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A százéves Hitel.
— Elnöki megnyitó-beszéd a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
1930. évi közgyűlésén. —
írta : VISZOTA GYULA.

A jelen év a m a g y a r nemzet életében fontos évforduló. Száz
évvel ezelőtt, 1830 j a n u á r 31-én jelent meg gróf Széchenyi István
„Hitel" című politikai röpirata, amely ú j korszakot, a reformkorszakot n y i t j a meg a m a g y a r történetben, de egyúttal határkövet jelez a m a g y a r költészetben s így irodalomtörténetünk
terén is.
Hogy e mű nagy jelentőségét a maga teljességében felfoghassuk, három szempontból kell taglalás alá vennünk: tudnunk
kell azt, hogyan keletkezett, mi a tartalma és milyen volt a
hatása. Itt ez alkalommal az első kérdéssel foglalkozom és azt
fogom bemutatni, hogyan keletkezett a mű és milyen hatásoknak köszönhető, hogy a jelen a l a k j á b a n látott napvilágot.
Széchenyi az 1825—27-i országgyűlésen lép a reformátori,
nemzetnevelő pályára, de nem elégedett meg azzal, hogy az Akadémia megalapításával irányt jelölt meg az addig elhanyagolt
m a g y a r nemzetiség fejlesztésére, a Kaszinó és a lóversenyek
megalapítása ú t j á n pedig az addig parlagon heverő erők egyesítésére. Nem elégedett meg azért, mert az országgyűlésen, a társadalomban utazásai közben szerzett tapasztalataiból mindjobban belátta, hogy a nemzet nagyon hátramaradott, tévhitei szerfölött mély gyökeret vertek, a m a g y a r alkotmány pedig, az egyoldalú privilégiumok miatt fejlődni alig képes, úgyhogy ez állapotok mellett beteljesedik a német Herder jóslata: a magyarság
lassanként elsatnyul, elhal környezetében. Ugyanezt a sötét gondolatot fejezte ki a Hitel megjelenése évében Kölcsey F'erenc is
többek között Zrínyi (I.) dalában, amikor a m a g y a r népet kereső
vándornak így felel:
Irodalomtörténet

Ю
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Vándor állj meg! korcs volt anyja vére,
Más faj állott a kihunyt helyére.
Gyönge fővel, romlott, s z í v t e l e n ;
A dicső nép, mely tanult izzadni,
S izzadás közt hősi bért aratni.
Névben él csak, többé nincs jelen.

Széchenyi Kölcsey költeményét nem ismerhette műve megírásakor, de ismerte Herder jóslatát. Ezt meg akarta akadályozni
azzal, hogy reformátori működését kiterjesztette és további célul
az ország politikai, törvénykezési r e f o r m j á t tűzte ki. Előbb azonban egy gazdaeági kérdésre, a lótenyésztésre vonatkozólag fejtette ki nézeteit és m á r ennek keretében, a Lovakrul c. művében
rámutatott mindazon téves felfogásokra, amelyek a magyar lótenyésztés kifejlődését addig gátolták. Lovakrul c. müve 1828
február 22-én jelent meg s három heti szünet u t á n már újabb
nagyobb munkához fogott. 1828 március 19-én értesíti erről volt
nevelőjét, akkori jószágigazgatóját, Liebenberg Jánost, ilyképen:
„Dolgaim minden nap szaporodnak. Éjjelenként mindazonáltal
egy ú j munkán dolgozgatok, amelynek Titulussá m á r kész s
íme ez: Emberekrül vagy Boldogság Alapjai." Ez a Hitel készülésének első nyoma. A legközelebbi nyomot 1828 végén találjuk
meg. 1828 dec. 16-án ugyancsak Liebenbergnek így í r : „Gondolja
csak, hogy a Cambium Mercantilere nézve akarok kiadni egy kis
munkát s ez egészen elfoglalja minden időmet". Majd néhány nap
múlva, december 25-én találkozunk először a mű m a g y a r címével és ugyanitt nyilatkozik arról is, milyennek tervezte Széchenyi a művet. „Alig van időm, hogy önnek írjak, közli megint Liebenberggel; ú j munkán, a Hitelrül, dolgozom, már minden anyag
egybe van gyűjtve és részben rendezve is, az Ajánlás, az Előszó,
Bevezetés, Néhány, a t á r g y a t megelőző gondolatok, Miért szegényebb a magyar birtokos, mint néki birtokához képest lenni kellene, m á r úgyiszólván készek. Nem gondolja mennyire vágyódom
ön után. Döbröntei csiszol rajta, de csak a szavakon, amelyekkel a legkevesebbet törődöm. Sok m á s dolgom is v a n és azt hiszem, 2—3 hónap előtt nem készülök el vele."
A m i n t látható, az eszme felbukkanásától az első kialakulásig kilenc hónap telt el. Ezen idő a l a t t gyűlt Széchenyiben az
anyag. Abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy ezt az időt
is ellenőrizhetjük. Háromféle kézirat m a r a d t reánk s ezek jól megvilágítják az anyaggyűjtés művét és Széchenyi dolgozási módszerét.
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Az első fokon Széchenyi rövid címszavakkal vagy mondatokkal (sokszor hiányos mondatokkal) feljegyezte gondolatait.
Ilyen jegyzet (Széchenyi Gedanken névvel jelölte meg) két teljes íven maradt meg s a legtöbb jegyzet a Hitelre vonatkozott.
Ezzel egyidőben a tárgyra vonatkozó gondolatait egy külön ívalakú füzetbe jegyezte fel s e füzetnek e nevet adta: Belső Csend
Alapjai. Ezenkívül a fontosabb gondolatait ki is dolgozta s ezeket írnokával külön ívekre (összesen négyre) másoltatta le. E háromfajta feljegyzésekből megfigyelhetjük, milyennek tervezte Széchenyi az anyagot és hogyan alakult ki a m ű címe, mottója.
Ily feljegyzések: „Meg kellene írni, m i minden volna jó, s
azt az emberek előtt kívánatossá kellene tenni, zavart kelteni,
a liberális alkotmányt minden jó alapjának feltüntetni." „A népek nagysága sokszor csak egy embertől függ." „A polgári
erény az alap, s aztán jő az alkotmány." „Nincs kereskedés a
vámok biztonsága, a kereskedelmi szerződésekbe való befolyás nélkül, tehát representativ alkotmány kell; de épp így
nincs valódi gazdaság vagyon és biztonság nélkül, tehát liberális alkotmány szükséges." „Könyvet kell í r n i Magyarországnak
mostani állapotjárói és hogy mit kell tenni."
Ilyen általános megjegyzéseken kívül számos részletkérdést
is feljegyez. Ilyenek: „Mi bizonyítja, hogy Magyarország él, és
mi, hogy halott." „Cselekedeteink legyenek virtusok tanú nélkül;
ne szóljunk, de cselekedjünk; hogy magunkban keressük a hibát."
Feljegyzi, milyen kifogásokat (köpönyegeket) szoktak felhasználni az emberek az egyes felmerült javaslatok elhárítására:
„theoriában ez szép, de a praxisban kivihetetlen", „csak princípiumokat kell felállítani", „ez jó, helyes, de a nemzeti spiritussal ellenkezik", „én megtenném, de gyermekeim miatt nem tehetem", „én patrióta, de egyszersmind eosmopolita vagyok (azaz
egyszerre fehér és fekete)."
Feljegyzi, hogy melyek a m a g y a r alkotmány hibái: 1. hogy
a nemesség a végteleneégig elszaporodhat, 2. hogy az országgyűlésen mással képviseltetheti magát (a főnemesség), 3. hogy*
a nemes nem fizet adót, vámot, 4. hogy nincs váltótörvényszék.
Az ország hibáit viszont abban l á t j a : 1. hogy nincs tengere,
2. hogy a Duna nem nyugat felé folyik, 3. hogy nagyon kicsiny
a magyarság száma.
A magyar hibája pedig az: 1. hogy hiú és 2. szeret túlzásba
menni. Fontos feljegyzések még a következők: „Sok író hiúság10*
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ból írt és hogy borzadást okozzon, de ez talán nem is n e h é z ; . . .
„én a valóságra állítom a dolgot". „Mindennek alapja a kiművelt emberi velő s nem a m u n k a " — mint Adam Smith mondja,
mert a m u n k a csak akkor sikeres, ha a kiművelt emberi ve 1 ő irányítja.
Kiemeli, liogy a m a g y a r azt szereti, aki dicséri, de az nincs
hasznára; megmondja, hogy sokan a h i b á k a t az önzésből származtatják, Széchenyi viszont abból, hogy nem keresi azt ki-ki
először magában. Különösen sokszor ír az átvétel hasznosságáról, sőt, hogy a voltaképeni n a g y dolgok m i n d ily átvételek ú t j á n
erednek; azért hangoztatja egyik feljegyzésében, hogy vegyünk
át hasznosat az angoloktól és másoktól és maradjunk magyarok,
nem úgy mint most, hogy csak a hibákat vesszük át és elkorcsosodunk.
Van Széchenyinek egy érdekes feljegyzése is arra vonatkozólag, hogy miért t á r j a fel nyíltan az ország hibáit, „A titkos
összeesküvéseknek jó a kezdetük, de gyalázatos a végük, írja,
azért kell a reforniáláslxoz a n a p fényében hozzálátni".
A r r a nézve pedig, hogy miért kell feltárni a hibákat, úgy
nyilatkozik, hogy „amint az orvoslásnál a pathologián kell kezdeni, úgy kell eljárni egy ország reformálásánál is: „meg kell
ismernünk a b a j alapokait."
A mű címére nézve a következő feljegyzéseket t a l á l j u k :
Boldogság Alapjai, A Nemes Ember, Emberekrül, Belső Csend
Alapjai, Magyarokrul, Álom s Valóság, Tévedések, Csekély Időtöltés tán gyengéd haszon, T a l á n igaz? S ha úgy volna, Töredék
s omladék, Gyógyszerek, Vizsgálatok, Kérdések. Éppígy több
mottót jegyzett fel, mint: Handeln, wirken sey dein Gebet, The
strong resist, the weak despair, Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs.
,
IIa most ezeket az adatokat egybeliasonítjuk a
Hitellel,
arról győződhetünk meg, hogy ha egyikét-másikát szószerint
nem, de mindegyiknek eszméjét megtaláljuk a műben. Mik a
Hitel alapelemei? A m a g y a r nemesség előítéleteinek, hibáinak
kimutatása, cáfolása, ha lehet, nevetségessé tétele; a r e f o r m á l á s
ellen felhozott kifogások, aggályoskodáeok eloszlatása a n n a k
hangoztatásával, hogy bizonyos reformok szükségesek boldogulásunkhoz; az önismeretre való nevelés fontos szerepe, m e r t ez
az egyes egyén boldogulásának is az ú t j a , míg ennek hiányából
ered az emberi nyomorúságok nagy része. Mindezek taglalása
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keretében keserű szatírával jellemzi az elidegenesedett arisztokráciát, a főnemesi i f j a k tanulási rendszerét, egyes tiílzó magyar szólások (mint az extra H u n g á r i á m non est vita) nevetségességét. A mult idők megszokott dicséretének kifogásolása
annak hangoztatásával, hogy a jelenre és jövőre legyünk figyelemmel. Ezen támadó részeken kívül vannak a műnek védekező
részletei is egyeseknek tényleg kijelentett és füléhez jutott leszólása ellen, t. i. hogy ocsmányolja és nevetségessé teszi hazáját és ilyen részletnek köszönhetjük a mű szállóigévé vált,
jóslatszerű befejező sorait. Rámutatva arra, hogy „a mult elesett hatalmunkból, a jövendőnek u r a i vagyunk", ne bajlódjunk azért hiábavaló visszaemlékezésekkel, mondja ki jóslatát:
„Sokan azt gondolják: Magyarország — volt; — én azt szeretném hinni: lesz!" Érdekes, hogy ezt a mondást is megtaláljuk jegyzetei közt í g y : „On dit que la hongrie a été — je
veux croire qu'elle sera. Motto. Molly." E feljegyzésnek megoldása
a következő: gróf Zichy Ferencné, Ferraris Mária grófnő, becéző
nevén Molly, Széchenyi naplója szerint többször tett neki szemrehányást 1825—27-i országgyűlési ellenzéki szereplése és gróf Zichy
Károlyné iránti szerelme miatt. Egy ily beszélgetés alkalmával
nyilatkozhatott a grófné Magyarország jövőjéről sötéten s erre
adta Széchenyi a francia választ, mert ez volt a rendes társalgási nyelv a némettel együtt; így jegyezte föl Széchenyi és
ennek hatása alatt vette föl később művébe.
Ezek a részletek alkotják a mű keretét, de beleszövődnek
nek magába a tárgyalásra kitűzött gazdasági és kereskedésbeli
tárgyba is, t. i. miért szegényebb a m a g y a r birtokos, mint birtokához képest lennie kellene, miért nem virágoztathatja fel gazdaságát és miért nincs kereskedésünk. A válasz mindenütt az,
hogy a hitel hiánya okozza mind e bajokat.
Kétségtelen, hogy Széchenyi a Hitellel fel akarta ébreszteni
a magyar nemességet lethargiájából, eszméljen rá végre arra az
igazságra, hogy kiváltságai gátolják a maga boldogulását, de az
ország előhaladását is. Nevetségessé teszi a nemes maradiságát,
tiílzásait э hogy csak a Corpus Juris minden tudománya és nem
veszi észre, hogy az élet elhalad fölötte, pedig ha nem halad az
élettel együtt, nemcsak s a j á t boldogulását, de az országét is
tönkre teszi.
Valóságos tükör volt a Hitel a m a g y a r nemesség számára,
hogy meglássa benne elmaradottságát, torz alakját. Olyan e
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tekintetben,
mint P e t ő f i „A m a g y a r nemes" című költeménye,
azzal a különbséggel, hogy Széchenyi szelídebb, ő csak nevetségessé teszi a nemesi maradiságot, míg Petőfi maró gúnnyal
kipellengérezi.
A mű címére és mottójára vonatkozó taglalást alábbra
hagyva, ezután áttérek annak fejtegetésére, mily körülmények
idézték elő azt, hogy a Hitel azt az alakot nyerte, amelyben tényleg napvilágot látott.
Elsősorban hatottak Széchenyire közvetlen ismerőseinek és
másoknak megjegyzései Lovakrul c. művéről. í g y 1828 május 1-én
azt í r j a naplójába, hogy sokan szemére vetik, hogy mégsem helyes és igazságos tőle, amikor honfitársait, hazáját nevetségessé
teszi, ami különben nem nehéz dolog, Széchenyi azonban megjegyzi, hogy nemcsak igazságos dolog, de kötelesség az önteltség,
önző szeretet és hiúság leleplezése és megbüntetése; nevetségessé
pedig egyáltalán nem lehet tenni a hazát, hacsak igazán nem
nevetséges; egy angol, amerikai a legnagyobb tehetséggel sem
tudná hazáját nevetségessé tenni. Ezt a gondolatot tényleg fölvette jegyzetei közé és bekerült a Hitelbe is (241. 1.).
J ú l i u s 7-én viszont gróf Esterházy Mihályné hasonló megjegyzését örökíti meg, aki szemére hányta, hogy sok igen tiszteletreméltó magyar szerint helytelenül cselekedett Széchenyi, amikor m e g í r t a a Lovakrul c. művét s figyelmeztette, hogy inkább
rontani fog, mint használni és hogy máris átkozzák; amire Széchenyi megjegyzi, hogy megkezdődik reá nézve az a korszak,
amelyben mindenkor az legyen a jelszó: Az erős ellenáll, a gyenge
kétségbeesik. S így lett a Hitel mottója az ismert angol mondás:
The strong resist, the weak dispair. Másodsorban hatott művének kialakulására fiumei utazása (1828 júl.—aug.). Amikor 1828
július 18-án útnak indul, Pölöskén így jellemzi naplójában az
ország állapotát: „Magyarország alkotmánya v a g y inkább a
paraszt viszonya földesurához nagyon kevéssé van megalapozva, úgyhogy egy szabadelvűén és igazságosan gondolkodó
emberre kellemesebb valami más jövedelem, mint egy magyar
birtok, mely teli v a n erdővel, mocsárral, amelynek unalmas,
tudatlan, de mégis felfuvalkodott szomszédai vannak és ahol
mindenütt bőség váltakozik a szegénységgel." M a j d július 21-én
Fiúméban az a megjegyzése, hogy mindenből l á t j a az országnak
természettől elárvult helyzetét és szegénységét, — egy teljesen
alvó kormányt, romlott, gyermekiesen gyenge főurakat, nyo-
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mórral küzdő népet. Wesselényinek pedig szeptember 4-én azt
í r j a ezen útjáról, hogy száz abderitizmusra tálát itt s ezeket
annak idején hangosan fogja hirdetni is. Széchenyi ezt meg is
tette, mint ezt a Hitel több részlete m u t a t j a .
Nagy hatással volt harmadsorban a m ű kialakulására Széchenyinek pénzügyi helyzete. Széchenyi vagyoni helyzete ez időben némileg kedvezőtlen volt, azért azzal a gondolattal foglalkozott, hogy csokonai birtokát eladja. Fel is kínálta azt báró Sina
Györgynek, de ez nem mutatott hajlandóságot a vételre, mert
mint mondotta, miért legyen Bécstől távol, goromba, előítéletei
telt emberek közt eltemetve, inkább foglalkozik Bécsben főhercegekkel, mint a magyar nemesekkel. Nem is t u d t a Széchenyi a birtokot eladni. Minthogy azonban jószágigazgatója, Liebenberg részére ekkor szerezte meg a m a g y a r nemességet és az erre szükséges Lunkaszprie-i birtok vételárára szüksége volt, azért a bécsi
Arnstein és Eskeles bankházhoz fordult 10.000 forintnyi kölcsönért,
de a bankház ezt megtagadta tőle. Ezen Széchenyi megsértődött,
mert a bankházzal régi összeköttetésben volt s neheztelésének 1S28
november 20-án levélben is kifejezést adott és kérte, közöljék vele
a hitel megtagadásának igaz okát, mert n e m hiszi el a közölt
okot, hogy a kért összeg nem áll rendelkezésükre. Ö maga két valószínű okot említ levelében, miért nincs a bankháznál hitele; először is az, hogy a nála gazdagabb magyar mágnások napról-napra
szegényednek s óvatosságból magyarral s így vele, nem akarnak összeköttetésbe jutni; ezt megérti, mert az üzletnél a biztosság a fő és biztosítékot a m a g y a r abderitikus viszonyok közt még
egy f r t r a sem tud adni, egyedül becsületét és igazlelkűségét; de
másodszor azért nincs hitele, mert megtudták, hogy egyik birtokát el a k a r j a adni, ami rendszerint a birtokos agóniája szokott
lenni. A bankház ugyan Széchenyi e levelére azonnal folyósította
a kölcsönt, de Széchenyinek kapóra jött az eset s mint Liebenbergnek írja, nagyon örült, hogy ez vele megtörtént, mert pompás anyagot ad készülő könyvéhez. Ez az eset nemcsak azt döntötte el, hogy mi legyen művének címe, de címet adott egy külön
fejezetnek is, annak, amely így hangzik: A magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie kellene; sőt megállapította
a mű gerincét és azt, hogy minden hiba f o r r á s a : a hitel hiánya.
Azért nagyon találó egy kiváló esztétikusnak szellemes megjegyzése a Hitelről, hogy az hasonló egy szép angol parkhoz,
amelyben az utak mind egy célhoz visznek.
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Negyedszer némi buzdító hatással volt a mű további alakulására Széchenyinek 1829 július—szeptemberi németországi ú t j a
is. 1828 december 25-i feljegyzése óta több alkalommal tesz említést műve készüléséről, hogy m á r a fele kész, de hogy lassan
halad, sőt nincs művével megelégedve, mert gyengének, zavarosnak találja. 1829 márciusában az elkészült részletet Döbrentey,
Helmeczy Mihály, Kisfaludy K á r o l y nézték át. A megjegyzések
azonban csak egyes szavakra szorítkoztak, csak Döbrentey a j á n lott több helyütt stiláris változtatásokat, sőt egyes helyeken toldásokat és elhagyásokat, de ezeket Széchenyi a stiláris tanácsokon kívül alig vette figyelembe, Döbrentey fellengző és dicsérő
megjegyzéseket is írt a szövegbe, amelyekből kitűnik, hogy a m ű
nagyon tetszett neki. Helmeczy pedig külön levélben fejti ki 1829
j ú n i u s 11-én véleményét. Szerinte „Nemzetünk hibái s rögzött
fonák szokásai az értekezési cikkelyekre nézve soha nem voltak lepletlenebbül még eddig s így felfedve; s legdicsőbb az, hogy
minden hiba célirányos kitüntetése mellett, mely a tárgy k í v á n a taihoz képest hol simongva harcol, hol enyelegve szurdal, hol alapos orvoslás végett elevenig sebez és vág — mindenütt, kész a
segédmód, józan tanács és gyógyszer. Magyarhoz és Magyarnak
így ez ügyben tudtommal n e m szólott még egy ivadéka Á r p á d nak, nem így még senki. I t t én jobbadán mindent, habár első
pillanatra nem iskolai szigorú módszerben is, de mindent az
idő szelleméhez s a virágzó nemzetek díszlő álláspontjához magasítva s korcsolási sérveinkhez illően alkalmazva lelek."
Hasonló dicsérettel szólt előzőleg (márc. 3) Drescher cenzor
is a műnek a m a részleteiről, amelyeket Széchenyi cenzúra alá
bocsátott. A cenzor ezerint a m ű nagy feltűnést fog kelteni, Széchenyit meg f o g j á k kövezni, de a mű használni fog; ő elveszti
hivatalát, de megadja az imprimatur-t. I l y nyilatkozatok természetesen buzdították Széchenyit, de azért nem lett elbizakodott. Művének kész részleteit féltékenyen őrizve elvitte m a g á v a l
németországi ú t j á r a s onnan m á r augusztus 16-án azt írja jószágigazgatójának, hogy mennél többet utazik és lát, annál világosabban mutatkozik szeme előtt hazája hátramaradottsága; amerre
megy és fordul, mindenütt előhaladást lát s ekkor a buta h a z a i
„maradjunk a réginél" kong nyomorult füleiben. Hazatérte u t á n
igyekezett művét befejezni. Néha ugyan kétség fogta el. í g y október 3-án, igaz, egy kis operáció után, azt í r j a , hogy oly érzéssel
ír, mintha testamentumát í r n á ; azért fél, h o g y műve végső része
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inkább koporsószagú leez, míg a kezdete prédikációhoz hasonlít.
1829 november 8-án igénybe vette munkájában jószágigazgatója
segítségét is, de ez is csak a nyelvi készségre vonatkozott s Liebenberg Ígérte neki, hogy a magyar nyelvre észrevételeket fog
neki küldeni. Ezeket azonban megköszönte, mert művét egyelőre
pihentetni akarta. Mégis alig néhány nap múlva, 1829 december 7-én már a nyomdába került.
Széchenyi minden tettére s így a Hitel m e g í r á s á r a és kialakulására is a legdöntőbb hatással volt örökös imádatszerű
szerelme gróf Zichy Károlyné Seilern Crescentia grófnő iránt.
Már 1825 október 22-én az országgyűlés legelején azt í r j a
a szerelme hatása alatt: „Amióta önt ismerem, másért nem tudok
ezerelmet érezni és én szerencsémet, boldogságomat az erény nehéz, de nemes ú t j á n fogom keresni; ön már eddig jobb emberivé
tett; ó, bár csak egyszer honfi- és embertársaimnak igaz szolgálatot tehetnék... az az ön műve volna." Néhány hónappal később,
1826 január 30-án azt jegyzi fel naplójába, hogy Crescentia lehet
az oka, hogy egy egész nemzet megújhodásra vezettessék; ő az
Aniphitrite, aki a sast i t a t j a . 1826 június 6-án pedig í g y nyilatkozik naplójában: „A szerelem volt, van és lesz cselekedetemnek irányítója, talán akaratomon kívül; némelyek bolondnak vagy ostobának, a legtöbben rossznak fognak tartani, de egyesek tisztelni
fognak." Amikor Széchenyi 1829-ben az akadémiai pecsétet tervezte, így írt Crescentiához (február 18): „Megküldöm önnek a
tudós angol ázsiai társaság levelét, tekintse meg és igyekezzék
társaságunknak alkalmas pecsétet kitalálni. Önnek kellene ezt
bizonnyal meghatározni, mert Isten t u d j a : Ön az előidézője és
indító oka; nem szégyenlem ezt megvallani, amint büszke vagyok
a r r a is, hogy Ön tett engem jobb emberré, hogy semmi sem volnék Ön nélkül és bizonnyal ájultan esnék oda, ha engem elejt."
Ugyanígy áll a dolog a Hitel c. művénél is. Az első feljegyzések
közt találjuk ezt a jegyzetét: „Szemeim erőt ittak a legtisztább Azur forrásokból, — bátorságot a legnemesebb tekintetekből; egyszersmind szívtak boldogságot és halált a felrepedező r ó z s á k b ó l . . . Érted a legtisztább áldozat sem volt drága
nékem, Néked szólt sóhajtásom az Örökkévalóhoz éjfélkor és
Néked a n a p felvirradásakor könnyeim." És ez u t á n feljegyzi,
hogy tervbevett művének első könyve e címet viseli majd:
Boldogság Alapjai; ugyancsak megjelöli röviden a t a r t a l m a t :
„dedicatio Louisának (Crescentiának), tévedések, függetlenség".
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A Hitel t a r t a l m a később változáson ment át, de a Crescentiához való ajánlás megmaradt. Neki szól az, liabár a feltűnés
elkerülése végett „Honnunk szebblelkű asszonyainak" ajánlotta. Nem lehet e fennkölt érzésű sorokat elégszer elolvasni.
„Fogadjátok H a z á m érdemes Leányai, tiszteletem s Szeretetem jeléül ezen kis m u n k á m ajánlását. Vegyétek, bár férfiakhoz illendőbbnek m o n d j á k azt sokan, n y á j a s kegyességgel pártfogástok alá. A Hitelrül szólok s a m i belőle foly, a becsületriil, az adott szó szentségérül, a cselekedetek egyenességérül s
így Előttetek sem lehet a tárgy idegenebb, mint előttünk, mert
annyi nemes és szép, ami az emberiséget felemeli, a ti nemetek műve. Ti viszitek karjaitokon életbe a kisded nevendéket
s jó p o l g á r r á nevelitek; a ti nemes tekintetekbül szí a férfi
lelki erőt s elszánt bátorságot. S h a léte alkonyodik a haza
ügyében, ti fontok koszorút homloka körül. Ti vagytok a polgári erény s nemzetiség yédangyala, mely nélkületek, liigyjétek, soha ki nem fejlik, vagy nem sokára elhervad, mert ti
vontok minden körül b á j t s életet. Ti emelitek egekbe a port,
s halhatatlanságba a halandót. Üdvözlet és hála néktek."
Mint valami óda, oly fennkölten szárnyalnak ez örökre
szép sorok. Széchenyi imádatát örökítette meg ezekben az iránt
a nemes lény iránt, aki erényével és bájával elvarázsolta és
lelkében kifejlesztette a szép. jó és nemes iránt való vágyódást.
Amikor Széchenyi 1830 január 31-én a nyomdából megkapja
az első húsz példányt művéből, ezekből február 2-án Crescentiának kiildi el az első két példányt.
E két nemes lélek vonzódásának nagy része van Magyarország újjászületése körül. Az e r r e való kegyeletes és büszke
érzéssel megnyitom a Magyar Irodalomtörténeti Társaság rendes közgyűlését.
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Tíz év az erdélyi magyarság irodalmi életéből.
í r t a : KRISTÓF G Y Ö R G Y .

IV. A

regény.

Folkloristák, historikusok és pszichológusok m á r többször
vitatkoztak azon, hogy melyik az ősibb költői m ű f a j , a líra,
epika, vagy dráma? A probléma pusztán elvi szempontból a költészet benső szerkezetének kialakulására és szerteágazó további
fejlődésére nézve is érdekes és termékeny. De meplep: eredményekkel szolgálhat, ha konkrété valamely nemzet, illetőleg nyelv
h a t á r á n belül vizsgáljuk a kérdést. Az erdélyi m a g y a r s á g költői kedvét és készségét illetőleg n e m vitás, hogy mindig jobban szerette az epikumot, mint a drámát, avagy a lírát. Természetesen művelni is azt művelte leginkább. A régebbi századokban Erdélyben szinte divat volt a magyar fő- és köznemesi családokban a naplóvezetés, emlékirat, önéletrajz, családtörténet-szerkesztés, útinapló és más történeti feljegyzés.
Az eféle kéziratok n a g y része még ma is lappang, noha
nem csekély a már részint 'nyomtatásban is megjelenteké.
Némelyik közülök több különböző szövegben is fennmaradt,
mert kéziratos másolatot készítettek róla már az egykorúak. (Pl.
Cserei M. Históriája a X V I I — X V I I I . sz.-ból.) A történettudomány művelői között is az erdélyi írók elől járnak (Benczédi Székely I., Heltai G., a három Bethlen: Farkas, János, Miklós, Apor
Péter, Bod P., Szilágyi S-, Salamon F., Jakab E., gróf Kuun
Géza). Az epikai költészet terén is erdélyi volt — hogy csak a
legnagyobbakat említsem — a m a g y a r regényírás atyja, báró
Jósika Miklós, valamint a mind m á i g legkitűnőbb regényírónk
is, báró Kemény Zsigmond.
Az erdélyi magyarságnak az epikum iránt való sajátos
kedve és szeretete a tárgyalt tíz év alatt is megmaradt. A romániai köiiyvtermelésnek évenként közel egyharmada belletrísztikai jellegű. A lefolyt tíz évben megjelent belletrisztikai műveknek több mint fele (59%) epikai, mégpedig túlnyomóan prózában írt epikum (regény, novella, t á r c a elbeszélés, életkép, rajz
stb.), a verses költői elbeszélések száma jelentéktelenül csekély.
És ez az arány 1919-től kezdve évenkint is állandónak mondható
s nagyon kevés ingadozást fog feltüntetni a következő évek statisztikája is. Ebből a műfajok ősiségének, provenienciájának
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mélyrehatóbb vizsgálata nélkül megállapítható az, hogy az erdélyi magyarság irodalmi életében a vezető, szinte monarchikus
túlsúlyban lévő m ű f a j az epika, még1 pontosabban a regény és
novella.
A tárgyalt évtizedben azonban a regény és novella nem párhuzamosan, hanem consecutive fejlődött úgy, hogy az első hat
évet novellák, az utóbbi négyet a regények korszakának nevezhetni. Az első hat év alatt regény, még nagyobb terjedelmű elbeszélés, úgynevezett kisregény se jelent meg. Illetőleg a megjelent
néhány regény mind régebben, 1919 előtt keletkezett Ilyenek
R. Berde Máriától Haláltánc, Zathureczkyné Kelemen Berta két
regénye: Asszony átka — asszony és Simony i óbester né, Petelei
István posthumus m ű v e : Egy asszonyért és talán N a g y Dániel
regénye is, az Árvák. Hogy miért jelentek meg csak novellák az
első h a t évben s regény egy se, annak van egy szubjektív és egy
objektív magyarázata. Objektíve hiányzott a nagyobb alkotásokhoz, az átfogóbb költői koncepcióhoz feltétlenül szükséges nyugodt
környezet. Az első idők telve voltak politikai izgalmakkal és lelki
megrázkódtatásokkal. A megélhetési viszonyok is állandóan nehezek voltak. Szubjektíve pedig a hat év az előkészület, a tanulmá
nyozás ideje volt. Mert hisz mégis csak elmélyedőbb és behatóbb
történeti, szociológiai vagy pszichológiai tanulmányozás szükséges egy terjedelmes regény megírásához, mint 4—5 lapnyi novellához. A tanulmányozáshoz pedig még a legmegfelelőbb életviszonyok között is idő kell. Kellett ez a hatévi tanulmányozási
és érlelő idő regényíróinknak m á r csak azért is, m e r t mind a
fiatalabb nemzedék tagjai, akik nagyon okosan és bölcs ökonómiával tehetségüket az egyszerűbb novellán próbálták ki s csak
már némi gyakorlat megszerzése u t á n mertek megbirkózni a bonyolultabb regénnyel is. A tárgyalás rendjén a novellák hat- és
a regények négyéves szakaszát természetesen nem választhatjuk
külön azért, mert m a j d mindenik írónk hozzátartozik mindkét
periódushoz, novella- és regényíró egyaránt.
Kivételt csak néhány idősebb, m á r a világháború előtt ismert és érettnek kialakult írónk tesz. Ezek most nem, vagy
most sem í r n a k regényt. Pedig nem mondható, hogy tehetségük
alkonyodóban van, mert mindnyájan élénk részt vesznek az irodalmi életben, tudnak alkotni és alkotnak is — m á s téren, más
műfajban.
Ilyen Benedek Elek, aki 1920-ban Budapestről szülőföldjére
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(Kisbacon, Háromszék m.) hazatérve, ez években is a gyermekirodalom terén fejt ki pótolhatatlan munkásságot. Dózsa Endre
és Gyulai Farkas, mint hírlapírók működnek. Kovács Dezső és
Sebesi Samu régebben is csak a novellát művelték. E téren most
is szorgalmas és szívesen olvasott munkások. Sebesi Samu meglepő sikert aratott Beddi földje című drámájával, abban a műfajban, amelyet egyébként a megelőző korban is művelt.*
Kisbán Miklós (gróf B á n f f y Miklósnak, Magyarország egykori külügyminiszterének írói álneve) az egyedüli a m á r idősebb generációból, aki szülőföldjére hazajőve (sz. Kolozsvárt,
1873), mint román állampolgár, nemcsak élénk irodalompolitikai
tevékenységet f e j t ki — vezére és patrónusa a már említett Helikon néven társult íróknak —, hanem, mint régebben, ír novellát,
regényt és drámát egyaránt. A tárgyalt időkörben és nálunk csak
egy kötete jelent meg: Reggeltől-estig (1927) c. regénye. Témája
két leánytestvér szerelme ugyan egy férfi iránt. A két testvér
iker, kik között fennmaradt az együttszületésnek öröklött, végzetes formája, hogy t. i. rögtön megsejtik egymásnak még ki nem
alakult gondolatait is. A ezeretett férfi pedig egy művész, lángelme, ki az egyik testvér felé érzéki szerelemmel, a másik felé a
művészi rokonlelkiség tisztaságával vonzódik. Bármelyik testvéré
lesz a művész, a másik testvér rablónak fogja tekinteni a feleséget. A művész f é r j meghal s az özvegy együtt marad leánytestvérével, de mindketten u g y a n a n n a k a férfiúnak emlékében élnek.
S az egész történet filmszerűen játszódik le a két testvér beszélgetésén és emlékein keresztül reggeltől-estig. A téma, a szerkesztés újszerű, merész, eredeti, mint Kisbánnak majdnem minden
alkotása. Lélekelemzése elsőrangú. A szerkezet fölépítése néhol
nehézkes, fárasztó. A mű stílusában sok a pongyola provincializmus. Egészben érdekes olvasmány, melynek irodalmi értéke
kétségtelen.
A fiatalabb nemzedék ismertetését nem pusztán kegyeletből,
de a tehetség iránt való őszinte elismerésből is két korán elhúnyt
névvel kezdem. Balogh Endre az egyik (1884—1924) és Sipos Domokos a másik (1892—1927). Mindketten tehetséges, hivatott írók
voltak. Az emberi nyomor örök legendájának erdélyi változatát
Balogh E. fegyelmezett stílussal, elmélyedő művészettel tudta
* A t a n u l m á n y 1929 március v é g é n kelt s í g y a későbbi jelenségekre nem
terjed ki. Azóta t u d v a l e v ő l e g ú g y a nagyérdemű Benedek Elek, mint a buzgó
Sebesi S a m u e l h u n y t a k .
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elbeszélni. (Hajótöröttek, 1922. és Mesét írok neked, 1925), Sipos D.
szenvedéllyel, sokszor nyers naturalizmussal (Istenem, hol vagy?
1922, V a j ú d ó idők, 1928). Megjelent köteteikben nagyobb koncepciójú mű nincs, csak novellák vannak. Ezek azonban önmagukban is — Sipos Domonkosnak egy kötetnyi lírai veree is maradt (Vágtat a halál, 1927) — a további sikernek jogos reményével és gazdag Ígéretével biztatók. Korai elhalálozásuk az erdélyi
irodalomra nézve fájdalmas veszteség.
A regény és novella terén ma is működő, élő írók száma
közel van a félszázhoz. A tíz év alatt nyomtatásban ie megjelent
regények és novellás kötetek száma kereken ötszázat (496) tesz ki.
E nagy számok csoportokba foglalása, a gazdag termésnek valamelyes osztályozása nagyon bajos. A tisztán irodalmi, esztétikai
érték szerint való osztályozáshoz hiányzik sokszor a kellő történeti távlat. A valódi értékeket megtudjuk ugyan már is jelölni,
hiszen a bűzaszem és az ocsú mégis csak jól felismerhető. Ámde
íróink szinte kivétel nélkül a munkabírás legérlelőbb és termékeny éveit élik. Így éppen nincs kizárva, hogy a ma még kevesbbé
olvasott és emlegetett név holnap megjelenendő műve által egyszerre népszerű leend s értékben is előre, talán éppen az élre fog
kerülni. Legtermészetesebben kínálkozó felosztási alap a tárgy
szerinti csoportosítás. T á r g y szerint természetesen vannak történelmi t á r g y ú regények és novellák, de éppen nem kisebb a jelenkori társadalom életét tárgyalóké sem. Ebből a szempontból sem
lehet az íróinkat határozottan elkülöníteni, mert köziilök többen s
éppen az érdemesebbek ie, egyforma szeretettel és termékenységgel fordulnak tárgyért úgy a történelmi időkhöz, mint a jelenkori társadalom problémákkal teljes, vajúdó életéhez. Ott van pl.
Gulácsy Irén és Nyirő József. A legutóbbi időig mindketten,
mintha kizárólag a jelenkoi'i társadalom mozgalmai és alakjai
iránt érdeklődtek volna. Mégpedig mindketten falklorisztikus.
tisztán népi beállítottságban. Gulácsy kedvelt, sajátos területe
volt a síkföldi, közelebbről a ezegedi és szegedvidéki magyar paraszt, N y i r ő meg alig vett még tudomást is arról, hogy a székely vármegyéken kívül is akadhat számára mese, költői mondanivaló. Beszédjük sem volt az irodalom nyelve, hanem Gulácsy
az alföldi, Nyirő meg a székely nyelvjárást alkalmazta egészen a
modorosságig. Ily előzmények után valósággal meglepetésként
hatott Gulácsynak háromkötetes regénye, a Fekete
•vőlegényei;,
melyben nemcsak teljesen szakított a nyelvjárási modorosságok-
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kai, de a jelenkori társadalommal is, amennyiben művének tárgyát a X V I . sz. első feléből vette. Nyirő József felhagyva a törikszakad székelykedő nyelvi modorossággal, most megjelent regényében, a Sibói bölény-ben már iparkodik irodalmi nyelven előadni azt a bonyodalmat, melynek hőse is m á r nem jelenkori és
népi, de ismert történeti személyiség, a X V I I I . század második
felének komplex, de kevésbbé alkotó alakja, az idősebb báró
Wesselényi Miklós. Mindkét író művelője úgy a történeti, mint
a társadalmi regénynek és novellának. Ennek következtében
csak egy csoportba sorozni őket nem lehet.
Pedig valamelyes csoportosítást, amelyik egyúttal válogatás is, mégis kell eszközölnünk, mert hiszen csak lexikonokban
t a r t h a t igényt mindenki külön címszóra, külön felsorolásra. Éppen ezért kénytelenek vagyunk mi is, mint minden a legújabb,
az élő irodalomról pillanatnyi fényképfelvételt készítő, a két felosztási alapot, a tái'gyit és az esztétikait egyesíteni. Azaz szólunk előbb a történeti tárgyú regény- és novellaírókról, aztán a
társadalmi tárgyúakról, de egy íróról csak egyik csoportban. És
szólunk nem mindenikről, csak azokról, akiknek eddigi munkásságában ott ragyog a maradandó érték, vagy legalább is biztatóan felcsillan. Hogy ez a pillanatfelvétel a jövőben hogyan változik 9 valamikor milyennek fogja találni a történeti értékelés,
az íróinktól, ezután kifejtendő munkásságuktól fiigg. A mi felvételünk a tízesztendős múltnak, illetőleg a jelen állapotnak a
képe.
Gulácsy Irén, Gyallay Domokos, P. Jánosey Béla, Kós Károly, Makkai Sándor, Nyirő József és Tabéri Géza azok az írók,
akiket a történeti tárgyú regény és novella művelői közé sorozhatunk vagy munkásságuknak általános irányánál fogva (Gyallay, Kós, Makkai), vagy mert idáig legjelentősebb művük történeti tárgyú (Gulácsy, Nyirő, Tabéry).
Gulácsy Irén (sz. 1891) Nagyváradon, 1929 óta pedig Kolozsv á r t lakik. Irodalmi működése 1919 óta vált ismertebbé. Irodalmi életünk egyik legtevékenyebb és legtehetségesebb munkása. I r t színdarabokat (Kincs, Nagyvárad, 1923; Kobra, 1923
és Valuta,* 1925), melyek tisztességes sikert arattak a színpadon, noha sokkal több bennük az erő és szenvedély, mint
a nyugodt szerkesztés és az egyenletes kidolgozás. Ugyanez
* Hol megjelenési hely nincs, m i n d i g Kolozsvár
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mondható novellás köteteiről is. (Ragyogó Kovács István,
1925; Átal a Tiszán, 1927) és első regényeiről (Förgeteg, 1925;
Hamueső, 1925). E műveinek középpontjában mindig az alföldi magyar paraszt áll, akiket Gulácsy kitűnően ismer s
jól l á t j a , hogy miféle problémák kormányozzák az egyes
családok és a falu, mint közösség életét. Megkapó, szuggesztív drámaisággal rajzolja meg alakjainak jellemét s szövi
az izgalmas bonyodalmat. Ámde regényeinek cselekvénye széteső; egyébként nemes erkölcsi fölfogását durva, nyers részletek
zavarják; nyelve sallangos, sokszor az élvezhetetlenségig erőltetett tájszólás. Mindezen fogyatkozásoktól mentes s Gulácsynak
valamennyi művében tapasztalt izmos tehetsége kiegyensúlyozódott, érett művészi formában mutatkozik Fekete vőlegények c.
háromkötetes regényében (1927, Budapest). Terjedelmét, koncepcióját, de benső értékét tekintve is a modern magyar irodalomnak egyik legértékesebb történeti regénye, melyet a kritika és
közönség egyaránt a legnagyobb elismeréssel fogadott. Sikerére
nézve jellemző, hogy alig másfél év alatt m á r negyedik kiadásban forog közkézen. A regény kora, mint említem, a XVI. század
első fele; tárgya Magyarország pusztulása, melynek leggyászosabb mozzanata az 1526-i mohácsi vész, a török világhatalom és
II. Szolimán szultán diadalmas 'hódítása, az ország szétzűllése és
h á r o m részre darabolása. Hősei, e korszak magyar nemzedéke,
mind fekete vőlegények, halál fiai, kiknek feltartóztathatatlan sorsa
a pusztulás. E nemzedék legreprezentatív alakjai s egyúttal a
regény főhősei Tomori Pál, az érsek-hadvezér és Czibak Imre, a
későbbi erdélyi vajda. A regény elején még akad egy-két nyelvi
modorosság és a eselekvény végét talán lelhetett volna valamivel rövidebbre fogni. Egyébként azonban a mű teljesen sikerült.
Nyelve erőteljes, történelmi patinával bevont gondos és szép
irodalmi nyelv; szerkezetét egyszerű szálakból művészi kéz fonja
országok, sőt világnézetek hatalmas, de egyTséges benyomást keltő
világtörténeti gobelinjévé- Jellemzése páratlanul plasztikus. Az
író teremtő képzelete nagy hűséggel vetíti elénk a történelem
lelkét, a kort mozgató, általában kicsinyes, önző ravaszkodásokat és az egyeseket tragikai fenségbe emelő nemes törekvéseket.
A Fekete vőlegényekkel külső hatásra és irodalmi értékre
nézve is csak egy mű versenyezhetik az erdélyi irodalomból. És
ez G y allay Domokosnak Vaskenyéren
с. történeti regénye (1925)
Gyallay Domokos (sz. 1880. Bencéd, Udvarhely in.) pályája
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kezdetén középiskolai tanár volt. Ma író és újságíró. Megalapítója és szerkesztője a Magyar Nép e. néplapnak, mely hetenként 20.000 példányban terjeszti a nép legtávolabbi rétegei között
a műveltség nemes és nemesítő magvait. Érték és hatás tekintetében egyetlen sajtóorgánum se mérhető össze e mintaszerűen
szerkesztett közlönyünkkel. Gyallay írói érdeklődésének a középpontjában szintén a magyar nép áll, de a maga összességében és
nem egy vidékhez kötötten. A m a g y a r parasztot feljebb szeretné
és a k a r j a emelni a műveltségnek legalább eggyel magasabb
fokára. Ezért van az. hogy úgy novelláinak (Ösi rögön, második
kiadás, 1927, Föld népe, 1924, Berlin, Rég volt, igaz volt, 1925
Marosvásárhely), mint a nép számára írt drámai műveinek
{Falusi színház, 1928) az a l a k j a i a földön állanak ugyan, de a
magasba néznek. Vaskenyéren
c. pompás regényének t á r g y a a
festői öltözékű torockói nép küzdelme a neki kenyeret adó
bányajogért (vaskenyérért), melytől őket a X V I I . század végén
a Habsburg-uralom terjedésével elhatalmasodó, csak a m a g a
hasznát kereső, mindenféle törvénytelenségre és visszaélésre
kész földesúr meg a k a r j a fosztani. Meseszövése érdekes, jellemzése kifogástalanul művészi, előadásmódja zavartalanul
lebilincselő, a történelmi és népies magyar nyelv gyöngyszemeivel bájossá tett költői nyelv. Ma és Erdélyben Gyallay a legnépszerűbb és legszélesebb körökben olvasott író. Tősgyökeres
magyar tehetség, rendkívül egyszerű eszközökkel dolgozik. Kedves hangú, tisztavilágú műveiből üde erdélyi levegő árad a k á r
а népélet, a k á r Erdély történelmét szólaltatja meg.
Sokoldalú és éppen nem közönséges tehetség К ós Károly
(sz. 1883, Temesvárt). Mint építőművész és grafikus, magában
álló, eredeti művész, kit a külföld is jól ismer, méltányol.
Irodalmi alkotásait is sajátos eredetiség jellemzi. Szétszórtan
megjelent novelláiban főleg Kalotaszeg földje és népe i r á n t
való rajongó szeretete j u t művészi kifejezésre. Az I. Rákóczy
György fejedelem idejében játszó történeti regénye: V a r j ú nemzetség (I—IT. kötet 1926) is ugyanebből a szeretetből fakadt. Bár
van benne vázlatos, elnagyolt részlet, egészben mégis irodalmi
becsű alkotás. Nagy kár, hogy Kós izmos tehetségét szétforgácsolja s sok időt fecsérel el olykor a napi politikára — haszon
és siker nélkül.
Hasonlóképen sokoldalú és nagy munkabírású tehetség Makkal Sándor is (sz. 1890, Nagyenyed). Előkelő tudós, ki a hittudoIrodalomtörténet
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mányi ét> a filozófiai irodalmat is több jeles művel gazdagította.
Szívesen hallgatott szónok, alapos történetíró, széles látókörű
pedagógiai és szociológiai író is, amint éppen a körülmények
kívánják. Mert Makkai kezdettől fogva szellemi életünknek
egyik legderekasabb munkása s mióta érdemeinél fogva felekezete püspökéül választotta meg 1926-ban, éppen egyik legmunkásabb vezéregyénisége. Tisztán szépirodalmi alkotásainak a felsorolása is elég hosszú névsort adna ki. í r t költeményeket, novellákat és regényeket. A névsorból csak egyetlen egyet említünk
föl külön, ördögszekér c. történeti regényét, melynek megjelenése (1925) valóságos eseményt jelentett az irodalomban. A ma
már második kiadást ért regény hőse B á t h o r y Anna, B á t h o r y
Gábor erdélyi fejedelemnek testvérhúga. A két testvér, a család
utolsó két s a r j a , örökölte a Báthory-osaládnak minden testi és
lelki kiválóságát, erényét, de terhelten örökölte minden bűnét is.
A világszép Báthory A n n a is tán tudna hűséges hitves, odaadó
édesanya, méltóságos fejedelmi asszony lenni, kinek még lábanyomán is áldás fakad. Ezek helyett lesz vérfertőző, bujálkodó
démon, csapodár feleség, feslett életű, gonosz boszorkány, ki. mint
a magas hegyoldalon termett ördögszekér nevű virág, gurul lejebb
és lejebb, egészen az útszéli mocsárba, úgy süllyed mindig mélyebbre, az erkölcsi züllés kloakájába. P e d i g ő maga is érzi, hogy
helyzete visszás, magaviselete romlásba sodorja. Ámde az egyetlen lehetőség, mely az alázúhanás helyett a napfényes tetőn tudná
megtartani, ha t. i. Bethlen Gábor nagy egyénisége iránt érzett
szerelme viszonzást találna, meghiúsul. Meghiúsul azért, mert
Bethlen m á r vőlegény, mikor Anna szerelemre gyullad iránta.
S Bethlen később is felesége iránt való tiszta hűséggel s Anna
iránt szánakozó részvéttel ugyan, de mindig visszautasítja a magát felkínáló világszép démont. A regény meseszövése, bonyodalma érdekfeszítő, a jellemzés úgy történeti hűség, mint lélektani
valószínűség szempontjából kifogástalan. Nyelve is a legtöbbször
színes és gondos. Egészben kiváló alkotás.
A viszonylag termékenynek éppen nem mondható Nyirő
József (sz. 1889, Székelyzsombor) is kezdetben szintén pap volt.
ma színes tollú újságíró. Újságcikkeiben lelkes propagálója a
már említett téves, úgynevezett székely irodalomnak. Ugyanezt a
téves irányt követte novelláiban, mint szépíró is. (Jézusfaragó
ember, 1924). Az az írói törekvés, melynek célja minél élénkebb érdeklődést felkelteni a népi rétegek iránt, kapcsolatos a
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jelen politikai áramlatokkal. Nyirő ée társai azonban az irodalmi
magyar nyelv helyébe annak egyik tájszólását erőszakolják.
A társadalompolitikai szempontból nagyon helyes irány a művészetben, az irodalomban nem fejlődés, hanem visszaesés, ethnográfiai különösség és sokszor értelmetlenség. Ilyen teljesen érthetetlen irányban dolgozik Színi Lajos (kötetei: L a j i bá a feredőben, 1920; Nyüszkölés, 1920; Özolló, 1926. Marosvásárhely, illetőleg Gyergyószentmiklós). Egy másik székelykedő író Imets
Béla, a Havasalji csokorrózsa e. kis regény szerzője, maga is
érezve eltévelyedését, több helyt vonal alatt magyarázni kénytelen műve szövegét. Ebben az irányban indult el Kacsó Sándor
(novellás kötete: Utoljára még megkapaszkodunk,
1926) és Tamási
Áron is (Lélckindulás, 1925, novellák és Szűzmáriás királyfi, regény, I—II. k., 1928). Nyirő is székely nemben írta novelláit. Kezdetben, mint minden jelszó alatt, a közönség itt is valami nagyszerűt sejtett. Az irodalmi kritika azonban eleitől fogva visszautasította azt a magyar irodalomban már a X I X . század közepén
tévesnek bizonyult tájirodalmat, mely tobzódik a népieskedésben.
Kiábrándult Nyirő e téves irányból, vagy nem? Nem tudom. De
most megjelent regénye, a Sibói bölény (I—II. k., 1929), egyelőre
legalább szakítást jelent az eddig követett iránnyal. Regényének
kora Mária Terézia és II. József uralkodása. Hőse, a zsibói bölény, id. báró Wesselényi Miklós, ez a rendkívül szenvedélyes,
sokrétű, de improduktív történeti egyéniség, kibe szerelmes II. József császár kedvese, a szintén erdélyi születésű gróf Nemes Zsuzsáuna, egyébként gróf Hallerné. Wesselényi azonban éppúgy nem
fogadja el a Nemes Zsuzsánna kínált szerelmét, mint Bethlen
Gábor a Báthory Annáét a Makkai regényében. A visszautasított
császári maîtresse bosszút áll, melyet keservesen megszenved nemcsak Wesselényi, hanem egész Erdély. Mindhiába. Wesselényi a
börtönben is megmarad tiszta jellemnek, míg a császári maîtresse
megsemmisül. Az újságíró-kritika Nyirőnek ezt a művét éppen,
mint a Tamási Szűzmáriás királyfiát, felbuggyanó lírai ömlengésekkel vette körül, éppúgy, mint annak idején Nyirő novellás
kötetét is. A tárgyilagos mérlegelés azonban jól látja, hogy mindkét írónak csak részletszépségei vannak. Kétségtelen, hogy Nyirő
stílusa némely fejezetben színes, eleven, költői. De együttesen, a
regény természetéhez képest, túlságosan lírai, fárasztó. Emellett
az egyes jelenetek olykor pompásan vannak megírva és megszerkesztve, de az egészet nem t a r t j a össze és nem szabályozza cél11*
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tudatos koncepció. Összefüggésük laza, számukat lehetne szaporítani vagy apasztani, anélkül, hogy az egészen lényeges
változás történnék. Nyirőnek még mindig higgadnia kell, hogy
jó elbeszélő legyen. Mert utóvégre is, akár novellát, akár regényt írunk, fődolog a kerek szerkezetű, egységes koncepciójú,
zökkenés nélkül tovahaladó és befejeződő mese.
A nagyváradi születésű (1890) s ugyanott működő Tabéry
Géza már a világháború alatt is adott ki két kötetet. Elbeszéléseiben s minden írói megnyilatkozásában modern. Eddig legtöbb
port felvert műve, a Szarvasbika
(1925) azonban történeti regény.
T á r g y a a marosvásárhelyi két világhírű matematikusnak, Bolyai
Farkasnak és fiának, Jánosnak, a Tentamen genial is szerzőjének
küzdelme egymással ugyanegy asszonyért, Kemény Simonnéért.
A X I X . század első felének kicsinyes erdélyi társadalmi életét
Tabéry élénk színekkel tudja festeni. Témája is érdekes. Műve
azonban telve van tartalmilag és nyelvileg is nyers részletekkel,
elnagyoló gondatlansággal. Egészben véve érdekes olvasmány,
melynek irodalmi értéke azonban csak viszonylagos.
A sokoldalú, lírát, drámát és epikát egyaránt nagy készséggel és termékenységgel művelő P. Jánosy Béla (ez. 1883, Erdőszentgyörgy, Maros-Torda m.) érdeklődése gyakran és szívesen
lép át a hazai történelemből a világtörténet szélesebb mezejére.
A császár bűnbakjai (1927) c. regényének cselek vénye a régi Rómában, a kereszténység kezdő korszakában pereg le. Előadása,
meseszerkesztése gondos és egyenletes, egészen az egyéni káráig.
Felfogása, világnézete keresztény, nem ritkán éppen róm. kath
keresztény.
Az inkább társadalmi
regény és novellaírók csoportjából
legelőször két nőírót kell említenünk, R. Berde Máriát és Szabó
Máriát. Első hely illeti meg őket műveiknek számánál s főként
irodalmi értékénél fogva.
R. Berde Mária (sz. 1889, Kackó, Szolnok-Doboka m.) ref.
papi családból származik, Nagyenyeden nőtt fel, középiskolai
t a n á r Marosvásárhelyt. Már a világháború alatt és előtt is adott
ki verseskötetet és regényt is. Sokoldalú és termékeny munkabírása mégis 1919 u t á n érvényesült méltóképen. I r t és ír lírai
költeményeket, d r á m á t , novellát és regényt. Eddig két kötet
lírai költeménye jelent meg (Versek, 1912, Budapest) és Seherezáde himnusza (1928), egy d r á m á j a (Függőkert, 1923, Marosvásárhely), több novellás kötete (Novellák, 1920, Rina kincse,
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1923, Vízen hold, 1924, Télutó, 1298) és négy regénye (Örök film,
1917, Budapest, Haláltánc, 1924, Budapest, Szent szégyen, 1925,
Marosvásárhely és Romuald és Adrianna, 1926, Pozsony). Élénk
részt vesz minden irodalmi mozgalomban tollal és tettel egyaránt.
Nagyarányú és sokoldalú munkásságának bő termésében
nem minden gyümölcs egyformán ízes. De ízetlen, értéktelen
egyetlen egy sincs. Annál több közöttük a nemesen édes. A kritika legsikerültebbnek Balga hegedünk c. versciklusát, Függőkert c. drámai költeményét és Romuald és Adriana c. történeti
regényét ítélte. Műveiről csak összefoglaló jellemzést adhatunk.
Egyik alapvető vonása a Berde költészetének, hogy fájdalomból,
részvétből fakad. A fájdalom világnagyúr. Mindenkit meglátogat, őt magát is többször és keményen sújtotta. Ezért másban is.
a világban is, finom érzékenységgel veszi észre a bánatot, a könynyet, melyben neki is annyi része volt. De nem pesszimista. Ettől
megóvja erős kálvinista világ-nézete, mely bízik egyrészt az isteni
elrendelésben, niáerészt vallja a szabadakaraton megnyugvó felelősséget. Híve és propagálója a tiszta, szűzies szerelemnek, az
anyaságnak anélkül, hogy a t erkölcsösséget félredobva a nyers
erotika jogosultsága mellett apostolkodnék. Koncepcióját sohasem elméletből szerkeszti, hanem személyes, legtöbbször a szülői
ház, a környezet keretében valósággal átélt egyéni élménnyel
tölti ki és teszi újszerűvé. A természetes női b á j és tartózkodás
határát át nem lépi. A lélek legfinomabb megrezdüléseit is ki
tudja fejezni megható egyszerűséggel, mint ahogy a hatalmas
szenvedélynek, vagy a filozofáló elmélyedésnek is adaquat
módon ad kifejezést. Stílusa is legtöbbször gondos, olykor
archaikus elemekkel, meg a marosmenti tájszólás szépségeivel
ékesített irodalmi nyelv.
Berde, mint műfordító is említést érdemel. Németből és románból több művet tolmácsolt. Többek között tőle bírjuk Eminescu Luceaf erűi-iának nagyon sikerült átültetését.
Szabó Mária (sz. 1888, Otomány, Bihar m.) a másik, illetve
Gulácsy mellett a harmadik kiváló nőírónk. Nem olyan sokoldalú, mint Berde Mária. Csak a novellát és regényt műveli. De
ebben aztán szapora kézzel és szintén elismerést érdemlő eredménnyel tud dolgozni. S a j á t vallomása szerint az impérium változásáig eszébe se jutott, hogy író legyen. Azóta elszórtan megjelent nagyszámú novelláiból kiadott egy válogatott gyűjteményt
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(Magamtól-másokig, 1926) és két regényt (Felfelé, 1925 és Appassionata, 1926). Mindenütt szívesen olvasott író. Sikereire nézve
jellemző, hogy regényei angol nyelven is megjelentek.
Szabó Mária jól ismeri az életet a különböző eszmék, helyzetek és társadalmi osztályok erényeit és bűneit egyaránt. Fölfogása szerint az egyes egyén sorsát a maga lelkének jósága, a
megértés, az őszinteség, a becsületes munka, az emelkedett lelkiség teheti boldoggá vagy ezek hiánya szerencsétlenné s nem az
élet, az eszmék, az osztályok erénye v a g y bűne. Felfelé c. regényében a föld, az örökség, a szülőknek nyűg, tehex-, vesződség s
keserűségnek a forrása. Ellenben leányuk megszereti a földet,
felismeri a föld felséges szépségét. Lelke összeforr a földdel, vele
együtt szenved, együtt reménykedik. Hosszú és komoly küzdelem után elmélyült lélekkel, érett ésszel feltalálja a szerelem boldogságát is. Az ú j r a megtermékenyült föld és az a n y a s á g összefonódó himnusza z á r j a be a regényt. Ez egyéni, illetőleg családtörténeten át az ú j viszonyok közé került magyarság életküzdelmeit is híven, szeretettel rajzolja. Éppen, mint Gulácsy Irén. Az
Appassionato főhőse meg egy vak ember. Művész és művelt lélek. Ámde vakká lévén, az önzés, a zsarnoki követelőzés, az érzékiség ú r r á válnak fölötte, míg végre ráébred hibáira, megtalálja
élete boldogságát. A regény pszichoanalitikus. Mes'éje érdekfeszítő,
főhőse irodalmunkban magában álló, mert a vakká lett művészegyéniség lelki átformálódásának első rajza. Általában véve Szabó
Mária egyik legjobb elbeszélő írónk. Meleg szívvel, élénk képzelettel, kiváló műgonddal és egyenletes művészettel alkot.
A társadalmi regény és novella többi művelőinek munkássága, irodalmi értékre nézve e két nőíróétól messzi elmarad. Majd
mindeniknél tapasztalható kisebb-nagyobb mértékű írói kvalitás. Egészben véve mégis hiányzik a költészet lényege, a művészi
forniaadás. Vagy nem akarják, vagy nem tudják észrevenni, hogy
sem mesterséggel, sem ügy estiéggel nem lehet helyettesíteni a műalkotás szellemmel telt üdeséget, báját.
A betűrendben első Antal Áron (Köderdők mellől, novellák,
1927) és Donath László (Humoros asetek, novellák, 1928), túlságos
óvatossággal követik a m ű f a j hagyományos irodalmi ösvényét.
Müveikből hiányzik az egyéniség s azt nem pótolja sem a népieskedés, sem a történelmi emlékezés melankóliája.
Karácsonyi Benő (Tavaszi ballada, novellák, 1926. Marosvásárhely és Pjotruska, regény 1927) és Kádár Imre (Bujdosó ének,
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lírai költemények, 1926, Násarepülés, regény, 1927) egészen benne
élnek egy olyan intellektuel világban, melynek középpontja az átlagos, kenyérkereső újságíró. Karácsonyi regénye éppen egy vidéki újságíró küzdelmes életét és győzelmes szerelmét beszéli el.
A K á d á r regényének a témájában is van valami riportszerű: a
társadalmi formák és előítéletek miatt elfogadott szerelem meggátolja a művészi alkotóerő kitörését és érvényesülését. Már maga
a téma is mesterkélt, a való élettől távolálló, kigondolt téma, párját az életben hasztalan keressük. Az újságíróra emlékeztet nagy
mértékben a kidolgozás maga. Mesevezetésük ingadozó, inkább
filmszerű érdekességre törekszik, mint tömör egységre. Stílusuk,
előadásuk is általában véve az eleven tollú riporteré s nem a
hivatás és felelősségérzet komoly szavára gondosan figyelő művészé. K á d á r eleven tollú újságíró. Mikor nem a pillanat, a mindenáron alkotás vágya hajtja, akkor tud szépet is alkotni, mini
verses kötetének több darabja és a román költészet több termekének (lEftimiu színdarabjai, Miorica, népballada és más költemények) pompás műfordítása is igazolja.
Ligeti Ernő szintén újságíró, még pedig abból a nemből,
amelyik hivatását komolyan véve folyton és állandóan figyelemmel tanulmányozza az egyetemes szellemi élet újabb jelenségeit.
Széleskörű irodalmi tevékenységét még a világháború előtt kezdte
meg. í r t lírai költeményeket (Én jót akartam, 1924), novellákat
(Asszony, 1923) és regényeket (Belvedere, 1922, I f j í t ó szűz, 1924.
Föl a bakra, 1926, A kék barlang, 1927, Vonós négyes, 1928). Ligeti
témái kitűnőek. Ennek megválasztásában jó érzéke ritkán h a g y j a
cserben. A kidolgozásban, a meseszövésben és a jellemek megrajzolásában is mindig tudatos számítással dolgozik és kevésbbé
szíve szerint, benső tűzzel. Ez az oka, hogy tanultságról, okos
ökonómiáról tanúskodó szépszámú munkái között egyetlen egy
sincs, amelyik költőileg is kielégítene. Ligetinek van tehetsége,
de nincs érző szíve. jVan az alkotáshoz kellő ismerete és tudása,
de nincs elég türelme és gondos szeretete. Csak a Föl a bakra
című — viszonylag legértékesebb — művére hivatkozom, melynek hőse típus: az esküt nem tett magyar tisztviselő. E z t a
rendkívül pompás témát Ligeti elnagyolta. Torzót adott befejezett szobor helyett. Sem lelke, sem türelme nem volt ahhoz,
hogy époszt írjon. Erősebb volt benne az újságíró.
A világháború természetesen a mi irodalmunkban is gyakr a n szolgál témául. Markovits Rodion: Szibériai garnizon (1927)
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címen két kötetes regényt írt az orosz földre került foglyok
nyomorúságairól. A könyv nagy külső sikert ért el. Németre is
lefordították. Ossendovszky műveinek hatása félreismerhetetlen. A regény érdekes, de irodlalmi értéke — a külső siker ellenére is — problematikus. Nagy Dániel, aki ép oly könnyen és
folyamatosan kezeli a riportok stílusát, mint Markovits, Cirkusz
című regényében (1926) magát a világ-háborút gúnyolja ki.
Tendenciája, éppen mint Markovitsnak, a világbéke. Műve
mégis általános visszatetszést keltett, mert kidolgozása nyers,
durva, groteszk. Jószándékú, termékeny író, de világszemlélete
épp oly zavaros, mint írói alakító módszere.
Molter
Károly
eleven szellemű, iróniára és szatírára
mindig kész pennájú elbeszélő. A d r á m a í r á s terén is dolgozott.
A jelen társadalom fonákságait éles szemmel látja, néha kesereg miattuk, legtöbbször azonban kigúnyolja. Vannak meglepő
ötletei, de nincsen nagyobb concepciója. Egyedüli írónk, kinek
van kedve és képessége, hogy nevetést fakasszon.
A k ö n n y ű tollú Morvay Zoltán, a kesernyés Papp
József,
a termékeny, előbb festő, utóbb v a k s á g a következtében, melyet
háborús sérülés okozott, iróvá lett Szárító György és Székely
Jenő egészítik ki a névsort. Az első h á r o m mint újságíró is
működött. Közöttük a Szántó György munkássága figyelemreméltó. Olvasó közönsége is neki van legnagyobb.
Végül örömmel említjük föl, hogy a verses epikának is van
művelője. A folyton tenni akaró Szentimrei Jenő, aki egyébként
a lírának és a novellának is kitartó művelője. Verses
magyar
krónikájában
(1927) a m a g y a r nemzet történetét foglalta versbe.
A fiatal Pap Lajos jól ismert t á r s a d a l m i témákat dolgoz föl
(Alomlovag, 1925, Nagyvárad; Védőbeszéd, 1928, u. o.) frisse*éggel, ritmikus nyelven.
(Folytatjuk.)
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Egy XVI. századi költőnő.
E

folyóirat

legutóbbi

füzetének

95—99.

lapjain

Lukcsics

Pál

közli

k i s v á r d a i Z o k o l y Miklósné Telegdi K a t a 1599 e l ő t t í r t levelét somlyói B á t h o r y
I s t v á n n é h o z . A n á l u n k addig p á r a t l a n u l álló levél t á r g y a : költői
De ez n e m c s a k
„ne a l i t s a , h o g y
homokba[n]
beszél.

eszmecsere képében folyik. Mikor
csak az f o r r á s

mellett laknak

is n é h a t y ú k m o n y a t , n o h a

U g y a n i s levelének t e t e m e s része

helyesírással k ö z l ö m , a

[]-be tettek

Mint az gyöngyhalászok.
mikor ű hálójok
gazdag szép prédával
megtelik gyöngyökkel:
azok között alig
hiszi örömiben.
melyiket kaphassa.
t e g y e kebeliben . . .
Az szép parlagon sé10 táló kis nyulakat
kik n a g y mulatsággal
vadásszák ebekkel.
mikor félésekben
egynehányat látnak.
véletlen találnak.
ű n a g y örömökben
nem tudják, hamarban
melyiket köldhessék.
indítsák űzésben.
20 A z v a g y csak házunknál
(tudom voltál annál)
mikor kertecskémbe
megyek be kedvembe.
hogyha megtekintem.
melyeket két kezem
ültetett v a g y vetett
az sovány homokban:
nem tudom, melyiket
szakasszam élőbben . . .
30 Paraszt embernek
Rómába menni.
bölcsek közt bolondnak vetekedni.
= ulyan.

mondja:

az poéták, mert sütnek

csak r i t k á n

az

a z é r t ' : itt sajátmagáról

versben v a n

saját

vetélkedés.

Telegdi K a t a a z t

írva.

(A szöveget

pótlásaim.)
az bölcsességnek
istenasszony Pallas és Minerva
oltalma alatt
lévőkkel válaszszal igyekezni:
40 nemkülönben 1 mint jó
táncost ingerleni,
a z v a g y ugráflálsra
kecskét t a n í t a n i . . .
Szép csergő patakú.
g y ö n y ö r ű folyású.
minden szép füvekkel.
fákkal, virágokkal
zúgó-csorgó folyás
mellett sok szép szavú
50 kiterjedt szép . . . fmezőnl
és gyönyörködtető
fákon n a g y ékesen
szóló madarakkal.
megékesi ítteltett
forrással, szép kúttal.
m i n t egy áldozattal.
holott fürödjenek
tisztelvén szép barlanggal
N o h a az szép forrás.
B0 flredés, tisztaság.
erdei szép barlang.
hegyeken-vülgyeken
mulatság, nyájasság
nem Pallast Minervát,
hanem csak Diánát
illeti mint asszonyát.

mai
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Mert P a l l a s Minerva
ezt m i n d e ( t l jól tudja.
K u l c s o s várasokat,
70 laknak szép várakat;
erdőket, hegyeket,
v ö l g y e k e t , mezőket
nem járnak-búdosnak,
h a n e m Diánának
m i n t n a g y fő vadásznak

az ű seregivel
H a m a d r i nimfákkal
engedték lakóúl,
m i n t atyjoktiának . . .
80 kiknek lakóhelyek
szép kulcsos városok,
királyok, urak há83 zai, palotái.

E versek túlnyomó része ősi 6 szótagos hangsúlyos vers; a 30—39. sor
5 szótagos, az 58. és 66. pedig 7-es. Egyrészük rímel is. A versek közvetlen
hangja, élénk ritmusa jólesően elüt a XVI. század költészetétől (Balassáról
nem szólva). A levél utóirata: ,,k[egyelmed] az levelet senki kezibe ne adja"
arra mutat, hogy ez nem secretarius munkája — mint az, amelyre válaszol —,
hanem Telegdi K a t a saját müve, akiben ilvmódon legrégibb költőnőnket
tisztelhetjük.
Hajnóczy
Irán.

Telegdi Kata levelének verses részei.
Telegdi Katának Lukcsics Páltól az Irodalomtörténet 3—4. számában
közölt levele költészettörténeti szempontból nevezetes lelet. Közlője figyelmét,
azt hiszem, elkerülte, ' hogy két hosszabb részlete maga is verselő törekvés
megnyilatkozása. A tudóskodó-poétáskodó csevegés o t t megy á t először
versekbe, hol írója a kapott levélben való gyönyörködését óhajtja szines
hasonlatokkal éreztetni: „ugy giönörködöm" — írja,
minth az g i ö n g y halaszok,
mikor w haloiok
gazdag szép predaual,
megh telik giöngiökkel.
5 Azok közöth a l i g
hizj eöreömiben
melliketh kaphassa
tegie kebeliben.
(Az n a g y i 1 m i n t az szép parlagon
10 setalo Ikisj niulakath.
kik n a g y m n l a t s a g g a l
ttuadaszak ebekkel,
mikor f e l i s e k b e n
egy n e h a n i a t h latnak
15 uiletleii f a l a i n a k ,

w nagy eöreömökben,
nem tudgiak hamarban
melliket költhessik,
indiczak űzízben.
20 Az v a g y czak házunknál
(tudom uoltal annal)
mikor kerteezkembe,
megiek be keduembe.
hogy ha m e g h tekintem
25 niellieketh ket kezem
lteteth, u a g y ueteth
az souany homokban,
Nem tudom melliketh
szakaszzam elebben.

A másik verses részlet a címzettől Pallas és Minerva tiszteletére szentelt
barlangról és forrásról való tréfálkozás nagy része: ,.immár k. Pallas és
Minerva Isten Aszonnak . . . keduit talalta",
szip czcrgö p a t a k ú .
giöniörw foliasiú,
minden szip f ivuekkel,
fakkal, uiragokkal,

5 zúgó, chorgo, folias
melleth sok szép szauú
ki terieth szép . . n i !
es giöniörkötetö

1
Szögletes zárójelbe teszem a prózai áthidalást s azokat a szavakat,
melyek leírás közben becsúszott r i t m u s t bontó toldaléknak látszanak.

- számúi?
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fakón, n a g y elesen®
10 szolo madarakkal,
m e g h ekesitet 4
forrással, zep kúttal,
mint egy aldozattal,
holott
fireggienek
15 tisztelőin szép barlanggal,
kiknek tudom, hogy az
k. en hozzam
való szeretetjertli:
k. engem is
20 esineretibe Tkednibel iútath.
Noha az szip forrás,
fjredis, tisztasagh.
Erdei szép barlangh,
hegieken, uiilgieken.
25 mnlatsagh, niaiasagh,

KÖZLEMÉNYEK.

161

nem Pallasth Mineruath
hanem ehak Dianath
illeti mint Aszoniath.
Merth Pallas Minerva
30 ezt minden iol túdgia,
kúlchos varasokatli
laknak szip varakath,
Erdeiket, hegieket,
uölgieket, mezőket
35 nem iarnak budosnak.
Hanem Diananak
niinth nagy fii uadasznak
az w seregiuel.
Hamadri Nimphakkal.
40 engittek lakoúl,
mint attiokfianak.

E sorok ritmusa minden kényszerítés nélkül érezhető. Az első részlet
csupa hatos. Sokszor páronként rímelnek, kétszer azonban félrímmel talál
kozunk, mintha tizcnkettősökké csoportosulnának. De egyenletes periódusvagy strófaalkotásra való törekvés nem vehető észre. A másik verses részletben
a hatosok közé hetesek kerülnek — mindannyiszor a gondolat nyugvópontjain —,
mégis anélkül, hogy csak ilyenkor is egyenletesen visszatérő periódueok alakulnának. De itt is nemcsak a soronkénti ritmikus tagolás nyilvánvaló, hanem a
rímek megcsendítésében való gyönyörködés is. Az első részben az egész 21.,
a másodikban a 30. sor nyilvánvalóan csak a rím kedvéért került oda, nem
is szólva egyes verstöltő vagy rímelő szavakról és szótagokról s jellegzetes
versmondattani jelenségekről.
70 verssor a XVI. századból semmi körülmények közt sem hanyagolható
el. E verses levélrészletek azonban vers-voltukon s valamelyes tagadhatatlan
ügyességükön és kecsességiikön kívül több szempontból tanulságosak: Pallas
és Minerva különválasztására elég példa van a XVI. század végének magyar
poétáinál. Elég Argirus históriájára, Adáminak Az két Musák, Minerra és
Pallas egymással vetélkednek c. versezetére (1599) és Bimavnak a Balassiakra
írt epicediumára hivatkozni. Az utóbbival való egyezésben sincs így semmi
feltűnő, de Rimaynak a Báthorvakkal való kapcsolatát bizonyító adatok mellett ez is szemet szúr. Telegdi Kata válaszából kiderül, hogy Báthoryné secretariusa támogatásával vagy éppen sugallatára szentelt a két istenasszonynak
barlangot és forrást, tehát alighanem szobrokkal is díszített barokk kertet.
Könnyen meglehet, hogy e secretarius csakugyan éppen Rimay volt. 5
Telegdi Kata Báthorynénak és secretariusának az istennők náluk levő
barlangjával dicsekvő büszkeségét figurázza ki pajkosan tréfálkozva. Mitológiai
tévedést is vet szemükre, de nemcsak a „görög mithikus vonásokkal" bizonyítja,
3
nem ékesen ?
* ekesitet et h.?
5
A Radvánszky-kódex kétes eredetű versei közt (v. ö. Irodalomtört.
Közi. 192«. 190. 1.) a „Boldog azki akarsiz lenni életedben" kezdetű (Dézsi
Balassi-kiadásában 6. sz.) istenes ének versfői a Báthori nevet adják ki, nótája pedig R i m a y „Legyen jó idő csak" kezdetű éneke. Talán éppen R i m a y
állított benne emléket pártfogójának, a m é l y e n vallásos lelkű Báthory Istvánnak. Dézsi is (id. kiad. fi62. 1.) „inkább N y í r i Báthory Istvánra, m i n t a
lengyel királyra". Balassi pártfogójára, érti a versfőket.
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hogy „ewtni'k az Homokban néha Tiuk monjath", tehát lehetnek poéták
,.noha chak ritkán azerth". az istennők forrásától, barlangjától távol is, hanem
levele versekbe lendülésével is. Maga verselt-e Telegdi Kata vagy más poétát
állít Báthoryék büszkélkedése ellenébe, arra teljes határozottsággal ez egy levél
alapján nem lehet felelni. Néhány ritmustbontó elírást lehetne felhozni a
Lukcsics közölte szövegből az ő szerzősége ellen. De főleg a második részlet
annyira szervesen illeszkedik a válasz prózai szövegébe, hogy nehéz attól
független keletkezésére gondolni; azt sem igen lehet föltenni, hogy hasonlatok
s a maga mondatába beilleszthető amplifikáció és a mitológiai játékon belül
maradó cáfolat megveiselését mással végeztette volna. A harmadik hasonlatban meg éppen őt látjuk virágai közt kertecskéjében kecsesen mozogni. Válaszát nagy félénken írja, mert hisz úgy érzi, „Pallas és Minerva oltalma alatt
liuökkel ualaszal igiekeznj" oly elbizakodottság tőle, mint „ugrasra keczketh
tanítani" stb. E vonakodásában is tréfás vetélkedés folyamán csak egy helyen
enged meg magának kissé kényesebb célzást — Acteon esetére — ; bizonyára
az egész poétáskodás az oka, hogy arra kéri ángya asszonyát: „az levelet
senki kezibe ne adja", mert „ezeket az köztünk ualo múlatsagh kedueerth
iram". Telegdi Katát tehát alighanem be kell iktatni XVI. századi verselőink
sorába, annak az enyelgő xilági lírának művelői közé, melyet Balassi emelt
magasra. Újabb nyoma ez tmnak is, hogy a magyarnyelvű költészetnek nemcsak főközönsége került ki a latin irodalomtól távolabb álló asszonyok sorából,
hanem aktív részük is volt annak fejlődésében s hagyományai folytatásában.
Lukcsics Pál is Losonczi Annához hasonlítja Telegdi K a t á t : a poétaság kedvelésében is mindenesetie rokonok. Balassi költészetének és főleg az aligha tőle
származó, de szerelmére vonatkozó Credulus-drámának háttere alig érthető
efféle poétáskodó udvar föltevése nélkül, amilyen a Minnesang virágkorában
vagy az olasz renaissance idején egy-egy előkelő hölgyet körülvett. Losonczi
Anna, a horvát bán felesége talán dalmáciai kapcsolatai útján is megismerkedhetett maga is az olasz élettel. Később már az ő főtrubadúrjától tanultak
verselni a magyar hölgyek és udvarlóik egyaránt. Thewrewk Imre köszöntője 6
és Takáts Sándor több közlése után a Lukcsics Páltól k : adott levél is sejteti,
mily sok felvilágosítást várhat idővel a magyar költészet története is a családi
levelezések feldolgozásából, elsősorban éppen a világi líra kezdeteinek homályos
kérdésében. Hiszen még mindig csak ízlés és az irodalomról való általános
vélemény, sokszor elfogultság szabja meg azt is, ki lát Balassiban hazai előzményektől csaknem teljesen független kezdeményezőt, s ki rokonhajlamú és
hasonló irányban próbálkozó körből messze kiemelkedő nagyságot.
Waldapfel

Józstf.

fi
Feltűnő, bár az eddig: ismert szövegek alapján semmi verstörténeti
folytonosságba nem állítható tény, hogy a legrégibb magyar verses szerelmes levélnek a latin levélhez a latinul nem tudó leány számára odafiiggesztett sorai közül a leghatározottabban versszerűek (Emericus Thewrewk | köszön Krisztinának 1 legyen kenvebb inhának) a Lucretia-strófa e g y periódusával azonos ritmusúak.
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Bethlen Gábor neve
az egykorú francia irodalomban.
Elek Oszkár az Irodalomtörténet 1929. évfolyamának 7—8. számában
„Bethlen Gábor és egy francia költő" címen érdekes hungaricumot közöl; megtudjuk, hogy Bois-Robert Bethlent egy költeményében magyar nevén „Gábor"nak említi és nem franciásan „Gabriel"-nek. Ez a megállapítás kiegészítésre,
sőt bizonyos mértékben korrekcióra szorul.
A harmincéves háború eseményei a franciákat érthető okokból igen
élénken érdekelte, már csak a magyar földön hadakozó Dampierre és Bucquoy
hadműveletei kapcsán is. Alig néhány héttel egy-egy nagyobb jelentőségű történelmi esemény, csata stb. után Párisban kis nyomtatott füzetecskék közölték az esemény hírét a francia közönséggel. Természetes, hogy ezekben a füzetecskékben és röpiratokban Bethlen gyakran szerepel; majdnem bizonyos, hogy
Bois-Robert „Gabor"-ja is rájuk vezethető vissza. A franciák sohasem fordítottak különösebb gondot az idegen nevek helyesírására; ezekben az 1620-as
években megjelent röpiratokban azonban csak úgy hemzseg a sok sajtóhiba.
Időrendben a legelső ilyen nyomtatvány minden valószínűség szerint a
„Lettres du Roy et des estats de Hongrie au Roy de Boheme ... des 26 Aoust
& 18 Septembre 1620." Bethlen, választott királyi méltóságának megfelelően,
csupán keresztnevén szerepel: „Gabriel par la grace de Dieu esleu Roy de
Hongrie, d'Almacie (sic!), Croacie, Sclauonie, Rame . . . " etc.
Bethlen személyének „Gabriel"-lel való megjelölése azonban meglehetősen ritka. Jóval gyakoribb a „Gabor" és a „Bethleem Gabor". Így például Fer.
dinánd királynak a spanyol királyhoz írt egyik levelében ezt olvassuk: „. . . quas
conditiones Gabor nondum victus praeseribet". (Coppie de quelques lettres
de l'Empereur interceptées & dont les originaux sont entre les mains) du Roy
de Boheme. Címlap nélkül, 1621-ből.)
Ideiktatunk néhány hasonló idézetet:
„ . . . e t en fin pratiquèrent Bethlehem Gabor, qui se dit et qualifie
vassal de liennemy commun de la Chrestienté." (Condemnation & Hautban
Impérial à l'encontre de lean George l'aisné, Marquis de BranAebourg, etc.
Traduit d'Allemand en François. A Paris, chez Antoine Vitray M. DO.
XXI. p. 7.)
Ce qui a pareillement este la seule cause que les embassadeurs du Roi
très Chréstien sont retournez sans achever le Traitté par eux commencé auec
Bethleem Gabor..."
(Extrakt
de lettres de Constantinople,
touchant
le
grand armement du Turc, é autres aduis de Hongrie, et de Boheme. M. DC.
XXI.) Ugyanebben a levélben — Extraict d'une lettre d'Amberg, que haut
Palatinat, du 20 Iuillet 1621 —- a nagy erdélyi fejedelem még háromszor
egyszerűen mint „ledit Gabor" szerepel. Ugyané füzet 1621 július 14-éről,
Bécsből kelt levelében ezt olvassuk: „II y a en outre deux autres défaites,
l'une de Setski en Trâsylvanie par Bethleem Gabor ..."
A legérdekesebb dokumentum azonban kétségtelenül Ferdinánd Edictalis
Oassaiion-jának egykorú francia fordítása. A latin eredeti természetesen mindig Gabriel Bethlent ír; a francia szövegben mégis ezt olvassuk: Edict de
Cassation, donné par la tres-sacree & Royale Ma ; esté de l'Empereur Ferdi-
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nand II. du nom sur l'inique, pretenduë &. de droiet nulle & inualide Election
faicte de Bethlen Gabor au Royaume de Hongrie" etc. „Traduict de Latin
en François sur la copie Latine Imprimée a Vienne en Autriche A Paris,
chez Antoine Vitray, M.DC.XXI." Miután ebben az iratban valamennyi
magyar név elfranciásított alakban szerepel — Sigismond Forgach de Gymes,
André Doczi, Valentin Leepes esleu Archeuesque de Colosse (sc. Kalocsa),
Laurens Ferencz — fel kell tennünk, hogy a francia fordító csupán azért
ragaszkodott a magyar „Bethlen Gabor" alakhoz, mert a nagy erdélyi
fejedelem Franciaországban abban az időben már ezen a néven volt ismeretes.
A magyar alakhoz való ragaszkodás — a vezetéknév megelőzi a keresztnevet —
tehát- pusztán a franciák eredendő ignorantiájára vezetendő vissza. Tudjuk
egyrészt, hogy a „Bethlen Gábor" nevet a franciák összetett vezetéknévnek
vélték; 1 másrészt pedig az egykorú emlékekben ezen a téren teljes rendszertelenség uralkodik. A magyar vezeték- és keresztneveket a kor írói rendszerint nem ismerik fel és nem tudják megkülönböztetni. 2
Például: „Avant hier le Colonnel Quats P e t e r . . . " ; nyilvánvalóan
Kovács Péterről van szó. „Redrey Forents son l i e u t e n a n t . . . " (sic!); íme,
mi nem lett Rédey Ferencből! (Adilis de Boheme, Hongrie et d' Allemaigne
MDCXX.) „ . . . ce pauvre Battori Gabor" (Advis sur les affaires présentes
d'Allemagne dè de Boheme. Címlap és év nélkül). Ki csodálkozik ezek után,
ha az első helyen említett Lettres du Roy et des estais de Hongrie egy
másik kiadása a magyar királyi cím comes Siculorum-ját
comte de Sicileel
adja vissza? Ez a tévedés némileg jogosult és menthető, mert hiszen Siciliát
a középkorban gyakran írták Siculiának.
A Bethlen Gábor neve körüli tájékozatlanság legfurcsább szörnyszülötté
a híres Grácián Boldizsár El Criticon c. művében található meg, mint arra
más helyen alkalmam volt rámutatni, 3 Grácián, aki Faludi révén a magyar
irodalomban is helyet kapott, nem elégszik meg azzal, hogy Bethlent lakájnak és lovászgyerekből lett fejedelemnek nevezze (!), hanem a nevét is a
felismerhetetlenségig torzítja el: egy helyütt Betlengabor-1,
később meg
egyenesen „Belengabor"-1 ír (parte I, erisi VIII; ill. parte II, erisi X.).
Alig fér hozzá kétség, hogy Grácián téves értesüléseit francia forrásból
szerezte.
Mindezek után

pedig megállapíthatjuk, hogy ha Bois-Robert Bethlent

1
L. a Grande
Encyclopédie
idevágó cikkét: „Gabriel Bethlen, en
magyar Bethlen Gabor, ce qui a été souvent pris pour un nom de famille
composé. . ." etc. — Bethlen Miklós gróf emlékiratainak francia fordításán,
nyilvánvalóan a Bethlen Gábor n e v e francia a l a k j á n a k hatása alatt ezt
. . . Rouen, 1736.
olvassuk: Mémoires historiques du comte Bethlen-Niclas
2
Ez az á l l a p o t mind a m a i n a p i g változatlanul fennáll; Körösi Albin
nevét Р. о. a különböző spanyol akadémiák t a g j a i n a k névsorában, bibliográfiákban stb. a K-betünél hiába keresnők; A L B I N alatt azonban egész
biztosan m e g t a l á l j u k . Ideje lenne m á r a külföldet erről a magyar partikularitásról f e l v i l á g o s í t a n i .

a Lásd a K E V I STA DE FILOLOGIA E S P A N O L A XVI. köt,, 278. ss.r
Oliver B R A C H F E L D : „Belengabor": un curioso error de Grácián. Madrid,
1929. L. még: „Betlengabor" (Ein Irrtum Balthasar Graciáns). Pester L l o y d ,
1929. nov. 6.
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egyszerűen Gábornak nevezi, abban a hiszemben van, hogy vezetéknevet ír;
ha tudta volna, hogy a magyar Gábor franciául Gábrielnek felel meg,
semmi esetre sem habozott volna Bethlen keresztnevét elfranciásítani.
Parlagi Olivér.

Petőfi és Tacitus?
Petőfi „Vesztett csaták, csúfos futások" c. költeményében (1848) írja
a nemzethez (Havas III, 1893):
„Föl, föl, te jobban nem szeretheted
A szép halálnál a csúf életet.
Te inkább

sírba

fekszel,

mint

mocsárba.

De aki kész a hős halálra . . ." stb.
Ez a kép — a mocsárban fekvő gyáva, szemben a meghaló hőssel — talán
másoknak is feltűnt már. Számomra az is gyanússá teszi, hogy előzőleg egy
hasonlatban művészi szándékosság készít hozzá hidat:
„Miként a sár, amelybe
Követ hajítanak be,
Ügy feecsen szét a harcok mezejéről,
Óh nemzetem, képedre a gyalázat";
mifelénk ugyanis a mocsár inkább csak a lustaságot, vagy a romlottságot
(„erkölcsi fertő") szimbolizálja.
A germánoknál ezzel szemben jogszokás volt, hogy kifejezetten a gyávákat (amint különben a corpore infamis házasságtörőt is) mocsárba rekkentették. (E. H. Meyer, Germ. Mythologie 1891, 200. 1.). Erről szól már Tacitus,
Germania 12. е.: „— ignares et imbelles et corpore infames caeno ас palude
(sár és mocsár !), iniecto insuper crate, mergunt." * Viszont Irodalomtörténet
1913, 71. 1. szerint — ahol a „tanult" Petőfi képét igyekeztem megrajzolni
és latin tudásáról is beszámoltam (71. kk.) — a költő a ..Zoltán fiam életrajzá"-ban (1849) úgy tüntette fel magát, mint Tacitus olvasóját, sőt —
tudjuk (Szépirodalmi Figyelő 1862, II. 299. 1.) — fordított is belőle, jóllehet a töredékek nyilván elvesztek. A gondolat természetesen azé, aki azt megfelelően tudta magába illeszteni és felhasználni. (Ezt már Emerson mondta
Shakespeare-ről.) Nem lehetne itt, ebben az értelemben, mégis közelebbi „hatást"
feltenni? esetleg a fordított részletekre is következtetni?
Marót
Károly.

Arany János és a kollégiumi törvényszék.
Az „Irodalomtörténet" 1930. évfolyamában (99. lap) Dercze Lajos közli
hű másolatban a debreceni ref. kollégium sedes scholastica-jából az Arany
János apró fegyelmi eseteire vonatkozó ítéleteket, hármat latin, egyet magyar
szöveggel. Ezek az eredeti közlések, bár az iskolai törvényszékek tárgya és
határozata több helyről ismeretes, általában helyesek, de a cikkhez mégis
szükségesnek tartok néhány helyreigazító megjegyzést fűzni.
* Az iszap és mocsár mint a l v i l á g i büntetés az ókor klasszikus népei
óta ismeretes (Rhode, Psyche 1894, 287. 1. V. ö. Fr. Langer, Intellektnalmythologie, 191G, 181 1.), de ez a l i g h a tartozik ide.
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A cikkíró a szövegközlést megelőzően idézi Kardos Lajosnak Arany
János Bolond Istókja című munkájából a következő részletet:
„Más ügyben azonban már az első félévben háromszor volt a főiskolai
sedes elé idézve. Első ízben mindjárt az első hónapban (november 30) a
nyilvános istentisztelet, másodízben pedig a leckeórák mulasztása miatt, végül
harmadszor későnkelésért." (102. lap.)
A cikkíró szerint Kardos Lajos e soraiban három tévedés van, még
pedig: „1. Arany csak egy leckeórát mulasztott, 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
Scholastika elé, hanem négyszer."
Ha ezeket a kifogásokat tüzetesebben megvizsgáljuk, ki fog tűnni, hogy
egyik sem állja meg a helyét és hogy a cikkírót részben félreértés, részben
tárgyi ismereteinek hézagossága vitte rá a hibáztató megjegyzések megtételére.
A kifogások közül az első az, hogy Kardos Lajos helytelenül használta
a többesszámot az óramulasztásra nézve. A sedes scholastica aktáiból a cikkíró
által is idézett latin szöveg betű szerint így szól: Praelect. publ. negl. A kérdés
azon fordul meg, hogy ezek a rövidítések hogyan oldandók fel. Kardos Lajos
bizonyára így olvasta: „Praelectiones publicas neglexerunt" s ennek megfelelően tette Arany mulasztását leckeórákra, nem pedig egy leckeórára.
A rövidített szavak ilyen módon való olvasására nemcsak a dolog természete
indította, hanem Pap Károly példája is, aki az „Irodalomtörténet" 1912. évfolyamában, tehát Kardos Lajos szóban forgó munkája előtt ugyané tárgyról
szóló dolgozatában az említett három rövidített szót így írja á t : Praelectiones
publicas neglexerunt.
A cikkíró második kifogása, hogy Aranyt nem az első félévben idézték
háromszor a törvény elé. Ezt a kifogást csak úgy tehette a cikkíró, hogy nem
ismeri a száz évvel ezelőtti kollégium tanulmányi berendezését, szemeszterbeosztását; nem tudja, hogy a téli szemeszter (I. félévnek nevezni nem elég
szabatos!) novembertől február végéig terjedt. Ha tehát Arany 1833 november
30-án, 1834 január 22-én és február 5-én állott az iskolai törvényszék előtt,
akkor ez a háromszori idézés egy félévre, Arany Jánosnak a kollégiumban
töltött első félévére esett.
A tanulmányi időnek ilyen beosztása nyilvánvalóan kitűnik a kollégium
protocollum subscriptionale-jából, amelyben a felsőbb tanulók sajátkezű aláírása két időpontban található fel, november elején és március elején. Bizonyítja ezt, ha ezt a köztudomású tényt bizonyítani kellene, Sinka Sándornak
a kollégium 1894—5. iskolai évi értesítőjében megjelent hosszabb történeti
tanulmánya, amely szerint: „Az iskolai év két félévre oszlik: az első félév
márt. 26-tól szept 17-ig, a második nov. 1-től mártiusig tart."
Arany, mikor a kisújszállási rektóriáról 1835 tavaszán visszatér, szintén márciusban subscribál újra az akkor kezdődő nyári félévre, amint azt
Pap Károlynak említett dolgozata is tanúsítja.
A harmadik kifogással talán felesleges is foglalkozni. Ha Kardos Lajos
a három első fegyelmi esetet expressis verbis az Arany János első kollégiumi
félévére teszi, nem róható meg azért, hogy egy negyedik fegyelmi esetet, amely
éppen két évvel később, 1836 február 6-án fordult elő, nem kapcsol hozzá
Arany első félévének az eseményeihez. Egyébként Kardos Lajos munkájából
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rem hiányzik ez a negyedik fegyelmi eset sem, csakhogy a logika ós idö rendje
szerint azt Aranynak nem első, hanem harmadik és utolsó kollégiumi félévének eseményei során tárgyalja. (Id. m. 112. lap.)
A második és harmadik kifogás közt lehetetlen némi ellenmondást is
észre nem venni, ha t. i. a cikkíró sokallja az első félévre tett háromszori
idézést, mert szerinte csak kettő esett erre az időre, miért követeli akkor
Kardos Lajostól, hogy ezt. a negyedik, sokkal későbbi fegyelmi esetet is az
első félév történetében ismertesse.
El kellett ezeket mondanom, s a kényszerítő okot bizonyára nemcsak
az Irodalomtörténet
szerkesztője, hanem olvasói is be fogják látni, egyréezt
azért, hogy egy halott írónak, e folyóirat egykori munkatársának lelkiismeretességéhez és megbízhatóságához ne férkőzzék kétség, másrészt és nem kevésbbé
azért, hogy a debreceni kollégium tanulmányi berendezéséről és Aranynak a
kollégiumban t ö l t ö t t diákságáról csak minden tekintetben elfogadható ismeretek jussanak irodalomtörténeti köztudatba.
Kardos Albert.

Radákovits vagy Radankovits?
Vas Gereben családi nevének két változatát ismeri és használja az irodalom, t. i. Radákovits és Radankovits. Régebben inkább a Radákovits alak
volt használatos, újabban gyakran találkozunk a Radankovits névvel. A szerkesztésemben megjelent Magyar Irodalmi Lexikon írása idején idevonatkozó
kutatásaink alapján a Radankovits alakot találtuk valószínűbbnek, főképen
Váli Bélának, a Figyelő 1883. évfolyamában közölt adatai alapján s ezért
mertük ott határozottan azt írni, hogy „nem Radákovics".
Hogy azonban a kérdésre teljes világosságot deríthessünk, igyekeztem a
lexikon megjelenése óta is felkutatni a még esetleg található új adatokat.
Amennyire módomban állott, megkerestem azokat a helyeket, ahol Vas Gerebenre vonatkozó adatokat sejtettem s most ezeket az ú j adatokat a régiekkel
egybevetve, megkísérlem eldönteni a kérdést.
Váli Béla az említett helyen teljes határozottsággal a Radankovits név
helyessége mellett foglalt állást. Igazolására a következőket hozza fel: „Vas
Gerebent nem igen ismerték,... de apját annál inkább s őt Radankovitsnak
nevezte Dunántúl minden gazdatisztje s ismerőse". E z t igazolja:
„1. A még (1883-ban) életben levő 79 éves W o j t a Károlvné, kinek férje
szintén Enyingen herceg Batthyányt szolgálta, mint tiszttartó.
2. Kovács József körmendi lakos, ki R. Mihály 1815 november 26 án
végbement esküvőjén is jelen volt, mint R. M. menyasszonyának, Fitos Júlia
szüleinek szomszédja.
3. Fitos Katalin, férjezett Megyhegyi Vincéné, ki Enyingen tartózkodott
a R. Mihály családjánál huzamos ideig.
4. A körmendi házasultak jegyzőkönyvének 1815. évi november 26 i
rovata, melyben Pinka-Mindszenti „Michael Radankovits, Rom. cath. 30 ann.
huszáros dominalis" „Julianna Fitos 22 ann. virgo nobilis"-szel egybekelése
foglaltatik.
Nem tudhatni mi okból — ír*ja tovább Váli Béla — gyermekeit Radankovits Mihály a keresztelő anyakönyvbe már 1817., 1819., 1821., 1823., 1825,
Irodalomtörténet.
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évben következetesen Radakovitsnak Íratja. Gyermekei is ezt viselték és nem
az ősi nevet."
Amint látható, Váli Béla érvei között csupán egy van, ami komoly bizonyítéknak elfogadható, t. i. a 4. pont alatt közölt körmendi jegyzőkönyvi
adat Vas Gereben atyjának Fitos Juliannával kötött házasságáról. A többi
nagyobbára egyszerű embereknek csupán hallomásból ismert adata. Azt pedig
jól tudjuk, hogy még ma is megtörténik, hogy a nép ajkán egy-egy kevésbbé
gyakori név megváltozik. Az első rosszulértés, vagy szokatlan hangzás folytán általánossá válik az elferdített alak. (Ismerek vidéket, ahol egy oda telepedett, Ádor nevű ember nevét hosszú időn á t következetesen Aldor-nak ejtették.) Száz esztendővel ezelőtt még az ilyen hivatalos bejegyzések is, mint
pl. a házasságról felvett jegyzőkönyv, vagy a keresztelési adatok, csak szóbeli
közlés, de nem írásos okmányok alapján történtek. Azt kell feltételeznünk,
hogy ilyen szóbeli elferdítés alapján került a házassági jegyzőkönyvbe is a
Radankovits név. Mert semmi magyarázatot nem találunk arra, hogy miért
használta és használtatta később a Radákovits Mihály nevet, ha nem ez lett
volna a helyes. Mégis csak neki kellett ismerni legjobban nevének a helyes
alakját. Bizonyára ezért Íratta gyermekeinek a keresztelési anyakönyveibe is
ezt az alakot.
Végeredményben tehát azt kell mondanom, hogy tévedett Váli Béla, amikor a Radankovits alakot fogadta el helyesnek.
Megkerestem az ozorai (Tolna vármegye) anyakönyvben Vas Gereben
születési adatait. Szószerint: Kereszt, óv, nap: 1823., 9. apr. — Ker. neve:
Josephus. Szülők neve: Michael Radakovits, Julianna Fitos. — Ker. szülők
neve: D. Michael Bendekovits, D. Anna Henyei. — Keresztelte: R. D. Mathias
Horváth capel. Tótkesziensis. — Megjegyzések rovatában: Vas Gereben név
alatt később híres magyar népíró.
Ezekhez az adatokhoz Cserti István ozorai plébános úr a következőket
fűzte: A régi anyakönyvekben csak a keresztelés napja van feljegyezve. Vas
Gerebent 1823. ápr. 9-én keresztelték és valószínű, hogy ápr. 7-én született.
Ezt abból következtetem, mert i t t még nem igen régen az volt a felfogás az
édesanyák körében, hogy ők „pogányt nem szoptatnak", ami azt jelenti, hogy
— ha lehetett — az újszülöttet még a születése napján megkeresztelték
Ha pedig ez nem volt lehetséges, —- mint Vas Gereben esetében is valószínűen
nem volt lehetséges a nagy távolság miatt, meg azért is, mert a szomszéd
Magyarkesziből hozták a keresztelő papot is, — akkor a születés után 1—2
nap alatt megkeresztelték a gyermeket.
Bárhogyan álljon is most már a dolog — a születési adatok hiányában, — a keresztelésre vonatkozó anyakönyvi bejegyzést kell hitelesnek elfogadnunk Vas Gereben családi nevének az eldöntésénél, az a t y j a nevére
vonatkozó szóhagyománnyal és atyjának az esketési anyakönyvi bejegyeztetésével szemben. Mert ez is éppen olyan okiratnak tekintendő, mint a t y j a
házassági jegyzőkönyve. De ebben az utóbbiban használt Radankovits alakot
utóbb maga az atya javította Radákovits-ra. Ezért tehát ennek kell előnyt
adnunk. Radákovits néven állították ki az ügyvédi oklevelét is. (Igaz ugyan,
hogy egy Radákovits Bódog nevy gazdasági gyakornok bizonyítványával iratkozott. be jogásznak (1843), dé/ már ezt megelőzőleg is a Radákovits nevet
liasználta.) A család kétségtelenül nemesi származású volt. Nagy Iván
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(Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IX. köt. Pest,
1862.) említ egy Radákovich és egy Radakovich családot, de Radankovitsot nem.
Mindezeken kívül idézem a Magvarkeszi község anyakönyvében található
következő, idevonatkozó bejegyzéseket: 1821. aug. 22.-én mint keresztszülők
szerepelnek: Michael Radankovits et Julianna Fitos. — 1821. okt. 28-án
ugyanúgy: Michael Radákovits et Julianna Fitos. — 1822. jún. 10.-én mint
keresztanya: Julianna Radákovits. — 1826. dec. 27.-én mir.t keresztszülők:
M chael Radákovits et Julianna Fitos.
A négy bejegyzés közül tehát csak az első említ Radankovitsot, a többi
már Radákovits.
Végül megkérdeztem Legény Oszkár szekszárdi gazdasági felügyelőt, akinek az édesatyja Vas Gereben első feleségének (Legény Katicának) a testvére
volt. О idevonatkozólag a következőket mondotta: „Nagyanyám házánál
Vas Gereben sokat megfordult s nagyanyám nekünk gyermekeknek sokat
beszélt róla. Ö a nevét mindig úgy mondta: Radakovits József". -— Véleménye
szerint esetleg még Győr város levéltárában lehetnek a családra vonatkozó
iratok.
Egybevetve most már pro és contra minden adatot, mégis csak a Radákovits-alakot kell Vas Gereben családi nevéül elfogadnunk, mindaddig, amíg
valami még erősebb írásbeli bizonyíték, pl. nemesi oklevél, adománylevél stb.
az ellenkezőjéről meg nem győz.
Ványi Ferenc.
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Jakab Ödön.
Ötven esztendeje, 1880-ban, jelent meg: J a k a b Ödön első
verskötete. Azóta a magyar közönség állandó szeretete övezi,
az ország első irodalmi testületei, az Akadémia, KisfaludyTársaság, Petőfi-Társaság emelte t a g j a i sorába, az irodalmi és
társadalmi kitüntetéseknek egész sora díszíti, és — ami a
legnagyobb Istenáldás — deresedő fejét ma is friss egészség,
f r i s s kedély, f r i s s költői véna életkoszorúja köríti. Ügy érezzük, illő dolog ennél az ötvenesztendős határkőnél nekünk is
megállanunk, hogy vázlataink soi'án kísérletet tegyünk mi is
ennek a költői pályának jellemzésére.
Szellemi a r c u l a t j á n a k eredői — a megmagyarázhatatlan
egyéniségen kívül — székely származása, t a n á r i pályája, Petőü
nagyságának varázsa, Róza elvesztése. A természet csodálatos
szépségei közül elsőnek a székely falu ragadta meg szívét;
zöldelő völgyben a házak, az ezüstös fénnyel szaladó folyó, a
vadvirággal t a r k a hegyoldal, a n n a k gerincén a tarka f e j f á s
temető. A temetőhöz köti első mély élménye: ide temette a
megtörött anya, ide kísérte a gyerekárva az édesatyát; innen
cseng feléje a csendes béke, innen fénylik szemébe a templom
tornya, innen vésődik emlékezetébe a bús harangszó. A messzeszakadt fiúnak lelkében megjelenik néha az a törpe házikó,
melynek ütött-kopott fala az édesanya életét rejti. Fehérhajú,
fehérlelkű asszony magányossága villan elénk; nehéz a
keresztje, de mégis szívesen vállalja a másét; hozzá megy bajával a szomszédság, s gyógyultan távozik, inert a szív sebére
résztvevő könnyei, a test b a j á r a füvei, virágai enyhítő írt
adnak. Ez a meleg szív ültette az érzés minden virágát költőnk
szívébe is; egyik legszebb versében megható hálával dalolja:
Minden kicsinyke dal, amelyben
Hazát, szerelmet énekeltem.
V a g y örömet és bánatot:
Mig e világra nem jövők el,
Dallamával és melegével
A szíved alatt szunnyadóit.

Versimnek minden egy szakassza
A te kebledből van szakadva.
A te sajátod mindenik:
Te v a g y az édes hangú szerző,
fin csak a hangszer vagyok, melyről
A dalt mások megismerik.
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Dalaimból, ha többet árad
A csüggedés és méla bánat.
Mint az öröm s a jó remény:
Csak abban áll az oka ennek.
Mert a te m e g v i s e l t szivednek
ö r ö k l ö t t búját zengem én.

Még egy örökségről beszél a költő: a falu népének m a g y a r
beszédjéről. A n a g y v á r o s cifra és fakó l á r m á j á b a n ébred erre
reá, a szavak szép csengésére, a beszéd tiszta folyására; „bölcs
keresetlenség értelemben, hangban, idegennek n y o m a sem ebben,
sem abban". Ez a keresetlenség, ez a tiszta m a g y a r beszéd, a
hangnak ez az egyszerű melódiája Jakab Ödön íróművészetének legvonzóbb sajátossága m a r a d t . De a székely lélek is
megnyilatkozik benne. A legkülönb népnek t a r t j a a székelyt,
becsületéért, józan szorgalmáért. Jól esik látnia emberi büszkeségét, a szabadsághoz való ragaszkodását, nagyszerű természetes eszét, nemes szívét, haláltól nem rettegő nyugalmát.
Eleven gátat érez benne a déli és keleti támadások ellen, és az
országcsonkításkor ezért a hűséges törzsért f á j legjobban a
szíve, lobog legjobban a haragja.
Petőfit m á r azért is szeretnie kellett, mert az a székelyt
tartotta a világ legkülönb katonájának. De nemcsak ez vonzza
a nagy elődhöz: minden, amit benne csodálhat, emberi és költői
eszménye neki is. A pesti szobor felállításakor büszkén dalolja,
hogy Petőfi egyszerű falusi házban született; a természet oltotta
bele a nemes érzéseket; a nép nyelvén szólott és a nemzet érzéseit dalolta; a m a g y a r föld szépségeinek volt a r a b j a ; tiszta
szerelem égett szívében; harcolt és meghalt a hazáért. J a k a b
Ödönt ez a lélekközösség teszi Petőfi leglelkesebb hívévé. Benne
is ugyanaz a m a g y a r büszkeség él, ugyanaz a hit a nemzet
jövőjében, bizalom erejében, közösség szenvedéseiben. Himnikus
lendület r a g a d j a a tollát, amikor a márciusi napokról, a szabadságharc hősi erőfeszítéséről, az a r a d i vértanuk büszke haláláról énekel. Nemegyszer panasz fakad az a j k á n : miért nem
élt ő is abban a titáni időben! — F á j a szívének a változás,
hogy az áldozatos hazaszeretetet az okos meggondolás váltotta
fel. Gúnyosan emlegeti a józan hasznot, a mai kor szülöttének
egyetlen vezérét. Keserűség és panasz tör ki belőle, amikor a
m a g y a r s á g tehetetlenségét látja. Érzi, hogy így el kell pusztulnia a népnek, ha nem ébred erejének tudatára. Sóvárogja
a nagy fergeteget, a szilaj, könnyelmű zivatart, „mely ha rombol is itt amott, de újulás, de termékenység zsendül, hol végig-
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vágtatott". A kockázatot biztosabbnak érzi a tespedésnél, s csak
átkozni t u d j a a kiművelést, amely ősi erkölcséből ezt a népet
kiforgatta, kezeire béklyót vetett, félelmetes k a r d j á t jámbor
ereklyének üveg alá tette. A nemzet múltjának és erejének
kigúnyolását panaszolja a magyar kommandó megtagadásában:
a világ gúnykacaját hallja a meghunyászkodó tehetetlenség
nyomán. De f á j egyéb is m a g y a r lelkének: a honfoglaló
m a g y a r parasztnak nincs tenyérnyi földje sem; verejtékének
esőzése másnak vetését öntözi. A m u n k á s keserű m u n k á j a mellett szomorú megértés tölti el: „az itt a rend, hogy m í g egyik
henyél, mást addig gondok terhe n y o m alá, kenyérért egyik
f á r a d t a n zenél, s a másik mulat, vígan járva rá". És felsír
benne a fájdalom, a m i k o r a magyar paraszt tömeges kivándorlását olvassa, mert t u d j a , hogy „nem v á r arra hosszú élet, ki
van mondva az ítélet, levelei amely fának idő előtt hulldogállnak".
A lírai költőnek azonban csak a r r a van inódja, hogy a
maga lelkének érzelmi reflexében villantassa meg a társadalom
bajait, egy-egy sóhaj, egy-egy keserű kifakadás, panaszos
elbúsulás mélyéről éreztesse a külvilág b a j á t , nyomorát.
A prózaíró m a g á t a jelenséget rajzolja, a kívülálló embert
festi, magát a b a j t szólaltatja meg. J a k a b Ödön lelkének tartalmához is szépprózai művei visznek közelebb. Csakhogy ha
valahol, bizonyára a szépprózában van legerősebb suggestiója
egy-egy nagyobb tehetségnek. A m i k o r Jakab Ödön fellépett,
a legkedvesebb m a g y a r író J ó k a i volt; s bármennyire sokoldalú is Jókai, írásainak, különösen novelláinak mégis megvan a speciális jellege. Jakab Ödön írásai közt is gyakran akad
elénk egy-egy darab, amelyet szinte a Dekaineronból kiszakítottnak érzünk. T a l á n legjobban a komikus alakok megszólaltatása, az elbeszélés egyszerű közvetlensége, mesterkéletlensége,
a jószívű elbeszélő meghitt h a n g j a emlékeztet a mesterre. Pedig
J a k a b Ödön komikumának legbővebb forrása m á s : a fővárosba
ránduló vidékiek körül forog. Kedvező alkalmul kínálkozott a
millenáris ünnepségek nyara, de elhihető volt a vidéki látogatók inváziója m á r csak azért is, hiszen az író erdélyi faluból szakadt a fővárosba. Ezeknek a komikus elbeszéléseknek
annál melegebb a levegőjük, m e r t a komikum nem csak egyegy alakját önti el, hanem mindegyiken felcsillan. Csak egyet
ragadok ki a sok közül, a Vágóhíd című elbeszélést. Már a
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megindulása hangulatot intonál, amelyet a s a j á t családi viszonyaira vonatkozóan, tehát meghitt jelleggel mond el az í r ó :
azzal a vallomással, hogy olyan rokona egy sincs, akitől a k á r
csak viseltes r u h á t is örökölhetne, de annál több a távolabbi
rokon. Ezeket a távolabbiakat azután tovább osztály ozgatja:
minden követelés nélkül élőkre és olyanokra, akik szere tetőkkel lépten-nyomon kellemetlenséget szereznek neki. Az olvasó
érzi, hogy itt m a g á n a k az írónak megtréfáltatásáról lesz szó,
de azt is l á t j a előre, hogy a baj nem lesz nagyobb; tehát hangulata a tréfás elbeszélésre pompásan elő van készítve. És ha
az író ért ahhoz, hogy a nevetségesség vizes lepedőjét végre
mégis csak más, ne ő vigye el, ha váratlan fordulatot tud
meséjébe kerekíteni, megnyerte az olvasót. E l kell ismerni,
hogy J a k a b Ödön bővében van a komikus ötleteknek; eszembe
jut az öreg gavallér, aki vidéki bálra kíséri a rokon-család
leányát, de büszke bokrétáját félremagyarázzák, s az öreg gavallért megszégyenítik; vagy a frakk-kölcsönzés pompás tréfája,
vagy a sikkasztónak birtokvásárlóként való megvendégelése.
Az ilyen ötletek bőven fakadnak tolla alól, ha n e m is sikerül
mindig egy-erővel csattanós elbeszéléssé sűríteni őket. Az is
szemmellátható, hogy az írónak v a n jó megfigyelőképessége.
Az alak-megfigyelések közül csak Domokos bácsira hivatkozom,
erre a kolozsvári csupa-szeretet emberre, aki jótanácsaival
pompásan útját v á g j a az öccse pénzkérésének. És nem hallgathatom el azt a nagyszerű jelenetet, amelyben a katonafiáért
a városba menő a p a a katonatiszt csomagját a kocsiba segíti.
Egy-egy vonás meglepően éles szemre, igazi élménygyüjtésre vall.
J a k a b Ödön érdeklődése azonban nem merül ki ezekben
a külső megfigyelésekben; Élet című kötetének elbeszélései például csaknem mind a nagy indulatok egy-egy pillanatát vetik
vászonra. Szívesen választja az érzések összeütközését, az életnek legdrámaibb mozzanatait. L á t j u k a szemérmes leányt, aki
utolsó beszélgetésének szerelemvallásával könnyít magán; a
becsület vakját, aki a gyanúsítás lehetőségének elgondolása
miatt zavarodik meg és végez önmagával; az asszonyt, aki
hűtlen uráért hazugnak vallja m a g á t ; a megcsalt férjet, aki
nem lövi le ellenfelét, mert nem a k a r j a olyan a n y á v a l árvának
hagyni a gyermekét. Nem mindig sikerül írónknak valószínűvé
tenni meséjének csattanóját, de a döntő pillanat kiélezése a
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legtöbbször lenyűgözi az olvasót. Az mindenesetre szembetűnő,
hogy ezek az írásai egy-egy lelki h a r c megjelenítését kísérlik
meg, tehát tisztán művészi feladatot. Ebbe a művészi célkitűzésbe azonban a legtöbbször beleszól az író meleg szíve; ez
a szív, amely s a j n á l j a az ember szenvedését, még inkább azokat a bajokat, amelyeket kiki maga m é r önmagára. Innen van,
hogy legtöbb írásában az élet szomorúságát fedi fel. Vessünk
egy pillantást a falu életére, amint az itt megjelenik. A szerelmes űatalok boldogságát meggáncsolja a vagyon kérdése.
A vagyon a legfontosabb momentum a házasság megkötésénél.
A házasságban nincs igazi hűség: m a g a a megúnás is elég
ahhoz, hogy a f é r j e l h a g y j a asszonyát. Veszedelmes csapda a
régi emlék és erős megejtő a túlságos biztonságérzés. A szerelem tüzét a közelség szítja fel, és a szerelem nekilobogó lángját sem régi érzés, sem meggondolás fékentartani nem tudja.
Csak a gyerek a megtagadhatatlan kapocs. A földnek odanyügöző ereje van, s ha elvész a föld, az élet értelme veszett el.
Néha n a g y az élet kísértése, de a parasztban van erő, hogy
azt leküzdje. A hála nem nagyon tartós a falusi emberben,
különösen ha városi i r á n t lenne kötelező. A hűség is megenged
némi csalafinta haszonkeresést. A kapzsiság a legnagyobb veszedelem, de ha bűnös ú t r a visz, sohasem marad el a büntetése.
Maga az élet ilyen problémák köré fonódik J a k a b Ödön írásaiban. Nem merül el az életnek r a j z á b a n , nem ismerteti meg
olvasóival a m a g y a r falu ezer színét, a magyar paraszt életének apró-nagyobb fordulatait, csak egy-egy mesemozzanat
r a g a d j a meg a tollát. Írónkat a mese érdekli, nem a magyar
élet; a születés és halál misztériuma itt elmosódik. Az élet egyszintű. A lélek csak egy irányban nyilatkozik meg.
Azok az elbeszélései is éreztetik ezt az egyszintűséget,
amelyek a városi emberről szólanak. De ezek megadják a
magyarázatát is ennek a sajátosságnak. Az ember a társadalom
bajait nem t u d j a hideg szemmel nézni, az emberszeretet arra
biztatja, hogy segíteni próbáljon r a j t u k . Jakab Ödön írásainak
ilyen rejtett nevelő tendenciája v a n ; tendencia, amely nem
sokkal több egyszerű óhajnál, figyelmeztetésnél, t r é f á s kifigurázásnál. Különösen h á r o m vonatkozásban érzi az olvasó ezt:
amikor gyermekről, modern leányról vagy modern gavallérról
mond mesét. A gyermek túlságos kényeztetése egész sereg
t r é f á s elbeszélését ihlette. Felsült leányalakjai m i n d képzelgő,
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háztartáshoz nem értő, rendet és otthont meg nem becsülő
leányok. A férfiak közül a pesti zsúrok neveltje a legellenszenvesebb a szemében. De az élet mindennapisága is állásfoglalásra készteti: csakhogy az állásfoglalás egy-egy történetté
kerekedik. A becsületes emberszeretet, józan társadalmi erkölcs
nevel J a k a b Ödön írásaiban.
Már egyik korai költeményében ezzel a képpel szemlélteti
költői p á l y á j á t : „Vetem a sok remény-magot, de csak vetem, s
nem aratok." Lantján többször felhangzik a szomorkás vallomás, hogy csak a jövendő érti meg. Annál nyíltabb ez a
panasz, mentől nagyobb közönséget hódít a modern költészet.
Ennek a modern költészetnek p r o g r a m m j á b ó l csak egyet érez
ki, a mindenáron újatkeresést. A régivel szemben „idegenes
báját, h a n g r a merészet, értelemre b á r g y ú t " lát a modernek
köteteiben; úgy érzi, a csalogányt a v a r j a k harsogják túl, s
ilyenkor az igazi dalnok vagy elnémul, v a g y a jövőnek dalol.
Az ú j költészet az élet nyomasztó problémáit kívánja témának; önmagát viszont dalköltőnek tudja, dalfakadását a bőven
buzgó f o r r á s önkéntelenségével t a r t j a azonosnak. A k r i t i k u s
igazat ad a költő e hasonlatának: J a k a b Ödön legszebb költeményei csakugyan ilyen önkéntelen f a k a d t dalvirágok. Mentől
egyszerűbb, mentől sóhajszerübb a megnyilatkozása, annál
művészibb értékű. Van u g y a n azoknak a verseinek is varázsuk,
amelyekben az ötlet éle vagy csattanója a fontosabb, de a
varázs tisztán a dallamon nyugszik. Mennyivel szebbek az
önkéntelen hangulatfoszlányok, az élmény nyomán gondolati
kihangzást hozók, különösen, ha ez a reflexív rész képben,
hasonlatban olvad fel! Ennek a t í p u s n a k szemléltetésére a
Temetés címűt ragadom k i : az első versszak jólismert népdali
dallam hangulatos melódiájával egy jelenetet vet elénk: kékszínű gyászkocsi, hat fehér ló, muzsikaszó, — temetnek egy
fiatal l á n y t . . . A második résztvevőn a d j a a halál okát: nem
adták őt annak, kire szíve vágyott, s gyönge volt tovább viselni
a szomorúságot. E r r e természetesen vetődik fel az általános
jellegű rosszalás: mért is kell a szívnek durván parancsolni,
szerelmes i f j a k dolgába mért kell beleszólni! — S ezt a ténysajnálást ismétli három versszak képtartalma. A kis költemény
azok közé a r i t k a lírai versek közé tartozik, amelyekben a belső
tartalom születése teljesen egybeolvad a kifejezés pillanatával,
vagy legalább is sikerül ezt az együttességet éreztetnie.
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A legnagyobb lírikusok, P e t r a r c a és D a n t e költői kincse
is figyelmeztet a r r a , hogy nagyon nehéz, talán lehetetlen is ezt
a közvetlen együttességet megőrizni akkor, h a a költő egy-egy
erősebb hatású élményét dalciklusban aknázza ki. És mégis
J a k a b Ödön költői terméséből a magyar közönség a Róza-Yötetet szerette meg legjobban; azt a kötetet, amely a sírbakísért
feleség emlékének van szentelve. Mi ennek a magyarázata? —
Elsősorban az, hogy a dalok legnagyobb része csakugyan a
szomorúság által felkavart szív legmélyéről fakad. Az olyan
versnek igazán önkéntelenül kellett fakadnia, amelyben a m u l t
sóhajtása u t á n a vesztés f á j d a l m a , s annak természetes kísérőjeként az elkívánkozás ó h a j a száll a dal h á r o m versszakában
felénk. Még ott is, ahol a f o r m a a melódia tudatos megválasztását sejteti, a vázlatos intérieur, a felködlő emlék, a felsíró
á r v a s á g és vesztéspanaszlás megkap, áthat, szép. De van v a l a m i
abban az egyszerűségben is, amely ezeket a dalokat á t h a t j a :
az ember érzi, hogy ezek a versek igazán könnycseppek, önkéntelenek; v a g y ha tudatos szándék Íratja őket, ez sem más,
csak a szeretet, amely Róza emlékét ápolja, az elvesztettet
emlékéletre kelti. És talán éppen ez a m a g y a r á z a t a annak, h o g y
az egy-érzés dalolásában nem b á n t egyhangúság; a költő a n n y i féle módot talál fájdalma megéneklésére: párbeszédben, ö n m a g a
szemléletében, élményelmondásban, visszakívánásban, f e l f á j ó
dícsérgetésben, elkívánkozásban, árvasága panaszolásában.
J a k a b Ödön lantján a m ú g y is a szomorúság, melankólia
az otthonosabb; meglepően sok temető-verse van, és lírája azzal
mélyült, hogy ezt a verseiben uralkodó hangulatot az életkor
is. egyre természetesebbé tette. Egyik régebbi versében az a
mesterkélt probléma kínozza, hogy ha meghal, többé nem tud
emlékezni szerelmesére: , J I o g y ezt az a j k a t egykor csókolám,
hogy ezt a hangot egykor i s m e r é m . . . " Mennyivel emberibb
utolsó kötetében a halál felvetődő gondolata: természetes borzongás fut végig rajta, amikor az ősz teregeti a hulló leveleket,
mert a saját s í r i ágyára kell gondolnia; de érzi, hogy a csendes elpihenés á l m a mégis csak megnyugtat.. A sírontúlnak nehéz
kérdése nem is igen b á n t j a : tudja, hogy azt emberi értelemmel megoldani nem lehet, h á t ráengedi m a g á t a hitnek sajk á j á r a . H a f á j őszülő f e j é n e k valami, m a g a az öregedés konstatálása f á j , a tudata annak, hogy az emberkor lejtőjére j u t o t t ,
nem emelkedhetik tovább. Magában a változás megállapításá-
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ban talán némi legénykedés is van, de az igazabb hangú versek
bölcsen elismerik: természet r e n d j e ki van szabva itt.
És még valami színezi ezt a megnyugvást: az önmaga költői értékébe vetett hit. Az értékelő k r i t i k á n a k meg kellene
felelnie a r r a a kérdésre is, h o g y ez a hit mennyiben jogos;
vájjon a jövő korok csakugyan ismerik és szeretik-e majd ezt
a költőt1? — H a az ember végiglapozza a Shakespeare-kultusz
történetét, ha tehát a legnagyobb emberi szellem értékelésének
ú t j á t vizsgálja, r á kell, hogy döbbenjen minden földi értékelés
változandóságára. De ha a nemes érzések életerejében bízunk,
ha elképzelhetetlennek t a r t j u k a könny elmaradását a feleség
s í r j a felett, a gyermek h á l á j á n a k kihaltát az édesanya i r á n t , és
ha valljuk azt, hogy az igaz érzés mindig a legegyszerűbb és
legtermészetesebb megnyilatkozást keresi, h i n n ü n k kell azt is,
begy J a k a b Ödön költészetének egy-két f o r r ó dalgyöngyében
fenn kell maradnia Jakab Ödön emlékének is.
Alszeghy

Zsolt.

BÍRÁLATOK.

K a t o n a - e m l é k k ö n y v . A költő halálának százados fordulójára kiadja
a kecskeméti Katona József-Kör. Szerkesztette Hajnóczy Iván, a Kör
alelnöke. Kecskemét, 1930. 130 1.
Tartalma: Hajnóczy Iván: Katona-emléke Kecskeméten. — Katona
József vadásznaplója. — Katona felirat-tervezete Koháry herceghez. —
Csányi János: Katona József. — Sebeshelyi Gábor: Bánk bán. — Marton
Sándor: Katona József költői öntudatossága. — Bartucz Lajos: Katona
József földi hamvainak exhumálása. — Hajnóczy I v á n : Katona életének és
müveinek bibliográfiája. — Liszka Béla: A kecskeméti színház és szinészet
múltja. — Műmelléklet: Katona József legrégibb képmása és Katona József
koponyájának három fényképe.
Kevés alkalmi kiadvány adott aránylag kis helyen értékesebb t a r t a l m a t
a kecskeméti Katona-emlékkönyvnél. Ez kétségtelenül Hajnóczy Iván érdeme.
A kiváló irodalmi kutató nemcsak maga ért ahhoz, hogyan kell a tudományos dolgozatokat minden sallang nélkül, magvasan megírni, hanem úgy
látszik munkatársait is rá tudta venni, hogy kevés szóval hasznos dolgok a t mondjanak.
ö maga a Kecskeméten található Katona-vonatkozásokat világos
rendbe állította s a drámaíró munkáinak kiadásait, fordításait és a reá
vonatkozó irodalom minden termékét gondosan felsorakoztatta. Nem lehet
elég elismeréssel szólni arról, milyen értékes munka ez; méltán csodálkozik az
olvasó, hogy a vidéki élet elszigeteltségében ilyen alapos bibliográfiát és
repertóriumot adhat valaki. Mintául szolgálhat minden hasonló egybeállításnak.
Bartucz Lajos cikke a szakjában jártas antropologus fejtegetése; jól
megírt jelentés; nemcsak a szaktudós, hanem minden művelt ember is érdeklődéssel olvashatja. A drámaíró koponyájának fényképfelvételeit kár volt
közzétenni. Borzasztó a tudomány tolakodása és zsarnoksága, az emberek
kíváncsisága és akaratlan kegyelethiánya. Befurakodunk a családi élet szentélyébe, kifürkésszük a nagy emberek alacsony vonásait, megbolygatjuk sírjukban a boldogtalan csontokat, végül még az utókor illúzióját is lerontjuk
azzal, hogy borzalmas halálfőre cseréljük ki a nemes férfiarcot. Az ismeretlenül porladó paraszt boldogabb a híres embernél: békében hagyják
halála után.
Szövegkiadás gyanánt Katona József tréfás vadásznaplóját s a kecskemétiek nevében a város földesurához, Koháry Ferenc herceghez, írt alázatos
kérését kapjuk. Az akkori idők társadalmi felfogására és csúszómászó
stílusára jellemző a Magosságos Hertzeg Úrhoz intézett esengés következő
részlete: „Hercegséged kegyelmes lábai előtt leborulván mély alázattal esede-
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zünk méltóztasson minket hív jobbágyait . . . kik is örökös jobbágyi tisztelettel hercegséged kezeit csókolván maradunk nagykegyelmü hercegségednek
legalázatosabb szolgái és hív jobbágyai. A nagyméltóságú herceg őmagosságához nyújtott alázatos esedezése a nyomorúság igája alatt szenvedő kecskeméti szegénysorsú köznépnek." Ez kissé másként hangzik, mint a Bánk Bán
büszke dikciója.
P. J.

Jakubovich Emil és P a i s Dezső: Ó-magyar

olvasókönyv.

Pécs, 1929. 312 1. Danubia kiadása.
A Pécsett megjelenő Tudományos Gyűjtemény című könyvsorozatban fogla 1
helyet ez a kitűnő összeállítású olvasókönyv. A legrégibb magvar kódex
•előtti évszázadokból fennmaradt nyelvemlékeinkből van egybeállítva. Bevezetésképen nagyértékű fejtegetéseket kapunk a Jókai-kódex előtti időkből ránkmaradt nyelvemlékek különféle típusairól, a nyelvemlékeinkre vonatkozó
kutatás haladása mellett ezeknek a nyelvtudomány fejlődésében mutatkozó
korszakos fontosságáról és egyéb tudományos jelentőségéről. Még bevezetésként kifejtik az összeállítók a szerkesztésben követett szempontjaikat. Függelék gyanánt közlik a XI—XII. századból eredetiben fennmaradt okleveleink
jegyzékét. Egy tájékoztató zárja a kötetet a fontosabb oklevélkiadványok
nyelvtudományi használhatóságáról.
Az időrendben közölt eredeti nyelvemlékekhez a szerkesztők semmiféle
nyelvészeti magyarázatokat vagy felvilágosításokat nem fűznek, mindössze
a legszükségesebb útbaigazító, tárgyi vonatkozású jegyzetekre szorítkoznak.
Nekik ugyanis legsürgősebb szükségletnek látszott annak a tudományos célnak
a kielégítése, hogy a nyelvtudósainknak, aztán a kutatóknak és érdeklődőknek
minél több tanulnrányozni való anyagot bocsátanak rendelkezésére. Másodlagosan a kiadvány a nyelvtörténeti egyetemi o k t a t á s szolgálatára is készült
segédkönyvnek, ezért még a nyelvemlékek egykorú kiejtés szerint való olvasására sem tesznek a szerkesztők semmiféle kísérletet.
A legnagyobb elismerés, ha azt mondjuk, hogy a tudós szerkesztők kitűzött céljukat hiánytalanul elérték. Mert amellett, hogy hatalmas mennyiségű és megbízható anyagot szolgáltattak a nyelvtörténeti kutatásnak,
a nyelvtudósokkal olyan tudnivalókat közölnek, amelyek az ő rendes munkaköreiktől távolesnek, de amelyek nélkül elfogadható eredményekre, biztos
megállapításokra nem juthatnának. Ezek a nyelvélet első történetidejéből való
maradványok biztos paleográfiai és diplomatikai tájékozottságot kívánnak. Azért soha talán szerencsésebben nem találkozott két szerkesztő
oly eggyé olvadó kiegészítésben, mint Jakubovich Emil és Pais Dezső
Ezekután nem is kell mondanunk, hogy a közölt emlékek — csekély kivételtől eltekintve — eredetiről vagy fényképről vannak leírva, tehát tökéletesen
hűek s így a tudományos kutatásnak szilárd alapját adják.
Kár, hogy a tisztán tudományos célokat szolgáló munkát éppen a jegyzetek hiánya miatt szakembereken kívül más aligha forgathatja haszonnal.
Pedig a tudomány népszerűsítése éppen a hivatottak részéről talán éppúgy
kötelesség, mint a keveseknek szánt elvont tudományosság szolgálata. Csak
sajnálni tudjuk, hogy a kötet darabjaiban az avatatlan, de tanulni vágyó
érdeklődők nem élvezhetik nyelvünk múltjában és fejlődésében nyilatkozó
töretlen magyar szellem évezredes munkálkodását.
H. L.
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Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom. Pécs, év nélkül. 468 1. A Danubia kiadása.
Várkonyi Nándornak szemére vetik, bogy mondanivalóit a filozófia ködös,
testnélküli, fárasztó stílusában adja tudtunkra. Igaz, hogy könyvéből sokat
nem lehet egyfolytában olvasni, de aki átrágta m a g á t az idegen szókkal
fölöslegesen teletömködött kásahegyen, az megkapja megérdemelt j u t a l m á t :
gazdag szellemi birodalomba vezeti őt Várkonyi, ahol nemcsak minden modern
magyar író megkapja megérdemelt helyét, hanem magával az íróval is részletesen megismerkedünk. Ez a szép munka sokban hozzájárul a modern irodalmunkról szóló divatos nézetek, véleménykülönbségek tisztázásához. Az esztétikai méltatás mellett a társadalom, a történet, a politika és a közélet dokumentumait is állandóan figyelembe veszi. Szókincsére és gondolatgazdagságára
jellemző, hogv tömérdek magyar írót tud jellemezni anélkül, hogy kifejezései,
gondolatai bántóan ismétlődnének. Nagy érdeme, hogy Pintér Jenő után is tud
még erről a témáról ú j a t mondani.
Mintegy ezer írót ölel fel, ötszázötvennek életrajzi adatait is adja, munkáik címét is felsorolja. (Érdekes, hogy ez ötszázötven írónk közül száztíz
foglalkozására nézve tanár vagy legalább is erre a pályára indult.) Az elszakított területek irodalmával, az amerikai magyar és az „emigráns' írókkal
is egyforma részletességgel foglalkozik. Adatai kiegészítik az irodalmi lexikonokat; a kötet, végén a betűrendes névmutató kényelmesen lehetővé teszi a
hozzáférést az egész anyaghoz.
Várkonyi nagykultúrájú, becsületes és a legpontosabb forrásokig visszamenő irodalombúvár. Lelkiismerete minden valamirevaló irodalmi jelenséget
megvizsgáltat vele. Ez talán egyetlen hibája, amelyben azonban minden olyan
irodalomtörténet-íróval osztozik, aki a legújabb irodalomról egységes képet
akar adni, holott ez az anyag még alig hült ki. Egy sereg ismeretlen vagy
jelentéktelennek ismert író is kap tőle egy-két jó szót. Az irodalomtörténetírót itt az eszményi gondolat vezeti, mert sok vergődő írót oly körben lát,
amely sok tekintetben ellensége az irodalomnak. Aki ezért Várkonyit elítéli,
nem veszi figyelembe a jelennek nemcsak esztétikai, hanem etikai kötelezettségét is. Hogy Várkonyi az igazi költői értékről milyen jól tud írni, arra elég
példa, ha Szabó Lőrincről írt portréjára (345. 1.) hívom fel olvasóm figyelmét.
Néhány tucat ilyen kitűnő portré van ebben a könyvben. Ezek ellen legfeljebb
azt hozhatjuk fel, hogy a szerző túlságos jóindulata néha nem ismer határt.
A jóindulat mindenütt nyilvánvaló, de azért egy-két jelentékeny vagy méltatlanul nem közismert név hiánya feltűnő. Hiányzik pl. Boross Sándor; többet
vártunk volna Palágyi Lajosról; Szomaházy Istvánról csak életrajzot ad.
Magasszárnyú befejezésben jelöli meg a magyarságnak, mint az európai
kultúra támaszának ú t j á t és célját. Ahol újraértékeli modern irodalmunkat,
közismert nagyságok értékéből lecsíp, kevésbbé ismerteket velük egy polcra
helyez, ott ugyan gyakran meglepő, de igazát be tudja bizonyítani. Szívesen
látnók, ha az írók munkáiból többet idézne; a sok fárasztó értékmegállapítás
közt ez oázisként h a t n a .
Megállapításai közül néhány: a Bánk bán és Az ember tragédiája után
a sgrban mindjárt Herczeg Ferenc Bizánca következik (79. 1.). Molnár Ferenc
mindent feláldoz a pillanatnyi sikerért, ihlete hideg és számító (291. 1.).
A magyar drámairodalom messze elmarad a líra és az epika színvonala mögött
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(297. 1.). A háború utáni hazafias és irredenta líra széles divattá válva, hangosan cseng fiilünkbe ma is, túlnyomórészt csak tendenciájában rejt hazafias
érzést, de költészetet talán még ott eem (339. 1.). Jókait megvédi a vád ellen,
hogy a nőről való eszményképe erkölcsileg hiányos (63. 1.). Ady verseléséről
igyekszik lefosztani a forradalmi jelzőt; Ady egy ízében sem vét a magyar
nyelv szelleme ellen, nem rontja a grammatika élő, még Ázsiából hozott
szabályait (194. 1.).
Túlzásoknak érezzük e kijelentéseit: Ambrus Zoltán a szatirizáló szellemességnek körülbelül azon a szintáján mozog, mint Anatole France (93. 1.) ;
ma Móricz Zsigmondnál senki sem tud rnagyarabbul írni (219. 1.) ; Lakatos
Lászlónak szélesebb kritikára sem elég képzelete, sem emberismerete nincs
(308. 1.); Szabó Dezső egyike a legnagyobb tehetségeknek (330. 1.); a frontok
testi-lelki nyomorát, az öldöklő élet parancsait átélt nemzedék válságait,
melyek külföldön egész irodalmat szültek, mi csak Gergely Sándornál láthatjuk
központi problémakép (374. 1); túloz, mikor Vajda Jánoson semmi jót nem
hagy (124. 1.). Az erdélyi Tábéry Gézának felrója, hogy a kisebbségek tragikumát nem tudja eléggé éreztetni (415. 1.). Könnyű ezt itt Magyarországon
kifogásolni !
Nagyon erősnek találjuk a kifejezést, hogy Mikszáth nem tud igazi
regényírói előadásra szert tenni (68. 1.), hogy Herczegnél nem szabad ihletről
beszélni (76. 1.) és hogy a Híd Herczeg színpadi költészetének műfaj szempontjából legelhibázottabb alkotása (78. 1.). önmagának mond ellent e két
mondatban: A romanticizmus művelői nálunk iskolát teremtenek (22. 1.) és:
irodalmunknak romantikus iskolája nincs (21. 1.).
Végül még csak néhány apróbb kifogásunk: fölösleges igekötő: az elméken pesszimizmus uralkod : k el (27. 1.); fölösleges kötőszó: Arany Jánosé a
leg-lélekből ég lelkezettebb költészet (28. 1.); később a lapot átengedte (kinek?)
(38. 1.) ; csak sajtóhiba lehet a 87. lap 6. sorának értelmetlen mondata; a
közbevetett mondatot elválasztó vesszők kimaradtak a 103. lap 8. sorában;
ensemble-ben, helyesen: ensemble-fcan (109. 1.); program (191. és 354. 1.)
helyesen: programm; Reviczky Gyula nem 1885-ben született (132. 1.), hanem
1855-ben, Abonyi Árpád pedig 1865-ben (145. 1.).
Túlsókat foglalkoztam a mű hibáival, pedig a könyv megérdemli a mai
magyar írók háláját, mert minden oldalán az ő ügyüket szolgálja. Helye ott
van a modern irodalom minden szakemberének asztalán.
Sz. I. A.

Galamb Sándor: Hevesi Sándor. Dudapest, 1930. 481. Kortársaink,
9. kötet.
Galamb Sándor előszeretettel, szinte kizárólag a magyar színházzal és
színműirodalommal szeret foglalkozni és el kell ismernünk, hogy ebben a tárgykörben legkiválóbb szakembereink közé tartozik, aki elméleti és gyakorlati
kérdésekben egyaránt helyesen foglal állást és jótékonyan hat a szak- és közvéleményre. Ez a kis dolgozata igazán mintaszerű, mert nemcsak Hevesi
Sándort világítja meg, érteti meg, kelt rokonszenvet iránta, mellé sorakoztatja
a színház barátait, a nemzeti irodalomért, kultúra fejlesztéséért, történeti
missziójáért lelkesedőket, hanem feltárva Hevesi sokoldalú működésének fejlődését, eredményeit, értékeit, egyúttal megrajzolja és mindjárt állást is foglal
Hevesi korával, irodalmával művészetével szemben, azonkívül Hevesi munkái-
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ból és korának törekvéseiből nagy körvonalakban kifejti a színházzal kapcsolatos szinte összes elméleti és gyakorlati, különösen magyar problémákat, azoknak majdnem egész rendszerét adja és ezzel végül eljutunk oda, amire feltétlenül utalnunk kell, hogy ez a dolgozat nemcsak Hevesire vet fényt és
elismerést hanem magára az íróra: Galamb Sándorra is, akinek egész személyisége, lelkülete, világnézete, elmélete, rendszere kibontakozik, a maga józan
eszményeivel, gyakorlati rokonszenvességével, művészet-szeretetével, -pártolásával, az életbe való bevitelével. Annak, aki ezt a négy bonyolult kérdéskomplexumot ismeini akarja, aki el akar azokban igazodni, aki jó vezetőt
kíván, aki maga is részt óhajt venni ebben a nemzeti, irodalmi, szépművészeti
életben, aki meg akarja érteni a magyar multat, bele kíván illeszkedni a jelen
lehetőségeibe és a jövő törekvéseibe, feltétlenül meg kell szereznie ezt a kerek,
egységes, bensőséges, ízléses összefoglaló dolgozatot, amely valóságos kis
remekmű. A maga egyszerűsége és rövidsége mellett is mind a négy kérdéscsoportot művészi érzékkel, ihlettel, szerencsésen dolgozza fel.
Galamb Sándor vázolja Hevesi élettörténetét, összeállítja annak legfontosabb adatait és ha személyi-lelki fejlődésével és képével alig foglalkozik, ez
bizonyára arra vezethető vissza, hogy munkáiból és törekvéseiből igyeksz k
azokra fényt deríteni. Résaletesebben foglalkozik rendezői és igazgatói működésével, színmüveivel, elméleti munkáival és klasszikus fordításaival. A kérdéseket tömören és majd mindig találóan, sikerülten, elfogadhatóan oldja meg.
Figyelemmel van a vállalat követelményeire, amely elsősorban ismertetést és
jellemzést kíván adni, az író és munkássága megértetésére és megkedveltetésére
fekteti a fősúlyt, ez azonban nem akadályozza meg Galamb Sándort abban,
hogy a legfőbb szempontok tekintetében ne foglaljon állást Hevesi és kora
törekvéseivel, fejlődésével, alkotásaival szemben, hogy ne értékeljen. De ez a
kritika mindig diszkrét, mindig rokonszenves, elméletileg és gyakorlatilag
egyaránt helyesen állástfoglaló, szóval olyan szakembertől származik, akitől
tanulni szabad, érdemes, sőt kell, mert a színház, az irodalom, a kultúra
nemzeti missziójának hozzáértő, tehetséges vezetője és irányítója. Hevesiben
kiemeli a sokoldalúságot, de megvilágítja személyiségének, szellemének, alkotásainak egységét és fejtegetése végső tétele az, hogy Hevesi egész lényének
és működésének központja: nagy rendezői tehetsége, amely nemcsak rendezői
és igazgatási sikereit idézi elő, hanem uralkodik színmüveiben, elméleti munkáiban, műfordításaiban. Ez a rendezői tehetség a művészetből, irodalomból,
szellemi világból, múltból, Íróból megtart annyit, amennyi gyakorlatilag,
a színház szempontjából, a jelen gyönyörűségére, a kor és nemzet számára
megvalósítható. Hevesiben több az ideális elem, mint az előtte való korban,
•de több benne a reálizmus is, mint a mai korban, mintegy összekötő kapocs
két nemzedék, két kor, két irodalmi és művészeti világ, két kultúra között
a szép mult és a hihetőleg jobb jövő között. Galamb Sándor elismeréssel hajlik meg rendszere és alkotásai előtt, amedd'g saját lelki típusa, korszerű
és személyi élet-, világ-, művészetszemlélete azt lehetővé teszi. Talán Hevesi
műveit jobban összefüggésbe hozhatta volna személyiségével, világnézetével,
korával, a szükségletekkel, mert így izolálva, kissé meg van nehezítve a megértés és értékelés. A belső összefüggések világánál inkább meglátjuk, hogy
Hevesi minden állásfoglalása, törekvése, munkája szükségszerűen folyt lelkületéből és korából, funkciója missziószerű volt, ebben rejlik értéke és hatása.
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Galamb Sándcr nem bocsátkozik minden mü részletes taglalásába, tárgyát nem
is törekszik kimeríteni, a legfontosabb elvi és gyakorlati kérdésekkel azonban
behatóan foglalkozik, azokat példákkal félreérthetetlenül és elfogadhatóan
világítja meg és ezekből a fejtegetéseiből szervesen állítja össze Hevesi
zárt, egységes szellemét és rendszerét. Galamb szerint Hevesi gyakorlati szellem, ebben rejlik sikere és hatása, mert a színművészet gyakorlati megvalósítása, a közönség szórakoztatása és finomítása hozzátartozik a művészetalkotáshoz, a színművészetnek a nemzeti életbe és lélekbe való olvasztásához.
—r —s.

Benedek Marcell: Magyar író tragédiája 1929-ben. Bp. 1930.
102 lap. Benedek Elek utolsó évei. A szerző kiadása.
Benedek Marcell ezen dolgozata, mely a Literatura Almanach ja számára készült, elfogadható indokolással és tárgyilagos fogalmazásban állapítja meg Benedek Elek műveinek főbb értékeit és helyét a magyar irodalomtörténetbon. E nemű fejtegetései azonban, sajnos, nem mentek bele a
íészletekbe, nem elég sokoldalúak, nem elég mélyek, nem hatolnak le B. E.
lelkiségének szerkezeti és alapvető tulajdonságáig, nem terjednek ki a fejlődéstani szempontokra, nem rajzolják meg a kor- és szellemtörténeti háttért, nem jelölik meg irodalmi összefüggéseit és hatásait, jóllehet éppen őtőle
vártuk és várhatjuk elsősorban ezen módszeres és szakszerű fejtegetést nemcsak azért, mert az összes adatokat ő ismeri legjobban, hanem mert finom
elemező, beleérző, összefoglaló és rendszerező.
Művének főrésze Benedek Elek élete utolsó éveit beszéli el, megkapóan,
sokszor regényesen, nem egyszer szubjektíven, különösen részletesen foglalkozik a Cimbora c. gyermeklap sorsával és erdélyi vezérszerepével. Mivel
mindkét kérdés újabbkori irodalomtörténetünk fontos ügye, nagyon örülünk,
hogy az idevonatkozó adatokat hiteles kútforrásból tanulmányozhatjuk, noha
meg kell állapítanunk, hogy azok többirányú feldolgozásra és kiegészítésre
szorulnak. Valószínűnek látszik, hogy az utolsó években Benedek Elek elé
tornyosuló, olykor leküzdhetetlenné váló nehézségek, nemcsak a magyar és az
erdélyi irodalmi és korviszonyokból fakadtak, hanem magából az íróból és
környezetéből is, főképen pedig abból, hogy a Nagymagyarországon kivívott
pozícióját, a megszokott kereteket, módszereket, szellemet, foglalkozást, sőt
célkitűzéseket elhagyva, új, nehéz, szokatlan, sokszor erejét, nem egyszer
korát meghaladó munkákba, szerepekbe, vállalatokba fogott. Benedek Elek
idealista volt egész életében, öreg korában is, szembe akart szállani a politikai, a szellemi, a gazdasági uralkodó erőkkel, amelyek azután földreteperték. A sikertelenség, a csalódás, a tehetetlenség, az öregkori alkalmazkodási
nehézség, mindig jobban összekúszálták helyzetét, mindig merevebbé tették,
míg végül belehajtották az idealizmus zsákutcájába, ahol felőrlődött. Mindez
talán ridegen hangzik, minélfogva szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy
mindezek ellenére, sőt éppen ezek folytán, Benedek Elek célkitűzései, nem egyszer módszerei, melyek az irodalom és a nemzet javát szolgálók voltak, miért
is érdemei kétségbevonhatatlanok. A viszonyok győzedelmeskedtek személye
felett, de eszméi, szellemi alkotásai felett nem. Nem r a j t a múlott, hogy célját el nem érte, még annyira sem, mint Berzeviczy Albert a csonka országban. Benedek Marcell dolgozata is bizonyítja, hogy az író értékét és jelentőségét nemcsak művei bizonyítják, hanem az irodalmi életben való szerepe,
Irodalomtörténet
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személyiségének irányító, ható, összefogó szelleme, tettei, nem egyszer a
fennmaradt műveknél ie fontosabbak és becsesebbek.
A dolgozat fejtegetéseivel nem mindenkor értünk egyet, mindazonáltal
rendkívül hálásak vagyunk, hogy Benedek Marcell fiúi kegyelettel és iroda
lomtörténeti szakavatottsággal megrajzolta az erdélyi irodalmi élet és Benedek Elek utolsó éveit, mert ezzel nagy szolgálatot tett a Benedek Elek-kutatóknak és irodalomtörténetünknek.
B. M.

Sikabonyi Antal: Rákosi Jenő, a publicista. Budapest,

1930.

44 1. Gergely R. kiadása.
Sikabonyi Antal, a Nemzeti Múzeum tisztviselője, a Bibliophil Szemle
szerkesztője értékes irodalomtörténeti és kritikai tanulmányainak számát
nagyobbította ezzel a munkával, mely úgy jött létre, hogy a szerző rádióban
t a r t o t t előadást Rákosi Jenő halálának évfordulóján és ezt bővítette ki
tanulmánnyá.
Rákosi Jenő hírlapi cikkeiből eddig hat kötet gyűjtemény jelent meg:
A magyarságért (1 kötet), Tiszavirág (2 kötet) és a tizenkét kötetet kitevő
munkái sorában Tárcák és cikkek (3 kötet). A hetedik kötet most van megjelenőben Alakok a mult ködében, címmel. A Tiszavirág két kötetébe — 1916
november végétől 1919 március közepéig írt 416 cikk — belecsúsztak mások
tollából írott cikkek is. A Tárcák és cikkek s az Alakok a mult ködében című
kötetek összeválogatásában része volt Sikabonyi Antalnak is. E kötetekről
maga Rákosi Jenő írja Emlékezései-ben: Aki bármi oknál fogva érdemesnek
t a r t arra. hogy velem foglalkozzék: ezekből ismerhet meg teljesen.
Rákosi Jenő hírlapírói működését a szerző ily csoportokra osztva
ismerteti: A Pesti Naplónál és a Reformnál t ö l t ö t t fiatal, küzdő évek után
a Budapesti Hírlap harcos évtizedei és végül a Pesti Hírlapnál t ö l t ö t t néhány
csodálatos év. Mikor Rákosi Pestre jött, Pest lakosságának 70%-a nem beszélt
magyarul, a megmaradt 30% pedig rosszul beszélt magyarul. Hogy ez azóta
alaposan megváltozott, abban oroszlánrésze van Rákosi Jenő hírlapírói és
színigazgatói működésének. Először Kemény Zsigmond hívta meg a Pesti
Naplóhoz száz pengő fizetéssel. Rovatának címe: Bécsi dolgok. 1869-ben a
Pesti Napló esti kiadást is megindított és az új lap szerkesztésével Rákosit
bízta meg. Még abban az évben átvette Ráth Mór Deák-párti napilapjának,
a Reform nak megindítását. Ennek feladata a francia-német háború idején
a francia rokonszenv felébresztése volt.
Megalapította a Népszínházat és hat évig volt igazgatója. 1881-ben
indította meg a Budapesti Hírlapot. Eleinte Csukássi Józseffel közösen szerkesztette, később pedig egyedül. 43 évig volt e lap kötelékében mint tulajdonos, mint szerkesztő és mint munkatárs. E publicisztikai működésének vezérmotívuma a harmincmillió magyarnak szép álma.
Hazafiassága még katolicizmusát is felülmúlta. Mikor a hajdúdorogi incidens után néhány évre a pápa a munkácsi és eperjesi gör.-kath. püspökségeket
ki akarja vonni a hercegprímás hatásköre alól, hogy a lembergi érseknek rendelje alá, Rákosi kikel a „vakmerő terv ellen, mely csorbát akar ütni a magyar egyházjogon és államon". Publicisztikai tollával legalább annyira hatott
az irodalmi életre, mint a politikaira. Valamennyi lapunk közt a legnagyobb
teret adta az irodalmi kritikának, mutatva, mily fontosságot tulajdonít az
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irodalmi közvélemény irányításának már a társadalomért is, melyet az irodalom befolyásol. A fiatalon elhalt és életében nem ismert költőt, Komjáthy
Jenőt Rákosi vitte be az irodalomtörténetbe.
Merészen támadta az állam lukszuskiadásait, a fizetett felsőházat, stb.,
mikor a közép- és alsóosztályok nélkülöznek. Utolsó éveinek talán egyetlen
témája a revízió. Cáfolhatatlan érveit egy cikkbe foglalta össze, melyet Lord
Rothermere felszólítására a Daily Mail számára írt.
Sikabonyi tökéletes munkája teljesen feldolgozza Rákosi publicisztikai
működését. Az irodalomtörténet munkására vár most a feladat, hogy Rákosi
irodalmi működését is feldolgozza.
Sz. I. A.

Herczeg- Ferenc: Arcképek.

Budapest, 1930. 229 1. Singer és

Wolfner.
Herczeg Ferencnek ezt a pompás kötetét olvasva, felvetődik előttünk
a következő probléma: Mi kell ahhoz, hogy valaki jó irodalmi arcképtanulmányokat alkothasson? Elmerülve e kötet szépségeibe, könnyen megadhatjuk a
választ: tudás, mélybe szálló analizáló tehetség és végül stiláris művészet,
mely mögött az első kettő megbúvik.
Ezért irodalomtörténetírásunk szerencséjének tarthatja, ha néha legnagyobb ezépíróink is, kik e tulajdonságokkal rendelkeznek, beállanak munkásai sorába. Jókai visszaemlékezései után Petőfire, Mikszáth Kálmánnak feledhetetlenül szép és érdekes Jókai-monográfiája után íme most Herczeg Ferencet is köszönthetjük körünkben Arcképek c., minket nagyon érdeklő kötetének megjelenése alkalmából. A z t régen tudtuk a magyar lélekelemző széppróza mesteréről, hogy mint politikai és irodalmi arcképfestő is a legelső sorban áll. Most, hogy a kiadó ez eredeti kiállítású kötetben összegyűjtötte
Herczeg e nemű termésének legjavát, plasztikusan áll előttünk a nagy író
parkjának e dús bokra is.
Éles látás, szellem, alapos ismeret, mely játszi könnyedség mögött
búvik meg, elegáns forma jellemzik e politikai és irodalmi rajzokat.
A kötet három csoportra oszlik: politikusok, írók és színművészek csoportjaira. Azt ne higyjük, hogy e rajzok afféle művészettel megírt, de valójában elnagyolt s tudományos értelemben keveset jelentő cikkek. Herczeg
munkáiban a könnyed forma nem lenge fátyol, mely az ür felett lebeg; az ő
szellemes ötletei csipkék, amelyek alatt az adatok tömegei nyüzsögnek. Minden tanulmánya a jellemzett életének, _ munkásságának alapos ismeretéről
tanúskodik s mert mindben temérdek az új adat s ú j a meglátás is: Herczeg
Ferenc e kötete tudományos értelemben is igen jelentős alkotás.
Politikusai: Tisza István. Károlyi Mihály, Podmaniczky Frigyes, Kossuth Lajos és a francia Clemenceau, színészei, illetve színházi emberei: Gróf
Keglevich István intendáns, Jászai Mari, Náday Ferenc, Újházi Ede, írói:
Petőfi, Szendrey Júlia, Jókai, Mikszáth, Mikszáthné, Kiss József és Farkas
Pál. A politikai és művészi nagy vásznak és kis portrék mellett minket
ezúttal az írókról szóló részek érdekelnek. Petőfiről a százéves jubileum
alkalmából írt Herczeg (1923). Jókairól és Mikszáthról
akadémiai emlékbeszédeket mondott (1914 és 1928). Szendrey Júliáról 1909-ben jelent meg
az a nevezetes tanulmánya, amely, ú j világításba helyezte a halhatatlan költő
boldogtalan hitvesét. Esemény volt ez a cikk akkoriban s nem egy ellenzéki
13*
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véleményt váltott ki, ma, mikor gondolatait egy színpadi mestermű is illuszt r á l j a : alig van ellenzéke. Herczeg Ferenc tinóm, figyelmes lelkét jellemzi,
hogy 1910-ben, mikor az egész nemzet hódolt a nagy palócnak, ő a költő hűséges hitveséről írt megindult mondatokat. Mily találó az a pár sor Kiss
Józsefről! Meddőségét epigrammatikus rövidséggel intézi el: „Keveset szült,
de oroszlánokat". S tapintata a Farkas Pál-cikk minden során elömlik: egy
hű, öreg barátot vigasztalnak érzelmes, bánatos sorai.
Ha arra a fölötte nehéz feladatra vállalkoznánk, hogy osztályoznók e
kötet darabjait: mi a pálmát a két akadémiai emlékbeszédnek: a Jókairól s
a Mikszáthról szólónak juttatnék. Hadd bizonyítsuk igazunkat két kikapott
példával. (E beszédek művészi formáját, tartalmi teljességét, eredeti beállítását nem kell hangsúlyoznunk.) Hogy Jókai úgy is t u d o t t volna dolgozni,
ahogy kritikusai kívánták, arra Herczeg a Sárga Rózsát említi, melyet a
nagy mesemondó 68 éves korában írt, mellőzve immár a romantikus hatáskeltésnek Gyulai óta annyit kifogásolt eszközeit. Szellemesen teszi hozzá Herczeg e megállapításhoz: „Jókai összekötözött szárnyakkal is tudott röpülni".
S a csodálatosan szép Mikszáth-emlékbeszédben éppen Herczeg az, aki Mikszáth stílusának egyik ritmikai elemét megmagyarázza. A népies ritmus, a
Club és folyosó egy király váró cikkében a magyar nép naiv hitét gúnyolja:
azt a hitet, hogy az épülő budai várban a király igazán sokat fog tartózkodni. Íme, Herczeg Ferenc Röntgen tekintete a keresztülkasul búvárolt Mik
száth-tengerben is talál gyöngyszemeket.
-—i —s.

Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. Budapest, 1929. 132 1. A M. T. Akadémia
kiadása.
Ez a terjedelmében kicsiny, tartalmában azonban igen értékes értekezés
méltóképen követi a szerzőnek Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig
c. jeles monográfiáját.
Gazdag anyag van itt egybegyűjtve s igen értékesen feldolgozva. Az anyag
elrendezése természetes, mentes mindenféle mesterkélt szemponttól. Szól a
szerző a szabadságharc utáni szellemi élet megindulásáról, a szabadságharcnak,
mint tárgynak novella- és regényirodalmunkban való szerepéről, milyen új
témaköröket s milieurajzokat adott az abszolutizmus irodalmunknak. Más
fejezetekben a lélekrajzi regény és novella, a romantikusok és a humoristák
mutatkoznak be az olvasó előtt.
A szerző nem szánja ezt a munkát az egykor majd megírandó összefoglaló műve első fejezeteinek. Az a mű, természetszerűleg, más beosztást
nyer, mert szempontjainak is másoknak kell lenniök. Eddigi alapos kutatásainak eredményéről azonban sikerült teljes tájékozást adnia. Anyaga gondosan összeválogatott, teljes. Elrendezése mintája a célszerű anyagelrendezésnek,
stílusa világos, szabatos. A kis könyv élvezetes olvasmány, ami tudományos
műre igen ritkán mondható.
ff.
B.

Szendrey Júlia ismeretlen naplója, levelei és halálos ágyán
t e t t v a l l o m á s a i . Bethlen Margit grófnő előszavával. Közzéteszik és feldolgozták Mikes Lajos és Dernői Kocsis László. Budapest, 1930. 416 1. Geniuskiadás.
Miért csak a kalandos életet élő nők életrajzával foglalkoznak íróink"?
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Báró Podmaniczky Júliáról és sok hasonló szép erényű hitvesről, kik férjük
•őrangyalai, szenvedő társai, családjaikért élni-halni kész, türelmes feleségek
és anyák voltak, — róluk nem volna érdemes életrajzot vagy regényt írni?
Szendrev Júlia naplóját mindvégig nagyon ügyesen, igen érdekesen, de
nem tudományosan dolgozták fel írói. Petőflné alakját rokonszenvesen mut a t j á k be fiatalasszony korától haláláig. Az első uráért aggódó feleség, a
sokat szenvedő nő megpróbáltatásai, a gyermekeiért rajongó anya és a nagybeteg asszony kínlódásai mély részvétet keltenek az olvasóban. De lehet-e
elfogulatlan munkának nevezni, mikor egészen egyoldalú? Horvát Árpádnak
is voltak jóbarátai, lelkes tanítványai, akik bizonnyal emberibb tulajdonságokkal rajzolnák a professzor itt megrajzolt nem emberi alakját.
Bethlen Margitot — bár előszava kedves — miért kérték fel az előszó
megírására? A világháború előtt gyűlölték és gúnyolták a nagyurakat, ma
azonban, úgy látszik, még a legdemokratább zsidó kiadók Í6 boldogtalanok,
ha nem díszíthetik üzleti vállalkozásaikat grófi védnökséggel. Így változnak
az idők.
B. B.

Pálos Bernardin: Irodalmunk ismertetése a XIX. százade l e j i n é m e t f o l y ó i r a t o k b a n . Pécs, 1929. 76 1. Dunántúl egyetemi nyomdája.
Nagy szorgalommal és elmélyedő gondossággal készült tanulmány.
A doktori értekezések átlagát jóval felülmúlja nemcsak kiváló alaki tulajdonságaival, hanem azzal is, hogy új és töretlen tárgj területen jár. Megoldásra
váró feladata az volt, hogy rávilágítson „a német kritikának és a XIX. századeleji fejlődő magyar irodalomnak a viszonyára." Az eredmény, amelyre
jut, negatív: „ . . . a német kritika nem ad új szempontokat a XIX. századeleji
magyar irodalom megítéléséhez. Hiszen a bírálók legnagyobb része magyar,
a cikkeket itthonról küldték a német lapoknak." Az irodalomtörténetben
azonban nemcsak önmagáért, hanem egy magasabb szinthéz'st szolgáló cél
szempontjából, az ilyen negatív eredmény is fontos. Éppen az ilyen részletmunkák nyomán jutnak el a magyar irodalmi kultúra forrásainak ismeretéhez.
S ebben az irányban mi sem fontosabb, mint a folyóiratok monográfiájának
feldolgozása. Egész multszázadeleji művelődésünk nevelője és táplálója a
folyóirat-irodalom. Ennek a gyökérszálai azonban javarészt ismeretlenek.
Pálos Bernardin kívülről, német területről indult el e kérdés megfejtésére.
Gondos ízlése, óvatos higgadtsága bizonyára több eredményhez fogja j u t t a t n i
eziránvú munkásságát, melynek tárgy világító erejét finoman mutatta be ez
a tanulmány is.
—ss.

Ifj. Szász Károly: A magyar színikritika története 1849—
1867-ig. Budapest, 1929. 48 1. Franklin-nyomda.
A tanulmány tartalma színikritikánk fejlődésének áttekintése a szabadságharctól a kiegyezésig. A szerző megállapítja a színi kritika helyét az irodalmi kritika területén, vizsgálja a kettő viszonyát, így jut tételére: a színikritika olyan műalkotásnak esztétikai ítélete, mely a költői képzeletnek és a
színművészetnek szintézise. A színikritika az az írói tevékenység, mely szemlélet útján mond ítéletet színpadon előadott költői műről. Az a színikritikus,
ki a színészi teljesítményről nem emlékezik meg, hibát követ el, de bírálata
mégis színikritika, mert irodalmi élményét a színpadról a színművészet által
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nyerte. Éppen ezen a ponton különbözik a színikritikus munkája a dramaturgétól.
A magyar színikritika az 1830-as években indul meg Garay János, ma jd
Vörösmarty Mihály és Bajza József úttörő színibírálataival. A szabadságharc után következő két évtized legkiválóbb színikritikusai: Gyulai Pál,
Salamon Ferenc, Greguss Ágost, Csengery Antal. Az egykorú hírlapok és
folyóiratok hasábjain közzétett bírálataik iskolát teremtettek, a magyar
drámairodalom fejlődését lelkiismeretesen figyelték, a fővárosi színészet erényeit és hibáit helyesen taglalták. Az ítéletnélküli, dilettáns ismertetők próbálkozásai mellett ezek a tanulmányok jelentették az esztétikai elmélyedésű
kritikát.
A szerző figyelmet érdwnlő tájékozottsággal dolgozott. Témájának
elméleti részében is otthonos, választékosan ír, logikusan gondolkodik. Sehol
som túloz s mégis lendületet visz józan fejtegetéseibe. A józanságot különösen ki kell emelnünk ma, a szellemi nagyzolás korszakában; a stílus világosságát is dicsérjük, mert a szavak és kifejezések tolvajnyelvével játszadozó
filozófiai stílus póza egyre unalmasabbá és kellemetlenebbé teszi az irodalomtörténetírók munkáját.
P. J.

Kokas Endre: Az 1880-as évek irodalmi élete.

Pannonhalma,

1930. 166 1. Dunántúli Nyomda, Pécs.
A tanulmány írójának sokat kellett olvasnia és jegyezgetnie, míg összegyűjtötte anyagát. Megfigyeléseinek elrendezése jól sikerült. Előbb megrajzolja az 1880-tól 1890-ig t a r t ó évtized szellemi életének általános képét,
azután rátér az irodalmi társaságok, írói csoportosulások, folyóiratok, hírlapok, könyvkiadóvállalatok munkásságának ismertetésére, végül sorra veszi a
regény, dráma, líra és epika fejlődésének figyelembevehető jelenségeit. Teljességre törekszik, nem hagy ki semmi lényeges mozzanatot. Helyesen oldja meg
feladatának legnagyobb nehézségeit is: az írók és munkák esztétikai jellemzését. Jóízlésíí kutató, érett ítéletei vannak. Bővebben tárgyalt írói: Jókai
Mór, Pálffy Albert, Abonyi Lajos, Petelei István, Baksay Sándor, Tolnai
Lajos, Vértesi Arnold, Gozsdu Elek, Ábrányi Kornél, Kazár Emil, Justh
Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor, Csikv Gergely, Bartók Lajos,
Somló Sándor, Szigety József, Dóczi Lajos, Bérezik Árpád, Gyulai Pál,
Szász Károly, Lévay József, Dalmady Győző, Pósa Lajos, Jakab Ödön, Rudr.yánszky Gyula, Ábrányi Emil, Bartók Lajos, Kiss József, Endrődi Sándor,
Reviczky Gyula, Vajda János. Eredményei: a kor a külföldi hatások tarka
képét m u t a t j a , de az új szellemnek nincs vezető egyénisége s így a nemzeti
klasszicizmus izlése sikeresen küzd a külföldi írók olvasásából kiinduló modern irányzattal. Néhány új író megkísérli a népies-nemzeti irodalom felfogásának megbontását; ennek megnyilvánulása a szerelem érzéki felfogása, a
perdita-kultusz és a naturalizmus némi próbálkozása. Van még bizonyos
közömbösség is a nemzeti gondolat és a hazafias érzés iránt. Szociális gondolatokkal is bővül a költészet témaköre. A magyar ritmus háttérbe szorul,
helyette inkább nyugati versformákban írnak a költők.
P. J.
V e r s e s k ö n y v e k . — 1. Sajó Sándor: Gyertyaláng. Űjabb költemények.
1925—1929. Budapest, 1930. 144 1. A szerző kiadása. — 2. Vietorisz József:
Ars poetica mea. Költészetem. Budapest, 1930. 64 1. Franklin Társulat bizo-
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mánya. — 3. Feleki Sándor: Öszi szántás. Költemények. Budapest,
142 1. Glória könyvkiadóvállalat.
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1. (Sajó Sándor.) A Gyertyaláng Sajó Sándor hetedik verseskötete.
A kötetszám kedvező volta ellenére sok benne a búsongás, a bánat. Sajó Sándort általában Arany János iskolájához sorozzák. Ebben a kötetben kilép
költői iskolájából s egyénibbé, eredetibbé lesz. A változás már 1904-ben kezdődik nála és 1920-tól véglegessé válik. A változás oka előbb a háború, azután
Trianon. Az indulat, a szenvedély, a gyűlölség lángja ezekben az években egészen Isten székéig fellobog. Versei kristályszerűleg jegecesednek, formailag
valóban tökéletesek. Sajó Sándor nem keres új formákat, nem töri szét a
régieket sem s mégsem gördül prózailag kifeszített hosszú sorokban. Változatos ütemezésében zenei érzékű, miről nemcsak dalra csendülő verseiben győződhetünk meg, hanem a ritmus folytonosságában, egymásutánjában, a dallam
alkalmazhatóságában. Zenéje többszólamú, sokhangnemű, sok versének zenei
előélete is van, erős zenei lélekkel dolgozik. Ennek a kötetnek ereszkedő strófás versei zengzetesek, átlátszóak, fénylenek a szabályosságtól. Kötött ökonómiája példaszerű. Költői műszerei alkalomszerükig munkálkodnak: mindig a
műfajnak megfelelőek, odavágok. A költemények fölépítésében van alkotást
módszere: rendes gondolatmenete, gyökere, törzse, lombbá szakadása. Stílusa
ritkán arhaizáló. Az ő formáihoz legjobban illik a művészi nyelv tisztasága.
Cicomátlan, egyszerű. Strófáit csiszolja, ötvözi, új szókötéseit, összetételeit
módjával adja. Verseinek csoportosítása a régi csapáson halad. Sajó helye
Kozma Andor, Vietorisz családjában van; ezekkel rokon. Sajátságaik hasonlók,
törekvésük, céljuk ugyanaz. Távol esnek Adytól, de nem is akarnak vele egy
táborban lenni. Mély erkölcsi, vallásos és nemzeti tiszta érzés az alapjuk.
A polgári morált tisztelik. Istent ösztönszerűleg és nem bölcselmileg imádják.
A nemzeti érzés náluk a múlton épült és fejlődik, a történelem lelkesítő és
élesztő hatással van rájuk. Sajó a vallást hazaszeretettel párosítja. A magyar
sors keserveit lázasan érzi: porbasújtottságunkat, rabságunkat, „megmohácsoltság"-unkat. Kifakadásai mindnyájunk lelkéből fakadnak, bensőnket hevíti
melegen dobbanó soraival. A magyar hit hirdetője. A magyar történet ad neki
erőt, tüzet, s lángostort kezébe. Nem személyiescn lázító: lázadó velünk együtt.
Áhítata, égő lelkesedése fokozatosan ébreszt szenvedélyeket; fajszeretete lap
pangó, állandóan ébren tartott tűz. Bánata csak egy van: Száz év múlva
nincsen többé magyar, hiszen már most sincsen hazája! Kétkedő érzéseire a csilllagoktól vár feleletet. Valóságosan elegikus, fájdalmának egy nagyszerű, fenséges tárgya: az országnak, a hazának elvesztése, feldarabolása, a Hungária
devicta! Ennek a gyászos sorsnak Gorgóarcát ugyan még csak a harci pajzs
tükréből nézi, még nem tört meg a teljes kétségbeesésben. Ezt táplálja az az
érzés, hogy még hisz, hogy tettre ingerel és rianoz. Idetartozik, hogy a mindennapos lelkeket messzire meghaladó egyének (Togó, Eötvös, Tompa, Vörösmarty, Kapisztrán, Madách, Petőfi, Rákóczi, Széchenyi, Kossuth, Prohászka,
Jókai, Vajda János, Mussolini, Szent Ferenc) közellétét érzi és rajongva lelkesedik értük, nyomdokukat tapodva járja is. Szeret járni a nagy szellemek
templomába: sasokat hord szívében. A korszellem, a közvilág is hat reá, különösen háborús verseiben érezni ezt (Levesen, Potierek, Limanova, Trianon,
huszárok stb.). I t t említhetők Nagymagyarország megénekelt helyei, főleg
azok, melyekben maga is élt vagy megfordult. (Ipolyság, Jászberény, Eger,
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Selmecbánya, Drégely, Pannonhalma, a Balaton, Fonyód, a pilisi hegyek és
a többszörösen bájosan megdalolt Ipoly). Ez a kies poézis elméjének lehorgonyzott állandó érzése. Van hazafias, fájdalomtól sugallt szatírája is: Ábel mint
gyilkos, és az elpestiesedés. Vallásos megnyilatkozása értékes: lebocsátkozik
saját hitének mélységeibe, képeit Krisztus életéből veszi. Isten erejét, nagyságát,
fenségét, haragját és igazságosságát kéri. Ez az isteni hit sokféle alakban
szűrődik át benne és a vallásos eszmék ráhatása ihletet varázsol belőle. Elégikus
természetéhez immáron közelfekvő a vég, az elmúlás, a sír tűrhetetlen gondolata. Ez most már hatalmas erővel lép előtérbe. A halált szomorúan, megadással érintgeti, ritkán humorosan, ftlete ellobbanó gyertyaláng: a lélekharang
csendítését hallja. Fájdalmának ez egyik zsongása, de tudjuk, hogy van önvigasza: tovább fog élni! Hessegeti magától az öregség gondolatát is, bár az
élet erősen delejezi, ezért fél és a költészet álomországába menekül, mert ez az
ő eredeti hazája. F á j neki az elmúlás érzése, mert meggyönyörösödött az élet
szépségeitől. Nincsen halálvágya: talán inkább fél a temetkezéstől, pedig sokszor ő maga is sokat temet és méla halálgyülöletében jövendő kérdések, jóslások izgatják. A természet jelenségei: tenger, alföld, ég, csillagok, erdők, virág,
madár, napsugár mint általános, csak jelzett képek vagy helyzeti adalékok
szerepelnek. A festő széles, nagy vonásait kedveli. Mindinkább a nyarat szereti;
most már jobbára a nyár költője, a bódító, a balzsamos nyáré. Ebben a kötetben is életét adja. Élete vers. önismeret, önarckép, érzelmi intenzitás hatja
át. Emlékei eléggé kidomborodók. Alkotó ereje inkább tudatos, mint ösztönös,
gondolatai egységes, megtisztult érzelmekből fakadók. Minden kötetében vannak fordítások (Horatius, Verlaine, Prudhomme, Musset, Hugó, Falke, Hoffmansthal, Rilke) ; ezek megőrzik az eredeti hangulatot, érzelmet, bár nem egészen hívek. Ügyes fordulatosságokkal nem másítja meg a gondolatot. A kötet
végén van egy víg krónikája: Az új temető.
2. (Vietorisz József.) Az eddig napvilágra került ars poétikák közül
egyik sem ad költészettant. Horatius a görög esztétikusok nyomán elevenen,
ötletesen, szellemesen szorosabb összefüggés nélkül cseveg a költői fajokról
és stílusról, a költővé válásról, megvesztegetett bírálókról, irodalmi kérdésekről, kiváltképen a drámáról. A maga tapasztalatait is belefűzi. Boileau
a francia esztétika és a jó ízlés kódexében, mely a romantikusok fölléptéig zsinórmértékül szolgált, a modorosság és érzelgősség ellen támad. Túlságosan józan
és negatív jellegű, egyetemességre nem számító, hideg: képzeletet és lendületet
ellenző, miből a francia líra hidegsége származott. Versekbe foglalta kora költőinek szabályait; már majdnem költészettan, költői előadás nélkül. Pope
még ma is érvényben levő tankölteménye az angoloknak verstani és költői leckéket nyújt. Young szakít a klasszicizmussal és Shakespeare-t állítja oda mindenkori költészet mintaképévé. Arany Vojtinájában az eszményítést hirdeti.
Szól a művészi hazugságról, látszatról, valószerűségről, egyetemes igazságról,
tanköltészetről, képzeletről, bölcseletről. Világos, humoros, meleg, élvezhető
előadása van. Vietorisz — a Pisókhoz írt levelet le is fordította — mindezeket
jól ismeri és tanulmányozta. Címe helyesebb a többinél, mert kiemeli, hogy
ez az ő Maga-költészete: ars poetica mea. Lírai költő lévén, főképen a lírai
költészettel foglalkozik, úgyhogy a címe lehetne Lírám költészete is. Vietorisz
ars poétikája távol áll Arisztotelésztől, Kanttól és a nagy esztétikusok rendszerétől; tanulmányait azonban el nem rejtheti, mert nagy körűek és eredeti
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okoskodásait is beágazzák. Az Előhang három, a további öt rész mindegyike
húsz versszakból áll, hasonlóan Senki Pál elbeszélő költeményéhez, ahol öt ének
huszonöt-huszonöt versszakos. A Himfy-strófát kifogástalanul használja: időmérték, ütemezés, rímelés tökéletes. A részeket keretesen szerkeszti: kezdet (I)
és vég (20) rendesen összecsattan. Stílusa erélyes, kiviláglik belőle meggyőződése, megnemalkuvása ; ezzel, amint mondja, álomvilágát érzékeli. A tartalom
egy része esztétika, másik része költészettan. Kezdetben elvont körökben
mozog és alapfogalmakat magyaráz: ilyenek a szép és rút, a jó és rossz, az
igaz és hazugság. Ezek erkölcsi megoldása a közfelfogással megegyező, míg
a szépnek magyarázata újnak nem mondható. Erősen hangsúlyozva visszamegy
minden újabb magyarázat ősapjára, az újkori esztétika mesterére, Baumgartenre. Nagyjában fölsorakoztatja azokat a magasztos és nemes gondolatokat
és érzelmeket, melyeket „szépnek érez". Ezzel a szofistás tömörséggel elmélete
egész világgá óriásbodik. Mérőónja helyesen különböztet. A szép f a j a i t is fölsorolja, majd eszközeit, a szemléletet és reflexiót, aztán az egyes szépségeket:
a művészi és költői szépet. Fölér az eszményhez és annak megvalósulásához és
mindezt a lírában találja és valósítja meg. Ez vezeti az Istenséghez, ezzel küzd
az ár, a l'art pour l'art, az intellektuellek, a modernizmus elfajzása ellen,
ezzel őrzi meg a széptan főbb hagyományait. Ebbe ülik bele: ösztön, ízlés, fajszeretet, hazafiság, nemzeti érzés, szerelem, vallás, politika, polgári erény, koráramlat, világnézlet. A természeti és lélektani alap, melyen ezt felépíti, bő
alkalmat nyújt egész költői, szónoki tehetségének bemutatására. Költészettani részletkérdésekre nem válaszol: apró-cseprő vonásokat mellőz. Nem száraz
tanköltemény, nem tankönyv, hanem valóságosan gyönyörködve tanító költemény. Verstanában is (IV. rész) bájos képekben, tehát költőileg ábrázolja
műhelyét, mert így nevezi lelkének verskovácshelyiségét. Mint alanyias költő,
mint kiváló és régi lírikus, pusztán a lírát tolmácsolja, értelmezi. Epika,
miben szintén dolgozott, dráma, csak átvonuló hasonlatok; építészet csak példákban, zene csak egyes alkotók nevében fordul meg. Ritkán kerüli a kifejtést
s ekkor helyette tekintélyeket pendít meg \ a g y idéz. Szereti a nagy egyéniségek
társaságát; különben a maga gondolatait, átérzett érzelmeit, magafeetett
képeket, hasonlatokat és alakzatokat használja. Tökéletes verselése mellett
életelevenen, szellemesen, világosan, művésziesen és könnyedén bölcselkedik.
Látszik rajta, hogy 40—50 év leszűrése ez a bájos alkotmány. Mihelyt az
egyesből az egyetemeshez emelkedik, a fogalom mintegy megvilágosodik, fényes,
villanásszerű szikra világítja meg. Ha tétele már-már szabállyá akarna válni,
dogmává nem dermed. Végeredményként megvan a color poeticus és nem az
arisztotelészi ösztönös, hanem a lelkes meglátás tehetsége nyilvánul meg,
beleszőve okos tanácsok- és tanulságokkal. "Nem tudom eléggé kiemelni stílusának egyszerűségét és költőiségét, szabatosságát és meggyőző erejét. Ez az új
ars poetica társa a többinek, bátran melléjük sorozható.
3. (Feleki Sándor.) Lírai és kisebb elbeszélő versek váltakoznak kötetében. Az élet alkonyán, az amberi őszben hallatja énekét, ennek hangulata
terjed szét verseiben. Sokat temetett, akiket legjobban szeretett: apját, anyját,
fivérét, barátját. Sírjaik közt bolyong; hallja hívó hangjukat. Kedveli a szomorú emlékeket és embereket. Bensőséges emberbarátsága különösen a szenvedőkről, a kórházban sinlődőkről, betegekről nyilvánul. Róluk gyöngéd érzéssel
mesélni is tud, ez epikájának tárgya. Ezt átszövi érzelmeivel, fájdalmával,
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ezért keresi az őszi borongást, tőle vesz képeket, hasonlatokat, ha már a
mindenségből, vagy a közéletből kifogyott. Ami keservekkel, búval, bánattal,
szenvedéssel, könnyekkel, panasszal, hervadással, elmúlással, enyészettel összefügg, az nála gyakori tárgy. Szenvedély és indulat nélkül festi hangulatait,
mélyen elégikus, nincs nála semmi viharos érzelem, semmi ódai föllendülés.
Ami őt ellenkezésre, haragra gyújtja és amit kerülni akar: a közömbösség,
a modernség. Gépek, gyárak nem kedvencei, rontják a természetet. A háborút,
a harcteret, a csatákat gyűlöli, mert milljók jaját hangoztatják. Gyűlöli a
képmutatást, a nagyképűséget és a nagyhangúságot. Hazafias érzése kiválóan
irredentás: a Felvidékért sír, a Kárpátokat visszaóhajtja. A haza nagy múltja
a jövő iránt bizalmat kelt benne. A hazai földért rajong, a falút szereti.
Mikor a főváros utcáin végiggördül a szénásszekér, gyermekkorának illatát idézi
föl, a falu képei rajoznak benne. A magyar nótafára énekel, szakaszait sokszor
verssorokkal toldja, egy-egy végső sorral. Bímelése sokféle; nyelve, stílusa
egyszerű, keresetlen, mintha diskurálna. Vannak kis epigrammás versei is.
Az egészen Lenau nagy lelke terjed szét; nem hiába fordítgatta 30 esztendeig.
mgy.

Harsányi Lajos: Az elragadott herceg. Szent Imre herceg
életregénye.

Budapest, 1930. 216 1.

István, az első magyar király, egyházi ügyekben titokban Rómában
jár s mikor visszaérkezik, az ország határánál örömhírrel fogadják : megszületett várva-várt első gyermeke. Az újszülöttet Imrének keresztelik. Később
nevelését egy olasz szerzetesre, Gellértre bízzák; ez feladatának derekasan
megfelel: a gyermekből vallásos, jellemes, tudós ifjat nevel. A szerzetes nevelésének hatása alatt Imre herceg a testi vágyak legyőzésére ciliciumot visel,
h á t á t korbácsolja, szüzességet fogad. E z t megtartja még házasságában is,
mikor szülei kívánságára II. Mieskó lengyel király leányát nőül veszi. Pannón-hegyén égi ihletéssel megmondja, ki a legtisztább életű a szerzetesek
közt. A veszprémi templomban isteni szavakat hall. Egy vadászat alkalmával egy vadkan halálra sebzi. A bánatos szülőket Gellért azzal vigasztalja,
hogy az Úristen azért ragadta el a herceget (innen a mű címe), nehogy a
gonoszság megrontsa elméjét és így elveszítse szüzességét. Sírjánál bénák
gyógyulnak meg, jóval később pedig a bűnei miatt vezeklő Konrád, német
gróf vezeklő öve magától darabokra szakad, leveléről a bűneit tartalmazó írás
eltűnik. Szóval minden megtörténik, hogy Imre szentté avattassák.
Amint e tartalomból is láthatjuk, ez nem regény, mint ahogy a szerző
nevezi, hanem bőven kidolgozott legenda. A szentek nem regényhősök, hanem
legendák írására adnak hálás anyagot. Kissé indokolatlan, hogy István
király egy istentisztelet alkalmával megpillant egy idegen szerzetest, akiről
eddig még csak nem is hallott és azonnal rábízza egyetlen fiának, minden
reménységének nevelését (55. 1.). Gellért a r r a tanítja a herceget, hogy legszebb erény a szüzesség s a házastársak közül Jézus kíséretébe csak azok jutnak, akik a házasságukban is megőrzik szüzességüket (64. 1.). A szerző szerint
Harabor Bogyoszló lengyel király Vajktól elragadta Dévény várát és bár
Vajk többször akarta visszavenni, ez nem sikerült neki (45. 1.). Ez az adat
hiteles alappal nem bír, csak a szláv történészek állítják; nemzeti szempontból tehát kifogásolhatjuk ilyen beállítását. Az ara szó menyasszonyt jelent,
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helytelenül használja tehát a szerző a meghalt Imre herceg özvegyére (183.1.).
Ugyancsak helytelen az ural szónak ez a használata: A király f a p a l o t á j a
uralta az egész várost (21. 1.), mert ural: urának ismer el.
A különben kifogástalan magyarsággal megírt, hazafias szellemű, vallásos irányú munka — a felsorolt hibák tekintetbevételével — különösen az
ifjúságnak hasznos szolgálatot tesz. A bevezető sorokat Sorédi Jusztinián,
Magyarország bíboros hercegprímása írta. A könyvdíszítéseket és képeket
Jaschik Almos rajzolta. A képektől nem lehet megtagadni, hogy művész
kezétől erednek, de itt-ott inkább csak gyermekmesék illusztrációiként hatnak.
Sz. I. A.
T a m á s i Á r o n : S z ű z m á r i á s K i r á l y f i . Budapest, év nélkül. I. kötet
160 1. II. kötet 150 1. A Kolozsvári Erdélyi Szépmíves Céh és a budapesti
Athenaeum Irodalmi R.-T. kiadása.
A két kötet tulajdonképen két különálló, témájában különböző regény,
melyeket csak az k ö t össze, hogy hősük ugyanaz a személy. Az első kötet
egy tetőtől talpig székely diák eléggé szimpatikus élettörténete. A másodikban szimpátiánk sajnálattá gyengül: a diák felnőtt férfi korában önmagát
vallási őrületbe kergeti és egyházával, a hatóságokkal, majd az egész világgal meghasonlik.
Aki a székely diákot r.em ismeri, ebből a regényből jó képét kapja, de
aki ismeri, az is élvezi a hamisítatlan székely levegőt, erkölcsöt, zamatos
dialektust.
Csórja Bódi székely parasztfiút becsületes nevelése, igaz emberi elvei,
emberbaráti szeretete összeütközésbe hozzák a székelyuvarhelyi kath. gimnázium tanáraival; a fiút a negyedik osztályból kicsapják. Meggyűlöli az urakat, hazamegy parasztnak, de félműveltsége bibliás parasztot csinál belőle,
akinek lelki világában azonban az ősi pogány szokások (lóimádás, meghalt
bátyját hatósági és egyházi segítség nélkül elégeti) is helyet kapnak. Beléesik a Mária-misztérium csodálatos örvényébe, szerelmes lesz a Szűzbe.
Bátyja tetemének elégetése miatt börtönbe kerül, börtönőre kiszabadítja,
megszöknek, de egy leányon összevesznek és az őr lelövi Bódít.
A regény néhány székely tájszava magyarázatra szorul: cserge (9. 1.),
guvatt (10. 1.), tellegetni (13. 1.), a ház bütüje (29. 1.). Erdélyiességek : a
lép ige ikes ragozása (10. 1.); úgy ülte a szénát (10. 1.); a félmúlt: béhozám
fiamot (11. 1.), Mézet is teve fel (13. 1.).

Kosáryné Réz Lola: I'orszem a napsugárban. Budapest, 1930.
264 1. Singer és Wolfner kiadása.
A női életnek azt a legérdekesebb részét kapjuk e regényben, melyben
a nő Eros hatalma alatt áll. Pompás rajza az aktivitásnak nekilendülő, de
félúton visszariadó, passzív asszonyi léleknek.
Egy nagyon szegény kis csitri leányt megérinti Eros. A leányka és
környezete megszépül, a gyermekből szerelmes hajadon lesz. Beleszeret először egy idősebb rokonába, aki házasember, aztán egy főhadnagyba. Keresztanyja besegíti egy preparandiába, o t t egyik tanárába szerelmes, majd egy
hozományvadász ficsúrba, aztán egy szegény tanítóba. Falusi tanítónő lesz
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és férjhezmegy a szolgabíróhoz. Szüleit, testvéreit segíti. Gyermekeiben sok
boldogságot talál, de férje — már méltóságos úr — elhanyagolja. Háziorvosukba szeret bele, de visszaszorítja ezt az érzést, mely még akkor is kísérti,
mikor már nagymama. Kikapós férje mellett hűen kitart. Mikor a matrónát
Eros érintésére a szerelem izgalmai elhagyják, megnyugszik, nem féltékeny
többé, derűsebbnek látja a világot. Gyermekei elhalnak, férjhez mennek, megnősülnek s ő egyedül marad férjével.
Ami a regényt jellemzi: lebilincselő elbeszélő modor, tapintatos erotikum, kifogástalan nyelvezet. A kiadás is elsőrangú.
—6 —r.

Trócsányi Zoltán: К égi írások és falusi levelek. Budapest, 1929.
8 1. A szerző kiadása.
Fontosnak érezzük, hogy felhívjuk a figyelmet a szerző fejtegetéseire.
A magyar irodalmi stílus fejlődésében négy korszakot különböztet meg:
1. A legelső magyar nyelvemléktől a mohácsi vészig. Fő jellemvonások:
a középkori latinnyelvű vallásirodalom stílusformáinak és hangulatainak utánzása, a magyar nyelvnek új gondolatformákhoz erőltetése, ezzel együtt a
latinos szerkezetek átvétele.
2. A mohácsi vésztől Pázmány Péterig. A magyar stílus jellemző tulajdonsága a népiesség. A népnyelv és az irodalmi nyelv alig különbözik egymástól.
3. Pázmány Pétertől Kazinczy Ferencig. A kor cikornyás stílusa eltávolodik a népiességtől, néha az értelmetlenségig túltömött körmondatokkal él,
a külföldi minták nyomán színező elemeket vesz fel.
4. Kazinczy Ferenctől a XX. század elejéig. Ez a korszak már az írói
egyéniségek kora s az író egyéniségét tárgyválasztásán és egyéni gondolatain
kívül nyelvi kifejezési formáinak eredetisége adja meg. Stilisztikailag séteső
ez a kor, de alaktanilag és mondattanilag teljesen egységesnek vehető.

Jónás Károly: Tarka

könyv. Visszapillantás.

Aforizmák.

Budapest, 1930. 128 1. A szerző kiadása.
Mikor kézbe vesszük ezt a könyvet és látjuk, hogy a szerző a saját
kiadásában megjelent könyv elejére saját fényképét adja frakkban, nadrágzsebbe tett kézzel; — nem sok j ó t várunk munkájától. Ebben azonban derekasan csalódunk. A Magyar Tudományos Akadémia nyugalmazott gondnoka
a jövő generáció számára megörökítésre érdemes eseteket, nagyjaink jellemző
megjegyzéseit, kifogástalan magyarsággal, jóízű eredetiségükben, sőt néha
egyenesen drasztikusságukban adja elő. Az anekdoták közül (az anekdota
szót eredeti értelemben véve: kiadatlan dolgok) és a kötet végén az aforizmák közül néhányat már ismerünk, de legnagyobb részük új dolog az olvasó
számára.
A remélt későbbi kiadás számára van néhány kifogásunk. Ellenmondást látunk ebben: Füstöt, amióta ismertem (Gyulai Pált), sohse l á t t a m szájából kiereszteni. Mint Arany Falu bolondja: Bitkán szívja, többnyire csak
fújja (8. 1.). A Dóczi Lajos című fejezetben (38. 1.) három oldalon á t beszél
Gyulai Pálról és csak néhány sorban Dócziról. Az ugyanegy személyről szóló
anekdotákat időrendben kellene adni, mert pl. Endrődi Sándor temetéséről
szól a 36. lapon és később hosszasan ír az élő Endrődiről (41. 1.).
—ó —r.
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Tarczai György:
Stephaneum-nyomda.
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E könyv ékes nyomdai kiállításánál csak tartalma értékesebb: a kitűnő
művészettörténetíró négy tanulmánya az Árpád-ház szentéletű tagjairól. Szent
István és fia, Szent László király, Szent Erzsébet és a szentéletű Árpádleányok életének és emlékeinek elmondása a kutató és a hivatott író tollára
vall. Alig van magyar könyv, mely erről a témáról vonzóbb tájékozást nyújtana. Szép illusztrációk díszítik a kötetet, a képekhez gondos magyarázatok
csatlakoznak.

FOLYÓIRATOK

SZEMLÉJE.

(Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei.
Munkatársak: Alszeghy
Zsolt, Baros Gyula, Gulyás Pál, Halász
László, Pintér
Jenő.)
I. Folyóiratok.
A M a g y a r A s s z o n y . — 1930. évf. 5. ez. Kadnóti Dezsőné: Reményik Sándor édesanyja. Meleghangú megemlékezés az erdélyi költő elhúnyt
édesanyjáról. — Berta Ilona: A költő műhelyében. Költő ritkán tárta fel
olyan ragyogó világításban a költő hivatását, mibenlétét, mint éppen Bemé
nyik Sándor. (A cikk további része számos idézettel igazolja e megállapítás
helyességét.)
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . — 1929—30. évf., 445. füzet. Berzeviczy
Albert: Megemlékezés id. Szinnyei
Józsefről
(születése százéves fordulója
alkalmából). Id. Szinnyei József mindenkorra példaszerűen fog tündökölni nagy
müve létrehozására fordított vasszorgalma és odaadása képével.
B u d a p e s t i S z e m l e . — 1930. évf., 4. sz. Szász Károly: Emlékezés
Piroskára. Meleghangú visszaemlékezés Arany János unokájára, Széli Piroskára, aki 1886-ban 21 éves korában Budapesten halt meg. — Berzeviczy
Albert: A Hitel megjelenésének százéves fordulóján. A Hitel kezdetét jelenti
a legnagyobb magyar nagyszabású agitátori pályájának s bizonyos tekintetben
már magában rejti a csiráját Széchenyi élete tragikumának. — Kéky Lajos:
A mult esztendő magyar drámairodalma. Jelentés a M. T. Akadémia 1930.
évi Vojnits-érmének odaítélése tárgyában. Az erre illetékes bizottság a Vojnits-éiemmel való kitüntetésre Móricz Zsigmondnak Légy jó mindhalálig című
darabját t a r t o t t a érdemesnek. — Ifj. br. Wlaesics Gyula: Armando Luctfe.ro
költeménye Petőfiről. Lucifero olasz költő (akire nálunk először Kastner Jenő
hívta fel a figyelmet) 1878-ban írta Alessandro Petőfi in Siberia с. hat nyomt a t o t t ívre terjedő „cantica"-ját, mely szerint a magyar szabadságharc
költő-katonája nem halt meg a segesvári csatában, hanem az oroszok Szibériába
hurcolták. A már harminc éve o t t raboskodó költő mondja el a költeményben
társainak a maga életét, beleszőve elbeszélésébe Bem hőstetteinek dicséretét és
magyar népének szerencsétlensége felett való keserűségét. — 5. sz. Gaál Jenő:
.4 Hitel korszakos jelentősége. A magyar politikai irodalmat Széchenyi teremté
meg. Az első lendületet ebben az irányban a Hitel jelentette. — Takáts Sándor: Gróf Széchenyi István reuniója és az Akadémia alapítása. Az 1825. évi
országgyűlés megnyitása után gr. Széchenyi Ist\ án és gr. Károlyi György
Pozsonyban reuniót, azaz politikai klubbot alapítottak. Szellemi egyesülése
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volt ez rokongondolkodású politikusainknak. A titkosrendőrség, valamint a
bécsi miniszterek állandóan Széchenyi reuniójának nevezik. A követek közül
főkép gr. Dessewffy József és Felsőbüki Nagy Pál látogatták. Később az alapítók az országgyűlés minden t a g j á t meghívták a reunióba. A bécsi titkosrendőrség jelentései szerint i t t gr. Dessewffy József, angol példákra hivatkozva,
hatalmas beszédet mondott a magyar nyelv fejlesztése s egy tudományos akadémia alapítása ügyében. Utána Nagy Pál s Széchenyi is felszólaltak ez ügyben. Széchenyi már ekkor egyévi jövedelmét ajánlotta fel a nemes célra. A reunió 1827 január hó végéig működött Pozsonyban. A rendőri jelentések szerint részvétlenség miatt szűnt meg. Ez azonban nem igaz. A valóság az, hogy
Széchenyi ekkor már működése központját Pestre tette s ott alapította a
Nemzeti Kaszinót. — Mohácsi Jenő: „Az ember tragédiája" a bécsi rádió-színpadon. Madách Imre művét a bécsi rádió-színpadon Mohácsi Jenő új német,
színpadi fordításában adták elő. A fordító a német hallgatókra való tekintettel (hogy a darab eredetisége annál szembetűnőbb legyen), kihagyott néhány
Faustra emlékeztető epizódot, pl. a föld szellemére vonatkozó részt s a második Kepler-jelenetet. A szépen sikerült rádió-előadás előtt Lábán Antal tájékoztatta a hallgatókat Madáchról és remekművéről. -— 6. sz Gr. Apponyi
Albert: I f j . gr. Andrássy Gyula emlékezete. Ifj. gr. Andrássy Gyula jelentősége, hogy a magyar nemzeti politikában a történelem-bölcsészeti módszeri
képviselte. Mint publicistának szépirodalmi vagy retorikai törekvései nem voltak. Stílje éppoly világos volt, mint gondolkozása, melynek szigorú logikáját
és fegyelmezettségét tükrözi vissza. Kevés ember tudott, magánbeszélgetésben
is, olyan meggyőzően érvelni, mint ő. — Szász Károly: A tiszadobi Széchenyiemlék. Gróf Desseffy Emil és Szász Károly, a költő-püspök, levelezése az
1865-ben felállított tiszadobi Széchenyi-emlék verses felírása ügyében. —
Sebestyén Károly: Gondolatok a tragikumról. Vannak teoretikusok, akik optimista szemmel nézik a tragédiát, mert benne egy felsőbbrendű ideál megvalósulását köszöntik. Azonban mennél mélyebben merülünk el a világirodalom
nagy tragédiáinak elemzésébe, annál sűrűbben észleljük, hogy az optimisztikus
felfogásnak a tragédiával szemben nincs egyetemes jogosultsága. Először azért,
mert a tragédiák nagy részében nincs meg az arány t e t t és következményei,
bűn és bűnhődés közt. Másodszor azért, mert sok tragédiában a véletlennek oly
sorsdöntő szerep jut, aminő az életben is csak egészen kivételes. E jelenség
tanulsága, hogy a költőnek legyen bátorága szembe nézni a valósággal s kimondani fenntartás nélkül azt, amit gondol róla. Egyébként az emberi lélek
természetéből következik, hogy több fogékonyságot tanúsít a tragédia és a
tragikum iránt, mikor boldogtalannak, tehát a tragikus hőssel rokonnak érzi
magát. — Szathmáry István: Az örök Petur. Katona József emlékének szentelt költemény. — Berzeviczy Albert: A százéves Akadémia. Visszapillantás
a M. T. Akadémia szervezetének fejlődésére az alapítás százéves fordulója
alkalmából. — Herczeg Ferenc: Katona József halálának százéves
fordulóján.
Ünnepi megemlékezés a M. T. Akadémia 1930 ápr. 28-i ülésén. — 7. sz. Gr.
Apponyi Albert: Szent István király intelmei Szent Imre herceghez. Az Intelmek körül újabban végzett és még korántsem befejezett kutató munka egyebeken kívül azt is igazolja, hogy azok méltán foglalnak helyet a Corpus Juris
élén, bár nem közjogi jelentőségűek abban az értelemben, mintha konkrét jogszabályokat tartalmaznának, de igenis abban, hogy méltó élőbeszédéül szol-
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gálnak egy olyan törvénygyűjteménynek, melynek látszólag gyakran kaotikus
és heterogén elemekkel vegyített részletein keresztül mégis fel lehet ismerni a
magyar államalkotó gondolat folytonosságát. — Császár Elemér: Ferenczi
Zoltán emlékezete (1857—1927). A termékeny és becses munkásságú irodalomtörténetíró tudós érdemeinek s emberi tulajdonságainak mélyreható jellemzése. [A tanulmányszerű emlékbeszéd érdekes adata szerint Ferenczi halálos
ágyán leányának meg is vallotta, hogy ö nem tudós, nem irodalomtörténetíró
akar lenni, hanem költő. A címben írt megemlékezés Feicnczi költői kísérleteit
is ismerteti.] — 8. sz. üarkó Jenő: Antik eredetű hatások a magyar szépprózai stílus kialakulására.
A Kazinczvtól bámult Báróczi-féle fordítások
útján — francia közvetítéssel voltaképen az antik mesterek írásmüvészete
hatott a magyar szépprózai stílusra. — Szász Károly: Zsuzsika. Novella
Nagy Zsuzsika és Petőfi S. dunavecsei szerelmi idilljéről.
D e b r e c e n i S z e m l e . — 1930. évf., 3—4. sz. Hungarus Viator:
títnyovszky
és Talma. Gr. Benyovszkynak 1790 ben megjelent angolnyelvü
emlékiratait két év alatt több más nyelvre lefordították, így franciára is.
A könyv tehát egészen friss volt, amikor Kotzebue az első Benvovszky-drámát Die Verschwörung im Kamtschatka címen (1791) megírta. Ezt csakhamar
követte egy nálunk sokkal kevésbbé ismert színdarab: Alexander Duval
Beniowski, ou les Exiles de Kamtschatka с. vígoperája. Bár a darab csak 1880
június 8-án került színié, fogantatása a francia forradalom idejére esik. Duval
nak a darabhoz írt előszava szerint Talma, a nagy színész azért is tudta oly
jól játszani az összeesküvő-szerepeket, mert közelről ismerte a terrort s sokszor kellett féltenie életét.

Deutsch-Ungarische Heimatsblätter. — 1930. évf., 1—2. sz.
Eckhardt Sándor: über geisteswissenschaftliche Forschung in Ungarn seit dan
Weltkrieg. A világháború utáni magyar szellemtudományi kutatás főbb eredményeinek ismertetése, különös tekintettel a történelemre, irodalomtörténetre
és nyelvészetre. — Pukánszky Béla: Ein deutsch-ungarischer Gegner Lessings.
Az eperjesi származású Gertinger .János Lessinggel való vitájának ismertetése.
— Trostler József: Ungarns Eintritt
in das Literarhistorische
Beicusstsein
Deutschlands (I). Magyarország szerepe Németország irodalomtörténeti köztudatában. [A magyar vonatkozású német művek gazdag könyvészeti jegyzékével.]

Egyetemes Philologiai Közlöny. —

1930. évf., 1—3. sz. Wald-

apfel Imre: Görög tragédiánk egykorú bírálója. Terhes Sámuel Ungvárnémeti
Tóth László Nárcisz-áról írt bírálatának ismertetése. — 4—6. sz. Kristóf
György: B. Eötvös J. levele s Finály H. tudósítása
Mommsen kolozsvári
tanulmányútjáról.
Adatközlés.
E r d é l y i H e l i k o n . — 1930. évf., 4. sz. Spectator: Kisebbség-irodalmi
bírálat. Az erdélyi kritikának egyelőre csak két nagy célja lehet: 1. szeretettel oltalmazni, gyámolítani, ami érték; 2. irtó háborút viselni a tehetségtelenek és műkedvelők tolakodása ellen. — Kovács László: Történetíró és regényíró. A szerző vitatkoz'k Mályusz Elemérrel, akinek a Magyar Szemle márciusi
számában megjelent („Történeti regények történelem nélkül" c.) cikke szerint
Tabéry Géza Vértorony c. regénye a történeti igazság szempontjából kifogá-
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solható. Kovács szerint „A történettudós megállapításait még átlépheti az
író, de a mű belső igazságának meg kell lennie". Már pedig „Ha a regényíró
Mályusz Elemér rokonszenves adatainak analizálásával próbálta volna igazolni
történelmi meséjét, kegyetlenül kinevették volna." — 5. sz. Makkai Sándor:
Az irodalom szelleme. (Bevezetés-vázlat az erdélyi magyar irodalom fejlődéséhez.)
Ha az irodalom szellemének eredetét és összetételét akarjuk kutatni, úgy találjuk,
hogy azt primitívebb fokon o. néphit és a mithosz, magasabb fokon az erkölcsi
közszellem és a tudományos világnézet, lényegében és végső értelmében a filozófia adja meg. Az újkor irodalmi szelleme kettős hatásból ötvöződik: a filozófia és a nemzeti szellem ölelkezésének szülötte. A magyar irodalmat virágzásának tetőpontján, a XIX. század elejétől Ady megjelenéséig a nemzet alapjellemének megfelelő racionalizmus táplálta. Ma nem lehet többé a régi értelemben „világirodalom"-ról beszélni; világirodalom nincs, mert nincs egyetemes,
a kor lelkét megszólaltató filozófia. Egy ily korszakban az irodalmat három
törekvés jellemzi: 1. A historizmus, amely az elmúlt korszellem ábrázolásához
menekül. 2. Az egyéni filozófia, vagy filozófiátlanság, mely az irodalomnak
bizonyos agitátorikus, retori s néha prófétai jelleget ad. 3. Az ősgyökérre való
visszahajlás, mely a népszellem k u t a t á s a és részletábrázolása által ú j tartalmat keres az ú j jövendő számára, a régi forrásból. — Császár Károly: Az
erdélyi magyar tudományosság problémája. Természetes, hogy az erdélyi magyar tudományosság eddigi eredményeit nem adhatja fel. De talán már most
kezd kitetszeni, hogy mely irányban kell tovább haladnia, hogy előbbre is
mehessen. S ez a szélsőségeknek, eltérő árnyalatoknak a szellemi műalkotás
terén való arányos kiegyenlítése. Hitem a szabadelvű megértés — az igazi
erdélyi szellem. A kísérletezés, tapogatódzás kora lejárt; i t t az ideje, hogy a
Brassaiak, Böhmük, Apáthyak nyomába lépve, integráns elemeivé legyünk az
egyetemes tudományosságnak. — Imre Sándor: Báró Wesselényi Miklós ismeretlen nevelői. Két férfiúnak az ifj. Wesselényi fejlődésében volt szerepét világítja meg özv. Wesselényi Miklósné Cserey Heléna és gr. Teleki László (1764—
1821) levélváltása s egypár más levél. A két ember közül Wesselényi nevelésének egyik irányítója maga gr. Teleki L., a másik Szabó András, aki 1810 márciusától .1815 őszéig volt Wesselényi nevelője. — Kőmives Lajos: Sebesi Samu
(1860—1930). Meleghangú megemlékezés a nemrég elhúnyt erdélyi veterán íróról. — 6. sz. Sziklay Ferenc: Kisebbségi irodalom vagy kisebbségek irodalma?
A kisebbségi irodalom nemcsak másodlagos jelenség, nemcsak az élet leszűrődése, hanem neki kell vállalnia magának a kisebbségi életforma kialakítását is.
Ebből viszont az következik, hogy erősebb nemzeti érzést kell tanúsítania,
amint hogy maga a kisebbségi helyzet súlya is meg kell hogy edzze a kisebbségi társadalom lelkivilágában az ideális, nem aggresszív, de életet biztosító
komoly nacionalizmust. — Németh Andor: Ady zsenije. A „szép" fogalma
helyett helyesebben jelöljük meg Adyhoz való vonatkozásunk természetét azzal,
amit a „jelentős" szó sugároz ki magából, mint fogalomból. Arról, hogy Ady
minden verse szép-e, lehet vitatkozni. De azt, hogy minden szava jelentős,
aligha merné valaki tagadni. Jelentős pedig számomra az, ami életem legmélyebb kérdését pendíti meg bennem. Ady ebben az értelemben eszméltette magára korát. — Császár Károly: Katona József. A Bánkbánt nem csupán nemzeti vonások determinálják. Nem volna fáradságos, a dráma egész folyamáir
annak kimutatása, hogy Katona bámulatos művészi hozzáértéssel megrajzolt
Irodalomtörténet.
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miliő keretébe állítva a nagyúr sorsában Bánk magánemberi lényének, a férfinak tragédiáját (a „bánki sértődést") állítja elénk. — Szentimrei Jenő: A régi
Bánkbán és az új. A kolozsvári és a budapesti centenáris előadás kritikája.
E r d é l y i M ú z e u m . — 1930. évf., 1—3. sz. Kántor Lajos: Az Erdélyi
Múzeum-Egyesület
története 1924-től napjainkig. Az Erdélyi Múzeum, mint
az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának folyóirata a háború utolsó évében nehézzé lett anyagi körülmények miatt 1917-ben szűnt meg. Az 1930 febr. 2-i közgyűlés a légi szakosztályi és tári folyóiratok helyét pótlandó, elhatározta, hogy szócsövéül átveszi
az Erdély magyar tudományos életében 1924 ó t a fontos szerepet betöltő
Erdélyi Irodalmi Szemlét s azt folytatólag Erdélyi Múzeum címen adja ki.
LA továbbiakban az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezetét s legutóbbi éveinek munkásságát ismerteti.] — Kristóf György: II. Apafi Mihály fejedelem
könyörgéses könyve. II. Apafi Mihály könyörgéses könyvecskéjének valamennyi
imádságát kiadta az eredeti helyesírással Bartók György a Református Szemle
1909-i, II. évfolyamában. Az eredeti kézirat ma is a nagyenyedi Bethlen-kollégium tulajdona. E könyvecske nem nagy imairodalmunk gazdagodását jelenti,
önként értetődik azonban, hogy sem a gondolatok, sem a kifejezések nem az
Apafi írói tehetségének eredéti és új alkotásai. Közvetlen, de nem egyéni; gondolatait, kifejezéseit a zsoltárok s az egykorú templomi kálvinista imák frazeológiájából vette. — György Lajos: A francia hellenizmus hullámai az
erdélyi magyar szellemi életben. A hosszabb tanulmány szerint Erdélyben volt
leggazdagabb hagyomány és legtöbb érzék a francia hellenizmus eszméinek felvételére és a magyar szellemi közösséghoz közvetítésére. A Zágoni Aranka
György (Júlia levelei), a Deáki Pilep Sámuel (Anechartis) és a gyulafehérvári
Farkas Sándor (Antenor) fordításában hozzánk került művek, — míg távolabb Bessenyei Agis-a — ennek a szellemnek emlékei. — Eckhardt Sándor:
A magyar kannibalizmus
meséje. Egy román iskolakönyv téves adatának
cáfolata. — György Lajos: Az első magyarra fordított
angol regény. Az
angol regények magyar fordításainak sorát Erdély indítja meg ezelőtt 136
évvel. I t t jelent meg Kolozsvárt 1794-ben a „Mária: vagy a nemes gondolkodású paraszt leány' c. regény, melyet Bölöni Sámuel angol eredetiből ü l t e t e t t
á t magyarba. Az eredetit egy Georg Monck Berkeley nevű canterbury-i pap
írta. — György L a j o s : A „Korteskedés és ellenszerei" eredeti
kézirata.
Kemény Zsigmond ismert röpiratának kéziratát a kolozsvári Lyceum-könyvtár őrzi. Megállapítható, hogy a röpirat címéül Kemény eredetileg ezt a felírást szánta: „Nézetek Nemzeti Kórállapotunkról és Gyógyszereiről". — Kántor Lajos: Adatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület magyar jellegéhez. 1. Alapítólevelek. 2. Báró Saguna András és gr. Mikó Imre levélváltása. — P a p p
Ferenc: Gyulai Pál id. Bethlen János gróf körében. Gyulai 1846 szeptemberétől nevelője volt id. Bethlen János gr. két fiának. Mikor 1848 március 20-án a
bécsi és pesti forrongások híre Kolozsvárra érkezett, az egész várost elfogta
a Magyarországgal való egyesülés vágya. A mozgalom szálait id. Bethlen
János gr. t a r t o t t a kezében, ö hívta össze az értekezletet, melyen a polgárságot
s az ifjúságot a legélénkebb részvételre szólította fel. Az izgalmas napok hangulata Gyulai lelkét teljes mértékben megragadta. Lázas tevékenységét maga
vázolta Szász Károlyhoz írt levelében. Az a nemes izgalom, mely ekkor lelkét
eltöltötte, rokon ugyan a kornak, különösen az ifjú Magyarországnak roman-
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tikus szabadságvágyával mégis az ifjú Gyulai, bár nagy költőnek t a r t o t t a
Petőfit, politikai törekvéseiben inkább volt Bethlen gr. tanítványa, mint
Petőfi utánzója. A kiváló egyéniség hatásának köréből Gyulait a viszonyok
rohamos bonyolódása, másrészt emelkedő írói becsvágya szakította el. Vonzotta Pest, a magyar politikai és irodalmi élet Mekkája. — Biró Vencel:
Gr. Apor István naplója bécsi útjáról. [Adatközlés az 1697-ből való s az
Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárában levő eredeti nyomán.] Apor István
1697-ben gr. Bánffy György gubernátorral s gr. Bethlen Miklós kancellárral
együtt ment fel Bécsbe. Kormányzási ügyek, főleg az adó és a katonai terhek
rendezése bírta rá az udvart, hogy a gubernium e három főméltóságát Bécsbe
hívja. Apor nem a nyilvánosságnak szánta följegyzéseit; inkább csak külsőségeket érint, a bécsi tanácskozásokat nem ismerteti. — György Lajos: Adatok a Bánkbán tárgytörténetéhez.
A szerzőtől fölfedezett két németnyelvű,
XVIII. századi adat a Bánk bán tárgy külföldi feldolgozásainak eddig ismert
sorát 25-re szaporítja. — Dömötör Sándor: Balogh Józsi balladája. Tizenhat
négysoros szakból álló elbeszélő vers egy sócsempészésért 1829-ben kivégzett
magyar katonáról. Szerzője Szántó Feronc autodidakta falusi költő
szerzeménye.
E t h n o g r a p h i a - N é p é l e t . — 1930. évf. 1. sz. S. S.: Munkácsy Bernát: A jeles nyelvész-etnográfus tudós munkásságának méltatása születésének
hetvenedik évfordulója alkalmából. — llonti János: A Szilágyi és Hajmásimonda rokonai és eredetkérdése. A monda alapeszméjét: két jóbarát küzdelmét a démoni leányért, minden változatban fölismerhetjük és ez a motívum,
ha visszafelé követjük a monda változásain keresztül, elvezet a Hilde-mítoszig. — Dömötör Sándor: .4 betyárromantika.
(I.) Történeti menetű, gazdag
szemléltető anyagra fölépített, részletes tanulmány arról, hogy milyenek voltak a valóságban a betyárok és hogyan rajzolta meg alakjukat az irodalom.
É l e t . — 1929. évf. 17. sz. Kovách Ferenc: Arany János új életrajza.
Voinovich könyvének méltatása. — 20. sz. Radványi Kálmán: Mindszenthy
Gedeon. Ünnepi emlékezés. — 23. sz. Tordai Ányos: Emlékezem
Gárdonyi
néniről. Személyes emlékek az egri Gárdonyi-kúriáról. — 24. sz. Brisits Frigyes: Mihályfi Akos. Az egyházi szónok méltatása. — 1930. évf. 1. sz. Marcell Mihály: Az Isten embere. Prohászka önvallomásainak méltatása. — 9. sz.
Berényi László: Kisfaludy és Katona. Közli és megvilágítja Katona Józsefnek
1820 december 17-én Kisfaludy Károlyhoz í r t levelét. — 10. sz. A. Zs.: Sík
Sándor mesedrámája. Ismertetés. — 14. sz. Alszeghy Zsolt: A magyar lélek
и magyar irodalom tükrében. Idegennyelvű tájékoztatásnak szánt vázlat. A magyar középkor szellemének rajza után a renaissance korának lelki összeütközését Pelbárton ée Janus Pannoniuson, a Mohács utáni nemzedék lelkét Balassi
Bálint költészetén, a felszabadító háborúk korát Zrínyin és Gyöngyösin, a
XVIII. század után jelentkező lélekforrongást Katonán, a romantikus lelket
Vörösmartyn, a XIX. század magyar lelkét Petőfin, Aranyon, Jókain és
Madáchon, a XX. század hajnalának belső válságát pedig Adyn mutatja be.
(A tanulmány a német katholikusok legelterjedtebb folyóiratában, a Gralban jelenik meg.) — Oláh K a t ó : Katona és Kecskemét. Katona József kecskeméti emlékeit mutatja be szóban és képben. — 16. sz. Berényi László: Kis19*
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faludy Károly, a drámaíró. Drámai termesének áttekintése, egyszersmind két
Kisfaludy-festménynek (Tengeri vész, Falu égése) közlése.
G y ő r i S z e m l e . — 1930. évf. 4—6. sz. Horváth Konstantin: Szegedy
Róza levelei Kisfaludy Sándorhoz a győri csata idejéből. (I.) Tizenkét németnyelvű levél szövege a zirci apátsági levéltárban őrzött eredetiek alapján.
„Rózát emberibben hozzánk közelebb hozni, de egyúttal női lelkét . .. igazabban megéreztetni semmi sem tudja úgy, mint éppen e levelek." — Tolnai Vilmos: Még egyszer Kis János Bánk bán-adomája. Kis János az Elmés Nyájasságok-beli Bánk bán-történetet Péczeli József Mindenes Gyűjteményének II.
negyedéből (1789. 219—221. 1.) vette. — Szabady Béla: Adatok
Pázmándi
Horvát Endre életéhez. P. Horvát E. kispapsága idejére vonatkozó adatközlés a győri papnövendékek egykorú naplója alapján. — Timár Kálmán: Az első
„Olvasó KabinétGyőrött.
Müller Ferenc könyvárusé az érdem, hogy elsőnek
létesített Győrben kölcsönkönyvtárat. — Gálos Rezső: llhisztrációk a Himfy
szerelméhez. Kisfaludy Sándor regéihez és Himfy szerelméhez a képeket annak
idején a regensburgi származású Kininger Vince rajzolta s a pozsonyi születésű Blaschke Sámuel metszette. Mindketten Bécsben tartózkodó művészek voltak. — Szabady Béla: Iskoladrámák a győri papnélelőintézetben
1790—1830-ig.
Adatközlés. — Valló István: Gr. Széchenyi István levele a Győri Olvasó Társasághoz. A levél kelte: Pest, 1841. dec. 7. — Gálos Rezső: Pinnyéd dicsérete. A sziléziai származású Adolph Ker. János (1657—1708) egykori győri
jezsuita tanár latin verse a Győr határában levő Pinnyéd nevű halászfaluról.
— U. a.: Győr és a magyar irodalom. (II.) A Győrrel valamiféle kapcsolatban
említhető magyar írók jegyzéke.
I r o d a l o m t ö r t é n e t i Kö-xlemények. — 1930. évf. 1. sz. Voinovich
Géza: A Daliás Idők tervei s első kidolgozása. A Toldi-trilógia középső részének gondos előkészülettel írt hetedfél énekével Arany már 1851-ben készen
volt. Ekkor azonban egy időre abbahagyta a folytatást. A félbeszakítás egyik
oka az a lelki szükség is lehetett, melynél fogva a művész nagy tervei közt
egy-egy kisebb munkához fordul, mert az könnyebben halad s a befejezés örömében részelteti. — Gálos Rezső: Mikes Kelemen műveltségi forrásai. (I.)
Az ifjú Mikes egész képzettsége egy józan székely embernek a XVII. század
eszméivel, a jezsuiták világnézetéül, morális fölfogásával á t h a t o t t lelki világára vall. Ily alappal és felkészültséggel jut a fejedelem udvarába, ahol új
réteg került i á : az udvari emberé. A lelki kép további alakulására nézve (Zolnaival szemben) a szerző véleménye az, hogy a francia élet Mikesre csak nagy,
de nem döntő hatással volt. Megismerte általában a könyvet; műveltsége azonban csak némi keveset kapott; megtudta, hogy van ilyen műveltség. Ez a keret
éppen elég volt ahhoz az önműveléshez, amelyre később viszonyai kényszerítették. — Timár Kálmán: Szántó (Arator) István irodalmi tervei. (I.) A híres
jezsuita szerzetest, Szántó Istvánt már bécsi tanársága idején, 1574-ben foglalkoztatják irodalmi tervek. Fontosabb katholikus egyházi vonatkozású műveket szeretett volna magyaiTa fordítani; azt azonban nem tudjuk, hogy melyeket. 1587-ben Gyulafehérvárra megy. Itteni tervei közül figyelmet érdemel,
hogy tervbe veszi az Imitatio Christi és Granadai Lajos valamelyik müvének
lefordítását. A fordításokon kívül eredeti műveket is ó h a j t o t t írni Szántó
Homiliákat készült kiadni a vasárnapi evangéliumokról, még pedig magyar
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nyelven. Műveit azért tervezgeti, mert magyar nyelven — úgymond — nincsenek katholikus könyvek. Már pedig a protestánsok főereje — szerinte —
ebben rejlett. Possevius Antal egykori pápai követ írásaiból megállapítható,
hogy Szántónak már voltak sajtó alá készen egyes munkái, mikor Gyulafehérvárt a föntebbi irodalmi tervek foglalkoztatták. — Hegedűs Zoltán: Kazinczyünnepély Sátoraljaújhelyen
1859-ben és a Kazinczy-alap
története
1870-ig.
Adatok a Kazinczv-kultusz történetéhez Evva András egykori sátoraljaújhelyi
törvényszéki bírónak a M. T. Akadémia könyvtárában található iratai s az
idetartozó irodalom nyomán. — Adattár: Morvay Győző: Eötvös József br.
levelei fiához Eötvös Loránd báróhoz; — Trencsény Károly: Riedl Frigyes
Aravy-tanulmányának
eszmecsirái; — Gálos Rezső: Kortörténeti
érdekességü
levelek az ötvenes évekből (Lacza József jogász, később győri ügyvéd levelei
bátyjához, Józsefhez 1859 febr. 26-ról és dec. 18-ról); — Rexa Dezső: Két
ismeretlen Kazinczy-lei él (1808 aug. 24-én, Cserey Farkasnak és 1819 nov.
12-én Vay Józsefnek); — Timár Kálmán: Szántó (Arator) István nekrológja
(az olmützi jezsuita kollégium 1566—1727. évekre vonatkozó házi történelméből); — Waldapfel József: Adatok Bessenyei életéhez és munkásságához
(Birtokügyi adatok, továbbá A kedvetlen okos c. vígjátékra ós a Podrokotz
krónikája sorsára vonatkozó tájékoztatás); — Lukcsics P á l : Adalék Balassi
Bálint élettörténetéhez
(Mágócsy Gáspár levele 1586 dec. 4-ről); — Pataki
Henrik: A „Csordapásztorok" karácsonyi ének szerzője. A „Csordapásztorok"
címen ismert karácsonyi ének szövege és dallama nem Szentmihályi Mihálytól
származik, amint azt Perényi József újabban — Szent-Gály Gyulára hivatkozva — írja. A szöveg ugyanis már az 1672-ből való Szelepcsényi-féle énekeskönyvben megtalálható, a dallam eredete is régebbi, mint Szontmihálvi Egyházi énekeskönyve (1791); — Kozocsa Sándor: Szinésztörténeti
adalék (Abaúj
megye rendoinek folyamodványa 1793-ból a nemzeti játékszín felállítása ügyében); — u. a!: Páriz-Pápai Ferenc levele (1736 márc. 17); •— u. a.: Hatvani
István orvos levele (1758 jún. 25); — Yasáry Dalma: Barclay Argenisének első
magyar — verses — fordítása (Hriagyel Márton kéziratos fordításrészlete 1754ből a Nemzeti Múzeum kézirattárában); — Gulyás József: Bessenyei Anna és
Bessenyei Boldizsár versei. (Adatok 1815-ből és 1821-ből a sárospataki kéziratgyűjtemény nyomán.); — Perényi József: Szász Károlynak Szemere Miklóshoz intézett levelei 1860—1877-ből (I.). — 1930. évf. 2. sz. Gálos Rezső:
Mikes Kelemen műveltségi forrásai (II., bef. közi.). Mikesnek igazában mélyebben járó francia műveltsége nem volt. Olvasmányaiból a maga fölfogásának prizmáján szűrte le leveleiben a neki érdekeset és csak francia mintákból
tanulhatta a levélformát. Az, ami leveleiben van, nem a francia kultúra telje;
világos bizonyítéka annak, hogy ezt nem hozta magával. De bizonyítéka annak is, hogy bujdosásában látott és később olvasott egyet-mást; s i t t két
ismeretséggel kell számolnunk: Bonnac-néval és Saussure-rel. Ehhez csak Rákóczi egy-egy francia titkárának barátsága járulhatott. A szerző szerint Mikes
a Törökországi Levelek írását nem kezdhette egykorúan sem levélformában,
sem irodalmilag csak némiképen is számbavehető napló alakjában. Föltehető
azonban, hogy röviddel partraszállásuk után, valószínűleg Drinápolyban naplójegyzetbe kezdett. A naplójegyzetek később, lassacskán, emlékezetből, az Erdélyben dívó memoárok párjául s az akkor kedvelt naplók mintájára irodalmi
naplóvá alakulnak. Rákóczi halála után különösen sokat dolgozott. Főképen
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a fordítást tekintette írói hivatásának. Gondolata egy volt Bossenyeiékkel :
fordításával ő is a műveltséget óhajtotta terjeszteni; csakhogy Bessenyeiéknek műveltség a felvilágosodás volt, s azon keresztül a nemzet haladása, Mikesnek műveltség (a XVII. század szellemében) a katholikus vallásosság volt. —
Pukánszkyné Kádár Jolán: A magyar népszínmű bécsi gyökerei. A magyar
népszínmű nem az irodalom, hanem a színpad terméke. Legbuzgóbb művelője
és kialakítója Szigligeti, az első nagystílű magyar színpadi szerző. Mintája,
a bécsi népszínmű sem az irodalom, hanem a színpad közvetítésével jutott el
hozzánk. Az egész műfaj kialakulása, fejlődése, virágzása és hanyatlása szorosan összefügg a bécsi népszínpadok történetével. A magyar köztudatban ez
az egész erősen szétágazó, sokrétű osztrák műfajkomplexum két névre, Rajmundéra és Nestrojéra, zsugorodik össze. Nálunk a bécsi népszínmű mindegyik
formájával megpróbálkoznak, amíg kialakul az a végleges forma, amelyet a
közönség népszínműnek elfogad. -— Tímár Kálmán: Szántó (Arator)
István
irodalmi tervei (II., bef. közi.). A véletlen szeszélyéből erdélyi működése idején is P. Possevius Antal (1533—1611) a gvámolítója és ösztönzője az irodalmi tervekkel foglalkozó Szántónak. Szántó negyven évnél hosszabb írói
munkásságából mindössze néhány irat maradt .ránk. Csupa latinnyelvü munka
— mégis van irodalmi jelentőségük. Általuk a jeles jezsuita mint memoár-író
és mint polemikus író, hitvitázó kér helyet irodalmunk történetében. Évek
iáradságos munkáját áldozta bibliafordításának; azonban sem teljesen befejezni, sem pedig elkészült részeit kiadni nem volt módjában. — Adatközlések: Szász Károly: Toldy Ferenc levelei Szász Károlyhoz. Tizenhárom levél
az 1859—1875 közti időből. — Perényi József: Szász Károlynak
Szemere
Miklóshoz intézett levelei. (II., bef. közi.) Verses és prózai levelek az 1862—
1877 közti időből. — Horváth Konstantin: Verseghy Ferenc egy ismeretlen
verses regénye. A zirci apátság kézirattára Versegliynek egy eddig ismeretlen,
hexameteres formában írt, Égfi Ferenc c. 1249 sorra terjedő verses regény töredékét és tervrajzát őrzi. [A cikk a töredék 1219 soiát közli.] — Gálos Bezső:
Kisfaludy Sá7idor levelei Heckenasthoz. Két levél 1837-ből. — Lukesics Pál:
XVI. századi magyar irodalomtörténeti vonatkozású újabb levelek a zsélyi levéltárból. Tizenkét levél: Várdai Ferenctől, Brodarichtól, Balbi Jeromostól, Bornemisza Páltól, Méliusz Juhász Pétertől, Draskiutztól, a tinini püspöktől,
Zokoly Miklóstól. — U. a.: Felsővadászi Rákóczi Zsigmond epitaphiuma 1603ból. — Timár Kálmán: Madách levele Haynald Lajoshoz (1846 nov. 18). —
U. a.: Gyulai Pál levele Haynald érsekhez. Ajánlólevél (1870 X. 10) egy Harsányi Ferenc nevű bölcsészethallgató érdekében. — Gulyás József: Históriás
ének a Pálffy-család hőseiről (1734). Elbeszélő vers a „pármai veszedeleméről.
Adatközlés a sárospataki könyvtár kézirattárából.
K a t h o l i k u s S z e m l e . — 1929. évf. 8. sz. Magyar Bálint: Mindszenty
Gedeon (1829—1877). Mindszenty Gedeon a mai magyar katholikus vallásos
költőknek őse és királya. — 1930. évf. 1. sz. Sík Sándor: Mindszenty, a költő.
Ahol Mindszenty igazán mélyet és nagyot él á t , és amiből újat, eiedetit ós
nagyot alkot, az legbelsőbb lényege szerint katholikus élmény: a világegyház
élménye. Széles tartalmú kollektivitása mellett ez a költészet megragadóan
egyéni tud maradni. Ezekben a költeményekben egészen egyéni formát teremt
magának, a rapszodikus, viziós ódának egy nemét, amelynek rokonait Vörösmartynál és Komjáthy Jenőnél kereshetnék, és amelynek irodalmi hatását
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Kemenes Ferenctől egészen napjainkig, akár Mécs Lászlóig nyomozhatnék.
Az „Igére vár a nép"-en kívül talán a Szentek unokáihoz, a Diadalének,
a Krisztus feltámadása napján, a Visió és a Büchner arcképe előtt tartoznak
ide. Ebben a néhány költeményben a monumentális líra hangja szól és a
modem katholikus költészet születik meg.
L a n t o s M a g a z i n . — 1930. évf. 6. sz. Galantai Fekete Béla: Lauka
Guszti, a tekintetes úr. Csevegésszeríi megemlékezés Lauka Gusztávról. —
Deák Imre: A bécsi leiéitár titkaiból. Titkosrendőri jelentések Szendrey Júliáról és Petőfiről. — Kár.: Költők különcségei. Apróságok Fekete Lajosról,
Fenyő Lászlóról, Illyés Gyuláról, Terescsényi Györgyről, Szegedi Istvánról,
Karinthy Frigyesről, József Attiláról. — Kürthy György: Dickens cikkei
Kossuth Lajosról és más kuriózumok, ó v a inti Dickens (1851) úgy az angol
népet, mint Kossuthot az ábrándok csalóka délibábjától. A jeles angol regényíró két, idevonatkozó cikke a tőle szerkesztett lap 1851. évfolyamában jelent meg.

Levéltári Közlemények. —< 1929. évf. 1—2. sz. Iványi Béla:
A Szent Domonkos-rend római központi levéltára. A magyar történelem, főleg
pedig az egyház-, egyházi jog- és művelődéstörténelem szempontjából rendkívül
értékes és gazdag a IV. számú gyűjtemény, mely a dominikánusrend generalátusa központi regisztratúra könyveit foglalja magában és amely kötetekben
1474-től kezdve a magyar dominikánus provincia külső és benső életének majdnem minden mozzanatát rögzítve találjuk.

Magyar Könyvszemle. — 1929. évf. 3—4. sz. Lukcsics Pál: A Vatikáni Magyar Krónika kódexéről és szövegéről. Római kutatásai közben a
szerző szerencsés véletlen folytán megtalálta a Lucius dalmát történetírótól a
vatikáni könyvtárban elhelyezett s már elveszettnek hitt Chronicum Ungaricum-ot. Jelenlegi jelzete: Cod. Vat. Latina No. 6970. A vatikáni krónika szövegét összehasonlítva a magyar krónikát fenntartó egyéb kódexek szövegével, megállapítható, hogy csonkaságát nem tekintve ez őrzi legteljesebben a
Károly Bóbert alatt írt, illetve összeállított krónika szövegét, melyet a Bécsi
Képes Krónika kiegészít, a sambucusi és acephalusi stb. megtold. Ez is felületes másolat, mint a többiek. A krónika szövege a magyar történet szempontjából semmi újat nem hoz felszínre. — Gárdonyi Albert: Régi pesti
könyvkereskedők
(VII., bef. közi.). Heckenast Gusztáv (1833—1873), Geibel
Károly (1841—1849) és Emich Gusztáv könyvkiadói tevékenységének ismertetése. — Baros Gyula: Petőfi a szépirodalomban. (Üjabb adatok a Petőfikultusz bibliográfiájához.) A Magyar Könyvszemle 1923. évfolyamában közölt
hasonló tárgyú egybeállítás folytatása. — Lukcsics Pál: Kossuth
Országgyűlési Tudósításainak történetéhez. Kossuth L a j o s 1833 okt. 17-én gróf Zichy
Ferenchez intézett levelének közlése. •— Ivánvi Béla: Könyvek,
könyvtárak,
könyvnyomdák
Magyarországon (II.). Adatok az 1492. és 1549. évek közti
időből. — Drescher Pál: Ismeretlen magyar nyomtatványok.
(A magyar bibliográfia kérdéséhez.) A régi magyar könyvek címjegyzéke (1711-ig) emberileg
teljes s megjelenése óta is szüntelenül gondozódik. Az 1711 után megjelent
nyomtatványoké azonban igen hiányos. E hiányon a kiegészítés tervszerű előkészítésével annál inkább segíteni kellene, mert az újabb magyar könyv első
időszakára (1712—1860) szóló bibliográfia hiányjegyzéke a szerző beeslése
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— Pukánszkyné Kádár Jolán: A Torégi magyar
nyomtatványai.
(II.)
Könyvtárának I—III. kötetéhez. - XI. Pins pápának. Az 1057 kötetnyi
ismertetése.

M a g y a r N y e l v . — 1930. évf. 3—4. sz. Zs'rai Miklós: Munkácsi Bernát. (Meleghangú megemlékezés a kiváló nyelvtudósról születése hetvenedikévfordulóján.) Tisztán nyelvészeti érdekű munkái közül nem hagyható említetlenül három kezdeményező jelentőségű értekezése, t. i. az ugor vocalizmusról, a finnugor-szamojéd szókészleti egyezésekről és az altáji nyelvek számképzéséről szóló. — Moravcsik Gyula: Az onogurok történetéhez.
Ha az
Agathon eddig ismeretlen tudósításához fűzött következtetések helyesek, akkor
azt a bolgár-török népet, amely a magyarságot megkeverte és amelytől ez
török jövevényszavai egy részét kapta, a dunai bolgárok őseiben az onogurbolgárokban kell látnunk. — Sági István: Szent Margit szigete. A Margitszigetet már a XIII. században Margit halála után alig ötven esztendővel
Szent Margit szigeté-nek kezdik nevezni. Ez a név századokon keresztül együtt
él a Duna szigete, Nyulak szigete, Szűz Mária vagy Boldogasszony szigete
szavakkal. Elterjedése és a több névnek lassú elavulása Szent Margit állandó
tiszteletének az eredménye. — Timár Kálmán: Kelemen Didék (így!) mint
nyelvújító. Kelemen Didék (1683—1744) erdélyi származású minorita barát
jeles szónok volt. Életírói szerint a nyelvújítás nyomai is megtalálhatók nála.
Nyelvét — a .szerző szerint — érdemes lenne behatóan tanulmányozni. —
5—6. sz. Eckhardt Sándor: Micolt. Attila utolsó nejét, a magyar-hún-történet. első elbeszélője, Kézai Simon, az összes nyugati forrásoktól eltérően nem
lldico-nak, hanem Micolt-nak nevezi. Valószínű, hogy Ildico nevének a hangzása ébresztette fel Kézai emlékezetében bibliai olvasmányainak egyik mozzanatát: Dávid király első feleségének Micol-nak nevét s erre gondolva Attila
utolsó nejének származását még előkelőbbé és regényesebbé tette azzal, hogy
Ildico nevét Micolt-ra cserélte át, megtoldva azt egy t hanggal, amely talán
magyar kicsinyítő képzőnek fogható fel. — Tolnai Vilmos: Kiáltó szó a pusztában. E szólásmód bibliai értelme nem a sikertelenséget, hiábavalóságot, hanem éppen a sikeres előkészítést, az úttörést jelenti. Így él vele Kármán József, Eötvös József báró. Idővel azonban e szólásmód éppen ellenkező értelmét k a p o t t ; pl. Kölcseynél, Kossuthnál, Aranynál. A címben írt bibliai szólásmód története tehát érdekes adalék a szólások értelmi módosulásához. —
Lukcsics P á l : A zsélyi magyar szójegyzék 1572-ből. A gróf Zichy-család zsélyi
nemzetségi levéltárából újabban egy érdekes latin-magyar szójegyzék került elő.
Kézirata tizenhatodrét nagyságú nyolc papír-levélből áll, melynek tizenöt lapja
van teleírva. Háromszázhét (307) latin szónak adja magyar nevét. A kis jegyzék fogalomkörök szerint csoportosítja az egyes szavakat. Származására, írójára és korára nézve semmi határozott adatunk nincs. Következtetés alapján
sejthető, hogy 1572 táján készült Bártfán.

Magyar Nyelvőr. — 1930. évf. 3—6. sz. [Emlékkönyv Munkácsi
Bernát hetvenedik születésnapja alkalmából.] Fokos Dávid: Munkácsi Bernát.
A jeles nyelvtudós életútjának és munkásságának ismertetése. — Dénes Szilárd: Herman Ottó stílusa. Herman Ottó írásait a magyar stílus fejlődésének
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szempontjából előkelő hely illeti meg. — Rubinyi Mózes: Nyelvtudományi
terminológiánk történetéhez. Sylvester János. (Részlet egy nagyobb munkából.)
— Turóezi—Trostler József: Czríttinger Specimenjének német visszhangja. Elsőnek a korai német felvilágosodás legtekintélyesebb kritikai folyóirata, a Lipcsében megjelenő latinnyelvű A c t a Eruditorum (1711 április, 149—153. 1.)
vesz tudomást a Specimenről. Az ott olvasható néhány lapnyi latinszövegű
ismertetéssel kezdődik a magyar irodalmi szellem európai története. [A cikk
a Specimenre vonatkozó további német utalásokat is ismerteti.] — Lenkei
Henrik: Emlékezés Pápai Károlyról. Adatok az egykori jeles etnográfus életéhez. — Czebe Gyula: A magyarok 922. évi itáliai kalandozásának elbeszélése egy XIII. századi bizánci krónika töredékében. Történeti tárgyú adatközlés. — Fokos Dávid: Munkácsi Bernát irodalmi munkássága. Könyvészeti
egybeállítás.

M a g y a r Paedagogia. — 1930. évf. 1—2. sz. Comenius: A lelki tehetségek kimütéléséről. (I.) A sárospataki főiskola egykori híres tanárának,
a morvaországi származású Comenius Ámos Jánosnak 1650 nov. 24-én latinul
elmondott székfoglaló értekezése. Magyarra fordította Gulyás József. A fordítás sok nehézséggel járt, mert Comenius gyakran önalkotta szavakat használ, szójátékait pedig olykor szinte lehetetlen nyelvünkön visszaadni. —
3—4. sz. Fináczy-emlékfüzet.
[Arcképpel.] E füzet tartalma csaknem teljes
egészében annak a kéziratos emlékkönyvnek anyagából telt ki, melyet a Magyar Paedagogiai Társaság 1920-ban, nagynevű elnökének, Fináczy Ernőnek
születése hatvanadik évfordulóján — tisztelete jeléül — ajándékozott. Az emlékkönyv cikkei helyszűke miatt most is, az ünnepelt születése hetvenedik
évfordulóján, csak többé-kevésbbé megrövidítve jelenhettek meg. A becses alkalmi kiadványban b. Wlassics Gyulának, Berzeviczy Albertnek, Lukács
Györgynek, -Jankovich Bélának, gr. Klebelsberg Kunonak, Werner Adolfnak
az ünnepeltre vonatkozó meleghangú megemlékezésein kívül a következő cikkek
olvashatók: Kornis Gyula: Fináczy Ernő. Fináczy a magyar tudományos
próza legkiválóbb művészeinek egyike. Essayai példaszerűek ; költői szépségű
lendületes nyelvével, választékos, elegáns stílusával, tanulmányainak erős szerkezetével s biztos logikájával megmutatta, mikép kell világosan érthető és
művészi formában jelentős és közérdekű tudományos témát tárgyalni. •— Gyomláy Gyula: Fináczy Ernőről. Ifjúkori visszaemlékezések. — Suppan Vilmos:
Fináczy Ernő mint hivatalnok. — Kisparti János: Fináczy Ernő a katedrán.
— Prohászka Lajos: Fináczy Ernő mint tanár. — Bozóky Ernő: Fináczy
Ernő az Országos Közoktatási
Tanácsban. — Mosdóssy Imre: Fináczy Ernő
mint a Magyar Paedagogiai Társaság elnöke. — Huszti József: Fináczy Ernő
mint klasszikai filológus. — Waldapfel János: Fináczy Ernő és a pedagógiai
tudomány. — Gyulai Ágost: Fináczy Ernő mint író. Fináczy műveinek tartalmi és formai értékeinél fogva legjobb tudományos íróművészeink közé tartozik. — Nagy J. Béla: Fináczy Ernő irodalmi munkásságának
jegyzéke.
Teljes könyvészeti egybeállítás. — 5—6. sz. Comenius: A lelki tehetségek kiműveléséről. Az egykori jeles pedagógus latin székfoglaló értekezésének magyar
fordítása Gulyás Józseftől. (II. és bef. közi.)
M a g y a r S z e m l e . — 1930. évf. 4. sz. Keresztúry Dezső: Irodalmi
életünk feszültségei. Irodalmi életünk feszültségei négy gyújtópontban gyűlnek
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s ezek: az Ady-pör, a kettészakadt irodalom vitája, az elszakított területek
irodalmi élete s az ifjúság leformmozgalmai. Ha végiggondoljuk e feszültségek
elvi tartalmát, mind világosabbá válik, hogy ez ellentétek közt fölmerülő elvi
kérdések három középpont körül csoportosulnak. Ezek: 1. Az irodalom, mint
társadalmi funkció; osztályjellegének társadalmi, nemzeti hivatásának kérdései.
2. Az irodalom, mint esztétikai funkció, a stílus, forma, műfaj, hagyomány
problémái. 3. Az irodalom etikai, humanizáló s humanitást kifejező jelentőségének kérdései. — 5. sz. Eckhardt Sándor: Folklore és irodalom. A multat
meg nem történtté tenni nem lehet s aki ezer éven akar keresztülugrani, az
archaizál, romantikát csinál és hátranyulásában esetleg csak ködöt fog markönyvolvasása
kolni. — Drescher P á l : A magyar könyvtermelés és a főváros
a háború utáni években. Eészletes statisztikai áttekintés. — Bisztray Gyula:
A haldokló kritika. Tudósnak, írónak, művésznek és kritikusnak egyaránt szól
Gyulai Pál t a n í t á s a : „A tudomány és irodalom kérdéseiben s még sok másban
is egyedüli bíró az idő, de hogy az valaha döntőleg ítélhessen, szükséges, hogy
benne, érte, vele vizsgálódjunk, ítéljünk, küzdjünk." A mai kritikus már csak
nagy ritkán vizsgálódik, és magában tusakodva ítél, s ha ezt megteszi, többnyire rosszul jár. A beteg kritika már alig él: haldoklik. — 6. sz. Keresztury
Dezső: Irodalmi életünk és társadalmunk.
Irodalmunk nem tölti be szociális
hivatását; a művészi érték mint sajátos, önmagáért való valóság létezik s az
írói, költői érték elsősorban számbajövő meghatározója. A „válság" megállapítói nem hiányoznak, de annál inkább az alkotók, kik túl a vitákon egybefogják mostani életünket, tendenciátlanul s mégis minden tendenciánál többet
használva. — 7. sz. Pukánszky Béla: Magyar-német szellemi
kapcsolatok.
A magyar-német kulturális érintkezések leghatékonyabb, széles körben elismert közvetítője Bécs volt. Bécs gazdag magyar kulturális hagyományai és
beolvadása a német szellemi életbe a legfényesebb lehetőségeket adják meg a
Collegium-Hungaricum működése számára. A magyar-német szellemi érintkezések másik, jelentős közvetítő tényezője a protestáns, közelebbről az ág. ev.
értelmiség volt. A magyar tudomány viszonya a német egyetemekhez később
elvesztette protestáns felekezeti színezetét s a berlini Collegium-Hungaricum
sem a protestáns felekezeti tudományosság otthona. Az említett kapcsolatok
harmadik s egyben legtermészetesebb közvetítője a múltban a magyarországi
németség volt. A magyar-német szellemi kapcsolatok mai állása az állam jóvoltából a jövőben a legszebb reményekre jogosít. — Bisztray Gyula: Űjarcú
magyar poéták. Az Ady halálát követő első időben líránk ugyanazon generális hibákat és tévelygéseket m u t a t j a , mint a mult század ötvenes éveiben. Ady
örök és mély szimbólumokat hordozó, ösztönös és raffinait nyelvművészettel
ékes versei így lettek egy új sallangos költészet forrásává. A maguk útjára
talált lírikusok közül Mécs László hordja az Adytól való elindulás legfeltűnőbb jeleit. — Hajdú István: Nyelvrontás műfordításainkban.
Ki kell irtani
fordításainkból a magyartalanságokat, mert a nyelvi hibák természete olyan,
hogy észrevétlenül harapóznak el egyénről-egyénre, osztályról-osztályra s
nagyon nehéz megszabadulni tőlük. — 8. sz. Szász Zsombor: Jancsó Benedek
(1854—1930). A nemrég elhúnyt kiváló tudós érdemeinek méltatása. „Jancsó
Benedek a carlylei háromkirály prófétái kategóriájába tartozik, akiknek jóslása valósággá válik."
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1930. évf.,

3—6. sz.- Zsoldos Jenő:

A biblia, a midrás és a zsidó Mikes Törökországi Leveleiben. (I.) A Törökországi Levelekben jelentkező bibliai nyomoknak magyarázatát hármas körülmény adja. Egyrészt Mikes irodalmi élményeire vezethető vissza, hogy tudatosan keresi a lehetőségeket a bibliában való jártasságának megmutatására;
másrészt életrajzi adottságainak tudható be, hogy önkéntelenül is kapcsolódnak gondolatai a biblikus kor történetének ráütő mozzanataival, a hasonlóság
s a látszólagos azonosság erejével reprodukálva szentírási olvasmányainak emlékeit. Nem utolsó sorban pedig Mikes hangulati diszpozíciója, lelkisége, vallásossága vonja maga után, hogy művében állandóan bibliai reminiszcenciákra,
a biblia szellemében gyökerező kijelentésekre akadni. Mikes mintegy individualizálja a biblia kollektív hangját, egyéníti a szentírási történetek példáit és a
maga alanyiságával ver hidat a jelen és a bibliai mult közé. (A hosszabb tanulmány további része a biblia-vonatkozásokat számos idézettel szemlélteti s a
következő címszók szerint tárgyalja: a) Isten a mindenség teremtője; b) Isten
neve; c) Isten akarata; d) Isten felmagasztal és megaláz.) — Geréb József:
Kármán Mór. az ember és a pedagógus. A néhai jeles pedagógus pályafutásának áttekintése és méltatása.
M u z s i k a . — 1930. évf., 3. sz. Isoz Kálmán: Petőfi müveinek zenei
bibliográfiája. A rendkívül gazdag anyaggyűjtésen alapuló egybeállítás tanulsága szerint — a névtelenektől származó 55 megzenésítést nem számítva —
eddig 183 szerzőnek 203 különböző Petőfi-költeményre írt 502 zeneműve ismeretes.
N a p k e l e t . — 1930. évf., 4. sz. Katona-emlékek. Szemelvények Katona
József műveiből és a Katonára vonatkozó irodalomból. [Mi az oka, hogy Magyarországon a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? — Katona J.
Ilka-bírálatából. — Előbeszéd Kecskemét történetéhez. — Déryné Katona
Józsefről. — Bánk bán-akták: A kiadó hirdetménye 1820-ból; Első értesítés
Bánk bán megjelenéséről 1820-ból; Egy dedikált példány 1820-ból; Katona
levele Kisfaludy Károlyhoz 1820-ból; Bánk bán megjutalmazása; Vers Katona
Józsefre 1821-ből; Pápay Sámuel Bánk bánról 1821-ben; Titkos jelentés Bánk
bánról 1822-ben; Kecskeméti írók névsora 1823-ból; Bánk bánt ajánló sorok
1825-ből; Bánk bán egy táblabíró könyvtárában 1825-ben; Gyászvers Katona
halálára 1830-ból; Az első előadás színlapja 1833-ból; A kolozsvári előadás
1834-ben; A budai előadás 1835-ben; Arany J. véleménye Bánk bánról 1836ban; A debreceni levelező véleménye Bánk bánról 1836-ban; Bárány Boldizsár
újabb véleménye 1836-ból; Vörösmarty bírálata a Bánk bán előadásáról 1839ből; Széchenyi Bánk bánról 1839-ből; Erdélyi János felhívása 1840-ből: Vachott
epigrammja 1847-ből.] — R. Hoffmann Mária: Ady két kiadatlan levele.
[Zempléni Árpádhoz 1907 aug. 1. és 1908 dec. 3.] — 5. sz. Németh László:
Ady összes versei. Ady, a költő elkerülte a tudományos, sőt az epikai lélekábrázolás egyoldalúságait. Ady pszichológiai totalitásra törekedett, ö az
egyetlen magyar költő, aki egyensúlyban t a r t o t t túlzásaival lelkét szinte fantasztikussá nagyítva hozta szemünk elé. Egy-egy sorában egy nagy gondolkodó régi magvai szöknek friss hajtásba; mégis igazat kell adnunk azoknak,
akik tiltakoznak ellene, hogy Ady lírájából filozófiai rendszereket olvassanak
ki vagy bármely kész, vagy általa készített világnézet dogma nyelvére fordít-
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sák 1«. Nincs még egy költőnk, aki olyan kétségbeesetten kiizdene a kifejezésért, m'nt ö. Verselése lázadás minden vershagyomány ellen. Rímet keveset használ, de lehetőleg telteket, sokszor rikítókat. Ady nyelvében és ritmusában kétségkívül a XVI. század, e legmagyarabb századunk szele zúg. Képei magyar
virágok, szellemi talaját magyar vizek hordták s az emberi és költői sorsot
mint magyar sorsot nyögte és átkozta, de végső fokon európai jelenség, aki
talán elzárva a koráramok könyvcsatornáeskáitól, a koráramok mélyebb sodrában élt.
N é p ü n k É s N y e l v ü n k . — 1930. évf., 3—5. sz. Bibó István: Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megítélésében. (II.) Amint a Dunántúl
és az Alföld, úgy Erdély magyarságát sem lehet a tájviszonyok kiemelése,
Erdélynek, mint hegyes vidéknek a többi országrésztől való megkülönböztetése
alapján helyesen megítélni. Németh László sémái nem csupán a Dunántúl és
az Alföld költőire és íróira nem illeszthetők reá, hanem éppoly kevéssé az
erdélyi írókra, Keményre, Ady Endrére, Szabó Dezsőre. Németh László ma is
„rendkívülit vár Erdélytől. Innen várja azt a nagy „áttörő szellemet", aki
mindazt, ami a Kárpátok koszorújában történt, támadhatatlan formában öszszefoglalja". Azonban nem tudja valószínűvé tenni — természeti, társadalmi,
történeti és irodalmi analógiával sem —, hogy e lángelmét miért várhatjuk
csupán és egyedül Erdélytől. Nem partikuláris, hanem az egész nemzetre
együttesen jellemző ősi vonások azok, amelyek a magyarságot a mult ezer
viszontagságában megóvták s nem nagyszerű csodák várása, hanem a saját
belső ereje fogja a magyarságot a ma nehézségein keresztül a jövőbe is átmenteni. — Mészöly Gedeon: Pálóczi Horváth Adám énekeskönyve.
(II).
A szerző megállapítása szerint a Magyar Árion nem külön énekgyüjteménye
P. Horváth Ádámnak, hanem csak a „hangjegyes" ötödfélszáz énekek darabjainak egyik hangjegytelen, részleges példánya. Van az ötödfélszáz énekek c.
kéziratnak a M. T. Akadémia könyvtárában egy a Magyar Árion-nal egybek ö t ö t t csonka példánya is. Erről eddig nem tudtak írodalomtörténetíróink.
[A címbeli tanulmány a tárggyal összefüggő részletkérdésekről is bő tájékozást nyújt.]
N y u g a t . — 1929. évf., 14. sz. Schöpflin Aladár: Móricz Zsigmond
ötven éve. A magyar regényírás e század elejéig Jókai hatása alatt állt, Jókai
optimizmusa még Mikszáth, Herczeg és Gárdonyi reális szemléleti módját is
befolyásolta. A szenvedélyes igazmondást Móricz hozta meg irodalmunkban.
Nem parasztspecial'sta, ahogy indulása alapján beállítani kezdték, ő a nemzet lelkiismerete. —• Marczali Henrik folytatja emlékeinek közlését; ez a rész
a 75—-76. évi külföldi tartózkodásról szól. — 15. sz. Fenyő Miksa: Kosztolányi Ady-cikke. Visszautasítása Kosztolányi ítéletének. — 17. sz. Babits
Mihály: Személyi ügy. Arra a vádra felel, hogy Kosztolányi cikkét nem utasítván vissza, osztozik annak ítéletével. — 18. sz. Nagy Endre: Expresszionista kép Bródy Sándorról. Apróságokat közöl Bródy életéből: hogy ujjai
hosszú, feketeszegélyű körmökben végződtek; a maga zsidó voltával mindig
hivalkodva hozakodott elő stb. — 20. sz. Schöpflin Aladár: Ady és a konzervatív kritika. Sik Sándor és Vajthó László tanulmányának bírálata. — 22.
sz. Németh László: A kritika feladatai. A kritika ugyanolyan belső kényszerűség szülötte, mint a költői alkotás. Ami az írónak a kifejezés, az neki a
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véleményalkotás. Ennek betegségei: a hamis érdeklődés és a megismeréstől való
húzódás. — 24. sz. Németh László: Babits tanulmányai. Hangsúlyozza Babits
tanulmányainak megértetésénél a Babits költészetével való organikus összefüggés jelentőségét. Kvalitásai: előkelő ismeretsége; filozófiai rugékonysága;
szemszögének újsága; felkészültsége; formai művészete. — 1930. évf., 1. sz.
Simándy Pál: A szlovenszkói irodalom tíz éve. Vázlatos áttekintés, névfelsorolás. — Nagy Endre: Arckép Eötvös Károlyról. Novellisztikus visszaemlékezés. — 2. sz. A Nyugat ankétja erről a kérdésről: Színház és üzlet. Hozzászól: Schöpfln, Kárpáti Aurél, Kosztolányi Dezső, Hevsi Sándor, Lengyel
Menyhért, Sinay Gyula és Vámbéry Rusztem. — 3. sz. Babits Mihály: A Nyugat és az akadémizmus. Arra a vádra felel, amely Ignotus részéről érte. Megnyugtatásának lényege az Ígéret, hogy a Nyugatban sohasem érvényesülhetnek az irodalmi hivatalosságnak szempontjai. — Haraszty Sándor: A vajdasági irodalom tíz éve. Másfél oldalas vázlat. — 6. sz. Móricz Zsigmond:
A költő és apja. Emlékezés Tóth Árpádra. — Gyulai Márta: Kaffka Margitról. Nem objektív szemlélődő, hanem harcos ember volt. A nemek tudatosításának és a politikai rajongásoknak idejében élt, a háború előtti és alatti kort
közvetítette. Plasztikus sokoldalúsága csak női alakjainak van. — 7. ez.
Szentlmrei Jenő: A tízéves erdélyi irodalom. Az erdélyi irodalom voltakép
nem tíz esztendős; a környezet, néplélek és történelmi sors kényszerűsége fejlesztette ki az erdélyi irodalmat, a magyar irodalom erdélyi megnyilatkozását.
Benne az erdélyi lélek rendszerint, a maga élethez való jussát igyekszik megvédeni. Erdélyben a magyar irodalom önvédelem, rászabaduló külső erők vagy
a fejüket belülről felütő megkísértések ellen. Ezért a termékek többsége tendenc'ás. Az újabbkeletű irodalmi megmozdulás 1910 tájára esik; akkor indít o t t a meg Kós Károly Kalotaszeg című lapját, Bárd Oszkár a Haladás című
szépirodalmi lapot, majd kevéssel utóbb Egyed Zoltán és Kállay Miklós az
Erdélyi Figyelőt. Ezek már külön erdélyi irodalmi központ kialakítását sürgették. Mindezek az Ady körül felviharzó harc tüzében születtek. Az Erdélyi
Irodalmi Társaság fóruma mellett próbál az Erdélyi Szemlében megszólalni a
Keletben tömörült radikálisabb írócsoport, míg Szentimrei Ű j Erdélyében a
transzilván szellem nyilatkozik meg. A román impérium új megszerveződést
tesz szükségessé: ezt és ennek egyéniségeit ismerteti a tanulmány a Helikon
mai korszakáig. — 8. sz. Móricz Zsigmond: Katona József. A Bánk bán felordítás a négyszáz éves rabság fenekéről. •— Hevesi Sándor: Bánk bán-problémák. Mint Shakespeare I I I . Richárdjában, Schiller Don Carlosában, itt is a
zsen ; alitás állandóan keveredik a kezdetlegességgel. A Nemzeti Színház mégis
kitartott Egressv első színpadi elgondolása mellett; nem tudta meggondolásra
késztetni sem Vörösmarty, sem Arany kritikája. Pedig azt sem szabad felejteni, hogy Katona nem l á t h a t t a darabját színpadon és így a végső dramaturgiai simításokat nem végezhette el rajta. E z t a rendezőnek kell megtennie,
anélkül, hogv a szövegen változtatna. — 12. sz. Marjalaki Kiss Lajos: Üj
úton a magyar őshaza felé. Anonymusból azt olvassa ki, hogy Magyarország
földje a honfoglalás idején sűrűn lakott, népes föld volt. A lakosság magyarul beszélő, ugorfajta paraszti népség volt. E z t a népet a honfoglalók meghódították, de ez a nép nem lehetett más, mint magyar, amely a hódító türk
törzset beolvasztotta. Anonymus e tanítását a szerző szerint a régészet is
igazolja, a víznevek és földrajzi s személynevek. A rovásírás annak bizony-
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sága szerinte, hogy a székelyek a kereszténység előtti időben kerültek Erdélybe,
nn'g a románok csak a bolgárok kereszténység utáni korszakában. Az ősi magyar versre vonatkozóan megállapítja, hogy a betűrím még pogánykori kölcsönhatás a magyar-finn és germán népek között s a germán és finn-magyar
szomszédságnak IX. század előtt való meglétét bizonyítja. — Nagy Endre:
Gárdonyi Géza tragédiája. Emlékezés. — 15. sz. Laziczius Gyula: Üj úton az
őshaza felé. Aggodalmait fejti ki M. Kiss Lajos feltevésével szemben.
Pannonhalmi Szemle. —
1930. évf., 2. sz. Magasi A r t ú r : Szent
Imre alakja a magyar költészetben. A középkor imádságos lelke gyönyörű himnuszokban énekelte ki hódolatát, amellyel a földtipró herceget magasztalta.
A későbbi korból is számos költői mű glorifikálja a szentéletű királyfi alakját. Űjabb ihletalkalmul szolgált a születés kilencszázados jubileuma. A Mindszenty Gedeon nyomán haladó költők verseit Vargha Dámján gyűjtötte egybe.
(V. ö. Sz. Imre-emlékkönyv. Bp, 1907, 168 1.)
P á s z t o r t ű z . — 1930. évf., 7. sz. Kristóf György: Hogyan lett gr.
Mikó Imre munkatársa az Arany János folyóiratának? Arany János második
szépirodalmi folyóirata első számának 1863 január 4-én programmotadó s magyarázó, vezető cikkét a nagy költő 1826 nov. 9-én kelt levélbeli kérésére
Erdély Széchenyije, gr. Mikó Imre írta. A címben írt cikk Arany levelét s az
írókat munkatársakul felszólító, nyomtatásban megjelent, de kevéssé ismert
köriratot is közli. A körirat érdekes adata, hogy a Koszorú munkatársai —
egyezer előfizetőt véve alapul — prózáért „a lapnak egy ívétől 40 f t " tiszteletdíjra számíthattak. „Díj nélkül a ,Koszorú' csak a szerző világos lemondása esetében, vagy oly kezdőktől ad művet, kiket csupán művök kiadása
által is elégnek t a r t b u z d í t a n i . . . a fentebbi díj minden 100 előfizető után
aránylag emeltetik." — Várady Aurél: Sebesi Samu halála. Ötvenéves írói
tevékenységének termését három nemes és értékes vonás ékíti. Első az a demokratikusnak nevezhető irány, melynél fogva előszeretettel fordult a kis emberek bajai, a föld népe soraa felé. Második becses vonása tiszta magyar s élvezetes stílusa. Harmadik értékes vonása írói témájának a szigorúan erkölcsös
felfogás. — 8. sz. Debreczeni László: Emlékezés Kalotaszeg
nagyasszonyára.
Gyarmathy Zsigmondné Hóry Etelka túl volt már a harmincon, amikor mint
irónő elindult. Hét regény és kétszáznál több novella, rajz, elbeszélés, karcolat, kritika, polémia stb. került ki tolla alól (kiadatlan is van még). Érdeme
volt, hogy a hetvenes évek irodalmi levegőjébe a maga népies prózájával friss
áramlatot vitt, amikor pedig írónő kevés volt még és aki volt is, alig bátorkodott Beniczkyné tekintélyével megbirkózni. -— 9. sz. Janovics Jenő: Katona
József. A kolozsvári Magyar Színház Katona-ünnepjén elmondott megemlékezés. — Kováts József: Apróságok a Bánk bánról. A „Bánk bán" örök emberi
\onatkozása mellett nemzeti tragédia is. Egynéhány lírai müvet leszámítva,
nem volt még a magyar irodalomnak olyan alkotása, mely ennyire szorosan
kapcsolódott volna bele a magyar nemzeti élet mindenkori aktualitásaiba. —
Kristóf György: Bethlen Gábor alakja mai szépprózaíróink műveiben. A Bethlen Gábor és a magyar irodalom c. nagyobb tanulmány egyik fejezete. — 12.
sz. Áprily Lajos: Magányos aktor Kecskeméten. Hosszabb költemény Katona
Józsefről.
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P r o t e s t á n s S z e m l e . — 1930. évf., 4. ez. Mitrovics Gyula: A Csabatrilógia folytatása. Szabó László, amerikai magyar pap tollából „Hun k i r á l y "
címen megjelent a „Buda halála" folytatása, Arany tervezett trilógiájának
második -része. A tanulmányszerű, hosszabb ismertetés szerint Szabónak sikerült költői feladatát megoldania kompozícióban, jellemrajzolásban, a cselekmény drámai előadásában, az archaikus nyelv költői szépségeiben. Szabó
nagy nyelvművésznek bizonyult, amit semmiféle elvi ellenvetésekkel nem
lehet kicsinyelni. Kristóf György: Károlyi vagy Károli? Nem kétséges, hogy
a bibliafordító nevének egyedül helyes írásmódja ma ez: Károlyi Gáspár. —
5. sz. Németh László: A tekintélyes ifjú. A fiatal Kazinczy Ferenc a korabeli
új nemzedék diszkrét, de szívós seregkürtöse. Ereje épp az, hogy lenézi azt,
ami megvan s túlbecsüli azt, ami nincs, ö stílforradalmár. Nem élt magyar
író, aki a fogalmazást- annyira azonosította volna az alkotással, mint Kazinczy.
Kortársai közt kétféle írót ismer: remetét és organizátort. Az előbbieket roppant szeretettel vonja szárnyai alá s ahol lehet, magasztalja őket. Amikor
fogságba hurcolták, az irodalmi élet tetszhalálba merült. A magyar irodalom
néhány évre megint magánvállalkozások összefüggéstelen kaosza lesz. •— 6. ez.
Bavasz László: Zsinka Ferenc. Karriert, sohasem a k a r t csinálni, csak ügyeket
akart szolgálni; amily erős volt s a j á t meggyőződése megvallásában, éppen
olyan tiszteletet tanúsított mások meggyőződése iránt. — Baroe Gyula:
Katona József emléke költészetünkben.
A Katonáról szóló költői művek
becses adalékul szolgálnak a szerző, a mű és a közönség hármasságából származó irodalmi viszony ismeretéhez; nem is szólva arról, hogy tartalmilag mily
érdekes tükörképei egy politikailag determinált század irodalom-szemléletének.
— Kerecsényi Dezső: Szenczi Molnár Albert lapszéli jegyzetei. A M. T. Akadémia könyvtárában van egy humanista írók műveit tartalmazó kötet, melyet Sz. Molnár A. heidelbergi tartózkodása alatt olvasgatott. Ebben a könyvben a jeles zsoltárfordítónak számos, eddig ismeretlen bejegyzése található.
Az olvasás alatt fölmerült gondolatokat, elítélő és helyeslő megjegyzéseket,
latin és magyar verseket tartalmazó lapszéli jegyzetek a legtisztább önvallomások, s igen őszintén hatnak, mert csak pillanatnyi és nem fékezhető olvasmányimpulzusok. — Németh László: Egy régi magyar folyóirat. A kassai
Magyar Múzeum ismertetése.

Sverige Genom Främmande Ögon. [Schweden in Fremden Augen.]
Stockholm. 1930. Leffler Béla: Schicedisch-Ungarische Rhapsodie. Rövid pár r
huzamos megemlékezés Bellmann Károly Mihály svéd bordalköltőről és Csokonai Vitéz Mihályról. A cikk e két költő szobrának fényképét is közli.
S z á z a d o k . — 1929. évf. 9—10. sz. Marké Árpád: Két mozgalmas év
a magyar nemestestőrség életéből. 1794-ben a testőrség ideiglenes parancsnokságát br. Splényi Mihály altábornagy vette át. Mikor ez a házirendet igen
szigorúan kezelte, a testőrök panaszt emeltek ellene. Az ellentét a parancsnok s a testőrök között mindig jobban kiélesedett és 1795 végén kisebbfajta
zendülésben t ö r t ki. Ennek következményeképen az elégedetlen testőrök közül
nyolcat, köztük Kisfaludy Sá-ndort, büntetésből eltávolítottak a gárdából.
(A cikk közli a Kisfaludyra vonatkozó igen érdekes katonai minősítést is.) —
Hegyaljai Kiss Géza: Wesselényi Miklós levelei Kazinczy Gáborhoz. Adatköz-
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lés (1848 okt. tájáról) a Borsod-Miskolci Múzeum levéltárában levő eredeti
kézirat alapján.
S z é p h a l o m . — 1930 évf. 3—4. sz. Zolnai Béla: Az irodalmi gondolat. (II.) Ha a magyar irodalomtudomány csakugyan szintézisre törekszik,
nem hagyhatja ki szemléletéből a magyarcélú, magyarországi közönségnek
szóló, a külföldi németségtől idegen és a magyar törekvésekkel sokszorosan
összefonódott hazai német irodalmat. Fokozottabb mértékben áll ez a hazai
latinnyelvű kultúrára, amit maga Beöthy is beolvasztott irodalmunk kis tükrébe. Furcsa is volna, ha Anonymus, Janus Pannonius stb., a legtöbbet olvasott magyarországi munkák szerzői kizárásra vagy csak megtűrt szerepre ítéltetének. [„Pedig ez történt éppen a legnagyobb összefoglalás szerzője részéről" írja Zolnai s utal Pintérnek 1921-ben kiadott kétkötetes kézikönyvére,
de megfeledkezik ugyancsak Pintér legújabb nagyszabású magyar irodalomtörténetének I. kötetéről, amely már 1929. év novembere óta közkézen forog
s amelyről a Napkelet bírálója már 1930 febr. 1-én azt mondja, hogy „a
magyarnyelvű termékek mellett gondja van a latinnyelvűekre is, sőt függelékül a középkori hazai német irodalom ismertetését sem mellőzi. Ilymódon
e századok szerinti nagyszabású összefoglalás, az említett korra nézve szinte
az egész magyarországi irodalom történetének tekinthető."] — Berezeli Anzelm Károly: Hárfa és Holmi. Ha Juhász Gyula verseit olvassuk, szembeszökően tárul elénk e költő ősi, pogány földimádata és katholikus miszticizmusa.
— Birkás Géza: Ethelka. Jean Mistler d'Auiiol az Eötvös-kollégium egykori
francia lektora, aki a komunimust követő években tartózkodott nálunk,
Ethelka címen magyar vonatkozású regényt írt, amely szándékosan t o r z í t o t t
képet nyújt társadalmi viszonyainkról (különösen haragszik a budapesti egyetem tanáraira, kik közül az egyiket Monsieur Szamár-nak kereszteli el.) —
Gy. Juhász László: Madách és Lamennais. Alapvető gondolatot nem vett
Madách Lamennaistől, de a tragédia egyes részleteinek kidolgozásánál a francia író hatása kétségkívül szerepet játszott. — Eckhardtné Huszár Irén: Mécs
László. (II.) Gyermekszeretete sajátosan közvetlen hangú, új romantikus zamatú versekben szólal meg. Szeretete elsősorban az élet hajótöröttéinek szól:
a koldusoknak, az öreg nyugdíjasoknak, a föld félrelököttjeinek s a mindenféle proletároknak. A nyomort éppoly rikító színben l á t j a , mint a szocialisták, sőt ábrázolására nem egyszer átveszi a szocialista frazeológ'át. Nem teszi
azonban magáévá a szocialista ideológiát. Jellemző rá, hogy vallásossága
segítségével a diszharmóniákat egyetlen mindent átfogó harmóniába tudja feloldani s ez az Isten akaratában való megnyugvás. Nagy költő Mécs László,
mert az életet és önmagát szerencsés szintézisben t u d j a kifejezni, de nagy
költő azért is, mert az ige áldása neki is megadatott. — 5—6. sz. Szerb
Antal: Bánk bán és egy olasz irodalmi vita. „Körülbelül ugyanabban az időben, amikor Katona József Bánk bán sorsával viaskodott, a tragikus magyar
nádor alakja megihletett egy olasz írót is és az általa létrehozott mű nyomán egy kis irodalmi harc indult meg Bómában és Trevisóban, mely azután
rövid időn belül igen békés befejezést nyert." Erről szól az értekezés. — Zolnai Béla: Erdély monológja. A világháború előtti magyar szellemi élet egészségtelen centralizmusáról. Budapest egyetemi és tudományos élete még a
uagvértékű kolozsvári törekvéseket is meg nem érdemelten háttérbe szorít o t t a . „Ki fogja megírni az igazságot, a személyi politika és hatalmi intrika
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tekervényes útjá t, amiken a puritán-egyenes utakon haladó erdélyieket —
tanszékeknél, irodalmi vállalatoknál, tudós társaságokban, állásokban — megelőzték? Hogyan maradt vidéken egy veszedelmes konkurrens és miképen ült
helyére a szürke Megalkuvó." Mindez egyszerre megváltozott Trianon óta.
A magyar vidék beleszól az ország szellemi irányításába, sokan Erdélyből
várják az irodalom megújhodását, országos szavú folyóiratok jelennek meg
vidéken, fontos tudományos polémiákat folytatnak Budapesten kívül is, vidéki professzorok elhárítják maguktól a budapesti meghívást, külföldiek jönnek tanulni a vidéki egyetemekre. — Szegedi Lőrinc: Magyar költők megcsúfolása franciául. Fóti József Lajos budapesti író és könyvkereskedő lefordít o t t a franciára Ady Endre néhány versét. „A franciául tudó magyar ember
— mondja a Széphalom bírálója — csodálkozik ennyi tudatlanságon, az önkritika ilyen abszolút hiányán, az ízlés és beleérzés ilyen szörnyű nulláján.
Hát merné egy elsőosztályos gimnázista magyarra fordítani Horatiust, vagy
egy ötödikes P l á t ó t ? Fóti elem'sta a francia mondattanban és prozódiában.
gimnázista a francia helyesírás t u d o m á n y á b a n . . . Egy kabarédalt nem szabad előadni vagy lefordítani a szerző engedelme nélkül, de Advba minden műfordító beletörölheti tollát. És aztán szégvenli magát a franciául is tudó
magyar: hát ilyen fércműfordítás kerül idegen ember elé, ilyen ponyvafordít mánv képviseli irodalmunkat Párizsban, Genfben, Bruxellesben? A Széphalom
ünnepélyesen fölhívja Fóti József Lajost, aki, úgy tudjuk, a budapesti egyetem filozófia doktora, az ízlés, a francia nyelvtan és a kultúrfölény nevében,
hagyja abba azonnal fordítói tevékenységét."
T á r s a d a l o m t u d o m á n y . — 1930. évf. 1—3. sz. Ritoók Emma:
A Nyugat útja. Ignotus önérzetes kijelentése, hogy a Nyugat szerkesztősége
az, ahova, míg ő él, más nem való, a mult Nyugatra vonatkozik. Ez az önérzetes hit Ignotus konzervatívizmusa. Mert logikus-e, hogy éppen ő követelje, hogy a mult ne engedjen se a jelennek, se a jövőnek? A régi Nyugat
szerepét betöltötte és irodalomtörténeti jelentőségét is meg fogja kapni az
előző nemzedék korának történetében. Ma az a forradalmiság, ha azt kívánjuk, hogy a Nyugat ne legyen többé a mult Nyugatja; olyan legyen, mely
az egész magyar társadalom érdeklődését fel tudja kelteni s tehetségeit megszerettetni, legyenek bár radikálisok vagy konzervotívok. Ha ezt az ú j szerkesztők elérik, akkor a Nyugatnak új, a magyarságra erősebben ható korszaka fog elkezdődni. — Noszlopi László: Prohászka Ottokár a „társadalmi
kérdés"-ről. Ma már mindennemű egyéni vagy társas, papi vagy világi katholikus akció természetesnek és múlhatatlannak ítéli, hogy tevékenységi körében teret biztosítson valamiféle szociális munkának és ez Magyarországon jórészt Prohászka hatása.
T e s t n e v e l é s . — 1929. évf. Mező Ferenc: Curiosa Hungarica. Néhány
érdekes adalékot közöl Deák Ferenccel kapcsolatban. A haza bölcse örült,
mikor a kiegyezés után sportmozgalom indult meg Magyarországon. Az országgyűlésen melegen pártolta a budapesti tornászok egyletének évi segélyezését. Több lövészegylet dísztagjává választotta. Az 1868. évi bécsi lövészversenyen azzal tisztelték meg, hogy az egyik céltáblát az ő nevére keresztelték. A lövőversenyen Besze János legyőzte Ausztria és Németország legIrodalomtörténet.
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kitűnőbb mesterlövőit. A verseny után a lövészek a magyar bajnokot vállukra emelték s őt és Deák Ferencet éltetve hordozták körül az ünnep színhelyén.
Ű j I d ő k . — 1930. évf. 15. sz. Hegedűs Sándorné Jékav Jolán: Jókaiik
a Svábhegyen. Visszaemlékezés a néhai jeles regényíró életére. (Adomaszerü
esetek.) — 16. sz. Kosztolányi Dezső: Katona József. (1830—1930.) Alkalmi
megemlékezés a nagy drámaíróról. (Több képpel.) — 18. sz. Pékár Gyula:
A kecskeméti főfiskális. Elbeszélés Katona Józsefről. — 23. sz. Voinovieh
Géza: Herczeg Ferenc tanulmányai. Arcképek c. kötetének bírálata. „Gazdag
könyv ez, a szellemesség mellett tele sok igazsággal. — 24. sz. Herczeg Ferenc: A küszöbön. Novella Kisfaludy Károlyról. — Lvka Károly: A mi Bródy
Sándorunk. Megemlékezés a néhány évvel ezelőtt elhúnvt regényíróról síremléke ünnepélyes fölavatása alkalmából. — 27—30. sz. Herczeg Ferenc: Szendrey Júlia. HAromfelvonásos színmű Petőfi S. özvegyéről. — 29. ez. Krúdy
Gyula: Bajza Lenke avagy az üveglábú ember. Novella Beniczkyné Bajza
Lenke híres írónő második házasságáról.

Ungarische Jahrbücher. — 1929. évf. 4. sz. Jakob v. Sawicki:
Zur Textkritik
und Entstehungsgeschichte
der Gesetze König Stefans des
Heiligen. Értekezés Szent István törvényeinek keletkezéséről szövegkritikai széljegyzetekkel. — Paul Drescher: Die ungarische Übersetzungsliteratur
1920—
1928. A magyarra fordított külföldi irodalom különböző szempontok szerinti rendszeres áttekintése [statisztikai táblázatokkal]. — 1930. évf. 1—2.
sz. Miklós v. Asztalos: Wissenschaftliches Leben in der Wittenberger ungarischen Gesellschaft im 16. Jahrhundert.
Érdekes adatok a wittenbergi egyetem tizenhatodik századbeli magyar diákjainak tudományos életéhez. [Egyben
Szinnyei Magyar frók-ja egy-két adatának helyesbítése báró Forgács Ferenc,
Borégető Miklós és Sárközi Bálint XVI. századi magyar írókra nézve.]

II. Hírlapok.
B u d a p e s t i Hírlap. — 1930. évf. III. 12. sz. Csekey István: A magyar irodalom Észtországban. Az észt nyelven megjelent magyar szépirodalmi
művek felsorolása. — 90. sz. Voinovieh Géza: Bánk bán költője. Katona József kitűnő tragédiájának néhány alakjában örök magyar vonások élnek,
melyek a magyar természetnek éppoly örökérvényű kifejezői, mint általában
az emberi léleknek. Ilyen alak Petur, aki nemzete fájdalmát, tüzét, keserűségét fejezi ki. A másik örök alak Tiborc, a nép megtestesítője. — Petri Mór:
Diákom: Ady Endre. Adomaszerű esetek Ady Endre diákkorából a költő
iskolatársainak följegyzései alapján. [Mutatvány a szerző nemsokára sajtó
alá kerülő művéből.] — Kenedy Géza: Hogyan született meg a Beszterce
ostroma? Adomaszerű följegyzések Mikszáth Kálmán életéből. A Beszterce
ostroma c. regényét Mikszáth állítólag egy gr. Pongrácz Károly nyug. tábornoktól hallott érdekes eset nyomán írta meg. — 107. sz. Surányi Miklós:
Százezrek szomorúsága.
Elmélkedés közművelődési viszonyainkról, abból az
alkalomból, hogy az olasz-magyar labdarúgó mérkőzésen negyvenezer néző
jelent meg, a magyar könyvhét könyvvásárán azonban negyedannyi vásárló
sem akadt. — VI. 1. Losonczy Zoltán: Felhő Klári költője. Megemlékezés a
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kilencvenes évek jeles színműírójáról, a Dunaföldváron lakó Rátkay Lászlóról. — 108. sz. Csajthay Ferenc: A B. H. ötven éve. Visszapillantás a Budapesti Hírlap múltjára (arcképekkel s érdekes életiajzi adatokkal). — S. M. :
Ötvenéves a Budapesti Hírlap. A mult század nyolcvanas éveinek elején szükség volt olyan újságra, amely szembeszáll a nemzeti szellemi dekadenciával és
azzal a balkáni ambícióval, hogy mindenben a Nyugatot majmoljuk. Ez a
szükségérzet hozta létre a Budapesti Hírlapot. — Saád Henrik: Két, Szent
Istvánról szóló ének. Adatok az a „Hol vagy magyarok tündöklő csillaga"'
és az „Óh, dicsőséges szent jobb kéz" kezdetű ének történetéhez. — 144. sz
Jancsó Benedek (1854—1930). Hosszabb napihírszerű tudósítás az 1930 június
27-én elhúnyt jeles publicistáról. (V. ö. a többi napilapokat is.) -— Krúdy
Gyula látogatásai. Hosszabb, visszaemlékezésszerű cikksorozat, vonatkozással
a mult század társadalmi és irodalmi viszonyaira. — 147. sz. Simándi Béla:
„Zoltánka".
Novella Petőfi Zoltánról. — Csekey István: A magyar tudomány és a külföld. Szükség volna egy olyan szervre, amely a külföldet is
tájékoztassa a magyar tudomány teljesítményeiről. Ilyirányú szervezetlenségünk az oka, hogy pl. a Nobel-díjnyertesek almanachjában három magyar is
szerepel (Lénárd Fülöp, Zsigmondy Richárd és Bárány Róbert), anélkül, hogy
Magyarország a díszes névsorban előfordulna. [A cikk még egyéb megszívlelendő gondolatokat is figyelmébe ajánl az erre illetékes tényezőknek.]
K ő b á n y a i H é t . — 1930. évf. 16. sz. (dn): Sajó Sándor költészetéről. Sajó lantján a hazafias érzés mellett állandóan megszólal a vallásos
érzés húrja is. Kedvelt ihletmotívuma még az erdő kultusza. Nemcsak gondolatai és érzései költőiek, hanem képei és kifejezései is. Mint nyelvművész
szeret stílutánzatokba mélyedni. Verselési technikája igen gondos.
M a g y a r s á g . •— 1930. évf. 33. sz. Milotay István: Attila és a fekete
ing. Széljegyzetek a Kisfaludy-Társaság 1930. évi tagválasztásához. — 73. sz.
Nagy Dániel: Hogyan született meg a „száz szál gyertya"? Az ismert dal
keletkezésének adomaszerű története Fráter Lóránt elbeszélése nyomán. — 85.
sz. Dóczy Jenő: Katona József. Földi életsorsa társtalanul, elismerés nélkül
nagyon szomorú lehetett, de semmiesetre sem tragikus. Mert egy élet, mely
szétfeszíti a koporsó fedelét s száz éven á t százezrekben élteti a. lángot, nem
lehetett tragédia. — Bartucz Lajos: Van-e nemzeti tudomány? A szó szoros
értelmében nemzeti tudományról nem beszélhetünk, vannak azonban feladatok,
melyeket a tudomány nemzeti feladatainak nevezhetünk. A magyar tudomány
legfőbb s legnemesebb feladata a magyar ember, a magyar társadalom, a
magyar történet, a magyar föld, a magyar kultusz, a magyarhoni természet
mindenirányú felkutatása, megismerése s eredményeinek az egyetemes emberi
tudományba való bevitele. — 90. sz. Bartucz Lajos: Mit láttam Katona József felbontott sírjában? Érdekes, hogy Katona J. tetemeinek 1930 március
28-án megtartott exhumálásakor a költő koponyájában még bent volt a
galambtojásnagyságra összezsugorodott agyvelő. A hosszabb cikk további
része szerint igaz Déryné följegyzése, mely szerint Katonának „gesztenyeszín
volt a haja, de az mindig úgy állt, mint a szeg". Az antropológiai vizsgálatból még az is megállapítható, hogy a forgalomba került arcképek a költő
arcát a valóságnak meg nem felelően idealizálják. „Katona Józsefnek nem
voltak nagy szemei s rövid, homorúhátú orra, alacsony, előreálló orralatti
19*
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fogmedrei, kiálló metszőfogai, megtört álla, nem emelték a férfiszépségek soiába." — (bj) : Horvát költő Ady Endréről. Kriezsa Miroszláv, a háború
utáni horvát költészet legnagyobb reprezentánsa a Hrvatska Revijá-ban szép
tanulmányt írt Adyról. Sikerült párhuzamot von a magyar költő és a horvát Matos Antal Gusztáv (1873—1914) között. Matos sztarajevicsianizmusa
és Ady kossuthi ideológiája sokban rokonok. Kriezsa szerint a gyakorlati
politikában Ady nem több vidéki verekedő és kiabáló kurtanemesnél, tele ázs'ai
megalomániával, de megrázó nihilista jóslataival történetfilozófiai magaslatokra
emelkedik. A fejtegetést a szerző tizennégy Ady-versfordítása illusztrálja.
A fordítás sok szabadsággal készült, de a magya: költő hangulatait bámulatos utánérzéssel adja vissza. — 95. sz. Milotay István: A kecskeméti kriptánál. A mai közviszonyokra célzó vezető cikk Katona József kecskeméti síremlékének leleplezése alkalmából. — Szász Károly: Magyar úr és magyar
paraszt. A Bánk bán nagyszerűen megformált alakjai közt talán a legsikerültebbek: Petur és Tiborc. A magyar fajiságnak ez a két jellegzetes reprezentánsa élénken igazolja, hogy úr és paraszt közt voltaképen nincs az a
nagy különbség, amit a fogalmak között általában fennforogni látnak. Katona
Józsefnek ne csak százesztendős sírját borítsuk az ünneplés hervadó világaival, hanem emlékezete és géniusza legyen a mindennapi munka egyik erőforrása mindnyájunk számára, akik akár urak, akár parasztok, de igazi magyarok vagyunk. — 96. sz. Dóczy Jenő: Leiéi Móricz Zsigmondnak. Kérelem a
közízlés védelme érdekében: vonatkozással a Nyugat c. folyóirat egyik-másik
közleményére (1. még u. o. 1930. V. 3. és V. 20.). — U. о. V. 18, Pataki József: Katona- és Bánk bán-relikviák. A budapesti Nemzeti Múzeum Katonaereklyéinek ismertetése. — 134. sz. Hírek. A marosvécsi Helikon júniusi összejövetelén Kemény János báró bejelentette, hogy százezer leit ad egy olyan
irodalomtörténet jutalmazására, mely minden tekintetben megfelel a kisebbségi magyarság követelményeinek. — Virág Benedek tabáni sírjának megkoszorúzása alkalmával az egybegyűltek megbeszélték, hogy a költő halála
helyét jelző Apród-utcai emléktáblát a nagy halott emlékéhez méltóan rendbehozzák. — Elek Béla: Pusztulás fenyegeti Gyóni Géza sírját. A Hadviseltek
Országos Pártjában s a frontharcosok szervezetében országos mozgalom megindítását tervezik az orosz fogságban 1917 június 25-én meghalt Gyóni Géza
hamvainak hazahozatala érdekében. —- 145. sz. Dóczy Jenő: Arany
János
szerelmi élete. Igaza lehet Boda Istvánnak abban, hogy Arany a negyvenes
évek végén balladáiban azért nyúl szerelmi témákhoz, mert a szerelemnek válságokat előidéző problémáival ekkor már leszámolt, túl volt rajta. — 163. sz.
Miklós Jenő: Arany János hagyatékának leltára. (Adatközlés.) Jászai Horváth Elemér költőnek atyja a nyolcvanas évek elején irodavezetője volt Steinbach István budapesti közjegyzőnek. Ö vette föl Arany János halála után
(1882 nov. 29-én) a Leltár jegyzőkönyvét, amelynek fogalmazványa a fiára
maradt relikviák közül most előkerült. Arany János hagyatéka — a Leltár
szerint — száztizenkétezerhétszázkilencven forint és 31 krajcár értékű volt.
A jegyzőkönyv tételszerűen felsorolja a készpénzt, értékpapírt, a bútorok,
a könyvtár s az ingatlanok értékét. — Ujvárossy Pedor: Jókai legboldogabb
napja. 1899 június 14-én elevenítette föl Makó Lajos színtársulata a budai
színkörben Jókai egy fiatalkori ötfelvonásos szomorújátékát, a Dalmá-t, amelyet a költő a Varchoniták c. nagyobb elbeszéléséből dolgozott át a színpadra.
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A budai ifjúság ez alkalomból lelkesen tüntetett a költő mellett, aki az
ünneplést megköszönő beszédében többek közt azt is mondta, hogy e nap
volt élete legboldogabb napja. — Katona Jenő: Látogatás Concha Győzőnél.
A magyar politikai tudomány nesztorával folytatott beszélgetés leírása.
(A cikkből kitűnik, hogy Concha és Szekffi Gyula felfogása a liberalizmusról
lényegesen eltér egymástól.) — 175. sz. Katona Jenő: Egy óra Kozma Andornál. A jeles költő nyilatkozata régibb és újabb emlékeiről. — Moravetz Lucia:
Emlékezés Szemere Attilára.
(I.) Hosszabb cikk Szemere Bertalan egykori
miniszterelnök fiának emberi jellemvonásairól. — 181. sz. Katona Jenő: Egy
óra Ravasz Lászlónál. Ravasz véleménye szerint „A magyar fa sorsá"-nak
interpretációja mítoszképzés, egy ideálteremtéei kísérlet, ahol Széchenyi van
rávésve Adyra. — Moravetz Lucia: Emlékezés Szemere Attilára. (II.) A 175.
számban közölt cikk folytatása. — Dóczy Jenő: Herczeg Ferenc mint arcképfestő. Herczeg körülbelül úgy látja alakjait, mint a köztudat, csak élesebb szemmel nézi és a magyar közönségnek a klasszikusokon nevelődök ízléséhez közelálló, a szertelenséget kerülő művészi formában ábrázolja őket.
Különösen sikerültek Tisza István és Károlyi Mihály arcképei. — 183. sz.
К. В.: Szemere-szoba a Borsod-Miskolci Múzeumban. Szemere Bertalan ereklyéit a miskolci múzeumban külön szobában gyűjtötték egybe. — 186. sz.
Krúdy Gyula: Beniczkyné Bajza Lenke, a legszebb kék harisnya. (I.) Az egykor népszerű regényírónő Beniczky Ferenccel való házasságkötésének novellisztikus leírása (folyt, a köv. számban). — Dóczy Jenő: Móricz Zsigmond. (Az
íió és az ember.) Hogy Móricz lázadó pesszimizmusa az utóbbi években megenyhült, ennek Móricz lélekalkatában is megvan a magyarázata. Móricz t. i.
vérmérsékleténél ós jellemalkatánál fogva egyformán hajlik a depresszióra és
az eufóriára, a lehangoltságra és a fölhangoltságra.

Miskolci Reggeli Hírlap. — 1929. évf. 140. sz. Szigethv Ferenc:
Léiay József legszebb leveléről. Lévay József 1912 márc. 27-i levele, melyben
Sajószentpéter községnek megköszöni a díszpolgári oklevelet. — Hegyaljai
Kies Géza: Tompa Mihály barátsága Gyulai Pállal. Tompa levelei Gyulaihoz: 1866 II. 14.; 1866 I I I . 2.; 1866 V. 20.; Lévay József levelei Gyulaihoz:
1882 XII. 14.; 1884 II. 25. — 191. sz. Budai József: Emlékezés Benedek
Elekre. Adatközlés. — 268. sz. Szigethy Ferenc: Csengey Gusztávnénál. Adatok a Fogoly lengyel c. népköltemény szerzőjéről: egy, a költő özvegyénél
tett látogatás leírása kapcsán. — 280. sz.: Szigethy Ferenc: Jókainé utolsó
miskolci szereplése. Jókainé 1883 dec. 19-én lépett fel utoljára a miskolci színpadon. — 1930. évf. 60. sz. Kovács József: Palágyi Lajos. Palágyi nem tartóz к egyik költői iskolához sem, önálló utakon jár. Befelé néző lélek, önmagába mélyedő, filozofáló egyéniség. Hangulatvilága állandó hullámzást mut a t a fájdalom, a harag, a csüggedés között.
N e m z e t i Ú j s á g . — 1930. évf., 62. sz. Mauks Ernő: Vahot Imre látogatása Széchenyinél. A Vasárnapi Űjság 1859 jan. 30-i száma egy К. I. jegyű
becsülevélben durván támadta meg Vahot Imrét, mert az egy emlékezetből rajzolt képet közölt Széchenyiről az akkori Napkelet-ben. Vahot se marad adósa a
támadónak s a tőle szerkesztett Napkelet febr. 6-i számában keményen visszavágott. — Kállay Miklós: Vers és próza. (Prózai megállapítások a vers útjáról.) Tagadhatatlan, hogy a próza jó ideje tapasztalható túlsúlya után most
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ismét kezd szóhoz jutni a vers. Hogy mi lesz az új versforma? Nem lehet más,
mint a beszéd zeneisége, az ütem, a rím, a hangzatok, az összecsendülések parallelizmusa. Nagy azonban a valószínűség, hogy ez az ütem és rím egészen más
lesz, aminő eddig volt.
P e s t i H í r l a p . — 1930. évf., 68. sz. Hegedűs L ó r á n t : Mint fa kérge
alatt a fakadó rügy. Észrevételek Voinovieh Géza Arany János életrajzáról. —
90. sz. Szatmári Mór: Régi magyar iskoladrámák. A nagyközönségnek szánt
népszerű ismertetés a címben írt tárgyról. — Hegyaljai Kiss Géza: Tompa
Mihály költői fellépése. Makav Dániel egykori ungvári lelkész (mh. 1890) följegyzése szerint ő, t. i. Makay volt az, aki Tompát az első elhatározó lépéseknél benső együttérzéssel támogatta. (A cikk szerint Makay följegyzéséle Harsányi
István már 1913-ban felhívta az irodalmi körök figyelmét.) — 147. sz. Megalakult a Gyóni-Társaság. Hír arról, hogy Nagykőrösön irodalmi társaság alakult,
melynek az a célja, hogy Gyóni Géza emlékét ápolja s hamvait a szibériai temetőből hazaszállítsa. A Társaság ügyvezető elnöke Balogh István lett. — 155.
ez. Arany János versei a vizvárosi temető egyik pusztuló sírkövén. A Knócz
József és Knócz László emlékére írt d sztichonok közlése. (A közlő szerint e
versek nem lelhetők meg az Aranv-kiadásokban. Ez tévedés, mert ki vannak
adva Arany J. összes kisebb költeményeinek Voinovieh Gézától sajtó alá rendezett gyűjteményében, a 186. lapon.)
P e s t i N a p l ó . — 1930. évf., 90. sz. Berzeviczy Albert: A nyolcvanéves
Pesti Napló. A P. N. a mult század hatvanas éveiben szinte egyedüli kifejezője volt a valódi nemzeti közvéleménynek. — Ambrus Zoltán: Az író felelőssége. Az írónak az a szabadsága, hogy alakjainak onnan szerezhet nevet, ahonnem akar, nem lehet korlátlan és széles körben ismert élő alakok nevére nem
terjedhet ki. Mert az ismertté lett és tisztelt név, már igenis „tulajdon". —
Kárpáti Aurél: Katona József kettős tragédiája. Katona 1. remekművet alkotott s nem méltányolta senki; 2. reménytelenül szerette Dérynét. E kettős csalódás hatása alatt ment haza „temetkezni" a kecskeméti homokba. — Bab
Gusztáv: Az Aranyembernél.
(Képekkel.) Adatok Domonkos János egykori
komáromi gazdag gabonakereskedőről, akinek sorsa szolgáltatta Jókai Aranyember c. regényének indítékát.

FIGYELŐ.

Horvát lapszemle.
Hrvatska Revija. 1929, 10. sz. Sufflay Milan: Srpski pjesnici и
magjarskom prijevodu (Szerb költők magyar fordításban) 614—15 1. Bajza
József Szerb költők magyarul c. tanulmányának (Budapesti Szemle 214. k.,
340—372 1.) ismertetése. Sufflay szerint horvát és montenegrói tárgyú dolgozatai után ez Bajzának első szerb tárgyú munkája. Megállapítható belőle,
hogy teljesen jártas a szerb irodalomban és hogy tisztára tudományos eredményekre törekszik. Különösen sikerült a szerb müköltészet fordítóinak tárgyalása és a Hegyek koszorújának méltatása. Jó volna, ha a szerző hasonló
tanulmányt írna a horvát költők magyar fordításairól.
1930, 1. sz. Krleza Miroslav: Madzarski link Andrija Ady (Ady Endre
magyar lírikus) 17—32. 1. Krleza a horvát irodalom háború utáni generációjának legnagyobb képviselője, aki mint, a pécsi hadapródiskola és a pesti
Ludoviceum növendéke teljesen elsajátította a magyar nyelvet. Novelláiban,
drámáiban gyakoriak a magyar vonatkozások, ha nem is mindig rokonszenves
beállításban. Ady költészetét a rokonlélek megértésével melegen méltatja.
Ady szerelmi lírája a francia impresszionizmus kissé késői meghonosítása a
magyar költészetben. Középeurópa és a Balkán kis nemzeteinél szinte egy
időben lép fel ez az irányzat. Az akadémikus jellegű magyar költészetben Ady
fellépése nagy vihart keltett, megbotránkozást okozott. Sokan úgy érezték,
hogy maga a Sátán jelent meg Ady képében. Szerelmi költészeténél értékesebb hazafias lírája. Felismeri a Duna völgyének nagy tragédiáját, hogy itt
mindig csak nemzetroncsok marakszanak egymással és évezredek történetében
nincs más változás, mint az, hogy az elnyomók és elnyomottak kicserélődnek. Érzi a magyar-germán-szláv-oláh szentistváni amalgám abszurditását,
de megoldást nem talál, hanem az elkövetkezendők páni rémületében jósolja
meg az ú j Mohácsot. A gyakorlati politikában nem több a vidéki kiabáló és
verekedő kurtanemesnél, telítve fanatikus gyűlölettel a Habsburg-ház és eszközei az idegen származású grófok, zsidó irodalmárok, sváb gyarmatosok
ellen, kik éppen úgy elnyomják és kifosztják a szegény magyar rajaht, mint
azok az anatóliai spahik, akiket hajdan a török uralom szabadított rája.
Az utolsó kuruc szerepében tetszeleg magának, utánozva a kuruc költészet
— erről egy jegyzetben hosszas felvilágosítást kapunk — nyers népiességét.
A világháborúról való felfogása asztrális távolságban állott az akkori hivatalos véleménytől. Látva a küzdelem céltalanságát, szerepének hatástalanságát a háború befejezése után rezignáltán pusztult el.
Krleza fejtegetéseit Ady-versek fordításával élénkíti.
Részben vagy
esészben 14 verset fordít le. Ezek abban a sorrendben, amelyben a tanulmány-
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ban találhatók, a következőek: A halál rokona, Sírni, sírni, sírni, Egyedül
a tengerrel, Ásít a tükör, Menekülj, menekülj innen, Magyar jakobinus dala,
A magyar messiások. A Duna vallomása, Nekünk Mohács kell, Nótázó vén
bakák, Kurucok így beszélnek. Krónikás ének 1918-ból, Két kuruc beszélget /.,
Két kuruc beszélget (Merre Balázs testvér. ..). A fordításokat szabad
interpretációknak nevezi és valóban sok szabadságot enged meg magának, de
átköltései igen szépek és jellegzően adják vissza Ady stílusát. A horvátul
értők számára példaként álljon itt a Két kuruc beszélget I.:
Velika je tmina,
zabludismo k u m e !
Zapalismo zemlju,
я ne znamo iz sume!

Zivimo ko blago
u blatu i vodi.
Zagto
bez

nas

svrhe

sudbina
vodi?

P u s t i , kume, к v r o g u
s v e j e to sve raviio!
B o g nas je vec d a v n o
zapuslio slavno!

1930. 4. sz. A szám nagy része Srepel Milivoj (1862—1905) horvát
irodalomtörténetíró emlékének van szentelve halála negyedszázados évfordulója alkalmából. Srepel egyebek közt tanulmányt írt a horvát Zrinyiászokról
(Bad. CXLVIII. köt. 1902). E munka alapján írta meg Szegedy Rezső
Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem a horvát költészetben című dolgozatát
(Irodtört. közlemények, 1915), amint ezt maga Szegedy megmondja.
B. J.

Magyar irodalomtörténet a rádióban.
A í á d ó ma már az egész világhoz beszél. Néhány hónapon keresztül
figyelemmel kísértük magyar irodalomtörténeti vonatkozású előadásait.
Budapesti rádió:
Január 5. Sebestyén Ede: Nagy emberek árnyékában. (Jellemző epizódok Jókai, Gyulai Pál és Munkácsy Mihály életéből.) — Január 10. Suhay
Antal: Magyar népmesék. — Január 18. Papp Viktor: Jelentés a Gregussjutalomról. Felolvassa: Kéky Lajos. — Január 23. Kéky Lajos: Az Alföld
lelke költészetünkben. — Január 26. Nagy Endre: Eötvös Károly. —
Január 31. Gyula deák: Virág Benedek. — Február 1. Sikabonyi A n t a l :
Hírlapirodalmunk és Rákosi Jenő. — Február 7. Kállay Miklós: Emlékezés
Virág Benedekre. Molnár Endre: „Január". Történet Virág Benedekről. —
Február 15. Kéky Lajos: Magyar költői versenyek. Tanulmány. — Február 21.
F'ósa Lajosné: Pósa bácsi meséiből. — Február 23. Madách: Az ember
tragédiájából Keppler-jelenet. Mohácsi Jenő új német fordítását felolvassa
Pécsi Blanka, a bécsi Reinhardt-színház tagja. (Zenedélután Hubay Jenő
budai palotájában.) — Febiuár 28. Berzeviczy Albeit: Száz év előtt. (A Kisfaludy-Társaság századik évfordulójára. — Március 7. Négyesy László dr.:
Kisfaludy Károly. — Március 12. Huttkay Lipót: A lőcsei fehérasszony a
történelem megvilágításában. — Március 14. Menter Ferenc: Kossuth Lajos
farkaskalandja. Jónás Károly: Beöthy Zsolt látogatása Kossuth Lajosnál. —
Március 15. Szász Károly: Emlékezés Piroskára. Márkus Miksa: Százötvenéves magyar újságírás. — Március 19. Vukov Lukács: Magyar elemek a
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szerb népköltészetben. Felolvassa: Konez Sándor dr. — Március 26. Pékár
Gyula: Petőfi életének és halálának misztériuma. — Március 27. Sebestyén
Ede: Történetek Mikszáth Kálmánról. — Március 31. Szabolcska Mihály
költeményei. — Április 2. Komis Gyula: A gyermek és a könyv Amerikában. —
Április 4. Császár Elemér: Képek a magyar irodalom múltjából. Nüchtern
Hans dr.: Az ember tragédiája a bécsi rádióban. — Április 6. Berzeviczy
Albert: Széchenyi esete. — Április 11. Császár Elemér: Széchenyi István
emlékezete. — Április 13. Molnár Endre: Katona József halálának századik
évfordulója. K. Halász Gyula: Katona József emléke Kecskeméten. Tolnai
Vilmos dr.: Katona József emléke. — Április 15. Hevesi Sándor: Katona
József. — Április 19. Gombos Albin: Régi magyar legendák. — Április 20.
Bérezik Árpád: Himfy dalai. Kéky Lajos: Szabolcska Mihályról. — Április 23.
Deák Imre: Jósika Miklós báró.
Külföldi rádió :
Január 9. F r a n k f u r t és S t u t t g a r t . Molnár Ferenc: Egy, kettő, három
c. egyfelvonásosa. — Január 10. Pozsony. Vigh L. : Bethlen Gábor és a
csehszlovák nép. — Január 15. Belgrád. Molnár Ferenc: Féltékenység c.
jelenete. — Január 26. Kalundborg. (Kjöbenhaven.) Mikszáth Kálmán ismertetése és műveiből felolvasás. (Schumacher Károly fordítása és ismertetése.) —
Kassa. Somvarszky János: Bethlen Gábornak a csehekhez és tótokhoz való
viszonya. — Február 2. Berlin. Magdeburg. Stettin. Csokor Tivadar (?) író
felolvasása. Kassa. Magyar nyelvű történelmi előadása: Párhuzamos jelenségek a cseh és magyar történelemben. Leipz'g. Nietzsche mint muzsikus.
A műsorban három Petőfi-dal. München. Kádár Imre bohózata. Prága.
(Hvlezdoslav.) Országh Pál tót költő mellszobrának ünnepélyes leleplezése. —Február 4. Königswusterhausen. Klein Fritz előadása a mai Magyarországról. — Február 4. Krakow. Báthory István király koporsójának kinyitása a
Wawelben. Felolvasás. — Február 15. Berlin. Polgár Alfréd: Színházi
keresztmetszet. — Február 17. Kassa. Nemzetiségi viszonyok az egykori
Magyarországon. — Február 19. Róma. Molnár Ferenc: Szemcsók c. víg
jelenete. — Február 23. Kassa. Magyar nyelvű előadás. Csák Máté a történelemben és mondákban. — Február 26. Pozsony. Megemlékezés Országh
Pál költőről. Műveiből a szerző olvas föl. — Március 1. Frankfurt. Karinthy
Frigyes: A saját anya c. jelenete. — Március 7. Kassa. Az elnök magyar
nyelvű üdvözlése. — Március 8. Königswusterhaueen. Szemelvények a magyar
irodalomból. — Március 11. Königswusterhausen. Pálvi tanár előadása a
nagy politika hódító módszereiről. — Március 15. Stockholm. Fodor László:
A templom ege,re c. vígjátéka. — Március 16. Kassa. Magyar nyelvű párhuzam a cseh és magyar töténelem között. Husszitizmus Csehországban és
protestantizmus Magyarországon. — Március 21. Bern. Székely István.
A felhőkarcoló c. tréfája. Pozsony. Bartók Bélától megzenésített Adyversek. •— April's 6. Bécs. Madách Imre: Az ember tragédiája c. költeménye.
Mohácsi Jenő fordításában a stúdióból. — Április 18. Pozsony. Magyar óra.
Benvovszky K.: Érdekességek Bach korából. — Április 20. Kassa. Magyar
nyelvű előadás. A János : k-monda keletkezése és költői feldolgozása. —
Április 24. Basel. Bern. Régi magyar népdalok. — Április 25. Pozsony.
Magyar óra. Paál Ferenc: Berlini jegyzeteimből. Szabó Sándor: A telefoncellában.
M. G.ij.
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Elhúnytak.
ÁCS GYULA (GÉZA) hírlapíró, megh. Budapesten 1930 februárjában
32 éves korában. Több fővárosi napilapba dolgozott, legutóbb a M. Távirati
Iroda munkatársa volt. Egyideig külföldön, az északi országokban élt. Regényfordításai: Őszi csillagok. Irta K n u t Hamsun. Bp., 1923. — A jégmezők fia.
í r t a Ejnar Mikkelsen. U. o., 1923.
BARANYAY JENŐ hírlapíró, a Dunántúl felelős szerkesztője, megh.
Pécsett 1930 május 1-én 40 éves korában.
BAUMGARTNER ALAJOS ny. főgimn. tanár, szül. Budapesten 1865ben, megh. u. o. 1930 február 16-án. — Regénye: Riccardo Acuto Bp., 1905.
BORBÉLY GYÖRGY ny. gimn. tanár, szül. Aranyosrákoson (TordaAranyos vm.) 1860-ban, megh. Zalaegerszegen 1930 februárjában. Szerkesztette a Magyar Paizs c. napilapot és a Csányi-emlékkönyvet (Zalaegerszeg,
1906.).
BÖSZÖRMÉNYI-VARGA SÁNDOR hírlapíró, megh. Budapesten 1930
április 13-án 67 éves korában. A kilencvenes és kilencszázas években több fővárosi politikai, társadalmi és szépirodalmi lap fel. szerkesztője volt.
BRANKOVICS GYÖRGY (szendrői) hírlapíró, szül. Balassagyarmaton
(Nógrád vm.) 1843 nov. 23., megh. Újpesten a szeretetházban 1930 jún.
1868 óta írt költeményeket, novellákat, esztétikai és politikai cikkeket különböző fővárosi és vidéki lapokba. Számos lapot is szerkesztett, köztük a
Budapest c. napilapot (1879—1883) és a Képes Családi Lapokat (1888-tól).
Szépirodalmi munkái: Vérpohár. Szomorújáték. Győr, 1869. — Shakespeare
jellemképei. Bp., 1873—78 (2 köt.). — Oriola. Regényford. Meiszner után.
U. o., 1879. — Közhonvéd. Regény. U. o., 1880. — Tündérmesék. U. o.,
1880. — Képes mesék. U. o., 1880. (Elemér bácsi álnéven.) — Hópelyhek.
Elbeszélések. U. o., 1883. — A pénz. Regény. U. o., 1890.
DESSEWFFY ISTVÁN dr. belügymin. tanácsos, megh. Budapesten 1930
jún. 16-án 53 éves korában. Az Ű j Lap vezércikkírója volt.
DIÓSY BÉLA hírlapíró, szül. Nagyváradon 1863 jan. 30., megh. Budapesten 1930 ápr. A N. Pester Journal, legutóbb a P. Hírlap zenekritikusa
volt. Német elbeszéléskötete és vígjátéka is van.
FARKASFALVI IMRE ny. statisztikai hiv. főtiszt és könyvtárnok,
szül. Rimaszombatban (Gömör m.) 1844 okt. 23, megh. Vácon 1930 január
végén. 1863 óta írt irodalomtörténeti, műtörténeti és történeti cikkeket fővárosi és vidéki lapokba. Irodalomtörténeti munkája: Fáy András élete és
művei. Bp., 1888. (Findura Imre néven.)
JANCSÓ BENEDEK c. ny. r. egyetemi tanár, szül. Gelencén (Háromszék vm.) 1854 nov. 19-én, megh. Budapesten 1930 jún. 27-én. Egyideig
középiskolai tanár volt Pancsován, Aradon és Budapesten, 1895—99. a miniszterelnökség nemzetiségi ügyosztályában dolgozott, 1907-ben beosztották a
vallás- és közoktatásügyi minisztériumba mint a szabadoktatási ügyek előadóját. 1911-ben kinevezték az akkor felállított Orsz. Szabadoktatási Tanács
ügyvezető alelnökének. Nagy publicisztikai munkássága van. Önálló irodalomtörténeti kötetei: Szenczi Molnár Albert. Kolozsvár, 1878. — Magyar nyelvtudománytörténeti
tanulmányok. Bp., 1881. — Fábián Gábor élete és irodalmi
működése. Arad, 1885.
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KELEMEN ANDOR ifjúsági író és lapszerkesztő, megh. Boncidán 1930
áprilisában 35 éves korában.
KISS JÁNOS dr. theol. egyetemi ny. r. tanár, a Szt. István Akadémia
r. tagja, szül. Szegeden 1857 nov. 21-én, megh. Spaaban (Belgium) 1930 aug.
13. — 1886-ban megalapította a tomista irányú Bölcseleti Folyóiratot. Esztétikai munkája: A szépről és a szépművészetekről. Bp., 1903.
LADÁNYI JÁNOS, a Madách-nyomda igazgatója, megh. Budapesten
1930 júliusában 36 éves korában. Szerkesztette a NvUKOSz c. folyóiratot.
LAKY IMRE (alistáli) ny. áll. rendőrségi főparancsnok, szül. Debrecenben 1865 dec. 5, megh. 1930 márciusában. 1886—87-ben hírlapíró volt szülővárosában s belső munkatársa a Debreceni Ellenőrnek. Az 1890 es évek
közepéig számos tárcája és útilevele jelent meg főleg debreceni lapokban. Papageno c. Kneisel után magyarított bohózatát s Véres napok c. eredeti történeti
szomorújátékát 1889-ben m u t a t t a be a debreceni színház. Elbeszéléskötete:
A világ zajából. Debrecen, 1887.
LASZ SAMU ny. középisk. tanár, szíil. Szergényben (Vas vm.) 1859
dec. 18, megh. Budapesten 1930 jún. 6. — 1879 óta dolgozott különböző vidéki
és fővárosi lapokba, főleg a P. Hírlapba. 1886—89. a Győri Hiradó és a Győri
Közlöny belső munkatársa volt.
MIKES LAJOS dr. politikai hírlapíró, szül. Budapesten 1872 aug. 8,
megh. Bécsben 1930 aug. 19-én. 1895-ben lépett a hírlapírói pályára s a Főv.
Lapok, P. Napló, M. Nemzet belső munkatársa, legutóbb az Est-lapok irodalmi szerkesztője volt. E mellett a Franklin-Társulat, Révai Testvérek, Tolnai
Világlapja és végül Athenaeum kiadócégek irodalmi titkára vagy lektora is
volt. 1919 májusában a budapesti Nemzeti Színház bemutatta Nem lesz banket с. vígjátékát. — Eredeti munkái: Költemények. Bp., 1895. — Szendrey
Júlia levelesládájának kincsei. (Lantos-aukció 7.) U. o., 1928. — Szendrey
Júlia ismeretlen naplója, levelei és halálos ágyán tett vallomása. Közzétette
és feldolgozta Kocsis Lászlóval. U. o., 1930. — Fordításai és átdolgozásai:
Indián történetek. írta R. Kipling. (M. Könyvtár 66. sz.) U. o., é. n. — Világok harca. í r t a H. G. Wells. (M. Könyvtár 93—4. sz.) U. o., é. n. —
Kain. í r t a Lord Byron. (M. Könyvtár 128. sz.) U. o., é. n. (2. kiad. Élő
Könyvek. Bp., 1930.) — A dsungel könyve. í r t a R. Kipling. (M. Könyvtár
149. és 191. sz.) U. o., é. n. (Új kiad. 1923.) — Az időgép. í r t a H. G. Wells,
(M. Könyvtár 157. sz.) U. o., é. n. — Dr. Moreau szigete. í r t a u. az.
(M. Könyvtár 207—8. sz.) U. o., é n. — Othello. í r t a W. Shakespeare. (M.
Könyvtár 214—5. sz.) U. o., é. n. — Párbaj az erdőben. írta W. Collins.
(M. Könyvtár 366. sz.) U. o., é. n. — Az Agra kincse. írta C. Doyle (M.
Könyvtár 378—9. sz.) U. o., é. n. — A jóslat. í r t a W. Collins. (M. Könyvtár 403. sz.) U. o., é. n. •— Az ördög cimborája. í r t a B. Shaw. (M. Könyvtár
452—3. sz.) U. o., é. n. — Bunbnry. í r t a 0. Wüde. (M. Könyvtár 498—9.
sz.) U. o., é. n. (Új kiad. 1925.) •— De profundis. í r t a u. az. (M. Könyvtár
498—9. sz.) U. o., é. n. (Új kiad. 1925.) — Caesar és Cleopatra. í r t a B. Shaw.
(M. Könyvtár 537—8. sz.) U. o., é. n. — A vadkacsa. í r t a H. Ibsen. (M.
Könyvtár 626—7. sz.) U. o., é. n. — Kohlhaas Mihály. írta H. Kleist. (M.
Könyvtár 644—5. sz.) U. o., é. n. — Az igazgató úr. írta Coleby és Knoblauch.
(M. Könyvtár 740—2. sz.) U. o., é. n. — Az alibi. í r t a P. Armstrong. (Főv.
Színházak Műsora 89—90. sz.) U. o., é. n. — Andersen meséi. 3. kiad. U. o.,
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1904. — Andersen újabb meséi. 4. kiad. U. o., 1904. (A két kötet egyben is
megjelent A. összes meséi címen). — Copperfield Dávid. I r t a Ch. Dickens.
U. o., 1905. (3 köt., 2. kiad. 1921. Ifj. átdolgozás 1906.) — A legszebb Grimmmesék. U. o., 1905. — Gránátalmaház. í r t a O. Wilde. U. o., 1908. (3. kiad,
1923.). — Mesék, történetek és költemények prózában. I r t a u. az. U. o., 1908.
(2. kiad. 1921.) — Kis Dorrit. I r t a Ch. Dickens. U. o., 1910. (2. kiad, 1928.)
— A Vörös Jázon. I r t a H. Cain. U. o., 1910. (3 köt., 2. kiad 1926.) — Idegen
ösvényeken. Irta May K. U. o., 1911. — Új világ a régi helyén. í r t a H. G.
Wells. U. o., 1911. (2. kiad. 1925.) — Az inka öröksége. Irta May Károly.
U. o., 1912. (Új kiad. 1928.) — Az olajkirály. Irta May Károly. U. o., 1912.
(Új kiad. 1929.) — С habért ezredes. I r t a H. de Balzac. Bp., 1913. — A kis
Dorrit. Irta Dickens. U. o., 1918. (Új kiad. 1925.) — Egy lélek fejlődése. I r t a
Strindberg Ágost. U. o., 1918. (Új kiad. 1921.) — A szenvedélyes
barátok.
Irta H. G. Wells. U. o., 1920. — Strindberg drámai munkái. 4—5. köt. U. o.,
1921—23. — Emberek a holdban. I r t a H. G. Wells. U. o., 1920. — Az arckép.
A fekete macska. I r t a E. A. Poo. Gyoma, 1922. — Oltár és tűzhely. I r t a
Ch. Bead. Ford. Király Györggyel. Bp., 1923 (2 köt.) — Az utolsó Mohikán.
Irta Cooper. U. o., 1925. — Nagy várakozások. I r t a Ch. Dickens. U. o., 1925. —
Gyermekmesék. í r t a IL Kipling. U. o., 1925. — Házasodjunk. í r t a A. Strindberg.
U. o., (1925.) — A világpók. í r t a E. Didring. U. o., (1926.) — Blöff. í r t a H.
Heyermanne. U. o., 1927. — A vad Kurdisztánon át. í r t a May Károly. U. o.,
(1927.) — Az asszony, aki pénzt keres. í r t a Hutchinson. U. o., (1927.) —
Az apu. A pajtások. Júlia kisasszony. í r t a A. Strindberg. U. o., (1928.) —
A fekete táltos. í r t a May Károly. U. o., 1929. — A kék csillag. írta P. C.
Wren. U. о., 1929. — A titokzatos idegen. írta M. Twain. U. о., 1930. —
A vörös szoba. í r t a A. Strindberg. U. o., 1930. — Sajtó alá rendezte Maupassant összes műveinek magyar kiadását.
MILODANOVITS SIMON ny. honvédalezredes, szül. Szabadkán, 1857
márc. 20, megh. u. o. 1930 januárjában. 1911-ben ment nyugdíjba, de a világháború alatt reaktiválták, s egyideig Szabadka parancsnoka, majd Pétervárad
várparancsnoka volt. 1918 ban a bunyevác nemzeti tanács elnöke lett.
Katonai tárgyú tárcákat és anekdotákat írt a Bolond Istókba és más fővárosi
lapokba, többnyire lármás őrmester álnéven. Tőle való a Zsindelyezik a
kaszárnya tetejét kezdetű népdal szövege. Szépirodalmi munkája: Válogatott
hatvágások. Bp., 1890.
MOLDOVÁN GERGELY dr. phil. h. c. nyug. egyet. ny. r. tanár,
szül. Szamosújvárt 1845 márc. 19, megh. Kolozsvárt 1930 júliusában. Előbb
Torda-Aranyos та. kir. tanfelügyelője, majd 1886—1919. a kolozsvári egyetemen a román nyelv és irodalom tanára volt. 1871 óta számos fővárosi és vidéki
hírlapban és folyóiratban jelentek meg cikkei és szépirodalmi dolgozatai.
Ungaria (1892) és Román-Magyar Szemle (1895) c. folyóirataiban főleg a
magyar és román irodalmat ismertette. Népszínmüvei: Szép Iliána (bemut.
Kolozsvárt 1878), Falu ládája (bemut. u. o. 1881) és Flórika szerelme (bemut.
bpi Népszínház 1901 nov. 24). Szépirodalmi kötetei: Román népdalok és balladák. Kolozsvár, 1872. — Koszorú a román népköltészet virágaiból. U. o. 1884.
NYIREÖ GÁBOR tengerészkapitány, ny. tengerhajózási főfelügyelő,
megh. Debrecenben 1930 júniusában 79 éves korában. 1880-ban Úti tárcákat írt
a P. Hírlapba.
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PATTHY KÁROLY ny. közs. főreálisk. tanár, szül. Nemestördemiceu
(Zala vm.) 1855-ben, megh. Budapesten 1930 július 3-án. — A VIII. ker.
közs. főreáliskola tanára, Péterfy Jenő barátja volt, akiről meleghangú megemlékezést írt az iskola értesítőjébe (1900). 1876 óta fejtett ki főleg műfordítói tevékenységet. Munkái: Lord Byron élete. Irta Castellar E. Bp., 1876.
(Ford. Várnai Géza álnéven.) — A nagy Galeotto. Irta José Echegaray.
U. o., 1890. — Bernardo Montilla. Irta u. az. U. o., 1895. — Folt, amely
tisztít. Irta u. az. U. o., 1896. — Peer Gynt. í r t a H. Ibsen. U. o., 1918, —
Románcok a francia királykisasszonyról
és a magyar királyfiról. U. o., 1923.
— Kéziratban 125 spanyol Cid-románc fordítása.
PESTA JÁNOS tanárjelölt, megh. Budapesten 1930 februárjában 21 éves
korában. Költeményei a fővárosi lapokban és folyóiratokban.
P O P I N I ALBERT dr. phil. ev. főgimn. tanár, szül. Ploestiben (Románia) 1864 júL 20-án, megh. 1930 márc. 4-én. 1880—1889. a kegyes tanítórend
tagja volt. Ezután a nyíregyházai ev. főgimnázium tanára lett. 1890 óta írt
eredeti és fordított elbeszéléseket és verseket úgy a fővárosi, mint a vidéki
napilapokba és folyóiratokba. — Szépirodalmi munkái: Forgácsok. Aho János
után. Bp., 1896. — Alomvilág. (Költemények.) Kecskemét, 1898. — Az álom.
Irta Lord Byron. Temesvár, 1899. — Üjabb forgácsok. í r t a Aho János. Bp.,
1902. — A tiszteletes asszcmy. í r t a Aho János. (Legjobb könyvek 92.) U. o.,
é. n. (Névtelenül. 2 kiadást ért.) •— Kéziratban: Kivi Elek Nummismutarit e.
népszínművének fordítása.
RANSGHBURG VIKTOB, a Pantheon irod. r. t. vezérigazgatója, szül.
Győrött 1862 aug. 8, megh. Budapesten 1930 aug. 21-én. 1901-től 1919-ig
az Athenaeum, majd a Pantheon kötelékében működött. Bésze volt a Beöthy
Zsolt szerkesztette Képes m. irodalomtörténet létrejöttében. Több kötetet írt,
így a szerzői jogról (1901) s a könyvkiadásról (1922).
BIBIÁNSZKY JÓZSEF hírlapíró, szül. Vácon 1848 márc. 23, megh.
Budapesten 1930 febr. 23 án. 1886—1919. hivatásos újságíró, s a Budapest
munkatársa volt. Humoros törvényszéki karcolatai és a katonaéletből vett
novellái más lapokban (B. H'rlap, M. Hirlap, P. Hirlap és P. Lloyd) is megjelentek.
SÁROSI ÁRPÁD ny. kassai rendőrkapitány, szül. Kassán 1864 jún.
16 án, megh. u. o. 1930 áprilisában. A mult század nyolcvanas és kilencvenes
éveiben belmunkatársa volt a Felvidéki Közlöny, Kassa és Vidéke, Kassai
Hirlap és Kassai Szemle c. lapoknak, 1892—96. levelezője a P. Naplónak.
Sok elbeszélése és költeménye jelent meg. Munkái: Költemények. Kassa, 1887.
— I f j ú évek. Költemények. U. o., 1891. — A sapka. Víg monológ. U. o., 1893.
— A Hernád mellől. Elbeszélések. U. o., 1894. (Többekkel.) — Vidéki költők
albuma, ü . o., 1896. (Szerk. többekkel.) — Teréz. Költemények. U. o., 1901.
— En már elindultam. Versek. U. o., 1918. — A sapka, és A cica c. magánjeleneteit, valamint Szerelem c. drámáját előadta a Kassai Nemzeti Színház.
SEBESI SAMU hírlapíró, az Erdélyi írod. Társaság tagja, szül. Rugonfalván (Udvarhely vm.) 1860-ban, megh. Kolozsvárt 1930 márciusában. Legutóbb az Ellenzék munkatársa volt. Novellás kötetei: Toll. Kolozsvár, 1S90.
—- Mindenféle. U. o., 1893. — Asszonyok. U. o., 1895. — Apró
történetek.
U. o., 1901. — Szegény emberek. U. o., 1914. — Szép a Nyikó és vidéke.
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U. о., 1922. — Színmüvei: Korcsmárosné leánya; Bűnhődés; Mákvirág; Bájital; Gyermek bolondja; Páros szöktetés; Beddy földje..
SZAMOSI ABMAND hírlapíró, riporter, megh. Budapesten 1930 május
4-én 42 éves korában.
SZÁVA Y ZOLTÁN hírlapíró, szül. 1885-ben, megh. Budapesten 1930
júliusában. Legutóbb a M. Filmiroda sportosztályának vezetője volt. Munkái:
Márchis. Versek. Debrecen, 1907. — A hetedik szoba. Bp., 1913. — Játék egypár rímmel. U. o., 1919.
TABNAI JÁNOS dr. jur. kúriai bíró, szül. Gyöngyösön 1843 szept. 21,
megh. Budapesten 1930 március 30. — Lefordította Beccaria: Bűntett és
büntetés c. klasszikus művét (Bp., 1887. 2. kiad. U. o., 1916) és a M. T.
Akadémia megbízásából Morley Tanulmányok c. kötetét. (U. o., 1916.)
TELL ANASZTÁZ (IMBE) dr. phil. bencéstanár, szül. Csanakon (Győr
vm.) 1865 nov. 5, megh. Gácson 1930 ápr. 28. — Több irodalomtörténeti
cikket írt. Munkája: Czuczor Gergely költészete. Győr, 1900.
VAJDA GYULA dr. keresk. isk. igazgató, szül. Kaposvárt 1868-ban,
megh. Budapesten 1930 júniusában. Több műfordítása van németből. Tankönyveket és antológiákat szerkesztett. Kiadta Petőfi Sándor Táj- és életképeit a
M. Könyvtárban. Főbb munkái: Petőfi élete. Szeged, 1902. — Irodalmunk
fejlődésének rövid áttekintése. U. o., 1904. — A háború költészete. Bp. 1915.
VÁRNAI ISTVÁN hírlapíró, megh. Budapesten 1930 áprilisában 40 éves
korában. Az Est-lapokba dolgozott, majd A Hét c. filmujságot szerkesztette.
ZSINKA F E R E N C dr. phil. m. n. múzeumi könyvtárnok, a Széchenyi
Orsz. Könyvtár vezetője, szül. Vácon 1889 febr. 21-én, megh. Budapesten 1930
május 4-én. Történetíró volt. Utóbb a Protestáns Szemle felelős szerkesztője.
G. P.

Új könyvek.
Verses kötetek.
Kunos Ignác: Mosolygó Napkelet. Bp. 188 1.
Sajó Sándor: Gyertyaláng. Üjabb költemények. 1925—1929. Bp. 1930. 144 1.
Túrmezei László: Túrán. Bp. 1930. 64 1.
Bépás János: Nagy nap jön. Bp. 64 1.
Juhász Margit: Üzenem Ádámnak. Nyíregyháza. 1930. 88 1.
ösz Iván: Lélekharang. Szombathely. 1930. 80 1.
Szabó László : Vándor sirály. Bp. 204 1. Genius.
Nyiri Szabolcs: Jó engesztelődés. Bp. 1930. 90. 1.
Kornai István: Dalok a néhai császárvárosról. Bp. 1930. 200 1.
Böngérfi János: Hun és magyar hősmondakör. II. Király-mondakör. Bp.
1930. 96 1.
Pósa Lajosné: Az én koszorúm. Bp. 1930. 64 1. A szerző kiadása.
Tamás Ernő: Nem lehet örülni. Bp. 1929. 48 1.

Elbeszélő kötetek.
Bárdosi Németh János: Jégeső. Magyar tájkép. Pécs. 102 1.
Gyökössy Endre : A pesti szerecsen. Vidám történetek kis
Bp. 142 1. Singer és Wolfner.

magyaroknak
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Harsányi L a j o s : Az elragadott herceg. Szent Imre herceg életregénye. Bp.
1930. 214 1.
Rózsa Ignác: Áron öt könyve. Egy szegény zsidó regénye. I I I . Az eszmék
könyve. Bp. 336 1.
Rózsa Ignác: Áron öt könyve. Egy szegény zsidó regénye. IV. A vándorlás
könyve. Bp. 312 1.
Kiszely Gyula: Akik hiányoznak. Bp. 212 1. Stádium.
Éjszakák. Bp. Genius. — Bálint Imre: Reggelre meghalunk. 120 1. — Claude
Farrére: Éjszaka a tengeren. Ford.: Harsányi Zsolt. 88 1. -— J. Kessel:
Szibériai éjszakák. Ford.: Harsányi Zsolt. 102 1. —• Rónay Mária:
Éva két éjszakája. 136 1.
Pálosy Éva : A tanítónéni. Bp. 62 1. Singer és Wolfner.
Szendrey Julia ismeretlen naplója, levelei és halálos' ágyán tett vallomása.
Közzéteszik és fedolgozták : Mikes Lajos és Dernői Kocsis László. Bp.
1930. 416 1. Genius.
Fábián Béla: Ezer ember asszony nélkül. Bp. 396 1. Athenaeum.
Kosáryné Réz Lola: Porszem a napsugárban. Bp. 1930. 264 1. Singer
és Wolfner.
Beczássy J u d i t : Terebélyes nagy fa. Regény. Bp. 1930. 360 1. Genius.

Színművek.
Sik Sándor : A boldog ember inge. Bp. 284 1. Szent István»Társulat.
Erdélyi Gyula : Ludas Matyi. Népszínmű 4 levonásban. Bp. 96 I. Egyetemi
Nyomda.

Tudományos munkák.
Csekey I s t v á n : Jókai és a Balti-tengeri rabló báró Ungern Sternberg. 12 1.
Különlenyomat.
Dunst László : A csillagok térbeli eloszlása. Bp. 1929. 37 1.
Hofbauer Aladár: Régi írások. Adatok a kultuszminisztérium történetéhez.
Bp. 1930. 8 1. Különlenyomat.
Kokas Endre : Az 1880-as évek irodalmi élete. Pannonhalma. 1930. 162 1.
Osváthnó Kholen Albina : Iduna élete és költészete. Nagykőrös. 1929. 16 1.
Pilch Jenő : Horthy Miklós. A tízéves kormányzói évfordulóra. Bp. 208 1.
Athenaeum.
Ifj. Szász Károly: A magyar színikritika története 1849—1867-ig. Bp. 1929.
46 1. Franklin.
Török P á l : Egy „előkelő idegen" rólunk. Bp. 1930. 30 1. Különlenyomat.
Trócsányi Zoltán: Régi írások és falusi levelek. Bp. 1929. 8 1.
Trócsányi Zoltán: Falusi szépírók. Bp. 1929. 10 1. Különlenyomat.
Trócsányi Zoltán: A magyar falu szépírói. Bp. 1929. 8 1. Különlenyomat.
Trócsányi Zoltán: Sylvester-problémák. Bp. 1928. 10 1. Különlenyomat.
Trócsányi Zoltán: Czeglédi István stilisztikai és jelentéstani fejtegetései.
Bp. 1928. 6 1. Különlenyomat.
Turóczi-Trostler József: Entwicklungsgang der ungarischen Literatur. I I .
Bp. 1930. 28 1.
Geiéb József: Kármán Mór, az ember és a pedagógus. Bp. 1930. 20 1.
Különlenyomat.
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Kristóf György: I I . Apafi Mihály fejedelem könyörgéses könyve. Kolozsvár.
1930. 20 1. Különlenyomat.
Solymossy Sándor: Magyar ősvallási elemek népmeséinkben. Bp. 1929. 22 1.
Egyetemi Nyomda.
Hegedűs Zoltán: Kazinczy^ünnepély Sátoraljaújhelyen 1859-ben és a Kazinczyalap története 1870-ig. Bp. 1930. 12 1. Különlenyomat,
Régi Magyar Költők Tára. Nyolcadik kötet, XVI. századbeli magyar költők
művei. Hetedik kötet, 1566—1577. Bp. 1930. 504 1. Magyar Tudományos Akadémia.
Boros Fortunát: Az első erdélyi törvénykönyv és a katholicizmus. Kolozsvár. 1930. 42 1. Székfoglaló.
Balanyi György: Anima Franciscana. összegyűjtött tanulmányok. Bp. 1930.
164 1.
Hegyaljai Kiss Géza: Kossuth. Második kötet, Miskolc. 1930. 204 1.
Póka-Pivny Béla : Csonka-Franciaország két integritási harca és Szent
Jeanne D'Arc. Pécs. 1930. 208 1.
Tarczai György: Az Arpád-ház szentjei. Bp. 168 1. Szent IstvánsTársulat.
Szabolcsi Bence: A XVIII. század magyar kollégiumi zenéje. Bp. 1930. 102 1.
Magyar zenei dolgozatok. 8. sz.
Szabolcsi Bence: Tinódi zenéje. Bp. 1929. 56 1. Magyar zenei dolgozatok. 6. sz.
Szabolcsi Bence: A XVII. század magyar főúri zenéje. Bp. 1928. 88 1. Magyar
zenei dolgozatok. 3. sz.
György Lajos: A francia hellénizmus hullámai az erdélyi magyar szellemi
életben. Kolozsvár. 1930. 22 1.
Takáts Sándor: Hangok a múltból. Bp. 416 1. Athenauem.
Futó Jenő: Gárdonyi Géza. Hódmezővásárhely. 1930. 260 1.
Losonczi Zoltán: Lehr Albert emléke. Mezőtúr. 1930. 4 1. Különlenyomat.
Losonczi Zoltán: Az ómagyar nyelv jellemző sajátságai. Bp. 1930. 18 1.
Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. Bp. 1929. 132 1. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből.
XXIV. köt. 14. sz.
Galamb Sándor: Hevesi Sándor. Bp. 48 1. Kortársaink.
Haraszti Emil: Bartók Béla. Bp. 56 1. Kortársaink.
A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött t a r t o t t emlékbeszédek.
Aldásy Antal : Báró Pastor Lajos k. tag emlékezete. Bp. 1929. 22 1.
14. sz. — Angyal Pál: Edvi Illés Károly 1. tag emlékezete. Bp. 1929.
34 1. 14. sz. — Horváth Géza: Elitz Géza ig. és r. tag emlékezete. Bp.
1930. 36 1. 15. sz.
Kőszegi László: Mi mindenről feledkeznek meg a modern művészet magyarázói?
Bp. 1930. 30 1.
Madzsar Imre: Térszemlélet és időérzés a babilóniai kultúrában. Bp. 1930. 34 1.
Különlenyomat.
Bárány Gerő: Élet s halál. Szeged. 1930. 14 1. Széphalom-Könyvtár. 17. sz.
Katona-Emlékkönyv. Szerk.: Hajnóczy Iván. Kecskemét. 1930. 130 1. Kecskeméti Katona József Kör.
Csorna Kálmán: A szociális gyermekvédelem rendszere. Bp. 1929. 278 I.
Csorna Kálmán: Fejezetek a gyámsági jogból. Bp. 160 1.
Valkai András: Bánk Bánnak históriája. Bp. 1930. 48 1.
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Moravcsik Gyula: Az onogurok történetéhez. Bp. 1930. 38 1. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 27. sz.
Würdiger József: Elia del Medigo és a Vallástörvény vizsgálata. Bp. 1930.
62 1. Bölcsészdoktori értekezés.
Taborsky O t t ó : Az 1836 : 21. t.-c. létrejötte. Bp. .1930. 68 1. Különlenyomat.
Terbe Lajos: Petőfi és a nép. Bp. 1930. 60 1.
Hofbauer László: Vidéki irodalmi' táreasága'nk története a XVIII.
végétől a XIX. század végéig. Bp. 1930. 104 1. Élet-nyomda.

század

Iványi Béla: Felső-Magyarországról. Szeged. 1930. 22 1. Széphalom-Könvvtár. 18. sz.
Fokos Dávid: Munkácsi Bernát

Bp. 1930. 26 1. Különlenyomat.

Halmi Bódog: Móricz Zsigmond, az író és az ember. Bp. 1930. 80 1. A szerző
kiadása.
Balanyi György és Schütz A n t a l : Emlékkönyv Szent Imre herceg 900 éves
jubileumára. Bp. 1930. 100 1. A Szent Imre herceg 900 éves jubileumi
ünnepségeit rendező főbizottság kiadása.
Brandenstein Béla: Művészetfilozófia. Bp. 1930. 380 1. A Magjai- Tudományos
Akadémia kiadása.
Brandenstein Béla: A teljes tudat, tudatvilágunk lelki alapja. Bp. 1930. 52 1.
A Szent István Akadémia kiadása.
Dénes Tibor: Péterfy Jenő esztétikája. Pécs. 1930. 52 1.
Dömötör Sándor: A betyárromantika. Bp. 1930. 38 1. Különlenyomat
Ethnographiából.

az

Iványi Béla: Báró Sennyey László S. J. nag.szombati reccor római utazásai.
Bp. 1930. 132 1. A Szent István Akadémia kiadása.
Emericus. Egy dilingeni iskoladráma 1626-ból. Bp. 1930. 20 1. A Fővárosi
Könyvtár kiadása.
Kecskés Pál: A modern lélektan és a skolasztika. Bp. 1930. 66 1. A Szent
István Akadémia kiadása.
Vértes O. József: Hisztériás gyermekek. Bp. 1930. 144 1.
Czeizel János: Kazinczy Ferenc élete ée működése. A M. T. Akadémiától i
Lévay-jutalommal kitüntetett pályamunka. Első kötet. Bp. 1930. 296 1.
Egyetemi Nyomda.
Turóczi-Trostler József: Czvittinger Specimenjének német visszhangja. Bp.
1930. 10 1. Különlenyomat.
Sikabonyi A n t a l : Rákosi Jenő, a publicista. Bp. 1930. 44 1.
Bessenyei György: Tariménes utazása. Szatirikus állambölcseleti regény. Kiadta a budapesti V. ker. m. kir. állami Berzsenyi Dániel reálgimnázium
ifjúsága. Sajtó alá rendezte az 1929—30. évi nyolcadik osztály. Bp.
1930. 440 1. Athenaeum nyomda.
Hankiss János és Juhász Géza: Panoráma. De L a Littérature Hongroise Contemporaine. Párizs, 1900. 348 1.
Erdélyi László: Szent Imre és kora. Bp. 1930. 122 1. Athenaeum.
Módi Mihály: Kallimachos első hymnusa. Győr. 1930. 32 1. — Kleanthes
stoikus imája. U. o. 32 1. — Pseudo-Mas: hos Bion siratása. U. o. 8 1.
Irodiilomtörténet
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Fordítások.
Comenius: A lelki tehetségek kiműveléséről. Fotd. Gulyás József. 28 1. Különlenyomat a Magyar Paedagogiából.
Mussolini: Az új Olaszország munkásaihoz. Ford.: Rökk István. Bp. 20 1.
Stádium.
Papini : Szent Ágoston. Ford. : Révay József. Bp. 258 1. Athenaeum.
Kallimachos első hymnusa. Ford.: Módi Mihály. Győr. 1930. 32 1.
Kleanthes stoikus imája. Ford.: Módi Mihály. Győr. 1930. 32 1.
Pseudo-Moschos: Bion siratása. Ford. Módi Mihály. Győr. 1930. 8 1.
Bion bukolikus költeményei. Ford.: Módi Mihály. Győr. 1930. 44 1.
Szent Imre legendája. Ford.: Szegedv János. Magyarázta: Erdélyi László.
Bp. 1930. 48 L Athenaeum.
Szent Imre-himnuszok. Ford. : Kosztolányi Dezső. Bp. 1930. 80 1. Athenaeum.

Egyéb könyvek.
i
Milotay István: A függetlenség árnyékában. Cikkek, kortörténeti jegyzetek.
Bp. 400 1. Stádium.
Móricz Pál: Vass József nagyprépost-miniszter élete — munkája. Bp. 1929.
510 lap.
Raith Tivadar: Az irodaüzem racionalizálása és a kereskedelmi szakoktatás.
Bp. 1930. 18 1.
A Literatura Almanachja. 1930. Bp. 102 1. Lantos.
A Pápai Jókai-kör Évkönyve. Az 1924—29. évekről. Összeállította: Kőrös
Endre. Pápa. 1930. 109 1.
Zulawski Andor: „A Nyugat ú t j a . " Bp. 1930. 20 1.
Róvó Aladár: A betű. Bp. 1930. 112 1. Fővárosi Nyomda.
Lelkes Nándor József: Letűnt világ dalokban. Veszprém. 1930. 62 1.
Papp László: A sielés története a legrégibb kortól a XVI. század végéig. Bp.
1930. 34 1. Különlenyomat
Prohászka Ottokár: Legyetek világító emberek. Bp. 1930. 80 l. Szociális
Missziótársulat.
A Magyar Nemzeti Múzeum öt éve. Közzéteszi: Hóman Bálint. Bp. 1929.
168 1. Egyetemi Nyomda.
Mészáros Ede és Häckel Ernő: Német társalgási gyakorlatok. Bp. 1930. 1Í8 í.
Franklin.
Csorba Ferenc: Idegen szavaink szófejtő magyarázatokkal. Bp. 1930. 232 1.
Athenaeum.
Bethlen-emlékkönyv. Kiadják a szegedi Árpádházi Szent Erzsébet leánylíceum
református növendékei. Szeged. 1930. 56 1.
Sárkány Loránd: A vidékről bejáró tanulók ügye. Bp. 1930. 8 1. A szerző
kiadása.
Fornvald József: A tanulók kötelező kísérletei a fizika tanításában. Bp.
1930. 26 1.
Olay Ferenc: Les Frontières De La Hongrie Démembrée. Bp. 1930. 30 j 1.
Különlenyomat a Revue De Hongrie 1930. évf.-ból.
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Társasági ügyek.
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 193,0 április hó
12-én t a r t o t t felolvasó üléséről. Elnök: Viszota Gyula. Tárgy: Szász Károly:
A tiszadobi Széchenyi emlék. — Vargha Zoltán: Vargha Gyula édesatyja.
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1930 június lió
14-én t a r t o t t felolvasó üléséről. Elnök: Viszota Gyula. Tárgy: Elek Oszkár:
A karthauzi francia forrásai.
Az utóbbi t a n u l m á n y gondolatmenete és eredményei: I. A szerző A Kartkausiïa
vonatkozó kutatásokról kritikai áttekintést nyújt. — II.
Kastner
Jenő és Szinnyei Ferenc azt fejtegetik, h o g y Eötvös József báró regényének
főforrása Sainte-Beuve
műve: a Volupté.
Kiemeli, h o g y Sainte-Beuve
erős
fogózó,
kutatásainak kiindulópontja Sainte-Beuve. — I I I . Sainte-Beuve regén y é b e n arról van szó, h o g y a hős, A m a u r y , szerelmesének, Couaën-nének e g y
r e g é n y r e hívja fel a figyelmét: ez Gustave,
Valérie
és Bianca
története.
A n n y i v a l is inkább rátereli, mert ez a hely az ő érzelmi világukkal rokon.
H o g y ki írta ezt a regényt, Sainte-Beuve nem mondja m e g a Volupté ben,
első pillanatra c s a k u g y a n fiktívnek tetszik. De a filológiai szempont más eredményt mutat. Kiderül, hogy az a h e l y Krüdenerné
Valérie-jéből
való. —
IV. Felmerül a kérdés, hogy más tekintetben nyujthatott-e még irányítást
Sainte-Beuve1
Nyújtott, még pedig két tekintetben
is: a) az Eötvöa-kedvelte
Revue
des deux Mondés
1836-i é v f o l y a m á b a n (a Revue
Eötvös, Treíort és
Lukács Móric Budapesti
Szemléjének e g y i k mintája volt) Sainte-Beuve essay t
írt Mme de Krüdenerrő 1, vallási rajongásáról és r e g é n y é r ő l ; b) Mme de
K r ü d e a e r Valérie-jót
k i is adja Sainte-Beuve 1837-ben. Ezúttal is m e l e g e n
méltatja Valérie-1:
Renéve 1 és Wertherr Л hasonlítja össze, magát az írónőt
pedig Magyarországi Szent Erzsébettel (1. Concha Győző Eötvös és
Montalembertjét)
; c) így Sainte-Beuve m a g á v a l a Volupté-vel,
essay-jével
és kiadványával
juttatja
el Eötvös kezébe
Mme Krüdener Valérie-jét.
—
V. a) Krüdenerné és E ö t v ö s regénye egyezik a cselekvény vonalvezetésében:
Gustave szerelemre lobban egy gróf felesége, Valérie iránt; Valérie nem
viszonozza, urát szereti; Bianca körében feledni akar a hős, de ez csak érzéki
fellobbanás nála; első szerelme n a g y o b b erővel támad fel benne; a karthauziaknál keres m e g n y u g v á s t , innen Pietra-Mala-ba m e g y ; itt fiatalon kiszenved. Fölösleges ismertetni a K a r t h a u z i nak csaknem azonos meseszövését; b) a cselekvényben egyéb mozzanatok is egyeznek: e g y bál, Olaszország
motívuma stb.; c) vérrokonság van a két Gusztáv kedélyalkata
és
jellemrajza
közt a részletekben
is: szentimentális, siránkozó hős mind a kettő, közös szerelmi rajongásuk, eszményi barátság-kultuszuk, közös m é g a természet moz
zanatának kedélyük rajzába szövése, a karthauzi-motívumnak a kedélyraj/,zal v a l ó kapcsolata m é g a részletekben is, haldoklásuk leírása apróbb vonásaiban is; d) Eötvös Júliájának
rajzában nem egy v o n á s v a n magának az
Írónőnek (őt is J ú l i á n a k hívják) az életéből; e) E ö t v ö s regénye
Arthnrepizódjának forrása Ulric Guttinguer
Arthur,
Religion ou Solitude с. szenti
mentális és alanyi r e g é n y e . Erre is E ö t v ö s hívja fel a figyelmét a
Revue
des deux
Mottdes-Ъап
(1837). — VI. Áttekinti az esztétikai méltatásokat
(a korabeli kritikákat, továbbá Erdélyi János, Toldy Ferenc, Gyulai Pál,
B e ö t h y Zsolt, Péterfy Jenő, Kozma Andor, Pintér Jenő és Császár Elemér
értékeléseit). Ehhez f ű z i , hogy a filológiai kutatás módosítja az eddigi eredm é n y e k e t : Eötvös n e m tapasztalatait dolgozza fel, — sokkal fiatalabb volt,
s e m h o g y annyi éá ilyen
irányú tapasztalata lett volna, — hanem olvasmányainak, forrásainak hatása alatt áll. — V I I . Tárgyát szellemtörténeti szempontból is fejtegeti, de cum grano salis, utalva a kor szentimentalizmusára.
— V I I I . Végül kiemeli, hogy Eötvös eredetisége kivált gondolataiban, eszmei
emelkedettségében, humanizmusában, a politikai háttér rajzában, s a r e g é n y
keresztül-kasul szövő líraiság nemes és költői varázsában nyilvánul.
16*
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Inhalt der selbständigen Artikel. (Jahrgang 1930, Heft 5—6.)
Julius Viszota: Die hundertste Jahreswende des Erscheinens von Széchenyis
„Credit". Der Verfasser eröffnete mit dieser Studie die diesjährige Generalversammlung der Ungarischen Literarhistorischen Gesellschaft. Vor hundert Jahren, am 31. Januar 1830 erschien die politische Flugschrift des Grafen Stefan
Széchenyi „Credit", die in der Geschichte Ungarns epochemachend ist, aber
auch einen Markstein der ungarischen Literatur bildet. Viszota würdigt eingehend die hohe Bedeutung dieses Werkes. —• Georg Kristóf: Zehn Jahre aus
dem literarischen Leben des Siebenbürger Ungartums. Der Verfasser, Professor
der ungarischen Literaturgeschichte an der Kolezevárer (Klausenburger) Universität, gibt eine Übersicht der geistigen Entwicklung des Siebenbürger Ungartums seit dem Jahre 1919. Er beschäftigt sich mit den hervorragenderen
Erzählern und Novellisten, so Maria Berde, Graf Nikolaus Bánffy, Irene Gulácsy, Dominik Gyallay, Karl Kós, Alexander Makkai, Josef Nyirő, Géza
Tabéry, Maria Szabó. — Iwan Hajnóczy: Eine Dichterin des XVI. Jahrhunderts. Von Katharina Telegdi, der Frau eines reichen ungarischen Besitzers,
lesen wir in einem um das Jahr 1599 an eine Freundin gerichteten Briefe auch
ein eingeschaltetes Gedicht. — Josef Waldapfel: Die poetischen Parthieen des
Briefes der Katharina Telegdi. Der Artikel behandelt das gleiche Thema. Der
Brief wurde jüngst in einem ungarischen Archiv gefunden. — Oliver Parlagi:
Gabriel Bethlen in der zeitgenössischen französischen Literatur. Ergänzung
zu einem Artikel Oskár Eleks. — Karl Marót: Petőfi und Tacitus? Über
einige Parallelen in ihren Werken. — Albert Kardos: Johann Arany und das
Schulgericht des Kollegiums. Richtigstellungen zu einem früheren Artikel. —
Franz Ványi: Radákovics oder Radankovics? Über die richtige Schreibung
des Namens des einstigen bekannten Erzählers. — In der Bücherschau befasst
sich Zsolt Alszeghy in einer eingehenden Studie mit dem hervorragenden ungarishcn Lyriker Edmund Jakab und hebt die charakteristischen Züge seiner
verinnerlichten Dichtung hervor. — Es folgen grössere und kleinere Besprechungen von Neuerscheinungen der ungarischen Literatur und Literaturgeschichte. Alle Artikel der ungarischen Zeitungen und Zeitschriften, die zur
ungarischen Literaturwissenschaft in irgendwelchem Bezug stehen, werden
registriert. Im Beobachter finden wir Daten über die Anteilnahme kroatischer
Blätter an Fragen der ungarischen Literatur, über Radio-Vorträge literarhistorischen Inhaltes, ferner biographische Daten verstorbener ungarischer
Schriftsteller und eine Liste der Neuerscheinungen.

Megjelent:
Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. Második kötet. A magyar irodalom története a XVI. században. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása. Ara ötven pengő.
A kötetet az összeg beküldése után a Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadóhivatala bérmentesen küldi. (Budapest, I., Attila-utca 1.) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagjai havi öt, pengő részletfizetésre is megrendelhetik.
Felelős szerkesztő és felelős kiadó : Pintér Jenő. Budapest I, Attilasutca 1.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest, 1930. (Dr. Czakó Elemér.)
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