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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. 
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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-



BÍRÁLATOK. 2 9 

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. 


