
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Az irodalom kitagadottjai. 
Hivatalos adatok alapján összeállította GULYÁS PÁL. 

A m. kir. postavezérigazgatóság „A postai szállításból ki-
tiltott vagy bíróilag lefoglalt sajtótermékek jegyzéke" címen ez 
év elején egy igen érdekes füzetet adott ki, amelyben fölsoroltat-
nak mindazok a könyvek, füzetek és röplapok, amelyek vallási, 
erkölcsi vagy köz-, illetve magánjogi szempontból a könyvárusi 
forgalomból kitiltattak. Minthogy e sajtótermékek legnagyobb 
része külföldi nyomtatvány, a belföldiek pedig — éppen a bírói 
lefoglalás következtében — a Corvina hivatalos bibliográfiájá-
ban nem szerepelhetnek, félő, hogy végleges feledésbe merülnek. 
Pedig egy részük napjaink irodalom- és műveltségtörténetének 
majdan i kutatóit kétségtelenül érdekelni fogja. Azt hisszük, 
hogy nem végeztünk fölösleges munkát, amikor e szigorúan tudo-
mányos érdektől indíttatva, az Irodalomtörténet hasábjain közöl-
jük a magyar Index librorum prohibitorum-ot. Összeállításunk-
ból a röplapokat, folyóiratokat vagy egyes lapszámokat mellőz-
tük s csakis a némi szellemtörténeti jelentőséggel bíró önálló 
kiadványokra szorítkoztunk. Ezek közt magyar írók idegen 
nyelvű írásait, valamint külföldi munkák magyar fordításait is 
fölvettük, mivel úgy véltük, hogy forrongó korszakunk szellemi-
ségének ezek is többé-kevésbbé jellegzetes megnyilatkozásai. 
Az egyes címeket megelőző * (csillag) azt jelenti, hogy az illető 
műtől nemcsak a postai szállítás jogát vonták meg, hanem azt 
az ügyészség bíróilag is lefoglaltatta. 

A mi diktatúránk. Bécs, 1932. 
*Árkássy Károly. Állásaink előtt ezer-

nyi halott fekszik. Bp., 1930. 
Balog János, Révész R. Imre. Az 

épülő szocializmus. Moszkva, 1931. 
Barta Lajos. Mult. Hol?, 1924 (?). 
Barta Sándor. Csodálatos történet, 

vagy mint fedezte fel William 
Cookendy polgári riporter a föl-
det, amelyen él. Kassa, 1929. 

Benkő Ervin. Egy úrifiú története. 
Bécs, 1921. 

Beszélhet az élő a halottal. Brook-
lyn, 1925. 

Biblia (A) a pokolról. Brooklyn, 1925. 
Biró Lajos. A zsidók útja. Bécs, 

1923. Pegazus. 
Boroviczény Aladár. Der König und 

sein Reichsverweser. München, 
1924. 

10* 
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*Böhm Vilmos. Ellenforradalom. Mün-
chen, 1924. 

•Böhm Vilmos. Két forradalom tüzé-
ben. München, 1924. (Németül is: 
Im Kreuzfeuer zweier Revolutio-
nen. U. о., 1925.) 

*Böhin Vilmos. Októberi forradalom. 
München, 1925. 

Böhm Vilmos. Proletárdiktatúra. 
München, 1926. 

Brupacher E. Gyermekáldás, mag-
zatelkerülés, magzatelhajtás. Kassa, 
1926. 

•Callidus. Vénusz csodatétele. Pádua, 
1926. 

•Casanova Jakab. (Seingalti) emlék-
iratai. Bp., 1929. 

•Chaldeus Simon. A zsidó világszö-
vetség veszedelme az emberiségre. 
Bp., 1928. 

•Czifra Géza. Kárhozott asszonyok. 
Bécs, 1926. 

"Czimmer Károly. A szegedi Belvá-
rosi Kaszinó 100 éves története. 
(1829—1929.) Szeged, 1929. 

Diner Dénes (József), Joseph. La 
Hongrie. Paris, 1927. 

Diószeghy Tibor. Bökversek. Bécs ( ?), 
1924 (?). 

Diószeghy Tibor. Darutoll. Bécs, 1920. ' 
Diószeghy Tibor. Ktilön vélemény. 

Bécs, 1924 (?) . 
Ditrich. Háború Kínában. Interven-

tio. Világháború. Hol?, 1932 (?). 
•Építés orgonája. Bp., 1922. 
•Erato. Bécs, 1927. 
Erdélyi Jenő. 1918—1928. A ma-

gyarság az utódállamokban és Ma-
gyarországon. Pozsony. 1928. 

•Ezeregyéjszaka könyve. Bp., 1920. 
Jókai és Löbl. 

Farkas Antal. Bujdosó Péter nótás-
könyve. Bécs, 1923. 

Farkas Antal. Papkisasszony, Bécs( ?), 
1924 (?) . 

•Fehér Ferenc. Éljen a háború. Po-
zsony, 1932. 

•Fenyő László versei. Bp., 1922. 

Fordítsuk meg a fegyvereket. Pá-
rizs, 1932. Franciaországi Magyar 
Kezdeményező Bizottság. 

Forster W. Z. Az amerikai munkás-
mozgalom csődje. Brooklyn, 1925. 

Gábor Andor. Az én hazám. Bécs (?), 
1924 (?). 

Gábor Andor. Halottak arcai. Bécs, 
1924. • 

Gábor Andor. Itt jön Jászi Oszkár, 
aki megeszi Lenint. Bécs, 1924. 

Gábor Andor. Miért szégyen élni s 
nem kiáltani? Bécs, 1925. 

Gábor Andor. Zalaegerszeg. Bécs (?), 
1924 (?). 

•Galló István. Le az álarccal! Néhány 
szó a munkások álbarátairól. Bp.. 
1922. 

•Garami Árpád. Kokott vagy úrinő. 
Karcag, 1928. 

•Garami Árpád. A szerelem őrültjei. 
Karcag, 1928. 

Garami Ernő. Forrongó Magyaror-
szág. Bécs, 1922. 

•Gergely Sándor. Valami készül. Bp., 
1931. 

•Glaesner, Ernst. A 902-esek. Párizs, 
1930. (Taraszov alatt is szerepel.) 

Göndör Ferenc. Vallomások könyve. 
Bécs (?), 1924 (?). 

Győry Endre. A kapu előtt. Temes-
vár, 1928 (?). 

Hajnal Jenő. Hamburgerné. Bécs, 
1924 (?). 

Halmi József. Fekete könyv Kecs-
kemétről. Bécs, 1924 (?). 

Halmi József. Hajmáskér. Bécs, 
1924 (?). 

*Harc a köztársaságért. Bp., 1926. 
Hercz György. Versek. Berlin, 1922 (?). 

•Hodanu, Max. „Igazán a gólya hozza 
a gyerekeket." Bp., 1931. 

•Horváth Rezső (Pécsi). Mégis ki-
süt a nap. Bp., 1931. 

•Illés Béla. Die Generalprobe. Der 
Roman der ungarischen Revolu-
tion. Berlin—Wien—Zürich, 1932. 

Isten hárfája. Kolozsvár, 1925. 
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Isteni (Az) terv a korszakokban. 
Brooklyn, 1927. 

"Istrati Panait. Más fény felé. I. Hely-
telen utakon. II. A szovjet 1930-
ban. Bp., 1930. 

Jászi Oszkár. Magyar kálvária, ma-
gyar feltámadás. Bécs, 1921. 

Jászi (Oszkár), Oscar. Magyariens 
Schuld, Ungarns Sühne. München, 
1923. 

Jászi (Oszkár), Oscar. Revolution 
and counter-revolution in Hungary. 
London, 1929 (?). 

Játék a tűzzel. Temesvár, 1928 (?) . 
Jean vallomásai. Temesvár, 1928 (?). 

•József Attila. Döntsd a tőkét, ne si-
ránkozz. Bp., 1931. 

*Kamaszszerelem. Bp. (1929). Világ-
irodalom. (Bécs, Vernay-ny.) 

Károlyi Mihály (Gr.). Egy egész \ i-
lág ellen. München, 1923. (Néme-
tül is: Gegen die ganze Welt. 
U. о., 1924. Musarion-Verlag.) 

'Károlyi Mihály (Gr.) levele a ma-
gyar munkássághoz. Bp., 1926. 

Károlyi Mihály (Gr.). Tiétek a föld. 
Üzenet a magyar földmíves sze-
génységnek. Párizs, 1931. 

Kassák Lajos. Novellás könyv. Bécs, 
1922 (?). 

Kassák Lajos. Máglyák énekelnek. 
Bécs, 1924. 

Kassák Lajos. Világanyám. Bécs. 
1921. 

Kaviár. Temesvár, 1927. 
Keller Imre. A hideg szemmel né-

zett antiszemitizmus. Rimaszombat, 
1929 (?). 

Kémeri Sándor (Bölöni Györgyné). 
Die Kerker von Budapest. Dres-
den, 1932. 

Kémeri Sándor (Bölöni Györgyné). 
Szenvedések könyve. Páris, 1930. 

"Kerecseny János. A gyűlölet földje. 
Bp., 1932. 

"Kereszténypénz, zsidópénz és zsidó-
kérdés. Bp., 1925. 

*Kis Jenő. Vissza a tömeghez. Пр., 
1928. 

Kollontay Alexandra. A család és 
a kommunizmus. New York, 1926. 

Kolozsvári Balázs (Kún Béla). For-
radalomról forradalomra. Hol?, 
1924. 

Kolozsvári Balázs (Kún Béla). Pár-
tok szerepe a diktatúra keletkezé-
sében. Hol?, 1924 (?) . 

Kondor Bernát, Agitátor élmények. 
Bécs, 1923. 

* Kovács Lajos. Harc. Versek. Bp., 
1930. 

Kövér Ibrahim. Der zweite Sohn 
Gottes auf der Weltreise. Bécs, 
1926. 

Kún Béla, 1. Kolozsvári Balázs. 
*Le a toloncházi munkásnvúzással ! 

Bp., 1927. 
Lenin. Döntsétek ki a határköveket. 

Bécs, 1921. Üj Harcos. 
Lenin. A proletár ifjúság feladatai-

ról. Bées, 1921. 
Lissagarai (Weltner Jakab). Az 

1871. évi kommün története. Bécs, 
1923. 

Lőwy Ödön. Az emigráció kupHcei. 
Bécs, 1923. 

Luxenburg, Rosa.Tömegsztrájk.Bécs, 
1927. 

Magyar Lajos. Márianosztra. New 
York, 1925. 

*Mámor és arany. Békés, 1927. 
*Margueritte, Victor. Az élettárs. Ford. 

Bartos Z. Bp., 1924. 
*Margueritte, Victor. Lerbier kisasz-

szony legényélete. Bp., 1923. 
Marx. Karl. A tőke. Bécs, 1922. 
Megszólal a történelem. Nagybocs-

kerek, 1927. 
Mennyei manna. Kolozsvár, 1925. 

*Mi történt április 6-án és 7-én? 
Bp., 1932. 

Mihályi Imre. Búcsúzó és beköszöntő. 
Glenfield, 1921. 

Mihályi Imre.'Vígasztalás. New York, 
1921 (?) . 
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Milleniumi (A) hajnal himnuszai. 
Kolozsvár, 1925. 

*Mirbeau Octave. Kínok kertje. Bp., 
1924. 

•Mise. Szeged, 1927. 
*Mit akar a kommunista ifjúmunkás 

internacionale. Bécs, 1921. 
*Mit akartok füzesgyarmati reformá-

tusok? Füzesgyarmat, 1922. 
Mit mond a biblia a pokolról. Ko-

lozsvár, 1925. 
Mór Zoltán. Álom és valóság is. 

Bécs, 1921. 
*Morocz János (Martosi). Órák és 

napok egy ember életéből. Bp.. 
1921. 

Most (A) élő emberek közül mil-
liók sohasem halnak meg. Briok-
lyn, 1925. 

Mozgalom-Térítő (A) Pál. Bécs, 
1925. 

*Mult, jelen, jövő. Igaz szavak a 
dolgozó magyar néphez. H. п., 
1924. 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Barm-
herziger Kaiser. Leipzig, 1926. 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Der Erz-
schwab. Leipzig, 1926. 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Die Glo-
cken der Heimat. Leipzig, 1926 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Götter-
dämmerung. Leipzig, 1926. 

Müller-Guttenbrunn. Adam. Der gros-
se Schwabenzug. Leipzig, 1926. 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Josef der 
Deutsche. Leipzig, 1926. 

Müller-Guttenbrunn, Adam. Der kleine 
Schwab. Leipzig, 1926. 

*Nádass József. Te és ti. Bp., 1931. 
Nagy Andor. Fergeteg. Regény a 

fehér terrorról. Hol?, 1924 (?). 
Ormos Ede. Mi okozta Magyarország 

szétbomlását? Hol?, 1924. 
»Ott lenn. Bp., 1926. 
Paál Ferenc. Hamu alatt. Bécs, 

1924 (?). 
*Palasovszky Ödön. Reorganizáció. 

Gvoma, 1924. 

* Pesti (A) tyúk. Bp., 1926. 
Pogány József. A fehér terror Ma-

gyarországon. Bécs (?), 1924 (?). 
Pogány József. Üsd a zsidót. Hol?, 

1924 (?). 
Ráez Béla. Vörösek és fehérek het-

ven év előtt. Bécs, 1924. 
Rácz László. A rutén dolgozók és a 

világforradalom. Bécs, 1921. 
* Radnóti Miklós. Űjmódi pásztorok 

éneke. R. M. versei. Bp., 1931. 
líákos (Ferenc), Franz. Revolutio-

näre Gerichtsbarkeit. Hol ?, 1924 (?). 
'Remenyik Zsigmond. Bolhacirkusz. 

Bp., 1932. 
Révész Béla. Proletárok kis könyve. 

Hol?, 1924 (?). 
Koboz Imre. őszinte szó az emigrá-

ciós politikáról. Hol?, 1924 (?). 
* Röpirat a szerelemről. Bp., 1930. 

• Kudus László. A kommunista forra-
dalom alapelvei. Bécs, 1921. 

Rudas László. A szakadás okmá-
nyai. Bécs, 1924 (?). 

* Rutherford J. F. Béke vagy há-
ború. Brooklyn, New York, Magde-
burg, 1932. 

* Rutherford J. F. Elnyomás mikor 
fog végződni. Brooklyn, Magle-
burg, 1932. 

Rutherford J. F. Évkönyv. Brook-
lyn, 1929 (?). 

* Rutherford J. F. Hol vannak a ha-
lottak? Brooklyn, Magdeburg, 1928 
és 1930. 

Rutherford J. F. Királyság — a vi-
lág reménysége. Brooklyn, 1930. 
Nemzetközi Bibliatanulm. Társ. 

Rutherford J. F. Mennyország vagy 
tisztítótűz. Brooklyn, 1932 (?). 

Rutherford J. F. Teremtés. Brook-
lyn, 1932 (?). 

Rutherford J. F. A teremtés törté-
nete képekben. Brooklyn, New 
York, Kolozsvár, stb., 1925. 

*Savarin. A bujaság himnuszai és 
egyéb erotikus költemények. H. п.. 
1927. 



147 KISEB1Î K Ö Z L E M É N Y E K 

•Schnitzler Arthur. Körtánc. (Rei-
gen.) Békéscsaba, 1925. 

•Scultéty József. Még egyszer a volt 
Felső-Magyarországról. Túrócszent-
márton, 1931. 

•Supka Géza. A nagy dráma. Mis-
kolc, 1925. 

Szabó Ervin. Társadalmi és párt-
harcok a 48—49-es magyar for-
radalomban. Bécs, 1922. 

* Szabó László. A bolsevizmus Ma-
gyarországon. A proletárdiktatúra 
okirataiból. Bp., 1920. 

»Szakadék (A) mélyéről. Bp., 1926. 
Szántó Béla. A magyarországi pro-

letariátus osztályharca és dikta-
túrája. Hol?, 1924 (?) . 

Szende Pál. Üj október felé. Hol?, 
1924 (?) . 

*Szép Ernő. Szegény, grófnővel ál-
modott. Bécs, 1926. 

•Szilágyi, Andreas. Demeter der 
Schweinehirt. Leipzig—Wien, 1932. 

Színésznő (Egy) emlékiratai. Temes-
vár, 1928 (?) . 

'Szociáldemokrata füzetek. 1. szám. 
Lássunk tisztán! Bp., 1932. 

Szocializmus (A) és a biblia. Ko-
lozsvár, 1925. 

Szövetség (A) sátora, mint a jobb ál-
dozatok árnyéka. Brooklyn, 1929 ( ?). 

Sztálin elvtárs nagy beszéde a Szov-
jetszövetség XVI. kongresszusán. 
Prága, 1930. 

Taraszov. 902-esek. Párizs, 1930 (?). 
(Glasner, Ernst alatt is szerepel.) 

Taskend, a bőség városa. Párizs, 
1932. 

Teremtés (A) hat napja. Brooklyn, 
1925. 

Tíz szűzleány vallomása. Temesvár, 
1928 (?). 

*Űj utakon új Magyarországért. Mis-
kolc, é. n. (1929.) 

•Űjabb hírek a Schwarz-dinasztiáról. 
H. n„ 1924. 

•Űjabb 497 magyar túsz Oroszország-
ban. H. п., 1921. 

*Cjhelyi Nándor. A nők ura. Bp., 
1923. 

"Üjhelyi Nándor. A szerelem forra-
dalma. Bp., 1923. 

Űr (Az) visszajövetele. Brooklyn, 
1927. 

•Utolsó (Az) Hunfalvy. Miskolc, 1929. 
•Utolsó (Az) koronás Habsburg és 

a monarchia szétporlasztása. Bp., 
1924. 

•Utolsó száz napunk. Debrecen, 1920. 
Varga (Jenő), Eugène. La dictature 

du Proletariat. Paris, 1923. 
Varga (Jenő), Eugen. Die wirtschaíts-

politische Problemen der proleta-
rischen Diktatur. Hol?, 1924 (?) . 

•Verona, Guido da. Élők pokla. Bp., 
1929. 

Vigasz a népnek. Brooklyn, 1927. 
Világnyomorúság miért? A gyógy-

szer. Brooklyn, 1925. Kissé válto-
zott címmel: Kolozsvár, 1925. 

•Vita sexualis. 2 köt. Bp., 1929. 
Weltner Jakab, 1. Lissagarai. 
Zászló a népeknek. Brooklyn, 1927. 

Módszertani munka az összehasonlító 
irodalomtörténetről. 
Ismerteti: ELEK OSZKÁR. 

Szakjának európai vonatkozásban is egyik legkiválóbb mes-
tere, Paul Van Tieghem, a párizsi egyetemen az összehasonlító 
irodalomtörténet előadója, jelentős módszertani könyvet írt.. Van 
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Tieghem a magyar érdeklődésre már azért is számot tarthat , 
mert egy régibb, eleven és színes nyelven írott művében (Précis 
d'Histoire littéraire de l'Europe depuis la Renaissance, 1925) iro-
dalmunkat, Balassi Bálinttól kezdve, szerető, megértő figyelem-
mel méltatja s helyét Európa három évszázados szellemi moz-
galmaiban jól lá t ja , megnyugtatóan értékeli is. 

Nálunk szintén lendületet vett az irodalomtörténetírás ösz-
szehasonlító i ránya: ez a második ok, mely a r ra kötelez, hogy 
Van Tieghemnek La Littérature comparée-ben (Paris, 1931, 222. 1.) 
kifejtett szempontjaira meg elméletére felfigyeljünk. 

A bevezetésben megemlékszik az irodalom fogalma és az 
irodalomtörténet meghatározása körüli francia módszerekről; ki-
pillant a hasonló célt követő folklore-ra is. 

Gondos kritikai latolgatással jeleskedő fejezetben tárgyalja 
az összehasonlító irodalomtörténeti kutatás múlt ját Francia-
országban, de nem feledkezik meg a kiváló német tudósokról 
sem. Szabatosan igyekszik megállapítani az összehasonlítás mi-
voltát, mértékét, jogosultságát s a kitűnő kutatók érdemeit. 
Az ellenvetésekre az összehasonlító irodalomtörténetíró számára 
kijelölt célkitűzéssel felel: „Arra szorítkozik, hogy tanulmá-
nyozza, a mű mennyiben fűződik másokhoz sugalmazottságában, 
lényegében, alakjában, stílusában. Gyakran annak a megállapí-

eszmél, hogy az író szelleme — ez a szellem pedig nem 
olyan elszigetelt, sem oly levegőtlenűl áthatolhatatlan, mint tart-
ják — bizonyos idegen elemekkel való érintkezés útján gazdago-
dott, szélesedett és módosúlt." (45. 1.) 

Hangoztat ja a szöveg alapos tanúlmányozásának szükséges 
voltát. Kiemeli s egy kitűnő, a spanyol irodalom kutatása körébe 
vágó példával vi lágít ja meg a hipotézis jelentőségét. Másod- és 
harmadrangú írók s irodalmi lapok tanúlmányozását azért ta r t ja 
üdvösnek, mert „a kor szellemi hőmérsékletét" keltik ú j életre. 
Fontosnak ítéli annak a jelenségnek figyelemmel kísérését is, 
hogy a vizsgált korszakban milyenek voltak a nemzetek között 
a főbb politikai, társadalmi, bölcseleti, vallási, tudományos és 
művészi kapcsolatok. 

Megállapítja az összehasonlító irodalomtudománynak, hogy 
úgy mondjuk, parcelláit, s mindegyiket külön-külön veszi szem-
ügyre. 

A műfajok átvételének, vagy átalakításának kérdése nem 
egyszer az összehasonlító irodalomkutató feladata. Ezt a munkát 
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genolágiai-nak nevezi. A prózai műfajok köréből vett változatos 
példák után a költőiekre tér. I t t többek közt azt is megemlíti, 
hogy Tasso „Megszabadított Jeruzsálembe kisugárzik az egész 
kereszténységre, „Magyarországtól Portugáliáig és' Svédorszá-
gig". (77. 1.) A drámairodalomban kivált Shakespeare jelentősé-
gét hangsúlyozza. 

Nem kevésbbé becsüli vizsgálatraméltónak a verselés hatá-
sának nyomozását; így rámuta t arra, hogy Petrarca szonettje 
s Dante terzinája nagy hódítást tett. A stílushatásra vonatkozóan 
is mélyen szántók Van Theghem észrevételei. 

Ilyen alaposan fejtegeti a tárgytörténetet is (tématológia). 
Jelenségeit gondosan osztályozza, megkülönböztetve legfinomabb 
árnyalatait . Példái közül a Don Juan-tárgy eleven áttekinté-
sét kell kiemelnünk. Nem feledi az eszmék és érzelmek hatásá-
nak vizsgálatát sem. Külön fejezetekben tárgyal ja a vallási, böl-
cseleti, erkölcsi, esztétikai és irodalmi eszmék hódító ú t já t ; mind-
ezt cáfolhatatlanú.1 meggyőző példák reflektorerejével világítja 
meg, megjelölve Spinoza, Leibniz, Hegel, Taine filozófiai sugal-
mazását, a preromantika forrásai között pedig Dubos, Shaftes-
bury, Bodmer és Breitinger ébresztő erejére utalva. 

Az érzelmek kifejezésében is megtalálja a hagyományt és 
az utánzat mozzanatát. Kiválik ezúttal a szerelmi érzés költői 
nyilvánulatainak elméletmegvilágító boncolgatása. 

A költő és író köztudatban élésére vonatkozó tanulmánynak 
doxológia nevet ad; kitűnő példaként Baldensberger Goethe en 
France-kra is hivatkozik. 

Tanúlinány tárgya lehet két kultúra egymáshoz való köze-
ledésének vagy az irodalmak általános egymásrahatásáuak kér-
dése is. (Dupouy: France et Allemagne.) Kutatni lehet azt is, 
milyen hatással van egyik író a másikra, vagy egész korszakra, 
irányra. így a XVII I . század francia leíró költészetének fő-
mintá ja Thomson Seasons-e. E nemben nagyszabású tudós mun-
kákra találunk, közülük kivált Estève-nek a francia romantika 
és Byron, Eggli-nek pedig Schiller és a francia romantikusok 
viszonyát fejtegető könyvét kell kiemelnünk. 

Talpraesett megfigyelései vannak egy-egy mű elterjedéséről 
és népszerűségéről. Meggyőző példákkal igazolja, hogy egyes 
írók erkölcsi és szellemi egyéniségükkel hatottak, mint Rousseau, 
mások technikájukkal, mint Petrarca. Nem kevésbbé jelentős 
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a tárgyi hutás: a spanyol dráma 1570-től 1660-ig a francia, német 
drámaírók kimeríthetetlen tárháza. 

A forráskutatást krénológiá-nak nevezi. Nem feledi az esz-
mei forrásokat sem, mint amilyen Locke-nak Montesquieu-t és 
Rousseau-t sugalmazó gondolatvilága. Részletező fejezetben elemzi 
a közvetítés kérdését is (mesológiá-nak hívja). Ezúttal szól az 
irodalmi körökről, társaságokról (pl. a Pléiade és Hainbund), 
a szalonokról: a Rambouillet-palota melegágya a hispanizmusnak 
és az italianiznmsnak. Említi a fejedelmi udvarokat is: a szel-
lemi mozgalmak jelentős közvetítőiül tekinti őket. E körbe tar-
toznak még a lapok és folyóiratok (Journal Étranger, Archives 
Littéraires de l'Europe, Bulletin Italien stb.). A fordítások hűsé-
géről, kisegítő szerepéről és értékéről is meggyőzően ír. 

Lépésről-lépésre haladva, eljut az egyetemes irodalom (lit-
térature générale) fogalmához. Hangoztatja, hogy ez az iroda-
lom lényegesen eltér a nemzetitől és az összehasonlító iránytól. 
Meglepő, hány szempontból világítja meg s mily sok mozzanatát 
fejtegeti; cáfolja az ellenvetéseket, problémái mélyére néz s vizs-
gálja módszereit. Szól a „sugárzó hatások"-ról, így Petrarca 
Rime-i és Ossian költészete fényét egész Európára kivetíti. Említi 
az irodalmi divatokat (példái: a hosszúlélekzetű f rancia regé-
nyek, Young Éjszaka-i. Goethe Faust-ja és Werther-e). Kiélezi, 
hogy ezekben a jelenségekben az ok és okozat összefüggéseinek 
ú t ján kell haladnunk, hogy megfigyeljük, mivel tartoznak az 
irodalmak egymásnak. A spanyol Meneudez y Pelayo (Az eszté-
tikai eszmék története Spanyolországban), a svéd Blanck és 
Lamm (maga Van Tiegheni is)1 értékes kutatásokat végeztek 
ezen a területen. Az általános irodalom körét ebben jelöli meg: 
„Arról van szó, hogy kielégítően homogén író- és alkotáscsopor-
tokat állítsunk össze, tartozzanak bár ugyanahhoz, de még gyak-
rabban: különböző irodalmakhoz." (207. 1.) A népek egymáshoz 
való közeledésének s vonzódásának hathatós eszközét lá t ja az 
általános irodalomban. Utal arra is, hogy az irodalomtörténet 
csak ebben az alakjában olvadhat a történettudományba. Érzi, 
hogy humanitásra is az irodalomtörténetnek osak ez az iránya 
nevelhet. 

Van Tieghem-nek, ennek a magyar irodalommal is rokon-

1 Ezúttal Van Tieghem-nek következő műveit említjük meg: Ossian en 
France, 1917, Le Mouvement romantique (Angleterre, Italie, Allemagne, Italie, 
France), 1923, Le Vréromantisme, 1930. 
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szenvező s reá ebben a könyvében is többször hivatkozó tudós-
nak Littérature comparée-je valóságos Yade Mecum-ja lehet az 
összehasonlító irodalommal foglalkozó kutatónak. Logikus gon-
dolati készség, m él y elméjű tagolás, a kereteken belül éles részle-
tezés, finom árnyalás, különböztető tehetség, ellenvéleményt le-
győző erő, gazdagon ömlő példáiban világirodalmi tudás, bámu-
latos jártasság az irodalomtörténeti kutatásokban, a nyelv elő-
kelősége, szemléletessége s lendülete könyvének olyan tulajdon-
ságai, melyek ezt a figyelőre nemcsak tanúlságossá, hanem élve-
zetessé is teszik. 

„Az ember tragédiája" a Könyvnap kiadásában. 

í r ta: KARDOS ALBERT. 

Az idei Könyvnap légérdekesebbb és bizonnyal legértéke-
sebb kiadványa az a kötet, amely a magyar drámai költészet 
három remekét, a Bánk bán-1, a Csongor és Tündé-1 és Az em>-
ber tragédiájá-t foglalja magában és amely potom olcsóságá-
val, 1:40 pengőnyi árával lehetővé tette, hogy ez a három 
remekmű a legszélesebb körben elterjedjen, aminthogy kétség-
kívül el is terjedt. 

Mint Madách szerelmese és mint Az ember t ragédiája szö-
vegének szinte mániákus búvára, én is nagy várakozással vet-
tem kezembe a kiadványt, Az ember tragédiájá-пак ezt a leg-
újabb, az én bizonyára nem teljes összeállításom szerint ezt a 
negyvenkilencedik kiadását, de várakozásomban csak félig elé-
gültem ki. 

Elismerem, még pedig dicsérettel, hogy a száz lapra, a 
kötet 183—283. lapjára összeszorított szöveg a tiszta betűkkel, a 
sajtóhibától majdnem teljesen ment szedéssel, a szereplő sze-
mélyek, a verssorok, a színi utasítások szembetűnő megkülön-
böztetésével valóságos nyomdai teljesítmény; mindezek olyan 
sajátságok, amelyek a szöveg olvasását a szemnek könnyűvé, 
sőt kellemessé teszik. 

De meg kell említenem, bár nem szívesen, a kiadás hiá-
nyait és hibáit is. A kiadás nem vett tudomást a szövegkritiká-
nak az utóbbi tíz év alatti eredményeiről, amelyeket elsősorban 
és legnagyobb részben Tolnai Vilmos állapított meg és ame-
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lyekhez magam is hozzájárultam valamivel.1 Nem tudja, hogy 
a III . szín utasításában Pompás vidék helyett Pálmafás vidék 
a megfelelő szöveg; de ez még nem nagy baj, mert a két jelző 
felcserélése nem okoz értelemzavart. Sokkal nagyobb baj, hogy 
a kiadás meghagyta a XV. szín utasításának nyilvánvaló téve-
dését. Ennek a színnek a nézőhelye nem a negyedik, hanem a 
harmadik szín pálmafás vidékévé változik át. Ha a kiadás eze-
ket a már rég kijavítot t sajtóhibákat, jobban mondva tévedé-
seket fenn ta r t j a és továbbterjeszti, akkor ne csodáljuk, hogy 
nem vesz tudomást arról a két sorról, melyekkel Tolnai Vilmos 
a maga 1923. és 1924. évi kiadásában a IX. színt kiegészíti, mert 
ezt a Tolnai-féle két sort más ú j kiadások is mellőzik. 

Mindaz, amit eddig kifogásoltam, csak negatív hibának 
tekinthető; de a kiadás pozitív hibát is elkövet, még pedig 
súlyos hibát, mert a közkeletű, a kétségtelen hitelű szövegből 
elhagy két sort — az értelemnek feltétlen rovására. 

Hiányzik a XII . színből: 

„Ez mind derék, ezt így kívántam én is." 

továbbá a XV. színből: 

„Sokat t anul tam álomképeimből". 

E két sor közül, amelyeket Alexander számozását követve 
3174. és 3963. számmal illetek, az első más kiadásokból is hiány-
zik, így a Pantheon négy (1920—24) és a Tolnai Világlapja egy 
(1923) kiadásából, de a második sor — tudtommal — egyetlen 
régebbi kiadásból sem hiányzik. A könyvnapi kiadás sajtó alá 
rendezője már azzal is mulasztást követett el, hogy az említett 
hiányos kiadásoknak egyikét vagy másikát vette a szöveg alap-
jául, mulasztását tetézte azzal, hogy a maga külön gondatlan-
ságával is elhagyott egy további sort, de az is meglehet, hogy 
mindkét sornak a hiánya csupán őt magát terheli. 

Hogy akár az egy-, akár a kétsornyi hiányért, valamint a 
színi utasításbeli tévedések fenntartásáért kinek kell a felelős-
séget viselni, bajosan állapíthatom meg név szerint. Nem hárít-
hatom ugyanis a felelősséget Mátrai Rudolf tanker, főigazga-
tóra, aki kétlapnyi (181—82. 1.) bevezetéssel ott szerepel a kötet-
ben, de aki bizonyára nem végezte a szöveg hibátlanságának 

1 Lásd: Irodalomtörténet 1932. évf. 1—2. sz. 
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és hiány talanságának az ellenőrzését, ezt az inkább nyomdai, 
mint irodalmi embernek való rendkívül fárasztó munkát. 

Mindezt el kellett mondanunk, mert csak így remélhetjük, 
hogy Az ember tragédiája-nak legközelebbi kiadása teljes és 
tökéletes lesz, hiszen ez a legkevesebb, amivel irodalomtörté-
net, szövegkritika és nyomdai technika tartozik Madáchnak és 
az ő halhatatlan művének. 


