
B Í R Á L A T O K . 

(A hely Bzűke miatt ceak a ezorosan magyar irodalomtörténeti tartalmú mun-
kákat ismertetjük.) 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület emlékkönyve. Szerkesztette György 
Lajos főtitkár. Kolozsvár, 1912. 116 1. 

Az erdélyi magyarok tudományos társasága 1931 augusztusában Nagy-
enyeden ta r to t t a meg tizedik vándorgyűlését. Az emlékkönyvben közzétett fel-
olvasások közül a következő tanulmányok érdeklik szaktudományunkat: Kris-
tóf György: Kazinczy és Erdély; Járai István: Körösi Csorna Sándor; Szabó 
Attila: Adalékok és szempontok a magyar diákéneklés irodalomtörténeti vizs-
gálatához. Kristóf György tanulmányában gondosan egybeállítja és behatóan 
elemzi mindazokat a mozzanatokat, melyek a széphalmi vezért, személyében és 
munkáiban Erdélyhez fűzték. Járai István Csorna Sándorról való megemléke-
zése kegyeletes visszapillantás az áldozatos életű nyelvtudós pályájára. Szabó 
Attila értekezésének a népköltészet kutatói jó hasznát látják, a szerző érde-
kes adalékokat gyűjtött a kérdés megoldásához. 

Biczó Ferenc: Kazinczy Ferencnének, gróf Török Zsófia-
nak férjére vonatkozó eddig kiadatlan levelei. Sajtó alá rendezte, 
bevezetéssel ellátta. (A kaposvári egyesületi leánygimnázium értesítője. 1932.) 

Kazinczyné hat levelének közlése. A levelek leírják Kazinczy halálát, 
özvegyének lelkiállapotát, férje műveinek kiadása ügyében való fáradozásait, 
családi dolgait. A szerző e levelek alapján Kazinczynét a legeszményibb ma-
gyar nőalakok közé sorolja. Függelékül még több egykorú levelet közöl, ezek 
közül irodalomtörténeti érdekű gróf Dessewffy József négy és Szemere Pál egy 
levele. N. S. 

Császár Ernő: Papp Ferenc nyugalomban. (A budapesti m. kir. 
középiskolai tanárképzőintézet gyakorló-középiskolájának értesítője. 1932.) 

Papp Ferenc, a jeles irodalomtörténetíró búcsúztatása 35 évi tanári, 
ebből 14 évi gyakorló-középiskolai működése után, nyugalombavonulása alkal-
mából. Nemes emelkedettséggel s magvas tömörséggel rajzolja az ünnepeltnek 
tanári és tudósi pályáját. Jól esik látni, hogy a tudós tanár munkásságát min-
den illetékes tudományos fórum elismerte és méltányolta. N. S. 

Csáthy Gyula: Az olasz pásztorköltészet és hatásai irodal-
m u n k b a n . (A pécsi m. kir. Zrínyi Miklós reáliskolai nevelőintézet értesítője. 
1932.) 

A szerző bő irodalmi apparátus alapján ismerteti az olasz pásztorkölté-
szet keletkezését, felvirágzását, részletesen tárgyalja Sannazaro Árkádiáját, 
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Tasso Amintáját, Guarini Pastor fidoját, Marinot és Metaçtasiôt. A magyar 
irodalomból Balassi Credulus és Júliájának, Zrínyi idilljeinek s Csokonai pász-
torkölteményeinek olasz forrásaira utal. N. S. 

Fábián Gyula: Faludi útra kél. Iskolai színjáték három felvonás-
ban. (A szombathelyi Faludi Ferenc-reáliskola értesítője. 1932.) 

Ismét egy szép példája az iskola névadó író-patrónusa kultuszának. 
Érdekes kis történetben magyarázza meg, miért lett Faludi, vagyonos szülők 
egyetlen fia, jezsuita szerzetes. Jó korképet festő, könnyen perdülő, hazafias 
szellemű kis darab. N. S. 

Fürst Ilona: Dóczi Lajos mint német író. Egy zsidó írói nem-
zedék típusa. Budapest, 1932. 108 1. 

A dolgozat a Petz Gedeon, Bleyer Jakab és Schmidt Henrik által szer-
kesztett Német Philologiai Dolgozatok során jelent meg: Gondos munka, töké-
letesen megvilágítja témáját. D. L. a maga korában német írónak is figyel-
met érdemlő egyéniség volt, értékesebb munkáit magyarul írta ugyan, de publi-
cisztikai működésével és a magyar írók munkáinak német nyelvre való fordí-
tásával jelentős érdemeket szerzett a hazai német irodalom történetében is. 
A szerző a következő fejezetekben világítja meg tárgyát: Dóczi gyermekkora, 
Dóczi Budapesten, Bécsben, Dóczi a tárcaíró, a műfordító, utolsó évei Buda-
pesten, pályája és egyénisége. 

Gyomlay László: Űjabb pedagógiai áramlatok a magyar 
nevelésben. Budapest, 1932. 90 1. 

Ez a pedagógiai tanulmány részben irodalomtörténeti vonatkozású is. 
A szerző előadásmintákat közöl az iskolánkívüli népműveléshez; bemutatja, 
hogyan kell feldolgozni Arany János műveit és Jósika Miklós Abafiját a sze-
rényebb igényű hallgatóság számára. Munkájának befejezése: Pest vármegye és 
a magyar irodalom. 

György Lajos: Kónyi János Democritusa.Budapest, 1932.1761. 
A nagyértékű összehasonlító irodalomtörténeti tanulmányt a szerző szék-

foglaló értekezésül olvasta fel a M. T. Akadémia egyik ülésén. Fejtegetéseiből 
nemcsak Kónyi János irodalomtörténeti érdemei bontakoznak ki, hanem a 
magyar anekdotagyüjtemények fejlődésének útvonalai is. A szerző világiro-
dalmi olvasottsága nem mindennapi; meglepő, hogyan kíséri nyomról-nyomra 
egy-egy Kónyi-anekdota eredetét évszázadokon keresztül. 

Kovács Gyula: A százéves Bélteky-ház. Emlékezés Fáy András-
ról. (A budapesti IX. ker. áll. Fáy András-reálgimnázium értesítője. 1932.) 

Képekkel díszített, meleghangú cikk az iskola névadó író-patrónusáról, 
társadalmi regényének, a Bélteky-ház megjelenésének százéves fordulója alkal-
mából. Ismerteti Fáy életének s társadalmi működésének főbb adatait, irodalmi 
munkásságát, elsősorban meséit, külön fejezetben tárgyalja a Bélteky-házat ; 
végül megállapítja a bensőséges Fáy-kultusz teendőit a nevét viselő iskolában 
s azon kívül. N. 8. 

Kozma Antal: Fénelon Télémaquejának egy XVIII . századi 
magyar verses feldolgozása. Pécs, 1932. 80 1. 

A dolgozat két részre oszlik: az egyik rész Fénelon nagyhatású munká-
jának fogadtatását tárgyalja az európai irodalmakban, a másik rész Hriagyel 
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Márton XVIII. századi magyar pap verses Telemachusáról szól. Amit erről az 
elég ismeretlen témáról egybe lehet állítani, azt a szerző mind összekereste és 
kellő kritikával ismertette. A magyar verses elbeszélés fejlődésének kutatói és 
a külföldi irodalmaknak a mi irodalmunkra való hatásának nyomozói minden-
esetre hasznát látják munkájának. 

Kristóf György: Kritikai szempontok az erdélyi irodalmi 
életben. Kolozsvár, 1931. 128 1. 

Valóságos vezérkönyv ez a mű azok számára, akik tudni óhajtják, mi-
lyen gondolatok foglalkoztatják Erdély íróit az összeomlás óta, hogyan fejlő-
döt t az erdélyi magyar irodalom a legutóbbi tizenkét esztendő alatt. Kristóf 
György a magyar irodalom múltját és jelenét egyforma hivatottsággal vizs-
gálja, a multat nem az erőszakos átértékelő szemüvegén keresztül nézi, a jelenbe 
beleviszi az alaposan képzett irodalomtudós szempontjait. György Lajossal 
együtt neki vannak legnagyobb érdemei abban, hogy az egységes magyar szel-
lemi hagyományok nem szakadtak meg az átcsatolt területen s a hangulat sze-
rint bírálgató zsurnalisztika mellett az irodalomtörténet is megnyilatkozhatik 
az erdélyi Helikon eléggé bizonytalan vidékein. 

Lepold Antal: Emlékezés P. Rosty Kálmánról. — Matkovics 
László: P. Rosty Kálmán S. J. születésének százados évfordu-
lója, életrajza és költészete. — Nagyfalusy Lajos: Gulyás Ferenc 
S. J . (A kalocsai érseki gimnázium értesítője. 1932.) 

A kalocsai Jézus-társasági gimnázium a XIX. század legnagyobb magyar 
jezsuitája, Rosty Kálmán (1832—1905) emlékének szenteli Értesítőjét, szüle-
tésének százados évfordulója alkalmából. A jeles költő négy évtizedig (1865— 
1905) volt az intézetnek tanára. Egyéniségét és költészetét plasztikus voná-
sokkal állít ja elénk Lepold prelátus emlékboszéde. Matkovics érdemes tanul-
mánya az eddigi irodalom lelkiismeretes felhasználása mellett sok új adatot is 
ad. Alkalmas arra, hogy ráirányítsa a figyelmet Rostyra, a költőre. Rosty egy-
aránt művelte a lírát, epikát s a drámát; korának Mindszenty mellett a leg-
kiválóbb vallásos költője. A jubiláris emlékezésekhez harmonikusan csatlakozik 
Gulyás Ferenc nekrológja. Gulyás főműve az álhoméroszi Béka-egérharcnak 
zamatos hexameteres fordítása. (1903.) T. K. 

Lőrincz Jenő: A XX. század magyar lírikusainak főpro-
b l é m á i . (A makói áll. Csanád vezér-reálgimnázium értesítője. 1932.) 

Az értekező szerint e főproblémák: az én-kultusz; a pénz-kultusz, helye-
sebben panasz a pénztelenségre; a Budapestre zsúfolódott költők vágyódása a 
vidék után; a nagyvárosi erotika, a pesszimizmus; a halál kérdése; az Isten 
keresése; a hazafiság, de nem az, mely szavakban és ünnepélyekben éli ki ma-
gát, hanem egyetemes, a nemzet minden rétegét felölelő; a szociális kérdés; a 
gyermek meglátása. Bár a modern költőkből vegyesen idéz, mégis úgy látszik, 
hogy szerinte mindezen problémák Ady Endre költészetében gyökereznek. N. S. 

M a g y a r I r o d a l m i R i tkaságok . Szerkesztette Vajthó László. Buda-
pest, 1932. Egyetemi Nyomda. 

13. szám. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai Második sorozat. 
(A debreceni felső kereskedelmi fiúiskola ifjúságának kiadása. Juhász Géza 
tanár irányításával.) — 14. szám. Vedres Is tván: A Tiszát a Dunával öszve-
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kapcsoló új hajókázható csatorna. (A budapesti székesfővárosi Széchenyi Ist-
ván felső kereskedelmi fiúiskola ifjúságának kiadása. Krisch Jenő igazgató és 
Farkas László tanár irányításával.) 

Rajka László: Jókai Kalandora. Kolozsvár, 1932. 22 1. 
Székfoglaló az erdélyi katholikus akadémia egyik ülésén. Érdekes tar-

talmú, jól megírt munka; most pillanthatunk igazán bele, hogy az Egy hír-
hedett kalandor a tizenhetedik századból milyen források nyomán és hogyan 
épült fel izgalmas kalandregénnyé? Jókai egy német történeti munka alapján 
ír ta meg Hugó tüzér életének csodás történetét: a téma pompás feldolgozása 
tehetségének egyik fényes bizonyítéka. 

Tiinár Kálmán: Rosty Kálmán S. J. élete és műfordítása. 
Kalocsa, 1932. 32 1. 

Az érdemes jézustársasági atya születésének századik évfordulójára 
készült dolgozatban megvannak R. K. életrajzi adatai, továbbá műfordításai-
nak egybeállítása és jellemzése. A szerző kegyelettel újította meg a végképen 
feledett költő és műfordító emlékét, eddig ismeretlen dolgokról alapos elmélye-
déssel írt. 

Valent István: Verseghy Ferenc hamvainak hazaszállítása. 
(A szolnoki áll. Verseghy Ferenc-reálgimnázium értesítője. 1932.) 

Részletes leírása a szolnoki Verseghy Ferenc Irodalmi Kör azon lelkes 
tényének, hogy a budai vízivárosi temető kiürítése alkalmából az o t t nyugvó 
Verseghy Ferenc hamvait szülővárosába, Szolnokra vitette s ünnepélyes kere-
tek között nyugalomra helyezte. N. S. 

Zlinszky Aladár: Bánóczi József emlékezete. Budapest, 1931. 
Akadémiai Emlékbeszédek. XXI. 6. 

Az emlékbeszéd a tulajdonképeni tárgyon kívül behatóan és eredeti fel-
fogással rajzolja meg az egész kort is, amelyben Bánóczi József munkássága 
lefolyt. Bánóczi filozófusnak készült s egyszerre csak Révai Miklós és Kis-
faludy Károly pályanyertes életrajzaival tűnt fel. Ezt a szerző azzal a kor-
hangulattal magyarázza, mely Bánóczit is magával ragadta. A nemzeti tudo-
mányok — a történelem, irodalomtörténet, nyelvészet — a hetvenes-nyolcvanas 
években lendülnek fel; ez a kor kezdi meg a tudomány szervezését, mely nélkül 
nincs igazi nagyobbszabású tudományos élet; tudományos társaságaink java-
része ekkor keletkezik. Bánóczi Szarvas Gábor köréhez csatlakozott, i t t érte-
sült az akadémiai pályázatról, ilyen előzmények után írta meg Révai életét, 
majd Kisfaludy Károlyét. Nagyok az érdemei a romanticizmus fogalmának 
meghonosításában is, melynek jogosultságát irodalmunkban éppen bírálói, 
Gyulai és Vadnay, de régebben már Brassai is tagadták. Bánóczi nemcsak Kis-
faludyt t a r t o t t a romantikusnak, hanem Széchenyit is. (Zlinszky a realista 
regényírók fellépéséig szeretné kiterjeszteni a romanticizmus körét s így Petőfit 
és Aranyt is ide sorozza.) Révai költészetében Bánóczi a magyar renaissance 
jelentkezését l á t j a : Zlinszky figyelmeztet rá, hogy az ó-klasszikusnak nevezett 
iskola költészete voltakép a latinnyelvű barokk jezsuitaköltészet magyar foly-
tatása, tehát már messze esik a renaissancetól. Az emlékbeszéd Bánóczi tanári 
és felekezeti irodalmi működésének ismertetésével végződik, ez javarészt a zsidó 
tanítóképzőintézet, az Izraelita Irodalmi Társaság és a Magyar Zsidó Szemle 
körében folyt le. (B. L.) 


