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T A N U L M Á N Y O K . -

Ady Endréről. 
írta : HORVÁTH CYRILL. 

Vajthó László kis könyve (Én, Ady Endre, Szeged, 1929.) 
az Ady-irodalom javatermékei közé tartozik. Sok jó megfigye-
lés van benne, élénken, élvezetesen van . megírva és szélsőséges 
felfogások helyett a mérsékletet és tárgyilagosságot igyekszik 
szolgálni. Az a meggyőződés vezérli — és ebben igaza lehet —, 
hogy Ady Endre mint ember jobb volt hírénél s mint nagy 
költő méltán számíthat rá, hogy szennyesének kiteregetése 
helyett emberi részvéttel és megértő lélekkel közelítsünk hozzá. 
Szerinte Adyt nem magánélete botlásaiból kell megítélni; élete 
csak annyiban tartozik az irodalom elé, amennyiben műveiben 
megörökítette. Lelkének valódi képe ugyanis munkáiból tárul 
elénk. 

A könyvecske becsületesen ragaszkodik ehhez a gondolat-
hoz. Vajthó fejtegetései mindvégig a költő műveinek tüzetes 
tanulmányozásán alapszanak és szerető megértést éreztetnek a 
költő i ránt ; nem hal lga t ják el hibáit és tévedéseit, de egyben 
nagy súlyt vetnek rá, hogy szándékainak tisztaságát kiemeljék. 

A tárgyalás abból a tételből indul ki, hogy „Ady a leg-
önzőbb, legegocentrikusabb lírikusunk. Magát szereti a szere-
lemben, magáról mintázza fajának képét s hitetlen Tamásként 
vergődik Isten-hitéért. Költészete megdöbbentő, brutálisan 
őszinte önvallomás. Csak élménye van, semmi más. S minden 
é lmény . . . nála mindenkor az első személy szinte profán köz-
vetlenségével fejeződik ki." Szerelmi l í rá jának .joggal adhatná 
ezt a címet: „Én és a nő"; a hazafiasnak: „Én és a hazám"; a 
„vallásos"-nak: „Én és az Isten" (7.). 

Most következik — ha úgy tetszik — a bizonyítás. Ady 
rendkívülinek, egyetlennek érzi magát. Női mind azért vannak, 
hogy őt szolgálják. Anyja csak azért van. hogy őt megteremje^, 
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74 TANULMÁNYOK. 

Léda: hogy kísérje az életben és a halálban. De csak kísérje és 
nem, hogy megelőzze. Ady nem trubadur , aki maga fölé emelné 
és istenítené kedvesét. Ellenkezőleg, egyszer jónak, máskor 
rossznak látja, egyszer angyalnak, máskor ördögnek. Egyszer 
„leghatalmasabb"-nak mondja, máskor a leghavasabb, legtisz-
tább ,éjen felcibálja saját lelkéből, aztán beszennyezi, ..befol-
tozza" gyanúval, váddal; végre kikacagja az árnyát , feléje f ú j 
és elbocsátja. , 

Egyszóval: Lédát nem tekinti napjának, hanem csak holdjá-
nak. Nemcsak, mivel kettejük közül a költő az úr, az önmagáért 
való, s az asszonynak hivatása csak az, hogy u r á t szeresse, szol-
gálja, hogy kísérje és „legyen rá uj jongva büszke"; hanem azért 
is. mivel minden „fényét" a költőnek köszöni. Lédának a „zöld" 
szemén kíviil nincs egyetlen tulajdonsága, amellyel nem Ady 
ruházná fel. Ady a maga testét-lelkét álmodja a párizsi asz-
szonyba. Léda bús asszonyember, szomorú szemű, nagyszomjú, 
büszke Didó királynő, csókolva is vádló, betegcsókú, de min-
denre váró, bíborra termett, egyetlen egy némber; ahogy Ady 
is bús férfi, szomorú szemű, nagyszomjú, büszke, betegcsókú, 
mindenre váró, egyetlen egy f é r f i . . . 

Látni való, a költő önmagát szereti asszonyában. Azért 
szereti, mivel olyannak látja, amilyennek ő (Ady) tudja maga-
magát. De nemcsak azért, hanem azért is, mivel „csak a testét 
táncolta körül, de a lelkébe nem pillantott soha"; mivel — ma-
gyarán szólva — csupán a saját érzéki gyönyörűségét szereti 
benne: a kéjt, az izgalmakat, melyeket szolgáltat. Neki a nő 
önmagában értéktelen „semmiség",; csak annyiban van előtte 
becse, amennyiben kielégíthetetlen vágyait szolgálja. Valóban 
egész viszonyuk „érzéki tobzódás, az elalvás ha tá rán járó lan-
kadtság és Ady harsogó önimádata". A „beteges kacagástól, 
görcsös fuldoklástól visszhangos", „vértolulásos, vonagló" Léda-
dalok között r i tkán csendül tisztább és nemesebb szerelmi dal, 
s viszonyuk megszakadásának oka sem valamely magasabb-
rendű motívum, hanem valószínűleg az, hogy a költő „betelt" 
az asszonnyal. .Ráúnt és lerázza magáról. Jól mondja az író: 
,.A válás elég brutális, férflatlan. Jellemző Adyra. Ügy válik 
Lédától, mint valami hisztériás n ő . . . Visszakéri a sok-sok 
díszt, mit kedvesére aggatott. Letagadja a szép szavakat, miket 
valaha mondott: az egész Léda-élmény jelentéktelen semmiség 
volt s az ő ráfogása, belemagyarázása tette széppé . . . L é d a . . . 
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akkor született, mikor Ady érdemesítette, hogy észrevegye: s 
akkor telt meg, mikor eltaszította magától." (7—13.) 

A költő későbbi szerelmei csekély fontosságúak: „nagy 
vers egyikből sem fakad". Adyt egy sereg névtelen asszony és 
lány „futkozza körül: csaknem kivétel nélkül hisztérikák, a 
szerelem számozatlan flákerei, valahol a tisztességes polgári 
nők és a körutak liliomai között" (13.). 

Nagyon tetszetős az a magyarázat , amellyel Vajthó a 
következő részben a költő testi és lelki betegségének következ-
ményeit kíséri. Ady, í r j a , „már Párizsban beteg volt". A Léda-
szerelmet ez a kínos tudat felhőzi . . . Ady lelkében örökös lélek-
járás van, kripta-illat, köd. Ö a halál rokona. Lelke gonosz tár-
náktól van általverve, . . .vérvevő álom-fickók tanyáznak benne; 
mélyén mocsár: a förtelem. Szeme, szíve*gerince béna, feje zúg, 
kerüli az álom. „Az ú j versek"-ben már minden jel a beállt 
katasztrófára mutat, mely Ady testiségén át lelkiségét is 
eldönti. „A költő érzi, hogy féreg r á g benne és nincs már elég 
ereje, akarata , hogy vele megküzdhessen. Eljátszotta az egész-
ségét és vele a sokszor lekicsinyelt átlagember minden boldog-
ságát: feleséget, gyermeket." Beteg teste egyetlen nő számára 
is elvesztette létjogosultságát, fantáz iá ja tehát a szerelem szálló-
vendégeihez sodorja. Kicsi, hirtelen mámorokban keres enyhü-
letet; de persze, hiába. A nőcskék rosszul já rnak: eltévesztették 
a házszámot s a felsülés idegenkedésével rebbennek szana-
széjjel" 

Ez az állapot kétségtelenül alkalmas volt rá, hogy a serdülő 
poéták hamis pesszimizmusát valósággá fejlessze a költőben. 
„Micsoda kín lehetett számára érezni a korlátot, melyet sorsa, 
balszerencséje, önmaga s az életet-bírók, a sokáig fiatalok, 
egészségesek közé vont! Vére, betegen is, magában csörgeti vele-
született életigenlését s ereje fogytán bár, szétküldi az erekbe 
az i f j ú s á g minden vágyát." 

Ebből a testi csődből, alkohollal, rendetlen életmóddal táp-
lált férgességből és a megraboltságukban hangosan követelőző 
férfi-esztendőknek életvágyából fakad aztán a költő ismert 
helyét nem lelése, örök nyugtalansága, neuraszténiája. ,.A sze-
relemből kizárt ember fokozott nyugtalanságával keresi a sze-
relmet és szerelmi hallucinációkban, perverzitásban fenekük 
meg." A valódi szeretkezéshez nincs ereje, tehát fantáziá jának 
ad j a át és ú. n. delectatio morosá-kban tombolja ki magát. 

5 * 
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Innen van, hogy költészete unalmasságig telve van a „csók" 
és efféle dolgok emlegetésével (13—15.). 

Jól mondja a szerző: „A szeretkező, érzékieskedő Ady meg-
döbbent, lehangol, elidegenít" (15.). Siet azonban hatásos ellen-
tétül hozzáfűzni, hogy viszont „Ady, a tisztaság énekese, éteri 
magasságokba ragad"; hogy „Ady, szíve legmélyén az egész-
ség szerelmese, a Patyolaté, a Kalota-parti tájaké, egy földi 
boldogságé, melyet maga eljátszott már" stb.; vagyis, szeren-
csére, egyebet is írt, nemcsak amolyan megdöbbentő, lehangoló, 
elidegenítő verseket. Volt pár pillantás, amelyekben ráeszmélt, 
hogy a vér szolgálata bűnbe, fertőbe ragadta; bánta és átkozta 
ballépéseit, vágyott a krisztusi t isztaság után, szeretett volna 
élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta lenni és sírva 
gondolt ar ra , hogy nfinden késő: „nem térhet visza", „hiába 
lenget kendőt az ő bűnös lelke s egyetlen igaz szerelme, a 
Patyolat". Csakugyan nem tért meg. A Hiszek hitetlenül kez-
detű költemény, a krisztusi tisztaság emlegetője, 1910 február 
1-én a Nyugatban együtt lát napvilágot a Szerelem époszából c. 
versezettel; a Patyolat üzenetét (1911 november 16.) pedig ugyan-
ott már két hónap múlva követi A vén csavargó durva eroti-
kája. A költő nem látta többé olyan feketének a bűnt, mint a 
két versben; sőt néhány évvel később éppenséggel szeretetre-
méltóságát hangoztatja. „Szeresd a bűnt, . . . mert illatos a bűn, 
mint a virág, s nagy bűnökben virágzik el az Élet." De, teszi 

* 

hozzá, sírva szeresd, mivel minden gyönyörűségébe kesex-űség 
vegyül: a sors igaztalanságának érzése, hogy nem maradhatunk 
tiszták és szabadok. (A bűnök kertjében.) 

Egyszóval: Adynak nem semmiség a lélek tisztasága. De ki-
tárul a lelke az élet egyéb nemes és tiszta értékei előtt is és Vajthó 
jól mondja, hogy l írájának legszebb gyöngyei egyes idevágó „élet-
himnuszai". Kár , hogy bővebb tárgyalásuk nem vág az „Én és az 
Asszony" keretébe; a nagyközönség részére mégis legalább egy-
részüknek a címét nem ártott volna felsorolni. 

Kerésbbé látszik sikerültnek a könyvecske következő feje-
zete, amely az Én és a Hazám címet viseli. Az itt tá rgyal t téma 
egyike a legnehezebbeknek és legkényesebbeknek. Ady verseinek 
nagy részében mint elégedetlenkedő áll hazájával szemben és nem 
lehet mondani, hogy ezek az elégedetlen kitörések mind nemes 
kútfőből fakadnak. Vaj thó maga is rámuta t azokra az „igazta-
lan. önző versekre", amelyekkel Ady költői pályája elején Magyar-
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országot támadja. Ezeknek, mint már a költő öccse és életírója 
is megjegyezte, jórészt írójuk sértődöttsége volt a forrása. Nem 
az igazság szól bennük, hanem az Ady Endre gőgös érzékeny-
sége. A magyarságnak nem kellenek az „új versek", tehát Magyar-
ország a maradiság fészke, halálszagú róna, lelkek temetője, egy 
„XVI. századbeli feudális ország, mely megért a pusztulásra". 
Bősz hevében itthagyja ezt a barbár földet és „menekül" Párizsba. 
Oh, az isteni, a daloló Párizs! mennyire más ott a világ! Ott a 
költők bizonyára a boldogság örök hullámaiban csobognak, a 
nagy kultúrában a csatornatisztítók is „beteg, finom" dalokért 
lelkesednek és arany kelyhekből szürcsölik az élet nedűjét. Párizs: 
Eldorádó. . . Vajthó finom érzékkel magukból a párizsi versek-
ből (17.) olvassa ki, hogy ennek az egész Párizs-rajongásnak for-
rása a távol ismeretlent kifestegető fantázia játéka. „Látta Ady 
az igazi Párizst? Aligha. Párizs ismeretlen, titokzatos s Ady 
éltetőereje a mindent megszépítő messzeség. A földnek soha el 
nem ért t á j a i szépek neki. Párizs Thulén túli t á j s egy szerel-
mes asszony lakik benne." (18.) 

Később kilábolt ebből a „végső, eszelős kétségbeeséséből (19.). 
De az elégedetlenség végigkísérte egész pályáján. Verseiben foly-
ton ott kísértenek a magyar zseni-tragédiák. Másokról beszél, de 
folyton a saját sorsára gondol. Aztán ott van a magyarság sorsa. 
A Duna soha se látott errefelé boldog népet; a Duna-táj félnem-
zetecskék számára készült szégyenkaloda. A magyarság levitéz-
lett, dicsősége elmúlt, ma már csak jött-ment. Jövőjével alig törő-
dik valaki. A főváros az Életnek soha sem látott magyaros, zsidóé, 
svábos és tótos megcsúfolása. Mindenki beteg itten, beteg száza-
dokért lakolva. Igazságosan hullunk ki az idő rostáján, nem tölt-
vén kedvét az Időnek. (19—20.) 

Nincs számára ebben a szerencsétlen magyarságban egyéb 
vigasztaló, mint hogy a magyar a legpoétább nép a világon. 
A magyar sorsnál tragikusabb és szebb sors nincsen Isten és em-
ber előtt. Szép ily végzetes néppel ugyanaznak tudni magunkat. 
Adyt, a rendkívülit, fa jában is a rendkívüliség kapja meg: vég-
letessége, fensége. Reménysége lidérc a keserűség ködében. Vigasz-
talása is: önámítás, költői ábránd. Semmi érzéke a realitások 
iránt. Látnia kell, hogy a magyarság a XIX. században nagyot 
lendült és európai méreteket kezd ölteni, de ez neki mind csak 
bakugrás. A nemzet jövőjét is csak fantomokban bí r ja elkép-
zelni és biztosítására nem talál egyéb utat a forradalomnál. (20.) 
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„A Magyar Ugar-ciklus mámoros rakétái tehát ismét leve-
gőbe röpülnek. A költő szókincsében szerephez jut a hétköznapi 
szocializmus frazeológiája. Elnyomottak, magyarok és nem ma-
gyarok, fogjanak össze az eezme-barrikádokon. Mindent le kell 
gyilkolni, ami ezeréves holmi. Dózsa György az ú j vezér s az 
utca éneke zengjen. Mindenki testvére (lehet) a költőnek, de gró-
fok nem jöhetnek vele. Magyarországnak buta vezérei vannak, ez 
a b a j a . . . Ady eljut az anarchiáig, — a kommunizmusig, ha 
úgy tetszik." (20.) 

Jól mondja Vajthó, hogy ezek a forradalmi versek „csak-
nem kivétel nélkül csapnivalóan rosszak" és bennük „Ady, a 
ceordanyelv gyűlölője, maga is közeledik a ceordanyelvhez". Hogy 
még ezekben a nemzetközi versekben is kiötlik magyarsága és 
„vértolulásos pár (költészete" egészében nem ér föl régi „szocia-
lista" (?) versével, a gyönyörű Havasok és a Riviérává.1. De nem 
ez a fontos; az a fő: vájjon hogyan jutott el ehhez a vértolulásos 
költészethez? Ady elégedetlen magyar volt, de büszke volt úri 
fa j tá jára , úri haj lamai voltak és irtózott a tömegbe való elvegyii-
léstől. Tehát nem volt proletár. Hogyan ír mégis lázító szocialista 
verseket? A szerző helyesen mutat rá, hogy a költő megvadítását 
nem lehet csak váradi és pesti szabadkőműves barátjainak tulaj-
donítani. Ezt aligha is állította valaki. Kétségtelen, hogy a költő 
soha nem lett volna azzá, amivé lett, ha Váradra nem visz magá-
val olyan hajlamokat, amelyek lelkét alkalmas ta la j já tették a 
váradi magvak befogadására. „Ady komoly szocializmusának lé-
nyege: szülőföldi örökség. Ő származásánál fogva elégedetlen s 
Nagyvárad, Budapest, Párizs politikai szele már csak a szilágy-
sági hétszilvafás, sűrűvérű protestáns, ausztriafaló ellenzéki tüzes 
lelkét lobogtatja." (23.) Vajthó szerint a költőt a Biblia „bátorítja, 
igazolja a szókimondás jogában", a próféták, talán Jóel i r a t a i . . . 
(23—24). Ady Endre a Szkáros ú t j án jár, aki tudvalevőleg Mózes-
nek a zsidókra mondott átkát „mennydörgi a magyaroknak". (24.) 

Ez kétségtelenül figyelemreméltó feltevés, talán az is felhoz-
ható mellette, hogy Ady valami próféta-féle hivatást tulajdonított 
magának és már debreceni újságíró korában kitűnt kíméletlen 
„szókimondásával". De itt a költőnek nem „komoly" költeményei-
ről van szó. hanem a „vértolulásos", „idegen frazeológiájú", „lá-
zító és uszító" versekről; és ezek gondolataikban, hangjukban cso-
dálatosképen rokonok az akkori radikális és szocialista újságter-
mékekkel. A költő az ő nótáikat fú j ja és nem lehetetlen, hogy 
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már az „Üj versek" sokat kifogásolt darabjaiban is ennek a radi-
kális újságírói stílusnak hatása mutatkozik. Adynak bűnhődnie 
kellett, hogy verseiben gyalázta hazáját; de nem szúrt szemet, 
hogy egyes lapok ugyanazokat a vádakat nap-nap után büntet-
lenül vagdalták a nemzet fejéhez és csökkentették az emberekben, 
főkép az ifjúságban, a haza és nemzet iránt tartozó tiszteletet. 
A fiatal költő valóban méltán juthatott arra a gondolatra, hogy 
ami prózában szabad, versben sem lesz crimen laesae majestatis 
patriae. 

„De Ady kommunista" verseket is í r t . . . Hogy „miért írta 
őket?" kérdi Vajthó és így felel rá: először: mert kora a munkás-
mozgalmak kora; „könyvet sem kell olvasnia a költőnek, mert a 
„tanok" bazillenträgerei pontosan szállítják lelkébe a különféle 
magokat. Adyban valamelyik Petui'-ősétől öröklött köszvény sa-
jog fel, de prédikátorék fia azt hiszi, hogy a modern nemzetközi-
ség fá jása kínozza". (24.) 

Azt hiszem, ezt a kérdést nem lehet ilyen könnyedén eldön-
teni. Jól van, Ady személyesen nem igen vett részt a galileista 
és szocialista gyűléseken; de ez semmi: lusta volt, nem szerette 
a mozgást és a politikai tevékenykedést. Azonban kétségtelenül 
volt köze a szocialistákhoz is, a galileistákhoz is: valóságos sze-
relmi vallomásokat ír t hozzájuk, gyűlölte az urakat, kivált Tisza 
Istvánt, a nacionalismuet, a hadsereget, a tőkét és minden egye-
bet, amit a galileisták és vörösök gyűlöltek, és legalább is a meg-
lévő erők bomlasztásáig és a „régiség" kiirtásáig teljesen oszto-
zott nézeteikben. Azt sem kell feledni, hogy az „új szellem", a „hol-
nap" és így a maga úttörőjét látta a vörös szociáldemokráciá-
ban; a jövőre pedig szövetséget és segítséget várt tőle. Nem. az 
„ősi köszvény"-nek hagyjunk békét; nagyon is érthető dolgokról 
van szó. 

Távol van tőlünk, hogy ezekkel a megjegyzésekkel Ady faj-
szeretetét érintsük. Ö bizonyára jót akar; úgy érzi, hogy nagy baj 
előtt állunk, ezt mások is sejtik, csak nem akarják, vagy nem 
merik megmondani. Ö vállalja a próféta szerepét. Azt hiszi, csak 
meg kell kondítani a harangot s egyszerre megszűnik minden baj, 
más világ lesz, „koronát kapnak a magyar messiások", mágnást, 
főpapot, nagybirtokost kényszeríteni lehet kötelességeire. De csak 
dohog, elégedetlenkedik, áltatja magát s végre fájdalmasan esz-
mél rá, hogy „két-három íródeák nem változtathat a magyar élet 
folyásán." (26.) Közben ki-kifogy a türelemből és „olyan, mintha 
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rossz szellem szállaná meg, mintha egy pillanatra megszűnnék 
magyar lenni s valami démon diktálná tollába a kénköves igé-
ket." Sokan magyar-gyűlölettel vádolták e miatt; Vajthó a ra-
jongó szerelmesre emlékeztet, „aki csalódik s a szerelem másik 
végletébe, a gyűlöletbe csap át". „Ady magyar-gyűlölete tulaj-
donképen magyar-imádatának mániákus torz mása." (26.) Lehet; 
mások is megpróbálták a dolog ilyetén magyarázatát. Alig van 
ember, aki jó néhányszor át nem esett volna hasonló lelkiálla-
poton, elkeseredésében egy-egy pillanatra gyűlöletet nem érzett 
volna valamely szeretett lény iránt. De mások az efféléket elrej-
tik; viezont Ady mindent vallani akar, jót, rosszat egyaránt, nem 
törődve a „polgári" gondolkodás és ízlés tiltakozásával. 

Azt í r ja Vaj thó: „Ady egész élete, költészete: önmagáért, 
fa j tá jáér t való kétségbeesés. Ez a kétségbeesés nem tetszett a 
kornak, mert a kor mindig szépnek, nagyszerűnek képzeli magát 
és bókot vár a költőtől. E kor magyarja, midőn hamis illúzióinak 
tükre helyett Ady költészetébe tekintett, döbbenve ismert önma-
gára s menekült tőle, mint egy kíeértet elől." (27.) 

Az hiszem, az idegenkedésnek okát nem ebben, vagy nemcsak 
ebben kell keresni. Való, Ady szinte a kétségbeesésig féltette faját , 
bár csak 1913 végén « 1914 elején megjelent versei (Az idő rostá-
jában, A szétszóródás előtt, És most már) hallatják a kétségbe-
esés hangjait. Egyes költeményei valóban alkalmasak voltak rá, 
hogy a kor magyar já t megdöbbentsék; de nem döbbentették meg, 
mert a kor nem hitt komolyságukban. (23.) Nem kell ugyanis 
feledni, hogy ezeket a költeményeket egy esomó vers előzte meg, 
amelyek mélyen belegázoltak a magyarság lelkébe és szöges ellen-
tétben álltak erkölcsi meggyőződésével. Mi abban a tudatban nőt-
tünk fel, hogy a hazáról és a nemzetről csak tisztelet és ragasz-
kodás hangján szabad beszélni. A magyarság zöme méltán hör-
dült fel a fiatal költő merész tiszteletlenségén. Adyt sokan már 
akkor árulónak, mások különcködőnek és beszámíthatatlannak 
tartották. Volt, aki magánéletére mutatott : ez a züllött alak mer 
bennünket korholni? Végre jöttek a fajszeretet megnyilatkozásai. 
Egy-kettő a Vasárnapi Újságban, a többi azonban mind a Nyu-
gat, a darabontok lapja, a Világ, a Népszava hasábjain, csupa 
zsidó radikális és szocialista vállalatban, fölváltva lelkes szerelmi 
vallomásokkal: a galileista ifjúsághoz, a szocialistasághoz, a „vö-
rös csillag"-hoz. Nem csoda, hogy az olvasók zöme gyanakvással, 
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averzióval fogadja őket. Ady hiába veri a mellét, hiába sír, vonag-
lik és káromkodik: a közönséget nem tudja meggyőzni fajszere-
tete komoly igazságáról. Pártfogói hivatkoznak Zrínyire, Berzse-
nyire, Széchenyire, sőt Petőfire, akik szintén sok bűnt hánytak 
a nemzet szemére és a nemzet mégsem kételkedett bennük. De ők 
mindenekelőtt szeretetükről tettek bizonyságot és csak aztán fog-
tak a hibák ostorozásához; az ő erkölcsi gondolkodásuk közös volt 
a közönségével; a saját lobogójuk alatt harcoltak és tiszta tógá-
ban léptek a szószékre. 

Ma már jobban lát juk Adyt és illúzióknak tar t juk azo-
kat az akadályokat, amelyek annakidején hazaszeretetének álta-
lános elismerését akadályozták. De meg kell mondani, maguk 
a költő kijelentései is gátolják illúzióikkal, hogy a kor 
magyarja bennük magára ismerjen. Azok a revelációk, ame-
lyeket Ady a magyar féléletéről, a szégyenkalodáról, az idő ros-
tájáról, a nemzet rettentő elmaradottságáról, a magyal- tradí-
ciókhoz való ragaszkodásunk veszedelméről beszél, nem merő 
igazságok, hanem jórészt csak látszatai az igazságnak, tehát 
magok is illúziók. A XX. század magyar ja tudja , hogy a 
magyarság 500 éven át dicsőségesen élt és a maga életét élte; 
hogy az idő rostája és nagy elmaradottságunk puszta mese: kul-
túránk, irodalmunk, művészetünk európai méreteket ölt; van-
nak jeleseink, akik a külföld jeleseivel versenyeznek, sőt világ-
hírre emelkedtek, tehát még az „Idők rostája" szerint sem 
éltünk hiába. Az emberek joggal hivatkozhattak rá, hogy a kül-
föld íilozóíiai áramlata i ugyan kissé hatástalanok voltak ránk; 
mi még jórészt Krisztussal, Mózessel tar tunk, a régi Istent nem 
csaptuk el a Spinoza na turá ja , vagy a teozófusok „Élet"-e ked-
véért, se a „csordaerkölcsöt", hogy a Nietzsche gőgös tanítását 
tegyük helyébe, stb.; de olvassuk a Rioux könyvét és látjuk, 
hogy Schopenhauer atya, Zola mester, az isteni France, Renan 
és Huysmans és a dekadensek Franciaországban m á r indulnak 
a lomtárba és itt van Paul Claûdel, aztán André Gide és az 
Immoraliste. Szóval, nincs mit sajnálkoznunk. És így tovább, 
föl, vagy le, az ősi tradíciókhoz való ragaszkodásig, a nemzeti 
érzésig, amely megint nem illúzió és elvetni való valami, hanem 
nagy erőforrás a nemzet életének b iz tos í tására . . . Mi egyálta-
lában nem vagyunk azok, amiknek bennünket Ady és barátai 
hirdetnek. 

Persze mindez nem tesz annyit, hogy bajok és illúziók egy-
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általán nein voltak az országban. Ady nemcsak a saját , de a 
f a j a lelkiismeretének tar to t ta magát. Va j thó is, mások is 
ráhagyják, hogy így volt, s ebben a haza szempontjából is van 
bizonyos igazság. 

A költő jól érezte, hogy sok minden nincs rendben. Joggal 
bántotta az a függő viszony, amelyben Béccsel voltunk, a föl-
felé mulatott örökös loyalitás, a magyarnak sorsába való apa-
thikus beletörődése. Méltán neheztelt, hogy könnyen feledünk 
„multat és jelent"; hogy híjával vagyunk az egészséges nemzeti 
önzésnek és meggondolás nélkül adjuk fejünket idegen érdekek 
szolgálatára. Szemében mindez századok öröksége és fejleménye 
s biztos jele a nemzeti lélek hanyatlásának. Ügy érezte, hogy 
a magyarság ú t j a nem fölfelé, hanem lefelé halad. Aztán ott 
van a többi b a j : a munkásság forrongása, a nemzetiségek 
követelőzése, a bankokrácia terjeszkedése, a szegénység, a galí-
ciai zsidóság beözönlése az o rszágba . . . És végül valamennyit 
betetőzi a szörnyű világoinlás, a háború. 

Ezek mind nagy és valóságos bajok voltak, igazi méreg-
anyagok a nemzet organizmusára, és Ady, aki érezte végzetes-
ségöket és nem szűnt meg követelni orvoslásukat, mint ilyen 
joggal mondhatta magát a magyarság lelki ismeretének. Bizo-
nyos azonban, hogy a „kisbíró" sok dologban igazságtalan volt 
és kivált a teendőkre nézve sokban tévedett. Vaj thó jól érzi, 
hogy „az öregedő Ady lelkében mintha Széchenyi önvádja 
motozna, mintha magát is okozná a t ragikus eseményekért, 
melyekre egykor maga figyelmeztetett legszenvedélyesebben" 
(27.). Sajnos, munkásságának le nem tagadható része volt azok-
nak a forradalmi erőknek a népszerűsítésében és izinosításában, 
amelyek a fegyvert kiverték a magyarság kezéből és az orszá-
got a sír szélére ju t ta t ták . 

Igen jó és találó az a fejtegetés, amelyben a szerző Ady 
költészetének a költő szülőföldjével, Erdéllyel és a magyar 
fa luval való kapcsolatait beszéli meg és k imutat ja , hogy Ady, 
ha f a j t á j á ró l szól. mindig önmagát rajzolja, sa já t tulajdonsá-
gait ruházza f a j t á j á r a A magyarság erényei és hibái egyaránt 
benne vannak megtestesülve; önmagában imádja és gyűlöl' 
f a já t , a maga sorsában a magyarság sorsát szemléli. Ö: a ma-
gyarság szimbóluma (27—33. 1 ). 

A § befejezése a költő politikai ideálját igyekszik meghatá-
rozni. „Mit akart Ady? Attól a nemzetrétegtől, melynek vérre. 
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szellemre sar jadéka volt, több reformot, gyorsabb haladást 
követel, és sajtóban, kereskedelemben annak az ú j rendnek 
mását, mely hatvanhét óta kisebbségből szinte többséggé küz-
dötte fel magát." (33. 1.) De „nem voltak birtokai, mint Széche-
nyinek, akinek poéta-mása akart lenni, hogy függetlenül, a 
magyar hagyomány sáncain belül harcolhatott volna a hagyo-
mányért". „A jobboldalon már évtizedek óta nincs lehetősége 
az erősebb reformnak", a XX. század elégedetlen magyar ja 
kénytelen a hagyomány sáncain kívül keresni dobogót s ezzel 
máris pályája elején kelepcébe kerül: a hagyomány makacs 
védői, akik „egy jogos reform fegyverét érzik mellöknek sze-
gezve, elfelejtve és elrejtve, hogy magyar haj tás , rásütik a 
bélyeget, hogy egy más f a jnak pénzért dolgozó csatlósa" (33.). 

A részlet kissé erősen van színezve. Túlzásnak látszik, hogy 
a század elégedetlen magyarjának, ha szólni akart, szükségkép 
a radikálisokhoz kellett csatlakoznia. Adyt szélsőséges elvei 
ragadták a radikalizmus karjaiba s több mint valószínű, hogy 
mint gazdag ember sem választott volna más harci társakat. 
Viszont a „jogos reform" éppen nem volt olyan „jogos", mint 
aminőnek sokan feltüntetni szeretnék. A hagyományok védői nem 
érdemelnek megrovást azért, hogy elutasították azt az „általá-
nos szavazati jog"-ot, amelyet a Ferenc Ferdinándok, Kris-
tóffyak és barátaik a nemzet megejtésére, vagy szélsőséges ele-
mek uralmának megalapítására akar tak megalkotni. 

Azt mondja Vaj thó: „Ady egyenlőséget akart , vallási türel-
met, békés bará t j a akar lenni a zsidóknak, megtelik katholikus 
szellemmel, csakhogy valami egyetemes magyar igazsághoz 
jusson, olyanhoz, mely minden faj t , minden vallást betetőz, min-
den zsidóságnál, minden kereszténységnél fontosabb. Nemzeti 
egységről álmodik." (33. 1.) 

Semmi kétség, valami új, egységes magyarság lebegett a 
szeme előtt. De ez az ú j magyarság nem azonos a történelmi 
magyar nemzettel. Az „új Dózsa György" magyarságából ki van 
zárva a magyar f a jnak jelentős része: a „grófok" és „úri betyá-
rok", a nemzeti tradíciók és a régi erkölcsök h í v e i . . . Ebben a 
magyarságban csak azok számára van hely, akik a vezér szel-
lemét hajlandók elfogadni. 

Vaj thó szerint Ady „megtelik katholikus szellemmel". 
Ügy látszik, a Pócsi Máriáról írt versre kell gondolni, melyben a 
„szilágysági fi a katholikus Máriáig bír felszárnyalni, hogy 
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minden élet királynéjává emelje". (34.) A „katholikus Mária" 
azonban valószínűleg megköszöni ezt a kitüntetést. Ady elvesz-
tette volt hitét az életben. Most jönnek az oláh búcsúsok, a lel-
kök telve hittel, és Máriát , a Regina Vitae-t (?) éneklik. A köl-
tőben is felébred a hi t az Életben, az ő Máriájában, aki „nem 
régi fancsali, de mindennek egyesítő mása". Ez bizonyára min-
den, csak katholikus szellem nem és az Is tenanya fölmagasz-
talása. Mária a katholikus szellemnek a Szentlélek edénye, a 
tisztaság és szentség példaképe, az egek királynéja. Annak az 
életnek, amelyet képvisel, semmi köze az Ady Endre hédoniz-
musához. Az a fölmagasztalás, amelyben a költő részesítette, 
csak annyi, mintha nevét, mely az oltárok dísze, egy örömtanya 
kapu já r a festették volna. 

Nem, Ady Endre soha sem telt meg katholikus szellem-
mel. Az ő „nemzeti egység"-ében nincs helye semmiféle vallás 
szellemének. Azt sem lehet mondani, hogy vallási türelmet, 
vagy bármiféle türelmet hirdetett volna. Ö nem volt türelmes, 
egyszerűen mindent a saját képére akar t formálni. Mint min-
denben, ebben is a végletekig egocentrikus volt. 

Igen sikerült része a munkának a III . rész: az „Én és az 
Isten" (34—38. I.), Ady istenes költészetének jellemzése. A könyv 
elmondja, hogy a költő nem fogad el semmiféle tételes vallást. 
Néni hisz senkinek, a maga erejéből akar eljutni Istenhez. Ez 
az ú t j a csupa bukdácsolás. De nem titkolja el botlásait; min-
dent elmond, ami lelkében történik, és ebben egyetlen vallásos 
költőink között. A többiek csak jámbor, istenes gondolataikat 
viszik a közönség elé; ő odavisz mindent : kételyeit, nyugtalan-
ságait, sőt lázadozásait és káromkodásait is. 

Hogy milyennek l á t j a Istent, az hangulataitól, lelkiállapo-
tától függ. Ha jól mén a dolga, nincs szüksége rá, „szinte bor-
sot tör Isten orra alá, fitymálja, komázik vele, mint más a nem 
sokba vett komájával" (35.); aztán egyszerre csak „vége a hety-
keségnek, mintha derékban törték volna ketté, Isten elé zuhan 
egy jajkiáltással". Azok a megalázkodó, bűnbánó költeményei, 
amelyek ilyenkor születnek, hagyományos csapáson haladnak, 
de sokkal értékesebb termékei vallásos l í rájának, mint a 
dacolok és kételkedők. 

Nem sokat lendít a dolgon a szerzőnek az a kijelentése, 
hogy „Ady Istene egyéni Isten", mivel a költő csupa egyéni 
szükségletének kielégítését vár ja tőle; sem az, hogy Ady Istene 
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„bajtárs-isten, irodalmi, magyar hatalom is", mivel ő küldte a 
költőt, hogy a „bozótba törjön be", s a költő ezért tőle követel 
segítséget és sikert munkájához. 

Viszont egészen jó és elfogadható a könyvnek az a helye, 
amely a költőnek a bibliáról és Jézusról való felfogását fej-
tegeti. Hogy Ady a bibliát nem tartotta történelemnek, hanem 
költészetnek; Jézus alakjában szent elképzelést látott, ,,minden 
nagy és elgázolt gondolat, minden szépségek, jóságok szimbó-
lumát", az „önmaga testének, lelkének, földi sorsának, eszmé-
nyítet t röntgenképét." (38.) 

A fejezetet mégis hiányosnak kell tartanom. Vajthó sem-
mi t sein szól a költő pantheizmusáról, mely nélkül istenes köl-
teményeinek egyrésze nem érthető eléggé, továbbá Élet-istení-
téséről, amelyben sokan, például Földessy, egy sajátságos Ady-
val lás gyökereit látják. Viszont, mint az I. fejezet végén, itt 
is felhívja a figyelmet egy csomó szép költeményre, a „bűn-
bánó" versekre, amelyekben a költő elhibázott életének szomorú 
következményeit: kora megrokkanását és az eljátszott örömöket 
sóhajtozza. Tulajdonképen nem tartoznak oda, mivel kevés kivé-
tellel semmi közük az Istenhez, de ba már egyebütt nem lehetett 
róluk szó, csak helyeselni lehet, hogy a szerző szükségesnek tar-
totta megemlítésüket. Ezek a „bűnbánó" versek ugyanis Ady 
lelkének legmélyéről fakadtak és a szegény vergődő ember előtt 
megnyitják azokat a szíveket is, amelyeket tőle eltévelyedései 
elfordítottak. Sokat vétkezett, de sokat sírt is, keservesen bűnhő-
dött és ha bűnös dolgokat hirdetett , bűnös tanításainak maga 
í r t a meg a cáfolatát. 

Vajthó fölveti a kérdést: protestáns volt-e Ady Endre? Azzal 
felel rá. hogy „költészetében ott bujkál a protestáns zsoltárok 
különös ritmusa s igéi valóban protestáns hangsúllyal bővek, 
zengők, nagyok. De, hogy vallása protestáns volna? Ne hason-
lítsuk össze vallási rendszerekkel. Szülőföldjének, származásának 
emlékei, vallása benne van művében, része annak, de rengeteg 
más elemmel vegyülten." (40.) Valóban nem vallotta semmiféle 
felekezetnek szimbólumát. De rendületlenül protestánsnak és kál-
vinistának tartotta magát és testvére is mint „egész lényében 
protestánsról" beszél róla. Kétségtelen, hogy protestáns volt, erre 
vall egész gondolkodása. Ne feledjük, hogy a katholicizmusban a 
lelki szabadság ellenségét lát ta és nagy embere volt annak a sza-
badságnak, amelyet a protestantizmus hangoztat, hogy a szent 
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könyveket ki-ki saját meggyőződése szerint magyarázza és alkossa 
meg a maga vallását. Ez a tan fölöttébb megfelelt szilaj, korlá-
tokat nem tűrő egyéniségének. Levonta minden következményét 
és nem volt az egyedüli, sőt az első sem azok közül, akik ezen az 
úton az övéihez hasonló megállapodásokra jutottak. Való, hogy 
például a Bibliáról, Jézusról alkotott nézetei teljesen egyeznek 
Strausz és más protestáns tudósok tételeivel. Sőt az is feltehető, 
hogy vallási nézetei jórészt protestáns racionalista theológusok 
hatása alat t támadtak. Mint ilyen, joggal sorozható a protestáns 
racionalizmus szélsőséges híveihez. A kálvini szólások közül ked-
velte az „eleve elrendelésit ; de csupán azt értette raj ta, hogy a 
földön minden Isten egyenes akaratából és elhatározásából, tehát 
szükségképen történik. De ez a gondolat egyáltalán nem azonos 
a kálvinisták predesztinációjával. 

Egyszóval: „Ady hosszas bolyongás után, a maga esze és 
szíve szerint jutott el Istenéhez, de soha sem véglegesen". Közben 
pedig „minden hitványságát s minden alázatát híven feltárta 
előttünk". (43.) Ez igen találó és rendkívül fontos észrevétel. 
Valóban Ady „borzasztóan szeretné az Istent igaz alakjában meg-
lelni, de soha sem jut végleges megállapodásra. Egyszer ilyennek, 
másszor olyannak látja és érezi az abszolútumot; egyszer olyan-
nak, aminőnek gyermekkorában tanulta volt, személyes Istennek, 
világon kívülinek, máskor pantheista szubstancia-félének, naturá-
nak, Életnek; egyszer jónak, hűségesnek, máskor kegyetlen uzso-
rásnak, szívtelen zsarnoknak. Néha, mintha hinne benne; máskor 
kételkedik létezésében, sőt tagadja és az emberi képzelődés teremt-
ményének állít ja. A gondolatok, érzések úgy váltakoznak lelké-
ben, mint a kaleidoskóp képei; és ő egyiket sem tartja fontosabb-
nak, helyesebbnek a másiknál; neki mind egyformán dokumen-
tum, az ő folyton változó lelki világának egy darabja, kínlódá-
sának egy-egy állomása. Azt mondja: ilyen voltam, így éreztem, 
így gondolkodtam. Megvallottam mindent, nem titkoltam el sem-
mit. — Minden azon fordul meg, hogy mennyi benne az őszinte-
ség, hogy átélte-e valóban mindazt, amiről az isten-versek beszél-
nek. Vájjon a nyomorúság szava-e, teszem, a Kimérák Istenéhez 
írt vers, vagy effrons hetvenkedés? Vaj thó nem ereszkedik belé 
ebbe a mélységbe. Arra tér át, hogy Ady „vallomásaiban sokan 
vallásgyalázást, erkölcstelenséget látnak, holott hasonló kétségek 
és lázongások mindnyájunk lelki életében előfordulnak és a kü-
lönbség csak az, hogy míg a költő mindent őszintén megvall, mi 
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úgy teszünk, mintha mentek volnánk tőlük. Kegyes hazugság 
ez, úgymond, s a szépségért való." Az Ady vallomása kevésbbé 
szép s kellemetlenebb, de „erkölcsi elvből való", mert az igaz-
ságra törekszik. (41. 1.) 

Nem valószínű, hogy ezekbe az állításokba mindenki bele 
tudna törődni. Elvégre az emberek nemcsak „kegyes hazugságá-
ból és a maguk szépítése végett nem viszik a világ elé kétségei-
ket és szennyesüket. Van, aki szeméremérzésből tartózkodó; más 
azért, mivel lelkiismerete nem engedi, hogy olyasmit í r jon, vagy 
beszéljen, ami embertársai, kivált az i f júság kegyeletét, hitét, 
vagy erkölcsét sérthetné. Végre vannak dolgok, melyeket nem 
mindenki tar t méltóknak arra, hogy velük a közönséget szóra-
koztassa. 

Bizonyos, hogy Ady mind a három tekintetben kevésbbé volt 
válogatós egyéb költőinknél. De mégsem állítható, hogy minden 
költeménye és köztük minden „istenes" verse komoly lelki él-
mény megörökítése. Ady Vajthó szerint is olyan, mint a Gár-
donyi hat bölcse, akik csónakukban vígan tagadják az Istent. 
Aztán megreccsen a csónak s felkiált mind a hat: J a j Istenein! 
(40.) Ady Endre, Pázmány szavaival szólva, „fenn köp", míg jól 
mén a dolga; ilyenkor nincs szüksége Istenre; néki nyomorúság, 
szenvedés, elesettség kell, hogy a Végtelent maga felett keresse 
és meglássa. Ilyenkor ösztönösen keresi és meg-megragadja szí-
vével, de csak azért, hogy újból elbocsássa és újra elmerüljön a 
kételkedésben, vagy, ami még rosszabb, a tagadásban. 

Vajthó a „vallásosság jegyének" mondja ezt az istenkere-
sést. Az is, de csak abban az értelemben, hogy hozzátartozik a 
vallásossághoz. A „vallásosság", ahogy általában ért jük, több az 
istenségre néhanapján való ráeszmélésnél, vagy annál a kíván-
ságnál, hogy: „be jó volna, ha hinni tudnék". A vallásos ember 
hisz a maga Istenében és vallásában s gondolkodása, érzése és 
cselekedete egyaránt ehhez igazodik. Adynak épp az a baja, hogy 
nincs vallása; ő szegény, Istenétől elszakadt lélek, aki a szkep-
szis és hitetlenség sötétségében és habjain hányódik; néha-néha 
megpillantja, sőt eléri a mentősziklát, de sohasem tud rá föl-
kapaszkodni és tovább hányódik az éjszakában; ő épp azért sze-
rencsétlen, mivel elvesztette istenét, vallását és sehogy sem tudja 
végkép megtalálni. Szerencséjére, vagy szerencsétlenségére, a nap 
gyakran kisüt, a hullámok elsimulnak és a szélcsend, a fény, az 
„Élet" elfeledteti vele hányódását. 
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Vajthó a Mikes és Vörösmarty szent emberéhez hasonlítja. 
Azt mondja: a költő verseiben sok a vétek, de szavai jóakaratból 
és jóhiszeműségből fakadtak. A nézet mellett föl lehet hozni Ady 
pantheizmusát és determinizmusát, sőt Nietzsche-féle filozófiáját 
is a esorda-erkölcs hiábavalóságáról. De bizonyos, hogy mind-
ennek dacára nem volt amorális lény, ismerte a bűn és erény, 
a tisztaság és paráznaság különbségét, tudatában volt bűnöe éle-
tének, mivel többször keserűen gondolt rá, hogy az igazságot és 
tisztaságot megtagadta. Aki ilyen nyilatkozatokat tesz, aligha 
írhat bűnö9 verseket a Szent ember tiszta jóhiszeműségével. 

De itt az „istenes" versek egy részéről van szó, azokról, ame-
lyekben a „szent ember" ugyancsak kevés becsületet ád az Isten-
nek. Ezek a vereek úgy állítják oda a legfőbb lényt mint való-
ságot. És a költő mégis „fitymálja, komázik vele, mint más a 
nem sokba vett szomszédjával". Vájjon Ady, az istenkereső, aki 
az Ürhoz annyi szép, töredelmes verset írt, ő ne tudná, hogy 
mivel tartozik Istenének, ha van? 

Nagyon bajcs az ilyet elfogadni. Őszintén megvallom, nem 
hiszek a Kimérák Ietenéhez című és egyéb hasonló verseknek 
őszinteségében és jóhiszeműségében. Ezek a hetvenkedő versek 
éppen olyan pózolások, mint a Petőfi egyik-másik önarcképe, 
amelyben rettenetes iszákosságáról akarja meggyőzni a világot. 

Valószínű, hogy az írók még sokat foglalkoznak ezekkel a 
dolgokkal. A tudós szerző azonban, még ha itt-ott kelleténél erő-
sebbnek bizonyulnak is színei és hellyel-közzel osak megszorítás-
sal fogadják is el megállapításait, — meg lehet elégedve ered-
ményeivel. 

A könyv Ady eredetiségének tárgyalásával végződik. Vajthó 
— szokása szerint — itt is szorgosan összegyűjti Ady műveiből 
a költő sajátságos fantáziájáról, nyelvéről való jellemző adato-
kat; néhány költemény fejtegetésével bemutatja hatalmas meg-
jelenítő erejét és megjegyzéseket tesz versformájáról s más köl-
tőknek Adyra gyakorolt ha tásáró l . . . Amit ír, szépen, gondosan 
és, ami fő, jól van megírva. Sajnos, nem terjeszkedik ki mindenre, 
teezem Ady sajátságos gondolkodására, világnézetére, arra a fon-
tos kérdésre: mi benne valóban eredeti, individuális, mi indivi-
dualisztikus, azaz különcködésnek, eredetieskedésnek szüleménye. 

Mégis megelégedéssel tesszük le munkáját kezünkből és kel-
lemes csalódással azok után a nyilatkozatok után, amelyek be-
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vezetésében a lángész és a „polgári" erkölcs viszonyáról s Ady 
eltévelyedéseinek áldásosságáról olvashatók. 

Vajthó nem tolta előtérbe az erkölcsi kérdéseket, de ahol 
kellett, tétovázás nélkül megmondta az igazat. A. posványt nem 
tette virágos kertté, az erotika rondaságairól megírta, hogy ronda-
ságok. Adyban nemcsak a nagy költőt, hanem az álmokat ker-
gető, rossz politikust és szegény, elesett, posványban vergődő 
embert is láttatja, akinek lelke mélyéből fel-feltör az önvád kese-
rűsége és a vágy az elvesztett Isten és tisztaság után. Azt akarja, 
hogy szánjuk ezt a szerencsétlen embert, akit az a világ, amely-
ben élt, elrontott és megnyomorított, ahelyett, hogy fölemelt 
volna. Azt akarja, bocsássuk meg és feledjük el bűneit; dobjuk 
félre műveiből azt, ami bennük selejtes, „vértolulásos", de emel-
jük fel, ami tiszta, nemes, mélységesen emberi és való értéke a 
költészetnek. Hiszi, hogy ez egykor mind meg is fog történni; az 
idő, mint annyi másról, Adyról is lemossa majd a jelen s a r á t . . . 
Való, az ő bűneit nehezebb lesz elfeledni, mint Balassa Bálint 
„csínyjeit", mivel a Jú l ia költőjét végig lehet olvasni anélkül, 
hogy bűnökre kellene gondolnunk; de minden bizonnyal kívána-
tos, hogy az óhaj valósággá váljék, óhaj tandó volna, hogy ko-
moly, hozzáértő emberek, mint a szerző is, pontos elemzéssel 
válogatnák ki a „szilágysági fi" terméséből mindazt, ami meg-
érdemli, hogy emberöltők és milliók olvassák: a kéteégtelen, 
valódi értéket. A többi — ám legyen a tudósok martaléka. Nem 
kell félni, hogy ezzel a költő egyéniségét meghamisítjuk. Ady 
Endre nemcsak akkor Ady Endre, amikor a sárban kéjeleg; 
akkkor is az, mikor kiemelkedik belőle. Még az a veszély sem 
fenyeget, hogy a termés szűken üt ki. Ellenkezőleg, az emberek 
csak akkor fognak igazán elámulni, hogy a szegény, bűnös poéta 
mennyi kinccsel gazdagította szánandó fa j tá já t . 

Irodalomtörténet 6 
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Tíz év az erdélyi magyarság irodalmi életéből. 
Irta : KRISTÓF G Y Ö R G Y . 

1. Általános szempontok. 

A világháború következtében s a békeszerződések rendel-
kezése értelmében a román állam impériuma alá ju tot t magyar-
ság irodalmi élete ma, a közhatalomváltozás első decenniuma 
után, örvendetes elevenséget, meglepő mennyiségi gyarapodást 
mutat föl a megelőző korszak adataihoz képest. Sőt a mennyi-
ségi föllendülésen túl milyenségileg, belső érték szempontjából 
sines oka a szégyenkezésre. Nemcsak sokat termelt, de tudott 
alkotni oly műveket is, amelyek valódi esztétikai értékeknek 
bizonyultak s az egyetemes magyar irodalomra nézve is gaz-
dagodást jelentenek. 

A lefolyt tíz esztendő irodalmi életének egyes tényeit, 
örvendetes és a jövőre nézve is bíztató jelenségeit, de egész 
összefüggő történeti folyamatát is csak akkor lehet kellően 
megérteni és érdem szerint értékelni, ha figyelemmel vagyunk 
az erdélyi magyarság régebbi irodalmi életének néhány meg-
határozó jellemvonására. 

Mindenekelőtt tudva van, hogy Erdély s a kapcsolt részek 
magyarsága már a legrégibb időktől kezdve kisebb-nagyobb 
mértékű önálló helyhatósági életet élt, sőt a fejedelmek alat t 
a XVI—XVII. században Magyarországtól független, azzal 
sokszor háborút viselő ellenséges államot alkotott. A földrajzi 
és természeti viszonyok különböző volta nemcsak a közigazga-
tásban, a honvédelemben és a politikában hozott létre eltérése-
ket, de az életmódban és foglalkozásban is. Más a sík Alföld 
magyar jának az életmódja, mint a hegyes-völgyes Erdély föld-
jén élőé. A különbségek jól és könnyen fölismerhetők úgy az 
egyénekben, mint a közösségi életben. Ámde mindig megvolt 
és fennmaradt a foglalkozásban, az életmódban és a politiká-
ban kétségtelenül fennálló különbségek ellenére is a közműve-
lődési egység, a magyarság azonos kulturális öntudata. Megvolt 
és fennmaradt még a legnagyobb politikai megoszlás idején is 
a XVI. századtól kezdve máig. Ez gyakorlat i lag azt jelenti, 
hogy az erdélyi magyarságnak a politikában voltak az össz-
magyarságtól eltérő út ja i a múltban is. Éppen mint ma. Viszont 
a szellemi műveltség területén, a kultúrában, az irodalomban 
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az erdélyi magyarság magát mindig csak résznek tudta és 
érezte. E szellemi és közművelődési egység legfőbb hordozója 
és biztosítéka a magyar nyelv egysége. És itt nem anny i ra a 
műveltek, az irodalom és költészet nyelvére gondolok, mint 
magára a népnyelvre. Ez is egységes, sőt azt a sajátságos jelen-
séget állapította meg a nyelvtudomány, hogy a legkeletibb 
magyar nyelvjárás, a székely, a legnyugatibb a (dunántúli) 
magyarságéhoz áll legközelebb a nyelvi régiségek tekintetében. 
Amint egységes a magyar nyelv, annyira egységes az irodalom, 
a költészet. Az erdélyi magyarságnak volt külön országa, de 
sohasem volt különálló magyar nyelve, centr ifugális ku l tú rá ja . 
Részese volt mindig az általános magyar szellemi életnek és 
irodalomnak, erényeknek és fogyatkozásoknak egyaránt. 

E közművelődési egység s ennek tudata az unió (1867) óta 
káros hatásokat is szült. Az erdélyi magyarság helyi ener-
giája , helyi irodalmi élete ellanyhult, illetőleg szellemileg egyre 
jobban felszívódott az egyetemes magyarságba. Erdély alkotó, 
teremtő tehetségeinek nagy többsége, színe-java itt hagyta 
Erdélyt s Budapesten, vagy Magyarország más szellemi góc-
pontjaiban keresett és talált könnyebb megélhetést s fejtett ki 
biztosabb sikert ígérő munkásságot. A szellemi munkások, írók, 
művészek, mint az igazhívő muzulmán Mekkába, úgy igyekez-
tek mielőbb el jutni Budapestre. Az olvasóközönség is lassan-
lassan teljesen belesodródott Budapest vonzókörébe. A legtöbb, 
technikailag legszebb, tartalomban legértékesebb sajtótermékek 
ott jelentek meg. Olyan hatalmas és mindent uraló irodalmi 
központtá fejlődött Budapest, hogy, mint t réfásan mondani szo-
kás, még névjegyeinket is ott szerettük nyomatni, onnan hozat-
tuk. Tény az, hogy az erdélyi születésű írók is csak Budapes-
ten és Budapest által tudtak és akar tak érvényesülni. Erdély-
ben viszonylag kevés könyv jelent meg. Ami i t t jelent meg, 
hiányozván címlapjáról a főváros neve, kisebb érdeklődéssel 
fogadtatott , néha egyenesen közömbösen, érdektelenséggel, sőt 
bizalmatlansággal. Már eleve kevésbbé értékesnek minősült 
minden olyan mű, mely Erdélyben, tehát vidéken s nem a köz-
pontban, Budapesten jelent meg. A főváros ízléséhez és iro-
dalmi szükségleteihez igazodott a vidék olvasóközönségének az 
ízlése és irodalmi igényessége. Az erdélyi magyarság is élvezte 
a magyar irodalom termékeit, örvendett, hogy bőviben vásá-
rolhat és olvashat könyvet. A világháborút megelőző évtize-

5* 
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elekben az erdélyi magyarság- helyi irodalmi életét bágyadtság, 
energiátlanság jellemzi. Mint a közszellem egyéb ágaiban, úgy 
az irodalomban sem voltak sa já t külön problémái. Nem a gya-
korlatban, az irodalmi termelés és forgalombahozatal terén s 
nem az elméletben, az irodalmi értékelést, az esztétikai becslést 
illetőleg. Kérdések és feladatok szenvedélytelen nyugalmát nem 
zavarták. Még kevésbbé készült föl arra, hogy jöhet idő, mikor 
neki magának, önerejéből kell a gordiusi csomót megoldania, 
kiesvén a centrum, Budapest vonzóerejének körletéből. 

Ez az idő az imperiumváltozással elkövetkezett, az erdélyi 
magyarság* Budapesttől elszakadt. Az ot tani nyomdatermékek, 
folyóiratok 1919 elejére Erdélybe egyáltalán nem, később is 
csak rendszertelenül jutottak és jutnak el. 

Az ottani írók, könyvkiadványok és könyvterjesztő vál-
lalatok a romániai magyarságra nézve megszűntek. A magunk 
erőkészletéből, a magunk földjén, a kezeink között lévő eszkö-
zök felhasználásával kellett irodalmat, irodalmi életet terem-
tenünk. Számbavettük, hogy mink van. Az állomány, az egy 
hí r lapi rodamat kivéve, bizony sok tekintetben a semmivel volt 
egyenlő. Könyvkiadó cégünk egy se volt, nagyobb nyomda is 
alig egynéhány, irodalom-kritikai folyóiratunk egyetlen egy 
(Erdélyi Szemle), jelentős íróink és költőink felsorolásában is 
hamar el jutot tunk a végére. 

A súlyos feladat szervezetlenül, a változás várat lanul érte 
a romániai magyarságot. Oly hirtelen jött, hogy még erős és 
jól megszervezett közszellemet is megrendített volna. Nem cso-
dálható, hogy a magára maradt erdélyi magyarság az első hetek 
tájékozatlanságában reményének horgonyát majd ide, majd 
oda vetette ki, anélkül, hogy szilárd pontot talált volna. Kap-
kodott még a szalmaszál után is, terveket szőtt, amelyeknek 
megvalósításához hiányzott az erő. Most tűnt ki, hogy az 
erdélyi magyarság közszellemének csak hagyományereje van. 
Aktuális cselekvésre nincs megszervezve. A történelmi erők 
okozta nagy roppanás első perceiben ezért nyűgözte le a lel-
keket a reménytelenség, csüggedés és tervszerűtlen kapkodás. 

* Erdélyi magyarság; alatt az imperiumváltozás előtt csak a történeti 
Erdély magyar anyanyelvű lakóit értette a m a g y a r közbeszéd. Ma a régi Erdé 
lyen kívül a kapcsolt részek (Bánát, Körösvidék, Máramaros és Bukarest 
magyarságát is értjük: azaz a mai Románia területén élő összes magyarokat. 
Kényelemszeretetből szokta meg e kifejezést az élő beszéd. Ebben a cikkben 
is erdélyi magyar metonimikusan a román ál lam területén élő magyarság ki-
fejezés helyet t áll, azt jelenti. 
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Ezt azonban csakhamar felváltotta az egészséges életösztön, 
az erőrekapó bizakodás, mely szubjektív és objektív tényeken 
alapult. A nyugodt megfontolás ráemlékezett, hogy az erdélyi 
magyarság, bár az utóbbi évtizedekben bágyadt és színtelen 
szellemi életet élt, a régebbi századokban eleven kulturális és 
irodalmi életet tudott teremteni. Éreztük, hogy méltónak kell 
lennünk az elődökhöz, hitványak semmi szín alatt nem lehe-
tünk. Bizalmunknak egyik szilárd pontja a történet, a magunk 
életrevalóságába vetett hit volt. A másik szilárd pontja volt 
bizalmunknak a románság, a román állam hivatalos és törvé-
nyes akaratnyilvánítása. Bíztunk a gyulafehérvári határoza-
tokban, az erdélyi román közéletnek emez ünnepélyes nyilat-
kozatában s a román állam alaptörvényeiben, melyek a béke-
kötések, a vi lágáramlat szellemével egybehangzóan nyelvi és 
közművelődési szabadságot ígértek és biztosítottak. Bíztunk 
abban, hogy Románia politikája, sajtótörvénye és e l járása 
megengedi, hogy irodalmunk, közművelődésünk szabadon fe j -
lődjék. Lassan kiderült — magam már 1921-ben történeti és 
konkrét tények alapján megállapítottam —, hogy közművelő-
dési egységünk, irodalmunk és költészetünk megtartásának és 
továbbfejlesztésének a lehetősége adva van. 

Minden attól függött, hogy vájjon az erdélyi magyarság 
tud-e élni az irodalom fejlődésére adott lehetőséggel? 

II. Mennyiségi fejlődés. 
Az irodalom mennyiségi problémáját — az irodalmi prak-

tikumot — az erdélyi magyarság fényesen megoldotta. Ped ig 
mikor a maga köréből fölfakadó irodalom megvalósítását, m in t 
az önfenntartás legelemibb és legtermészetesebb eszközének elő-
teremtését vállalta, az irodalmi életet létrehozó és tápláló s a j á t 
helyi elemek birtokállománya, az egy hírlapirodalmat kivéve, 
mint említém, bizony sok tekintetben a semmivel volt egyenlő. 
Nagyobb könyvkiadó cégünk egy se, irodalom-kritikai folyó-
iratunk is csak egyetlen-egy volt. Jelentős íróink és költőink 
száma egy-kettő. Nagy és drága kincset érő tételek leírása u t á n 
siettünk feljegyezni a könnyen billenő mérleg vagyon-rovatáha. 
minden egyes most megjelenő művet, fellépő írót. Van: ez volt 
értékelésünk első. természetes mérővesszője. Történelmi ismere-
teinkből s személyes tapasztalatainkból tud tuk — s ez a t uda t 
kötelezett és parancsolt is —, hogy az irodalom kincs, közműve-
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lődési vagyon. S mikor az irodalmi gyakorlatnak a központból 
funkcionáló két elemét, az írókat és kiadókat elveszítettük, elő-
térbe lépett az itteni mennyiség. Adott helyzetünkben a van, a 
helyi prakt ikum, valóban életkérdéssé fontosult. Ami a hiányt 
pótolta, vagy pótolni alkalmasnak látszott, már csupán ezért 
értéket jelentett. Azokban a zűrzavaros, kétségekkel terhes első 
hónapokban a tiszta esztétikai szempont követelése éppoly 
cinizmus volna, mint a hajótörött finnyáskodása amiat t , hogy 
mentőcsónakja nincs eléggé kényelmesen kibélelve. Vannak-e 
íróink, írói tömörülések, könyvkiadók, könyvforgalom és 
olvasóközönség? ez volt a kérdés. Minden mozdulat, akár 
tárgyi, akár személyi, min t munkát végző, pusztán helyzeti 
energiájánál fogva számbavétetett. Minden megmozdulás a 
meg nem szűnő életet, izmosodó reményt, a művészi alkotóerő-
nek feltörését és feltörekvését hirdette. A közönség örömmel 
fogadott minden ú j írót, ú j kiadást, hírlapot, könyvet, folyó-
iratot egyaránt . Minőségi ítéletét, melyre egyébként irodalmá-
nak múlt ja s ízlésének már elért fejlődési foka kötelezte, 
egyelőre felfiigesztette abban a biztos tudatban, hogy a meny-
nyiségi fejlődés csakhamar meghozza, illetve visszaállítja az 
egyedül helyes, magasabb esztétikai, milyenségi színvonalat is. 

E külső örvendetes fejlődés terjedelmének fölmérésére 
pontos statisztikai adatok állanak rendelkezésre. 

Az 1919 j anuá r 1-től 1928 december 31-ig terjedő tíz esztendő 
alatt a román állam területén 3186 magyarnyelvű mű jelent 
meg. Tehát tíz év alatt Erdélyben annyi könyv látott napvilá-
got, mint az 1919. évi fordulót megelőzően körülbelül negyven 
év* alatt. Az utolsó békeévnek, 1913-nak a bibliográliája például 
azon a területen, mely a régi Magyarországból ma Romániá-
hoz tartozik, mindössze 77 magyar könyvet mutat ki, körülbelül 
annyit , mint amennyit a politikailag és gazdaságilag is leg-
súlyosabb 1919. év termelt ki. Ezzel szemben az 1926. évnek egy-
esztendei magya r könyvtermelése pontosan 332-t tesz ki. A foko-
zódó fejlődést a következő számsor m u t a t j a : 

1919-ben megjelent 
1920-ban megjelent 
1921-ben megjelent 
1922-ben megjelent 
1923-ban megjelent 

77 könyv, 
110 könyv, 
191 könyv, 
295 könyv, 
368 könyv, 
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1924-ben megjelent 439 könyv, 
1925-ben megjelent 441 könyv, 
1926-ban megjelent 416 könyv, 
1927-ben megjelent 394 könyv, 
1928-ban megjelent 332 könyv, 

összesen . . 3063 könyv. 

A végösszeghez veendő még az évjelzés nélkül megjelent 
123 könyv. így a tízévi könyvtermelés végső összege 3186 kötet. 

A megjelenési helyeket feltüntető statisztikai adatokból 
kiderül az, hogy az erdélyi magyarság szellemi életének 
centruma Kolozsvár. Ennek a városnak a neve áll az erdélyi 
magyar könyveknek majdnem a felén, alig pár százalékkal 
kisebb, mint a mögötte lévő könyvkiadó összes városok egész 
évi össztermelése. A kolozsvári könyvtermelésnek több mint 
fele egyetlen cégnek, a Minerva Rt.-nak nyomása, illetve 
kiadása. A többi városok Kolozsvár mögött messze következ-
nek ily sorrendben. Az 1926. évi statisztika szerint, amely tíz 
év alatt keveset változott: 

Temesvár 24 mű, az évi össztermelés 6 százaléka, 
Arad 23 mű, az évi össztermelés 6 százaléka, 
Szatmár 19 mű, az évi össztermelés 5 százaléka, 
Brassó 18 mű, az évi össztermelés 4'5 százaléka. 
Nagyvárad 18 mű, az évi össztermelés 4'5 százaléka, 
Bukarest 12 mű, az évi össztermelés 3 százaléka, 
Torda 12 mű, az évi össztermelés 3 százaléka. 

E városokon kívül mintegy 28 olyan város van, melyek 
vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán szerepeltek a 
múltban nyomtatott könyvek címlapján. 1926-ban csökkent 
Nagyvárad, Brassó és Marosvásárhely könyvtermelése, viszont 
emelkedett Bukarest, Torda, Arad és Temesvár. 

Érdekesek a könyvnyomdászat és könyvkereskedelem ada-
tai. Az egész Romániában volt 1925-ben 425 könyvnyomda, 1714 
nyomógép és 6240 nyomdai alkalmazott. Ez adatoknak jórésze 
Bukarestre esik, a másik nagy fele Erdélyre. A régi Magyar-
ország területéből ma Romániához tartozó területeken 69 helyen 
233 nyomda dolgozott ugyanebben az évben. 735 különböző 
t ípusú gépen, 2101 munkással. E 233 nyomda közül román jel-
legű 66 (27%), német jellegű 25 (10*5%) és magyar 147 (61-8%). 
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Azóta ez adatok a magyar nyomdák csekély csökkenését mutat-
ják. Kolozsvár itt is az élen van 35 nyomdával és 556 mun-
kással, u tána Temesvár, Arad, Nagyvárad és Nagyszeben 
következnek. Ami a könyvkereskedéseket illeti, a fent körülírt 
erdélyi területen 361 hivatásos könyvesbolt működött, ebből 
román jellegű 80 (22%), német 56 (16%), magyar 225 (62%). 
Vagyis körülbelül minden hat és fél ezer magyar lélekre esik 
egy könyvkereskedés (német 10, román 38 ezer). Az utolsó évek 
adatai e téren is némi, bár nem nagyon jelentékeny csökkenést 
fognak mutatni. 

Ez örvendetes gazdag helyi termelés tárgyi feltételét, lehe-
tőségét megadta — mint einlítém — a román állam. Azonban 
az adott lehetőség megragadása az erdélyi magyarság életerejé-
nek az érdeme és bizonysága. Az a r any is csak akkor válik 
in actu nemesfémmé, ha van bányász, ki fölkutat ja s ötvös, aki 
földolgozza. Az erdélyi magyarságnak ez az irodalmat teremtő 
teljesítménye annál érdekesebb jelenség, mert tulajdonképen 
minden írói szervezkedés, kollektív összefogás nélkül, jóformán 
az egyes tehetségeknek egymástól független kibontakozása 
hozta létre. 

Ped ig voltak és vaunak írói egyesületeink, amelyeknek 
célja s alapszabályszerűen vállalt fe ladata az irodalom terjesz-
tése, az írók támogatása, az irodalmi élet irányítása. 

Legtekintélyesebb irodalmi t á r saság a kolozsvári Erdélyi 
Irodalmi Társaság (röviden: E. I. T.), melyet 1888-ban Petelei 
István, a marosvásárhelyi származású, orosz nyomokon járó 
kiváló regényíró és novellista és tá rsa i alapítottak. Első elnöke 
a szintén erdélyi gróf Künn Géza volt, a híres orientalista 
nyelvész és történetbúvár, ki többek közt az olasz De Guber-
natis Angelóval és a román Dora d'Istriával is személyes 
ismeretségben állott. Künn Géza nemcsak elnöki megnyitóival, 
de mint egyszerű felolvasó is tekintély és vezér volt. Mel-
lette és körülötte az erdélyi költők és tudós írók egész sora 
járult hozzá a társaság népszerűségéhez. Akadémikus szerve-
zeténél fogva (csak 60 tagja lehet, kik választás ú t j án nyer-
hetik el a tagságot) a rendes taggá választás az erdélyi irodalmi 
életben elnyerhető legnagyobb erkölcsi elismerés- és kitiintetés-
számba ment. A társaság felolvasó-gyűléseire olykor az egész 
magyarság figyelt. í r a to t t és adott időnként ki az E. I. T. érté-
kes műveket és szépirodalmi lapot is. Künn Géza halála után 
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mintegy húsz év óta máig az E. I. T. elnöke és vezetője Dözäa 
Endre, ki úgy is mint regény- és hírlapíró, úgy is mint egy-
kor közpályán működő férfiú (képviselő, m a j d Kolozs megye 
al ispánja volt), nemcsak a társaság, illetve a magyarság, de a 
románság részéről is általános személyi bizalomnak és köztisz-
teletnek örvend. Éppen egy évtizeddel régibh s nagy jában 
hasonló jellegű a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond-Társaság 
(jelenlegi elnöke báró Kemény János, l í r ikus és mecenás). 
A többi nagyobb városoknak és vidékének is megvolt a maga 
irodalmi egyesülete: Temesvárt az Arany János-Társaság 
(elnökei Szabolcska Mihály költő és J á rosy Dezső zeneíró), 
Nagyváradon a Szigligeti-Társaság (elnöke Karácsonyi J ános 
történetíró), Aradon, Szatmáron és Nagykárolyban, Nagy-
bányán szintén voltak tisztes múltú irodalmi társaságok. 

Elég nagyszámú irodalmi társaság kerete állott készen s 
várta a kereteknek tar ta lommal kitöltését, az írók felkarolását, 
az irodalmi prakt ikum igazgatását. Azonban a régi társaságok 
közül mindmáig egy se tudott a romániai egész magyarságra 
kiható vezérszerephez jutni, részint a tagok számának nagy-
mérvű megapadása miatt, részint pedig azért, mert működésé-
nek a régebbi viszonyoknak talán megfelelő módszerén változ-
tatás nem történt. Egyik se kezdeményezte, nem vitte keresztül 
az írók tömörítését, az írói munka megszervezését. Nem vette 
kezébe az irodalom országos terjesztését értékes, modern és 
klasszikus költői művek sorozatos kiadásával, folyóiratokkal, 
ami úgy a régi érdemes, mint az ú j és valóban tehetséges írók-
nak biztosította volna az erkölcsi sikert és az anyagi megélhe-
tést. Nem teremtettek elő anyagi fedezetet, de nem irodalmi 
közszelemet sem. Ennek következtében sem az irodalmi gya-
korlat, sem az irodalmi értékelés kialakulására lényeges befo-
lyást gyakorolni nem tudtak. Hiányzott a komoly i rányí tó szó 
az irodalom elvi kérdéseiben. Mindez elsősorban a kolozsvári 
Erdélyi Irodalmi Társaság feladata és hivatása volt. Azonban 
ennek vezetősége hivatását nem ismerte föl s az irodalmi élet 
országos i rányí tását elmulasztotta s az még ma is szervezetlen. 
Nem alkotott, csak nézte, hogy mások alkotni próbálnák 
Ugyanis, mivel az E. I. T., honnan joggal várta mindenki a 
kezdeményezést, mozdulatlan maradt, az egyesületen kívül tör-
téntek kísérletezések egyénenként, vagy alkalmilag többen tár-
sulva. E kísérletek közül eredményesebb munkát csak az Erdélyi 
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Szépmíves Céh tudott végezni. Ez adta ki többek között Makkai 
Sándornak Ördögszekér és Kós Károlynak Varjú-nemzetség c. 
értékes és érdekes regényeit. A Szépmíves-Céhből alakult meg 
1926-ban a Helikon, az erdélyi írók egy részét magába ölelő 
szabad egyesület. A Helikon utóbb a gróf Bánffy Miklós és báró 
Kemény János támogatásával úgy megerősödött s olyan ered-
ményes munkát végez sorozatos könyvkiadványaival és folyó-
iratával, hogy ma határozottan tekintélyes tényezője irodalmi 
életünknek. 

III. Kritikai álláspont. 

Elég, hogy a deeenniunt kezdetén a meglévő keretek üre-
sen állottak s így az írók is, a közönség is, egymástól is, és 
egymás között is izoláltan álltak. Minden egyes írónak magá-
nak kellett utat törnie a közönséghez a maga számára. A közön-
ség is rá volt utalva, hogy amennyiben könyvet akart venni, 
azt vegye, ami éppen kezeiigyébe esett. Kivétel t csak az a pár 
író alkotott, akik az idősebb nemzedékből it tmaradtak. De a 
fiataloknak mind külön kellett elindulniok. A tehetségesek-
nek is. Egyetlen, bár laza, kapocs volt az írók és a közönség 
között a hír lap. 

A különböző hírlapok hasábjain tették meg az első szárny-
próbát íróink. A hírlapok szívesen s kivált az első években 
sziute kritika nélkül elfogadtak és közöltek mindent, amit 
hozzájuk beküldtek. A nyelv, a műveltség, az irodalom ügyét 
hír lapjaink nemcsak elvi vonatkozásban tárgyalták, hanem 
versek, novellák, stb. közlésével tényleg is művelték. Ezzel hír-
lapjaink az irodalomnak megbecsülhetetlen segítséget nyúj tot-
tak. De okoztak kár t is. 

Egyik káros következmény az elújságírósodás, a zsurnaliz-
mus túltengése. Közönségünk még mohóbb, még hívőbb hírlap-
imádó, mint valaha. Más szelemi táplálékot, mint amit az újsá-
gok tálalnak fel. nem igen vesz magához; könyvet, folyóiratot 
nem igen vásárol, még kevésbbé olvas. A hírszolgálatot tudo-
mánynak, a r ipor tot szépirodalomnak, a reklámot mértéknek 
fo'gadja el. Ebben persze a hiba kétoldalú. A közönségnek nem 
volna szabad elfelednie, hogy a hírlapírás nem törekszik mara-
dandóságra, tudományos mélységre és alaposságra, hanem fris-
ségre, pi l lanatnyi érdekkeltésre s ennek foglalkoztatására. Fele-
lőssége csak 24 óráig, a következő szám megjelenéséig tar t . 
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Viszont a hí r lapírásnak is el kellene ismernie, hogy ő nem szép-
irodalom, hanem gyakorlati irodalom, nem művészet, hanem 
ügyes mesterség, nem szabad, teremtő egyéni tevékenység, 
hanem üzleti érdek-irányította hivatali munka. Általános 
magyar b a j az elhatalmasodott zsurnalizmus, melyet nálunk az 
ú j viszonyok nagyban fokoztak. 

Másik káros következmény, amely azonban az előbbivel 
összefügg, íróink és irodalmi életünk egy részének túltengő 
önérzete. E betegségben természetesen a kevésbbé tehetséges 
írók szenvednek. Azért tudott e betegség szokatlan mértékben 
elharapózni, mert kezdetben alig volt érdemleges tárgyú kri-
tika. A hírlapok kri t ikája, mivelhogy a legtöbb író egyúttal 
újságíró s mint ilyen, valamelyik hírlap szerkesztőségének is 
tag ja volt, tulajdonképen egymást dicsérő pajtáskodásból, köl-
csönös reklámból állott. A pennát forgató magát írónak jelen-
tette ki és hirdette, a verselgető és riporter meg költőnek dicsőí-
tette önmagát, vagy társait, viszontszolgálat fejében. Ez egy-
mást vagy önmagát dícsérgetés összetévesztette a mennyiséget 
a minőséggel. A közönség sem nagyon bírált, örvendett, hogy 
vannak írók, jelennek meg művek. A hivatásos irodalmi kri t ika 
is eleinte kegyetlenségnek tartot ta a Taigetos sziklájára hur-
colni az irodalom újszülötteit. Ritkán s inkább olyankor szó-
lott, mikor látta, hogy a gyermek valóban egészséges. Egyéb-
ként egyelőre hallgatott, mert a fejlődés iránt való aggodalom 
más eljárást nem engedett meg. Biztató volt az, hogy legott 
izmos tehetségek, jeles alkotások is tűntek elő. Ma már csak-
ugyan van több írónk és alkotás, akik kielégítik a legigénye-
sebb követelményeket s őszinte elismerésben részesülnek a leg-
magasabb esztétikai becslés fokán is. Értékük maradandó, nem-
csak mint mennyiségi gyarapodásnak, de mint milyenségi tova-
haladásnak is. Ilyenek a megelőző korban már elismerteket nem 
említve, Áprily, Berde, Reményik a lírában, Gulácsy, Gyallay, 
Kis, Makkai, Szabó Mária a regény és novella terén. Egészen 
bizonyos, hogy e komoly tehetségek kibontakozását az impé-
riumváltozás jótékonyan befolyásolta. Egyik-másik talán ma 
is az ismeretlenségben lappangana, holott így: ismeri és mél-
tányolja őket az egész magyar irodalom. 

Azonban a valódi tehetségek mellett, a milyenségi kri t ikai 
álláspont ideiglenes szünetelése miatt , egész sereg nem hiva-
tott és tehetségtelen, tudatlan kontár is fölszínre került. Egy-
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szerre annyi lett művészeink és a tökéletességekkel telt műalko-
tások száma, hogy akár exportot is rendezhettünk volna belő-
lük. Ahányan írtak, annyi volt a művész, ahány mű megjelent, 
annyi volt a remekalkotás. Az amabilis konfúzió úton-útfélen 
művészeket, géniuszokat látott s nein akar ta észrevenni, hogy 
az írás még nem irodalom, a nagyhangú próbálkozás még nem 
művészet. A pusztán mennyiséget néző állásponton értékjelzővé 
lett az erdélyiség, mint modorosság. A művészi kialakítást és 
tar ta lmat sokan az erdélyiségben, néhányan éppen a székely 
dialektusban keresték és vélték feltalálni. Holott úgy az erdé-
lyiség, mint bármely más vidékiesség és nyelvjárás csak for-
rása, ki indulási pont ja lehet a valódi műalkotásnak. Csak a 
művészet s ík jára fölemelve válik irodalmi értékké s gazdago-
dást csak akkor jelent, ha a nemzeti lelket s a tiszta művésze^ 
összefoglaló erejét gyarap í t j a . Különben csak néprajz i külön-
legesség, visszafejlődés, mely méltatlan a magyar irodalom és 
költészet hagyományához. Irodalmunk nem járhat ja a vidékies-
ség zsákutcáját s nem elégedhetik meg még oly divatos maní-
rokkal sem. Kötelessége, hogy legyen és maradjon magyar és 
művészi. 

A krit ikátlansággal és a felburjánzó hamis álláspontokkal 
és téves irányokkal szemben lassan-lassan hallatni kezdte sza-
vát a tárgyilagos irodalmi kritika is, s erélyesen követelte az 
irodalmi fejlődéshez egyedül méltó esztétikai becslés magas 
mértékét, az egyetemes magyar t és a tiszta művészetet. Lassan, 
mondom, mert ilyen magas álláspontot elfoglaló szépirodalmi 
lapunk csak egyetlen egy volt, az előbb Reményik Sándor, 
utóbb György Lajos szerkesztette Pásztortűz (Kolozsvár). De 
még ennek a folyóiratnak is volt egy — szerencsére rövid —• 
interregnuma, mely alat t az esztétikai becslés elvi szempontjai 
háttérbe szorultak. A Pásztortűz mellett, inkább azzal szemben 
állott a Napkelet (szerkesztette Paál Árpád, Kádár I., Ligeti E. 
és Szeutimrei Jenő). Há rom évfolyamot élt. Elbukott, mert 
iránya szélsőséges progresszív volt, az erdélyi magyarság lel-
kéhez hozzáférni nem tudott. A többi próbálkozások már alig 
egy-két szám után sorvadtak el, ugyanazon ok miatt . Vagy 
komolytalanok voltak, min t a Franyó Zoltán és Osvát Kálmán 
kezdeményezései, vagy nem volt meg a jó szándékhoz is szük-
séges gyakorlatiasság a lap adminisztrálásában, mint amilyen 
volt. a marosvásárhelyi „Zord Idő". A Pásztortűz egyedül hir-
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dette emelkedett fölfogással és bátor határozottsággal, hogy a 
költészet több, mint manír , de nem is csupán l'art pour l 'art; 
autonom tevékenység, de önmagának nem mértéke, hanem a 
költői szintézisben szükséges és elengedhetetlen a nemzettársa-
dalmi kapcsolatok és keresztyén etikai értékek öntudatos fel-
vétele, megtartása és kidomborítása. Kellett és kell ezt han-
goztatni, egyrészt az erdélyi és székelykedő provinciáiizmussal 
szemben, mely magát tökéletes ritka valaminek képzeli s fa luja 
ha tárán tú l ra nem igen néz. Másrészt kellett hangoztatni a 
költészet keresztyén és nemzettársadami vonatkozásait a szélső 
progresszívek, a Budapestről Bécsen és Prágán keresztül 
Erdélybe menekült és itt letelepedett emigráns írók fü rge és 
ügyes tollú csapatjával szemben. Mindebben a Pásztortűz 
1924-től hatalmas baj társa t nyert az Erdélyi Irodalmi Szemlé-
ben (szerk. Borbély István, utóbbi és mai szerkesztője György 
Lajos). E negyedéves folyóirat a Pásztortűzzel együtt nagy 
mértékben közrehatott abban, hogy szóhoz jusson a tárgyilagos 
irodalmi kri t ika s az említett téves szempontok helyét ú j ra 
elfoglalhassa a helyes irodalmi szempont, az egyedül helyes 
esztétikai becslés. Végül örvendetesen befolyásolta a mi krit ikai 
állásfoglalásunkat a külföldi, a magyarországi irodalmi krit ika 
is, amely kíméletlenül selejtezett az erdélyi termelésből, a külön-
böző provinciálizmust elítélte, de az igaz értékeket olyan elis-
merésben részesítette, amilyent adni az erdélyi magyarságnak 
módjában nem állt. 

Az egyedül helyes irodalom-kritikai szempontok érvénye-
sülése az eleinte megriadt lelkű olvasóközönség igényességét is 
fölébresztette. Ma már a nagy többség — közönség és írók egy-
aránt — vallja, hogy aki magyar író aka r lenni, az köteles az 
irodalmi magyar nyelven szólani. A provinciáiizmus csak 
kiindulópont és forrás, mely úgy nyersen ritkán élvezhető, csak 
az egyetemes művészet formaadó műhelyén átszűrve válik 
vonzó értékké. Különben is már a német A. Sauer megállapí-
totta, hogy a népieskedés és a provinciáiizmus rendszerint 
éppen a kevésbbé tehetséges íróknál és kevésbbé sikerült művek-
ben ismerszik föl. Ez annál érdekesebb, mert a németeknél az 
antropógeográfia analógiájára már van Wissenschaft der Lite-
raturgeographie. A provinciáiizmus mint ihletforrás jogosult 
és vonzó. Azonban az író becsvágya s a közönség igénye a pro-
vincián belül meg nem állhat. Az írónak figyelnie kell az egye-
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temes horizontot, a közönség nem elégedhetik meg az i t thoni , 
a helyi termelés önfeledt élvezetével. Ez visszaesés; nem méltó 
ahhoz az i roda lmi múlthoz, amelyben egy Petőfi , Jókai, Madách, 
Mikszáth neveivel találkozunk. De nem méltó Erdély földjéhez 
se, amely Apáczai Csere Jánosokat , Jósika Miklóst, Kemény 
Zsigmondot, Gyulai Pált és Petelei Istvánt adot t a magyar iro-
dalomnak. Nem szabad türelmetlennek lenni semmiféle művészi 
i r ánnya l szemben, de a nemzettársadalom lelkiállapota i r á n t 
Közömbös, hideg, érdektelen és érzéketlen esztéticizmus csak 
.játék, ügyeskedés. Oltár a költészet, melyen a szent elhivatott-
ság, a nemes tehetségek tömjénének lehet és szabad lobogni. 
Nem vásár, hol hívatlanok is lába t lankodhatnak s szellemtelen 
ügyeskedés, sekélyes fontoskodás ejti ámula tba a naiv kíván-
csiságot. 

E magas k ívánalmakkal szemben még itt-ott burjánzik az 
igénytelenség. De a közönségnek művelt, komoly, nagy többsége 
s ami fő, a tehetséges és h iva to t t írók szinte kivétel nélkül, az 
i rodalomban a nemzeti léleknek és az egyetemes emberi gondo-
la tnak egyéni ihletből fakadó, de maradék nélküli, lehetőleg 
tökéletes művészi formájá t , kifejezését keresik. 

Az erdélyi m a g y a r i rodalom jó úton van. A mennyiségi 
problémát, a prakt ikumot fényesen megoldotta. A minőségit, 
az értékelő esztétikait is képes leend múlt jához, közművelődé-
sének színvonalához méltóan megoldani. 

(Folytatjuk.) 



K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 

„Zalán futása".1 

Hogj' Árpád alpári diadalát Katona József nevezte el először Zalán futá-
sának Bánkbánja elé írt ajánló versében, arra már öt eszterdővel ezelőtt rá-
mutattam (Magyar Nyelv, XXI, 204), de nem mertem összekapcsolni Vörösmarty 
hőskölteményének címével. Bánkbán ugyanis 1820 nov. 15-én jelent meg, Vörös-
marty pedig ugyanez év vége felé (a pontos napot nem tudom) háromévi tar-
tózkodás után Perczelékkel Pestről Börzsönybe ment. Nem lehetetlen ugyan, 
de az idő mégis alig futot ta arra, hogy ekkor a Bánkbán-könvvvel, egy telje-
sen ismeretlen író újdonatúj művével megismerkedjék. A Hazai és Külföldi Tu-
dósítások nov. 18-i híradása olyan semmitmondó, hogy Vörösmartyt aligha 
bírhatta rá a könyv megvételére; a hozzáférhető gyér levelezésben nyoma sin-
csen. A Tud. Gyűjtemény 1825-i ismertetése pedig már nem vehető számba, 
mert a költemény címe már 1824-ben megvolt: „Zalán futása Hexameterben" . . . 
(levele Kazinczyhoz, 1824 márc. 24.). 

Lehetne azonban más, szintén nem valószínűtlen föltevést kockáztatni. 
A pesti német színházban 1815-től kezdve elég sűrűn játszották Kotzebue 
magyar tárgyú, két felvonásos színdarabját: tíelas Flucht? Ezt még 1815-ben 
lefordította Csery Péter (a hírhedt Ottó írója) Béla futása címen, s a fehér-
vári társulat 1819 szept. 28-án játszotta először Pesten. (Később ennek szöve-
gére írta Huzicska József a „Legelső Nemzeti Opera" zenéjét, mely 1826 aug. 
4-én került először színre.)3 Ha tudjuk, hogy Vörösmarty első szerelme a dráma 
volt, hogy „tanuja lön Kisfaludy Károly drámai diadalainak",' ez pedig csak 
a fehérvári társulat pesti előadásain történhetett, könnyen hihető, hogy lát-
hat ta Béla futását is, vagy legalább is tudomást szerzett róla. Tudjuk, hogy 
a címeknek is megvan a maguk lélektani alapja s egy jó cím maga után vonja 
a hasonlók seregét. A Kotzebue—Csery színdarab címe ie ilyen lehetett. 

Érdekes a Zalán név története is. Anonymusban „dux Salanus", rövidí-
téssel „dux Salán'" alakot találunk. Ebből olvasta Bod Péter. Pariz-Pápai 
szótárának kiadója a Zalán nevet (PPBd, Nomina propria függelékében). Bod 
Péter volt a régi magyar neveknek első terjesztője és felkarolója, szótára 
Dugonicsék főforrása. Belőle vette Katona József is Bánkbánja személyeinek 
régies neveit (M. Ny. XXI, 203.). 

Nincsen még eléggé tisztázva Vörösmartynak Anonymushoz való viszo-
nya; vájjon a latin szöveg mellett melyik fordítását ismerte: Lethenyei János 

1 Vö. Kardos Albert cikkét. Irodt. X I X , 9. 1. 
2 Vö. Kádár Jolán: A pesti és budai német színészet. 1923. 12(1. 1. 
3 Vö. Bayer: Játékszín. Drámairodalom. 
J Gyulai: Vörösmarty élete. (0. M. T. XI. 1.) 
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Anonymusát-e (1790), vagy Mándy István Magyar Sunádját (1799). A Zalán 
futásában előforduló nevek a lak já t csak ebből lehetne megállapítani. Minthogy 
e könyvek nincsenek kezem ügyében, másra kell hagynom e kérdés eldöntését. 

Tolnai Vilmos. 

Petőfi egy ismeretlen barátja. 
Néhai nagyérdemű Szontagh Félix, debreceni egyetemi tanár hagyatéká-

ban találtam az alábbi levelekre, s méltónak tar tom belőlük legalább a Petőfit 
érdeklő allúziókat közzétenni ez alkalommal. 

A hagyaték főként az iglói Szontagh-familia múltját tárja elénk meglepő 
gazdagsággal s családi vonatkozásai mellett sok becses kor- és irodalomtör-
téneti apróságot őrzött meg számunkra. Különösen figyelmet érdemlők e tekin-
tetben Félix atyjának, Vilmosnak a levelei, aki mint a 40-es évek aranyifjúsá-
gának jól ismert tagja, Pesten és a szepesi városokban jelentékeny szerepet 
játszott. Gyermekkori barátja Pákhnak és Kerényinek, s mint maga is poéta-
lélek, sokat forgolódott írók és művészek társaságában. 1823-ban született, 
alsóbb iskoláit Iglón, a felsőbbeket Eperjesen végezte. Onnan ment a szepesi 
ifjak szokásaként jogra és a magyar nyelv tökéletesebb elsajátítása végett a 
debreceni kollégiumba. Leveleit már ekkor szaporán ontja, de legszívesebben ír 
Goldbecher Antal sógorához és Johanna nénjéhez, akik előtt nyilt közvetlen-
séggel tárja föl egy kissé bohém, de mindig szeretetreméltó és szellemes egyéni-
ségét. Debrecenből aztán Pestre siet, ügyvédi oklevelet szerez, s ot t is sűrűn 
érintkezik a fiatalabb írókkal s élményeit említett rokonainak rendszerint el-
ujságolja. Részt vesz, mint lelkes hazafi, a szabadságharcban, a Bach-korszak 
alatt Iglón és Lőcsén ügyvédeskedik. Egyideig törvényszéki bíró, végül mint 
ügyvéd hal meg, aránylag korán, 1872-ben. 

Pesten ismerkedett meg Petőfivel, s a családi hagyomány szerint ő hozta 
össze a költőt Eperjesen, a Goldbecher-család szalonjában, Kerényivel. Kirán-
dulásaiban sokszor vele van, s a környékbeli vidám összejöveteleknek egyik fő-
rendezője. Leveleinek könnyed, őszinte hangja valóban arra vall, hogy vele 
bensőbb viszonyban lehetett. Barát jának nevezi, aki majd referálni fog róla eper-
jesi rokonainak. Felsőmagyarországi útja tervéről jó előre (1845 februárjában) 
értesül s részt vesz azon a híres búcsúvacsorán, amelyet a költő elutazása előtt 
való este barátai, Egressy Gábor, Emődy Dániel, Pákh Albert, a vidékről föl-
rándult Szemere Miklós, Sárossy Gyula és mások (Szontagh szerint vagy „20 
geniális fej") rendeztek tiszteletére a Vadászkürt-szálléban. Sajnos, hogy a 
különben bőbeszédű krónikás, sok apró-cseprő híre mellett, erről csak igen 
röviden emlékezik meg. 

Nénje előtt említi 1845 febr. 25-ről keltezve az alábbiakat: „Ich komm 
mit meinem Freunde Petőfi in Mai nach Eperies, um von dort, nachdem wir 
uns ausgeplaudert, und du mich gut ausgemacht hast, nach Zyps zu gehen, 
um die Wasserkur zu gebrauchen". — 1845 április 5-éről meg a sógorához: 

„Petőfi ist in Eperies, er wird Euch manches von mir erzählen. Vor seine 
Abreise waren 20 geniale Köpfe beim Jägerhorn versammelt, um ihn eine glück-
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liehe Reise zu trinken. Ich hatte das Glück auch gegenwärtig gewesen zu sein. 
Sonst geht's mir recht gut ." 

A levelek eredetije ma özv. Szontagh Félixné úrasszony birtokában van. 
Pap Károly. 

Egy ismeretlen Shakespeare-fordító. 
Bayer József, Shakespeare drámái hazánkban című munkája II. kötetében 

Troilus és Cressidáról szólva, a 166. lapon ezeket írja: 
„Tomorinak Szász Károlyhoz 1860. elejével írott egyik levelében ezeket a 

sorokat olvassuk: „A bírálat végett nálad lévő Troilas és Cressida fordításá-
hoz még az ide mellékelt utólagos kiigazításokat küldöm a fo rd í tó tó l . . . stb." 

Aztán hozzá teszi Bayer: „Ki volt ez i t t jelzett fordító, nem tudjuk 
megmondani . . ." 

Szász Károly (püspök) hátrahagyott gazdag tartalmú levél gyűjteményé-
nek rendezgetése közben rájöttem, hogy ki volt ez a Troilus-fordító, akinek 
kilétét Bayer nem tudta megállapítani, s aki az irodalomban — ebben a minő-
ségében — tudtommal mindezideig ismeretlen maradt. 

Babos Pál ez a fordító, kiről Szinnyei megemlékszik ugyan (Magyar 
Írók I. 311.), szól verseiről és beszélyeiről, s néhány Dickens-, Dumas- és Girar-
din-fordításáról — de arról ő sef tud, hogy Babos a Troilus és Cressidát is 
lefordította. Erről Babosnak az 1860. év elő felében Szász Károlyhoz intézett, 
s megmaradt leveleiből szerezhetünk kétségtelen tudomást. Talán nem lesz 
érdektelen ennek az elfelejtett Shakespeare-fordítónak említett leveleit az 
alábbiakban közölni — az elsőből kihagyva a szóban forgó fordítás szövegében 
ej tet t hibák és változtatások részletezésére vonatkozó sorokat. 

1. 
„Különösen tisztelt Hazámfia! 
T. Tomori Anasztáz Urnák mai napon vett levele következtében ezennel 

van szerencsém Önt soraimmal megkeresni. 
Én Troilus és Cressida fordításánál különösen ügyeltem a' hűségre a' 

nyelv tisztaságára és hibátlanságára és csak ezekután a' vers correctségére. 
Ott hol áldozatot kellett hoznom, azt a' vers rovására tettem 's inkább Ana-
pestust, Dactylust és Tribrachyst használtam, mintsem a' nyelv folyékonysá-
gát megrontsam; ollyan lábak, miket Horatius is használt jambusaiban, 's 
miket Vörösmarty eredeti jambusaiban is eleget találhatni. De különben is én 
ezt szebbnek találom, mint rövid szótagot hosszúvá erőtetni. Az eredeti szöve-
get csak két helyen toldottam meg, egyik helyen egy egész, másik helyen egy 
csonka verssel. De ezek ollyan helyek, miket híven visszaadni máskép lehetet-
lenség — — 

Az eddig általam fölfödözött részint letisztázási részint kézirati hibákat 
kiigazítottam s azokat Tomori Anasztáz úr Önnek meg is küldötte. Egy két 
verset azért kellett kiigazítanom, hogy a' Trochaeust, mi a' jambussal sehogy 
sem fér öszsze, 's mi véletlenül azok végein becsúszott, elkerüljem 

Egyébiránt Jambuson könnyű igazítani, sokszor nem verselő is olly 
könnyen javít azon, hogy az ember bámulni kénytelen, miként kerülhette el 
figyelmét az illy könnyen kiigazítható hiba. Mennyivel inkább javíthat azon 
Ön, ki elismert mestere a' vereelésnek 's Hazánk egyik kitűnőbb 's koszorús 
költője. Erre kérem is Önt. 

Irodalomtörténet. 7 
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Még nálam két darab az Athénéi Timon és a' Tévedések vígjátéka várja 
a lefordítást. Azért kérem önt , szíveskednék mielőbb tudatni velem, ha fordí-
tásom megáll-é vagy sem? mert addig azon két darab lefordítását nem kezd-
hetem meg, az idő nekem is drága levén. Midőn örömemet fejezném ki, hogy 
ezen nemzeti vállalat alkalmat nyúj tot t önnel magamat érintkezésbe tehet-
nem, midőn szigorú bírálatát 's becses tanácsait kikérném, 's mielőbbi válaszát 
elvárnám, mély tisztelettel vagyok 

önnek 
S alomvár Februar 2 1860 

igaz tisztelője 
Babos Pál s. k. 

Levelét szíveskednék Körmend Zala Lövő felé czimezni Salomvárra." 

2. 
„Salomvár Mart. 10 1860 

Tisztelt Hazámfia! 
Én Önnek még Feb. 4-én írtam* 's most már Mart. 10-e van. Akarom 

hinni, hogy levelem eltévedett, mert önről nem tudom feltenni, hogy máskép 
levelemet válasz nélkül hagyta volna. 

Mi „Troilus és Cressida" fordításomat illeti: ki kell jelentenem, hogy 
reám nézve bírálóim lassú eljárása boszantó. Olly annyira boszantó, hogy való-
ban erőt keilend vennem magamon 's legalább tízszer meggondolnom, ha fordít-
sak-é többet, vagy sem? 

Két hónapja már annak, hogy én fordításomat elküldöttem Tomorinak! 
Most már alázatosan szabad kérnem önöket, hogy tudatnák velem, ha használ-
hatják-é, vagy sem? 

Lehet, hogy ha én visszalépek, az ügy semmit sem veszt; lehet, hogy 
felfogásom 's azért fordításom olly rosz, hogy használhatatlan. Megengedem; 
de hát , az istenért, mért késnek ezt kimondani? 's művemet viszaküldeni? 

Becses válaszát kikérve magamnak — vagyok önnek 
igaz tisztelője 

Babos Pál s. k." 

3 
„Tisztelt Hazafi! 
Ha ön első levelemre válaszol mind önmagát, mind engemet megkérnél 

azon kellemetlen benyomástól, mellyet önre második, iám pedig önnek erre 
adott válasza meg nem választott kitételei miat t gyakorolt. 

Olly nagy roményű írótól, mint ön, legkevésbbé sem vártam, hogy 
annyira félreértsen, miszerint fordításom bírálatának szorgalását anyagi 's nem 
fontosabb okoknak tulajdonítsa. 

Tomori Delius kiadásából nekem három darabot küldött, Troilus és 
Oressidát, az Athénéi Timont és a' Tévedések vígjátékát. Miután idáig csak 
az elsőt fordítottam le, kettővel hátra vagyok. Hogy ezen felvállalt kötelezett-
ségemet minél előbb teljesíthessem, hamarjában előlegesen nem is annyira 
szigorú bírálatát, mint barátságos nézetét akartam megtudni; mert én csak 
a' téli hónapokban élhetek az irodalomnak, tavasszal és nyáron időm leg-
nagyobb részét gazdaságom vezetése vévén igénybe; kinek ideje olly drága, 
bizonyosan nem fog cél nélkül puszta dilettantismusból dolgozni, hanem min-
denekelőtt tudni kívánja, ha dolgozata megáll-é? Ki olly biztos dolgozatainak 
jóságáról, mint ön, az előtt talán az illy aggódás feltűnő és kicsinyes, 's az 
a' bírálat szorgalását ezen alapos ok helyett nemtelenebb oknak tulajdonít-
hat ja ; de hála istennek sokan ismernek, kik tudják, hogy hazai ügyeink 
körül, nem dicsekvésből, hanem önérzetből mondom, mindég önzés nélkül 

* Az előző levél íebr. 2-án kelt. 
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szoktam tenni. Arról is meglehet győződve ön, hogy ha Tomori nem szólít 
föl, én önön soraimmal soh'sem alkalmatlankodtam volna. 

Ezekből lá tha t ja ön, hogy én az ügyért magáért szorgaltam a' bírálatot; 
de ha az ügy mint ön írja, nem olly halálosan siető, mit bánom én, ha önök 
bírálata akár meddig késik is! 

Ezen „halálosan siető" kitételére nem hallgathatom el azon őszinte 
észrevételemet, hogy ez olly kifejezés, mit öntől olvasni roszszul esett nekem. 
Azt is jól tudom, hogy sem az angol, sem a' francia, sem a' német kiadások-
ban nem áll elől Troilus és Cressida, de úgy tudom, hogy hasonló kívánságot 
valamint soha nem tápláltam, úgy nem is nyilvánítottam. Mentsen isten önök-
kel versenyezni akarni, én örömmel vagyok azon sorban, mellyben önök az 
elsők, a' legeslegutósó. 

Szives hazafiúi üdvözlettel vagyok 
önnek 
S alomvár, Martius 24 1860. 

igaz tisztelője 
Babos Pál s. k." 

Bayer említett könyvének adatai szerint a Babos-féle fordításnak Szász 
Károlvon kívül még Lévay József volt bírálója a Kisfaludy-Társaságban. Ügy 
látszik azonban, hogy a bírálók nem tartották elfogadhatónak ezt a fordí-
tást — ami a levelekben közölt részletekből ítélve, csakugyan nagyon nehéz-
kes is lehetett, — s Troilus és Cressida a Társaság teljes magyar Shakespeare-
kiadásába Foies István későbbi fordításában került. 

Tomori Anasztáz — kinek áldozatkészsége tette lehetővé a magyar 
Shakespeare-kiadást — Babos Pálnak ő hozzá intézett két levelét elküldte 
volt Szász Károlyhoz, s Szász Károly azokat is megőrizte levelesládájában. 
Ez a két levél csupa helyreigazítást tartalmaz, a fordítás szövegével kap-
csolatban. 

Babos Pál — aki néhány évig testőr volt Bécsben, majd részt vett a 
szabadságharcban, s azután visszavonultan élt, a zalamegyei Salomváron gaz-
dálkodva, az e levélváltás utáni esztendőben, 1861-ben, fiatalon — 37 éves 
korában — meghalt. Testvéröccse, Kálmán, kúriai tanácselnök, az irodalom-
ban különösen mint szótáríró ismeretes, francia szótárt és közhasznú magva-
rázó szótárt szerkesztvén. Szász Károly. 

Költői vetélkedés két főnemesi udvar között 
a XVI. század végén. 

Magyar nők már a középkorban is járták a külföldet. Vándorlásuk-
nak ekkor még hitbuzgalmi a célja. Rómában az apostolok sírjánál sokszor 
kértek bűnbocsánatot. Közben azonban elcsodálkoztak a fejlett olasz pol-
gári életen és a műremekekben gazdag városok szépségén. Vallásos célból 
tett utazásuk a magyar polgáriasodás terén hozta meg gyümölcseit, mert 
visszatérve családi körükbe, magasabb életeszmék meghonosítóivá lettek. 

Megemlítésre érdemes, hogy a XVI. századvégi magyar nőnek mily 
magas fokon álló művészeti képzettsége volt, mikor valami lehetetlenre azt 
mondja, hogy olyan az, „mint parasztnak Rómába menni". 

A nemzeti irodalom és nyelv ápolásának általános indító okait isrner-

7 * 
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jük. Nálunk, ha nem is közvetlenül, de közvetve a magyar nőnek is nagy 
érdeme a hazai irodalom megteremtése. A magyar nő, akár a X I I I . szá-
szadban, akár a XVI-ban, inkább sa já t nyelvén hallgatta meg szerelme-
sének hédolásait, mint idegen nemzetén. Az viszont más lapra tartozik, 
hogy most megmagyarázzuk, miért nem maradtak fenn a középkorból sze-
relmes versek, melyek létezését senki sem tagadhatja, ki egy kissé behatolt 
a középkori magyar szellemi életbe. 

Az alábbiakban Thelegdy Katának a XVI. század végén írt és kelte-
zés nélkül reánk maradt levelét akarjuk megmagyarázni. Megértéséhez nem 
elég felemlítenünk akkori művelődési viszonyainkat, melyek a humanizmus 
és a római műveltségen kívül magukon viselik a protestántizmus bélyegét, 
hanem utalnunk kell a magyar irodalomtörténészek ama megállapítására is, 
hogy az irodalmi élet — a dolog természeténél fogva is — az egyes főnemesi 
udvarokban virágzott. 

Thelegdy Kata említett levelének szövege: 
Zolgalatomath írom k. mint fzerelmes Afzonyomnak Angiomnak. 

Istentwl minden iokath kiuanok k: megh adatni mind az k: iauain körwlök-
kel egietemben Magam allapatia felwl fzerelmes Afzoniom azt Írhatom Isten-
nek hala mint Erfokkal eöfzue io egifsegbcn uagiok, de vram w k. igen beteges 
most mégis iobbadon uagion. Zerelmes Afzonjom. Az k. mefterfiegeíen gondolth, 
io akarattiabul formalt, es bölchefsigefen irt leuelit megh oluastam, kiben 
ugy giöniörködöm minth az giöngv ha la f jok , mikor w haloiok ga jdag fzep 
predaual, megh telik giöngiökkel. Azok közöth aligh hizj eörömiben, melli-
keth kaphaísa tegie kebeliben. Az uag\ mint az f j e p parlagon fetalo kis 
nielakath, kik nagy mulatsaggal uadafzak ebekkel, mikor felifekben egy 
nehaniath latnak uiletlen talalnak, w nagy eörömökben, nem tudgiak hamar-
ban melliketh költhefsik, indiczak wzizben. Az uagy czak házunknál (tudom 
uoltal annal) mikor kerteczkembe, megiek be keduembe, hogy ha megh tekin-
tem, melliek*th ket kezem wlteteth, uagy ueteth, az fouany homokban. Nem 
tudom melliketh fzakafzzam elebben. így en az к : giöniörwfeggel, hozzam ualo 
io akaró fzeretettel megh rakoth leuelith oluaftatuan. Vgian nem tudom mellik 
rifzibe giönjörkötteísem szeginj hon lakos fziuemeth, vagy mellik rifzith uegiem 
elő, kire ualatzt iriak. k. Gondoluan azt is hogy p a r a j t embernek Eomaba 
menni. Bölchek közt bolondnak uetekedni, az bölcheísignek Isten Afzony 
Pal las es Minerua oltalma alat liűökkel ualafzal igiekeznj, nem kwlömben 
mint io tanchosth ingerleni, az uagy ugrasra keczketh tanítani. Latom fze-
relmes Afzoniom es ertem, hogy immár k. Pallas es Minerua Isten Afzonnak, 
(az fzeginy Diana Afzont uadafzo feregiuel hatra hagyuan,) keduit talal ta, 
fzip czergö patakú, giöniöriv foliafú, minden fzip fwuekkel, fakkal, uiragok-
kal, zúgó, chorgo, folias melleth fok fzep fzaűú ki terieth fzep . . ni, es giö-
niörkötetö fakón, nagy elefen fzolo madarakkal, megh ekefitet forrafsal, zep 
kúttal , mint 'egy aldozattal, holot fireggienek tifzteluin fzep barlanggal, 
kiknek túdom,''hogy az k. en hozzam ualo fzeretetjerth: k: engemis efmeretibe 
keduibe iútath. Noha az fzip forrás, fjredis, tifztaíagh, Erdei fzep barlangh, 
hegieken, úölgieken, mulatfagh, niaiafsagh, nem Pallasth Mineruath hanem 
chak Dianath illeti minth Afzoniath. Merth Pallas Minerua ezt minden iol 
tudgia. Kúlchos varafokath laknak fzip varakath, Erdeiketh, hegieket, üöl-
gieket, mezökethjnem iarnak budosnak. Hanem Diananak minth nagy fw ua-
daíznak, az w feregiuel. Hamadri Nimphakkai, engittek lakoúl, mint attiok-
fianak. Nem filek azerth, hogy azok az Isten Afzoniok oth az k: chinalta 
forrás kutli melleth talaltafsanak, kiknek lakó heliek az fzep kűlezos varofok, 
királyok, vrak hazay palota". Annal inkab hogy këgkirth ennekem ualafzt 
tehessenek chak azt lafsa, inkab megh k: Zerelmes Afzonjom, hogy az . az k: 
chinalta forrás melleth Dianath, az Erdeöknek, hegieknek forrafoknak Isten 
Afzonjath ugy ne ta la l l ja k. mint iriak hogy egy Acteon neuw ember talalta 
uolth. De ezeket az köztwnk ualo mulatfagh kedueerth iram chak hogy az k: 
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fecretariufáth kinek az vristentwl kgdel egietemben . hofzú eletet minden iot 
kiuanok ne alicha, hogy chak az forrás mellet laknak az poetak. Merth 
fwtnek az Homokbais néha Tiuk monjath, noha chak ritkán azerth. Mert en 
Orofz poetat Tiuadarnal . zenteth Kicznel, Orofz uitezt fem hallottam többeth 
Ignatenal, kiketh túdom hogy egyik fem iúth az k : forrafabül, lm k: fzerel-
mes Afzoniom az uonth Araniatis el kivldóttem. de az en eletemben az Isten 
lat ja foha rofzabbal nem uolt igiem im az minth megh tekerhettem el kwltem 
k: Ezzel az io Istennek aianlom k. mind az k: iauain körwlökkel egietemben. 
í r tam kys vardaban ma pinteken . . . 

k: t i f ta fzibwl fzolgal 
k: az leueleth fenki kezibe ne adgia. Thelegdi Katha 

(Oldalt:) : A leány Afzoniaknak k: en fzommal mind feienkinth fzol-
galatomath mongia. A leanimis k: mint fzerelme6 Afzouiomnak es mind 
az leány Afzonioknak fzolgalatjokath aianlyak. 

Thelegdy Katának, a gróf Zichy-család zsélyi nemzetségi levéltárá-
ban a fentin kívül négy levele maradt fenn. Egy 1559-ből, melyben Kis-
kereki Kiskereky Jánost értesíti férjének, „az nemzetes és witezleo Kiswarday 
Zokoly Miklos"-nak szeptember 18-án történt haláláról és október 14-én, 
Kisvárdában leendő „beoczwletes es tizteseges elltakarttatassanak napia"-
ról (f. 216. et H. п. 90.). A többi három levél 1600-ból származik, egyik 
Kereky Jánosnéhoz, másik Borbálya lmgához, Bákóczi Zsigmondnéhoz, a 
harmadik pedig Báthory István, szatmári főispán, kir. tanácsoshoz címezve, 
nevezett levéltár missiles levelei között lelhető. E levelek is Kisvárdán kel-
tek és már özvegy Zokolvnétól írattak alá. Nagyobbrészt gazdasági és egyéb 
háztartási ügyekről szólnak, bár más-más kézzel íródtak, de szerzőjükről, 
mint egy világos eszű és kellemes nőről, az úgynevezett Losonczi Anna-féle 
típusról tesznek lanuságot. Ez adatok közlésével bizonyítottnak vehetjük, 
hogy a fent közölt levélszöveget még 1599 előtt kellett írnia, mivel abban 
férjéről, mint lábbadozóról tesz említést. Gyermekük, kiről a levél kezdetén 
szól, nem más, mint Zokoly Erzsébet, később Melith Péterné. A levélíró 
Kata Thelegdy Mihály leánya volt s mint Zokoly Miklósnak neje, a híres 
kisvárdai Yárday-család ősi fészkében, Kisvárdán lakott. Fér je után ángyi 
viszonyban volt a szintén ott lakó utolsó Várday sarjjal, Katalinnal és ennek 
révén az ecsedi várban birtokló somliói Báthory Istvánnéval. 

A közölt levél nem más, mint a kisvárdai és ecsedi vár közti költői 
vetélykedés dokumenluma. Zokolyné — bizonyára még fiatal korában — 
(1601 nagyböjtjén már ő is halottas ágyán fekszik; f. 218. n. 286.) büsz-
kén írja a tudománykedvelő Báthoryak udvarába ángyának, hogy immár 
náluk is van költő; senki se állítsa, hogy csak a „forrás" mellett (a Pallas 
és Minerva tiszteletére felállított forrásra céloz, melyet a Báthoryak alle-
gorice a tudomány pártolására nyitottak) laknak az poéták, mert sütnek 
az homokban is néha tyukmonyat, noha csak ritkán. Ennek igazolására 
felemlít orosz poétákat is (— világirodalmi tájékozottság! —) , akik anél-
kül, hogy a Báthoryak udvarában megfordultak volna, mégis híres költők. 
Levelét mulatságból í r ja és üdvözli ángyának secretáriusát, bizonyára a 
Báthoryak udvari költőjét. 

Ki volt a poéta, ki Thelegdy Kata gondolatait görög mithikus voná-
sokkal színesítette és ki volt Báthoryné secretáriusa, nehezen állapítható 
meg, mivel a levél hiányzó dátuma egy meghatározott időponttól, mint 
kiindulási bázistól megfoszt bennünket. 
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A Báthoryak udvara híres ekkorbeli tudománypártolásáról. Az udvar 
eseményei, vitézek hősi tettei megéni'klésre kívánkoztak. I t t élt Tyukodi 
Bálint, Balassi Bálint egyik énekének hőse, ki vitézségéért jutalmul a Bátho-
ryaktól Csicsóka falut kapta (f. 215. et A. n. 622.). Az udvar irodalmi 
hangulatát észlelhetjük az ecsedi vár tiszttartóinak a zsélyi levéltárban 
fennmaradt levelein is. Báthory István Újvárról küldi tiszttartójának, Ha-
roklyany Pálnak bizonyára a vele lévő seeretáriusának egyik irodalmi 
müvét : „János deák irt egy Apologiát, im kegyelmednek küldtem videndi 
causa". (A levél, melynek kelte 1593 szept. 30-a, a missiles-anyagban.) 
Kutatásom e János deák előneve után egyelőre sikertelen maradt, de nem 
csalódom, ha állítom, hog}' Rimai János személyével van dolgunk. 

Rimai Jánosnak, a költőnek és államférfiúnak fiatalabb évei eléggé 
ismeretlenek. Nem lesz tehát érdektelen Rimainak alábbi levelét közlenem, 
mely bizonyítja, hogy 1590-et megelőzőleg Rimai már jár t Kisvárdán is, 
sőt a Thelegdy családdal, Zokolyné családjával bensőbb viszonyban volt. 
Ezen körülmény nem zárja ki, sőt bizonyítani látszik Toldy (Magyar Köl-
tők élete. I. 90. 1.) azon állítását, hogy Bimai az ecsedi Báthory István 
országbíró pártfogolt ja. Rimai eddig ismert életadatai (1. Ferenczi Z.: Rimay 
János, Bp. 1911.) és az alábbi levél családtörténeti vonatkozásai azon gya-
núnak adnak tápot, hogy két Rimai Jánosunknak kellett lenni. Ennek vég-
leges eldöntósét további családtörténeti kutatásoknak kell eldöntenie. 

Rimaynak 1590-ből származó levele, mely szintén a zsélyi levéltár 
missilesei között található, a következő : 

Generose domine mihi plurimum observandissime. Post serviciorum 
meorum paratiesimam commendacionem. Istentói the ke"gnek vgy eg uilagh 
zerent ualo mint úduósseges iauait ^iubeől kerem meg adatny. EmlekeJ-
uen arra minemö nagy zeretettel es affectioual uoltunk eggyut lakvan 
kégddel egybe kötelejue, melto volna ha zag oda menő köuet egi nap ream 
talalnais mindenik alt (! ) hogy irnék te kegnek, ag en reghi keghe j ualo zerete-
tem sio akaratom eröfitefere, de nem engettetik a g oda menőknek ö ritkafagokert 
hogy a g en te kéghe^ ualo keduem es illyen zándokom túlem megh a ran jo t 
ta^ellyat üsse, Mind a g al tal hif^em a g te kegd grauitassanak olly io ned-
uessegel ualo zöldelletit lenni, hogy a g ighen ritka irafom al t való banassalis 
heruadafra nem haiolhat, de megh t a r t t i a a g uigoratt, mellyet zûkfegh ag 
on arnikojafomra el ki terie^teni, adgiais a g isten ugy te kegre az ö hiuesitő 
es sirofito harmatt iat t hogy këgd mind uegiglen fogiatko^afnélkül ualo zöl-
delessel ellien. 

Magham allapattia most ebben áll, hogy it Battiam es Aniam ha^anal 
lakom, Az mai héten isten egessegem aduan Velencében be menő zandekom 
vagyon, honnan eg zegheni rab Istuan neuő is, melly eg elöt kifuardaba 
lakott mostan erke^et ki a g Gályáról el zaladuan, Ki al t miért hogy te 
kegdetis _meg kerefi akartam te kegnek irnom . keruen min<i ar ra the këdet 
hogy kegd nekem parantsiollyon irion s mind hogy te këgci eg zegeni fok 
niomurufagli uallott rabnak fegetfeggel legyen, talam iöuendöben megh zolgal-
hatom te kegnek mind eg két io virtufatt t a r t s i a meg a g isten kigdet. írtam 
Chiaktornia mellet ualo VidocJ newö faluchkaba, az vi Jerent való Pünköfd 
napon. 1590. 

Gen. do. vestrae Servitor promptissimus 
Joannes Rimai m. p. 

(Kivűl:) Generoso domino Paulo Telegdio de eadem etc. domino mihi 
plurimum et venerando et confidentissimo. 

Vardae. 



K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 9 9 

Rimai levele régi barátságról beszél és egy meglett férfi írására vall. 
Életkora jelen esetben minket nem érdekel, csak a Báthoryakhoz és The-
legdiekhez való viszonya. Feltevésünk szerint Rimai volt Báthoryné seere-
táriusa akkor, midőn Thelegdy Kata, Zokolyné fent közölt érdekes ós a 
XVI. században páratlan tartalmú levelét írta. Levelének dátumát ezek 
után az 1587—1593. évek közti időre kell tennünk. 

Végül e soraim a XVI. századi magyar nő irodalmi műveltségének 
megállapításához is adalékul szolgálhatnak. Lukcsics Pál. 

Arany János a debreceni kollégium iskolai 
törvényszéke előtt. 

A debreceni kollégium régi diáktörvényei különbséget tesznek a togá-
tus és nem togátus diákok között, bár mind a togati, mind a non-togati 
esküvel kötelezték magukat, hogy az iskola törvényeit megtartják, azoknak 
magukat alárendelik. E törvények szigorúbban büntetik a togásokat, mint a 
nem togásokat. 

Arany János ifjúsága idején sokat vesztett szigorúságából az iskolai 
törvény. A csaknem naponkint előforduló kimaradásokat, utcai rendetlen-
kedéseket, a törvények kijátszását enyhébben sújtották. A megtorlás az 
iskolai törvényszék feladata volt. Csak kevés diák volt, aki nem került a 
törvényszék elé. Hogy Arany nem e kevesek közé tartozott, azt az Acta 
Sedis Scholasticae Judiciaria-ban előforduló bejegyzések mutatják. 

Kardos Lajos: Arany János Bolond Istókja című munkájában Arany 
diákságáról szólva megemlíti, hogy Aranynak, mint a szigorú lelkiismere-
tesség emberének, sem az iskolával, sem magán egyénekkel szemben semmi-
féle lerovatlan kötelezettsége nem volt. Ilyen ügyből kifolyólag soha nem 
idézték az iskolai törvényszék elé, legalább is ilyesmire sem Kardos Lajos, 
sem én a kutatás közben nem akadtunk. „Más ügyben azonban — írja Kar-
dos — már az első félévben háromszor volt a főiskolai sedes elé idézve. 
Elsőízben mindjárt az első hónapban (nov. 30.) a nyilvános istentisztelet, 
másodízben pedig a leckeórák mulasztása miatt, végül harmadszor későn-
kelésért". ( I . m. 102. 1.) 

E sorokban három tévedés van: 1. Arany csak egy leckeórát mulasz-
tot t , tehát helytelen a többes használat, 2. a háromszori idézés nem az első 
félévben, hanem az egész akadémiai pályafutása alatt történt, 3. nem is 
háromszor idézték a Sedes Scholastica elé, hanem négyszer. 

Pap Károly: Adalékok Arany debreceni diákságához (Irodalomtör-
ténet, 1912.) című cikkében közli a négy idézés pontos időpontját, felemlíti 
az idézés tulajdonképeni okát is. Mind a négy eset oly jelentéktelen, ami 
bármelyik diákkal puszta véletlenségből is megtörténhetik. 

Az 1833-iki tanév november 7-én kezdődött. Már három hét múlva 
Bosznai Sándor szeniorsága alatt november 30-án, Zákány József kollé-
giumi rektor elnöklésével az összes tanárok s Szikszai József, Farkas Sán-
dor, Sápi Sámuel, Karika László, mint az ifjúság újonnan megválasztott s 
törvények megtartására magukat jobb kezük adásával kötelezett képviselői-
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nek jelenlétében tar to t t törvényszéki ülésen az esküniinta felolvasása után 
többek közt a következő ügyet is intézték : 

Nyilvános istentiszteletet mulasztottak elsőízben : Mester István, Ilajdu 
András 3, Dobosa Sándor, Király Sándor 3, idősb Nagy Sándor, Szabó Károly, 
Városi Pál, Kovács Lajos, Szeél Imre, Szabó András 5, Tóth Pál, Arany 
János, Hajdú Ferenc, Pénzes János, Veress Imre, Nyikos János. 

E nyilvános istentisztelet mulasztása miatt reájuk kiszabott bünte-
tés az volt, hogy az alumnusokat három napra megfosztották a kenyérbeli 
jótéteménytől, a nem alumnusokat pedig három tanulóval lejjebb tették a 
rangsorban. 

Sessio 3a Ordinaria. 
Habita est novembris anni 1883 in qua Praeside Pred. Domino Joeepho 
Zákány Collegii Rectore praesentibus omnibus Rev. ас spec. D. Professoribus 

OD. Jos. Szikszai Sarkadino Bihariensi 
Farkas Alex. Debrecino Bihariensi 
Sam. Sápi Debrecino Bihariensi 
Lad. Karika Szakállasino Komaromiensi 

récit ata prius Jurisjurandi formula in Numerum Juratorum coeptati sunt. 
In eadem hac sessione decisae sunt causae seqtes 

Togatorum. 
Preces publ. negl. 1. v. St. Mester, Andr. Hajdu 3, Joh. Dobos, Alex. 

Király, Alex. Nagy 3, mai., Car. Szabó 5, Paul Városi, Lud. Kovács Jur., 
Emer. Szeél, Andr. Szabó 5, Paul Tóth , Joh. Arany, Fr. Hajdu, John. 
Pénzes, Emer. Veress, Joh. Nyikos. 
Alumni 3 d. p. priv. u Alum. 3 stud degr. 

(Preces. A kálvinista főiskolában mai napig szokásban levő „esteli 
könyörgés" télen hat, nyáron hét órakor. A kollégiumi ifjúság az oratórium-
ban gyűlt össze, hol a tanulóknak valamelyik tanár, teológus, esetleg más 
nagyobb diák felolvasott a Bibliából egy-egy részt, u tána imát mondott s 
végezetül áldást osztott.) 

Az 1834 január 22-én tartott törvényszéki gyűlésen az a vád ellene, 
hogy néhány társával elsőízben leckét mulasztott. Bosznai Sándor szenior-
sága idejében Zákány József kollégiumi rektor elnöklete alatt résztvettek 
az ülésen az iskola mindkét rendszerinti tisztviselői, valamint assessorai. 
Az ügy a következő volt : 

Arany János, Hézer György, ö r i Fábián Lajos, Oláh Mihály, Czirják 
Sámuel diákot, mivel elmulasztották a nyilvános leckeórát, megdorgálták 
(büntetéspénz — három dénár — fizetésére kötelezték?), ezenkívül az alum-
nusokat három napra a kenyérbeli jótéteménytől megfosztották, a nem alum-
nusokat három tanulóval lejjebb tették. 

A büntetés itt már módosul, illetve súlyosbodik, mert nemcsak meg-
fosztják Aranyt s társai t három napra a kenyértől, hanem (büntetéspénzt 
is kell fizetnie? sőt) még meg is dorgálják az iskolai, egyházi s világi elöl-
járók előtt. 

Sessio 7я Ordinaria. 
Habita est die 22a Janiuarii 1834 Praeeide Beverendő Domino Jos. Zákány 
Collegii Rectore praesentibus ambobus Scholae Officialibus item Asseesori-
bus sedis scholasticae decisae sunt causae sequentes. 
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В. Togatorum. 
8. Praelect. publ. negl. 1. v. sed censuram Joh. Arany, Georg Hézer, 

Lud. Öri Fábián, Mich. Oláh, Sam. Czirják corrip. praeterea alum 3 dierum 
pane priv. non alumni 3 stud. degr. 

Harmadízben 1834 február 5-én állott az igazságszolgáltató fórum előtt. 
Bűne az volt, hogy későn kelt. Ezért Aranyt s 22 tá r sá t egy féléjszakai 
vigilségre ítélték. 

Sessio 9 a ordinaria. 
Habita est 5« februarii 834 in qua Praeside Rev. D. Josepho Zákány Col-
legii Rectore praesentibus ambobus scholae Officialibus item Assessoribus 
sedis Scholasticae decisae sunt causae sequentes. 

sero surrex 1. v. Joh. Szabó 2, Car. Szabó, Sam. Kovács 5, Fr. Bur-
ján, Lud. Kozák, Lud. Nagy 3, Fr. Sipos, Gabr. Zelizy, Alex. Saja, Fr. 
Hajdu, Car. Borbély, .Joh. Arany, Alex. Király, Joh. Nyikos, Petr. Vadas, 
Fr. Kulcsár, Jos. Barta, Alex. Kabai, Gabr. Csabai, St. Györfi, Paul Csete, 
Emer. Simon, Georg. Нетег. 

Уч noct. vigil puniuntr. 
A vigil tiszte s kötelessége abban állott, hogy éjjelenként ketten-

ketten felváltva őrködtek a kollégium keleti s nyugati kapujánál. A vigil-
séget sokszor rótták ki büntetésül, különösen a későnkelő tanulókra. A későn-
kelés legmegszokottabb büntetése a vigilségre való ítélés volt. Minden 
későnkelésért egy fél éjszakai vigilség járt. 1810 körül a preces mulasztó-
kat is sújtották vigilséggel. (A vigilek kötelességére nézve lásd Pap Károly 
idézett cikkét.) 

Nem sokkal azelőtt, hogy Arany elhagyta a kollégiumot, 1836 február 
6-án ismét a törvényszék elé került, mert „leckét mulasztott elsőízben". 
A gyűlés nem volt teljes, mert azon Szabó Bálint esküdt hivatalos foglala-
tossága miatt nem jelenhetett meg. Az elnök most Sárvári Pál volt, a sze-
nior Bogdán Lajos. 

A fővádló azzal vádolta Aranyt, Bernáth Istvánt, Hegedűs Dánielt 8 
Szredkovics Bazilt, hogy leckét mulasztottak. Az efféle bűnt nem tekintették 
nagy mulasztásnak, ezért a XXII-ik törvény szerint csak megintették. 

Aranynak e leckemulasztása tulajdonképen már a harmadik, mégis 
mint „elsőízben"-i vétség van feltüntetve. Ez azért van, mert minden iskolai 
év elején újból kezdték a mulasztások megtorlását s nem voltak figyelemmel 
az előző években elkövetett mulasztásokra s a mulasztásokért kirótt bün-
tetésekre. 

Az iskolai törvényeket 1835 augusztus 24-től kezdve magyarul hir-
dették. Kimondták ekkor azt is, hogy ezután a törvényszék nyelve is 
magyar legyen. 

9-ik Alsó Törvényszéki Gyűlés. 
Februárius 6-án 1836 Nagy Tiszteletű Sárváry Pál Ur Kollégiumunk mos-
tani Bektora Előlülése alatt ta r ta to t t . Jelen voltak a kollégiom két rend-
szerénti Tisztviselője és az Esküdtek. Esküdt Szabó Bálintot, ki hivatalos 
foglalatossága miatt jelen nem lehetett, kivévén, mindnyájan. Felvétettek 
ekkor a következő ügyek: 

5. Leckét mulasztott elsőízben Bernáth István, Hegedűs Bálint, Szred-
kovics Bazil, Arany János. 

A XXII-ik Törvény szerént megintendők. 
Dercze Lajos. 
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Arany János egyik költeményéhez. 
Erdélyi János Arany kisebb költeményeinek a Pesti Naplóba (1856) írt 

kritikájában A szegény jobbágyról megjegyzi, hogy „életkép a múltból, félre-
billent serpenyőjével az igazság mérlegének."1 Voinovich kiemelte,'-' hogy Arany 
utólag enyhített a sötét képen, azt írván gyűjteményében a cím alá: „Életkép a 
múltból." De talán az б figyelmét is kikerülte — legalább nem említi sem a 
kiadásban, sem nagyszabású életrajzában — Aranynak e költemény fogantatá-
sát megvilágító rövid megjegyzése. 1847 szeptember 7-én írja Arany Petőfinek: 
„ I t t nem léted ó t a . . . az országutat megkövecselték (nekem egy versembs 
került)." A szegény jobbágy a Pesti Divatlap 1847 augusztus 19-i 34. számá-
ban jelent meg. írásának időpontja legvalószínűbben júliusra tehető; Petőfi 
ugyanis június 10-én távozott Szalontáról. A költemény keletkezésének alkal-
mát megjelölő szavak még világosabbá teszik, hogy nemcsak romantikus érzel-
géssel elképzelt, visszaidézett szenvedések szólaltatták meg akkor sem a 
szalontai jegyzőt. Az 1847 nyarán kövecselő robotosok látása vál tot ta ki 
belőle a költemény eszméjét. A vármegye robotját végző, kavicsos fövénnyel 
rakott ócska szekerével kínosan bajlódó jobbágy elnyomotteága s a robogó 
hintót hajtó úri kocsis megvető dölvfével szemben tehetetlen fájdalma nagyon 
is a jelen életéhez tartozott még. Waldapfel József. 

Ányos Pál verse Katona József ereklyéi közt. 
Hajnóczy Iván értékes tanulmányának (Katona József Kecskeméten, 

1926) függelékében egy gúnyverset közöl, melyet K. J . szerzeményének tar tot-
tak; Hornyik János, Kecskemét történetének megírója azonban Széles József, 
városi tanácsnok, K. J. tisztviselő társa tollának tulajdonít. A vers két részből 
áll, egy előhangból, s egy hosszabb szatírából, mely a kecskeméti lányokhoz 
intézett „Kiáltó szó" a jó erkölcs követésére. Az előhang sem Katonáé, sem 
Szélesé, hanem Ányos Pálé, s mintegy csak jeligéül van a „Kiáltó szó" elé 
tűzve. Ez a jelige Ányosnak „A régi magyar viseletről" szóló, a nagyszombati 
nemes ifjúsághoz intézett verséből való, s megrójja a magyar lányokat, akik 
idegen divatnak hódolnak. A Régi M. Könyvtár kiadásában a 86. lapon találjuk 
meg az eredeti szöveget, melynek 45—46, 55—58, 61—66. soraiból alakul a 
jelige. A kecskeméti szöveg helyesírásban és központozásban erősen eltór az 
eredetitől, különben nagyon csekély mértékben. Valószínűleg Ányosnak 1798-i 
Batsányi János-féle kiadása szolgált forrásul. Érdekes, hogy az a vers, melyet 
Ányos 1782-ben ír t volt meg, 1826-ban is még olyan időszerű volt, hogy egy 
gúnyvers élére tűzi sorait s belőlük fejti ki csípős mondanivalóját a kecske-
méti poéta. Tolnai Vilmos 

1 Pályák és Pálmák. 408. 1. 
2 Arany János összes kisebb költeményei. Bp. 1925, 3. 1. 
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Merényi Oszkár: A magyar lélek története. Kaposvár, 1929. 
Szabó-könyvnyomda. 70 1. 

A szerző a magyar irodalom története alapján írja meg a magyar lélek 
történetét. Foglalkozik a magyarság ősi lelki tulajdonságaival, azután a tör-
téneti cselekmények, helyzetek, szellemi áramlatok hatását, eredményeit raj-
zolja meg, elemzi és értékeli. Fejtegetésének nem egy részlete rendkívül meg-
kapó, sokszor eredeti, gyakran meggyőző. Megállapításai és kritikái ügyesek 
és igazságosak. Nem egy korszakot ós írót oly sikerülten jellemez, hogy az 
irodalomtudomány is kénytelen lesz egynéhány megállapításával számolni. 
(Különösen az irodalmi események rajzánál és több klasszikus írónk szellemi 
képének összeállításánál.) Általában szellemtörténeti alapon, művelődéstörté-
neti fejlődéstörténetek értéktudományi alapon ad, figyelmet fordítva a tago-
zódásokra, fokozatokra, típusokra, egyéniségekre és sztrukturákra. 

Akárcsak az, hogy az irodalomtörténetet, teljesen elhibázottan, filozó-
fiává változtatja, az egymásutánt és az összefüggést nem elég logikusan és 
arányosan építi fel, egyes mozzanatokat túlbecsül, az irodalmi életet nem 
emeli ki eléggé és nem kerekíti ki teljessé, az írókat tetszése szerint, sokszor 
teljesen önkényesen válogatja ki, illeszti be, számtalan fontos, jellemző és érté-
kes írót és müvet egészen mellőz. Az író túlságosan rabjává lett a romantikus 
szellemtudományi módszernek, ami főleg a szerkesztésben, a jellemzésben, az 
alapeszme és az eredmények megállapításánál bosszulta meg magát. Nem egé-
szen kiforrva, nem elég mély és átgondolt előtanulmányok folytán, nem tesz 
éles különbséget lélek éa szellem között, az irodalomtörténetet csak mellékesen 
használja fel, megállapításainak illusztrálására. Értékelméletileg nem kellően 
iskolázott. A kiegyezés utáni és mai magyar irodalomról alig van mondani-
valója és az is elnagyolt. Különösen fájlaljuk, hogy nem lá t ja meg az egye-
temes és szükséges, sőt hasznos mozzanatokat és alkotásokat és nem méltatja 
a mai felfelé törekvő eszményeket, szellemet és dokumentumokat, amelyek újjá-
születésről és pezsdülő irodalmi életről, alkotó kedvről és tehetségről, sőt ered-
ményekről tanúskodnak. 

Mindezen hiányok és gyengék ellenére, a műben oly sok érték van, hogy 
irodalomtörténeti elmélyítése és gondos átdolgozása esetén, tetszetősebb és 
finomabb kiadásban, jó szolgálatokat tehetne az ifjúság és a nagyközönség 
körében, a magyar irodalom megértése, megkedveltetése és élvezni tudása 
érdekében, kiegészítve Riedl, Beöthy, Császár, Sik, Pintér, Kállay és Bánhegyi 
kis népszerű irodalomtörténeti tükreinek szempontjait. B. M. 
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Turóczi-Trostler József: Entwicklungsgang- der ungarischen 
L i t e r a t u r . LI. Renaissance und Humanismus. Budapest, 1930. Verlag der 
ungarischen Goethegesellschaft. 28 1. 

A szerző a magyar irodalom fejlődésmenetéből: a renaissance ée a huma-
nizmus két összefüggő állomását rajzolja meg röviden a külföldi laikusok 
és szakomberek részére. Szellemi képeket fest, szellemtudományi és szellem-
történeti célkitűzéssel és módszerrel, mindig megjelölvén szellemi életünk for-
rásait, kapcsolatait, lényeges, jellemző vonásait, alkotásait, eredményeit, hatá-
sait, értékeit. Fejtegetéseiben idegenszerű, sőt külföldi mértéket alkalmaz, a 
renaissancet főleg az olasz irodalommal, a humanizmust kiváltképen Erasmus 
műveivel méri össze, amiből következik, hogy hazai szellemi viszonyainkat és 
eredményeinket sokszor túlélés világításba helyezi és metszően hideg kritikai 
légkörben értékeli. Szerintünk mindkét korszak irodalmi nívóját, eredményeit, 
hatásait, a magunk nemzeti szellemi fejlődésmenetéhez mértnek, megfelelőnek 
lehet minősíteni és a külföld részére is beállítani, mert a magyar lélek nehéz-
kes, tartózkodó, do mély, életteljes, irodalmi érzékű, eredeti alkotó szelleme, 
a maga lehetőségeinek, szükségleteinek, sajátosságainak megfelplően dolgozta 
át a külföldi szellemi áramlatokat, s ha lassabban végezte is el ezt az 
áthasonítást, ez érthető és tormészetes, tehát helyeselhető, sőt értékesíthető, 
mert egyrészt a hazai gazdasági, társadalmi, kulturális, szellemi viszonyok 
elmaradottabbak voltak, másrészt nemzetfenntartási és európavédelmi har-
cokkal voltunk elfoglalva, végül, mert szellemünk lényegével és szükségétéivé! 
sem mindenben egyeztek meg. Turóczinak mindezt ki kellett volna fejtenie, 
főleg a kritikus és az elfogulatlan külföld részére, hadd lássa a magyar szel-
lemi viszonyok okait, s t ruktúrá já t , értékeit, tudományos szellemben megvilá-
gítva. A magyar irodalom renaissance és humanizmusa lassabban ée másképen 
alkuit ki és hatolt bele szellemi életünkbe, terjeszkedő, jótékony és hatásos 
szerepe és bekapcsolódása szervessé alakult, sőt első követőire is büszkék lehe-
tünk, még ha az áramlatok külföldi képviselőivel hasonlítjuk is össze (mert 
azok se különbek a miénknél, legalább is nem minden tekintetben.) Turóczinak 
fel kellett volna használnia az alkalmat, hogy nemzeti lelkünk és szellemünk 
korabeli és állandó vonásait megállapítsa, megértesse, megkedveltesse. Az is 
kár, hogy túlzásba viszi a filozófiai, szellemtudományi módszerű összkép raj-
zolást, mert az irodalomtörténetnek elsősorban mégis csak írókkal és műveik-
kell kell foglalkozni. Turóczi pedig akkori irodalmi alkotásainkat alig ismerteti 
és nem eléggé becsüli meg, mivel csak abszolút, virágiiodalmi értékkel nem bír-
nak. Megfeledkezik azonban azon müvek kortörténeti és világirodalomtörténeti, 
szervezeti és fejlődéetani vonatkozásairól és éppen ezért nem veszi észire, hogy 
a külföldi művek sem igen múlják felül ezeket az irodalmi, vagy művészi érték 
szempontjából. Túlcsapongó racionalizmusa, mertjv irodalomszemlélete meg-
bosszulja magát. Az összehasonlító, a strukturális, a fejlődéstörténeti, a tipi-
záló módszerekkel felismerte volna az eltérő típusút, a lssúbb tempójút, a jó-
zanabb, a nehezebb viszonyok között élő magyar szellemet és az annak meg-
felelő irodalmi alkotásokat és akkor könnyű lett volna felkarolni, éltető nap-
Sugárban megfürdetni az élet vizében, megkedveltetni és szeretetükbe ajánlani 
az idegen szelleműeknek. Azonban mindezen fogyatkozások ellenére is el kell 
ismernünk, hogy Turóczi munkája alapos, eredeti, organikus, tanulságos, érde-
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kes, szellemes munka. Ha mélyen szántó átdolgozásra, simításra, kiegészítésre 
szorul is, érdemes vele foglalkozni sok értékes szempontja miatt. B. M. 

Kelemen Ferenc: Az úszó sziget lakói. A makói községi polg. 
leányiskola 1928/29. évi értesítője, 5—16 1. 

A szépirodalmi színű cím ala t t a szerző Gárdonyi Géza szüleinek rövidre . 
fogott élet- ós jellemrajzát adja irodalmi források alapján. Rokonszenves voná-
sokkal mutat ja be a nagy író egyszerű atyját, a szabadságharc egykori fegy-
vergyárosát, az ügyes, értelmes és olvasott gépészt, ki t úgy látszik, veleszüle-
tett nyughatatlan természete sodor egyik helyről a másikra, ami végeredmény-
ben családi jólétének fokozatos leromlását vonta maga után. Melegen jellemzi 
az anyát, kinek élete olyan, mint minden igazi jó anyáé és feleségé; szereteté-
nek lángja csak óg, övéit körülsugározza és soha meg nem fogyatkozik. A szerző 
belevonja Gárdonyi néhány szép s t rófá já t is, melyekben szülei iránti mélységes 
fiúi szeretete nyilatkozik. Célja irodalomtörténeti: „A két egyszerű öregember-
ből Gárdonyiba is átütődött egy-két jellegzetes vonás, egy-egy emlék vagy 
s zokás . . . ée ezek ismerete révén megértéséhez közelebb jutunk." E célt a szerző 
ügyes összefoglalásával körülbelül el is érte. N. S. 

Oláh Gábor: Tóth Árpád költészete. A debreceni m. kir. állami 
Fazekas Mihály reáliskola értesítője az 1928/29. évről. 

Oláh Gábor о gyöngéd érzéssel á thatot t tanulmányában Tóth Árpád köl-
tészetét jellemzi. Tóth Árpád költészete három paradoxon művészi feloldása: 
a) hogyan lehet a modern élet hétköznapi dolgaiból költői világot teremteni; 
b) hogyan lehet a mindennapi szavakból szokatlan ú j szépségeket előhívni; 
v) hogyan lehet az örök halálra készültségnek, a fáradt, lemondásnak elevenen 
lüktető életet adni. Oláh Gábor tanulmánya öt részre oszlik. Külön szól Tóth 
Árpád költészetéről általában; azután érzelmi, majd természetfestő lírá-
járól, végül stílus- és formaművészetéről. Tóth Árpád költészetének érzelmi 
tartalma a szelid bánat. Beteg tüdeje szenteli fel arra, hogy magán keresztül 
meglássa és elmondja a földi lét álmait, vágyait és panaszait. A szépítő szo-
morúság ködén á t nézi a természetet, a szerelmet és a halált. Természetfestő 
líráját báj jellemzi. Képzelete festői és szabatos; egyideig festőművésznek is 
készült. Nyelve elgáns; magyarság és modernség, hagyomány és újszerűség 
ölelkeznek benne. Formaművészete kitűnő műfordítóvá avatja. Irodalmi hatásai 
közül Samain, Wilde és Keats említhetők. Általában érzésköre nem gazdag; 
egy húron játszik, de bámulatos variációkkal. A férfias bájt ő képviseli a 
magyar költészetben. N. S. 

Semetkay József: Mécs László. A salgótarjáni Chorin Ferenc-reál-
gimn. 1928/29. tanévi értesítője. 7—27 1. 

Semetkay József e tanulmányában Mécs László, a jónevű felvidéki költő 
költészetének rendszeres széptani méltatását adja az életrajzi adatok mellőzé-
sével. Jellemzi költői egyéniségét, ismerteti tárgykörét, eszmevilágát, rendszerezi 
művészi sajátságait. Tanulmánya elojén és végén hangsúlyozza Mécs László 
költészetének élrnónyszerűségét, igazságát; költői és emberi egyénisége szoros 
összefüggését. Mécs, mint költő és ember őszinte, közvetlen és közlékeny. De 
lelke és költészete kettős: egyfelől fogékony az életkedv és életöröm iránt, 
másfelől keserű, aggódó és gyötrődő. Már az a tulajdonsága, hogy minden 
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örömben meglátja a múlandóságot, hogy átérzi és átéli a kor szenvedéseit, nem 
engedi, hogy költészete tiszta derű és harmónia legyen. Egyik fő jellemvonása 
a vallásosság, melyre nemcsak születése, iskolája s papi pályája vezette, hanem 
költői tehetségének természete is. Vallásossága az alapja világnézetének, szo-
ciális felfogásának s költői hivatásérzetének is. De nem az általánosra halvá-
nyult, felekezetek felett álló vallásosság, mint eddig egy-két ismertetője állí-
tot ta , hanem a tiszta katholikum. Semetkay erre vonatkozólag meggyőző 
számú idézetet hoz fel. Jellemző vonásai még a nemzeti és szociális érzés. 
A szerző megállapítja, hogy Mécs lantján mind erősebben zeng magyar nem-
zeti érzése; különösen sokat foglalkoztatja a felvidéki magyarság soma. Szo-
ciális költészeto két nagyobb körre osztható: az egyik a társadalmi állapotok 
kórképét, a másik az orvoslás módját adja. Végül gyakori ihletője a természet. 
Mécs művészi sajátságaiként megállapítja: érzékét a fenséges iránt, érzelmi ere-
jét, képzelete hatalmát, nyelve gazdagságát s formamüvészetét. Hibáit, mint 
olvkori prózaiságát, pongyolaságát alkalmilag említi. A dolgozat néhány 
vonással mindenesetre hozzájárul Mécs költői képének kritikai kialakításához. 

N. S. 

Bodó Jenő: Iskolánk leveles ládájából. A csurgói ref. Csoko-
nai Vitéz Mihály-reálgimn. értesítője az 1928/29. évről. 

Bodó Jenő tanár о cím a la t t a csurgói ref. reálgimnázium tulajdonában 
levő s jelentősebb irodalomtörténeti személyektől származó leveleket közli. 
A levelek érdekét inkább írójuk személye, mint tartalmuk adja; a legtöbb ma-
gánérdekű az irodalomtörténeti adat — sajnos —, igen kevés, s amennyiben 
van, azt a tudomány már értékesítette. Érdekesebb Csokonai Vitéz Mihály 
levele 1799. jún. 2. kelettel, melyben csurgói pedagógiai tervéről nyilatkozik. 
Általánosabb érdeklődésre számíthatnak még K'sfaludy Sándor, Deák Ferenc 
s Baksav Sándor levelei. N. S. 

Szerémy Zoltán: Emlékeim a régi jó időkből. Budapest, 
1930. Kiadja a Budapesti Színészek Szövetsége 288 1. 

Szerémy Zoltán negyvenesztendős színpadi pályafutása után kiadta emlék-
iratait és ezzel lerótta kötelességét a magyar színpad és a magyar művészet 
iránt. Szerémy Zoltán Mikszáth Kálmánt képviselte a színpadon és írásában is 
annak a szeretetreméltó egyéniségnek bizonyult, amilyennek a színpadon lát-
tuk — állapítja meg róla találóan Hevesi Sándor, ki előszót is írt Szerémy 
művéhez. Ez az emlékirat nemcsak érdekes és értékes színpadtörténeti munka, 
hanem visszatükrözik szeretetreméltó egyéniségének meleg fényét is. Szerémy 
Zoltán nemcsak elsőrangú színpadi művész, hanem kitűnő íróművész is, kinek 
emlékirata méltán állítható a legjelesebb magyar színművészek hasonló művei 
mellé. Déryné és Szigligeti József emlékirataival egysorba állítható! 

ö maga szerényen, szigorú önbírálattal jelenti ki, hogy kerül minden 
véleménynyilvánítást szerepeiről, írókról, kiknek műveiben szerepelt és kriti-
kusairól. Nem ad jellemrajzokat pályatársairól, rendezőiről, igazgatóiról és 
hiánvz'k e könyvből a világháború véres, vörös lőporfüsttől szennyes szörnyű 
arca is, mert írója szerint: „ez a könyv azt a célt szolgálja, hogy egyszerű-
ségénél és őszintén igaz hangjánál fogva, egy embernek a Sors határozataiba 
való belenyugvását tükrözze belé, a ma emberének a lelkébe. A könyv ezt a 
célját el is éri, de többet is jelent. Ahogyan bemutatja családját, rokonait, 
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szülővármegyéjét, Nógrádot, kedves úri alakjaival a legélesebb megfigyelőre és 
kitűnő emberrajzolóra vall. Megelevenedik előttünk vidám gyermekkora, tanúi 
vagyunk apró örömeinek, a színjátszás iránti érdeklődés ébredésének, majd a 
nagyszombati konviktusi diák életének, pesti jogászkodásának és ebben a régi 
pesti élet eleven rajzának, színi akadémiai éveinek derűs idejének, s i t t kitűnő 
portrékat fest tanárairól, Szigeti Józsefről, Paulay Edéről, Csiky Gergelyről, 
Mihalorics Ödönről. Majd Kassára kerül, ide köti első szerződése, s innen 
Kolozsvárra, ahol 1896-ig működött Ditrói Mór igazgatása alatt E. Kovács 
Gyulával, Szentgyörgyi Istvánnal, Hegedűs Gyulával, Gál Gyulával, Góth 
Sándorral, Megyeri Dezsővel, Ivánfi Jenővel, Vendrei Ferenccel, Szathmáry 
Árpáddal, hogy csak a legkiválóbbak a t említsem. 

A millenium esztendejében megalakul a Vígszínház, melynek első művészi 
igazgatója Ditrói Mór lett, aki a kolozsvári gárda jeleseit felhozza Budapestre 
és így kerül Szerémy Zoltán is a Vígszínházhoz, amelynek mostanáig egyik 
erőssége és büszkesége volt. A könyv legnagyobb részét a Vígszínháznak szen-
teli. Ez a rész Ditrói Mór Emlékirataival és Hegedűs Gyula Emlékezeteim c. 
munkáival mindenkor nélkülözhetetlen forrása lesz a Vígszínház történetének. 
Köszönjük Szerémy Zoltánnak, hogy ezt a szép könyvet megírta és ezzel ma-
gának mint színészettörténettíró is emléket állított. A mű értékét nagyban 
emeli a sok kitűnő kép és facsimile. Szerémy Zoltán műve érdekes olvasmányul 
szolgálhat a nagyközönségnek, tanulságot az ifjabb színészgenerációnak és 
forrásul a magyar színészettörténettel foglalkozó komoly kutatónak. 

Perényi József. 

Alapi Nándor: Vándorlásunk. Emlékkönyv az Országos Kamara 
Szinház kétezredik előadására. Sopron, 1929. 

Alapi Nándor már a második kötetben számol be stagione-társulatának 
működéséről. Kétezer előadást ta r to t t a Csonkaország különböző városaiban 
és sikerült elérnie, hogy egy-egy Kamara előadásra egybegyűjtette szellemi 
arisztokráciáját. A kötet egyik érdekessége és színészettörténeti fontossága, 
hogy beszámol, hogy miképen jutott el Alapi az Országos Kamara Színház 
elindulásáig. A könyvnek ez a történeti bevezető cikke hasznos és megbízható 
forrás. Nem kevésbbé érdekes és fontos a társulat műsorának ismertetése. Ez 
a gazdag műsor Sophoklestől Pirandellóig magában foglalja a drámairodalom 
legjava termékeit. Az első ezer előadásban túlnyomó számmal idegen szerzők 
művei szerepelnek: 760 alkalommal idegen, 240 alkalommal pedig magyar szer-
zők művei. A második ezerből már 504 a magyar és 496 a külföldi. A magyar 
szerzők közül Kisfaludy Károly 46; Jókai Mór 16; Gárdonyi Géza 44; Herczeg 
Ferenc 80; Molnár Ferenc 79; Hevesi Sándor 50; Csathó Kálmán 30; Vámos 
Kálmán 29; Schöpflin Aladár 25; Szenes Béla 21; Drégely Gábor 19; ifj. Hegedűs 
Sándor 10; Boros Mihály 9; Fóthy .János 9; Lengyel Menyhért 6; Mészáros Sán-
dor 5; Körös Andor 5; Sándor Pál 4; Peéry Piri 2; Zólyom Jenő 1; Szityai Zol-
tán 1 ; Berecz Dezső 1 alkalommal szerepelnek. A külföldiek közül leggyakrabban 
Ibsen művei szerepeltek. Alapi könyvében beszámol az eredeti magyar bemu-
tatókról is. Az eredeti magyar bemutatók Boros Mihály: Keresztes pók; if j . 
Hegedűs Sándor: A rab; Mészáros Sándor: Titkok; Körös Andor három egy-
felvonásosa; Berecz Dezső három egvfelvonásosa voltak. Alapi Nándor pálya-
díjat (1000 pengő) tűzöt t ki magyar kamarajátékra. A pályázatra 110 magyar 
drámaíró jelentkezett. A pályadíjat a bíráló-bizottság (Sallav Géza, Bálint 
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Lajos, Alapi Nándor és Pünkösdi Andor) Körös Andor a Szürkehályog és 
Reitz János a Szerző szerzője között osztotta meg. A kötet többi cikkében 
megismerkedünk az Országos Kamara Színház lelkes tagjaival, küzdelmeikkel, 
munkásságukkal és hatásukkal. A kétezer előadás igazolta a vállalkozás lét-
jogosultságát. Alapi Nándor lelkesedéssel, a jövőbe vetett bizalommal, csügge-
detlen kitartással dolgozik. Könyve élő bizonysága annak, hogy a magyar 
közönség és az Országos Kamara Színház megtalálta egymást. Perévyi József. 

A Nemzeti Színház és Kamara Színházának Zsebkönyve. 
Szerkeszti Mészáros Sándor László igazgatósági titkár. 1930. Első évfolyam. 

A Nemzeti Színház kiadásában jelent meg e tartalmas zsebkönyv. Több 
mint 50 évvel ezelőtt jelent meg az utolsó „Nemzeti Színházi zsebkönyv" Csep-
regi Lajos t i tkár szerkesztésében. Az új zsebkönyv figyelembe veszi az új idők 
igényeit és megtart ja a régi, ma is élő hagyományokat. A szerkesztő arra töre-
kedett, hogy részben a nagyközönségnek szolgáljon kellemes emlékek felidézé-
sével, de igen hasznos szolgálatot tet t a komoly kutatóknak, akik az elmúlt 
év eseményeit pontosan összefoglalva, a teljes műsort és mindazokat az ada-
tokat megtalálhatják, amelyek szükségesek a színház történetének tárgyilagos 
és megbízható megismeréséhez. A zsebkönyv munkatársai közül kiemeljük He-
vesi Sándor dr. igazgatót, ki a színházigazgatásról írt igen találó és megszív-
lelni való cikket; Odry Árpádot, ki a Nemzeti Színház tradícióiról elmélkedik, 
Csathó Kálmánt, ki a Nemzeti Színházról, amilyennek a szerző l á t j a címen írt 
kedvesen és szellemesen; Galamb Sándort, ki a Jászai Mari művészetéről érteke-
zik; Bálint Lajost és Rexa Dezsőt. Tolnay Pál a forgó színpadot ismerteti; 
Siklósy Pál beszámol a régi zsebkönyvekről, Pataki József ismerteti a Nem-
zeti Színház múzeumát és könyvtárát. Valamennyi értékes cikk és végezetül 
olvassuk Hevesi Sándornak „A bor, az arany és az asszony" c., Mikszáth Kál-
mánnak „Grisics hitelbe vett bort" c. novellájából í r t egyfelvonásos komédiáját. 

A zsebkönyv hivatalos részében megtaláljuk a Nemzeti Színház teljes 
személyzetének névsorát, a Nemzeti Színháznak és Kamara Színháznak teljes 
műsorát, a két színház 1828/29. évadának áttekinthető összefoglalását; a Nem-
zeti Színház nyugdíjintézményének vezetőit, a bérlők névsorát. A csinos kiállí-
tású kötetet sok arckép és színpadi kép teszi értékesebbé. Perényi József. 

Ó-Egyptomi mesék. Goldzieherné Freudenberg Mária hátra-
hagyott írásaiból. Budapest. 1928. 102 l. Jupiter-könyvnyomda. 

Freudenberg Mária, Goldzieher Ignác egyetemi tanár menye, mindössze 
28 évet élt; ennyi idő alatt is tudós egyptológussá képezte ki magát. Közre 
akart működni a magyar egvptológiai irodalom megteremtésében. E könyvben 
négy egyptomi mesét kapunk. Az első a British Museum Papvrus d'Orbinev-
jéből való; keletkezési ideje a XIX. dynastia kora; a kézirat három évezrednél 
idősebb. A másik a British Museum Harris Papyrusából a XX. dynastia korá-
ból. A harmadik a berlini königl. Sammlungen tulajdona és a pvramisokat 
építő XVIII. dynastiára vonatkozó románcok egyik forrása. Az utolsó a Hiera-
tische Papyrus aus den königl. Museen in Berlin tulajdona a XII . dynastia 
korából; naiv mesék, tele csodatettekkel és erotikummal. 

A bevezetést és a jegyzeteket Heller Bernát írta. Tüzetesen kimutatja 
a mesemotívumok kapcsolatát, a világirodalom meséivel. Ami gondos munkáját 
még értékesebbé teszi: mindeniknek irodalmát is adja. —ó —r 
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Vathy Elek: A magyar szépirodalom története. Képekkel. 
Cluj—Kolozsvár, 1929. 132 1. Minerva-kiadás. 

A szerző az egyszerűbb műveltségű erdélyi magyar olvasóközönség szá-
mára jó megválogatással mutatja be a magyar irodalom fejlődését. A modern 
irodalomról, továbbá az erdélyi írókról bővebben szól. Tárgyalásának hangja 
mindenütt komoly, bírálata helytálló, csak néhány modern írónál mutat túl-
ságos jóindulatot. Kis kötete a Gyallay Domoskostól szerkesztett Magyar Nép 
Könyvtárában jelent meg, s mindenesetre jó szolgálatot fog tenni a régi magyar 
területeken. 

Irodalomtörténet. •8 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

( F o l y ó i r a t o k é s h í r l a p o k i r o d a l o m t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s ú cikkei . 
Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Gulyás Pál, Halász 

László, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 
B u d a p e s t i S.zeilile. —1930. évf. 2. sz. Kristóf György: Bethlen 

Gábor és a magyar irodalom (I.) A Bethlennek ajánlott nyomtatot t müvek 
s a róla szóló latin és magyar költői megemlékezések kritikai ismertetése. — 
Heller Farkas: Az Akadémia hatása a közgazdasági tudományok hazai fejlő-
désére. (Hosszabb tanulmány a címben írt tárgyról.) A közgazdaságtan és 
rokontudományai terén alapításakor az Akadémia hazánkban majdnem teljesen 
munkálatlan ta la j t talált. Az Akadémia nemcsak tagjai munkásságával és 
pályadíjaival fejlesztette közgazdasági és pénzügyi irodalmunkat, hanem más-
ként is segítségére sietett minden komoly törekvésnek. Legnagyobb vállalkozása 
e téren a Földes Béla szerkesztésében Magyar Közgazdasági Könyvtár címmel 
megindult kiadványsorozat. — 3. sz. Berzeviczy Albert: Száz év előtt. A száz 
év előtti magyar irodalmi élet tömör, de azért adatokban gazdag, szemléletes 
rajza. — Négyesy László : Kisfaludy Károly. Két szimbólum jelképezi Kisfaludy 
pályáját: egyik a tört oszlop emlékművén — ez szól félbeszakadt írói pályá-
jának; a másik a Kisfaludy-Társaság, ez az élő és már majdnem évszázados 
szervezet: ez fejezi ki szellemének és hatásának állandóságát. De hatásának 
nemcsak ez az élő tanuja van, érzi és őrzi azt a hatást egész irodalmunk. 
A friss alkotó kedv, a nemzeti lelkesedés s a szeretet és testvériség szelleme, 
amelyet irodalmunkba oltott , egészen a mi korunkig sugárzik. — Olay Ferenc: 
A magyar emlékművek sorsa az elszakított területeken. A békeszerződés nem 
ad jogot arra, hogy a nagy műértékkel bíró szobrokat és emlékmüveket elszál-
lítsuk az idegen uralom alá került városokból. Eddig csupán 2—3 emlékművet 
sikerült a véletlen folytán megmenteni — mint pl. Köllő Miklós alkotását, a 
segesvári Petőfi-szobrot, amelyet aztán Kiskúnfélegyházán állítottunk fel. 
A többi o t t maradt, ahová a magyarság kegyelete állította. Radnai Bélának 
Pozsonyban 1911-ben leleplezett Kossuth Lajos-téri Petőfi-szobrát a városi 
tanács Frigyes főherceg volt palotájának istállójában helyezte el. (A nagy 
gonddal készült terjedelmes tanulmány a többi irodalmi és egyéb vonatkozású 
műemlékek eseteiről is részletesen tájékoztat.) — Kristóf György: Bethlen 
Gábor és a magyar irodalom. Bethlen irodalmunkban nem foglal helyet mint 
alkotó és ihletkifejező költő, csak közvetve, mint levélíró stiliszta, kinek magyar 
beszéde ma is figyelemreméltó. Bethlen alakja azonban költészetünknek ihlet-
forrása. Előbb csak a személyes hálára kötelezett alumnus diákok és latinnyelvű 
költsázet (panegyris) magasztalta. Utóbb, de már a fejedelem életében meg-
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szólalt a magyar múzsa dicsőítő, sőt gúnyos hangja is, ami szintén a történeti 
nagyság jele. Nevére egyházi éneket énekeltek a reformátusok, imádkoztak érte 
a szombatosok. Halálakor költészetünk szavát adta a nemzeti gyásznak, a mély 
bánatnak. A vele foglalkozó irodalmi alkotások száma jó százra tehető. Majd-
nem ugyanannyira megy a száma azoknak az egykorú vagy modern, névtelen 
vagy ismert, kevésbbé jelentős vagy kiváló nagyságú költőknek is, akiket Bethlen 
személyisége megihletett. — Sajó Sándor: Kisfaludy Károly ünnepére. A költő 
halálának százéves fordulója alkalmából í r t költemény. — Horánszky Lajos: 
GyulaiPál emléke. Gyulai Pál példát ado t t arra, hogy az igazi gyümölcshozó 
áldásos munkát csak önfeláldozás és lemondás nemesítheti, ö is a világító osz-
lapok közé tartozik, a nemzetnevelő, erkölcsnemesítő nagyok közé, azért köte-
lességünk, hogy tiszteljük és kövessük őt. 

D e b r e c e n i S z e m l e . — 1929. évf. 7. sz. S. Szabó József: Ki volt az 
1566-ik évi váradi énekeskönyv ementatora? Valószínűleg Melius sógora Literátus 
Ferenc, kiről Debrecen város 1573, 1574. évi jegyzőkönyve is tartalmaz följegy-
zéseket. — Gulyás József: Zempléni Árpád hátrahagyott versei. Adatközlés. — 
Hankiss János: A fordítás nyomorúsága. A műfordítás nemzetközi szabályo-
zása hozhatja meg végre a magyar irodalom külföldi expanzióját. — 9. sz. 
Zsigmond Ferenc: Történeti tárgyú színdarabjaink a XX. században. A gazdag 
anyaggyűjtésen alapuló tanulmány érdekes példákkal szemlélteti azt az igaz-
ságot, hogy a művészi értékek szines virágait a világnézet gyökérszálai éltetik, 
ezek pedig a korviszonyok talajából táplálkoznak. A legformaibb tulajdonságok 
is gyökerükről leszakítva virágokká válnak, ha lélektani és kortörténeti erede-
tükről függetleníteni akarjuk őket. — Bittenbinder Miklós: Világháború, élmény 
és irodalom. A világháború objektív értelmének megfejtése az emberi tehetség 
határaiba ütközik, azonban az önszemélyiségek tisztázódásával és a nemzedé-
kek kölcsönös segítségével a határokon belül igen is elvégezhető kötelesség, 
amiben a háborús irodalom mellett a történettudománynak kell segítenie. — 
Farkas Gyula: A reformáció korának irodalma. (Egy idegen nyelven megjelenő 
magyar irodalomtörténet számára írt vázlat.) A reformáció szellemi áramlata 
megadja a lökést az irodalom magyarnyelvűségének, sokszínűvé osztja a magyarság 
lelki képét, felébreszti a szunnyadó faj i erőket és hagyományt teremt a jövő 
fejlődés számára. — Tóth Béla: Francia rigmusok — magyar sikerekre. Újabb 
adatok a magyar szabadságharc visszhangja a francia irodalomban c. tárgy-
körhöz. — Ember Ernő: Gyöngyösi István irodalmi útja Toldy Ferencig. 
A Gyöngyösire vonatkozó értékelések időrendi áttekintése. 

Deutsch—Ungarische Heimatsblätter, — 1930. évf. 1. sz. Eck-
hardt, Alexander: Über Geisteswissenschaftliche Forschung in Ungarn seit dem 
Welkrieg. Az újabbkori szellemtudományi kutatás eredményeinek ismertetése 
különös tekintettel a történetírásra, irodalomtörténetre és nyelvészetre. — 
Pukánszky Béla: Ein deutsch-ungarischer Gegner Lessings (I.) Tanulmány 
Gertinger János eperjesi theológus Lessinghez való viszonyáról. (Magyarul is 
megjelent. L.: Prot. Szemle 1929 évf. 10. sz.). — Trostler József: Ungarns 
Eintritt in das Literarhistorische Bewusstsein Deutschlandes. A magyar német 
szellemi kapcsolatok kialakulásának áttekintése — a német irodalom szempont-
jából. (Értekezés arról, hogy minő kép alakult ki az idők folyamán Magyar-
ország szellemi életéről a német irodalomban.) 

8 * 
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Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1929. évf. 8—10. sz. Tímár 
Kálmán: Ileigl Ambrus, a jezsuita dráma művelője. A soproni jezsuita gimná-
ziumnak a Bécsi Nemzeti Könyvtárban található, kéziratos története szerint 
a gimnázium akkori tanulmányi felügyelője P. Heigl Ambrus (1640-től kezdve) 
a tanulókkal előadatta saját latinnyelvíi darabjait. Magyarnyelvű előadás-
nak 1647-ben találjuk első nyomát. Húsvétkor meg űrnapján magyar és német 
játékot adtak elő. — Tolnai Vilmos: Árva gerlice. Az „árva gerlice" egyike a 
legrégibb a legszívósabb költői indítékoknak, melynek korát, első feltűnését alig 
lehet meghatározni. Előfordul már Aristotelesnél is. A magyar irodalomban 
Zrínyitől, Gyöngyösitől, Virágtól, Tompától Lévaytól, stb. idézhető példák. 
Érdekes, hogy a világszerte elterjedt képnek a valóságban is meg van az alapja. 
Waldapfel József: Basiliscus és Salamander a Balassi-korszak latin költőinél. 
A női nemnek Basiliscuséhoz hasonló erejéről Petrarca is írt egyik latin mun-
kájában. A tűzben égő szerelmesek Salamandrához való hasonlítása szintén 
elég gyakori s az újlatin történet út ján is elterjedt. 

E r d é l y i F i a t a l o k (Romániai Magyar Főiskolás Lap.) — 1930. évf. 
2. sz. Jancsó Elemér: Miért kell ismernünk a magyar irodalmat? Az eddigi 
tapasztalaton okulva, meg kell szervezni az iskolánkívüli magyar irodalom-
tanítást is. A magyar irodalom szent hivatása, hogy az új nemzedéknek meg-
mutassa a jelen kötelességeit és a magyar géniusz fáklyájával rávilágítson az 
erdélyi elhivatás nehéz, de megváltó útjára. 

E r d é l y i H e l i k o n . — 1929. évf. 8. sz. Kuncz Aladár: Megkoszorúzott 
erdélyi költő. Tompa László három állomása: Erdély hegyei között; Éjszaki 
szél és Ne félj. Tompának, aki fokozatosan tiszta költészetté fokozta fel 
élete szürke színterét, sikerült Erdély földjéből ennek nemcsak megejtő igé-
zetét, hanem természetfölötti vigasztalását is kicsalnia. Költészetében az 
erdélyi ember világszemléleti programmja van lefektetve. — 10. sz. U. a.: 
Osvát Ernő. Osvát, mint a Nyugat szerkesztője, a maga egyéni felfogása 
szerint nem akart egyebet, mint tiszta irodalmat, európai művészi színvona-
lat és ez alatt a feltétel alatt szívesen biztosított helyet bármely irodalmi 
vagy világszemléleti irány képviselőjének. — Sziklay Ferenc: A Kárpátalji 
magyar irodalom tíz éve. Ami tíz év alat t a Kárpátalján a magyar irodalmi 
fejlődés terén pozitívum, ami maradandónak Ígérkezik, az a Kazinczy-Tár-
saság munkájának az eredménye. E Társaság kiadványait 1928-ig a ber-
lini Voggenreiter Verlag tette közzé, újabban azonban már saját rezsijében 
adja ki (1. a Kazinczy Kiadóvállalat könyveit). — 1930. évf. 1. sz. Kovács 
Dezső : A magyar irodalom iskoláinkban. A román uralom alá került elszakított 
területen magyar irodalmi tanulmányi versenyt rendeztek, amelynek első 
jutalmául az Erdélyi Helikon Kemény János adományából tízezer leit tűzött 
ki. Körülbelül ezer, középiskolát végzett magyar ifjú közül mindössze négy 
tanuló mert jelentkezni. A négy pályázó közül kettőnek úgyszólván semmi 
irodalmi ismerete nem voit. A verseny tehát nem a kívánt eredménnyel 
végződött. Az eset szomorú tanulsága bizonyára ösztönözni fogja az érde-
kelteket, hogy a bajon minden lehetséges módon segíteni igyekezzenek. • -
2. sz. Pálffy János: B. Kemény Zsigmond. Pálffy János, 1848-i képviselő-
házi alelnök eddig kiadatlan följegyzései szerint: „Kemény Zsigmond jel-
leme az emberi nem két ős bűnéből, önzés és hiúságból van csak alkotva, 
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minden nemes tulajdon nélkül. És ez nagy kár, mert megtagadva tőle a 
természet, a szív és lélek jobb érzelmeit, felruházta éles, boncoló ésszel, 
gyors felfogással, elegendő ítélő tehetség- és erős emlékezettel. De eredeti 
bűnei elforgácsoltatják vele szellemi t ehe t sége i t . . . nem lehetetlen, hogy 
ha erős szenvedélyeit le nem győzi, —• s pedig ideje volna, most már 
negyvenéves —, életmódját meg nem változtatja, meg fog őrülni." — Jancsó 
Béla: Pálffy János Kemény Zsigmondja és a Kemény Zsigmond-probléma. Bár-
mennyire igazak is a Pálffyról leírt jelenségek, a belőlük Kemény Zsigmond 
jellemére levont következtetések teljesen hamisak. A Pálffy-féle följegyzés 
azonban szükségszerűen meg kell, hogy indítson egy újjáértékelési eljárást, 
amely Kemény maradandó írói értékeit közkinccsé tegye. — 3. sz. Szent-
eleky Kornél: A vajdasági magyar irodalom elmúlt esztendeje. A vajdasági 
magyar irodalom eddig állandóan emelkedő irányt mutat. Az elbeszélők 
közül egyedül Kriszály István az, aki a vajdasági paraszt és zsellér sajátos 
fájdalmát és sovány derűjét keresi. Űj név az irodalom terén Münk Istváné, 
aki „A nagy káder" című könyvével a legnagyobb könyvsikert érte meg. 
A mult év legszebb vajdasági verseskötete Fekete Lajos Szent Grimász a. 

E r d é l y i I r o d a l m i S z e m l e . — 1929. évf. 3—4. sz. Odobescu Sándor 
magyar vonatkozású ismeretlen levelezése. Az 1869 április 12-ről kelt levél 
Romer Flórishoz van intézve. Odobescu arra kéri benne, hogy eszközölje ki 
Szilágyi Ferenc beleegyezését „A Hóra világ" c. tanulmánya román nyelven 
való megjelentetésének. Szilágyi az engedélyt megadta. A román fordítás azonban 
mégsem jelent meg. (Legalább eddig nem került elő.) — Szabó T. Atti la: Az 
Erdélyi Muzeum-Egylet XVI—XIX. századi kéziratos énekeskönyvei. A kilenc-
ven darabra terjedő gyűjtemény könyvészeti leírása. — Juhász Kálmán: 
A Gellért-legenda. (Székfoglaló az Erdélyi Katholikus Akadémia 1929 nov. 13-i 
felolvasó ülésén.) A Gellért-legenda főleg két változatban maradt korunkra: 
a Nagy Legenda a mondseei kódexben és a Kis Legenda a corsindinki kódexben. 
Mindkét változat elsőrangú történeti kútfő; elsősorban azonban szentregék. 
Ilyforma történeti kútfőnek tekintve és ily minőségben értékelve a benne foglalt 
egyes kifejezéseknek és leírásoknak sem adhatunk nagyobb jelentőséget, mint 
aminő ily kútfőket megillet. — Kristóf György: Erdély Széchenyi Istvánja. 
Vonatkozással a Budapesti Szemle (1928. évf. 11. számának) ily felírású cikkére 
a szerző megállapítja, hogy az „Erdély Széchenyi"-je elnevezés nem illeti meg 
gr. Kendeffy Ádámot, hanem csak gr. Mikó Imrét. — Blédy Géza: A magyar 
nyelv és irodalom a kolozsvári egyetemen (1921/22—1929/30). A kolozsvári 
egyetemen a magyarnyelvi és irodalmi tanszék tanára (Kristóf György) heti 
öt órát köteles tartani. Ebből két óra esik a magyar irodalomra, egy óra a 
magyar nyelvészetre és két óra szeminárium. (A továbbiakban az eddig t a r to t t 
előadások címei is fel vannak sorolva.) — Kelemen Lajos: Szentmártoni Bodó 
János halála ideje. A kolozsvári unitárius egyházközség számadáskönyvei sze-
rint Sz. Bodó János halála napjának 1648 dec. 13-át tekinthetjük. — Kristóf 
György: Szigligeti „Szökött katoná"-ja románul. A brassói Honterus-gimná-
zium Trausch-féle szinlapgyüjteményének adatai szerint Szigligeti Szökött kato-
náját Maniul fordításában románul is előadták Brassóban 1847 május 13 án. — 
György Lajos: A weissbergi asszonyok mondájának régi magyar változatai. 
Adatközlés. A monda eddig ismert legrégibb változata Marosvásárhelyi Ger-
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gely jezsuita „Világ kezdetétől fogva . . . stb." c. (Cassa, 1623, 486 1.) művében 
olvasható. — U. a.: Petrarca két anekdotája irodalmunkban. Adatközlés. 

E t h n o g r a p h i a (Népélet.) — 1929. évf. 3—4. sz. Solymossy Sándor: 
Magyar ősvallási elemek népmeséinkben. (A kacsalábon forgó várkastély.) Nép-
meséinkben sűrűn találkozunk egy különös leíróelemmel. A hős, akinek lei-
adatául tűzték ki, hogy keresse fel a vasorrú bábának, vagy fiainak: a 
sárkányoknak otthonát, mikor hosszú vándorlás és sok veszedelem után 
odaér, várat, várkastélyt lát maga előtt, amely „madárlábon forog". Az a 
tény, hogy e mesevonás eredeti alakjában csak nálunk, valamint az ural-
altáji mitoszterületen ismeretes, továbbá, hogy o t t a nomád törökök régi 
samanisztikus hiedelme a kép minden vonását ismerte, valószínűvé teszi, 
hogy meseelemünket oly hagyománybeli örökségnek tekintsük, amelyet már 
a honfoglalás előtt ismertünk és keletről kellett magunkkal hoznunk; itt-
hon aztán a keresztény ellenáramlattól figyelembe nem vett népmesékben 
folklore-kincsünk érdekes ereklyéje gyanánt megőriztünk. — Waldapfel 
József: Istók — Debrecenbe. Bolond Istók legkorábbi említését eddig Szir-
may Antal példabeszédgyüjteményében (1804.) találták. Pedig már tíz évvel 
előbb Istók gyanánt aposztrofálta kritikusát egy plágiummal vádolt író. 
Valamennyi adat azt mutatja, hogy e mondás értelme : Istók = a (puszta) 
bekukkanás után magát szakértőnek hivő s azzal megelégedő hóbortos. — 
Relkovic Davorka: Ismeretlen népballada 1760-ból, Hormayr József Archiv-
jának 1826. évfolyama igen szép gyöngyösvidéki népballadát közöl 1760-ból, 
német fordításban. Lehet, hogy magyar eredetije valahol még kéziratban 
lappang. 

Evangé l ikus Családi Lap. — 1930. évf. 4. sz. Emléktáblát állí-
tanak Kis Jánosnak. A soproni ev. konvent elhatározta, hogy néhai Kis János 
ev. püspök ós költő emlékét táblával örökíti meg s azt a soproni ev. lelkészház 
falában helyezik el. 

G y ő r i S z e m l e . — 1930. évf. 1—3. sz. Császár Elemér: Jókai és Győr. 
A „lőcsei fehér asszony" és a Névtelen vár c. Jókai-regények győri vonatkozá-
sainak ismertetése. — Bedy Vince: A győri Nemzeti Rajziskola története. Értle-
kes adatok Révai Miklós életéhez, aki 1787 májusától — 1795 nov. l-ig tanára 
volt a győri Nemzeti Rajziskolának. — Tolnai Vilmos: Kis János ismeretlen 
Bánk-bán adomája. Kis János Bánk-bán történetét nem a történelemnek Thu-
róezvtól Pethő Gergelyig és Katona István História Cntica-jáig gazdag magyar 
forrásaiból meríti, hanem egy német lovag-regény érzékeny-morális szövegének 
kivonatát ülteti á t irodalmunkba. — Szabady Béla: Dallos Miklós győri püs-
pök Pázmány Péter küldetésében. Adatközlés a győri káptalan magánlevéltá-
rának egyik kézirata alapján arról, hogy Pázmány P. érsekké való kinevezteté-
sének hírét a „bíboros Cicero" megbízásából Dallos Miklós közölte Thurzó 
György nádorral. — Gálos Rezső: Adatok a Himfy Szerelmeihez. Kisfaludy 
S. kiadatlan kézirataiban nyoma van annak, hogy a költő a Himfy Szerelmei 
illusztrálására is gondolt. — Szabady Béla: Pázmány Péter kiadatlan levele 
Draskovich György váci püspökhöz. Pázmány 1632 dec. 8-án kelt levelében 
helyesli Draskovichnak azt a tervét, hogy az akkor még protestáns Kőszegen 
letelepíti a jezsuitákat. — Gálos Rezső: Győr és a magyar irodalom. Adatok 
a címben írt tárgyról. (Élő írókra az adatgyűjtés nem terjed ki.) 
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L a n t o s M a g a z i n . — 1930. évf. 2. sz. Fodor Erzsébet: Vachottné 
Csapó Mária. Megemlékezés Vachott Sándoniéról születése százéves fordulóján. 

M a g y a r S z e m l e . — 1930. évf. 2. sz. Gogolák Lajos: Tót könyv 
Arany Jánosról. Pável Bújnák: Ján Arany v Slovenskej literature (Praha 
1924) c. munkájának részletes ismertetése. Bújnák szerint az Arany iránti tó t 
szimpátiának mély gyökerei vannak. Valami belülről fakadó ritmusérzék 
hozta közel a tótsághoz Aranyt, akinek Toldiját és más verseit a Felvidéken 
először a késmárki líceum híres tanára, Lindner Ernő kezdte magyarázni 
(1853.). A most felnövő tót írónemzedék almanachjaiban föl-föltűnik más 
magyar írók fordításai mellett Aranynak egy-egy verse. Másfelől Arany 
nagy hatását Bújnák a közös történelmi mult földolgozásából magyarázza. 
Nem lírájával, hanem balladáival gyakorolt Arany a tót költőkre nag j 
hatást . Bújnák sorra veszi Zelló, Graichmann, Bachó, Fabry, Ternoskatlsky, 
Osvald, Podhradsky költészetét, kimutatván igen érdekes párhuzamokkal a 
nevezettek Aranytól befolyásolt ritmikáját, motívumait, tárgyait. Legfeltűnőbb 
Arany befolyása Országh—Hviezdoslávra, akinek líráján éppúgy kimutatható 
a hatás, mint epikáján. Néhány kicsinyes és célzatos politikai jellegű tűszúrá-
saival szemben nagy értéke a könyvnek, hogy értékes adalékát adja a 
magyar kultúra felvidéki hatásának. — 3. sz. Mályusz Elemér: Történeti 
regények történelem nélkül. Tabérv Géza Vértorony-a és Nyíró József Sibói 
bölény-e a történeti hűség szempontjából igen gyönge regények. A Vér-
torony-ból valóban hiányzik a történelem. Ha az író tudná, hogy mi volt 
a familiaritás, akkor bizonyára nem képzelné, hogy a jobbágy a földesúr rab-
szolgája volt. Nyírő történetszemlélete még hibásabb, mint Tabéryé. Em-
berei a millenáris idők felfogása szerint gondolkoznak. — Jancsó Benedek: 
Ady a román parlamentben. Vajda-Voevod belügyminiszter a román parlament-
ben, a magyar párt vezérével, Bethlen György gróffal vitatkozva, az erdélyi 
magyar pártot úgy tünteti fel, mint a csekélyszámú feudális arisztokrácia 
képviselőjét. S hogy ez a társadalmi réteg érzésben és lélekben mily távol 
állott a magyar néptől, annak szemléltetésére Ady Endrének „A tavalyi 
cselédekhez" című verséből olvasott fel szerinte jellemző sorokat. 

Minerva . — 1930. évf. 1—4. sz. Szerb Antal: Vörösmarty-tanulmá-
vyok (I.). Vörösmartyban, kora ifjúságától fogva megvolt a hajlam, hogy 
elforduljon a realitástól, ö az első irodalmunkban, aki az Én és Világ antité-
zisében határozottan az Én párt jára áll és a világot bizonyos fokig kizárja 
Énjéből. Énjének mélyebb rétegeibe száll alá, oda, ahol az intim, a külvilágtól 
alig befolyásolt érzelmek, a nemes és oktalannak látszó bánatok és a végtelenbe 
vesző homályos vágyak laknak. Költészete ennek a mélyebb világnak a meg 
valósulása. A mulandóság költészete sokkal erőeebben van képviselve a fiatal 
Vöröemartynál, semmint később. Ennek filológiai oka az, hogy fiatal korának 
mintái: a latin klasszikusok, a német elégikusok, s főkép a deákosok és Ber-
zsenyi ily irányban befolyásolták. A második ok általános lélektani, t. i., hogy 
paradox módon a fiatal embert a halál gondolata erősebben foglalkoztatja, 
mint a férfit. A harmadik ok speciális művész-lélektani ok: az alkotó ember 
gyötrő, ideges félelme, hogy meghal mielőtt a mű emléket állítana róla. A ne-
gyedik ok személyes természetű: az Etelka-élmény. Az igazi Vörösmarty a leg-
pesszimistább, leginkább haláltartalmú, legsötétebb hangú költő a magyar tör-
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ténetben. Arany János is pesszimista, de benne van valami az öreg ember re-
zignált bölcseségéből; Madách filozófikusabb, reflektáltabb ; Ady E. minden 
elkeseredése közt. is mindvégig hisz az Életben. De Vörösmarty életérzése olyan 
mélyen halállal átszőtt, mint a görög tragédiák dionizikus fájdalma — Eck-
hardt Sándor: Az utolsó virágének. A magyar folkloristákat már régóta fog-
lalkoztatja egy sajátságos magyar népének, melynek Kodály és Bartók újabban 
„A virágok vetélkedése" címet adták. A virágrész megverselésének ötlete egy 
Seduliua Scottus nevű IX. századi ír szerzetestől ered. Valószínű, hogy e tudós 
szerző klasszikus mértékben írott versét (De rosae liliique certamine) valamely 
középkori latin énekszerző á t í r ta rímes dalformára és egy ilyen ú. n. vagans-
énekből származik a magyar ének, amely több változatban ismeretes s párjai-
val az oláh karácsonyi énekek (az ú. n. kolindák) közt is találkozunk. — Zolnai 
Béla: Mikes Kelemen. (Fejezet az irodalmi gondolat történetéből.) Történelem 
és teológia: ez az a két halovány csillag, amely Zágon fölött muta t j a az iro-
dalmi gondolat út ját . Levélíróvá, a szónak társadalmi és literátus értelmében, 
csak Párizsban lehetett Mikes. Párizs nem volt élmény neki, de „jó iskola'1, 
igen, amint maga is mondja egyhelyütt. Párizsban tanulja meg, hogy az: iro-
dalom szociális valami, amely a jelenben mozog, hat és harcol, egy nagy köz-
társaság, amelyben polgárrá lenni: életfeladat lehet. Voltaképen Rodostó is 
Franciaország volt számára. Magyar könyvhöz nem jutva és a német kultúrá-
ról tudomást nem szerezhetve, mint a hajótörött, abból élt, amit magával men-
tett az emigráció bárkája és amit a Marseille felől arra vetődő irodalmi csoma-
gok hoztak. Rodostó a francia kultúrának kis oázisa volt a nagy török euró-
paiatlanság sivatagján. — Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogal-
mak. (A távoli közönség.) Ama kérdés irányában, hogy mily közönség teszi 
lehetővé az irodalmi mű megjelenését, három típus jelzi a fejlődés út já t . Az 
egyik típusnál a mecenás, a másiknál az előfizetők gyűjtése, a harmadiknál 
a kiadó teremti meg a gazdasági alapot arra, hogy könyv létrejöhessen és meg-
jelenhessen. E szempontból a fejlődés egyik előrehaladó iránya a közönség 
kvantitatív növekedéséből adódik. Az író és olvasó fokozódó elkülönülése 
magyarázza meg azt az optikai csalódást, amely mindig ott kísért, mikor a 
közönség történetét keressük az irodalom történetében. A mai történetszemlélet 
optikai csalódása abban van, hogy a mai állapotokat vetíti vissza a múltba 
és abban a boldog hitben él, hogy a közönség minden időben ugyanilyen imagi-
nárius tényező volt az irodalom alakulásában, mint amilyenben ma lát juk. 
Ebből magyarázható, hogy az irodalomtörténetekben csak kevés szó esik vagy 
csak anekdotikus formában szerepel a közönség története. A számbeli növe-
kedésnél is mélyrehatóbb az a kvalitatív változás, amel ya közönség belső 
fejlődésében megfigyelhető. A színjáték más társasviszonyt teremt író, mű és 
közönség között, mint az irodalom. A színház közönségének analógiájára 
következtethetünk a láthatatlan irodalmi közönségre. Az irodalmi sikert 
„közönség-siker"-nek is szokás nevezni. Sikerből lesz a divat. Másnemű jelen-
ség az, mikor az irodalmi viszony a szellemi vezetés és követés jegyében ala-
kul. A közönség ragaszkodásának az író részéről megfelel az aktív vezérség. 
Az irodalmi pártalakulás egyik jellegzetes tényezője: az irodalmi programm, 
a folyóirat, továbbá az író személyes érintkezése közönségével. A személyes 
összetartozás legteljesebb és legmagasabb formája az irodalmi barátság. 
Nálunk ennek első nagy művészét és istápolóját Kazinczy Ferencben ismer-
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tük meg. (Utószó:) A magyar irodalomtörténet akkor fog legjobban meg-
felelni jövendő nagy feladatainak, ha a régi hatásvizsgáló összehasonlító alapo-
kon továbbépítve egységbe tudja foglalni a német és francia irodalomtudomány 
nagy tanulságait, de a magyar irodalomnak idegen beavatkozástól független, 
spontán fejlődését ismeri meg azáltal; ha az egyetemes érvényű törvény-
szerűséget és európaiasságot meglátja abban is, ami irodalmunkban kitöröl-
hetetlenül magyar. — Nagy József: Gróf Klebelsberg Kuno, mint publicista. 
A szerző valószínűnek tar t ja , hogy a klebelsbergi koncepció benső egységét 
és teoretikus alapjait, maga Klebelsberg gróf fogja egykor személyesen egy 
nagy műben elmondani, s ez publicisztikai alkotásainak méltó megkoroná-
zása lesz. 

N a p k e l e t . — 1930. évf., 2. sz. Klebelsberg Kunó gr. : Tisza István 
emlékezete. A nagy államférfiú politikai jelentőségének hangsúlyozása. — 
Baros Gyula: Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. „A korszakos jelentő-
ségű munka az előző feldolgozások tárgyi értékeit a tudomány újabb eredmé-
nyeivel kiegészítve nyújtja, s a múlthoz képest haladást jelentő, vonzóbb elő-
adásban teszi közkinccsé." — Juhász Géza: Reményik Sándor. Reményiket 
csak az örök eszmék érdeklik, melyeknek röntgenfénye egyformán szürke folttá 
mossa a vén koldus s a legtündöklőbb ifjú nő testét. — 3. sz. Horváth János: 
A magyar irodalmi műveltség kezdetei. (Egy hasonló c. nagyobb tanulmány 
eleje.) I. Az irodalom a műveltségnek magasabbrendű, írásbelileg közvetítő for-
mái közé tartozik. A Szent István előtti századokból nincs hiteles adatunk, 
mely a magyarság irodalom-előtti és irodalmat előkészítő nyelvbeli műveltségé-
nek akár tartalmi, akár formai elemeiről sejtelemnél többet közölhetne. Nem 
az ősi pogány, hanem az idegen, új, keresztyén műveltség hozta létre a magyar 
irodalmat, helyesebben mondva: származtatta á t a keresztyén latin irodalmat 
a magyarság tulajdonába is. Magának a magyar nyelvnek irodalmivá 
emelkedéso csak az új műveltséggel való eltelítődése után volt várható. A vál-
ság elmúltáig „népi" alsórendűségben lappangva, irodalomalatti megvetett-
ségbo alászorulva tengődött s pusztult az ősi hagyomány, míg végre öröklött 
formáink legalább egy részét, a legnívósabbakat, nem sikerült átmentenie az 
ősi nyelvvel együtt a jövevény literaturába. II . Az írni-olvasni tudás volt a 
kulcs, mellyel Szent István századának „európai" tanultságú élit-je a Littera-
tura Hungarica a j ta já t egy beláthatatlan fejlődés számára feltárta. Az írás-
beliség válfajai közül az oklevélírás volt az, mely a papi rendiség korlátain 
áttörve, a világiak körében is hódító útra kelt s idővel mint napi használatú 
folyóírás vált közkeletűvé. A könyvírás azonban, tehát az írásbeliségnek tulaj-
donképeni „irodalmi" területe, az egész középkoron át szinte kizárólag papi 
(szerzetesi) kezekben maradt. De az „írás" nemcsak papi, egyházi jelleget, 
hanem latin nyelvűséget is jelentett egyszersmind. Kolostori ós káptalani isko-
lákban nem is tanították elemi tudnivalóként a betűvetést, hanem csak mint 
latinul írást. írás a megírt tartalomtól, irodalmi nyelv az alkalmi szövegek-
től, versalak az énektől, stíl-, ízlés-, sőt lelki formák az összes irodalmi gyakor-
lattól: formális, de épp azért, nagvértékű, közösséget képző műveltségi szerze-
ményként válnak ki és tudatosodnak a fejlődés folyamán. Az írás kezdi a sort 
s egyszerű technikai készségként kiválván, lehetővé teszi magyar irodalom 
megindulását is a századokon át kizárólagos latin nyelvű után. Egy magyar-
országi literatura létesíilése számára Szent István teremtette meg a feltétele-



130 
FOLYÓIRATOK S Z E M L É J E . 

kel. A térítés és szervezés munkájában elsősorban idegen papok és szerzetesek 
(bencések) segédkeztek Koppány leverőjének; azok magukkal hozták könyvei-
ket s közülük került ki Szent Gellért, ki e földön, mióta magyarság lakja, a 
magyarság lelki kötelékében tudtunkra először ír t „deáki" művet. Sokan szeret-
nék magában Szent Istvánban tisztelni az olső magyar írót, de az „Intelmek" 
szerzősége, melyet neki tulajdonítanak, teljességgel bizonytalan. Pannonhalma 
nevelte falai közt Szent Mórt, a későbbi pécsi püspököt, ki az 1060-as években 
megírta a zoborhegyi két lengyel remete, Zoerard és Benedek életét, természe-
tesen deákul. E Szent Mór tudtunkkal az első író, ki — bár származásáról 
semmit sem tudunk, annyiban kétségtelenül magyar, hogy deákságát már 
itthon, az új műveltség hazai tűzhelyénél szerezte meg. Nem az egész papság, 
hanem csak kivételes képességű elite-je az, mely írja és másolással terjeszti a 
literaturát, vagyis amely az egyetemes európai deákság meghonosítását át-
veszi első, még idegen betelepítői kezéből. E z a literatúra természetszerűleg 
elsősorban az egyház s a papi hivatás gyakorlati szükségleteit kívánja kielégí-
teni s csak ritka esetben alkot eredetit. Megállapítható, hogy középkori latin 
literatúránk nagy része nem egyéb, mint egyszerű forgalomba hozatala az 
egyház hivatalos szövegeinek, a keresztény vallás és műveltség ez alapokiratai-
nak; van azonban egy bár csekélyebb része, mely már amazok talajában gyöke-
rezve a műveltségében megújult és megerősödött magyar szellem saját aján-
déka. — Hóman Bálint: Történelmi átértékelés. A történeti igazságok egy 
részének hipotétikus értéke, másrészről a történetírásban érvényesülő szubjek-
tív elemek időnként szükségszerűen vezetnek a jelenségek átértékelésére, ami 
azonos az alkotó történettudományi munkával. Fölvethető a kérdés, jogosult-e, 
helyes-e a tudományos átértékelés eszközeit és az igazságkeresés szempontjait 
alkalmaznunk a nemzeti kultusz középpontjában álló személyekkel és intéz-
ményekkel szemben? Tudós erre a kérdésre csak igenlően felelhet. — Kerecsényi 
Dezső: Virág Benedek (1754—1830). Azon az arcképen, melynek másait még 
a költő rajzolta meg verseiben, száz év a l a t t nem változott semmi. Emberi 
másai felerősödnek, az idő halványító ködén áttörnek, ha műveit, ú j ra olvassuk. 

Népünk és Nyelvünk. — 1930. évf., 1—2. sz. Mészöly Gedeon: 
Pálóczi Horváth Adám énekeskönyte. (I.) Helyreigazítása azoknak a tévedé-
seknek, melyek Horváth Adám énekgyüjteményeinek kéziratai felől az irodalmi 
köztudatban eddig éltek. A „Stájer tánc" c. vers eddig kiadatlan hiteles szö-
vege és értelmezése. E versből Tóth Béla is idéz Anekdotakincsében, valamint 
Arany László is a politikai költészetről írt tanulmányában, de az eredeti teljes 
szöveg csak most jelent meg először nyomtatásban. — Bibó István: Földrajzi 
szempontok a magyar lélek mai megítélésében. Az újabb magyar irodalmi és 
irodalomtörténeti értékelések során Németh László írásaiban (Társadalomtudo-
mány: 1926. évf., 5. sz.) fejeződik ki legnyomatékosabban az egyes tájak népi 
vagy nemzeti hatását túlértékelő miliőfelfogás. Németh szerint: „A dunántúli 
lélek előkelő, de európai. Az alföldi magyar, de lapos. Erdély nemes és eredeti." 
Németh László egyoldalú miliő elmélete alapján túlozza és döntőhatásúnak 
feltételezi a földrajzi tá jnak az emberi lélekre gyakorolt hatását. Ezt a szerinte 
rendkívül termékeny ha tás t a való tények ellenére ráerőszakolja nemcsak a 
Dunántúl jelentősebb XIX. és XX. századbeli egyéniségeire, szépíróira; szerinte 
mindenki a Dunántúl dombos vidékének elbűvölő s lélekformáló hatása alá 
kerül, aki ott életo folyamán csak néhány esztendőt töl t is. — Mészöly 
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Gedeon: Aranyszőrü-e az „Aranyszőrű Bárány"? Némelyek szerint Móra Ferenc 
„Aranyszőrű Bárány" c. operettjét „Aranygyapjas Bárány"-nak kellett volna 
nevezni, mert a báránynak nem szőre, hanem gyapja van. A szerző újabb érvek-
kel bizonyítja, hogy Mórának van igaza, mert igaz ugyan, hogy „a juhnak 
gyapja van, de csak akkor, mikor már nem viseli. Míg az ő bőrén tartózkodik, 
addig szőr". 

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny. — 1929. 
(XXXIV.) évf., 2. sz. Sólyom János : Ferenczi Zoltán és a Petőfi-kultusz. 
Ferenczi Zoltán tanári és írói működésének áttekintése s ezzel kapcsolatban 
a Petőfi-kultusz körüli teendők megjelölése. A nemzetnevelők feladata, hogy 
a Petőfi-kultuszban rejlő fegyvert kezébe adják nemzetünk ifjúságának. 

Pász tor tűz . —1930. évf., 3. sz. Mező Béla: Emlékezés Virág Benedekre. 
Rövid méltatás a költő halálának százéves fordulója alkalmából. — 4. sz. 
Botos János: Gyallay Domokos, a Kisfaludy-Társasáp tagja. (Arcképpel.) 
Gyallay nemcsak érzi, hanem teljesen benne él az erdélyiség hangulatában. 
Alkot, mert belső ösztön készteti rá, de idegszálaival is állandóan az erdélyi 
humuszt tapintja és szeme elől soha sem tűnik el a nép, amelyet egészségesnek, 
tisztának akar látni. 

P r o t e s t á n s Szemle . —1930. évf., 2. sz. Kerecsényi Dezső: Egy új 
irodalomtörténet margójára. Bölcselő jegyzetek Pintér Jenő új Magvar Iro 
dalomtörténete első kötetének megjelenése alkalmából. — 3. sz. Németh László: 
Csokonai és a botanika. Csokonait Földi kapatta iá a füvészetre, de ismerte 
a külföld nagy rendszerezőit is. Hogy mennyire haladt előre a tudományban, 
azt az Anakreoni dalok néhány jegyzetéből gyaníthatjuk. De nemcsak e bota-
nikus nyelvészkedésekből tűnik ki a hozzáértése, sokkal inkább abból a figyelem-
ből, amellyel a növényeket képeiben felhasználja, értékelgeti. Ismerte a növé-
nyeket és szerette őket, mint szelid rokonait. A botanika nála is, mint Rousseau-
nál, ürügy a kedvesebb növénvélet előtti áradozásra. 

Protestáns Tanügyi Szemle. — 1930. évf., 2. sz. Losonczi Zol-
t án : Lehr Albert emléke. Arany és Lehr! Ez a két név ma is együtt szerepel 
iskolai életünkben. Arany költészete Lehr magyarázataival stílustanításunk 
egyik alapköve. 

Széphalom. — 1930. évf., 1—2. sz. Zolnai Béla: Az irodalmi gondolat 
(vázlat és előtanulmány). Az irodalomról való gondolkodás a régi magyar írók 
müveiben is fölfedezhető előszókban, elvi megjegyzésekben; csak összegyűjtésre 
és szintézisre vár a rengeteg anyag, hogy előttünk álljon a magyar irodalmi 
eszmék története. — Eckhardtné Huszár Irén: Mécs László. Mécs költészete 
két gyökérből táplálkozik. Az egyik: az életet a könnyebbik oldaláról nézni, 
a másik: másokért élni és velük szenvedni. 

Ű j I d ő k . —- 1930. évf., 4. 6Z. — Kosztolányi Dezső: Virág Benedek 
(1830—1930). Kegyeletes megemlékezés a „magyar Horác"-ról halála száz-
éves évfordulóján. (Egykori lakóháza képével.) „ö az első magyar költő, aki 
szobrot kapott." - 5. sz. Hegedűs Sándorné Jókay Jolán: Móric bácsi szörnyn 
fogsága a Nándor-laktanyában. Jóka i t mint a Hon szerkesztőjét Zichy Nán 
dor egy kormányellenes cikke miat t 1863-ban egyhónapi fogságra és 1000 f r t 
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pénzbirságra büntették. Az ezer forintot Zichy gróf fizette ki, de a fogságot 
Jókainak kellett elszenvednie. — 8. sz. Hegedűs Sándorné Jókav Jolán: Liszt 
Ferenc vacsorája Jókaiéknál. 1874-ben, mikor Jókai a „Holt költő szerelmé"-t 
megírta, felkérték Laborfalvi Rózát, hogy szavalja el egy Liszt-hangversenyen 
ura költeményét a Petőfi-szobor javára. A verset Liszt Ferenc zenésítette 
meg s az ünnepi előadás előtt egy ízben Jókaiéknál a híres zeneművész jelen-
létében próbát ta r to t tak . — 9. sz. Herczeg Ferenc: Szendrey Júlia és a köz-
vélemény. Az 1909-ből származó kis tanulmány újabb lenyomata abból az 
alkalomból, hogy Herczeg Szendrey Júliáról színdarabot írt. — 12. sz. Hege-
dűs Sándorné Jókay Jolán: A füredi út és a háromszor hét krumpli. Följegy-
zések Jókai Mór 1863. évi balatonfüredi nyaralásáról. 

Zenei S z e m l e . — 1929. évf., 3—4. sz. Szabolcsi Bence: A XVIII. szá-
zad magyar kollégiumi zenéje. A kollégium magyar daltermésének két olyan 
vívmánya volt, mely nélkül minden további fejlődés elképzelhetetlen: egyik a 
többszólamúság, másik az új, virtuóz formakészség. 

II. Hírlapok. 
A z E s t . — 1930. évf., jan. 30. Szabó Dezsőt a bukaresti Carol-alapít-

vány fogja finanszírozni. „Bukaresti tudósítónk jelenti: A Cuvantul tegnapi 
számának első oldalán hatalmas cikk jelent meg Seicaru híres publicista tollá-
ból Szabó Dezső: Gheorge Mille cím alatt. A magyarországi helyzet és a 
magyarság kiadós lebecsülése után Seicaru üdvözli a megtért román testvért, 
akiből anyja vére váltot ta ki a nemzetcserélő gondolatot és kilátásba helyezi, 
hogy Szabó Dezsőt, Gheorge Mille Bukarestben a román irodalom nagyságai 
ünnepi köntösben fogják várni és a Carol-alapítvánv irodalmi alapjából gazda-
gon megajándékozzák." — Febr. 13. Szabó Dezső hazát, fajtát, nevet és val-
lást cserél. Romániában Mille Coriolan lesz a neve. „Szabó Dezső interjút 
adott egy bánáti magyar újságnak s ebben már nagy meleget sugároztat a 
román közvélemény felé és mentegeti magát az Elsodort falu egyes részei 
miatt. Nyilatkozatában erősen támadta a magyar ifjúságot. Romániában új 
hazát, új szolidaritást, újtestvéreket s egy új közösség hitét keresi alkotó-
ereje számára. Ez elhatározásának nem érzelmi motívumok, nem elkeseredési 
hullám, nem líra az oka. Egy abszolút logikai folyamatnak, természeti kény-
szerűségnek a folyománya az egész. Az a mély hit le t t a véremmé, hogy a 
magyar faj nem lehet az én fajtám, hogy ez a nemzet, ez a társadalom, ez az 
ifjúság: idegen hozzám, mint a betegség. Hogy ötven éven át tévedtem s vétet-
tem a vér parancsa ellen. Édesanyám családi neve arra mutat, hogy valami-
kor egy egészségesebb és mélyebb szolidaritású f a j t a vére ömlött családunkba. 
Felveszem édesanyám családi nevét is új keresztnévvel és ha új testvéreim 
szeretete megkívánja: nemzeti vallásukat is magamévá teszem." Elmondotta 
még Szabó Dezső, hogy amikor elutazására elérkezett az idő: Budapestről 
egyenesen Bukarestbe fog utazni. Bukarestben már ú j nevén jelenti be magát. 
Üj neve természetesen román név lesz. Családi neveként édesanyja családi 
nevét veszi fel, a Mille nevet, keresztnevéül pedig Coriolánt. Mert a Coriolán 
név hangzatosabb, mint amire először gondolt: a Gheorge név s azonkívül 
sz:mbólum is. 
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E s t i K u r i r . — 1930. évf., jan. 14. Román író lesz Szabó Dezső, aki 
Bukarestben Gheorge Mille néven fog irni. „Nem cáfolhatok, — mondotta 
Szabó Dezső, — itthagyom Magyarországot. Nemcsak Magyarországról távo-
zom, hanem végleg kilépek a magyar sorsközösségből is. Romániába megyek, 
fölveszem a román állampolgárságot, az ország fővárosába, Bukarestbe költö-
zöm s minden erőmmel azon leszek, hogy új nemzetem hitében minden kon-
zekvenciák levonásával beleilleszkedjem, kultúrájának hasznára váljak és életé-
nek szerves részévé legyek; remélem, hogy három év alatt tökéletesen elsajátí-
tom a román nyelvet. Űj nagy regényemmel már a román kultúrát fogom 
megajándékozni. Magyarul írom meg, de románul jelenik meg. Fő az, hogy 
ezt már mint román író mondom ki: Gheorge Mille. Ez lesz tudniillik az új 
nevem." 

B u d a p e s t i Hír lap . —1930. évf., jan. 26. Surányi Miklós: Coriolauu-
sok, akik elsokasodtak. Szabó Dezső dolga: „Mindez csak üres fenyegetés, 
gyermeteg duzzogás, egy f a j t á j a az erkölcsi revolverezésnek, feminin vergődés 
és vonaglás abban a reményben, hogy akadnak szentimentális lelkek, akik 
megsajnálják, vagy megrettennek és félreverik a harangokat a költő anyagi 
ekszisztenciája érdekében. Voltaképen szánalmas látvány, dísztelen és minden 
méltóságon alul való gesztus és akár lesz belőle tett , akár megmarad modoros 
szabódezsősködésnek, jelentéktelen ügy. Elmegy, vagy ittmarad, — tökéletesen 
mindegy, mert sem ebből, sem abból senkinek haszna nincs, kára is csak leg-
feljebb magának, amit emberi és írói szolidaritásból mélységesen sajnálok 
ugyan, de semmiképen sem tarthatom közügynek, sőt jelentékeny irodalmi, vagy 
különösképen érdekes magánügynek sem. Szabó Dezsőt már elérte élete elkép-
zelhető legnagyobb tragikuma, vagyis az, hogy önmaga zsugorította össze 
élete művét hétköznapivá és jelentéktelenné. Amilyen mértékben megilletődünk 
minden igazi szenvedés, minden tragikus hős lát tán, éppoly kevéssé hat meg 
a szabódezsők groteszk tragikuma." — Febr. 28. Veszett kutya a magyar! 
„A román kamarában egy magyar kisebbségi képviselő szóvá tette azt, hogy 
egy kultuszminisztérium ál tal hivatalosan engedélyezett tankönyvben van egy 
gúnyolódó versike, amely ezekkel a szavakkal kezdődik: Veszett kutya a ma-
gyar. A vers folytatásában arról beszél, hogy a románság már elég régóta 
tűrte a veszett kutya dühöngését és itt az ideje, hogy végre bosszút álljon." 

N e m z e t i l l j s á g . — 1930. évf., febr. 2. A román író. „Az író táma-
dott mindenkit, aki nem fajmagyar, mint ő, vagy akinek ereibe a germán, szláv, 
román vérnek csak egy cseppje is vegyül. Szerinte hiába szolgálja dicsőséggel 
a magyar ügyet, hiába ír, beszél a legszebb magyarsággal, hiába szenteli 
egész életét a nemzeti eszmék szolgálatának bármelyik ,keverék magyar'. Az író 
következetesen támadott minden ,idegen eredetű' magyart és dühösen hangoz-
tatta, hogy egyedül ő a fajmagyar. Az író el jutot t a teljes népszerűtlenségig 
s ami még annál is rosszabb, a tökéletes unalomig. Ö ugyan nem únta ön-
magát, de az emberek megunták őt, mint a sa já t hangjába szerelmes színészt, 
aki mindig deklamál. Egy napon aztán a békétlen író, a magyarság ,egyedül 
elhivatott' apostola, rá jö t t , hogy az ő ereiben román vér csörgedez, mert 
őt román anya szülte és kijelentette, hogy elhagyja az elárvult nemzetet, 
román író lesz s új hazájának kultúráját fogja szolgálni. . . És ettől a naptól 
kezdve már egyedül ült le délutánonként a nagy kávéház tükörablaka mögé, 
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a kis bozontosok sem jöttek el s magára hagyták a mestert. A ,román' író 
hosszú délutánokon keresztül reménytelenül várta, hogy valaki mégis csak 
akad, aki legalább annyit megkérdez tőle, hogy mikor hagyja i t t ezt a szegény, 
elárvult nemzetet. Nem akadt senki, aki legalább annyit kérdezett volna tqle, 
vaskos tréfáról van-e szó, vagy komoly a dolog. Mint ahogy nem kérdezné 
meg senki egy gyermektől, aki azt állítaná, hogy kést döfött a szülő édes-
anyjába, hogy tréfa-e, amit mond, mert az ilyen tréfa majdnem olyan durva 
dolog, mint az, ha megteszi valaki." — Febr. 21. Szabó D'ezsö mint elmagyaro-
sodott oláh. „A román képviselőházban élénk vita folyt a népszámlálási tör-
vényről. Seicaru kormánypárti képviselő kéri a nemzeti szempontok figyelembe-
vételét. Utal Szabó Dezső esetére és ezzel kapcsolatban azoknak a románok-
nak kéidésére, akik teljesen elvesztették nyelvüket és vallásukat." 

8 Ó r a i Ú j s á g . — 1930. jan. 18. örülnek a románok Szabó Dezső-
nek. Magyarellenes támadásra használja ki a bukaresti sajtó a magyar író 
nnegátságát. „A bukaresti Natiuneában olvassuk a következőket: Sokan azt 
hitték, hogy a magyar nemzet megfontoltabb utakra tér. A vadkancatejjel 
táplálkozott nemesek azonban ugyanazok maradtak. Mi jelenleg a Tisza és 
Duna közötti ország? Egy korszerűtlen állam, egy Közép-Európába vetett 
szemérmetlen sziget. Egy agyrém országocska, amelyben néhány úr féktelen 
tobzódásból ól a kétségbeesett tömegek hátán. Szabó Dezső a fuldokló hajóról 
menekül. Útitársai szerint ez gyávaság. Lehetséges. Mi azonban azt hisszük, 
hogy inkább bölcs előrelátás, mert nem hősiesség meghalni azokkal, akik 
önként fordították zátonyra a vitorlát. Szabó Dezső elhatározta, Nagy-
románia fővárosába költözik és Gheorge Mille nevet veszi fel. Tehát annak 
a nemzetnek kebelére akar visszatérni, amelynek vérét, úgy érzi, ma is hordja 
magában. Barátként fogadjuk Szabó Dezsőt — Gheorge Miilet." — Jan. 21. 
Magyarországot támadja a bukaresti sajtó Szabó Dezső hitehagyása miatt. 
„A bukaresti sajtó Szabó Dezsőnek azt az elhatározását, hogy Magyar-
országból a román fővárosba költözik, o t t megtanul románul és Györgye Mille 
néven folytat ja majd írói tevékenységét, alkalmul használja fel arra, hogy 
kirohanásokat intézzen Magyarország és különösen a magyar kultúra ellen. 
A Viitorul bárdolatlan hangon többek között azt írja, hogy sohasem vette 
komolyan Budapest „pöffeszkedéseit". Szabó Dezső nyilatkozata lénj'egében 
a Viitorul szerint nem egyéb, mint „a románság faji felsőbbségének az elisme-
rése". Szabó Dezső ereiben egyébként román vér csörgedez és nem tűnik fel 
kivételesnek az ő esete, amely az elidegenített testvérek visszatérési folya-
matának logikus visszhangja és egy felsőbbrendű kultúrának természetes győ-
zelme a magyar kultúra erőlködéseivel szemben, amely ezer évig terrorizálta 
Erdélyt. A Patria szerint a Szabó nevet a magyar időkben sok románra rá-
kényszerítették az anyakönyvvezetők. Szabó Dezső apja szintén román eredetű 
lehetett. A Cuvantul a többi lappal ellentétben, nem fogadja hozsánnával a 
„megtérést". Szabó Dezső, e lap szerint, egy állandó elégedetlenkedő. Elégedet-
len volt a magyarok között és az lesz közöttünk is, ha valóban Romániába 
költözik." — Jan. 25. Tárt karokkal várják Romániában Szabó Dezsőt. 
„A román lapokat még mindig foglalkoztatja az a kérdés, hogy Szabó Dezső-
ből újra román lesz s élesen támadják az erdélyi magyar sajtót, amely ezzel 
az üggyel kapcsolatban renegátot és árulót kiált. A szélső nacionalisták 
lapja, a Natiunea a következőket ír ja: „Kétségtelenül a magyar sajtót nagyon 
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fájdalmasan érintette Szabó Dezső magyar írónak az az elhatározása, hogy 
újra román lesz. Ennek következményeképen minden áron elhatározásának 
megmásítására akarja rábeszélni. A valóság az, hogy Szabó Dezső, akinek erei-
ben román vér folyik, nem hagyja el nemzetét, hanem visszatér ahhoz egy 
egész életen á t ta r tó bolyongás után." 

U j N e m z e d é k . — 1930. évf., febr. 26. Havonta tízezer leit felajánlok 
Szabó Dezsőnek és ha mégis ... hátulról leszúrom. Fekete Mihály erdélyi szín-
igazgató érdekes írása egyik erdélyi lapban a Szabó Dezső-ügyről. „Hetek óta 
kavarog az egész magyar sajtó a körül a nemzetárulási ügy körül, amelyet 
Szabó Dezső ígért be, azzal a kijelentésével, hogy i t thagyja Magyarországot, 
Bukarestbe megy, felveszi a Györgye Mille nevet (legújabb variációban a 
Goriolán Mille nevet) és oláh író lesz. A baloldali saj tó ügyes és terjedelmes 
riportokban teregette ki az ügyet, csendesen kárörvendve azon a körülményen, 
hogy íme, egy magyar író nincs megelégedve a mai rendszerrel és románná 
vedlik. A jobboldali sajtó pár rövid sorral intézte el Szabó Dezsőt s mi magunk 
is alig foglalkoztunk ezzel nemzetárulási üggyel, mert undorítónak tar tot -
tuk. Most azonban mégis többször le kell írnunk Szabó—Mille Györgye— 
Coriolán nevét, mert be kell számolnunk arról a hangulatról, amellyel az 
erdélyi magyarság fogadta a híradást. Ahogy az anyaországban kínos meg-
lepetést keltett Szabó Dezső legújabb szenzációja, úgy kínos megdöbbenést 
váltott ki a megszállott Erdélyben is. Sőt az első örömujjongás után maguk 
a legnevesebb román írók és tudósok is megvetéssel nyilatkoznak az egész 
átpártolási ügyről és őszinteségében nem hisznek. A Brassói Lapok legújabb 
számában Fekete Mihály színigazgató igen érdekes cikket írt erről az egész 
ügyről. „S ha Szabó Dezső mégis . . . Akkor egy őszi napon, amikor úgy is le 
kell mennem Bukarestbe, megvárom, amikor jön a színházból. . . é j j e l . . . vagy 
ködös hajnalon, amikor megy haza . . . utána surranok . . . és orozva . . . hátul-
r ó l . . . ahogy illik . . . szemtől-szembe nem . . . h á t u l r ó l . . . orozva — le-
szúrom." — Márc. 4. Mille Coriolánt tárt karokkal, de zárt marokkal várják. 
„Bukaresti tudósítónktól olyan távirat érkezett, amely legerősebb próbája lesz 
annak, hogy milyen ideális Szabó Dezső—Mille Coriolán budai író újonnan 
fölfedezett rajongása Romania Mare iránt. A távi ra t szerint Romania Mare 
tár t karokkal, de zárt marokkal várja a magyar hazának legújabb meg-
tagadóját. Akik a budai Coriolán abszolút anyagiatlan gondolkozását ismerik, 
nem kételkednek abban, hogy ez a csekélység nem fog változtatni újonnan 
vállalt honhazájáért való rajongásán és legközelebbi nyilatkozatában változat-
lanul a Balkán gyöngyének fogja nyilvánítani Romania Marét. . " 
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Titkári jelentés. 
Előterjesztette Alezeghy Zsolt a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 

1930 március 8-i közgyűlésén. 

Amikor az alábbiakban a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság XVII I . esztendejének munkájáról beszámolni szándéko-
zom, kegyes engedelmet kérek ar ra , hogy jelentésemet egy kegye-
letes kötelesség lerovásával toldjam meg. Nemcsak én, de az egész 
elnökség abban a hitben élt, hogy hivatottabb ajak fogja az 
1929. év folyamán ezt elvégezni s így méltó módon vehetünk részt 
az elmúlt esztendő egyik centennáris ünnepségének emlékfelújí-
tásában, az 1829 június 15-én született Szász Károly munkássá-
gának méltatásában. Minthogy azonban a hivatott méltatóra 
hiába vártunk, szabadjon nekem és szabadjon ennek a titkári je-
lentésnek szűk keretében megkísérelnem e feladat teljesítését, 
Szász Károlynak, a magyar irodalomtörténet munkásának a 
jellemzését. 

Nyilvánvaló, hogy Szász Károly irodalomtörténeti jelentő-
sége műfordításainak eredménye; a magyar szellem fejlődésére 
azzal a gazdag kinccsel hatott, amelyet Nyugat költészetének vége-
láthatatlan gazdagságából lelkes szeretettel és gondos művészet-
tel magyar nyelvre ültetett át. De már a műfordító munkája is 
bizonyos jártasságot követel a világirodalom történetében, a ki-
szemelés pedig bizonyos esztétikai képzettséget, műkritikát és 
ízlést. Viszont a magyar nemzeti irodalom története sem kaphat 
hasznosabb munkást, mint az olyant, aki a világirodalom törté-
netében járatos, akinek ízlése a világirodalom örök értékein csi-
szolódott, akinek kritikáját elméleti képzettség alapozta meg. 
Mentül szélesebb látóköre van a nemzeti irodalom búvárlójának, 
annál biztosabb a szeme a nemzeti irodalom értékeinek felisme-
résében, annál igazabb az ítélete a magyar irodalom hajtásainak 
értékelésében. Amikor Szász Káro ly a magyar irodalom termé-
keivel tudományosan foglalkozni kezdett, Toldy Ferenc írásai 
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voltak hazai irodalmunk történetében az egyetlen tájékoztatók. 
A körösi tanítványoknak bizonyára ő is Toldy kézikönyve alap-
ján magyarázta irodalmunk múlt ját , mint nagynevű utódja, 
Arany János is. De hamarosan éreznie kellett azt is, hogy az iro-
dalom újdonságainak és mult kincseinek méltatásában rengeteg 
ríj szempontot kínál a világirodalom ismerete. Ebből a felisme-
résből erednek elméleti dolgozatai, köztük a két legértékesebb: 
a tragikai felfogásról és az aesopi meséről. Hivatkozásaiból meg-
állapíthatjuk, hogy a német elméleti esztétikusukat lapozgatta, 
Köstlint és Lemcket, de ismerte Visoher nagy munkáját , sőt egy-
két speciális dolgozatot is (pl. Rötscher művét, Dramaturgische 
und ästhetische Abhandlungen). Az elméleti xítmutatást azonban 
a sa já t irodalmi ismeretének tapasztalásaihoz méri hozzá. A leg-
szembetűnőbb ez a inedft elméletének kifejtésénél, ahol Nisardnak 
általa is lefordított Lafontaine-kultuszával szemben La Cham-
beaudie meséiben mutat reá a felújuló mese helyes mintáira. 

Ez a világirodalmi tájékozottság a legbecsesebb eredménye-
ket Madách művének bemutatásánál hozza. Elsősorban tisztázni 
próbálja a viszonyt az Ember tragédiája és Goethe remeke kö-
zött, majd rámutat a terv és kivitel közti természetes összeütkö-
zésekre, végül pedig irodalmi párhuzamokat állapít meg Madách 
műve és egye« világirodalmi alkotások között (Századok legen-
dája, Elveszett paradicsom, Heaven and earth, Kain). 

Szász Károly azonban maga sem érezte magát igazi iro-
dalomtörténetírónak. Madáchról is csak Arany felszólítására ír, 
nagy tanulmányai is mindig hangoztatják a külön vállalt köte-
lesség terhét. Csak egy nagy műve tesz kísérletet irodalomtörté-
neti rendszerezésre, a magyar epika történetének vázlata, ame-
lyet a világirodalom nagy époszainak ismertetéséhez csatolt. Üja t 
sein az adatokban, sem a méltatásokban itt sem adhatott, veze-
tője itt is Toldy, de felhasználja az időközben megjelent iroda-
lomtörténeti tanulmányokat is, elsősorban Szilády Áronét a 
Katalin-legendáról és Toldiról. A Katalin-legendát a verses 
éposz hajtásának tekinti, I losvai munkájáról pedig azt hiszi, 
hogy „egészen hazai és nemzeti mondát, minden külföldi adalék 
nélkül dolgozott fel". Ma nekünk meglepő, hogy a török harcok 
korának tulajdonít ja a magyarok istenében vetett ősi hitnek át-
keresztényülését : „e korban azonosíthatta a magyarok istenét a 
keresztény Istennel"; meglepő az is, hogy Zrínyi csodásának, az 
antireformáció epikusa csodásának mértékét pedig ilyenképen 
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akar ja megértetni: „а XVI I . század majdnem túlnyomólag pro-
testáns Magyarországában a csodák iránti hit nagymértékben 
meg volt rendülve s azért a költő csak óvatosan és kímélve for-
dulhatott e hithez". Mennyivel helyesebben látta ennek az éposz-
nak i rányát és jelentőségét az ugyancsak protestáns Beöthy 
Zsolt! — Nem ért egyet Toldyval Vörösmarty Zalánjának mélta-
tásában, viszont Debreczeni Márton töredékét emennél sokkalta 
többre becsüli. Ami ú j lett volna, Arany epikájának megvilágí-
tása, már csak néhány sorhoz jutott, Petőfi János vitézének a 
magyar époszi stílre való hatásáról pedig meg sem emlékezik. 

A régibb magyar irodalom termésére nem is igen tér visz-
tíza s ha meg is emlékezik irodalmunk múltjának egyik-másik 
alakjáról a Vasárnapi Újság lapjain, csak az a célja, hogy a 
tudomány megállapításait a közönség tá j f tbb köreibe is kivigye. 
Nem akar értékelni akkor sem, amikor Teleky László ismeretlen 
verseit muta t ja be az Akadémiában. Csak adalékot nyújt egy el-
feledett név méltatásához, mivel Toldyban még a Buzgó esdek-
léseknek sem találja megemlítését. Legnagyobb művelődéstörté-
neti művének, melyet Széchenyi István és az Akadémia alapítása 
címen írt meg a Széchenyi szobor leleplezésének ünnepére, mon-
dom, ennek a munkájának sem más a célja, csak részletes elbesïé-
lésben feltárni Széchenyi érdemeit és az alapítás, megindulás 
történetét. A munka becsét azonban jelentékenyen emeli, hogy 
sikerült az alapításra vonatkozó forrásokat Nagy Pál és Vay 
Ábrahám jelentésével gazdagítania. 

A magyar irodalomtörténet munkására nézve sokkal becse-
sebbek azok az írásai, amelyek egy-egy elhúnyt író emlékét örö-
kítik meg. Nem azokra gondolok, amelyek, mint a Jakab István 
felett mondott emlékbeszéd, hivatalos kötelességként készültek, 
hanem amelyekben a s a j á t emlékei vezetik tollát. A legmelegebb 
és legteljesebb ezek közül a Győry Vilmos emlékét felidéző. Ma-
gát az írást frissé és vonzóvá teszi annak a két képnek a szembe-
állítása, amely Szász Károly emlékében a megholtról élt, de na-
gyon gondos és vonzó az ember egyéniségének megrajzolása, 
pályája irodalmi értékének józan és mégis tiszteletteljes meg-
állapítása. Emellett a Tompáról írt megemlékezés érdemli meg a 
kiemelést, annak a látogatásnak elmondásával, amely az ötvenes 
évek elején hozta össze a természet költői szerelmesével. Nemcsak 
otthonát lát juk itt a keleméri papnak, hanem az egyházi szóno-
kot is megismerjük. Az embernek igazabb és teljesebb ra jzá t ma 
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sem ismerjük. Kriza pályájának is Szász Károly írta meg első 
teljesebb méltatását, különösen a lélek megvilágítására ügyelve. 
De bőven találunk jellemző adatokat más emlékezéseiben is. Er-
délyi János egyéniségét alig is lehetne röviden oly igazsággal 
kiformálni, mint ez a mondat: „Sohasem írt le semmit, amiben 
sajá t formáját kereső gondolat ne volna." Szakái Lajos érdemét 
és egyéniségét, Szemere Miklós eleven lelkületét és vidám kedé-
lyét, Beöthy Zsigmond szelíd lelkületét és nemes ízlését, Vida 
József, Mátray Gábor s a kor többi neves halottjának emlé-
két egy-két jellemző vonással örökíti meg. Mentül több ezekben 
a nekrológokban a személyes emlék, annál közvetlenebb és mele-
gebb, de egyszersmind reánk nézve értékesebb is a megemléke-
zés. Kemény Zsigmond alakjáról is az a becsesebb, amit a saját 
emlékeiből szed össze. Érdekes azt a rajongást látnunk, amellyel 
Gyulai Pál kéziratát másolja, vagy az első nagyenyedi találko-
zást meséli el. Egyszeriben felvillan az érdeklődő szeme, amint 
ott lá t ja a cikk vagy emlékbeszéd elején: „Egyszerűen és közvet-
lenül sa já t emlékeimet szedegetem össze". Mert ezek között az 
emlékek között rengeteg irodalomtörténeti adat húzódik meg. 
Egyikben ezt í r j a : „Mint egy megtestesült, közöttünk járó-kelő 
elégia, áll előttünk Lukács Móric a lak ja . . . " , de az emléknek 
ezzel az egyéniségbemutató melegségével gondos adatgyűjtés pá-
rosul. Érdemes a Szemere Pálról írt dolgozatra utalnom, ahol a 
gazdag Szemere-tár kincseinek átlapozásáról győződhetünk meg. 
Általában, Szász Károly munkásságából ezek az emlékezések gaz-
dagítják a legtöbb értékes adattal a magyar irodalomtörténetet. 

Igaztalanok lennénk azonban, ha nem gondolnánk Szász Ká-
roly irodalomtörténeti munkásságának értékelésénél arra, hogy 
mellette Toldyn kívül akkor csak Gyulai Pá l vitte előbbre ezt a 
tudományszakot, ha nem hasonlítanók össze az ő értékelésének 
gazdag terjedelmét Jámbor Pál irodalomtörténetének ötletfurcsa-
ságaival és nem gondolnók meg azt, hogy ez az irodalomtörténeti 
munkásság egy gazdag költői, elsősorban műfordítói termésnek 
oldalhajtása csupán. Ezzel a meggondolással azonban megértjük 
és magunk is osztjuk az irodalomtörténetnek azt a hódolatát, 
amellyel Szász Károly érdeklődésének sokoldalúságát, adatisme-
retének gazdagságát, egyéniségmegvilágító emlékeinek meglepő 
színességét ünnepli. Ügy érezzük, ennek a hódolatnak a centenná-
rium alkalmából való megszövegezése Társaságunknak is köte-
lessége. 

9 * 
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Kegyelettel áldozom e helyen elliúnyt tagtársunk, Harsányi 
Kálmán emlékének. Költő volt, az érzés nemességében, mélysé-
gében és lángolásában a legnagyobbaknak rokona és nagymű-
veltségű ember, aki csodálatraméltó érdeklődéesel merült el a 
természet és emberi szellem titkaiba. Hozzánk azonban nemcsak 
ez az általános érdeklődés kapcsolta: amikor középiskoláit elvé-
gezte, az egyetemen szíve a magyar irodalomtörténet stúdiumá-
hoz csábította s bár az élet a tudomány szakszerű művelésétől 
elvonta, fáradhatatlan szeretettel, szinte féltékeny szerelemmel 
ölelt a keblére mindent, amit a magyar f a j múltban és jelenben 
költői és tudományos értéket termett. A nemzeti kultúrának volt 
harcosa s bár kevés poéta vehette föl vele a versenyt európai 
műveltségben, mindig hirdette a magyar jelleg, a magyar szel-
lem különleges megbecsülését. Szinte fellwbogott nemes fajszere-
tete, valahányszor könyvben vagy egyéb művészi alkotásban a 
magyar szellemnek valami specifikus megnyilatkozására akadt 
s könnyen hevülő költői temperamentuma haragtól izzott, ha 
valahonnan a magyar értéknek valami lebecsülését sejthette. Kri-
tikái ennek az izzó magyar fajszeretetnek a megnyilatkozásai, de 
egyszersmind pompásan kiművelt ízlésnek, elméletileg is képzett 
éles értelemnek. A halál elragadta akkor, amikor összegyűjtött 
munkáinak hétkötetes sorozata elhagyta a sajtót, nehéz gondok 
között hagyva családját, amelyet hazája mellett mindenek felett 
szeretett; va jha Társaságunknak itt kifejezett gyásza ráébresz-
tené tagtársainkat arra az értékre, amelyet benne bírtunk és így 
ösztönözné őket arra, hogy a könyveiben lévő költői és tudomá-
nyos értéket a maguk körében erejükhöz mérten terjesszék. 

Nagy költőt gyászolunk alapító tagunknak, Vargha Gyulá-
nak elhúnytában is. Az egyre ritkuló úri nemes lelkek egyik leg-
szerényebb, de tiszteletreméltó példája volt, az aggódó hazasze-
retetnek, tiszta családi érzésnek, együttérző emberszeretetnek 
csendes szavú, de finom zenéjű dalosa. Pályájának talán első 
elemző méltatása éppen folyóiratunk hasábjain jelent meg tag-
társunk, Várdai Béla tollából s így az én kötelességem ma nem 
lehet egyéb, mint a minden magyar embert egyaránt lesújtó 
gyásznak csendes felidézése. 

Amikor a kegyelet adójának lerovása után most Társasá-
gunk tizennyolcadik évének bemutatására kell térnem, felidéző-
dik emlékemben Társaságiunk egyik alapítójának és első ti tkárá-
nak, Horváth Jánosnak az a néhány mondata, amellyel az első 
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jelentésben az alakulás célját megjelölte. Ezt mondotta akkor: 
célunk, hogy „minden illetékes tényezőben felébresszük és tudo-
mányszakunk javára értékesítsük az összetartozás érzetét; meg-
teremtsük azt a szervezetet, amely közös vérkeringést idéz elő 
munkakörünk egész területén; s létrehozzunk egy folyóiratot, 
mely tudomásul vesz és tudtul ad minden érdemes eredményt s 
mely egyaránt szolgálja az értesülni és dolgozni vágyók tudo-
mányos érdekeit". H a ennek a célkitűzésnek a felelősségrevonó 
kérdésére akarnék megfelelni, nem minden pontról szólhatnék 
megelégedettséggel. Sajnos, az összetartozás érzetének talán soha-
sem volt olyan kedvezőtlen a ta laja , mint ebben a háború után 
következő évtizedben; a magyar föld megcsonkítása megfogyasz-
totta a magyar tudomány művelőit is, a megélhetés gondja, keser-
vesen nyomasztó terhe pedig megcsökkentette a tudományos 
érdeklődést, — s mégis a tudományos és krit ikai folyóiratok 
inkább megszaporodtak, mint fogytak. Ezek a tudományos, de 
méginkább a klikkfórumok, ha nem is ellenséges, de legalább fél-
tékeny táborokra osztották a tudomány művelőit és az összetarto-
zás szükségességének a tudatát legalább is meggyöngítették. Ez-
zel lehetetlenné vált az is, hogy Társaságunk közös vérkeringést 
idézhessen elő tudományszakunk egész területén s meg kellett 
elégednünk azzal, hogy a szerte felvetődő tudományos termésről 
folyóiratunkban becsületes őszinteséggel tájékoztatást adjunk. És 
ez sem megvetendő szolgálat; mert a tisztán tudományos értéket 
lemérő, személyi rokon- és ellenszenvtől tartózkodó krit ika mai 
idegesebb korunkban, ezer politikai ellentéttől megtépett társadal-
munkban a kritikus részéről fegyelmezettséget, áldásos igazság-
szeretetet, szinte lemondást kíván s épp ezért reá egész lélekkel 
nagyon kevesen vállalkozhatnak. Ha folyóiratunk ennek a fel-
adatának megfelelt, aminthogy igyekezett megfelelni, akkor az 
alapítók programmjából megvalósította azt, ami ma megvaló-
sítandó. 

Társaságunk élete tehát elsősorban folyóiratunk lapjain nyi-
latkozik meg. Horváth János is így folytatta a célkitűzést: „Leg-
komolyabb feladatunk az, hogy a szaktudósok körén túl terjesz-
kedve, de őket is kielégítve, utat készítsünk eredményeink részére 
az egész művelt magyar értelmiség lelkéhez. Ehhez pedig az kell, 
hogy folyóiratunkban filológiai tartalma mellett s annak cson-
kítása nélkül, méltó területhez jusson az értékelő, eredményeket 
leszűrő tudósnak és művelt közönségnek egyaránt tanulságos és 
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hozzáférhető essay-irodalom. Nagyobb terjedelmű folyóiratra van 
tehát szükségünk". Ennek a célkitűzésnek folyóiratunk az elnmlt 
esztendőben hat nagyobb tanulmánnyal felelt meg. Imre Sándor 
pompás tanulmánya az irodalomban és történelemben hangozta-
tott átértékelés lehetőségének filozófiai lemérésével tájékoztatta 
a közönséget a jelszavak újságában kedvét kereső kor divathó-
bortjáról, Keresztúry Dezeő és Kastner Jenő pedig a német és 
olasz irodalomtudomány mai állásáról adtak hű tájékoztatót. 
A szintézis divatjának korában a józanságukkal és becsületes 
őszinteségükkel ezek a cikkek nagy szolgálatot tettek. Ezek mel-
lett az elméleti tanulmányok mellett öt dolgozat a modern iroda-
lom egy-egy alakját próbálta elfogulatlanul értékelni: Perényi 
József Ferenczy Ferencet, Szász Károly Molnár Ferenc drámáit, 
magam pedig Tóth Árpád, Krúdy Gyula és Benedek Elek írásait. 

Szerkesztőnk gondosan ügyelt arra, hogy a magyar iro-
dalomtörténetnek minden felvetődő újsága megfelelő ismertetés-
hez jusson, a folyóiratok minden egyes irodalomtörténeti érdekű 
közlése pedig regisztrálódjék. Készséggel ismerem el, hogy Tár-
saságunk élete voltaképen nem is a titkár személyén fordult meg, 
hanem a szerkesztő körültekintő gondján. Minden eredményért 
minden elismerés őt, Pintér Jenőt illeti meg. És ezek között kell 
említenem azt a nemes gesztust, hogy most megjelenő hatalmas 
irodalomtörténetének kiadójaként a Társaságot vállalta el. Ezzel 
mutat ta meg legjobban, hogy mennyire szívén viseli annak a gon-
dolatnak a megvalósítását, amelyet annak idején Horváth János-
sal, Baros Gyulával együtt a Társaság bölcsőjénél maga elé tű-
zött. Csak az ő gondos ée szerető munkásságának köszönhető az 
is, hogy Társaságunk ma, a nehéz anyagi viszonyok között sem 
kénytelen csökkenteni munkáját. Példája vonzza az alapító tago-
kat, hogy egykori alapösszegüket egyre növelik, buzgalma lelke-
síti a rendes tagokat, akiknek száma ma 371 s személyes értéke a 
legjobb propagálója folyóiratunknak a tagok körén túl, aminek 
eredménye, hogy 248 előfizetőnk van. 

Sajnos, szerkesztőnk lelkes fáradozásán kívül Társaságunk 
nem sok pártfogót említhet. Köszönet illeti a M. Tud. Akadémia 
elnökségét, hogy üléseink alkalmával helyiségét vendégszerető 
szívességgel bocsátja rendelkezésünkre s ennek a jegyzőkönyvi 
megörökítését kérni természetes kötelességem; köszönet illeti a 
nagym. vallás- és közokt. minisztériumot, hogy az 1928—29. költ-
ségvetési évre is 700 pengőt adományozni szíveskedett s a székes-
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fővárost, aki 240 pengő segélyt utalt ki. Mivel a tagsági díjak 
összege és ez az összegben nem nagy pártolás a mai nyomdai 
viszonyok mellett Társaságunk legfontosabb szervének életét, fo-
lyóiratunk megjelenését nem biztosíthatják, szabadjon innen a 
magyar kultúra barátaihoz, legyenek azok hivatalos tényezők, 
vagy magányosak, fordulnom s kérnem őket, tegyék lehetővé, 
hogy a legnemzetibb tudomány munkásainak ez a hivatalos szerve 
munkáját azzal az intenzitással végezhesse, amely az elnökség-
nek vágya s amelynek megindulása eddig sem a magunk hibá-
jából késett. 

Amint Horváth János első titkári jelentése igazolja, Társa-
ságunknak sohasem merült ki a célkitűzése abban, amivel egy 
előkelő lapfórum nemrégiben a magyar tudományosságnak a vi-
déki egyetemek létesítése előtti életét jellemezte, aminthogy a 
magyar középosztályban valamikor legerősebb visszhangot keltő 
Történelmi Társulaté, vagy a Magyar Természettudományi Tár-
sulaté sem, hogy tudósok tudósoknak Írjanak és előadást tartsa-
nak, hanem mindig arra törekedett, hogy a magyar közönség 
lelkéhez mentül közelebb vigye a legnemzetibb tudománynak, a 
magyar szellem történetének tudományos eredményeit. Er re kez-
dettől fogva két eszköze volt: a folyóirat és a felolvasóülések. Az 
elsőről, a jelentősebbről már szóltam, a felolvasóülésekről viszont 
örömmel jelenthetem, hogy — különösen a jelen szellemi életé-
ről szóló témák nem egyszer olyan szép közönséget hoznak össze 
üléstermünkbe, amilyennel tudós társaságok csak ritkán dicse-
kedhetnek. Ilyen vonzó előadás volt Szász Károlynak, alelnökünk-
nek tanulmányrészlete Molnár Ferencről, Perényi Józsefé Bródy 
Sándorról és Móricz Zsigmondról. A régibb irodalom világából 
Timár Kálmán Szántó Ara tor Istvánt, Pitroff Pá l Révai Miklóst 
idézte a hallgatóság lelke elé. Gulyás József azokból a civakodó 
énekekből mutatott be néhányat, amelyek a protestáns és katho-
likus híveket állították szembe a XVII. és XVI I I . század folya-
mán, más alkalommal pedig Szalkay Travesztált Éneiszének ki-
adatlan részét ismertette. Szigetvári Iván Arany János Bor vité-
zének a köztudatban Chamissóhoz kapcsolt verselésmódját jelle-
mezte. Érdekes és érdemes munka volt valamennyi, kort és egyé-
niséget megvilágító. 

Nagyobb anyagi javak bizonyára lendületben is fokoznák 
Társaságunk működését, de azt hisszük, hogy a helyzet helyes 
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megértése a lap ján mulasztás vád ja nem eshetik elnökségünkre. 
Ebben a meggyőződésben kérem jelentésem szíves tudomásul-
vételét. 

Új könyvek. 
Verses kötetek. 

Feleki Sándor: öszi Szántás. Bp. 192 1. 
Somogyi Imre: Oltártíiz. Bp. 1929. 158 1. 
Szigethy Lajos: Vándormadár. Bp. 1929. 70 1. Studium. 
Vietórisz József: Ars poetica inea. Bp. 1930. 64 1. Franklin. 

Elbeszélő kötetek. 
Bethlen Margit: Pitypang. Bp. 160 1. Singer és Wolfner. 
Czeke Vilma: A lyukas mogyoró. Bp. 136 1. Singer és Wolfner. 
Cholnoky Kornél: Meseország. Bp. 32 1. 
Jónás Károly: Tarka könyv. Bp. 1930. 128 1. 
Soproni Katholikus Köri Almanach. Sopron. 1930. 128 1. 
Tamási Áron: Hajnali madár. Bp. 162 1. Athenaeum. 

Színművek. 
Sándor Pál: Agyafúrt góbék. Vígjáték 1 felvonásban. Pápa. 32 1. 
Szomory Dezső: Takáts Alice. Színmű 3 felvonásban. Bp. 84 1. Athenaeum. 

Tudományos munkák. 
Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1928. év, pótlásokkal az 1919— 

1928. évekről, összeállította: Ferenczi Miklós. Kolozsvár. 1929. 36 1. 
Erdélyi Tudományos Füzetek. 21. sz. 

Bánrévy György: Vörösmarty Salamon királya és történeti forrásai. Bp. 1929. 
72 1. 

Biró Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus. Kolozsvár. 1929. 24 1. 
Az Erdélyi Katholikus Akadémia Felolvasásai. L. sz. 
Farkas Gyula: A reformáció korának irodalma. 1929. 12 1. A „Debreczeni 

Szemle" kiadása. 
Gaál István: Volt-e valaha tenger a Balaton? Bp. 1930. 8 1. Különlenyomat. 
Geszti Lajos: A magyar föld és népe. Bp. 1930. 160 1. Franklin. 
Gulyás József: Mozaik-darabok. Sárospatak. 1929. 36 1. 
György Lajos: Egy középkori sibylla-vers régi magyar irodalmunkban. Bp. 

1929. 104 1. Székfoglaló értekezés. 
Jakubovich Emil és Pais Dezső: Ó-magyar olvasókönyv. Pécs. 1929. 306 1. 
Juhász Kálmán: A Gellért-legenda. Kolozsvár. 1929. 18 1. Az Erdélyi Katho-

likus Akadémia Felolvasásai. 2. sz. 
Kastner Jenő: Együgyű lelkek tüköré. Egy középkori legenda életrajza. Bp. 

1929. 42 1. Minerva Könyvtár. 26. sz. 
Laczkó Dezső: őstörténeti adatok a Balaton környékéről. Veszprém. 1929. 32 1. 

Székfoglaló értekezés. 
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Marjalaki Kiss Lajos: Adatok a tapolcai apátság történetéhez. Miskolc. 1926. 
26 1. 

Marjalaki Kiss Lajos: Anonymus és a magyarság eredete. Miskolc. 1929. 35 1. 
Marjalaki Kiss Lajos: Néhány Árpád-kori helynevünk. Miskolc. 1928. 20 1. 
Olay Ferenc: A magyar színjátszás története az utódállamok területén 1918— 

1928. Bp. 1929. 28 1. Különlenyomat. 
Papp Károly né Balogh Margit: Délafrikai emlékeimből. Bp. 1930. 32 1. Külön-

lenyomat. 
Szegzárdy József: Babits Mihály Iphigenia-fordításának méltatása. Szeged. 

1929. 26 1. 
Szerb Antal : Az ihletett, költő. Szeged, 1929. 24 1. Széphalom-Könyvtár. 
Tolnai Vilmos: A nyelvújítás. Bp., 1929. 240 1. A Magyar Nyelvújítás Kézi 

könyve. II. köt. 12. füzet. 
Tóth László: Analecta Bonfiniana. Róma—Budapest. 1929. 26 1. 
Tóth László: Horváth János. Debrecen. 4 1. Különlenyomat. 
Török Pál : A Habsburgok első stambuli rezidense. Bp., 1929. 58 1. Külön-

lenyomat. 
Török Pál : Hóman és Szekftt magyar története. Bp., 48 1. 
Vass Klára: Buda német utcanevei, a Vár és Újlak utcanevei. 1696—1872. Bp., 

1929. 134 1. Német Philoiogiai Dolgozatok. 39. sz. 
Vathy Elek: A magyar szépirodalom története. Kolozsvár, 1928. 132 1. 

A Magyar Nép Könyvtára. 32—33. sz. 
Vatter Ilona: A soproni német színészet története 1841-ig. Bp., 1929. 128 1. 

Német Philoiogiai Dolgozatok. 40. sz. 
Waldapfel József: Jeruzsálem pusztulása. Bp. Első közlemény 28 1. Második 

közlemény 24 1. Különlenyomatok. 
Waldapfel János: Szemelvények Mendelssohn Mózes munkáiból. Bp., 1929.64.1. 
Zoltai Lajos: A régi Debrecen vallásos buzgósága és áldozatkészsége. Debre-

cen, 1930. 12 1. Különlenyomat. 
Imaoka Dzsuicsiro: Űj Nippon. Bp., 272 1. Athenaeum. 

Fordítások. 
Harding: Szent István élete. Ford.: Horváth Konstantin. Bp., 220 1. Szent 

István Társulat. 
Heine: Neue Gedichte. Ford.: Dálnoki Nagy Lajos. Arad. 1929. 78 1. 
Henry Bordeaux: Behavazott lábnyomok. Ford.: Ernuszt Gézáné. Bp., 252 1. 

Szent István Társulat. 
Jack London : A Mayák kincse. Ford. : Tersánszky J. Jenő. Bp. 410 1. Athenaeum. 
Klabund: A szenvedély regénye. Ford.: Bálint Lajos és Imrich Erzsébet. Bp., 

314 1. Genius. 
Lenau minden lírai költeménye. Ford.: Feleki Sándor. Szeged. 1930. 408 1. 
Marcel Prévost: A szűz férfi. Ford.: Ifj . Bókay János. Bp., 294 1. Athenaeum. 
Mark Twain: A titokzatos idegen. Ford.: Mikes Lajos. Bp., 186 1. Genius. 
Maupassant: Yvette. Ford.: Benedek Marcell. Bp. 174 1. Athenaeum. 
Maurice Constantin—Weyer: Egy férfi a múltjára borul. Ford.: Kállay Mik-

lós. Bp., 202 1. Genius. 
Sigrid Undset: Tavasz. Ford.: Hajdú Henrik. Bp., 336 1. Athenaeum. 
Valentin Katajev: A sikkasztok. Ford.: Sárközi György. Bp., 272 1. Athenaeum. 
Zsoltárok. Telekes Béla fordítása. Két kötet. Bp., 1929. 368 1. 
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Egyéb könyvek. 
A debreceni magyar királyi Tisza István-Tudományegyetem Évkönyve és Alma-

nachja az 1924—25. tanévről. 1929. 234 1. 
A Szegedi Városi Színház Zsebkönyve. Szerk. : Lugosi Döme és Görög Sán-

dor. Szeged. 1930. 134 1. 
Bélv Miklós: Száraz sí-tréning kezdő és versenysíelők részére. Bp., 1930. 16 1. 
Czike Gábor: A XVII. század művelődéstörténete. Bp. 1929. 62 1. 22 kép. 
Dobó Sándor: Zene-elméleti összefoglalás. Bp. 20 1. 
Egy szent végső szavai. Bp., 188 1. Szent István Társulat. 
Huszár Elemér: Házassági kis káté. Bp., 46 1. Szent István Társulat. 
Iglói Diákalbum. Szerkesztették: Makra Zoltán, Möhr Győző. Bp. 1929. 464 1. 
Irodalmi Tájékoztató. Válogatott magyar könyvek és magyar vonatkozású 

idegennyelvű művek jegyzéke. VIII . évf. Bp. 1930. 384 1. Révai. 
Mihályfi Ákos beszédei. Két kötet. Bp., 712 1. Szent István Társulat, 
„öreg diák a múltba néz!" Kiadja a Rozsnyói öreg Diákok Szövetsége. Bp. 

1927. 64 1. 
Pásztortűz Naptár. Kolozsvár. 1930. 80 1. 
Prohászka Ottokár: Élet Kenyere, összeállította: Schütz Antal. Bp., 356 1. 

Szent István-Társulat. 
Schmidt Imre: A gazdaságpolitikai társaság 1929/30. évi programmjának 
első tervezete. Bp., 1929. 42 1. Egyetemi Nyomda. 

Somogyi Imre: Szövétnek. Bp. 1929. 194 1. 
Szent Imre-kalendárium. Bp., 1930. Szent István Társulat. 
Üj magyar föld. II. szám. Bp., 1929. 92 1. Bartha Miklós-Társaság 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1930 január hó 

12-én ta r to t t felolvasó üléséről. Elnök: Négyessy László. Felolvasott: Kozáky 
István Everyman legendája címmel. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1930 március hó 
8 án tar to t t rendes közgyűléséről. 

Viszota Gyula elnök az ülést megnyitván, mélyen szántó tanulmány kere-
tében emlékezik meg a Hitel megjelenése százéves emlékünnepén annak kelet-
kezése történetéről. Indítványára a közgyűlés elfogadja a választmány javas-
latát a harmadolás alá eső választmányi tagokra vonatkozóan. 

Alszeghy Zsolt titkári beszámolójában bemutatja a Társaság egy évi 
életét, s meleg kegyelettel emlékezik meg id. Szász Károly jubileuma kapcsán 
irodalomtörténeti érdemeiről. Indítványára a közgyűlés a M. T. Akadémiának 
a felolvasó ülések számára átengedett terem használatáért s a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumnak az engedélyezett államsegélyért köszönetét fejezi ki. 

Perényi József a számvizsgáló-bizottság nevében jelentést tesz a pénztár 
állapotáról. Indítványozza, hogy a Társaság Oberle József pénztárosnak a fel-
mentést adja meg s buzgó szolgálataiért elismerését fejezze ki. A közgyűlés 
a felmentést s az elismerést egyhangúan megadja. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1930 március hó-
8-án tar tot t választmányi üléséről. Elnök: Viszota Gyula. 
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Alszegliy Zsolt t i tkár bemutatja a választmány megharmadolására ki-
küldött bizottság jelentését. Indítványozza, hogy mint a múltban, úgy az 
idén is, a jelentést változatlanul terjesszék a közgyűlés elé. A választmány 
az előterjesztést magáévá teszi. 

Inhalt (1er selbständigen Artikel. (Jahrgang 1930. Heft 3—4.) 
Cyrill Horváth: Über Andreas Ady. Gegen Ende des Jahres 1929 enschien das 
Aufsehen erregende Buch des Budapester Gymnasialprofessors Ladislaus Vajthó 
über Andreas Adv. Diese Ady-Studie war reich an guten Beobachtungen, war 
flott und geschmakvoll geschrieben, befliss sich dabei einer wohltuenden 
Obiectivität zwischen den einander bekämpfenden extremen Standpunkten. 
Dieses buch besprichtCyrill Horváth, Mitglied der Ungarischen Akademie, in 
einer Kritik, die selbst zu einer Studie anwachst. Horváths Recension ist reich 
an neuen und scharfen Beobachtungen, kämpft gegen manche, schon veraltete 
Übertreibung und würdigt die Vorzüge des verstorbeen Lyrikers. „Andeas Ady 
bleibt Adv, nineht nur wenn e sich im Schmutz walzt, sondern auch wenn er 
eich im Schmutz walzt, sondern auch wenn er sich aus ihm erhebt." — Georg 
Kristóf: Zehn Jahre aus dem literarischen Leben des Siebenbürger Ungartums. 
Der Verfasser, Professor der ungarischen Literaturgeschte an der Klausenbur-
ger rumänischen Universität, beobachtet mit dem Auge des Gelehrten die 
geistige Entwicklung des siebenbürgischen Ungartums seit dem Jahre 1919. 
Auf dio Resultate der Kristórschen Beobachtungen werden wir bei Abschluss 
seiner Studio zurückkommen. — Wilhelm Tolnai: Zaláns Flucht. Über den 
Titel des Vörösmartyschen Epos. — Karl Pap: Ein unbekannter Freund Petőiis. 
Ein Beitrag zur Biographie des grossen Lyrikers. — Karl Szász: Eine unbe-
kannte Shakespeare-Übersetzung. Über eine alte Übersetzung von Troilus und 
Crepsida. — Paul Lukcsics: Ein dichterischer Wettkampf zwischen zwei Edel-
höfen am Ende des XVI. Jahrhunderts. Characteristische Beitrage dazu, dass 
das geistige Interesse des ungaiischen Volkes selbst in den Zeiten der schwersten 
Türkennot nicht erlahmte. — Ludvig Dercze: Johann Arany vor dem Schul-
gericht des Debrecener Collegiums. Ein Beitrag zur Lebensgeschichte des gros-
sen ungarischen Epikers. — Josef Waldapfel: Zu dem Gedichte: Der arme 
Leibeigene von Arany. — AVilhelm Tolnai: Ein Gedicht des Paul Ányos unter 
Joseph Katonas Reliquien. Rectifizierung eines Irrtums. — Es folgen grössere 
und kleinere Recensionen über Neuerscheinungen der ungarischen Literatur und 
Literaturgeschichte. All Artikel uer ungarischen Zeitsschriften und Zeitungen, 
welche mit der Literaturgeschichte eine Berührung haben, werden registriert. 
Im Beobachter berichtet Zsolt. Alszeghy, Sekretär der Ungarischen Literar-
historischen Gesellschaft, über die vorjährige Geschichte der Gesellschaft und 
würdigt dann eingehend die literarhistorischen Arbeiten des Dichters und refor-
mierten Bischofs Karl Szász. Der ausgezeichnete Mann schrieb ein vorzügliches 
Werk über die grossen Epen der Weltliteratur, analysierte mit tifem aesthe-
tischen Verständnies das Hauptwerk Emerich Madáchs, die Tragoedie des Men-
schen; wir verdanken ihm ferner eine schöne Dengrede über den Dichter Michael 
Tompa und viele Characteristiken zeitgenössischer Schriftsteller. 

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




