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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 * 



1 2 6 F I G Y E L Ő . 126 

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. 



FIGYELŐ. 1 3 3 

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.) 


