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TANULMÁNY. 

Vörösmarty és Kazinczy. 

Ó és új magyar.1 

I r t a : BRISITS FRIGYES. 

Vörösmarty Mihály költői és literátori működésének meg-
világítása a történeti teljesség címén igényli a maga részére 
Kazinczy Ferenchez való viszonyítását. A két lélek egymástól 
az irodalmi felfogás és az írói alkotás alapvető távolságában áll. 
Vörösmarty nem Kazinczy ú t ján jött meg s nem is őt folytatta. 
Az életet mindegyikük másként váltotta át irodalomra. Elütő 
volt a szemlélet-módjuk; a műalkotás folyamán, a fo rma és 
anyag egymást átható munkájában, különbözőképen juttat ták 
érvényességre az ihletet, azaz más volt az alakító elviségük és 
ízlésbeli időszerűségük. Kettőjüket azonban — minden alkatbeli 
különbözőségük ellenére — egymásra u ta l ja az irodalmi életnek 
mult század elején kifejlett nyilvánossága, megbővült fejlődés-
menete, a nyelveszményiség problémaadó és oldó közössége. Iro-
dalmi jelentőségük is, a mértékszabás különbsége szerint, más 
és más területre sugároztatja szét pályájuk értékeit. Ezek azon-
ban mind összefolynak s odatartoznak annak a fogalomnak a 
magasságába, amelyet mindketten a magyar irodalomról alkot-
tak s amelyre azt pályájuk minden érdemével fel is emelték. 

Bessenyei György irodalmának ihletője, belső meghatáro-
zója a haladás gondolata volt. „Ah bártsak el érhetném — í r ja 
a Holmiban — azon vigasztalásomat, hogy tiz, vagy husz meg 

. 1 Egy készülő Vörösmarty-életrajzból. 

Irodalomtörténet. 3 
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sértetet Magyar í ró ellenem támadna! Mihent az írók nyomta-
tásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, 
azonnal meg indúl a szép elmélkedés. Ezt keresném én, azért 
garázdálkodom néhol Írásomban. Tudom hogy ki tzáfolni akarna, 
igyekezne hozzám szeb magyarsággal beszélleni, mint én szok-
tam. Harmadik jönne, ki mind kettőnket felül kivánna haladni. 
A nemzet mulatná velünk magát, s nevetne mikor mi egymásnak 
előtte bosszúságokat mondanánk, de a tudomány, magyarság 
épülne."2 Ebben az építésben azonban csak „a tűzzel származott" 
elme vesz részt, amely ellentétben „az erőtlenül, és bután szár-
mazót . . . a rekedt elmével.. . szüntelen ú j dolgokat kíván".3 

Bessenyei György e szavaiból két nagy célzat messzesége lát-
szik, amely szinte összefoglalja munkásságának értelmét is: Az 
egyik a magyarság nemzeteg.véniségének gondolata, a másik pe-
dig a magyar nyelvnek, mint a nemzetegyéniséget tudatosító s 
ugyanakkor irodalomteremtő erőnek a hangsúlyozása. Mindket-
tőt programmszerűen hangoztatja A természet világában is:4 

„Nemzeti személyed a nyelveddel elvész." 
A nemzeti személyeseégre törekvés tehát irodalomerkölcsi 

kötelesség. Megvalósulása azonban nem képzelhető el a nemzet-
nyelviség személyes képviselője: az irodalom nélkül. író és iro-
dalom ezentúl a nemzeti egyéniség eszméjének szolgálatával, 
önmagának törvényül szolgáló erkölcsi hivatástudatával illesz-
kedik bele a nemzet életébe s e kapcsolat címén kapja meg elő-
ször működése illetékességét, ma jd később értékrendjét is. A 
magyar irodalomnak oly alapvonása alakul ki itt Bessenyei 
programmjában. amely még az esztétikai elvszerüség fölé is ke-
rülve, sőt azt nem egyszer magába is olvasztva, jó ideig politi-
kailag határozza meg életét. „Mond meg az í rónak, hogy ha ér-
demeivel Hazá ja Magyarainak kinyomtatott munkáiban nem 
szó-lgál, s ekként Párnássus alatt annak szüzeinek nem áldoz, te-
hát ki töröljük nevét a jó polgárok ée Poéták társaságából" — 
í r j a Bessenyei Bartsainak.5 Mivel pedig író és irodalom eddigi 
története során inkább bizonyos alkalomszerű feladatok során 
teljesített hivatást, most a nemzeti művelődés egyetemesen át-
fogó szervi egységében kell keresni a maga végleges helyét, 

2 A Holmi. Béts, 1779. 325. 1. 
» U. o. 12. 1. 
4 Régi Magyar Könyvtár. Budapest , 1898 243—47., 273. 1. 
5 A Bessenyei György Társasága. Bétsben, 1777. 18. 1. 
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hogy a nemzeti élet ez anyajegyével megjelölve fejlessze ki 
majdan egész egyéniségét a nemzeti klasszicizmus idején. 

Ebben az egymásra utal t és egymást tápláló közösségben 
azonban szinte magától jelentkező kényszerűséggel világlott fel 
a haladás törvényszerűségének elve: ,.Minden nemzetnek vál-
tozva kell a maga Tzéljaira vonattatni, s ugyan ezen okból soha 
nem vólt Nemzet, nem is lész, melly magába a változásókat fel 
függeszthesse" — hirdeti Bessenyei alapvető felismerését.6 E gon-
dolatnak gyakorlati következménye azonban egy egészen újszerű 
írói lélekalkat kialakulása lett, amely annak a különbségnek az 
elvszerűen hirdetett tudatosságán épült fel, amely a nemzeti 
személyű ország és irodalom céljával elválasztotta egymástól a 
Bessenyei előtt, volt s utána jött kort. Így születik meg Bessenyei 
lelkében is ez a különbségtétel, amelyet az előtte élt irodalom 
nem ismert, mert nem is volt rá szükség s mely tulajdonképen 
vezető ihlete lesz az utána következő irodalomnak. Ezt a különb-
séget ő így nevezte el: régi magyarság — mai magyarság? 

Mint mindenütt, ahol Bessenyei eszmélkedik, itt is nehézkes 
és fogalomvezetése nem mindig egységes irányú. Éppen ezért 
szükséges e maga felállította gondolatellentét használati értel-
mét megállapítani s így megjelölni az ő „mai", az az „új" ma-
gyarságának tartalmát és célját. Legelőször Lukánus fordításá-
ban használja ezt a megkülönböztetést, tisztán csak a fordítás-
ban követett nyelvi eljárásának, szólásmódjának jellemzésére és 
igazolására.8 A Magyar Néző-ben már összefoglalóbb magaslatra 
emelkedik s az itt megállapított különbségekben egy egészen ú j 
irodalomfaj megvilágítását lát ja és ad ja : „Olvasd Derelinkurt 
a régi Frantzia Hugcnotáknál Frantz iául . . . Olvasd a halhatatlan 
Jungot, Pópet, Lucanust sat. Meg látod majd az irás módját 
mitsoda. Még Magyarúl a mint szokták mondani Profanus irók 
nem is voltak. Hallcrbul ki Telemakhust fordította és Gyöngyö-
siből áll a világ. A többi szent í rás módja volt, mellyeket a Be-
formatus Papoktól tanúltunk; de mi világi irók a' szerint nem 
mehetünk. Hi jába ajánlod nekünk a régi áhítatos Magyarságo-
dat . . . Mi ugyan itt meg nem állunk a magyarságban . . . Mi-
tsoda Magyar írókat kövessünk hát inkább, mint az Anglusokat 
és Frantziákat? - Markalfot, Argeliust, Almos könyvet, mert a 

6 A Magyar Néző. 20. 1. 
7 A Holmi. 108. 1. • 
8 Lukánus Első Könyve. Posonban, 1776. A5. 

3* 



36 T A N U L M Á N Y 

többi Magyar könyv, mind szent í rás magyarázója, vagy lelki 
dolgok, mellyekbe világiság, Poétaság nintsen."9 

Bessenyei szemléletében, amely erős kritika is egyúttal, 
kétféle írói típusról esik szó. Először arról, amelynek képviselői: 
Markalf, Arg i rus és az Álmos könyv, amely ugyan ki nem mon-
dottan, de sejtetten szembe van állítva a külföld korabeli klasz-
szikusaival. Továbbá arról a „mai" magyar típusról, amely még 
nincsen készen, amely csak mint a sejtelem óhajtott vágya él 
Bessenyei szándékában s ihlető P r o g r a m m j a : „Mi ugyan itt meg 
nem állunk a magyarságban." Ez az ú j író a „régi áhítatos ma-
gyarsággal" néz szembe s világi gondolatú, mondjuk: világi 
ihletésű irodalmat követel az európai irodalom mintájára, ennek 
„irás módja" szerint. A mai, tehát ú j magyarság összetett ideál, 
amelynek elemei adva vannak az új írásmódnak és az új szem-
léletnek feltételeiben. Bessenyei lelkében ezentúl ez az irány foga-
lom lesz ú r rá s e körül alakul ki munkásságának belső értelme. 

Írói gyakorlatába is á tvi t te ezt az elvét. Bornemisza Péter 
Sophokles-fordításának egy részletét a „mai" magyarság elvi és 
gyakorlati módjával alakítja át francia versformába.10 ,A- ma-
gyar szíveket gyönyörűségre hozó" Haliért, Telemakus fordító-
ját is ennek az ú j magyarságnak írásszempontjából veszi javí-
tás alá.11 Az írásmódon Bessenyei „tisztáb és igazab Magyar-
ságot"12 ért. S ha most azokra a tapogatódzó, kereső szóláskísér-
letekre, fordítói eljárását megokoló szabadságra13 gondolunk, 
mellyel ő elindította ezt az ő ú j magyarsága írásos elemét, meg-
kapjuk jelentését: a magyar nyelv alaki készségének újabb, ûno-
multabb idomulását, a kifejezésnek önmagát fokozó erejét. Bes-
senyei a nyelv belső természetébe nem hatolt bele, a műalkotás-
sal összefüggő esztétikai szervességét nem vizsgálta. Előtte egy 
gyakorlatilag is alig igazolt nyelv állott, amelyben azonban hitt 
s amelyet egytől féltett: „ . . . a szép dolog nyelvünkön idét-
lenül esne".14 Ú j volt tehát Bessenyeiben a szóízlés gondja, 
de mindenekfölött ú j volt a hite a magyar nyelvanyag eszté-

' Jegyzés c. fejezet , 55—02. 1. 
10 A Holmi. 106—111. 1. 
11 ü . o. 255—«0. 1. 
1S U. o. 242. 1. 
" Nem hogy szőrül szóra nem fordítok; de gondolatrúl gondolatra, dolog-

ró l dologra mégyek, tsnpáti magamtúl , mellyeket tettzésem szerint alkalmaz-
tatok az író gondolat tyai közzé. U. o. 367. 1. 

14 U. o. 367. 1. 
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tikai képességében. Ezért hirdette bizonyításul is, igazolásul is: 
„Melyik nyelvnek is lehetne több édessége, méltósága, mélysége 
és könnyű ki mondása mint a Magyarnak? mind a deák, mind 
a Frantzia, mind a német görtsösebb nálla. Kivált Poétaságra, 
éneklésre, régi történetek elő beszéllésére, ditsérő beszédre, egy 
nyelv sem haladja meg."15 

Hasonló programmindítást mutat Bessenyei munkásságá-
naki másik iránya: „a világiság", amelyet annyi erővel hang-
súlyozott „a régi áhítatos Magyarság" ellenében. Bessenyei vi-
lágisága ú j irodalmi tárgyterületet elvi fölfedezését jelentette. 
Az, hogy ez az irodalmi tárgybővítés s ami szükségképen együtt 
jár t vele: az élet- és világképváltás idegen forrásból s nem 
egyéni élményéből fakadt, összefügg egyrészt lelki alkatával, 
melyben a világiság sohasem tudott poétasággá válni, mert a 
költészetet mindvégig azonosította a „szép elmélkedés"-sel s a 
képzeletet ,.a világról tett gondolat"-tal, másrészt azzal az iro-
dalmi felfogásával és szándékával, amellyel munkáit, fordítá-
sait program mvetése kísérleti igazolásul tekintette. Van ebben 
az eljárásban valami racionalista vonás, amely a fejlődés ter-
mészetes menetének helyébe tőle idegen, kívülről származó elvi-
séget helyez. De viszont Bessenyei így teremtette meg azt a lég-
kört, amely a későbbi fejlődés során lehetővé tette az irodalom 
végleges elvilágiasodását. 

Miközben Bessenyei az ú j magyarságért dolgozott, lehetet-
lenség volt észre nem vennie, hogy szembekerült a magyar szel-
lemi élet két nagy hagyománytartozékával: „a deákság"-gal és 
a régi magyar poétákkal. „A Deákszó — í r j a A Holmiban16 — 
a Deákszó, már az haszontalan. . . A Frantzia, Anglus szóba, 
ezerszer méllyebb böltsesség fekszik már, mint valaha a Deák 
ezóba voit." A latin nyelv nagy irodalmi és művelődési hagyo-
mányait Bessenyei nem érinti, bár a latin lélek elsőségét a gö-
rög felett nagyon vitatja.17 Ö csak a deákosformájú művelődés 
ellen harcol, amely megállott merevségében a magyar nyelvet a 
szellemi élet hordozására képtelennek minősítette. A magyar 
iskolai és közéleti deákság irodalmi értéke és hatalmi súlya el-

>s Magyarság. 1778. 8—9. 1. 
" 161. 1. 
17 A Holmi. 161—2. 1. B. amikor e munkájá t í r ta , már nagyon gyengén 

tudott latinul. Az előbb említett Lukanust isi franciából fordítja, „mert deákul 
csak annyiban érte, a mennyiben arra a f ranc ia nyelv által segéltetett". 
Kazinczy F.: Báróczynak Minden Munkái. Pesten, 1814. VIII . 11—12. 1. 
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len a harc később fog megindulni. Bessenyei elvégezte az elvi 
áttörés munkájá t s így — talán ezt is a racionalizmus történe-
lemellenes ihletése alatt — programmszerűen megindította a 
deák szóműveltség uralmának felgöngyölítését,18 

Más volt a helyzete a régi magyar poétákkal szemben. A 
korábbi magyar irodalmat, f rancia és angol olvasmányainak ú j 
és szabadabb távlataihoz viszonyítva, szellemében naivnak, for-
mában meghaladottnak tekintette. Nem is közeledett hozzájuk 
az irodalmi minta mértékvevésének szándékával. A belső író-
kat, mondja, külső dolgokkal nem követhetjük.19 Talán egy kiesé 
magabízottan is érzi s hirdeti: Tegyék ezekhez a mai magyar-
ságot, hadd tessék ki a különbség.20 Mindazonáltal Bessenyeiben 
erőeebb volt hagyománytartó magyarságának ösztöne, mint a 
gyökértelen felvilágosult művelődés hatása. Bárcsak „az épülés1' 
kedvéért is. de mégis számon ta r t j a a régi magyar poétákat s a 
deákosság kizárólagos műveltségteremtő tudatával szemben rá-
juk hivatkozik, mint a nemzeti nyelv hordozóira, akiknek örök-
sége immár az övé: „Lássuk némej Magyar Poétáinknak mun-
káikat s épüllyünk belőlük. Hadjuk-meg Gyöngyösinek ditsösé-
gét, a ki gyönyörű Poéta. Kohári, ki fogságában irt, hasonlóúl 
tiszteletet érdemel. Zrínyi örök emlékezetünket meg nyerte egyen-
lőül. Tinódi is sokat ér, ki a régi Magyaroknak nótáját szedte 
versekbe. De többen is vannak még ezek u t á n . . . Ennek az Ilos-
vai nevű Poétának, nem tudom, mibiil fiizziink koszorút."21 Bes-
senyeiből hiányzik az értékelés ereje. A felsorolt írókat mint a 
magyar nyelv munkásait tekinti. í ró őseit l á t j a bennük, akik-
nek nem alkotásai érdeklik őt, hanem munkásságuk, életük elvi 
értelme, kisugárzó erkölcsi jelentősége, „az épülés". A deákmű-
veltség ellen megindult törekvése csak így tudott termékeny és 
nyugodt átmenetet biztosítani az ú j magyarság kialakulásához. 
A hagyomány fenntartott gondolatával megadta a fejlődés nem-
zeti célú irányát, a latin műveltség megkötő egyoldalúságának 
•félrehárításával pedig szabadságot adott ú j irodalmiság létre-

18 Más szempontból hangoztatja ugyanezt már Bod Péter Ráday Gedeon-
hoz írt levelében: „ . . . m i n t h o g y a Magyar nyelv erősen kezdett megromlani 
a mi időnkben, jó volna annak ékesítésére s megerősítésére valami jót tsi-
nálni a más Nemzetek példájok szerént." Bod Péter három levele gróf Ráday 
Gedeonhoz. Figyelő. 1876. 175—76. 1. 

í 9 A Magyar Néző. 57. 1. 
20 U. o. 60. 1. 
21 U. o. 59—60. 1. 
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jöttéhez. Ilyen értelemben joggal írhatta: „A régi módhoz ne 
ragaszkodjúnk, mert a' hoz ragaszkodni annyit tészen mint a tu-
datlanságot sóhajtani. Csak nékünk is jobb lészen hát a' nagy 
Világ után menni. Legyen ú j tanulás módja, fogadjuk el. Nem 
szükség minden iíjítót meg vetni; mert nem minden újság rosz 
köztünk, mivel igen sok veszedelmes és tudatlan óságok is van-
nak e' Vi lágba . . . Mozgásba, tűzbe kell hozni a Nemzet elméjét 
úsággal, még pedig a' maga nyelvével."22 A kérdés most már 
csak az volt, hol ütközött ki ez „az újság"!? 

* 

Bessenyei lelkiségében és műveltségében mindig volt valami 
állandó, egyensúlyba jutni nem tudó kettősség. Bécs és Szabolcs 
megye, ösztönös történetiség és racionalista ízű műveltség, az 
újság izgató ingere s a visszatérő hagyomány elfogadása, ke-
mény gondolkodások szorongó vívódása s kedélyi élet ki nem 
elég-ült nyugtalansága, „franciás kifejezés és a legcsinatlanabb 
párbeszéd,23 Monteskiö, „e nevezetes, és ditséretes iró" és Ilosvai 
kinek „nem tudom mibül füzzünk koszorút" — kétkedő hit24 s 
nyugtalan racionalizmus, ezek a szélsőségek alkotják e kettősség 
tartalmát, amelyet Bessenyei harmonikusan soha megoldani nem 
tudott.25 De mindazt, ami e két, egymást szinte kizáró sorok közé 
esett, nyugtalanságában s ugyanakkor kapcsolatban is az ú jság 
ihlete tartotta. Az ú j mintaszabás és adás azonban csak azzal a 
költői formakészlettel szemben volt reformszerűen bemutatható, 
amely mint uralkodó hagyomány benne élt a köztudatban. Ez 
pedig Gyöngyösi István volt. 

Bessenyei iskolája középpontjában mint serkentő példa — 
„az épülés" eredményeként! — Gyöngyösi áll. Ö az élő irodalom 
fogalma, a kívánt és irigyelt költő, kinek tehetsége és dicsősége, 
nem különben pályájának értelme átsugárzik a múltból s tovább 

22 Magyarság. 13., 12. 1. 
23 Kazinczy: Báróczynak Minden Munkái. V I I I . 27. 1. 
24 Tarimenes utazása. Budapest , 1930. 25—26., 425—28. 1. 
25 Best embert a világon ollyat mint én vagyok, nehéz gondolni. Ellen-

ben elmét nyughatat lanabbat , í rást fárathatat lanabbat nem láttál. Rettenetes 
testi restség és erköltsi diihösség ez egyiitt egymás ellenében téve — í r ja 
önmagáról. Értelemnek keresése. Id . Eckhardt Sándor: Bessenyei és a f ran-
cia gondolat. Egyet. Phil. Közi., 1921. I—V. 34. 1. — Nekem könyvházam a ter-
mészet. Ebben van két író helyheztetve: az egyik a szivem, másik az eszem. 
Rómának viselt dolgairól: Id. Závodszky Károly: Bessenyei Gy. Pest, 1872. 
142. 1. — Egyszer érzéstiil ég az elme, másszor elmétül zajlik az érzelem. 
Bihari remete. Závodszky I. m. 151. 1. 
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adja ..próbára nyomdokait", egymaga a magyar Parnassus. Az 
öreg Orczy Lőrinc azt í r ja róla: „Még fen tartom reménysége-
met, hogy a jelen való idő is honnan onnan egy Gyöngyösit elől-
vet, ki a hazánk nyelvit szeretőknek Párnassus hegyére utat 
mutat."26 Bessenyei szinte rajongással emlegeti: „Miolta a Ma-
gyar szó emberi nyelveken forog, a mi izünkig, olly Poéta benne 
mint Gyöngyösi nem vo l t . . . Kár, hogy mai időnkbe nem él-
het."" Barcsay „Gyöngyösi lelkével titkon egyesülvén" kíván 
Tarna felé menni.28 Ányos ősét látja benne. Egyben azonban el-
távolodnak tőle: A tárgyi és szellemi indításokon kívül, nem 
tőle kapnak forma ösztönzést, hanem a franciáktól s ezáltal las-
san-lassan immár csak történelmi kapcsolatba kerülnek vele. Sőt 
Bessenyei már kritikai szándékkal í r ja : „Ezek a négyes .vers 
sarkak, Cedentiák mint látod, több Poétákat megszorongattak, 
mivel sokszor nem őket húzzák a dolog után, hanem nékik ál-
dozzák fel azokat.29 Ezért is kísérli meg páros rímű alexandrin-
ban átírni Kemény János elejét, beledolgozva Voltaire-t. Orczy 
pedig programmszerűen hirdeti: „Én Verseket más forma lá-
bakra is mértem, és nem követtem Gyöngyösinek módját, kinél 
jobb Poétánk ugyan teak nintsen. De azt csak azért tseleked-
tem, hogy valamelyly más formábann is öltöztessem ver-
seimet".30 

Ebben az eltávolodásban található fel a haladó irodalmi 
magyarság első újítása. Összeütközésnek, szembefordulásnak 
semmi nyoma.31 Gyöngyösinek csak a „mód"-ja változott. De 

2Í A Bessenyei György Társasága. 9. 1. 
" A Holmi. 285. 1. 
28 A Bessenyei György Társasága. 27. 1. — A Gyöngyösi-hagyomány 

hatásáról futólag megemlékezik Endrődi Sándor: Dugonics András. Figyelő. 
VIII . 199. 1. — V. ö. még: Arany János: Gyöngyösi jó tulajdonit megette az 
idő, hanem gyarapodott is belőlük ; ez volt a sorsa. Mívelő szellem volt, tovább 
egy századnál épen a kor embere, szükséges lánczszem a fejlődésben. Gyön-
gyösi István. Munkái VI., Budapest, 1907. 183. — Horváth János: A X V I I I . 
század közepe t á j án vagyunk: irodalmi multnnk e nagy jelentőségű forduló 
szakán . . . most válik tápláló hagyománnyá Pázmány és Gyöngyösi. A magyar 
irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Budapest, 1927. 23. 1. 

29 A Holmi. 294. 1. 
30 Költeményes Holmi Egy Nagyságos Elmétől. Posonbann. 1787. 12. 1. 
" V. ö. Arany: A hagyományos költészetből legészrevehetetlenebb az 

átmenet a f rancia iskolához. I . m., 218. 1. — Gyöngyösi hagyományához elő-
ször Ráday Gedeon nyúl új í tó szándékkal. Törekvéseinek elvszerű indítéka egy-
részt szorosan vers-formai érdekű volt, másrészt, ezirányú munkásságát csak 
öreg korában hozta nyilvánosságra, amikor az más oldalról, éppen Besse-
nyeiék részéről is, támogatásra talált . L. Váezy János: Gróf Ráday Gedeon 
összes munkái. Budapest, 1892. 14—15. 1. 
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ebben a módváltozásban, a forma köntöse alatt, készül, alakul, 
bár még határozatlanul körvonalazva, irodalmunk egyik leg-
nagyobb elváltozása: az írói egyéniség s vele az irodalmi ízlés-
és irányváltoztatás szabadságának felismerése. Valami sok 
irányban kikívánkozó zsiífoltság torlódott össze ebben a szabad-
ságban, amely nem maradt meg tisztán csak irodalmi ihletésű-
nek. Átcsapott r a j t a s a francia felvilágosultság mindent újon-
nan összetevő szelleme, ú j politikuma, világnézeti nyugtalansága 
hullámoztak benne. Ennek a szabadságnak ingerkedő vonzalma 
szólaltatja meg Orczyt úgy, hogy már „szent halottak"-róI 
beszél, akikkel szemben 

. . . én előttem Poéták kedvesek, 
Kik nagyobb részére fu r t sák , és szelesek. 

Benne azonban, csakúgy, mint Bessenyei valamennyi követőjé-
ben, inkább a költői és irodalmi hivatásnak, a literátorságnak 
rajongó átélése nyilatkozik meg. De ebben a maga hevületében 
gyönyörködő ú j élménykeresésben májr mindegyik kívánja a 
saját külön út já t s idegen minták u tán kezdi érezni önmagában 
a személyiség szabadságának értékét. „Minden nagy ember — 
ír ja Bessenyei — iskoláján túl emelkedett fel; minekutána 
regulát, engedelmességet, félelmet, mestert széllyel szórt magá-
ról és önnön lelkének világa utána ragadtatott. Ki legyen annak 
mestere, kit a természet sziilt mesterré?"32 Az írói én e maga-
élvező s függetlenítő vonása magyarázza meg, miért nincs meg 
a franciás írókban kizárólag egy irány tisztasága. Mind-
egyik úgy hat, mint egy el nem készült szobor. Csak a pro-
gramm-ihlet friss gyönyöre dolgozott bennük, amelynek fon-
tosabb volt a nyelv munkába fogása és kidolgoztatása, mint a 
tárgyi invenció avagy a műalkotás eredeti reformténye. Ezért 
marad meg értékmérőnek most is Gyöngyösi, akit Bessenyei 
nem haladott meg, csak uralmában osztozott, s akinek hatás-
egységét szétoldotta. Jellemző e kapcsolatra Kreskai Imrének 
Révay Miklóshoz 1778-ban írott verse: 

Vágynak, ó nagy Árnyék! kik fognak követni, 
Gyorsan igyekeznek utánnad igetni, 
Kérkedve látszanak hozzád közelgetni, 
S ditsőségnek tar t ják véled említtetni. 

Ez a jelenség nem áll magában elszigetelten. Mikor Pesten 

82 Töredéke Bessenyei György Értekezésének: A Magyar Nyelv kiművel-
tetéséről. Közli: Mihálkovies József. Tudományos Gyűjtemény, 1823. I . 10. 1. 
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1791-ben gróf Cziráky Antal vezetése alatt megalakul a Pesti 
Magyar Társaság, amelynek tagja i nagyrészt f iatal emberek 
voltak,33 a Társaság kiadásának első darabjában, amelybe Besse-
nyei is írt, szinte jeligeként hangzott Jankovits Miklósnak a 
kötet élére tett „koporsó verse" Gyöngyösi Istvánról: Gyöngyösi 
pediglen él és tiszteltetik.34 Az ú j magyarság hajnalán, a nem-
zeti személyiség szolgálatának kegyeletével, a költői személyi-
ség derengő sejtelmeivel, Gyöngyösinek és a francia fel-
világosultságnak még egymásba kulcsolt, de szándékaiban már 
egymástól szabadulni kívánó küzdelmeiben így jelenik meg 
Bessenyei György Társasága. 

* 

Bessenyei irodalmának ideje nagyon hamar lejárt. De élt 
és hatott Bessenyei pályájának eszméje: a régi és ú j magyar-
ság gondolata, az az állandó jelige, amelynek jegyében egy fél-
századon át keresi magát az egész magyar szellemi világ. Nem-
zedékek küzdelme folyik azért, hogy alakilag és tartalmilag 
meghatározzák és kitöltsék ezt a nagyfeszültségű, de ugyan-
csak bonyolult szövésű fogalmat. Mindenki érezte, hogy a régi 
és ú j eszméje nemcsak tisztán irodalmi folyamatú fejlődést, 
hanem lelkiség átalakulást is jelent egyúttal. Az „új" ihletése 
átfogóan, egyetemesen pezsdít fel mindent, s egyszerre sok-
oldalról oltja be a maga ingerét. A fejlődés ú t j á t ez a hirtelen-
ség egy kissé meg is zavarja, s az újságon kapó kíváncsi és 
kísérletező ingerkedés felszívja az elmélyülés lendületét. Nem 
marad idő sem az eszme, sem az egyéniség kiérlelésére. Min-
denki türelmetlen a tehetségével szemben, s a névszerzés hiúsá-
gát önkritika nélkül azonosítja a haladási nemzeti érdekével. 
„Tudós és a Helikonra erőssen siető közönség" — mondja róla 
jellemzően Benkő József.35 A magyar irodalom ú j ihletű lázá-
ban úrrá lesz az „imitatio", s idegen lelkiség formái hatalma-
sodnak el s ront ják szét az egyéniség maganyujtot ta vonásait. 
„Valahányan vagyunk — panaszkodik Baróti Szabó Dávid —, 
annyi tsapásra ereszkedünk."36 Ra j t a kívül a fiatal Kazinczy 
az egyetlen író, aki ezt észreveszi, bár később ő is ráfeledkezik 

38 Pintér Jenő: A magyar irodalom történetének kézikönyve. Budapest, 
1921. I. 279. 1. 

34 A Pesti Magyar Társaság Ki Adásának Első Darabja. Pesten, 1792. 
35 Kazinczy Ferenc levelezése, I . 377. 1. 
56 U. о. I. 581. 1. 
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e megállapítására. „A magyar literatúra munkáit tekintvén, 
í r j a Orczynak 1788-ban, majd igen ráillik az Kassára , amit a 
deák példabeszéd Afr ikáról mond: Africa semper habet aliquid 
novi. De aligha az nem lesz még végső romlása a magyar ütera-
túrának, hogy semper habet, aliquid novi."37 Az idegen minták 
és hatások a könyvek út ján rááramlanak az elmaradt magyar 
életre. „Ez a nemzedék már olvas."38 Az ú j vagy ú j r a előkerült 
könyvek ébresztő vagy ellenszenves kedvet támasztanak, a mű-
veltség fogékonyságát nevelik fel, nemzedékeket sodornak egy-
más ellen s az egyes ember lelkében is nyugtalanságot, ízléshez való 
kedvet keltenek. Alig van író, aki ne lenne csupa hullámzás, aki 
valami elkészült i rányt tudna önmagában megszilárdítani. Ebben 
a forrongó válságban találkozik össze a Bessenyei—Gyöngyösi 
kettős ötvözetű hagyománya s egy magát szintén új-nak nevező 
irányzat, amely aztán végleg feloldja Gyöngyösi örökségét: a 
deákosok munkássága. 

(Folytatjuk.) 

87 Figyelő 1881. 135. 1. 
88 Császár Elemér: A német költészet hatása a magyar ra a XVIII . szá-

zadban. Budapest, 1913. 26. 1. 
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Német könyv a történelmi regényről és Jókairól. 

Két német pedagógus ítélőszéke elé idézte a világ egész regényprodukció-
ját, hogy ítéletet mondjon a történelmi regényekről, még pedig elsősorban a 
nemzetnevelés szempontjából. 

Hermann Bock és Karl Weitzel hatalmas nagy munkát adtak ki ezzel a 
címmel: „Der historische Roman ah Begleiter der Weltgeschichte." (416 lap 
és Erster Nachtrag, 88 lap. Verlag Hackmeister und Thal. Leipzig. Évszám 
nélkül.) 

A két szerző a legkiválóbb történelmi regényeket ismerteti azon kor-
szakok szerinti sorrendben, amelyekből tárgyukat vették, — a praehistorikus 
időkön kezdve az ókoron, középkoron és újkoron keresztül, egészen a világ-
háború utáni napokig. 

Közkönyvtárakba való, lexikonszerű könyvében a két szerző csak olyan 
regényeket ismertet, amelyek elfogadott irodalomtörténeti tekintélyek szerint 
igazán irodalmi értékűek. Teljesen mellőzik az Unterhaltungsromanokat. Tehát 
a főkritériumuk mégis az irodalmi szempont. 

Minden egyes ismertetett regénynél kapunk egy kis bibliogiaphiát is, uta-
lást a szakirodalomra. A nem német regényeknél oda van tévő fordítójának 
neve is. Politikai és vallási elfogultság nélkül végezték feladatukat a szerzők, 
csak azt nézték, való-e a tárgyalt regény ifjúsági könyvtárakba vagy nem? 
Ezen nem lehet fennakadni, hiszen bármilyen táglelkű valaki, mégsem kíván-
hatja, legyen pd. Pierre Louys híres hetéra-regénye „Aphrodité" iskolai 
olvasmány. Tehát másodsorban következik a pedagógiai szempont. 

Az ismertetett művek között két magyartárgyú regényt találunk. Ezek 
közül az első Heubner: „Der König und der Tod" című, mely a mohácsi vész 
idejét í r ja le és amelyben a két szerző véleménye szerint II. Lajos, Zápolya és 
Mária királyné jól vannak jellemezve. A másik Karl Bleibtreu: „Ein Freiheits-
kampf in Siebenbürgen" című műve. Elmeséli Нога és Kloska lázadását, még 
pedig az „elnyomott és kizsarolt oláh parasztok" pártját fogja. 

Magyar író csak egy van képviselve a könyvben: — Jókai, ö t regényét 
ismertetik a szerzők, akik leginkább Wechsler Lajos fordításában olvasták a 
magyar költő műveit. Az öt regény a következő: 1. Bálványos vár. 2. Minden 
poklon keresztül. 3. Egy asszonyi hajszál. 4. Az utolsó budai pasa. 5. A fehér 
rózsa. Az egyes regényekről a következőket mondják: 
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1. Bálványos vár. A kritika elmeséli a regény tárgyát, aztán megállapítja, 
hogy nagyon értékes, mint művelődéstörténeti korkép, amely gazdag részletfes-
téssel adja vissza a vad korszak erkölcseit és babonáit. Nem való az ifjúság 
kezébe. (84—85. lap.) 

2. Minden poklon keresztül. A tartalom elmondása után a szerzők meg-
dicsérik a regény második részének „lélektani elmélyedését" és megállapítják, 
hogy Jókai jó források alapján dolgozott és hogy ennélfogva igen hű és jó 
képét adja a későbbi keresztes hadjáratoknak. (100—101. lap.) 

3. Egy asszonyi hajszál. Igen sok dicséretben részesült Jókai. Kiválóan 
értett hozzá, hogy bepillantást adjon a lengyel királyság bonyolódott züllött-
ségébe. Nagyszerűen rajzolja a lengyel nép különféle rétegeit. Elevenné válik 
előttünk minden egyes alakja, kiváltképen Szobieszki János. (234. lap.) 

4. Az utolsó budai pasa. Dicséri a két szerző, elmondja tárgyát és hozzá-
teszi, hogy: „Nem a magyarok, hanem az osztrákok, bajorok, szászok és bran-
denburgiak szabadították fel a várost, ezt a magyar költő nagyon természete-
sen nem igen hangsúlyozza." (238. lap.) 

5. A fehér rózsa. A tárgy ismertetése után megállapítja a kritika, hogy 
Jókai csak kevéssé tér el a történelmi igazságtól. „Jókai, aki az akkori Sztam-
bul életének kitűnő ismerője, ebből a tárgyból írja meg egyikét legjobb regé-
nyeinek." (297—298. lap.) 

Szembetűnő, hogy a két szerző Jókairól a legnagyobb szeretettel és rokon-
szenvvel ír, nagy írónak tart ja, de nem azoknak a regényeknek alapján, ame-
lyeket mi legnagyobb efajtájú műveinek ismerünk, mint pl. A lőcsei fehér asz-
szony, Erdély aranykora, Törökvilág Magyarorzágon, Rab Ráby, KŐSZÍVŰ ember 
fiai stb. Érdekes az is, hogy Jókait úgy tekintik, mint igazmondó, „megbízható" 
historikust, aki nem füllent, aki lelkiismeretes forrásfölhasználó. Bock és 
Weitzel, akik elsősorban csak a német regényeket veszik figyelembe, külföldi 
viszonylatban is igen nagyra taksálják Jókait. Walter Scottnak, a műfaj 
atyjának, csak tizenkét regényét ismertetik. Dumas, aki valamikor királya 
volt a történelmi regénygyártásnak, csak négy munkájával jutott szóhoz. így 
meg lehetünk elégedve, hogy a mi mesemondónk öt számmal van képviselve. 
Bánthat az, hogy kimaradtak Jósika, Kemény, Mikszáth, Gárdonyi, Herczeg, 
Móricz Zsigmond és mások. 

Tudtunkkal Gárdonyi regényei nincsenek még lefordítva. Az újabb ma-
gyar regényirodalom külföldön meglehetősen ismeretlen. I t t igen szép és haza-
fias munka várna az erre hivatottakra. Néhai Gragger Róbert tervezett egy 
ötven reprezentatív regényből álló németnyelvű gyűjteményt. Ennek első darab-
jául Kemény Zsigmond „Rajongók" című hatalmas művét szánta. Tehát tör-
ténelmi regénnyel kezdte volna a vállalatot. Jobb lett volna a publikum édesít-
getésére egy könnyebb fajsúlyú Mikszáth vagy Jókai, esetleg egy Gárdonyi. 
Gragger halála véget vetett ennek a tervnek is. 

A magyar irodalom ismertetése néha olyan titkosan folyik, hogy itthon 
ezt nem veszi észre senkisem. Ki tudja pl., hogy a nemrégiben elhúnyt Tarczai 
Györgynek finom történelmi elbeszélését: „Dönk vitéz Rómában", ír nyelvre 
is lefordították? 

Hog}' visszatérjünk Bock és Weitzel könyvére, két magyartárgyú regényen 
és Jókai öt müvén kívül még egy magyar születésű író munkásságát is ismerteti. 
Ez a budapesti születésű Kolbenheyer Guido, híres Spinoza- és Paracelcus-regé-
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nyek szerzője. Kolbenheyer Nadlernek teljesen téves beállítása szerint a kárpáti 
németségnek és géniuszának inkarnációja, a zipszer szellemnek irodalmi megnyi-
latkozása. (Josef Nadler: Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Land-
schaften. (IV., 875—878. 1.) Kolbenheyerben semmiféle zipszer vonás nincsen, én. 
mint szepesi ember, csak észrevehetném. Hogy igen tehetséges és derék ember, 
ez utóvégre még nem elegendő ok az ő szepesi származásának igazolására. . . 

Más zipszer sem fogadhatja el Nadler fajelméletének ezt a rokonszenves 
kivirágzását. Kolbenheyer lelki helye a szudéta németség között van. 

Mint láttuk, Bock és Weitzel igen tanulságos könyvet írtak. 
Nálunk is elkelne egy eféle munka, amely megvizsgálná, hogy miképen tük-

röződik vissza a magyar nemzet története regényíróinak képzeletében. 
Lám Frigyes. 

Sajtóhiba az Ember Tragédiájában. 

Kardos Albert észrevette (Irodalomtörténet, 1932, 6.), hogy az Ember 
Tragédiája XV. színének utasí tása: „A nézőhely átváltozik a negyedik szín 
pálmafás vidékévé" nyilvánvalóan tévedés, mert a szöveg szerint ez csak a har-
madik színre vonatkozhatik. Fölveti a kérdést, vájjon ez sajtóhiba-e vagy talán 
egy régebbi terv szerkezeti maradványa. Hivatkozik arra, hogy ez a hiba majd-
nem minden kiadásban, főképen az I. és II-ban is megvan, holott ezeket való-
színűen Arany és Madách maga gondozta. (A valószínűen szó elmaradhatott 
volna, mert Arany maga írja Madáchnak 1862 január 24-én: „Daczára, hogy 
legnagyobb gonddal én magam háromszor javítottam minden ívét, mégis óha-
tatlan vala, hogy egy pár sajtóhiba be ne csúszszon.") 

Kardos Albert figyelmét "úgy látszik elkerülte, hogy 1823-ban Madách 
müvének első szövegkritikai kiadása jelent meg az eredeti kézirat s az I. és II. 
kiadás alapján; három hónap múlva, 1924 márciusában ennek második, javított 
és bővített kiadása is. (A Napkelet Könyvtára. 1. szám.) 

Ennek az 1924-i kiadásnak 238. lapján meg lehet találni a választ. A hiba 
nem sajtóhiba, hanem már a kéziratban is megvan, tehát a szerző íráshibája. 
melyet sem Arany, sem a költő nem vett észre, sem későbbi kiadói, még Mészöly 
Gedeon sem az 1922-i Rózsavölgyi-féle emlékkiadásban; a bírálók figyelmét is 
teljesen kikerülte. 

Az 1924-i Napkelet-kiadás még egyéb hibákra is rámutat. A III. szín uta-
sítása az első kiadástól fogva: „Pompás vidék. . ." , holott a kéziratban ez áll: 
„Pálmafás v i d é k . . . " s ez teljesen egybevág a XV. szín utasításával, ahol szin-
tén pálmafás vidék olvasható (1. az 1924-i kiadás 23. és 256. lapját). Ez t már 
a szedő vétette el a költő nem egészen jól olvasható írása miatt, mely Aranyt 
arra bírta, hogy egy-két helyen a maga gyöngybetíiivel letisztázza a szöveget 
a nyomda számára. A nyilvánvaló hibát azonban sem Arany, sem Madách nem 
vette észre, s így megmaradt valamennyi kiadásban, még a „szövegkritikai"-
ban is csak a „javítandók" közé szorult. 

Az 1924-i kiadás még egyéb meglepetéssel is szolgál a Madách-kutatóknak. 
Két sorral több, mint valamennyi kiadás. Ez a két sor, mely a kéziratban nincs 
kihúzva, kifogás sem volt ellene, a szedő szórakozottságából kimaradt s a 
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hiányt sem Arany, sem a költő nem vette észre. Az első a párizsi szín elején 
van, Danton-Adám hosszú beszédének végén: 

Tekintsenek bár szörnyeteg gyanánt, 
Nem gondolok nevemmel, légyen átkos, 
Csak a haza legyen nagy és szabad. 

A kiadás 2164/b sorszámmal jelöli. 
A másik sor ugyané színben van. Danton s a marquis párbeszédében, sor-

száma 2237/b : 
Szerencsétlen ne folytasd, 

E guillotine-is szinte hallgatózik. — 
Lépj sergeinkbe, s pályád nyitva áll. 

A kéziratban Arany kék ceruzával kis keresztet is tet t a sor mellé, mit akkor 
szokott tenni, ha a mondásnak különös súlya van: s ez a sor sem került a 
szövegbe. 

A kiadás közli a szöveg valamennyi változatát. Szontagh Pál, Arany és 
Szász Károly ajánlott s a költőtől elfogadott és el nem fogadott minden 
módosítását. 

Szóval szövegkritikai kérdésekben, talán egyebekben is, ez a kiadás nem 
igen mellőzhető, hacsak nem akarunk vagy fölösleges vagy hibás következteté-
seket kockáztatni. Tolnai Vilmos. 

Az ártatlan Csimaz. 
Ismeretes A nagyidai cigányoknak az a részlete, amely a lólopáson ért 

Csimaz ravaszságát ezzel a történettel jellemzi: 

„Nem loptam, feleié, követem alásson, — 
Keskeny úton fekütt, hol menni akartam -*• 
Bizony sohsem esett ilyen csúfság rajtam. 

Hátul mennék: de rug; elől mennék: harap; 
Átugrani könnyebb, sokkal is hamarabb; 
Ugranám: felpattan . . . a hátára estem . . . 
Jó, hogy elfogátok, áldjon meg az isten!" 

A kutatás már rámutatott arra, hogy e vonásokat Arany az ártatlan 
cigányról szóló közkeletű anekdotából kölcsönözte. Az eddig ismert adatokat 
összefoglalva és kiegészítve, A nagyidai cigányok fenti helyéhez időrendben a 
következő magyar párhuzamokat idézhetjük: 

Magyar Hírmondó, 1792 II., 156. 1.: Győri Anekdota. V. ö. Timár Kál-
mán: Győri Szemle, II., 1931, 6—7. sz., 236—237. 1. — Pesti kai., 1799. és 
1812. — Kis János: Elmés nyájasságok. 1806, 73. 1. У. ö. Tolnai Vilmos: It., 
IV., 1915, 252. 1. — Szegedi kai., 1808. — Szigligeti Ede: Két pisztoly, 1844, 
80. 1., II. szak., 17. jel. V. ö. Tolnai Vilmos: It., VI., 1917, 505. 1. — Eszter-
gomi kai., 1845: A ló mint tolvaj. — Arany János: A nagyidai cigányok, 
1851, I., 3 9 - 4 0 . vssz., ÖM., IV., 166. 1. V. ö. Tolnai Vilmos: It., IV., 1915, 
252. 1. Arany ezt a jelenetet meg is rajzolta. L. Gyöngyösi László: Arany élete. 
198. 1., Voinovich Géza: Arany János életrajza, II., 128—129. 1. — Vas Gere-
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ben: Nevessünk, 1856., 105. 1. ÖM, IX., 396. 1. — Vida József: A vén cigánynő. 
Nemzeti Koszorú, 1860, 194. 1. V. ö. Debreczeni Ferenc: IK., XXXIII., 1923, 
105. 1. — Kőmives János: Gondűző, 1867, 59. 1., 117. ez.: A lótolvaj. — 
Az Üstökös, 42., 1899, 40. sz., 475. 1.: Régi adoma, új morál (Bánffy Dezsőre 
és Széli Kálmánra alkalmazott politikai karrikatúra illusztrálva). — Gracza 
György: Nevető Magyarország, 1902, II., 337. 1.: A megbokrosodott kerékpár 
— Dömötör Sándor: Cigányadomáink. Ethn., 40., 1929, 97. 1., 211. sz. 

A következő két adatból az tűnik ki, hogy Csimaz vonásai voltaképen egy 
vándoranekdotából származnak. A Dictionnaire d'anecdotes (1767) = Anecdo-
ten, Leipzig, 1767, II., 238. lapján egy olasz komédia után a következőképen 
beszéli el ezt a jelenetet. Scapin panaszkodik Arlequinnek, hogy a bíróság 
elítélte. — „Miért is kellett fényes nappal lovat lopnod?" — „Én loptam? — 
válaszolja Scapin. — Igazságtalan vagy, ha ezt mondod. Uram megbízásából 
a városba indultam s egy kis utcában egy lovat, találtam. Zavarba jöttem, 
mert az u ta t egészen elállta. Amikor mögéje kerültem, rám kiál tot tak: 
Vigyázz, nehogy megrúgjon! Ekkor elől akartam mellette elsuhanni, de azt 
mondták: Közel ne menj, mert harap! Kénytelen voltam tehát, hogy meg ne 
rúgjon vagy meg ne harapjon, föléje kerekedni es ráülni. Mihelyt lábamat az 
egyik kengyelbe tettem s a másikat a hátán átvetettem, a ló behúzta fejét, 
s mint az ördög, szaladni kezdett, úgyhogy huszonöt mérföldig meg sem állt. 
No mondd, hát loptam a lovat?" — Nasreddin szamaráról is a görög vál-
tozatban (9. sz.) fel van jegyezve az a tulajdonság, hogy megközelíthetetlen 
volt. Elől harapott, hátul rúgott. Ezért a hodsa mindenképen meg akart sza-
badulni tőle. V. ö. Wesselski: Nasreddin, II., 164. 1., 492. sz. György Lajos. 

Gyulai Pál forrásaihoz. 

Gyulai Pál Tanács című költeménye Ferdinand Freiligrath halálának esz-
tendejében jelent meg (1876). Ez talán véletlen, de nem lehet véletlen az a 
hangulati és tartalmi találkozás, amely Gyulai Pál e verse és Freiligrath 
О lieb', solang du lieben kannst... (Der Liebe Dauer) című költeménye közt 
fennáll. Gyulai a megbocsátás elégiáját í r ta meg e remek költeményében, 
Freiligrath inkább a kölcsönös bizalom dalát. De közös a két vers alaphangján 
kívül a halálra, a sírra való utalás. Gyulai azt mondja: Ne ha ragud j . . . 
sokáig! De öntsd ki szíved'... Bocsáss meg . . . Freiligrath versének 3. szakasza: 

Und wer dir seine Brust erschliesst 
О tu ihm, was du kannst zulieb! 

Gyulai: 

Óh egymást hányszor félreértjük 
Szeretteinket hányszor sértjük, 
Bár szívünk éppen nem a k a r j a . . . 

Freiligrath: 

Und hüte deine Zunge wohl 
Bald ist ein böses Wort gesagt. 
О Gott, es war nicht bös gemeint . . . 

Gyulai költeményének 3. szakasza arra figyelmeztet, hogy oly váratlan 
jöhet halálunk: 

S ha egymástól haraggal válunk: 
A sírnál késő a bocsánat! 
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Freiligrath : 

Die Stunde kommt, die Stunde kommt 
Wo du an Gräbern stehst und Magst. 

Dann kniest du nieder an der G r u f t 
Und birgst, die Augen, trüb' und nass — 
Sie sehn den anderen nimmermehr — 
Ins lange, feuchte Kirchhofgras. 

Er aber sieht und hört dich n i c h t . . . 

Szeress — mondja a német költő; bocsáss meg — mondja a magyar, de 
abban, ahogy ezt mondja, nemcsak hasonló mentalitású költők egyezése látszik, 
hanem kétségtelenül irodalmi ha tá s is. Rubinyi Mózes. 

Irodalomtörténet. 4 



BÍRÁLATOK. 

(A hely szűke miatt csak a szorosan magyar irodalomtörténeti tartalmú mun-
kákat ismertetjük.) 

Gulyás József: Dalkultusz a pataki iskolában. Sárospatak, 1932. 
14 lap. 

A füzetben két figyelmet érdemlő értekezés foglal helyet. Az egyikben 
visszapillant a szerző a sárospataki diákok nótázó kedvére, énekszerző tehet-
ségére, kedvelt dalaira; a másikban a sárospataki református kollégium ének-
szeretetéről állítja egybe adatait. A sárospataki ifjúság nagy szolgálatokat 
te t t a magyar dal kultuszának, a legátusok régente sok ú j szöveget és dalla-
mot vittek a nép közé. 

Horváth Richárd: Laskai Ozsvát. Budapest, 1932. 86 lap. 
A magyarországi középkori latin irodalom egyik nagyhatású művelőjé-

nek életét és munkáit körültekintően, gondosan, lelkiismeretesen tárgyalja, a 
szerző. Több alkalommal említettük már folyóiratunkban, hogy az ilyen tudo-
mányos témát núndig a kérdés történetével kell megkezdeni. A megelőző 
irodalom időrendi ismertetése nélkül hiányos minden tudományos dolgozat. 
Az értekezés elején világosan meg kell mondani: kik írtak eddig a tárgyalásra 
kerülő problémáról, mi volt a régebbi vizsgálódások eredménye, mit hoz tehát 
a szerző új dolog gyanánt? 

Kincs Elek: Kölcsey a közéletben. Szombathely, 1931. 62 lap. 
Részben ismeretterjesztő, részben adattári jellegű kiadvány. Ismerteti 

Kölcsey Ferenc országgyűlési működését, közli a vármegyéjétől megállapított 
követi utasításokat, Kossuth Lajos Országgyűlési Tudósításainak Kölcseyt 
búcsúztató számát, végül Kölcsey Antónia naplójából a költő halálára vonat-
kozó részleteket. 

König Kelemen: Hatszázéves ferences-élet Szécsényben 
1332—1932. A szécsényi ferencesek története a megye-, az ország- és az egy-
háztörténelem tükrében. Vác, 1931. 400 lap. 

A nagy forrásanyagon alapuló monografia nemcsak a szécsényi ferenc-
rendi kolostor múltjára és jelenére tartalmazza az Összegyűjthető történeti 
adatokat, hanem irodalomtörténeti vonatkozásokat is nyúj t . A Szécsénnyel 
kapcsolatos ferencrendi írók közül megemlít több neves egyházi szónokot s 
utal Csáti Demeter utolsó éveire. A Pannóniai Ének költője Szécsényben élte 
le utolsó éveit. 
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M a g y a r I r o d a l m i R i t k a s á g o k . Szerkesztette Vajthó László. Buda-
pest, 1932. Egyetemi Nyomda. 

Az értékes vállalatból a következő újabb számok jelentek meg: 11. szám. 
Szent Erzsébet legendája, Szent Elek legendája, Halál himnusza. (A bajai 
cisztercirendi III. Béla reálgimnázium ifjúságának kiadása. Tordai Ányos reál-
gimnáziumi igazgató irányításával.) — 12. Siralmas panasz. (A budapesti 
VIII. ker. állami Zrinyi Miklós reálgimnázium ifjúságának kiadása. Lengyel 
Miklós reálgimnáziumi igazgató és Ollé István reálgimnáziumi tanár irányí-
tásával. 

Szabolcsi Bence: A XVI. század magyar históriás zenéje. 
Budapest. 1931. 48 lap. 

Az értekezés különlenyomat az Irodalomtörténeti Közlemények 1931. 
évfolyamából, i t t csak azért említjük meg, mert újabb kiegészítések vannak 
benne s így a szakembereknek külön is számon kell tartaniok megjelenését. 
A szöveghez mint különlenyomat járul a Hofgreff-énekeskönyv dallamainak 
kritikai kiadása tizenhat lapon. (Kótamelléklet.) A nagy körültekintéssel és 
erős kritikával dolgozó szerző fejtegetéseinek végső eredménye az, hogy a 
históriás énekek zenéje a magyar zene történetének egyik leghatalmasabb 
fejezete. 

S z e n t f ö l d . Szerkesztette Zadravecz István. Két kötet, Budapest, 1931. 
322 és 334 1. 

A számos szépirodalmi ismeretterjesztő és tudományos közlemények sorá-
ban a magyar irodalomtörténetet közelebbről is érdekli Radványi Kálmán 
tanulmánya: A Szentföld az irodalomban. Nagy utánjárással és esztétikai 
elmélyedéssel veszi sorra a hazai és külföldi drámairodalom és regényirodalom 
szentföldi vonatkozású termékeit. Az elbeszélő munkák és színmüvek a hagyo-
mányos keresztény érzelemvilág tükrében dolgozzák fel tárnáikat. (Bethlehemes 
játékok, iskolai drámák, Madách Imre, Csepreghy Ferenc, Gárdonyi Géza, 
Erdős Bené, Voinovich Géza, Lázár István, Környei Paula, Balassa Imre.) 

Szigetvári Iván; Kisebb munkái. Irodalmi tanulmányok. Második 
kiadás. Budapest, 1932. 360 1. A szerző kiadása. 

A szerző 1927-ben külön kötetben adta közre irodalomtörténeti tanul-
mányainak válogatott gyűjteményét. A kötet most újabb kiadásban l á to t t 
napvilágot. Mindazok, akik tudományos szemponból figyelik a magyar iro-
dalom fejlődését, nem nélkülözhetik a szerző tanulmányainak értékes soro-
zatát. Számos olyan irodalomtörténeti mozzanat kerül i t t első megvilágításba, 
amelyeket azelőtt figyelmen kívül hagytak. A tanulmányok sorából a következő 
magyar irodalomtörténeti vonatkozású közleményeket emeljük ki: Madách és 
a szocializmus, Orczy és Thomas, Bod Péter mint versíró, Petőfi ismeretlen 
verse, A magyar regény gyermekkoráról, Eötvös a Nővérek című regényének 
forrásaihoz, Gyulai Éjjeli látogatása, Gvadányi Helikoni köre (ez különösen 
útjelző értekezés), Nemzetünk költői tehetsége, Fáy András Bélteky háza, 
Greguss Ágost mint költő (a legjobb tanulmány G rogues szépirodalmi munkás-
ságáról), Álarcos versek, Karschin és Molnár Borbála, Arany János pantumja. 

Ű j A u r ó r a . Irodalmi Almanach. 10. és 11. évfolyam. Szerkesztette 
Beinel János. Pozsony, 1931 és 1932. 214 és 196 1. 

6* 
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A két kötet a mai felvidéki magyar írók szépirodalmi termésének leg-
javát mutatja be, de helyet ad több neves erdélyi és délvidéki írónak is. 
Versek, novellák váltakoznak az Almanach lapjain. Ismertebb nevű felvidéki 
munkatársai: Egri Viktor, Jaczkó Olga, Jankovich Marcell, Mécs László, Rácz 
Pál, Reményi József, Sebő Ernő, Sziklay Ferenc, Tamás Lajos, Tichy Kálmán; 
erdélyi munkatársai: Bárd Oszkár, Bartalis János, Berde Mária, Kuncz Aladár, 
Reményik Sándor, Szombati Szabó István, Tamási Áron; délvidéki munka-
társai: Csuka Zoltán, Fekete Lajos, Szenteleky Kornél, Tompa László. 

Veszprémy Dezső: Thaly Kálmán védelme a tíz kuruc bal-
lada hitelessége kérdésében. Eger, 1931. 40 lap. 

A szerző szerint Thaly Kálmánt nem lehet történethamisítással vádolni, 
a tíz kuruc ballada nem az ő munkája. „Tiltakozik az ellen a magyar nemzeti 
Géniusz teremtőereje, tiltakozik az ellen a kurucvilág vérzivataros kora, amely 
ezeket a riadó verseket létrehozta, tiltakoznak ez ellen a hazájukért elszántan 
küzdő, mindenüket feláldozó elhúnyt kuruc hősök, akiket az a költészet tüzelt 
hevített és le lkes í te t t . . . De tiltakozik legkivált Thaly szelleme, aki egy 
hosszú emberöltőn á t egy egész hosszú életet áldozott fel a kurucvilág teljes 
felderítésére!" — A kis könyv a Thaly-védelem előhangjának tekinthető s 
várakozást kelt az irodalomtudomány művelőiben, vájjon sikerül-e majd be-
bizonyítani a szerzőnek, hogy a kérdéses balladák csakugyan a kurucvilág 
korából valók-e? 

V i l á g i r o d a l m i L e x i k o n . Szerkesztette Dézsi Lajos. II. köt. Buda-
pest, 1932. 569—1120 1. Studium-kiadás. 

A nagyszabású enciklopédia második kötete az Edda-Lili címszókat 
foglalja magában. A vállalat jelentőségéről már megemlékeztünk (Irodalom-
történet, 1931. évf.), kiadója minden elismerést megérdemel, szerkesztője oda-
adó munkaerővel végzi nehéz feladatát. Mivel a lexikon sokkal többet aid, 
mint amit ígért s félő, hogy közrebocsátása szinte leküzdhetetlen anyagi ter-
heket jelent a szerkesztőnek és a könyvkiadóvállalatnak: az iskolák, könyv-
tárak és magánosok kötelessége, hogy erejüket megfeszítve siessenek a nagy-
értékű sorozat segítségére. 

Zulawski Andor: A diadalmas világnézet. Tanulmányok Prohászka 
Ottokárról. Budapest, 1932. 114 ]. Stádium-kiadás. 

„Ez a könyv Prohászka Ottokár halálának ötéves fordulóján az emlé-
kezés mécse akar lenni. Nem világítja meg nemes alakjának és egyéniségének 
egészét, csak a keretet és életfilozófiájának jellemző színeit hangsúlyozza." 
A szerző költői tollal vezeti be olvasóit Prohászka Ottokár gondolatvilágába 
s lelkes magyarsággal bizonyítja a nagy püspök szavainak igazágát: „Szeret-
ném, ha Pannonhalma és Debrecen közt a szeretet szivárványhídja húzódnék, 
amelyen a megértés angyalai járnának s ez a híd egy új délkör lenne, egy ú j 
magyar meridián!" 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

(Folyóiratok és hirlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 
Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Pintér Jenő.) 

A Cél. — 1932. évf. 1. sz. Csuday Jenő: Martinovics Ignác szellem-
történeti „átértékelése". Martinovics Ignác védelme a Héman Bálint és Szekfű 
Gyula-féle Magyar történet-ben foglaltakkal szemben. 

B u d a p e s t i Szemle . — 1932. évf. 1. sz. Angyal Pál : Arany János 
bűntettesei büntetőjogi szempontból. Üdvös lett volna, ha büntetőjogászaink 
már a múlt század ötvenes éveiben, nemcsak a műélvezet kedvéért, hanem 
tanulság céljából is, a magyar eszmegazdagság ősforrásához, Arany Jánoshoz 
fordultak volna. Hisz még ma is sokat tanulhat nagy költőnktől a büntető-
jogi reformok iránt lelkesedő kriminálpolitikus épp úgy, mint a bűntettes lelki-
világát kutató kriminálpszichológus. — Egy vidéki tanár: Hangjátékok a 
Rádióban. (Nyílt levél a szerkesztőhöz.) Tiltakozás abból az alkalomból, hogy 
Arany: A fülemile, A bajusz és Pázmány lovag c. költeményeit túlságosan 
rossz átdolgozásban adták elő. „A klasszikusokat a Rádió vagy tanultassa, 
vagy hagyja békén. Ahhoz nincs joga, hogy munkáikból bohócsapkát szab-
jon."— 2. sz. Szász Károly: Teleki Kegyence. A fényes tehetségű Teleki László 
Kegyence ma már nem kell a közönségnek sem könyvben, sem a színpadon. —-
Négyesy László : Hat esztendő magyar kritikai irodalma. Az 1931 évi Greguss-
jutalmat a Kisfaludy-Társaság Kéky Lajosnak ós Schöpflin Aladárnak ítélte 
oda. (Amannak Gárdonyi Géza c. tanulmánya, emennek „írók, könyvek, em-
lékek" c. kötete alapján.) — Voinovich Géza: „Arany János írói bátorsága". 
Móricz Zsigmond a Nyugat 1931. évi decemberi számában cikket írt Arany 
Jánosról. Móricz cikkében ahány állítás, annyi tévedés. — 3. sz. Berzeviczv 
Albert : Arany és Goethe. (Elnöki megnyitóbeszéd a Kisfaludv-Társaságnak 1932 
évi febr. 7-én ta r to t t ünnepi közülésén.) Bár a Toldi költője nagy csodálója 
volt a Faust alkotójának, Goethe nem tartozik azon szellemi nagyságok közé, 
kik legszembetűnőbben befolyásolták a mi Aranyunkat. — Papp Ferenc: 
Gyulai Pál külföldi tanulmányai és élményei. Körülbelül tizennégy hónapot 
tö l tö t t el Gyulai az 1856. év végéig a német és francia műveltség vonzóköré-
ben. Minél inkább megismerte az európai műveltség értékeit, annál tisztábban 
lá t ta az irodalmi ízlés jelentőségét a nemzetek emelkedésében és süllyedésében 
s annál inkább ragaszkodott ítéleteiben a valóság és eszmény tiszteletéhez. — 
Hlatky Endre: Széchenyi sajtópolitikai eszméi a Stádiumban. A Stádium 
sajtópolitikai s általában közvéleménypolitlkai eszméi és az azokból vonható 
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tanulságok száz év távlatában is modernek, újak és időszerűek. — Berzeviczy 
Albert: A Bolyaiak. (Elnöki megnyitóbeszéd az Akadémiának 1932 febr. 22-én 
ta r to t t ünnepi ülésén.) Ünnepi megemlékezés a két világhírű magyar mate-
matikusról. — Vitéz Somogyváry Gyula: Rádióműsor — hangjátékdramati-
zálás. (Nyílt levél a szerkesztőhöz.) A Budapesti Szemle kedvezőtlenül bírálta 
meg a rádió egyik előadását, melyben Arany János három vidám költeményé-
nek (A bajusz, A fülemile, Pázmány lovag) dramatizált formája került a 
mikrofon elé. A cikkíró hangsúlyozza, hogy a három darab átdolgozása során 
csak az elengedhetetlen szükség határáig változott meg az alapköltemény. 
(A szerkesztőnek a cikkhez fűzött jegyzete szerint: jobb volna Arany költe-
ményeit eredeti formájukban terjeszteni, nem átdolgozva.) 

D e b r e c e n i S z e m l e . — 1932. évf. 1. sz. Hofbauer László: Gárdonyi 
Géza szegedi ujságiróskodásának története. (1888—1891.) Érdekes adatközlés 
(Gárdonyi két párbajáról Szegeden). — Molnár József: Jókai véleménye a 
párizsi színházakról. Adatközlés. — Nyitrai Nagy László: A „magyar Ovi-
dius". — Gyöngyösi, a magyar barokk költő, az antik szerelemfelfogásnak 
nemcsak rendszerező elemeit, hanem közvetítő motívumait is hozza és egyéni-
sege jellegzetes tulajdonságaival hatja át. — Tolnai Gábor: Egy félben ma-
radt erdélyi elbeszélő : Sipos Domonkos. Az 1927-ben, ifjan elhúnyt, Ígéretes 
tehetségű erdélyi novellaíró különös szeretettel a nyomort rajzolta. Egy föl-
jegyzése szerint ezt t a r to t ta ő az ember legnagyobb problémájának. — Dö-
mötör Sándor: A lunátikus és Sárváry Pál. Kiegészítő adalék a szerzőnek 
„A debreceni lunátikus élettörténeté"-hez c. cikkéhez. — 3. sz. Kardos Albert: 
Lepe és lepke, pille és pillangó. Kazinczy abban a harcban, melyet a Debreceni 
Grammatika ellen folytatott , győzelmet aratot t , de két kisebb ponton csatát 
vesztett. Nem sikerült a Csokonai „babér"-szavát kiirtani a magyar költészet 
ligetéből és nem sikerült a maga „lepe" szavát ráerőszakolni a magyar iro-
dalmi és tudományos nyelvre. — Molnár József: Toldy F. levele Edouard 
Saysushoz a Bibliothèque Nationale-ban. Adatközlés. 

Deutsch-Ungarische Heimatsblätter. — 1932. évf. 1. sz. Joseph 
Waldapfel: Die Nachwirkung der „Sagen der ungarischen Vorzeit". — Joseph 
Alois Gleich: Sagen der ungarischen Vorzeit. Ein Gegenstück zu den Sagen 
der Vorzeit von Veit Weber. Wien, 1880 c. munkájának hatása az egykorú 
magyarországi német és magyar irodalomra. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1931. évf. 5—10. sz. Eck-
hardt Sándor: Egy középkori francia krónika fantasztikus magyar története 
Jean d'Outremeuse XIV. századi belga krónikás egy valóságos prózai gestát 
költött francianyelvű világkrónikájában a magyarok őstörténetéről. Abból is, 
hogy e krónikás a magyarság múltját kapcsolatba hozza a nyugati népekével, 
látni, mily nagy híre és tekintélye lehetett Magyarországnak a XIV. század-
ban. — Hankiss János: Prévost abbé és Magyarország. (I.) Magyar vonat-
kozások a „Manon Lescaut" világhírű írójának műveiben. — Waldapfel Imre: 
A Lugossy-kódex éneke a gyöngyökről. Adatközlés. 

E r d é l y i M ú z e u m . — 1931. évf. 10—12. sz. György Lajos: Evlen-
spiegel magyar nyomai. Az összehasonlító tárgytörténeti vizsgálódásokból ki-
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tűnt, hogy az Eulenspiegel néven szereplő tréfák tulajdonképen nem Eulen-
spiegelnek vagy más valakinek valóban elkövetett csínjei, hanem századok óta 
népektől népekhez vonuló vándortárgyak, amelyek idők folyamán i t t is, ott is 
történeti személyekhez tapadtak, hogy a hallgatók vagy olvasók mulatságá-
nak fokozására a hitelesség közvetlen látszatát ébresszék. Végső forrásuk: 
az ősi néphumor. Eulenspiegel már a XVI. század óta benne él a magyar 
köztudatban. Tréfáinak szórványos nyomai anekdotairodalmunkban három év-
század óta napjainkig követhetők. Eulenspiegel nevét először Bornemisza Péter 
írja le 1578-ban az ördögi Kísértetekről szóló munkájában. Az idetartozó 
magyar anekdotákban szereplő alak neve először Trágár Balázs, majd Tillinkó, 
utóbb: Lipli, Bolond Istók, Csalóka Péter, Bohó Misi és Köcsög Muki. Az 
első olyan magyar könyv, amely elejétől végig Eulenspiegel-tréfákat tartalmaz: 
Suszter Liplin élete (Pest, 1808. 126 1.) címen jelent meg. Meg nem neve-
zett szerzője Holosovszky Imre (1766—1829) kir. sótiszt volt. — Dömötör 
Sándor: A cigányok temploma. A cigányok különös templomáról szóló tréfás 
hagyomány irodalmi nyomainak s ezek változatainak részletes ismertetése. — 
Florio Banfi: Olasz novella Zápolya János királyról. A címben jelzett novella 
Sebastiano Erizzo (1:525—1585) velencei patrícius Le sei giornale c. dekameron-
jában 1567-ben jelent meg. — Erdélyi Pál: — Zajzoni Rab István életéhez. 
Hosszabb adatközlés. 

G y ő r i Szemle . — 1931. évf. 8—10. sz. Gálos Rezső: Fábchich József 
kiadatlan himnnsz-forditása. Adatközlés. (A breviárium „Jam ortosidere" kez-
detű himnuszának fordítása.) — 1932. évf. 1—3. sz. Jenei Ferenc: Kazinciy 
útja Pannonhalmára. (Halálának századik fordulójára.) Ünnepi megemlékezés 
Kazinczyról a cím szerinti vonatkozásban. — Gálos Rezső: Kazinczy és a 
győri csata emléke. Kazinczy és Dessewffy József gróf buzgólkodásának ismer-
tetése az 1809-i győri csatában elesett zemplénvármegyei vitézek emlékének 
megörökítése ügyében. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1932. évf. 1. sz. Szinnyei Fe-
renc: Elbeszélőink egymásrahatása a Bach-korszakban.(Adatok 1853—1854-ből.) 
Legnagyobb hatása Jókainak volt írókortársaira. Jósikáé P. Szathmáry Károly 
munkáin érzik legerősebben. Kemény Zsigmond hatása Gyulai Jó éjszakát! c. 
novelláján különösen feltűnő. Gyulai Pál Vén színészének utánzását négy 
novella mutat ja . Többi íróink jelentősége ebből a szempontból az előbbiek mel-
lett eltörpül. — György Lajos: Tárgytörténeti jegyzetek Mikszáth anekdotái-
hoz. (I.) A Mikszáth művein végighúzódó nemzetközi vonatkozású anekdotikus 
tárgyi réteg filológiai alapvetésű tárgyalása. 1. A „Nem a ruha teszi az embert" 
tárgyi csoportba tartozó, adomaszerű történet változatainak ismertetése. — 
Timár Kálmán : A Lázár-kódex forrásai. (II. és bef. közi.) A kódex imádságai-
nak forrásait illetőleg megállapítható, hogy a legtöbb imádság az Antidotarius 
animae imádságaival párhuzamos. Néhány imádságnál a Hortulus animae vagy 
az esztergomi breviárium szövege bizonyult közvetlen forrásnak. — Waldapfel 
Imre: Gyöngyösi-dolgozatok. I. Gyöngyösi István epikus műfaja. Gyöngyösi 
műfaji előzményei a humanista poézisben keresendők, de nem egyedül regény-
szerű humanista tárgyakat feldolgozó széphistóriáinkban, hanem a legkedveltebb 
humanista műfajok egyikében, az epithalamiumban. — Tolnai Vilmos: Egy 
Kazinczy-ereklye. Gróf Gyulai Karolina (Kazinczy egykori barátnőjének leánya) 
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emlékkönyvének ismertetése. — Szász Károly: Szilágyi István két levele. Levelek 
Szász Károlyhoz, a jeles műfordítóhoz, 1852-ből és 1859-ből. — Géfin Gyula: 
Batsányi János és Bitritz Lajos levelezése. Tíz levél az 1822—8. évekből. — 
Váczy József: Ismeretlen Kazinczy-levelek. Levelek báró Vay Miklósnénak 
(1831. I. 13.) Szilvási Szabó Jánoshoz (1831. I. 13.) ée Cserey Miklósnak 
(kelet nélkül). — U. a.: Hír Kisfaludy Károly utolsó napjairól. Levél Helmeczy 
Mihálynak (ismeretlentől: 1830. XI. 18.). — U. a.: Kazinczy ismeretlen iratai. 
Egy kis vers és két gnoma (Horváth Döme kézírásával.). — Hajas Béla: 
Teslér (Tischler) László. Vörösmarty egykori barátjának, a bonyhádi káplán-
nak életére vonatkozó adatok. — Rubinyi Mózes: Vajda János és Endrödi Sán-
dor. Endrődi S. Visszavárlak c. rapezódiája erősen emlékeztet Vajda J. Gina-
ciklusának 32. darabjára. 

M a g y a r N y e l v ő r . — 1931. évf. 9—10. sz. Kardos Albert: Miben 
volt az újító Kazinczy maradi? A birtokszóragozás története terén Kazinczy 
egy régebbi álláspontot képvisel, mint a konzervatív Debreceni Grammatika, 
amely elítélte a „katonák zsoldjok" és az „anglusok hajóik"-féle ragozást. Ezt az 
álláspontot elsöpörte az idő. Másik sajátos nyelvhasználata az „olvasánk, olvas-
nánk a könyvet"-féle alakok a köznyelvben egészen közönségesek, bármennyire 
hibáztatta is azokat a Debr. Grammatika és az Elaboratior Grammatika. 

M a g y a r S z e m l e . — 1932. évf. 2. ez. Szudy Elemér: Az írás és iro-
dalom szabadsága. Jellemző, hogy a megszállt területeken éppen annak a helyi 
irodalomnak van a legbőségesebb szabadsága, amely ot t is azt hangoztatja, 
hogy itthon, a csonka országban, nincs se politikai, se szellemi szabadság. 
A Masaryk-féle egymilliós kultúralapítvány s az annak kezelésével megbízott 
„magyar" közművelődési egyesület kiáltó bizonyság arra, hogy kik a magyar 
irodalmi és kultúrszabadság hivatalos zászlóvivői a csehszlovák államban. — 
Steier Lajos: Magyar Masaryk-Akadémia. Amíg a prágai hegemonizmus fullaj-
tár jai állnak ezen intézmény élén, a magyarság csakis tartózkodó magatartást 
tanúsíthat az ú. n. Masaryk-Akadémiával szemben. — U. i. 3. ez. Skala István— 
Ujváry Lajos: Arany János írói bátorsága. A támadó bátorság csak ritkán kap 
hangot Arany lantján; az írói bátorság azonban nemcsak támadásban nvilvá-
pulhat, hanem elvhűségben és hitvallásban is s a hitvallónak a forradalmáré-
nál nem csekélyebb értékű bátorságára örök példatár Aranynak egész költé-
szete. — Kilián Zoltán: A hangos könyv. Talál-e majd olyan kritikai és iro-
dalomtörténeti méltatást a hangos könyv ( = rádió), mint aminőben a néma 
könyvnek része volt? A mai szellemi értékelési rend szerint aligha. A hangos 
könyvnek ezért ú j kritikai beállításra, ú j irodalomértékelési figyelőkre van 
szüksége. 

M a g y a r - Z s i d ó Szemle . — 1932. évf. 2. sz. Zsoldos Jenő: A biblia, 
a midrás és a zsidó Mikes Törökországi Leveleiben. (Bef. közi.) Mikes az iro-
dalmi működésével már kapcsolatba hozott műveket bibliai és zsidó tartalmú 
részleteikben is forrásként használta. 

M i n e r v a . — 1931. évf. 5—10. sz. Eckhardt Sándor: Az összehasonlító 
irodalomtörténet Közép-Európában. Megállapítható, hogy Buda és Pest a 
XVIII. század óta a magyarsággal közös politikai életet élő egyéb nemzetek 
számára szellemi kisugárzási központ volt. Viszont az európai szellemi áram-
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latok hozzánk való közvetítésében Bécs szerepe nem volt oly kizárólagos, mint 
némelyek gondolják. A magyar protestantizmus pl. nem sokat köszön a Habs-
burgok székhelyének, mely a legújabb időkig a katolikus visszahatás központja 
volt. — Balogh József: Szent István politikai testamentuma. (III.) Ha a ma-
gyar Intelmek névtelen szerzőjének erudicióját kívánjuk megállapítani, nem 
haladhatunk el a IX—X. század zsinati jegyzőkönyvei mellett. Zsinati „intel-
mek", irodalmi királytükrök, koronázási adnuntiatiók és „responsio"-k azon egy 
témának csak formai és műfaji változatai. A magyar Institutio szerzője ezek-
ből a mintákból merített műveltségét és ösztönzését. — 1932. évf. 1—4. sz. 
Pukánszky Béla: Hegel és magyar közönsége. Legszervesebben és legállandóbban 
fejlődik a magyar hegelizmus az esztétikában, amely mint az irodalmunk fel-
lendülésével önkénytelenül kialakuló műbírálat eredménykészlete szorosan 
együtt halad a filozófiával. Hegel filozófiájának termékenyítő ereje Erdélyi 
János költészetében is kifejezésre jut. Tudtunkkal ő az egyedüli magyar költő, 
akinél a nagy német filozófus gondolatai a legszubjektívebb költői kifejezés-
formába, a lírába is behatoltak. Hogy mily erősen foglalkoztatták a berlini 
filozófus tanításai Madáchot, azt az Ember tragédiáján kívül A civilizátor c. 
aristophanesi vígjátékából is látni. Ebben Madách Hegelt mint a reakció elmé-
leti alapvetőjét állítja elénk. A darab főalakja, Stroom, ugyanis Hegel eszméit 
hangoztatva fog hozni civilizatorikus munkájához. 

N é p ü n k és n y e l v ü n k . — 1931. évf. 10—12. sz. Mészöly Gedeon: 
Mátyási József és ,.Kalászkaparék"-ja. (III.) Mátyásinak a Gunár panasza c. 
tréfás verse adott ösztönzést Aranynak arra, hogy megírja Sándor napjára 
„A malac búcsúzása" c. versét. (L. Tört. Tár. Névnapi Folyóirat. 1888. 48. 1.) 
A Szirmai Hungaria in parabolis c. könyvéből és egyebünnen ismeretes „Adjon 
Isten minden jót" kezdetű mondóka, illetőleg a belőle készült régi énekszöveg 
„nótájára" írta Mátyási „köznépi dall" c. versét. 

Pannonhalmi Szemle. — 1932. évf. 1. sz. Bánhegyi Jób: Erdős 
Renée. Erdős Benée írásainak látszólagos lelemény- és témabősége szinte egyet-
len hatalmas emócióból, a mindenen eluralkodó szexuális életérzésből szerzi 
ihletét s ennek következményeként, problémavilága csupán a szerelem és házas-
ság kérdéseinek változataira szorítkozik. 

P á s z t o r t ű z . — 1931. évf. 24—25. sz. Kacziány Géza: Széchenyi meg-
gyilkoltatása 1860-ban. Észrevételek Jancsó Elemérnek a szerző „Széchenyi 
meggyilkoltatása" c. könyvéről í r t bírálatára. A szerző újból hangsúlyozza 
megállapításai helyességét. — 1932. évf. 2. sz. Borbély István: Kiss Ernő 
(1868—1931). A nemrég elhúnyt irodalomtörténetíró munkásságának rövid 
ismertetése és méltatása. — 3. sz. Lampérth Géza: Levél a szerkesztőhöz. 
Önjellemző visszapillantás a szerző pályakezdésére és erdélyi emlékeire. (Arc-
képpel.) = 

P r o t e s t á n s Szemle . — 1932. évf. 2. sz. Zoványi Jenő: Szenczi Molnár 
Albert halála ideje. Kétségtelenül 1633-ban, de alkalmasint csak az év vége felé 
halt meg Szenczi Molnár Albert. 

S z é p h a l o m . — 1931. évf. 7—12. sz. Oláh Gábor: Babits Mihály 25 éve. 
Babits Mihály jelentősége, hogy Vörösmarty óta nem igen volt olyan művésze 
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a magyar nyelvnek és formának, mint ő. Nyelve Arany és Vörösmarty nyelv-
géniuszának a kereszteződése. Babits lírája magasrendű. Olyan líra ez, amely-
nek a nő nem királynője, sőt nem is fő sugallója. Babitsnál eszmék és gondo-
latok a vezérek, a királyok. A kedély, a humor napsugára ritkán vetődik köl-
tészetébe. Annyiban újító, hogy a mindennapi modern élet jeleneteit föl tudta 
emelni a művészet régiójába. — Gy. Juhász László: Madách és Lamartine. 
Nem Lamartine költői egyénisége az, amely Madáchra döntő hatást gyakorolt, 
hanem az az irodalmi irány, amelynek Lamartine egyik képviselője: a francia 
romanticizmus. Madách eredeti szellem, senkit sem utánozott, ő a Francia-
országból kiinduló romantikus korszak magyarul teremtő költője. Petri Mór: 

. Szeged pillantása Adyra. Szegedi vonatkozású adatközlés Ady Endréről. — . 
Jezerniczky Margit: Amiel, Petőfi, Meltzl. Szigethv Vilma (H. F. Amiel tra-
ducteur. Szeged, 1929. c.) tanulmányából kitűnik, hogy H. F. Amiel a genfi 
egyetem egykori esztétika-tanára Meltzl Hugó, néhai kolozsvári egyetemi tanár 
buzdítására számos Petőfi-verset fordított franciára. 

Theológia i S z e m l e . — 1932. évf. 1. sz. S. Szabó József: Zwingli és 
a magyar reformáció. Reformátoraink műveiben találhatók ugyan Zwinglire 
emlékeztető vonások, de azért hiba volna ez alapon bárkit is zwinglianusnak 
nevezni. A mi reformátoraink hitelveik megfogalmazásában és rendszerezésében 
meglehetős önállóságot tanúsítottak s a külföldi nagy reformátorok előtt sem 
hódoltak vakon. — Keresztesi József akadémiai utazása a külországokban. 
Adatközlés (folyt.). 

U n g a r i s c h e J a h r b ü c h e r . —1931. évf. 4. sz. Joseph Balogh: Der hl. 
Gerardus und die „Symphonia Ungarorum". A szerző véleménye szerint a 
Gellért-legenda két változata szerint valószínűleg a Vita maior az eredetibb. — 
B. v. Pukánszky: Ungarische Goethegegner und Kritiker. Adalékok a magyar-
német szellemi kapcsolatok történetéhez. 

(Vasárnap. — 1932. évf. 5. sz. Rajka László: Jókai Baphomet-je a 
történelem megvilágításában. Jókai Egy hírhedett kalandor a XVII. századból 
c. regényének tárgyát Stramberg Keresztély német író Ehrenbretstein c. 1845-ben 
megjelent művéből merítette. Jókai Stramberg elbeszélésébe bizonyos misztikus, • 
babonás elemeket szőt t bele. Ily betoldás a Baphomet-imádás. A szerző ismer 
teti az idetartozó s a templomosrend elleni vádakkal kapcsolatos történeti 
adatokat. 
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Elhúnytak. 
AMBRUS ZOLTÁN író, a M. Tud. Akadémia 1., a Kisfaludy- és a Petőfi-

Társ. r. tagja, szül. Debrecenben 1861 február 22-én, megh. Budapesten 1932 
február 28-án éjjel 11 órakor. A gimnáziumot szülővárosában és Budapesten 
végezte. 1878—82-ben jogot hallgatott a budapesti egyetemen s közben Párizsban 
it- megfordult, ahol a Sorbonne és a College de France előadásaira is eljárt. 
1882—1897-ig a M. Földhitelintézet tisztviselője volt; 1897—1917-ig kizáró-
lag tolla után élt, 1917—1922-jg a Nemzeti Színház igazgatója, azontúl örö-
kös tagja volt. Első cikkét a Fővárosi Lapok 1879 december 10-i számában írta. 
1882-ben Verhovay Függetlenségének, 1883-ban az Egyetértésnek volt a színi-
kritikusa. Cikkei, novellái és regényei 1883 óta a B. Hirlap, B. Szemle, Ország-
Világ, P. Napló, A Hét, M. Hirlap, U j Idők, P. Hirlap, B. Napló, Az Újság, 
Jövendő, Képes Családi Lapok, Tolnai Világlapja, Polit. Hetiszemle, Szerda, 
Nyugat, A Polgár, M. Ntemzet, M. Figyelő, Világ s élete végén az ú. n. Est-lapok 
hasábjain, továbbá a Petőfi-Társ. 1916. évi évkönyvében, a Szana Tamás Koszo-
rújában és Keszler József Harmóniájában lát tak napvilágot. Több novellája 
németül és franciául is megjelent, A gyanú és Midás király című regényeit pedig 
megfilmesítették. Több, nyomtatásban meg nem jelent, francia színmű fordítását 
a Nemzeti és a Vígszínház mutatta be. Szerkesztette Blaskovich Sándorral 
az Uj M. Szemlét 1900-ban és Voinovich Gézával a Klasszikus Regénytárat 
(1904-től), amelybe számos bevezető tanulmányt is írt. — Munkái: Hóldevis 
Meta. I r ta : Cherbuliez. Ford. Bp. (Egyet. Regénytár. I I I : 7/8 köt.), Bp., 1888. 
(2. kiad. Klasszikus Regénytár. U. o., 1904). — Miss Rovel. í r ta Cherbuliez. 
Ford. (Egyet. Regénytár. V : 17/18. köt.) U. o., 1890. — Három novella. U. o., 
1893. — Midás király. Regény. U. o., 1894. (3. kiad. u. o., 1928.) — Ninive 
pusztulása. (Athenaeum Olvasótára. I I I : 5.) U. o., 1895. (2. kiad. Legjobb 
Könyvek. 41. sz. u. o., 1919.) — Szeptember. U. o., 1896 (és új címlapkiad 
Athenaeum Olvasótára. VI : 18. U. o., 1898. Franciául: Soleil d'automne, е., 
Párizs, 1910.) — Francia elbeszélők tára. Ford. (M. Könyvtár. 17., 94.. 161. sz.) 
U. o. [1897—1900]. — Hajótöröttek. Elbeszélések. (M. Könyvtár. 56. sz.) 
U. o., [1897]. — Az államtitkár úr. Vígj. I r ta Bisson. Ford. (Fővárosi Szín-
házak Műsora. 3. sz.) U. o., 1898. — Medea. Szomorújáték. Ir ta Grillparzer. 
Ford. (Főv. Szính. Műsora. 15. sz.) U. o. 1898. — Az agglegények. Vígj. í r t a 
Sardou. Ford. (Főv. Szính. Műsora. 23. sz.) U. o., 1898. — Pókháló kisasszony. 
Elbeszélések. U. o., 1898. (Üj kiad. Athenaeum Olvasótára. X:18. U. o. [1902].) 
— Régi dolgok. I r ta A.France. Ford. (M. Könyvtár. 140. sz.) U. o. [1902]. ( Ü j 
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kiad. u. o., 1923.) — A gyanú és más elbeszélések. (Egyet. Regénytár. XV:18. 
sz.) U. o., [1900].) (2. kiad. Milliók könyve. 55. sz. u. o., 1917. Németül: 
Der Verdacht. Leipzig, é. п.) — Arnyékalakok. Elb. (M. Könyvtár. 204. sz.) 
U. о. [1901]. — Girofle és Girofla. (Színes könyvek. 10—11.) U. o., [1901]. 
(Űj kiad. Legjobb Könyvek. 29. U. o., 1918.) — Berzsenyi báró és családja. (M. 
Könyvtár. 284—85. sz.) U. o., [1902]. — Kevélyek és lealázottak. (M. Könyv-
tár. 328. sz.) ü . o., [1903]. — Bovary né. I r ta Flaubert. Ford. (Klasszikus 
Regénytár.) U. o., 1904. (4. kiad. u. o., 1924.) — Gyöngy kisasszony és egyéb 
elbeszélések. I r t a Maupassant. Ford. (M. Könyvtár. 405. sz.) U. o., [1905]. — 
Munkái. U. o., 1906—1913. (16 kötet.) — Kegyelemkenyér és egyéb elbeszélések. 
(Mozgó Könyvtár. 34. sz.) U. o., [1909]. — Ámor és a halálfej. Elbeszélések 
U. о. (M. Könyvtár. 540. sz.) U. o., [1909]. — Téli sport és egyéb elbeszélések 
(M. Könyvtár. 562. sz.) U. o., [1909]. — Az utolsó jelenet. (Mozgó Könyvtár 
45. sz.) U. o., [1910]. — Ismerd meg magad! I r t a Hervieu. Ford. (M. Könyv-
tár. 581—82. sz.) U. o., [1910]. — Ifjúság. Elbeszélések. (Nyugat Könyvtár. 
12. sz.) U. o., [1910]. — Jancsi és Juliska és egyéb elbeszélések. (M. Könyvtár. 
584. sz.) U. o., [1910]. — Lillias. Elbeszélések. (M. Könyvtár. 602. sz.) 
U. o., [1910]. — Kultúra füzértánccal. U. o., 1911. — Az Ízlés fizio-
lógiája. I r ta Brillat-Savarin. Ford. Ambrus Gizellával. U. o., 1912. — Mozi 
Bandi kalandjai. Ifj . elbeszélés. U. o., [1913]. (Új kiadás u. o., [1931].) — 
Régi és új színművek. (M. Könyvtár. 735—6., 845—6. sz.) U. o„ [1914—17]. — 
Színházi esték. (Az Élet könyvei.) U. o., 1914. (Új címlapkiad. U. o., [1917].) 
—A tóparti gyilkosság és egyéb elbeszélések. U. o., 1915. (Új kiad. Olcsó Regény. 
10. sz. U.. o., [1918].) — Rosmersholm. I r t a Ibsen. Ford. (M. Könyvtár. 
820-22 . sz.) U. o., [1916]. — A kém és egyéb elbeszélések. U. o., 1918. — 
A kritikáról. (Génius Könyvtár. 17. sz.) U. o., [1920]. — Költők és szerzők. 
Irodalmi karcolatok. U. o., [1923]. 

ANTAL IVÁN dr. ny. belügymin. tanácsos, szül. Pápán 1877 december 
11-én, megh. Budapesten 1932 március 25-én. — A jogot Budapesten, Debre-
cenbon és Kolozsvárott elvégezvén, 1901-ben a belügyminisztérium szolgálatába 
lépett. 1904-től 1912-ig főispáni titkár volt Zilahon. Versei, tárcái és cikkei a 
budapesti és vidéki lapokban. Népdalait leginkább Balázs Árpád zenésítette 
meg; legnépszerűbb a Rácsos kapu, rácsos a b l a k . . . kezdetű. — Munkái: Ver-
sei: Zilah, ,1911. — Dalok. Budapest, 1920. — Nóták. U. o., 1920. — A vissza-
várók. Alkalmi vígj. 1 felv. U. o., 1923. 

BÁTHORY NÁNDORNÉ (Szahlender Etelka, özv.), megh. Máriaremetén 
1932 áprilisában. A székesfővárosi női kertgazdasági iskola vezetője volt. Szá-
mos cikket í r t az Alkotmányba, Nemzeti Újságba és egyéb katolikus szellemű 
lapokba. Nevezetesebb munkái: Asszonyi életmüvészet. Prohászka Ottokár elő-
szavával. Budapest, [1916]. — A lángész tüzében. U. o., [1928]. — Tündér-
világ a városligetben. U. o., é. n. 

BORBÉLY ISTVÁN dr., unit. főiek, tanár, az Erdélyi Irodalmi Társaság 
főtitkára, szül. Torockón (Tordaaranyos vm.) 1888-ban, megh. Kolozsvárt 1932 
márciusában. Szerkesztette a Keresztény Magvető és az Erdélyi írod. Szemle c. 
folyóiratokat. Irodalomtörténeti munkái: .4 magyar nemzeti irodalom történeti 
ismertetése. Kolozsvár, 1907. — Heltai Gáspár. Bp., 1909. — Unitárius pole-
mikusok Magyarországon a XVI. században. Kolozsvár, 1920. — Bevezetés a 
modern szépirodalom tanulmányozásába. I. A modern műalkotás főbb problé-
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mái. U. о., 1920. — A magyar irodalom története a legrégibb időktől máig. 
U. o„ 1924-25. Két kötet. 

DÓRITS ISTVÁN dr. kereskedelemügyi min. o.-tanáesos, megh. Budapesten 
1932 április 10-én, 47. évében. Eredeti költeményei és szerbből való műfordításai 
az Ország-Világban és más főv. lapokban, а XX. század első éveiben jelentek meg. 
Munkája: Négy elbeszélés. Bp., 1902. 

ERDÉLYI LAJOS dr. c. egyet. rk. tanár, a polg. isk. tanárképző tanára, 
szül. Uzonban 1871-ben, megh. Budapesten 1932 februárjában. Irodalomtörté-
neti s főleg nyelvészeti tanulmányai a M. Nyelvőr, Nyelvtud. Közlemények, 
Ethnográfia, Irodalomtörténet, Erdélyi írod. Szemle hasábjain jelentek meg. 
Főbb munkái: Az összevont mondat. Bp., 1898. — A Halotti Beszéd mint nyelv-
járási emlék. (Nyelvészeti Füzetek. 71.) U. o., 1915. — Magyar nyelvi tanul-
mányok. U. o., 1926—1930. Három füzet. 

FÖRSTER AURÉL, volt országgyűlési képviselő, szül. Pécsett 1852-ben, 
megh. Budapesten 1932 február 26-án. Munkája: Anekdoták. I. köt. Bp., 1925. 
(Több nem jelent meg.) 

HÉDERVÁRL LEHEL kir. közjegyző, szül. Újpesten 1876 június 1-én, 
megh. Budapesten 1932 február 2-án. Az 1905. és 1906. évi választásokon a 
gödöllői kerületet képviselte függetlenségi programmal. 1898—1900. szerkesztette 
a kolozsvári Újságot. 

JANKÓ MIKLÓS (nemes) ny. főkonzul, szül. 1849 október 12-én, megh. 
Bécsben 1932 januárjában. Konzuli pályáját 1874-ben kezdette meg Szerajevó-
ban; később a konstantinápolyi nagykövetségnél szolgált. Írói és zeneszerzői 
munkásságot is kifejtett. 

LÁSZLÓ MIHÁLY dr., volt országgyűlési képviselő és magángimnázium-
tulajdonos, szül. Istensegítsben (Bukovina) 1849 augusztus 26-án, megh. Buda-
pesten 1932 márciusában. Elbeszélései, cikkei és versei 1869 óta jelentek meg 
budapesti hírlapokban és folyóiratokban. Népies elbeszélése: A pokol torkában. 
(Jó Könyvek. 37. sz.) Bp., 1885. 

LECHNER TIBOR dr., megh. Budapesten 1932 március 7-én. Munkái: 
Bodnár Zsigmond redivivus. Bp., 1910. — Korszellem és történettudomány. 
U. o„ 1913. 

LÉGRÁDI IMRE dr. lapszerkesztő, megh. Budapesten 1932 március 4-én 
64 éves korában. A Pesti Hirlapnak 1902-ben felelős, 1903—1911. főszerkesz-
tője volt. 

MELLES EMIL g. kat. apátplébános, szül. Napkoron (Szabolcs vm.) 1857 
március 16-án, megh. Budapesten 1932 március 19-én. Fiatal korában egy ideig 
külmunkatársa volt az Ungnak; 1887—88-ban szerkesztette a Gör. Kat. Hit-
szónokot. Munkái a g. kat. liturgia körébe vágnak. 

NYILASI LAJOS dr. főreáliskolai tanár, szül. Gilvánfán (Baranya vm.) 
1877 február 21-én, megh. Budapesten 1932 február 6-án. Munkája: Codexeink 
Mária-legendái. Bp., 1902. (Nyilasi Rajmund szerzetesi néven.) 

PINTÉR FERENC hírlapíró, szül. Budapesten 1895-ben, megh. u. o. 
1932 március 3-án. A Világ c. napilap munkatársa volt. Verses kötete: Ostro-
molják a várost. Bp., 1924. 

SALGÓ IGNÁC hírlapíró, megh. Budapesten 1932 januárjában 63. évé-
ben. A N. Pester Journal fővárosi rovatvezetője volt. 

SCHMIDT ATTILA dr. ny. főgimn. tanár, szül. Lökösházán 1866-ban: 



62 FIGYELŐ 

megh. Budapesten 1932 februáriában. Életének utolsó szakában nagyobb arányú 
publicisztikai működést fej te t t ki. Latin tankönyvein kívül írt kötetei: Telegdi 
László naplója. (Érdekes Könyvek.) Bp., 1924. — A lőcsei fehér asszony vár-
kastélya és egyebek. U. o., 1926. — Balassi Imre gróf lakomája. U. o., [1927]. 
— Mai magyar arcélek. U. o., 1931. 

SZILASSY ZOLTÁN, az OMGE igazgatója, szül. Léván 1864 május 
9-én, megh. Budapesten 1932 február 5-én. Gazdasági szakíró volt, aki egy ideig 
a Független Újság c. néplapot is szerkesztette. 

TELLÉRY GYULA hírlapíró, megh. öngyilkos módon Budapesten 1932 
január 19-én. 1904-ben megalapította a Szepesi Lapokat Iglón, amelyet 1918-ig 
szerkesztett. Az impérumváltozás után a Kassai Napló társszerkesztője lett. 
Munkái: A Szepesség gyásza. Bp., 1898. — Igló könyve. Igló, 1905. G. P. 

Új könyvek. 

Verses kötetek. 
Bárdosi Németh János: Isten rádiója. Szombathely. 1932. 72 1. 
Jankovich Ferenc: Kenyérszegés. Páris. 1932. 32 1. Bartha Miklós Társaság. 
Havas István: Nyírfakisasszony. Bp. 1932. 88 1. Singer ée Wolfner. 

Elbeszélő kötetek. 
Mai Dekameron. Szerk.: Móricz Zsigmond. Bp. 1932. 202 1. Nyugat. 
Harsányi Zsolt: Az üstökös. Két kötet. Bp. 1932. 484 1. Új Idők. 
Kölönte Béla: Emberek. Győr. 1932. 210 1. 
Móricz Zsigmond: Barbárok. Bp. 1932. 94 1. Athenaeum. 
Terescsényi György: Lesz ahogy lesz. Bp. 1932. 202 1. Singer és Wolfner. 
Niamessnyné Manaszy Margit: ViUámlik messziről. Bp. 1932. 246 1. Singer és 

Wolfner. 

Tudományos munkák. 

Négyesy Láezló : Kazinczy pályája. Bp. 1931. 170 1. M. T. Akadémia. 
Závodszky Levente: A Grassalkovichok. Bp. 1931. 20 1. Különlenyomat. 
György Lajos : Kónyi János Democritusa. Bp. 1932. 176 1. Székfoglaló ért. 
Neidenbach Emil: Testgyakorlás és tudomány. Bp. 1931. 64 1. 
Jakubovich Emil: Honfoglalási hősi énekeink előadásformájához. Bp. 1931.141. 

Különlenyomat. 
Ruzitska Béla: Az atomelmélet újabb fejlődése. Kolozsvár. 1931. 20 1. Szék-

foglaló értekezés. 
Sulyok István: A kisebbségi kérdés szociológiai oldala. Kolozsvár. 1931. Szék-

foglaló értekezés. 
Zlinszky Aladár: Az eufemizmus. Bp. 1931. 90 1. M. T. Akadémia. 
Dornyay Béla: Kazinczy Ferenc és Tata-Tóváros. Tata. 1931. 30 1. 
Hofbauer László: Gárdonyi Géza szegedi ujeágíróskodásának története 1888— 

1891. Debrecen. 1932. 26 1. 
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Lósy-Schmidt Ede: Chudy József optikai és akusztikai távírója. Bp. 1932. 25 1. 
Balogh Artúr: A székely vallási és iskolai önkormányzat. Kolozsvár. 1932.161. 

Erdélyi Tudományos Füzetek. 
Szladits Imre: A részes bérgazdálkodás, különös tekintettel az olaszországi 

mezzadriára. Bp. 1932. 76 1. 
Laczkó—Gaál—Hollendonner—Hillebrand: A ságvári felső diluviális lösztelep. 

Bp. 1930. 12 1. Különlenyomat. 
Gaál István: A magyar virágnyelv eredetének kérdéséhez. Debrecen. 1932. 10 1. 

Különlenyomat. 
Király Dezső: Modern testnevelés képben és írásban. Bp. 1932. 382 1. 
Weszely Ödön: A szellemi képességek fejlesztése. Bp. 1932. 28 1. 
Hittrich József: Térfogat és egyenletes eloszlású sugárzás. Bp. 1932. 32 1. 

Franklin. 
György Lajos: Eulenspiegel magyar nyomai. Kolozsvár. 1932. 42 1. 
Nagy Lajos: Az óbudai ókeresztény cella trichora a Raktár-utcában. Bp. 1931 

100 1. 
Somogyi József: Az ideák problémája. Bp. 1931. 52 1. 
— —: A kultúrfölény problémája. Bp. 1932. 16 1. Egyetemi nyomda. 
Erdélyi László: Igaz történetet tanítsunk. Szeged. 1932. 80 1. 
Kring Miklós: Kun és jász társadalomelemek a középkorban. Bp. 1932. 50 L 

Egyetemi nyomda. 
Joseph Haydn 1732—1932 márc. 31. A Fővárosi Könyvtár ünnepi kiadványa. 

Bp. 78. 1. 
Goethe 1832—1932 márc. 22. A Fővárosi Könyvtár ünnepi kiadványa. Bp. 501. 
Marót Károly: Az eleven antikvitás. Bp. 10 i. Stephaneum. 
Történelem a világháború után. Szerk.: Vaska Géza: Jugoszlávia. Bp. 1932. 

104 1. 6., 7. és 8. füzet. 

Fordítások. 

Pitigrilli: A 18 karátos szűz. Ford.: Gáspár Miklós. Bp. 1932. 264 1. Káldor. 
Theodore Dreiser: Amerikai tragédia. Második kiadás. Ford.: Braun Soma. 

Három kötet. Bp. 1120 1. Káldor. 
E. Aisberg: Most már értem a rádiót! Ford: Salgó Ottó. Bp. 78 1. Káldor. 

Egyéb könyvek. 

Schmidl Sándor: Családvédelem és gyermekvédelem. Bp. 1932. 86 1. 
Jaksics Lajos: ötvenéves orvosi praxisból sarjadó új eszmék és új elgondolá-

sok. Szolnok. 1931. 126 1. 
Preszly Lóránd: Az élet útján. Szeged. 1932. 186 1. 
Kovách Géza: Szamártövisek, útszéli virágok. Bp. 1932. 128 1. 
Ungerska noveller valda av Signe och Béla Leffler. Stockholm. 244 1. 
Az Országos Ag. Hitv. Ev. Tanáregyesület Évkönyve az 1930—31. évről. 

Dr. Szelénvi Ödön emlékére. Szerk.: Oravecz Ödön. Bp. 1932. 28 1. 
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Társasági ügyek. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1932. évi március hó 
12-én t a r to t t közgyűléséről. — Jelenvoltak a Társaság tagjai és Kazinczy Gábor 
székesfővárosi műszaki tanácsos, K. F. dédunokája. 

1. Négyesy László elnök megnyitóbeszédében Goethe és Kazinczy szellemi 
kapcsolatáról értekezett. 

2. Alszeghy Zsolt titkár jelentésében rámutatott arra a veszedelemre, 
amely a gazdasági helyzet által sújtott tanári státus anyagi leromlása követ-
keztében a magyar kultúrát fenyegeti és ismertette az elmúlt esztendőben a Tár-
saság életét. Részletesen szólott Négyesy László elnök ünnepléséről és a Tár-
saság kiadásában megjelent tudományos munkáról, Pintér Jenő Magyar Irodalom-
történetének harmadik és negyedik kötetéről. 

3. Az elnök a maga részéről is osztozik a titkár aggodalmaiban; újból 
megköszöni a Társaság szeretetének megnyilvánítását; meleg elismeréssel üdvözli 
Pintér Jenőt műve ú j két kötetének megjelenése alkalmából; a Társaság 
helyeslése közben mond köszönetet a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszternek 
a tavalyi államsegélyért, a M. Tud. Akadémiának azért a szíves vendéglátásért, 
amellyel üléseinkre termét átengedni szíves volt. 

4. Perényi József ellenőr felolvassa jelentését a pénztár állapotáról. 
5. Az elnök a közgyűlés helyeslése mellett mond köszönetet a pénztáros-

nak a gondos ügykezelésért és a fölmentést megadja. 
6. Az elnök a t i tkárral felolvastatja a választmány ajánlását a tisztikar 

és választmány megújítására és a választás tartamára á tadja az elnöki széket 
Badics Ferenc korelnöknek. 

7. A korelnök a távozó tisztikar munkásságának elismerésével veszi á t 
az elnöki széket; méltat ja az alelnöki székbe most jelölt Horváth János tudo-
mányos érdemeit; s mivel a közgyűlés egyhangúan állást foglal a választmány 
által előterjesztett lista mellett, elnökül Négyesy Lászlót, alelnökökül Dézsi 
Lajost, Horváth Jánost, Szász Károyt, Viszota Gyulát, titkárul Alszeghy 
Zsoltot, szerkesztőül Pintér Jenőt, jegyzőül Brisits Frigyest, pénztárosul Oberle 
Józsefet, ellenőrül Perényi Józsefet megválasztottnak jelenti ki. A választmány 
megharmadolása következtében ajánlott választmányi tagok névsorát is (köztük 
új t ag : Nagy Sándor) elfogadja a közgyűlés. 

8. Négyesy László a maga és a tisztikar nevében köszöni az újra meg-
nyilatkozó bizalmat és ezzel a közgyűlés véget ér. 

Deutscher Auszug folgt in einem der nächsten Hefte. 

Felelős ezerkesztő és felelős kiadó: Pintér Jenő.Budapest I, Attila-utca 1. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapeet, 1932. (F.: Czakó Elemér dr.) 



Societas Históriáé Hungaricae Litterariae. 
Sooietas Históriáé Hungaricae Litterariae anno 1911. ad excolendam 

históriám rei litterariae Hungaricae coaluit. Praesee societatis: Ladislaus 
Négyesy. Vicepraesides Ludovicue Dézsi, Julius Viszota, Carolus Szász, Ire-
naeus Zoltvány. Ab epistulis: Zoltanus Alszeghy. Moderator ephemeridie 
societatis: Eugenius Pintér. Actuarius: Fridericus Brieits. Arcarius: Josephue 
Oberle. 

Ungarische Gesellschaft für Literaturgeschichte. 
Die Ungarische Gesellschaft für Literaturgeschichte wurde im Jahre 

1911 zur Pflege der ungarischen Literaturgeschichte gegründet. Vorsitzen-
der: Ladislaus Négyesy. Stellvertretende Vorsitzende: Ludwig Dézsi, Julius 
Viszota, Karl Szász, Irenaeus Zoltvány. Sekretär: Zoltán Alszeghy. Heraus-
geber der Zeitschrift der Gesellschaft: Eugen Pintér. Schriftführer: Friedrich 
Brisite. Kassenverwalter : Josef Oberle. 

História Litterarum. 
Commentarii Societatis Históriáé Hungaricae Litterariae. 

Moderator: Eugenius Pintér, sodalis Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Fasciculus XXI. 1932. 

Argumentum : 

Dissertationes. — Conspectus librorum 1932. editorum. — Conspectus 
ephemeridum. — Breves notitiae. — Scriptoree emortui. — Miscellanea. — 
Libri no vi. 

Literaturgeschichte. 
Zeitschrift der Ungarischen Gesellschaft für Literaturgeschichte. 

Herausgegeben von Eugen Pintér, Mitglied der Ung. Akademie der Wissen-
schaften. XXI. Jahrgang. 1932. 

Inhalt : 
Artikel. — Zusammenfassende Übersicht der im Jahre 1932 erschie-

nenen Bücher. — Zeitschriftenrundschau. — Kurze Notizen. — Verstorbene 
Schriftsteller. — Vermischtes. — Neue Bücher. 



IRODALOMTÖRTÉNET. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, az Iro-
dalomtörténet, beható tájékozást nyújt a magyar irodalom és 
irodalomtörténet haladásának minden fontosabb mozzanatáról. 
Ára egy évre 8 pengő. Iskolák, könyvtárak, társaskörök és 
könyvkereskedők számára az előfizetés 16 pengő. Külföldi meg-
rendelés egy évre 16 pengő. 

A jelzett összegek a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
pénztárosának, Oberle Józsefnek küldendők be postautalványon 
(Budapest, I, Attila-utca 1.), vagy a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság 30.309. számú postatakarékpénztári csekkszámlájára 
fizetendők be. 

A társasági ügyeket Alszeghy Zsolt titkár intézi (Budapest, 
II„ Hattyú-utca 7.). 

Az ismertetésre szánt könyvek és folyóiratok Pintér Jenő 
szerkesztő címére küldendők (Budapest, I., Attila-utca 1.). 

Felelős szerkesztő és felelőe kiadó: Pintér Jenő, Budapest, I., Attila-utca 1. 
K. M. Egyet. Nyomda, Budapest, 1932. —16.994. — (Г.: Czakó Elemér dr). 


