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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-
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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. . " 


