pantum von Johann Arany. Szigetvári beschäftigt sich 
mit dem Gedichte Aranys, Bor vitéz (Held Bor) und untersucht, welcher 
Kunstgattung dieses Poem angehört. Der Verfasser weist nach, dass es eigent-
lich ein malaisches Pantum sei, eine Kunstgattung, welche zuerst bei dem 
deutschen Dichter Chamisso erscheint (1822), dann auch bei Victor Hugo 
anzutreffen ist (1829). Aranys Gedicht ist ein Meisterstück dieser exotischen 
Kunstgattung. Inhaltlich erinnert das ungarische Gedicht an Bürgers Lenore; 
die Kunstgattung des Pantums lernte Arany an Chamissos drei Mustern 
kennen. — Aladár Zlinszky weist in einem Gedichte Andreas Ady s Lenoren-
Motive nach. Das Gedicht ist besonders durch seine gelungene Symbolik wert-
voll. — Albert Kardos untersucht, woher Michael Vörösmarty den Titel seines 
grossen Epos „Zalán futása" (Zaláns Flucht) genommen hat. — Joseph Perényi 
weist darauf hin, dass der Wiener Professor Randolf Rungardier am Schlüsse 
seines Werkes „Oesterreich" (1928) acht Zeilen des Vörösmartv'schen Szózat 
als ein Gedicht Ulri.'hs von Hutten zitiert. Wie kam das Gedicht Michael 
Vörösmartys, das ins deute?he übersetzt ist, unter die Verse Hut tens? Die 
Schriftleitung einer ungarischen Zeitschrift wandte sich an Professor Rungar-
dier mit der Frage, woher er dieses Zitat genommen habe; Rungardier konnte 
aber die gewünschte Aufklärung nicht geben, da seine diesbezüglichen Notizen 
in Verlust gerieten. Das Gedicht Vörösmartys erschien in deutscher Über-
setzung im Jahre 1866 in der Vasárnapi Újság (Sonntags-Zeitung). — Oskar 
Elek beschäftigt sich auch mit dem Stoffe der obengennanten Arany'schen 
Ballade, Bor vitéz. — Zsolt Alszeghy würdigt in e:ner eingehenden Studie 
einen der Besten der lebenden ungarischen Prosa-Schriftsteller, Franz Móra. 
Das Hauptwerk Mórás ist sein „Sang von den Weizenfeldern" (Ének a búza-
mezőkről), der Roman des ungarischen Dorfes nach dem Kriege und dem 
Frieden von Trianon. — Es folgen grössere und kleinere Rezensionen von neu 
erschienenen literarischen und literaturgeschichtlichen Werken. Alle Artikel unga-
rischer Zeitschriften und Tageblätter, die sich auf Literaturgeschichte beziehen, 
werden registriert. — Der Hauptartikel dee Beobachters beschäftigt sich mit 
der reklamesüchtigen Kritik und mit philosophischem Standpunkte mit 
den selbstverfassten literarischen Anzeigen. — Biographische Daten der jüngst 
verstorbenen Schriftsteller und eine Übersicht der Neuerscheinungen bilden den 
Schluss dos Heftes. 

Felelős szerkesztő és felelős k iadó: Pintér Jenő. Budapest I, Attila«utca 1. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest, 1930. (Dr. Czakó Elemér.) 


