
T A N U L M Á N Y O K 

Régi, énekelt verses irodalmunk ritmusa. 

í r ta : PÉCZELY LÁSZLÓ. 

(Szemle a XVI. századi magyar énekköltés ritmuskincsén.) 

П . 

Mielőtt énekben fogant XVI. századi verses irodalmunk 
formáinak a rendszerezését megkísérelném, feleljünk meg arra 
a kérdésre, hogy az énekezövegek melyik fa j tá jából valók e versek. 
Vannak ugyanis olyan énekszövegek, melyek egy meghatározott 
dallamhoz vannak kötve. Vannak továbbá olyanok, melyek a dal-
lamtól való függetlenedés első lépését megtették, mert ugyan-
azon formatipuson belül vándorolnak az egyik dallamtól a másik-
hoz. A ritmusideál azonban mindkét esetben a dallam. Ez adja 
át r i tmusformájá t a szövegnek, mely önálló életet egyiknél sem 
élhet. A különbség csak az, hogy míg az első esetben a szöveg 
egyetlen dallamhoz van kötve, addig az utóbbinál — bár ugyan-
csak egy meghatározott dallam volt a minta •— a szöveg bizonyos 
mértékben függetlenítette, magát a dallamtól, mert más, ugyan-
azon r i tmusformájú dallammal is lehet énekelni, sőt énekelték is. 
XVI. századi verseink e két énekszöveg-típus között oszlanak meg. 
Vannak köztük bonyolult strófaképletűek, unikum formák, egy-
egy képviselővel. Ezeknek ritkább, nem népszerű dallamformák 
a mintaadóik, vagy ilyenekre gyanakodhatunk, ha az utóbbiakat 
nem ismerjük. Ilyen esetekben dallam és szöveg egymáshoz lán-
coltán élt, az előbbit még nem kapta szárnyra a népszerűség, hogy 
ú j szövegeknek legyen ritmusnemzője. Az ilyen formáknak az-
után egy, vagy legfeljebb néhány kísérlet után nyomuk vész. 
Sokkal fontosabbak, verstörténeti szempontból jelentősebbek azok, 
melyek a másik énekszöveg-típusba tartoznak. I t t már dallam és 
szöveg nincs végérvényesen öeezeláncolva, hanem megteszi a 
különválás első lépését. Vannak népszerű, könnyen kezelhető 
formájú dallamok. Az ilyenekre ú j szövegeket készítenek, vagy 
az énekeskönyvek szerkesztői párosítanak össze velük idegen 
szövegeket. Mert mit jelentenek az ilyen nótajelzések: Ad notam x, 

Irodalomtörténet. 5 
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Nótája X, X nótájára? (Tehát például „Az Jázon nótájára".) 
Azt, hogy a szöveg vagy valamely már ismert vers dallamára 
készült, vagy nem ismerve az eredeti dallamot, erre is énekelték, 
vagy az énekeskönyvek összepárosították a szöveget olyan dallam-
mal, melynek ugyanaz lévén a főbb kereteken belül a r i tmus-
formája , mint a szövegnek, az utóbbit el lehetett vele énekelni. 
Még tanulságosabbak az ilyen nótajelzések: X nótája, avagy y, 
Ad notam x, avagy y. Legtöbbet mondanak azonban számunkra 
a következők: Nótát keress, avagy szabadjad erre:..., Sokféle 
énekből röndelhetsz. Jó ím ez is:... Végül említsük meg, hogy 
sok vers található, melyeknek a különféle énekeskönyvekben más-
más a nótajelzésük. Mi következik mindebből'? Az, hogy a szö-
veg, mely ri tmusát ugyan dallamtól kapta és dallamnélküli életet 
nem élt, nem volt szükségkép egy dallamhoz láncolva, hanem 
ugyanazon formatípuson belül más dallamokra is énekelték. 
Fent XVI. századi énekköltésünk formáinak legfőbb jellegzetes-
ségeként a ri tmusnak a főbb kereteken belül való megkötetlen-
ségét jelöltem meg. íme itt a bizonyíték a nótajelzésekben. 
Mert hogyan lehetett volna hozzáénekelni idegen dallamhoz az 
olyan szöveget, melynek ritmusa a legapróbb részletekig precízen 
kidolgozott? A XVI . századi éneklőnek, vagy énekeskönyv szer-
kesztőjének előbb említett e l já rásá t csakis e század verselésének 
fent megjelölt tulajdonsága tette lehetővé. Azonkívül még egy 
dolog, melyre Szabolcsi Bence mutatot t rá egyik tanulmányában;7 

XVI . századi dallamaink nagyobbik csoportjának egyik jellemző 
vonása, a szabad alakíthatóság, rugalmasság, mely lehetővé tette, 
hogy a dallam ri tmusa a csak főbb keretekben megkötött szöveg-
ritmusnak megfelelően esetről-esetre változzék. Ez utóbbira pedig 
esztétikai szempontból is szükség volt, mert — amint Kodály 
Zoltán megjegyzi idézett tanulmányában8 — dallamban, szöveg-
ben végesvégig feszes ritmus több száz soron á t énekelt verseknél 
egyhangú, sőt tűrhetetlen lett volna. De meg végül ellenkezett 
volna e század irodalmának egyik főcéljával, a tanulságadással, 
melynek ékes bizonyítékai e versekben annyiszor szereplő fel-
szólítások a .,jól meghallgatásra", „jól megértésre". Nos, e versek 
formáinak a főbb kereteken belül való megkötetlensége s a dallam 
ritmusának a szöveg ri tmusának megfelelő esetről-esetre való 

' A XVI. sz. magyar hist, zenéje. 8—9. 1. 
8 Jrgirus nótája. Ethnogr. 1920. 33. 1. 
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változása éppen e megértetést szolgáló parlando előadási módnak 
felel meg. 

Ezek előrebocsátása u tán kíséreljük meg XVI. századi ének-
költésünk sorfajainak a felsorolását és rendszerezését.9 E vizsgá-
lódások figyelemmel lesznek arra , mikor tűnnek fel az egyes for-
mák; gyanítható-e idegen hatás, ha igen, milyen az; megtalál-
ható-e a forma középkori irodalmunkban; melyek a legnépszerűbb 
formák; milyen időre esik egyes formák virágzása"? 

Sorfajok. 
1. Középcezúrás 12-es (6l6). Megállapodott a középcezúra a 

6. szótag után, a sorfelek tagozódása azonban ingadozó: 3/3, 4/2, 2/4 
és osztatlan félsorok váltakoznak egymással minden rendszer 
nélkül. E forma később sem mutat a szótagszámon és cezúrán 
kívül megállapodottságot, még akkor sem, mikor már dallamtól 
függetlenül használják. 

2. Aszimmetrikus dallamformára énekelt 12-es. Ugyanaz 
állapítható meg róla, mint az előbbiről, azzal a különbséggel, hogy 
a középcezúra elég gyakran hiányzik, mivel a dallam nem 
kívánja meg. 

Az előbbinek középkori irodalmunkban 3 képviselője van 
(az első 1525-ből), melyek közül azonban az egyiknek, Apát i 
Cantilená-jánah valamilyen megbővült sorú sapphikus dal lam 
lehetett a mintája, a másiknak, Péchy Ferenc Laus Suncti Nicolai-
jának ugyancsak sapphikus dallam, vagy sapphikus vers. Anya-
gunkban a szimmetrikus 12-es 1538 körül bukkanik fel Tinódi 
Jázon-jában; a másikkal, az aszimmetrikus dallamra énekeittel. 
elég ritkán találkozunk, először 1544-ben, ugyancsak Tinódinál. 
12-eseink zöme a 40-es évekből és az 50-es évek elejéről való, ettől 
fogva már ritkulni kezd e sor fa j , inkább másokkal, különösen 
a 6/7 osztású 13-assal kombinálva fordul elő. 

3. Két esetben találkozunk egy 4l4l4 osztású 12-es sorfaj jal , 
de csak más sorokkal kombinálva. Csak az egyiknek ismerjük 
az évszámát, Bat tyáni Orbán Háborúságnak szenvedéséről való 
ének-ének. (1547.) 

4. Cezúrátlan 11-es dallamra énekelt sor faj (4l4l3). E s o r f a j 
mai, megállapodott stádiumában az 5. és 8. szótag után cezúra 

9 E felsorolás nein tarthat teljességre számot, mert vizsgálódásom nem 
öleli fel XVI. századi énekelt irodalmunk egészét, hanem annak csak nagyob-
bik, a E. M. K. T.-nak II—VII. köteteiben található részét. 

5» 
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van. XVI. századi verseink azonban csak kialakulófélben levőnek 
mutat ják e formát . A 4/4/3 tagozódás nem következetes, bár a 
szövegek a sorok túlnyomó többségében éreztetik. E megnem-
állapodottságnak a magyarázatát a dallam adja meg, melynél 
a ritmika immanens jegye egyedül a sorvégi meglassulás (8 mini-
mát követ 2 semibrevis és 1 brevis, illetve longa). A dallam tehát 
nem követel cezúrát sem a 4., sein a 8. szótag után. Mégis, ha a 
cezúrás sorok statisztikáját megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy 
a tiszta 4-es kezdőütemek száma majdnem mindegyik versnél 
nagyobb, mint a második 4-es éa a 3-as záróütemeké. E szerint 
tehát a 4/7-es tagozódás m á r állandóbb, mint a 7-es sorrésznek 
4/3-ra oszlása. Középkori irodalmunkban e sorfajnak nincs egyet-
len képviselője sem. Anyagunkban először, más eorokkal kombi-
nálva, 1538-ban találkozunk vele Farkas András krónikájában, 
tisztán 1540-ben. A 12-estől a század 50-es éveiben ez veszi át a 
vezetőszerepet. Ettől fogva a század végéig uralkodó sor fa j . 

5. 6/5 tagozódású 11-es. A következetes cezúra és a félsorok-
nak még bizonytalan tagozódása jellemzi; 4/2, 2/4, 3/3, illetve 2/3, 
3/2 és osztatlan félsorok váltakoznak egymással minden rendszer 
nélkül. A középkori anyagban nem fordul elő, később is ritka. 
Először 1553-ban találkozunk vele Tinódinak Az udvarbírákról és 
kulcsárokról című versében. 

6. Az 5l6 tagozódású 11-est ugyanaz jellemzi, mint a fent i sor-
fa j t . A középkorban ez a sorképlet sem fordul elő, anyagunkban 
és később azonban más sorokkal kombinálva és tisztán igen gya-
kori. Először 1540-ben tűnik fel 12-es és 13-as sorokkal kapcsola-
tosan Batizi András Gedeon-jában, tisztán 1542-ben Szkárosinál. 

7. Van egy másik 5l6 tagozódású 11-es is e korban, mely 
azonban sajrphikus dal lamforma levetítődése. Egyebekben ritmi-
kailag ugyanaz áll rá, mint az előbbire. A különbség csak az, 
hogy e so r f a j képviselői közül több versnél határozott tendencia 
nyilvánul meg a sorfelek szótagszámbeli különbségének a ki-
egyenlítésére s ennek következtében a sorok egy része 6/6 osztású 
12-es. Ennek sincs a középkorban képviselője, először 1545-ben 
találkozunk vele Baranyai Pálnak Az tékozló fiúról című versében. 

8. Abban a két versben, melyek a 4/4/4 osztású 12-esre is pél-
dák, találunk egy ötödik 11-es sorfajt is, mely 4/3/4 beosztást mutat. 
Ezt is a XVI . század hozta felszínre. 

9. 5/5 tagozódású 10-es. Ennél a sor fa jná l is csak a közép-
cezúra megállapodott. A félsorok tagozódásában ugyanaz áll rá, 
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amit a ll-esek 5-ös félsorainál már megállapítottunk. A közép-
korban 2 vers mutat ja e formát. (Az első talán 1490-ből, a második 
1526-ból való.)10 Anyagunkban először 1540-ben fordul elő Nagy-
bánkainak Nyomorúságban való vigasztalásról című énekében. 
Tisztán és más sorokkal, különösen az 5. alatt ismertetettel kom-
binálva ettől az időtől kezdve igen gyakori. 

10. A lejtésváltó 10-es dallamsornak megfelelő verssorban 
határozottan kialakult már a 4/6-os tagozódás. A 6-os sorrészé 
még nem állandó; itt is ugyanaz a szabadság uralkodik, mint 
a 11-esek és 12-esek félsoraiban. A középkorban egy képviselője 
van 1526-ból.11 A megvizsgált anyagban az első, évszámmal el-
látott ilyen verset Tinódi írta: Hadnagyoknak tanúság. (1550.) 

11. A legbizonytalanabb a 9-es s o r f a j ritmusa. Ez már a szó-
tagszám ingadozásában megnyilvánul, főkép azonban az ütem-
beosztásban. Mégis mintha a 4/2/3 és a 3/3/3 tagozódású sorfajok 
kialakulófélben lennének. Mindössze egy verset találunk, mely egy 
harmadikfa j ta tagozódást következetesen használ, az 5/4-et. Itt is 
azonban csak a refrainben fordul elő a 9-es más sorfajok után. 
A középkorban egy vers sem képviseli, anyagunkban is meg-
lehetősen kevés; az első, évszámmal ellátott, 1553-ból való. 

12. A did osztású 8-ast szótagszám és sorfelezés szempontjá-
ból már megállapodott sorfajnak találjuk. Már a XV. században 
vannak képviselői; népszerűsége a kódexirodalom korában ismert. 
A kódexirodalom kora u tán azonban m á r nem ez a legsűrűbben 
előforduló sorfaj , a 12-es (6/6) és a 11-es (4/4/3) messze túlszárnyalja 
ebből a szempontból. 

13. A dl3 osztású 7-est is a megállapodottabb sorfajokhoz 
számíthatjuk, bár itt a 4/3 tagozódás nem kristályosodott még ki 
oly mértékben, mint az előbbinél a 4/4. A középkorban 1526-ban 
fordul elő először. Anyagunkban az első, évszámmal ellátott, vers, 
mely más sorokkal kapcsolatosan használja, névtelennek 1546-ból 
való Eleazár-ja. Tisztán r i tkán használják, más sorokkal azonban 
gyakran alkot strófát. 

14. A 6-os eorfaj önállóan nem fordul elő, csak más sorokkal 
kombinálva, de így is elég ritkán. A középkorban, 1594-ben talál-

10 Horváth János e két vers formáját sapphikus eredetűnek mondja 
(A középkori m. vers ritmusa. Berlin, 1928. 74—76. 1.), Császár Elemér tagadja 
a sapphikus eredetet. Ő e sorfajt a mai magyar riünusérték szerint értelmezi. 
(A középkori m. vers ritmusa. Irodalomtört. Füzetek 1929. 35. sz. 29—31. 1.) 

11 Császár E. ettől a sorfajtól is megtagadja a középlatin eredetet, ellen-
ben a 3 ütemű magyar 10-es módjára ritmizálja. I. m. 26—29. 
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kozunk vele először. Tagozódását ugyanaz jellemzi, mint a 12-es 
félsoraiét. 

15. Az 5-ös sem fordul elő önállóan, hanem legtöbbször mint 
a sapphikus strófa zárósora. A középkorban nem találkozunk vele, 
anyagunkban először 1545-ben Baranyai Pálnak Az tékozló fiúról 
című sapphikus fo rmá jú versében. A tagozódásban ugyanazt a 
bizonytalanságot muta t ja , mint a 10-es és 11-es sorfa jok félsorai. 

16. li-es (4l4ll6). Következetes a cezúra a 8. szótag után és 
a 8-as sorrész 4/4-es tagozódása. A 6-os rész vegyesen mutat 4/2, 
3/3 és 2/4 beosztást, vagy tagolatlan. A középkorban 2 képviselője 
van e sorfajnak, anyagunkban először 1545-ben találkozunk vele 
Va lkai Kelemennek Az Isten előtt való ifjazulásról című versében. 

17. Egy versben (Batízi András: Krisztus születésének h i s -
tóriája, évszám nélkül) találunk egy másik, 4l5l5 tagozódású 
14-es sorfaj t . 

18. 13-as (4l4ll5). Jellemzi a következetes cezúra a 8. szótag 
után és a 8-as sorrész pontos 4/4 megoszlása. Az 5-ös sorelemet 
a már tapasztalt kiforrat lanság jellemzi. A középkorban nincs rá 
példa, anyagunkban 1548-ban bukkanik fel az Aranytól is idézett 
Házasok éneki-ben. 

19. Gyakoribb ennél a másik, 6l7 osztású 13-as, mely több-
nyire más sorfajokkal, különösen a 12-essel alkot strófát. A 6-os 
és 7-es sorrész tagozódása még itt is bizonytalan. A középkorban 
nincs képviselője, más sorokkal kapcsolatosan először 1538-ban 
fordul elő Farkas András krónikájában, tisztán 1552-ben. 

20. Egy alkalommal, más sorokkal kombinálva, évszám nél-
kül előfordul egy harmadik 13-as sorfa j is, a 7l6 s azontúl még 
bizonytalan tagozódású. Ennek a kódexirodalom korában is van-
nak már képviselői 1506-tól kezdve. 

21. Két 15-ös sorfa j is található a XVI. század formakészle-
tében. Az egyik trochaikus dallamforma levetítődése. Ennél is 
még csak a 4l4ll7-es tagozódás állandósult, a 7-es sorelemé inga-
dozó. Két vers képviseli, évszámot egyiknél sem állapíthatunk 
meg. A kódexirodalom korában is van rá példa, 1508-ból. 

22. A másik 15-ös, mely 4l3ll4l4 tagozódású, más sorokkal 
alkot strófát. A ritmusképletet majdnem teljes pontossággal való-
sí t ja meg. A középkorban nem fordul elő, feltűnését a XVI. szá-
zadban sem tud juk évszámmal megjelölni. 

23. Az 5l5l6 tagozódású 16-os szigorú következetességgel való-
sítja meg e formát főbb vonásokban, az 5-ös és 6-os sorelemek 
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tagozódása azonban még ingadozó. Sűrűn találkozunk e formá-
nál középrímekkel. Ez arra figyelmeztet, hogy e sorfaj ebben a 
korban már megtette az első lépést a feltördelésre. Hogy azonban 
az egyes sorelemek önállósulása még nem történt meg, mu ta t j a 
az a körülmény, hogy a középrímek fellépése még nem rend-
szeres, míg a sorvégek összecsendülése következetes. A középkor-
ban nem fordul elő, anyagunkban először 154G-ban. 

24. 6l4l6 tagozódású 16-os. A középkorban nem fordul elő, 
anyagunkban is csak egy alkalommal, évszám nélkül. 

25. 19-es (6l6l7). A dallam cezúráinak megfelelően itt is gya-
kori a középrím. A sormetszetek elhelyezése következetes, a 6-os 
és 7-es sorelemek tagozódása azonban még bizonytalan. Első, év-
számmal ellátott képviselője 1560-ból való. Jelentősége Balassival 
kapcsolatban ismeretes.12 

H a végigtekintünk XVI. századi énekköltésünk sorfajain, az 
első, ami feltűnik, a meglepő gazdagodás a kódexirodalom kora 
óta. Űj sorfajok: az aszimmetrikus 12-es,13 4l4l4 osztású 12-es, 
4l4l3, 6l5, 5l6, 4l3l4 és sapphikus 11-es, bizonytalan osztásit 9-es, 5-ös, 
4Í5/5 osztású 14-es, 4l4ll5 és 6l7 osztású 13-as, 4l3ll4l4 tagozódású 
15-ös, 5l5l6 és 6l4l6 tagozódásit 16-os és 6l6l7 osztású 19-es. Az ú j 
sorfajok száma tehát 16, míg a régieké csak 9. Ha hozzávesszük 
ehhez azt, hogy ez ú j sorfajok zöme a 40-es években, tehát a 
kódexirodalom kora óta eltelt két évtized leforgása alatt bukka-
nik fel, azonnal felötlik a kérdés: honnan e hirtelen gyarapodás? 

XVI. századi verses irodalmunk sorfajai elsősorban zenei 
formálás eredményei. A formai gazdagodást tehát zenénknek e 
században mutatkozó nagy lendületével kell magyaráznunk. Ez a 
zene nem instrumentális, hanem vokális zene, a hangszer csak 
a kíséretben jut szóhoz. XVI. századi zenénk pedig, melynek vers-
formáink függvényei, több komponens eredője.14 Az egyik ág, 
mely műzenénknek e században váratlanul kiszélesedő medrét 
táplálja, a magyar népzene. A másik szláv zenei impulzusokat 
gyanít tat . A harmadik már a középkorban, még inkább azonban 
az újkori humanizmus korában érezteti hatását. Ez egy ú j -

12 L. Waldapfel József: Balassi költeményeinek kronológiája. 1927. Iro-
dalomtört. Füzetek. 15. sz. — A Balassi-strófa főbb zenei képviselőire és ritmikai 
alakjaira nézve 1. Szabolcsi Bence: A XVI. sz. magyar hist, zenéje. 1931. Füg-
gelék. (Magyar zenei dolg. 9. sz.) 

13 Középkori 12-eseinkről nem mutatható ki, hogy aszimmetrikus dallam-
forma levetítődései lennének. 

14 V. ö. Zenei Lexikon. Szerkesztették Szabolcsi B. és Tóth Aladár. 1930. 
II. 75. 1. 
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metrikus irodalmi áramlat, melynek zenénkkel és versformáink-
kal való kapcsolataira Szabolcsi Bence mutatot t rá,15 mely bizo-
nyos antik fo rmákat hangsúlyos módon szólaltat meg. E források 
főbb vonásokban XVI. századi énekelt irodalmunk versformáinak 
az eredetére is rávilágítanak. Ott van például a harmadik kate-
gória képviselőjeként az 5/6 tagozódású, sapphikus dallamformá-
ból levetítődött 11-es, az 5-ös, a sapphikus s t ró fa zárósora, a lejtés-
váltó dallamformára énekelt 10-es (4/6), a 4/4//7 tagozódású, tro-
ehaikus dallamra énekelt 15-ös, az asklepiadesi, phalaecusi formák 
hangsúlyos megfelelői.16 Valószínűleg szláv eredetű sorfa jok az 
5/5 tagozódású 10-es, az 5/6 tagozódású 11-es és az 5/5/6 osztású 
Ití-os.17 Ott van mellettük egy egész sereg, a népköltészetben ma 
is megtalálható sorfa j , melyekről nem lehet az idegen eredetet 
kimutatni, tehát vagy népi eredetűek, vagy műköltői, illetve mű-
zenei kezdeményre kell náluk gondolnunk. 

Végül még egy általános természetű megjegyzést kell XVI. 
századi énekköltésünk formáinak a jellemzésére tennünk. Horváth 
János A középkori magyar vers ritmusa c ímű könyvében közép-
kori ritmusállományunkat a fejlődés átmeneti állapotában levő-
nek jelöli meg. E fejlődés a szabad sorképletektől a kötött sor-
képletek kiképzése felé halad, mely a sokfa j t a lehetőség közül 
„a tetszetősebbeket, egyensúlyozottabbakat, az egyszerűbbeket" 
kötött sorképletekül rögzíti. Ezt a folyamatot támogatta nagy 
mértékben a középlatin versrendszer hatása: a szelekciót a magyar 
fordító az előtte levő latin mintával végeztette el. Ez a szelekciós 
folyamat, kötött sorképletek és strófaképletek rögzítése, tovább-
folytatódik a XVI . században. A latin versrendszer hatását azon-
ban itt a dallamok foglalják el: ezek jelölik meg a kereteket, 
melyekhez a szövegeknek alkalmazkodniok kell. A formák teljes 
megrögződése azonban még ekkor sem fejeződött be, hisz — amint 
fentebb már említettem — a dallammal való kapcsolat folyománya 
éppen a szövegritmusnak bizonyos mértékig való megkötetlensége. 
Versformák állandó kikristályosodása nem is fejeződhetik be 
mindaddig, míg a verseket éneklik. Ez csak abban a mértékben 
történik meg, amint mind kevesebbet éneklik őket és az énekvers 

ls Adalékok a régi magyar „metrikus" énekek történetéhez. It. К. 1928. 
101. 1. — U. az: Pótlás a régi magyar „metrikus" énekekhez. It. К. 1929. 104. 

16 V. ö. Szabolcsi i. tanulmányait. 
17 V. ö. Kodály Z.: A hitetlen férj. Ethnogr. 1915. 304. 1. — Szabolcsi 

Bence: Jegyzetek a R. M. К. T. VIL kötetéhez. It. К. 1927. 142. 1. és Tinódi 
zenéje. Zenei Szemle. 1929. 42. 1. 
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szánt versek típusához. A fejlődés addig — amint már ezt is 
említettem — csak bizonyos formák fel&zínrehozásában és a 
kedvelt formáknak a dallam-követélte mértékig való megrögzíté-
sében állhat. XVI. századi verselésünk tehát a fejlődésnek még 
csak., ezen az átmeneti fokán áll, hisz tudvalevőleg az éneklés, az 
énekelt irodalom divatja e korban a legnagyobb. 



58 TANULMÁNYOK 

Pesti Gáborról. 
í r t a : WALDAPFEL JÓZSEF. 

I I . * 

3. (A tanulságok ritmusa.) Mégis ezeknek a lekicsinyelt s 
éppen ezért — ellentétben a Heltai-féle mesék tanulságaival — 
figyelemre nem méltatott versikéknek külön nagy jelentőségük 
van. Nem lehet kétséges, mily céllal foglalta Pesti a tanulsá-
gokat rigmusokba, holott egyébként formai tekintetben is ragasz-
kodott az előtte álló humanista Aesopushoz, annak előszava 
pedig egyik főérdeméül hangoztatta, hogy a korábbi barbár ver-
ses Aesopust akar ja kiszorítani (ausus s u m . . . fabellas Aeso-
picas rursus emittere, non carmine quidem illas subrustice scrip-
tas, sed prosa oratione nimis quam lepide concinnatas). Más 
célja nem lehetett, mint az, hogy Jcönyvecskéjét kedvesebbé tegye 
a magyar nép szemében. Tudatában kellett tehát lennie annak, 
hogy a rímes versikékre szívesen hallgat a nép s csak olyan ver-
sekkel állhatott elő, amelyek r i tmikája lényegében azonos vagy 
legalább rokon azokkal, melyeket a nép ismer. Legtöbb versének 
ritmusa valóban olyan, hogy mai magyar ritmusérzékünkkel is 
felfogható, sőt a mai népköltés legkedvesebb formái közül olyan 
is előkerül már nála (4—4—3 tagolású 11-es!), amelyre korábbi 
példa nem ismeretes. Viszont mindezek oly formák, melyek a 
középlatin verselésben is megvannak. S hogy Pesti ritmusérzéke 
még valóban középkori latin verseken nevelkedett, annak jelieg-
zetes példája az a néhány rímes-ritmusos hexameter, amely ver-
sei közt található. E sajátos kettősség nem érthető máskép, mint 
hogy a középlatin r i tmika és a korabeli magyar r i tmus közt lé-
nyegükben nem érzett különbséget. Ezáltal Pesti versei általában 
teljesen igazolják Horváth Jánosnak a középkori magyar vers 
r i tmusáról vallott felfogását.1 Tanuságtételük annál örvende-
tesebb, mert megelőzik a Régi Magyar Költők Tára „XVI. szá-
zadi" részének, egyetlen himnuszfordítást kivéve, egész anyagát. 
582 verssora a magyar verstörténet legfontosabb emlékei kozé 
tartozik; mégis, mindeddig minden efféle vizsgálódás alkalmá-
val mellőzték. 

1 A középkori magyar vers ritmusa. Berlin, 1938. V. ö. Császár Elemér, 
Irodalomtört. Közi. 1929. 
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Meg kell jegyeznem, hogy Toldy kiadása sem nyelvi, sem 
ritmikai vizsgálat céljára nem kielégítő, egyrészt, mivel sa já t 
kora helyesírása ezerint a lakí t ja a szöveget s átírása nem alapul 
mindig helyes olvasáson, másrészt többrendbeli sajtóhibái miatt. 
Hogy ritmikai vizsgálat szempontjából mennyire fontos az ere-
deti — valószínűleg Pesti felügyelete alatt készült — kiadást is 
figyelembe venni, néhány példa megvilágíthatja: 1. A 13. tanul-
ság harmadik sora: Azt a cher palcza mynt a zamart meg 
huallya. (V. ö. Péchi F. Szt. Miklós-himnuszában: huallott pálca 
stb.) Toldy megvalljá-t olvas az értelemnek és a ritmusnak egy-
aránt kárára. — 2. A 34. tanulság első sora: Méltán lőn igy 
dolga (a) pubtenevérének. I t t a névelőt csak Toldy szúrta be. 
— 3. Sok esetben nyilvánvaló, hogy Pesti interpunctióval a rit-
mikus tagolódást akarta éreztetni. Toldynál ezek mind eltűntek. 
Pedig itt-ott Pesti interpuiictiója a legbiztosabb tájékoztató rit-
mikai tekintetben. Tudatossága kétségtelen például a változatos, 
de kitűnő r i tmusú 5§.vtanulságban : 

Nyomorultat, meg kell segétenönk (V. ö. Vásárheli himnuszát.) 
És arról gyakorta, meg kell emlékeznünk, 
Hogy gonosz és jó szerencse, mind együtt jár velőnk. 

Mint itt a vesszőknek, úgy például a 149. tanulság első 
barát-hexaméterében: Myndenek jól lesznek, ha alkolmas Idején 
lesznek — a kövér pontnak nem lehet semmi más szerepe, mint 
a sormetszet, a sorközépi szünet jelzése. 

Pesti verssorainak r i tmusa aránylag igen változatos. Négy 
leggyakoribb sorfajának hadd álljon ШГ egy-egy magában is tisz-
tán ritmizálható példája: 

a) Bátor az természet sok jóval szeressen, 
És az jó szerencse, hol akar, iltessen. 
De ha szived nincsen, még sem vagy ékesseu. (XXIII.) 

b) Jelen való dolgokat sokszor megutálonk, 
És ujobbat ujobbat mindaggyig zirkálonk, 
Mignem fejőnkre vele gouoszbat piszkálonk. (LXXV.) 

c) Embernek vakmerőnek lenni nagy gőz, 
Mert az eszesség erőt, mindent meggyőz, 
Mint az égő szén, hogy sok étket megfőz. (Cl.) 

d) Az fösvény (ha lehetne) még istent is megcsalná, 
És mind fogadását, hitit jól el hátra hadná. (CXXXVII. 1—2.) 

Az első típus feleződő 12-es, a második vágáns 13-as, a har-
madik ritmikus sapphói 11-es, a negyedik 8/6 tagolású 14-es sor. 
Az elsőből mintegy 190, a másodikból mintegy 110, a harmadik-
ból 77, a negyedikből 43 van inódosulatlan alakban, együttvéve 
tehát az 582 verssornak csaknem % része. Az egyes tanulságok-
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ban legtöbbször különböző sorok rímelnek egymással. Az emlí-
tett négy sorfajban a sor második fele egyaránt hatos, így oly 
sorok, melyek első fele más-más, kitűnően hangzanak együtt, 
csak egyik szaporábban, másik lassabban indul. Valami kedves 
elevenség van az efféle versszakokban: 

I. A kakas minden bolond ember leszen (sapph. 11-es) 
Ki jó tudománt mint drágakő nem veszen (12-es 
No azért a bölcseknél nem keveset teszen (vágáns 13-as) 

C'LXXXV. Nincsen jobb téte ez földön vénségnek, (sapph. 11-es) 
Mint ha magát nem adja a gyenyeriségnek (vágáns 13-as) 
És békét hagy mindenestül asszonyfeleségnek. (14-es) 

Legtöbbször, mint ezekben is, lassúbb, rövidebb sorokkal 
kezdődik az ily versszak, s az utolsó sor a leggyorsabb. 

Eredet szerint még több sor tartozik a fenti négy sorfajhoz, 
mint a sorok % része. 1. Természetesen előfordul Pestinél is sor-
metszetek eltakarása. Azonos terjedelmű sorok szomszédságában 
ez legkevésbbé sem gát ja a r i tmus teljes felfogásának; ez az 
eset már a harmadik (sapphikus) típusra idézett példa első sorá-
ban; itt egyébként kivételes tisztasággal érvényesül a félsorok-
nak a hangsúly által való tagolása: £Jiwbernek -mfcmerőnek lenni 
nagy gőz. 2. Mint — a nem román népek középkori latin verse-
lésével egyezően — a középkori magyar verselésben, Pestinél is 
elég gyakran előfordul a szótagok számának megszaporodása — 
majd a sor elejére, vagy sormetszet után kerülő súlytalan szótag, 
majd ütemen belül történő aprózás útján. Alig lehet kétség pél-
dául, hogy az előbbivel van dolgunk s így vágáns 13-as az alap-
ritmus a- következő versszak mindhárom sorában: 

Kérlek vedd jól eszedbe és tedd el-be tegzedbe 
És le gyen ínindenfcoron ez e7iilékezetedbe, 
Hogy mint az erdő, kárt ne vallj cselekedetedbe. 

Ily bővült vágáns soroknak e sorok lejtés tekintetében is 
a legkitűnőbbek közé tartoznak. Néhány más sornak is sokkal 
jobb a ri tmusa így, mint ha eredetileg is egy szótaggal hosszabb 
típusba tartozónak tekintjük. Néha azonban lehetetlen eldönteni, 
bővült 11-essel, vagy eredeti feleződő 12-essel, bővült 12-essel, 
vagy vágáns 13-assal, bővült vágáns sorral, vagy 14-essel stb. 
л an-e dolgunk s a sorfajok statisztikája ezért is esak hozzávető-
leges. Ezekhez já ru l 3. az elisio lehetősége. Valószínűleg a közép-
kori magyar verselők is, Pesti is éppoly következetlenek ebben, 
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mint a középlatin verselés. Hogy Pestinél is számolni kell az 
elisióval, mutat ják az efféle sorok: 

Afefli'utanitatja azért 6tet csak egy kis legyintés. 

В három körülmény figyelembevételével a tiszta sorokon 
kívül még mintegy 12 sorban kell sapphikus sort látnunk (4 met-
szetnélküli, 1 az első, 6 a második, talán 1—CXXYI. 6. — mindkét 
felében bővült), 22-ben feleződő 12-es módosulását (4 metszet 
nélkül, 17 második, 1 mindkét felében szaporodott), 42-ben vágáns 
sort (8 metszet nélkül, 8 első, 22 második, 4 mindkét felében 
bővült), 59-ben 14-es módosulását (6 metszet nélkül, 30 az első, 
14 a második, 6 mindkét felében bővült, 2 esetben a metszet is 
rossz, bővülés is van a sor első felében). Ezek számbavételével 
Pesti 582 verssora közül mintegy 54 sapphikus 11-es, mintegy 
212 feleződő 12-es, 152 vágáns 13-as és körülbelül 136 14-es, tehát 
alig egy huszadrész tartozik más sortípusokba. (Meglehet azon-
ban, hogy az említett nem tiszta szótagszámú vagy tagolódású 
sorok egyrésze mégsem készült a megbeszélt négy sortípus egyi-
kének mintájára sem, hanem valamely egyelőre fel nem ismert 
r i tmus próbái.) 

* 

Már a Pesti verseinek nagy többségét magábafoglaló négy 
típus közül is jellegzetesen középlatin eredetű a ritmikus sapphói 
és a vágáns sorfaj , de a másik kettő is a középkori latin költé-
szet legkedveltebb formái közé tartozik, s ha például a feleződő 
12-esről valószínű is, hogy az ősi magyar verselésben sem volt 
ismeretlen, több latin sorfa j is hozzájárulhatott elszaporodásához. 
A félsorok belső tagolódása egyébként éppoly kevéssé állandó 
Pestinél, mint a régi magyar költészetben általában; teljes meg-
állapodásig ma sem jutott el. 

e) Pesti verselő gyakorlatának középlatin gyökerére mégis 
3 leoninus hexametere a legjellemzőbb Egyiküket már az iiller-
punctio ritmusjelző szerepével kapcsolatban idéztem (CXLIX. 1.). 
A VII . tanulság első két sora: 

^4ítól flonoszt vegyen, hogy kinek ember javát akarta, 
7'örtinik űj/akorta, mert ez világ igyen megyén. 

E versszak elején még az is felötlőbbé teszi a verselő szándékát, 
hogy egyetlen kivételkép e sor nem is rímel a következővel, hanem 
csakis a penthemimeres a sorvéggel. (Ez egyébként a középkori 
ritmikus hexameter sok fa j tá ja közül a leggyakoribb.) A VII-
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tanulság harmadik sora pedig a második hexameterrel rímelő vá-
gáns sor. Vágáns sor és hexameter rímeltetése ugyancsak nagyon 
gyakori volt a középkorban, különösen efféle gnómikus versek-
ben, sőt az ezópusi mesékhez készített középkori verses moralizá-
ciók közt is van olyan is, amely tiszta vágáns sorokból áll, olyan 
is, amely 3 vágáns sorból „cum auctoritate", azaz velük rímelő 
ri tmikus hexameterrel.2 

Egyéb világosan felismerhető versformák: 
f ) Négy oly tízes sor van Pesti versei közt, amelyben az első 

4 szótag u tán sormetszet következik: 
Frigyet annak oly ok alatt adjon (XXXVIII. 2.) 
Nyomorultat, meg kell segéteniink. (LII. 1.) 
Hogy rútságát mindennek elveszi. (LXXXI. 2.) 
Nyilván vagyon, mit ember tehessen. (XCIX. 1.) 

E sorok ritmusa nyilvánvalóan azonos Vásárheli Andráséval s így 
a Horváth Jánostól lejtésváltó tízesnek nevezett középlatin forma 
származéka. A lejtésváltás époly kevéssé maradt meg nála, mint 
Vásárhelinél, az első ily sor meg m á r egészen a mai népi 4/4/2 
tagolású tízessel egyenlő. (Császár ennek a formának a latinból 
való származtatását nem fogadja el.) 

g) A másik, feleződő középkori tízes is előfordul Pestinél 
3 esetben: 

Oly háznál nem kell maradni bérért, 
Sem lakás avagy ember kedvéért, (LVII. 1—2.) 
Embernek kárt és nyavalyát tesznek. (CLVIII. 2.) 

Egy kivételével a félsorok is tisztán válnak 3 és 2 tagú részekre. 
E sorfa j t Horváth János sapphikus eredetű tízesnek nevezi; való-
ban a latinban és a magyarban egyaránt gyakran fordul elő 
sapphikus sorokkal együtt. Kitűnően összeillenek, hiszen első fél-
soruk egyenlő, a másik is egy-egy szótagnyi bővüléssel, illetőleg 
lassulással kiegyenlíthető. De eredetét tekintve, e tízes a leg-
gyakoribb sapphikus szerkezetet záró adonisi sorok kettőnként 
rímelő önálló kapcsolata; innen az ötösök csaknem következetes 
3/2 tagolódása is. 

h) A mai népdal leggyakoribb 11-ese, amelynek legrégibb 
példáit Tinódiból szokás idézni, ugyancsak megvan már Pestinél 
is három esetben: 

Társaságba hatalmassal ha ki jár, 
A mit kapnak, részt abból hijába vár. (V. 1—2.) 
Valakinek ellensége nagy vagyon . . . (XXXVIII. 1.) 

3 Hervieux kiadásában (Les fabulistes Latins). II—III. kötet. 
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E versformának ez a legkorábbi magyar példája különösen 
fontossá válik azáltal, hogy részben kétségbevonhatatlanul közép-
latin eredetű formák szomszédságában kerül elénk. Ezáltal el-
háríthatatlan annak legalább a gyanúja, hogy ez is az azonos 
tagolású latin versek hatása alatt vált népszerűvé, tehát itt is 
számolni kell azzal, hogy meghonosodott r i tmusfajjal lehet dol-
gunk. Mert ez a 11-es sor fa j sem ismeretlen a középlatin verselés-
ben. Hogy a mi szempontunkból leginkább számbajövő példát 
említsem, az összes XV. és XVI . századi esztergomi breváriumok-
ban ott volt már az a Szent Margit vértanúról szóló himnusz, 
amelynek első versszaka: 

Pange chorus hymnum (lei íilio 
De martyris Margarethae proelio, 
Quao praefecto passa sub Olibrio 
Conseerari meruit martyrio. 

Ezekben a sorokban már époly tisztán megvan a 4/4/3 megoszlás 
is, mint a magyar népi 11-esben. A főmetszet azonban az első 
volt, a hetes eredetileg nem tagozódott 4-esre és 3-asra; mint jam-
bikus kihangzáeú sorokban a latin hangsúlyt örvény és a három-
tagú szavak nagy száma folytán többnyire, itt is a gyakorlatban 
alakult ki aztán a hetes tagolódása. De a XVI . századi magyar 
verselésben is megfigyelhető még, hogy az első négyes sokkal 
határozottabban válik külön és sokkal többször „van eltakarva" 
a második metszet, mint az első.4 Pestinél is csak az utóbbi for-
dul elő egyszer. Egyébként e lLes a 15-ösnek legközelebbi rokona. 
Ha annak első két négyesére nem jut külön-külön szöveg, 11-es 
marad, tehát azonos dallamra is énekelhető a két sorfaj. V. ö. Le-
hullott a rezgő nyárfa (ezüstszínű) levele. Meyer Wilhelm5 is a 
15-ösből származtatja ezt a középlatin trochaikus 11-est. Magának 
a Szent Margit-himnusz szövegének kezdete is nyilvánvalóan a 
legelterjedtebb 15-ös himnuszok egyikét (Pange lingua gloriosi 
proelium certaminis) variálja. 

i) 8/5 tagolású 13-as lehet az alapja a következő 4 sor rit-
musának: 

Ki megcsal, annak másszor hinni 
De binét megbocsátni azért 
Sem из/avaiyások, kik magokat 
Minden dolgok, luk ideje 

nem bátorságos, 
irgalmasságos. (XXVI. 1—2.) 
ónnak alitják. (LXXVII. 2.) 
korán nem lesznek. (CLXVIII. 1.) 

3 V. ö. Péczely László: A XVI. századi énekköltés formái. 36. J. 
* Abhandlungen zur mittellateinischen Ifythmik. I. 215. 
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Az első három sorban az ötös előtt 9 szótag van ugyan, de az 
első valamennyiben súlytalan. A sor tehát eredetileg trochaikus 
dimeter és egy ötös sor összetétele lehet. Ily forma is egyaránt 
gyakori a középlatin verselésben s a régi magyar költészetben, 
Pest i előtt és u tán egyaránt. Legrégibb ily versünknek Gergely 
deák siraloménekét tartom: 21 sora közül csak 7 nem tisztán 8/5 
tagolású, s ezek közül 2-ben más zavar is van, a többi 5 közül 
nem kevesebb, mint 4-nek kezdődik a 6 szótagú második fele 
a súlytalan az névelővel. A másik középkori siraloménekkel 
egyező alapritmus (8—6) feltevésére tehát nincs ok. Abban itt 
is igaza van Horváth Jánosnak, hogy a második sorfél nem 
oszlik 4 és 1 tagú részre, ily tagolás a mai ritmusérzék erőszaka 
a szövegen. A sormetszet után következő rész e eorfajban adonisi 
eredetű is aligha lehet: a középlatin verselésben különösen egy 
végig trochaikus lejtésű s így jambikus kihangzású 13-as gyakori 
8/5 tagolódással s éppen ilyen lejtésű ősforrásból könnyen meg-
magyarázható a trochaeusoknak dipodiákká való csoportosulása 
ú t j á n egy külön nyomatékot kapó szótagnak a sor végén való 
leválása, amely utóbb a magyarban bekövetkezett. S valóban, 
Tinódi Sokféle részögösről í r t énekének dal lama is (1. Szabolcsi 
Bence: Tinódi Sebestyén dallamai, 1929) ilyen tiszta trochaeuai 
lejtésű. A XVI. század ily szövegeiben azonban a jelzett átalaku-
lásnak még semmi nyoma. (Biai Gáspár énekének dallamában 
igen!) Figyelmet érdemel az is, hogy — mint Gergely diák éneké-
ben, s mint Pestinél —, Tinódinál, az ugyancsak 1548-ból való 
Házasok énekiben, Biai Gáspárnak valószínűleg a következő év-
ből való énekében, később Hegedűs Mártonnál és Csáktornyainál 
stb. is, egyformán háromsoros versszakokat alkotnak e 13-asok. 

Van még Pestinek néhány sora, amelynek ritmizálása bi-
zonytalan. A CLXII . tanulságnak mindhárom sora 12-es, de nem 
mind feleződik, s felezés nélkül egy ritkább, jambikus típus mintá-
j á r a azok is ritmizálhatok, amelyek erőltetés nélkül felezhetők is: 

Az szépség á/latoknak nem sok voltán áll. 
Egy kis darab arany jobb sok darab fánál. 
Mint egy oroszlán!! sok rtíkaflúnál. 

A legrövidebb sor, az egyetlen 9-es (CVI. 1.) époly kevéssé 
határozható meg közelebbről, mint a XVI. század 9-esei általá-
ban. Bizonytalan ritmusú a CLVI. tanulság 3. és a CLIX. mind-
három sora. A LXXXVI. 2. sora alighanem egy sapphikus sor 
első felének ismétléséből keletkezett; az előző sor is sapphikus: 
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Meni mag vagyon egy nagy hód kenderbe, 
Anni álnakság, néha jószág is, az asszonyemberbe. 

* 

A mondottakból világos a műveltségével a középkor és az 
újkor ha tá rán álló Pesti Gábornak a magyar veretörténet szem-
pontjából való fontossága. Róla magáról az derült ki e vizsgálat-
ból, hogy humanista műveltsége mögött ott volt egy még egészen 
középkori alapréteg: himnuszéneklés, breváriumi énekmondás, 
papi iskoláztatás maradványa. Az ő esete pedig intelem lehet a 
szellemi folytonosság személyi alapjainak a XVI. század irodalom-
történetében való erősebb figyelembevételére is. Minthogy a „pro-
testáns kor" első íróinak irodalmi munkássága reformáló har-
cukkal kezdődik, addigi fejlődésükkel ritkán törődnek, holott 
írói mivoltuk kialakulásában része volt a legtöbb esetben kato-
likus papi neveltetésüknek s a humanizmus korábbi fejlődésének 
is. A protestáns prédikátori irodalom színei közt középkori és 
humanista színek keverednek az újabbakkal. Különválasztásu-
kat persze megnehezíti az, hogy a protestantizmus német mes-
tereire is jellemző ugyanez, s így ri tkán lehet megmondani, mit 
kapott készen a magyar irodalom, s mi hazai hagyományok és 
új, idegen ösztönzés fokozatos rétegeződésének következménye. 
De maguknak az írók élete pályájának vizsgálatában is meg-
mutatkozik az a hiányosság, hogy a protestáns kor íróinak egész 
műveltségét az ú j szellemből származtatják, s ezért nem is érdek-
lődnek eléggé életük korábbi szakasza iránt. Innen van, hogy 
több írónkat sokkal fiatalabbnak tar t ják, mint amilyenek lehet-
tek. Azok közül, akik a reformáció hazai elterjedésének idején 
tűntek fel alkotásaikkal, többen meglett, vagy éppen idős embe-
rek voltak már s nyilvánvalóan alapos tanultságúak, mikor az 
ú j hit terjesztésének szándéka tollat adott kezükbe. így kellett 
történnie Heltai Gáspár esetében is.1 

' V. ö. Irodalomtörténeti Közlemények 1934. és It. Füzetek 54. 

Irodalomtörténet. 6 t 
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A ,.September végén" keletkezéséhez. 
A September végén című költemény, Petőfi szerelmi l írájá-

nak e legismertebb, legtöbbet emlegetett terméke, a magyar iro-
dalomtörténetet eddig elsősorban pszichológiai vonatkozásaival 
ösztönözte kutató munkára. Hogyan alakul ki az a különleges 
élményi alap, amelyből a vers kihajtott, miféle érzelmi megren-
dülések terelik a költő gondolatvilágát az elmúlás és a csak sírig 
tartó szerelem képei felé, miképen hatol be így felfokozott kép-
zelete szárnyán csaknem látnoki erővel jövendő sorsának titkaiba: 
e kérdések tisztázása lett a vers philológiájának legfontosabb 
eredménye. 

A költemény esztétikai kialakulása és Petőfi alkotó eljárásá-
nak meghatározása szempontjából azonban nem kevésbbé fontos-
nak kell tartani ama nyersanyag feltárását is, amelyből a költő 
műalkotást formál t : a versben visszacsengő irodalmi reminisz-
cenciák, olvasmányi emlékek megállapítását. Ilyen irányban a 
kutatás nem hozott felszínre egységes, átfogó szempontok sze-
rint rendszerezhető eredményeket, inkább egyes fogalmazási for-
mulák, stílusfordulatok eredőhelyére, részletproblémákra vonat-
kozólag jár t sikerrel. (V. ö. Horváth János Petőfi-könyvét.) 

Utóbbi tekintetben lehet némi irodalomtörténeti értéke ama 
tudtunkkal eddig sehol sem nyilvántartott megállapításunknak, 
hogy a September végén című vers létrejöttében Petőfi olvas-
mányai közül egyetlen könyvnek van különös jelentősége s ez 
Bajza József költeményeinek 1835-ben, majd 1844-ben megjelent 
gyűjteményes kiadása. A Tél és tavasz (1835), Esthajnal (1822), 
I rma Gyulához (1834) és Emlékül (1826) című versek, amelyek 
e gyűjteményekben szólnak először együtesen a magyar olvasó-
közönséghez s a közkeletű Bajza-kiadások valamennyiében azóta 
is megtalálhatók, valósággal csábítják a kutatót, hogy Petőfi 
versével párhuzamba állítsa őket. A fakult, csak történeti pati-
nájuk és hatásuk által fontos versek néhány strófájából, íme 
Petőfi költeményének gondolatmenete lényeges pontjaiban így 
állítható össze: 
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1. Bajza: Midőn először láttam őt, 
Kinn hó borítd a tetőt; 
De bennem akkor nyílt vala 
Legszebb tavasznak hajnala, 
Midőn először láttam őt. 

(A Tél és tavasz c. vers eleje.) 

Petőfi: . . . De látod amottan a téli világot? 
Már hó takard el a bérci tetőt. 
Még ifjú szivemben a lángsugarú nyár 
S még benne virít az egész kikelet. . . 

2. Bajza: . . . Leányka, édes! 
Még most öledben 
Elszenderülve 
Mennyet lelek: 

Ki tudjál holnap 
Talán síromra 
Leng a lenyugvó 
Est bíbora? 

Ah valljon e szív 
Mely hőn pihegve 
Hófátyolodnak 
Alatta ver. 

Petőfi: . . . Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide! 
Ki most fejedet kebelemre tevéd le, 
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe1 
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre 
Könnyezve borítasz-e szemfödeletl 

Fog-e felettem 
Sóhajtozásban, 
Mint e nyögő szél 
Kesergeni. 

(Az Esthajnal c. vers második fele.) 
3. Bajza: ...Lassanként megölnek a 

Hosszas bánatok, 
S mint a hévütött virág 
Földre hervadok. 

Allj meg, majd ha nem leszek, 
Csöndes alkonyon, 
Melybe gyötrelem temet, 
Néma síromon, 

S halld, midőn a domb alól 
Felsóhajt neved, 
Mint az ősznek bús szele 
Tar mezők felett. 

És lia kétled, hogy talán 
Túl siron is él, 
Lángol, s olthatatlan e 
Földi szenvedély, 

Szólj és hívj! — Tanujelül 
Lelkem megjelen 
Hold tűnő csillámaként 
Puszta éjjelen. 

(Az Irma Gyulához c. vers második fele.) 

Petőfi: ...Elhull a virág, eliramlik az élet... 

. . . Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 
Fejfámra sötét lobogóul akaszd, 
Én feljövök érte a síri világból 
Az éj közepén s oda leviszem azt. 
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4. Bajza: Ha létem elhervasztja a halál, 
Emlékezzél reám, te kedves, 
E lángszívtől szeretve mint valál; 
S lia sirban is szeretni enged a halál, 
S e szív még ott is érez és dobog, 
Elhányt szivem téged, te kedves, 
Hamvában is szeretni fog. 

(Az Emlékül c. költemény.) 

Petőfi: . . . S e szív sebeit bekötözni, ki téged 
Még akkor is, ott is, örökre szeret! 

Az ideiktatott párhuzamok mind tartalmi és stiláris érint-
kezési pontjaik, mind pedig' ez érintkezési pontok száma által 
kétségtelenné teszik, hogy Petőfi verse Bajza költeményes köny-
vének ismeretében jött létre. Petőfi a Bajza verseit ihlető érzel-
mekben sa já t homályos élménytartalmának mására ismer s így 
csapódnak le a September végén hangulatát kialakító szerelmi 
és elmúlásélmény magva köré a Bajzánál felbukkanó sorok 
emlékei. A mélyebb érzés, frissebb ihlet, igazibb alakító készség 
és koncentráló erő remeket tud alkotni abból, amit a mai olvasó 
Bajza kötetében a verses forma ellenére is puszta nyersanyag-
nak érez. E nyersanyag azonban mégis Bajza révén jut Petőfi-
hez s a September végén fogantatásának perceiben az ő szavai 
zsonganak Petőfi emlékezetében. 

Fel kell. tennünk eszerint, hogy Petőfi és Júlia koltói olvas-
mánya házasságuk első heteiben Bajza verses kötete volt s talán 
nem csalódunk abban sem, ha ez alkalommal, a koltói szeptem-
bervégi napokban Júl iában véljük felfedezni a közvetítőt, aki 
Bajza verseit Petőfi kezeibe adja. Tudvalevő ugyan, hogy a Sep-
tember végén írója egyébként is rokonszenvet érez Bajza iránt, 
s hogy Bajza egyéb vonatkozásban is érezteti hatását Petőfi köl-
tészetén; még nyilvánvalóbb azonban a kapcsolat Bajza és a 
September végén igazi ihletője, Jú l ia között. Júlia naplói és ver-
sei kétségtelen azt a kissé feszes, színtelen, légieskedő irodalmi 
stílust képviselik, amely az 1840-es évek átlagos irodalmi termé-
sét jellemezte, azt az ízlést, amelynek legfőbb mintája és kritikai 
őre Bajza volt. A „magyar George Sand", akit szerintünk köny-
nyebb az egykorú magyar vidéki ú r i házak érzelmes szalonjai-
ban elképzelni, mint a francia grande dame-ok társaságában, 
egész írói egyéniségével az almanach-kor jellegzetes képviselőjé-
nek mutatkozik. Az ő kezében Bajza könyve könnyebben képzel-
hető el, mint az ekkor már önmagára lelt, kiforrott Petőfiében. 

Sándor István. 
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Az Ember Tragédiája — román nyelven.* 
Az utóbbi években irodalmunknak számos kisebb és nagyobb 

terjedelmű terméke jelent meg román fordításban. Sajnos, leg-
többjük, a hosszabb terjedelműek is, csak a különböző hírlapok 
és folyóiratok hasábjain, meg egy-két antológiában, de nem 
egyszersmind különálló kötetben is. (Pl. Mikszáth: Szelistyei 
asszonyok; Nyiró József: Isten igájában — mindkettő a Boabe 
de Griu című folyóiratban, melynek szerkesztője, Bucuta Emá-
nuel a legtöbb kitartással és eredménnyel fáradozik a kölcsönös 
fordítások gyarapításán.) De jelent meg néhány mű önállóan, 
külön kötetben is. Ilyen pl. Szabó Dezső Segíteég-e (Intr 'ajutor, 
ford. Bugnariu T. és Popa M, Bucuresti, 1930), Ady Vér és a rany 
című kötete (Singe si aur, ford. Petre A. György. Nagyvárad, 
1931), Jókai Szegény gazdagok-ja (Sarmani bogati, ford. Stoika 
Clococeanu A. Bucuresti, 1933) és egy novellája (Martirii Inimi, 
ford. Rares В. György. Bue. Biblioteca p. toti 1175. sz.). 

Mindenképen, mint eredeti mű is és mint műfordítás is, leg-
jelentősebb és legértékesebb Az ember tragédiájának a fordítása 
és megjelenése. A fordítás Goga Oktaviánnak, az élő román líri-
kusok legkitűnőbb egyéniségének művészi munkája. 

Goga már mintegy harminc év óta foglalkozott Az ember 
tragédiájának a fordításával. Először 1904-ben, majd 1908-ban 
közölt készülő fordításából mutatványokat a Luceaferul című 
szépirodalmi folyóirat hasábjain. Mint költészetünknek, kivált 
Az ember tragédiájának hivatott fordítóját , elismerésül és buz-
dításul a Petőfi Társaság sietett Gogát t ag ja i közé választani. 
Aztán jött a világháború és a közhatalomváltozás. Goga teljes 
erejével nekifeküdt a cselekvő napi politikának s ott is és ma is 
a harcos vezérek egyike. Bármennyire is elfoglalta minden ide-
jét a politika, nem szűnt meg figyelemmel kísérni a magyar 
irodalom életét, sőt olykor-olykor ez években is fordított egy-
egy Ady-költeményt.1 Lehet, hogy ebben szerepe van annak a 
sajátos körülménynek is, hogy birtokos tulajdonosa lett a csúcsai 
Boncza-kastélynak, hol Ady is éveken át tartózkodott a Boncza 
Bertával történt házasság után. És időnként jelentette Goga azt 

* Goga Oktávián: Emeric Madách — Tragedia Omului. Poem dramatic. 
Traducere in versuri de Octavian Goga. Fundatia pentru literatura si arta 
Regele Carol II. Scrittorii modern!. Bucuresti 1934. 8°. 251 1. 

1 L. Cultnra 1924. évf. 1. sz. 
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is, hogy készíti, sőt el is készítette Az ember tragédiájának is 
a teljes fordítását, amely nemsokára meg is jelenik. S jelentette 
ezt évek során annyiszor, hogy már-már azt hittük, nem lesz 
belőle semmi. A mult évben azonban, nyilván Az ember tragé-
diájának nagy nemzetközi lijjászületésétől is sarkalva, a többször 
ígért és régóta vár t fordítással elkészült s azt az egyik legelő-
kelőbb román irodalmi és művészeti intézet, a II . Károly király-
alap, a Modern külföldi írók című sorozatban (melyben eddig 
Madáchon kívül csak egy Pirandello-kötet jelent meg) ki is adta. 
Az ízlésesen nyomott és kiállított kötetből 75 számozott dísz-
példány is készült. Madách remeke tehát hozzáillő s méltó ki-
állításban jutott el a román közönség kezébe. 

A fő és döntő körülmény azonban az, hogy maga a műfordí-
tás egészében és részleteiben is sikerült. Érzik rajta, hogy nem 
egy hirtelen nekibuzdulás, lmneni állandó, szeretetteljes elmélye-
dés a Madách művébe, hozta létre a munkát. Az a néhány lapnyi 
előszó, mit Goga fordítása elé í r t Madáchról és Az ember tragé-
diájának világirodalmi értékéről, világosan tanúságot tesz, hogy 
mennyire lelki szükség volt Gogának a szeretett és nagyon 
becsült művel foglalkozni, fordításával nemzetét megajándékozni. 
És a magyar irodalom is jólesően mondhat ja el: várt leány 
vára t nyer, mivel a Madách remeke, ha későn is, de egy kon-
geniális költő tolmácsolásában jelent meg román nyelven, ami 
— bizonyosra vehető — igaz és széleskörű hatást fog gyakorolni 
még abban az esetben is, ha csak könyvalakban s nem egyúttal 
a színpadról is fog szólani a román nemzet lelkéhez. Remélhető 
azonban a mű színreihozatala is a bukaresti színpadon. Hí re 
j á r j a , hogy a Gogától hatásosan tolmácsolt művet a gróf B á n f f y 
Miklós rendezésében fogják előadni Bukarestben. 

A Goga fordítása teljesen alak- és anyagim fordítás. Nem 
teljesen és végig, csak úgy találomra több színt és részletet 
számláltam meg: Goga ugyanannyi sorban adja románul az 
eredeti szöveget sorról-sorra és — ez a fő — gondolatról-gondo-
latra. Kivált a líraibb részeknél nemcsak teljes hűséggel, de vala-
hogy melegebben és közvetlenebbül hatnak a Madách mondani-
valói. Pedig az eredeti gondolaton, annak tartalmán sem mennyi-
ségileg, sem minőségileg semmit nem változtat. De mert Goga 
lírikus, előadásán elömlik és érvényesül a lírikus több meleg-
sége és közvetlenebb kifejezési készsége. Ennyi az egész különb-
ség. A sajátosan reflektáló és gondolatokat ellentétező részeknél 
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le érvényesül (önként értődik) a műfordí tó Iirizmusa. Érvényé-
éül pedig abban, hogy a reflexiók és ellentétek logikai élee 
vonalai valahogy egyszerűsödnek és lágyabbakká szelídülnek. 
Ilyenkor ha kimarad és el is vész az eredetinek egy-egy szava, 
az egész tartalom mégis megmarad érintetlen épségben és ere-
deti jelentésének teljes súlyában és világosságában. Mert ami 
kimaradt, az osak a szó és nem a gondolat, az értelem. (Pl, az 
angyalok karának himnusza I. sz. 21—60. s.) Ha valaki fontos-
kodni akarna, bizonyára találna egy-egy szót, fogalmat, melyet 
mással lehetett volna jobban kifejezni, vagy amelyiknél legalább 
is felmerül a kérdés: egyenlő értékű-e az eredetivel? (így pl. 
a 60. sor Madáchnál: Az Űr kedve és haragja; Gogánál egy-
szerűen: Voia Domnului prea sünt — Isten ő szent felségének 
akarata; a 256. sorban Madáchnál: Nemes, de terhes önlábunkon 
állni; Gogánál: Dar nobila si grea e líbertatea stb.) 

Egészben véve azonban a legrészletesebb és legszigorúbb 
filológiai összehasonlítás után még teljesebb meggyőződéssel és 
még őszintébb elismeréssel lehet és kell ismételni: Az ember 
tragédiájának román fordítása egy hivatott költőművésznek, 
Goga Oktaviánnak, lelkiismeretes, nagy tárgyszeretettel, hűség-
gel és a román költői nyelv teljes művészetével véghezvitt, be-
fejezett és nagyon értékes, maradandó hatású munkája . 

Kristóf György. 

Gáti István a Zrínyiászról. 
Rádai, mint ismeretes, Zrínyi verselését magyarázva, men-

tegeti az eposz fogyatékosságát.1 Waldapfel József hívta fel 
figyelmemet Gáti Istvánra,2 „az első magyar zongoraiskola szerző-
jére", aki nyilatkozatában, amely nemcsak a Zrinyiász, hanem 
a magyar verselés történetében is figyelemreméltó, szintén vizs-
gálat tá rgyává teszi Zrínyi verseit. Az az elismerés, ami e meg-
állapításait jellemzi, majdnem merésznek nevezhető abban a kor-
ban, amely „végtagokra szedetett" szótárakkal kedveskedett „rím-
kovácsainak". (L. erre Verseghy 1805-ben és Simái 1809—10-ben 

1 Clauser: A Zrinyiász sorsa. 1934. 23. 1. 
2 G. J.: A kótából való klavírozás mestersége stb. Budán. 1802. (A szó-

szerinti idézet a mű 7. és 8. l.-jának jegyzetéből való.) Gáti művére 1. a Zenei 
Lexikon. Bp., 1930, I. 362. l.-ját. 
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megjelent szótárat.)3 Gáti ugyanis támadja azt a vélekedést,hogy: 
„Ha valahol a kádeneiának keresése valami erőltetett s nem várt 
kifejezésekre vitte a poétát, azt benne inventiónak s poétái tűz-
nek" kell tartanunk. Ezzel szemben ő úgy látja, hogy: „Nem ád 
az ilyen gustus semmi becsületet a jó poétán: mert, minthogy az 
a sok kádenciákban nem affectál, tudván, hogy a poézis nem 
abban áll: ennélfogva szűk gondolkozásúnak tartatik. így járt , 
— úgymond — szinte ama híres Zrínyi Miklós Sziget Vári viselt 
dolgainak megírója, ki négysorú strófákban ír ta ugyan ezt le 
igen szépen, de oly kevéssé vigyázott a kádenciára, hogy nem 
tartotta ellenkezőnek a poézissel, ha csak az utolsó szótagjai egyez-
nek is meg a négy soroknak. Mely miat t ámbár a legszebb poétái 
tűzzel, inventióval írt, a személyeknek charactereit igen tökéle-
tesen fejtette is, legelevenebb előadásokat tett; mégis oly kevésre 
becsültetett a közelebben elmúlt időkben, hogy már ma alig lehet 
ritkaságul holmi rongyos maradványi t némely avas bibliotékák-
ban találni. Csekély ítéletem szerint pedig megérdemelné, hogy 
a maga valóságában minden megjobbítás nélkül kinyomtatnék, 
hogy látnák és becsülnék a mái sokkal jobb ízlésű hazafiak azon 
régi magyar poétájuk tüzét." — Gátinak e néhány kiszakított 
sora támogatja azt a feltevést, hogy Zrínyi művének eredeti pél-
dánya igen ritka lehetett. Sőt, ez a kifejezés: „Zrínyi M. sziget-
vár i viselt dolgainak megírója", a r r a enged következtetni, hogy 
Földi, Péczeli vagy Sándor István nyomdokain j á r . . .И — Vagy 
talán a debreceni kollégiumban még Csokonaival tanulmányozta'?4 

I f j . Clauser Mihály. 

3 L. még Pintér Jenő: A magyar irodalom történetének kézikönyvét. Bp.. 
1921, I., 321. 1. 

* Ennek ugyan elleneinond Csokonai 1801 január 13-án kelt levele. — 
Csokonai klavirozására 1. Harsányi—Gulyás: Cs. ü. M. II. 2. 780. 1. és 
passim u. o. 
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Gr. Széchenyi István naplói. Negyedik kötet. (1830—1836.) 
Szerkesztette és bevezetéssel ellátta: Viszota Gyula. Bp., 1934. LXXII + 
754 1 + egy arckép. A M. T. Akadémia hozzájárulásával kiadta a M. Törté-
nelmi Társulat. 

A Magyarország Űjabbkori Történetének Forrásai néven ismert becses 
kiadványsorozat Viszota Gyula fáradhatatlan buzgósága folytán újabb kötet-
tel s benne a sokféle 'vonatkozásban értékes anyaggyüjtemény további folyta-
tásával gyarapodott. Ez, a Széchenyinek az 1830—1836. évkorból való napló-
jegyzeteit magában foglaló negyedik kötet az I—III . kötetekéhez hasonló 
tudományos fölszereléssel teszi hozzáférhetőkké az egész teljességükben eddig 
kiaknázatlan kéziratokat. A naplót megelőzi a följegyzések áttekintését meg-
könnyítő, nagy gonddal készült, történeti bevezetés; a szorosan vett napló-
szöveget pedig követi a Legnagyobb Magyar közéleti szerepét állambizton-
sági szempontból ismertető, hivatalos (rendőri színezetű) jelentések sora. Az 
így kiegészített és időbeli egymásután szerint rendezett adatközlés, a rejtet-
tebb vonatkozásokat megfejtő jegyzetekkel, s a hatalmas könyv egész anyagára 
kiterjedő név- és tárgymutatókkal együtt, bizonyára gyakran lesz hasznos 
okulására az érdekelt kutatóknak. 

A kiadványnak, mint történelmi forrásműnek, nagy jelentősége a szö-
veg mozaikszerűsége ellenére sem szorul külön hangsúlyozásra. Széchenyi 
tevékenysége személyi és tárgyi tekintetben annyi szállal kapcsolódik az egy-
korú intézményekhez, szellemi mozgalmakhoz és gyakorlati alkotásokhoz, 
hogy a szóbanforgó adatok felhasználása a fejlődés legkülönbözőbb szempontú 
vizsgálatai számára gyümölcsözőnek ígérkezik. E részben elég arra rámutatni, 
hogy a kötet név- és tárgymutatója több mint háromezer címszónak csaknem 
ugyanannyi utalásával fűződik a jelzett időszak szereplőihez és más moz-
zanataihoz. 

Különben, hogy az anyag több irányban mily gazdag tanulsággal jár, 
arról igen szemléletesen tájékoztat az időrend fonalán haladó Bevezetés, mely 
az alkalmas módon egybeállított életrajzi vázlat után különálló fejezetekben 
foglalkozik Széchenyi „erkölcsi én"-jével, nemzeti fontosságú eszméivel, tár-
sadalmi alkotásaival és írói munkásságával. A gazdag tartalmú mű e be-
vezetése a legszigorúbb tárgyilagossággal ragaszkodik az alapul szolgáló 
szöveghez és következtetései igazolására mindig készen áll a Napló vonatkozó 
helyeire való utalással. Ha ennek dacára egyes, pl. a Széchenyi lelki alkatát 
illető kérdések még mindig vita tárgyai, ez természetszerűen következik a tudo-
mányos módszerek és felfogások eltérő voltából. 

A könyvnek nagyszámú s a Széchenyi-kultusz tekintetében érdekes ada-
lékai közül a Legnagyobb Magyarra vonatkozó ábrázolatok felsorolásán (589 
lapon) és Vörösmartynak négysoros, eddig ismeretlen epigrammáján kívül 
(565 1.) figyelemreméltó Karácsonyi Imre piarista szerzetesnek 1830 március 
21-én kelt, Vedres Istvánhoz intézett, a Hitel hatásáról szóló levele: „A Hitel t 
olvastam és elegendőkép meg nem köszönhetem, hogy mentül hamarább. . . ol-
vashattam. Életem hosszabbodott, eszem éa ítéletem tágult , az egész létem 
nemesedett. A szerzőt minek mondjam rövideden, még azt meg nem határoztam. 
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Ha annyi hatalma, mint tudománya, esze és akaratja vagyon, Magyarok Terem-
tőjének mondanám." A jegyzetek tárgyilagosságának bizonysága, hogy a kor-
társaknak Széchenyire kevésbbé hízelgő véleményéről is ízelítőt nyúj t ; például 
a Bauernfeld Edward bécsi író emlékirataiból vett idézettel. A jeles kiadó e 
sok utánjárást és nagy hozzáértést föltételező legújabb műve elismerést ér-
demlő, méltó folytatása annak az eredményes kutató munkának, amely részint 
becses szövegek közzétételével, részint önálló tanulmányokkal (pl. Széchenyi 
döblingi négy éve. Budapest, 1934. 18 1. és Gr. Széchenyi István elmeállapota 
és halála. Budapest., .1934. 94 1. a Széchenyi-Füzetek c. sorozat 1. sz.) évről-
évre gazdagabbá és teljesebbé teszi a cselekvő hazaszeretet apostolára vonat-
kozó ismereteinket. 

Baros Gyula. 

Földessy Gyula: Tanulmányok és élmények sur. irodalom-
történet, esztétika és filozófia köréből. Bp. 1934.2721. Gergely-könyv-
kereskedés. 

Az előkelő kiállítású kötet címe: Tanulmányok és élmények, nemcsak 
tartalmi irányban nyújt tájékoztatót, hanem a szerző irodalmi munkásságának 
kettős ihletkörére: a tudósra és a művészre is sejtetőleg rávilágít egyúttal. 
Földessy Gyula eddigi működése során sohasem adott magáról, irodalomszem-
lélet, ízlése fogékonyságának egészéről annyira összefoglalható és jellemezhető 
teljességet, mint e munkájában. Neve, tanulmányai már szinte asszociációs 
kapcsolatba kerültek az Ady-líra esztétikájának elismertető, igazoló és érté-
kelő szolgálatával. Ez a tudományáról kialakult egy irányfogalom késztette a 
szerzőt arra, hogy másképen is mutassa magát, egésznek, olyannak, aki Adyn 
kívül mást is „hall és lát", s aki más igényű irodalmi problémák megoldására 
is hivatott, mint amelyek Ady költészetében várnak megfejtésre. E szempont-
ból Földessy könyve úgy hat ránk, mint valami férfias, de azért önkínzó iga-
zolás, fájdalmas önérzettel meghordozott tiltakozás. 

Földessy Gyulának erre a magamentegetésre és igazolásra külön nem volt 
és nincs is szüksége. Minden munkája sokrétű, gazdag kultúrájú és friss fogé-
konyságú lélekről, a maga szemével látó és élvező irodalomtudásról tesz tanú-
ságot. Emellett azonban lelkiségének van valami vívódó, kereső, filozófiai 
feszültsége, amely amint egyrészt elmélyíti, másrészt talán éppen sokoldalú 
kapcsolataival túlságosan sűrítetté, nem egyszer bonyolulttá is finomítja 
élményfeldolgozó műélvezetét, általában: tudatosító munkáját. Elsősorban 
esztéta, de dialektikájának éle nem éri be a csak esztétikai érzékelés nyugodt 
és zárt tisztaságával; filozófiai arányítást ad mindennek s egy világnézeti 
értelemben megoldott esztétikai kultúra szintézisében jut ta t ja értelemhez 
és értékrendhez az irodalmi jelenségeket, miközben temperamentumának a 
polemikus villanásokra is marad ideje és kedve. Lelkének ez a sokirányú fel-
szerelése élménymódnak feltétlenül bőséges és bölcseleti ízű lehetőséget nyújt. 
Tagadhatatlanul benne van annak a szélesebb szellemi területek átfogására 
törő új irodalomtudósnak alaki feltétele is, aki az irodalmi megismerésben az 
esztétikai kategóriákat kiszélesítő és intenzívebb egységek összefoglalására 
igyekszik. Azt lehetne mondani, hogy mindez együtt valami lelkes, meleg tudás, 
az irodalom értékfogalmát fölhevítő, kitágító és összefoglalóbb erejűvé emelő 
tudományszolgálat benyomását adja. Akármelyik tanulmányt tekintsük is, 
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akár azt, amely Csokonairól szóló tudásunkat akarja teljesebbé tenni, akár az 
Ady-esszéket, a Goethe-cikkeket, akár a bölcselet körébe vágó kultúrfilozófiai 
eszmélkedéseket, mindegyikből ez az átélt, szinte vallomáeszerű tudás, valóság-
gal irodalmi hit és magát átadni kívánó világnézet szuggesztív hatása csap ki. 

A műélvezetből tehát filozófia készül, de ez a filozófia fogva van, vissza-
perdülő s újra műélvezet lesz. Közben pedig mindkettő veszít a maga tiszta-
ságából, az egyik átveszi a másik látásmódját, formakészletét és meghatározó 
módszerét. Mindez közben aztán úgy hat, mintha nyomában változnék, el-
tolódnék a felvevő megvilágítás és távlat szempontja is. A látó szem finom 
ugyan, de kérdés marad, hogy a kapott kép nem egy ragyogó csodálkozás szel-
lemi visszatükröződése-e inkább, mintsem a valóság magasabb egyenletbe menő 
felfogása. Ez a kérdés áthalad Földessy Gyula könyvének keretein s ennek a 
módszernek az útjain megjött irodalomtörténeti irány előtt áll meg válaszért! 
Földessy Gyula könyvének csak egy-két részlete előtt támad fel lelkünkben ez 
a kérdés. Ez is csak azért, hogy — a középkor egy figyelmes kifejezésével 
élve — távoltartsuk értékeléseinek szolid eredményét az „error admirationis" 
sokszor szinte magától kilendülő túlzásaitól. De másrészt meg bizonyos, hogy 
éppen ebben a tárgyától felhangolt lelkességben, következetességében gyökered-
zik Földessy Gyula ihletének forrása, az a szép szeretete, mellyel tudását fel-
ékesítette és ennek közvetítését meleg optimizmusával számunkra annyira 
élővé tette. b. f . 

B a l a s s a J ó z s e f - E i n l é k k ö n y v . (Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a 
Magyar Nyelvőr szerkesztőjének 70. születése napjára. Barátai, tisztelői, 
munkatársai megbízásából szerkesztették: Веке Ödön, Benedek Marcell, Turóczi-
Trostler József. Bp., 1934. 198 1. Ranschburg-bizomány.) 

A magyar nyelvtudomány régi, lelkes, áldozatkész tudósának tiszteletére 
kiadott kötet a szorosan vett nyelvészeti tanulmányokon kívül számos iro-
dalomtörténeti érdekű dolgozatot közöl. Ilyenek Radó Antal és Lenkei Henrik 
verses üdvözletei mellett Bonkáló Sándoré: Magyar elemek a rutén irodalom-
ban, amely szerint a XVII—XVIII. századi, magyarországi rutén irodalom 
nagyobb része voltaképen a magyar szellem ruténnyelvű megnyilatkozásának 
tekinthető. Dénes Szilárd: A helyes magyarság és Balassa József felírású 
alkalmi cikkében arra az eredményre jut, hogy a nyelvhelyesség kérdésének 
régebbi és újabbi művelői mellett Balassa József is méltó módon szolgálja ezt 
a nemzeti jelentőségű eszmét. Elek Oszkár: Magyarország angol lovagregények 
tükrében címen megállapítja, hogy az angol lovagregények költői Magyarorszá-
got olyannak rajzolják, hol a vitézségnek megvan a maga becsülete. Ezzel a 
mozzanattal reálisabb színt kap az angolországi szellem rajzolta Magyar-
ország, mint a francia chanson de geste-ek magyar világa. Kosztolányi Dezső-
nek A rímről szóló elmefuttatásából kitűnik, hogy a rímet nem lehet kiirtani 
a költészetből és az emberi lélekből. Gyökerei mélyre nyúlnak csecsemőkorunk 
bűvös világába s a tudatalatti végtelen televényéből táplálkoznak. Orbán Gás-
pár a Halotti Beszédből ismert és sokat vitatott Isa szó jelentését értelmezi. 
Fejtegetésének lényege, hogy „Isa szavunk egy ősi névmásnak 3. személyű 
alakja és így elemeinek összetételében is, jelentésében is teljesen megfelel maga 
névmásunknak és ugyanazt a jelentésfejlődést mutatja, mint maga név-
másunk". Rubinyi Mózes Szarvas Gábor-ról írt monográfiájából közöl részié-
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teket. Ezek szerint Szarvas Gábor korának Kazinczyja volt, de a Nyelvőr-
kötetek Kazinczy-levelezésének gazdag köteteinél többet jelentenek: egy tudo-
mány alapjai vannak bennük lerakva. Aurelien Sauvageot A magánhangzók 
hosszúsága a magyar versmértékben című dolgozatában azt a megfigyelését 
közli, hogy nincs két író, aki egyformán jelezné az f-k és ű к hosszúságát. Ezt 
előjátékául tekinti annak az állapotnak, mikor már e hosszúságbeli különbsé-
gek pusztán fonetikai s nem fonológiai jellegűek lesznek. Sebestyén Károly: 
Két püspök — két Madách? című kis tanulmánya szerint mind a két püspök 
(t. i. Prohászka Ottokár és Ravasz László) tévedett Madách megítélésében... 
Az ember tragédiája egész célzatát, értelmét, világfelfogását ugyanis a 
13. színben, az ú. n. ürjelenetben kell keresni. I t t Lucifer gúnyolódására Adám 
maga adja meg azt a választ, mely értelmet ad multunknak, célt és tartalmat 
jövőnknek, mikor azt mondja: „A cél halál, az élet küzdelem, S az ember célja 
a küzdés maga". Küzdeni „erőnk szerint a legnemesbekért", mint Vörösmarty 
is tanította. Csak erről az eszmei magaslatról válik előttünk kétségtelenné, 
hogy Madách nem egyoldalúan pesszimista és nem egyoldalúan optimista, ha-
nem mélységesen gondolkodó és éperkölcsű filozófus, költő és ember. Elsőül 
ember, aki átérezte és átélte az ember tragédiáját s belőle azt a nagy tanul-
ságot vonta le, hogy ne csüggedjünk. Küzdjünk és bízzunk, ne más hatalom-
ban, hanem magunkban; küzdelmünk jogosságában, eszméink helyességében és 
eszményeink örök értékében. Szentimrei Jenő: Emlékezés Benedek Elekre. 
Meleghangú sorok a néhány éve elhúnyt székelyszármazású íróról, aki Erdély-
ben 17, Magyarországon pedig 4 városban forgolódott a székely írócsapat élén, 
de ezenkívül egymaga külön is ot t volt mindenütt, ahová hívták, ahol szüksé-
gét érezték buzdító jelenlétének. Turóczi-Trostler József: A magyar szellem 
eiirópaizálódásának első formái című tartalmas értekezésében gondos körül-
tekintésre valló, mélyenjáró összefoglalását nyúj t ja a tárgyával kapcsolatos, 
megfejtésre váró kérdéseknek. Vikár Béla: A finn Szampó magyar visszhangja 
címen arról elmélkedik, hogy mi van a „Székely fonó" hátterében. Szerinte 
székely hagyományunk alapgondolatát alkalmasint a messzi Keletre, talán 
még a finn-ugor közösség korára kell visszavinnünk. Zoványi Jenő: A nyelv-
tudás viszonya a helvét reformációhoz című dolgozatában rámutat arra, hogy 
Asztalos Miklósnak az az elmélete, mely szerint a nép nyelvtudásának fontos 
szerepe jutot t a lutheranizmusnak és kalvinizmusnak a különböző nemzetisé-
gek közti terjedésében, nem alkalmas a tényállás teljes megállapítására. 

A becses tartalmú, ízléses kiállítású tanulmánygyűjtemény méltó kifeje-
zője annak az ünnepi érzésnek, mellyel tisztelői az ősz tudóst életútja 70-ik 
évfordulóján köszöntik. M. V. 

Komáromi János: Zágon felé.Regény Rodostóról. Bp. 1934. 286 
lap. Révai-kiadás. 

Komáromi János, a Mikszáth után való magyar széppróza egyik leg-
érdemesebb munkása. Kristályosan tiszta magyarsága nem ár to t t könyvei 
sikerének. I t thon s német, francia fordításban a külföldön is ismert neve nagy 
népszerűségnek örvend. Kuruckori elbeszélései, regényei, sárospataki diákemlé-
kei drága éket ragyogtatnak meg: humort, de Trianon után való magyar hu-
mort, melyre mély melancholia árnyai borulnak. Most Komáromi a regényesí-
tett életrajz újszerű műformájára nyújt jeles példát: Mikes életének a történe-
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tét írta meg. E könyvének is, mint minden munkájának, nevezetes tulajdon-
sága az az önmértéklő szerénység, amely gátat vet az efféle művek tudálékos 
adathalmozásának. Egyszerű eszközökkel nagyot alkotni, ez Komáromi János 
elbeszélő művészetének egyik titka. Nem ijeszt meg kétesértékű új felfedezések-
kel, hanem gondosan feldolgozza Mikes leveleit s a. Mikes-irodalmat, belőlük 
ízléssel, gondosan s nem sokat válogat, nem zsúfolja az adatokkal, hanem 
aránylag szűk keretek között pompásan megfesti a Rákóczi-emigráció életét, 
hangulatát. Ízlése, tapintata, korhűsége emlékeztet Herczeg Ferencnek egy 
kevéssé ismert kis drámai jelenetére, a Bujdosók-та, mely szintén ilyen önmér-
sékléssel s mégis hűen tárja elénk Mikesék árva sorsát. Az irodalom e gondos 
felhasználásán kívül személyes élmény is hozzájárul e szép könyv hangulatá-
nak realitásához. Komáromi János 1933 őszén bejárta az emigráció helyeit, 
október 21-én ot t jár t Rodostóban, állt a Magyarok Utcájában, honnan kilá-
tás tárul a Márvány-tengerre s ellátni az Olimposz ormáig. Saját szemeivel 
látta, talpa alatt érezte a szűk és kopott utcácskák macskafejű köveit, melye-
ken rég Kőszeghy Zsuzsika és Paksy Erzsike lábacskái tapodtak. Beszélt 
emigránsok ivadékaival, kik azonban már egészen elörményesedtek. Ott tanult 
egy kis török tudományt is, mely patinát ad nemesveretű sorainak (tahin, 
tezkere stb.). 

Főforrása Mikes leveleskönyve s ez az írónak nemcsak művészetét, ha-
nem ízlését is dicséri. (Pl. 29., 36. az emlékezetes leírás az emigrációban élők 
napirendjéről, vagy a 30—31. 1. idézet Bákóczi önéletrajzából stb.) Stílusának 
bánatos magyarságába oly szépen beleillenek Mikesnek, sőt magának a fejede-
lemnek is eredeti szavai. Az a hajnali jelenet, midőn Mikes egy percre arra 
gondol, hogy anyja hívó szavának enged, de Rákóczi szenvedéseinek hallatára 
örök hűséget fogad: irodalmunk legszebb jelenetei közé tartozik. Bercsényi, a 
vén korban ifjú házas, csúzos tagjaival elevenen él, sőt dacosan elénk rúg e 
szép regény lapjairól. Ugyanilyen mesteri Jávorka arcképe is. És a Mikes— 
Zsuzsika-viszony ! Igazi pasztellkép ez, amint szinte megdöbbentő realitással 
lép elénk Sohonnafi szinte balladai alakja. 

„A tenger zúgott." Igv kezdődik a regény, ezek is utolsó szavai. És lel-
künkben, amint letesszük, sajnálkozva, hogy már vége van, tovább zúg a fáj-
dalom és öröm, a remény és kétségbeesés, a rodostói magyar sors, melyről 
Komáromi remek könyvében feledhetetlen képet festett. 

Rubinyi Mózes. 

Ágoston Julián: Kaffka Margit. Bp. 1934. 163 1. 
A doktori értekezések átlaga közül kiemelkedő, igen sikerült dolgozat, 

mely a Kaffka Margitról szóló irodalmat jelentősen gyarapítja. A szerző 
szigorúan megtartott módszerességgel Kaffka Margit belső egyéniségének min-
dig fejlődő és mélyülő vonalán halad s így határozza meg, mintegy magától 
kialakuló összegeződéssel, a kiváló író léjekképét és egyúttal értékrendjét is. 
E fegyelmezett módszerességen belül bontakozik ki Ágoston Julián finom, egy-
ben gondos és találó elemző, méltató képessége, melyet termékenyen táplál 
stílusának az irodalmi szempontok igényeit szemléltető móddal szolgáltató 
eredetisége s frissesége. A tudatos műbíráló s a tárgya szépségeire ösztönösen 
is ráfeledkező műélvező s így együtt dolgoznak azon, hogy necsak igaz, hanem 
meleg, vonzó világítású is legyen Kaffka Margit értékelése. S e szempontból 
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valóban élvezetes és tanulságos mindaz, amit szerzőnk tárgyáról, mind részle-
teiben, mind pedig összefoglalásában elmond. Ha valamit nélkülözünk e munka 
folyamán, annak egyetlen oka a tanulmány túlságos zártsága, amely egy kissé 
önmagára redukálja Kaffka Margit pályája irodalmi történetét. Az alakrajz 
így igaz, élesebben megvont lesz, de a kortávlat nem kap elég rávilágítást és 
kapcsolatot. A szerző bizonyára szándékosan egyszerűsítette a hátteret. Tanul-
mánya minden részét Kaffka Margit egyéniségének s munkájának gazdagságá-
val akarta kitölteni. S ez — minden ízében sikerült is neki. 

rus. 

Varjas R. Béla: Erdély és irodalmunk nemzeti egysége. 
Budapest, 1934. 104 1. 

Az irodalomtörténeti érdeklődés köre egyre szélesedik és eddig kevéssé 
járt területekro ie kiterjed. Újabban megélénkült figyelem kíséri irodalmunk 
táj, faj, felekezet szerinti megosztottságának vizsgálatát is. — A szerző ügye-
sen szerkesztett tanulmányában az erdélyiség gondolatát, az önálló erdélyi iro-
dalom és az erdélyi lélek sajátos megnyilatkozásait igyekezik megvilágítani. 
Visszavezet a mohácsi vész utáni Erdélybe, felidézi a protestantizmus szellemé-
ben alakuló erdélyi lelket, vázolja a XVII. századi Erdély szellemiségét, amely 
már nemcsak vallási és politikai kérdésekben, hanem ízlésben is elkülönül az 
anyaországtól. (Francia ízlés, olasz-barokk műveltség.) A felújulás korában a 
nyelvi ellentétek éleződnek ki; Erdély büszke romlatlan és felsőbb körökben Í6 
megbecsült magyar nyelvére s csak nehezen tud beleolvadni a magyar irodalom 
egyetemességébe. Báróczy tökéletes áthidalást végzett: az erdélyi társalgási 
nyelvet simán vezette át az anyaország nyelvújító mozgalmába. A nyelvi ellen-
tétek azonban továbbra is megmaradtak: a népnyelv kérdése emelte a választó-
falat. Továbbra is nyilt kérdés marad, miért nem sikerült a népi nyelven fel-
építeni az új irodalmi stílust Erdélyben, ahol ez az eszme uralkodó volt Г 
A szakadás sokszor fájdalmas a nemzet egyetemére; ilyen az, hogy az erdélyi 
lírából hiányzik az anyaország lírájának hazafias motívuma. — A jelenben is 
kísért az önálló Erdély gondolata, ilyenképen a szerző tanulmánya időszerű is. 
Hasznos és figyelmet érdemlő kezdeményezés, megérdemli, hogy mások is fog-
lalkozzanak a kérdéssel. 

Újvári Pál 

V i l á g i r o d a l m i L e x i k o n , Budapest, Studium-kiad. Év nélkül. Az 
I. к. VIII. és 568., а II. 1120-ig, a III. 1760-ig terjed. 

E nagybecsű irodalmi lexikon ezzel a harmadik, most megjelent kötettel 
befejeződött. Szerkesztője Dézsi Lajos, aki oly gonddal válogatta meg munka-
társait, aki mindent megtett arra, hogy a szaktudósok tájékozottsága legyen 
a nagyközönség szolgálatára, az utolsó kötet sajtó alá rendezése közben meg-
halt, ennek a munkája már Mészöly Gedeon gondja volt. Nem akarom ismé-
telni, milyen ügyes megválogatás szemelte ki az egyes címszavak íróit, csak azt 
regisztrálom, hogy hatalmas segítőeszközt kapott benne a nagyközönség a 
maga irodalmi problémáinak megoldásához. E helyen csak a magyar irodalom-
történeti vonatkozások érdekelhetnek bennünket. Sajnos, e téren megérdemelt 
volna ez az utolsó kötet még egy utolsó simítást. íme: Marmontelnél a magyar 
fordítók közül kimaradt Báróczy; Martialis állandó életéről a magyar iroda-
lomban szó sincs. Maupassant hatása a modern magyar szépprózára nem kerül 
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szóba. A Megszabadított Jeruzsálem fordítóiról szólván, az t a furcsa megjegy-
zést olvassuk, hogy „ . . . Arany János az I. énekből versben, Jánosi Gusztáv 
az egeszet Toldy (!) strófákban" fordított. 0. F. Meyer magyar fordítóiról 
és hatásáról (pl. Vargha Gyula) nem emlékezik meg. Mistral magyar méltatói 
közül egy sem említődik. Morus Utópiájának magyar fordítóit hiányosan 
említi, hatásáról semmit sem mond. — Vagy más oldalról nézve: ha a 
magyar színpad kezdő korának idegen mestereit és a századforduló hozzánk-
jutó idegen íróit keresi az olvasó, a nevek egész seregét hiába kutatja, pl. 
Meiners, Meynert, Michl, Miliőt, Marie Madeleine, Marholm Laura stb. neveit. 
— Különös az is, hogy néha feleslegesen bírál, noha általában csak regisztrálni 
törekszik. így Migne megbecsülhetetlen munkájánál siet megmondani, hogy 
kiadványai nem kifogástalanok. Az ilyenfajta életrajzgyüjteménynek nem sza-
bad felekezeti szempontból sem egyoldalúnak lennie; már pedig a nagy gond-
dal felsorolt protestáns theológusok mellől hiányzik pl. Désiré Mercier, Nicole, 
Notker stb. 

Tudom, hogy három kötetben teljesen életrajzi lexikont adni nem lehet. 
Hogy ilyenfajta hiányok vannak, azt nem is a szerkesztők és munkatársak 
rovására írom; csak konstatálom. Mert viszont ezt is elismerem, hogy iro-
dalmi lexikonaink sorában ritka körültekintés és tájékozottság tünteti ki ezt 
a kötetet. A. Zs_ 

K é t értekezés . [Magyar István: Szana Tamás. Bp., 1934. 66 1. — 
Tiborc Lajos: Andor József (Cyprián). Bp., 1934. 98 1.] 

A mult század második felében szélesen hömpölygő irodalmunkban Szana 
Tamás nem vert nagyobb hullámokat. Sem az ár, sem a gát szerepét nem 
játszotta. Nevét ugyan eléggé ismerték s bizonyos kezdeményezőerő nem vitat-
ható el tőle. A szerző ezeket a hasznos, olykor napjainkig kimutatható gyü-
mölcsözéseket tárja elénk. Életrajzának folyamán betekintést nyerünk az ú j 
idők kohójába is, hiszen Szana mindenütt ot t volt, ahol lelkesedni lehetett 
és lelkesíteni kellett. A szerző minden dicséretet megérdemel, amikor kellő 
tapintattal és önmérsékléssel állította elénk Szana alakját . 

Andor Józsefben mintegy Szana ellentétét jellemezhetjük. A „diadalmas 
világnézet" katakombás lelkületű és áldozatos hőse volt. Talán vezérnek indult, 
de beérte a második hellyel is, küzdelem várt rá ott is elég. Gyengédsége gerin-
cességgel jmrosult, çzért győzött. Nemcsak mint szépíró, hanem mint esszéista 
is kitűnt. A szerző nagy szeretettel és gonddal tárgyalja az író munkás-
eágát, bár ítéleteiben nem mindig önálló. Clauser Mihály. 

P a u l l & M ^ * ( ^ s ' e p r e g h y F e r e n c . Budapest, 1934. 59 1. 
A szerző alig ötven oldalon érdekesen rajzolja meg Csepreghy Ferene 

pályafutását. 'Röviden ismerteti az író eseményekben nem gazdag, annál buz-
góbb életét s a'lehetőségig bőven tárgyalja nevezetesebb munkáit. В pályá-
nak néhány számottevő alkotása van, ha nem a nagyok közül való is. Csep-
reghy ismerte közönségét, igényeit, ki tudta azokat elégíteni, anélkül, hogy 
megszűnt volna költőnek lenni s így fejlesztette és előbbre vitte korát. Paul 
Sándor okos dolgozata minden túlzás nélkül s éppen ezért az író érdemét csak 
öregbítve tárgyalja e szorgalmas, szép élet jelentőségét a magyar népszínmű 
fejlődésében. Mindenütt annyit mond, amennyi kell, sehol nem esik abba a túl-
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zásba, mely sok kezdő életrajzíró dolgozatát naivvá teszi. Aki egy pálya-
futást legkisebb jelenségeiben áttanulmányoz, rendszerint többnek lát ja azt, 
a ráfordított munka téves illúzióin keresztül. Paul Sándor azt a Csepreghyt 
idézi fel ügyesen megvázolt, néhol egész részletességgel megrajzolt fejezetek-
ben, akit halványabb körvonalakban eddig is ismertünk, korának hasznos, 
tiszteletreméltó munkását. Az összefoglalás csak a fejezetek helyes kidolgo-
zását igazolja s azt is, hogy a függelékül adott „irodalom" valóban évek mun-
káját jelentette a ezerzőnek, élményt, melynek komolyságáról e rokonszenves 
munka eléggé tanúskodik. v. 

A gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet 
Évkönyve. Budapest, 1934. 443 1. 

Az Angyal Dávid szerkesztésében megjelent évkönyv Hóman Bálint volt 
tanítványainak tiszteletadása a magyar kultúra legfőbb irányítójává emelke-
dett mester előtt. Ezt dokumentálja a szerkesztő meleghangú bevezetése és a 
függelékül közölt pontos könyvészeti összeállítás Hóman Bálint irodalmi 
munkásságáról. A kötet gazdag tartalmából bennünket az irodalomtörténeti 
vonatkozású tanulmányok érdekelnek közelebbről. Ilyent ket tőt találunk 
Küküllei Jánosról és a Toldi-mondáról. Fekete Nagy Antal szerint az Anjouk 
korának biografikus történetírása nem az uralkodó család idegen fajiságában 
találja magyarázatát, mint Horváth János véli, hanem természetszerűen 
visszavezethető a két király eredményekben gazdag uralkodására. A küküllei 
főesperes Apród neve nom aulae miles-t jelöl, hanem arra mutat, ho.gy az 
Apród-család a Berzeviczy-család ősének, Rikolf fia Kakasnak szolgálatában 
állott. A biográfus életéből világosságot vet az Erzsébet királyné kíséretében 
tet t 1343. évi olasz útra és a szicíliai hadjáratban való részvételére. Bebizo-
nyítja, hogy Küküllei János munkájának első részét 1364-ben, esetleg az előtte 
levő évben fejezte be; a krónika mai alakja pedig 1387 március 31 és 1388 
december 20 ika között készült el. Halála dátumát is közelebbről megköti: 
1393 szeptember 15 és 1394 december 10-ike közé. — Mályusz Elemér a Toldi-
monda keletkezését abba a korba helyezi, amely a magyar lovagság kifejlődé-
sét hozta meg, a XV. század első felébe. Ekkor a külföldi lovaghistóriák fel-
tételezett kompilációjából formálta valaki latin nyelven Toldi magyar szel-
lemű históriáját. A popularizáló folyamat hozta magával, hogy ezt — talán 
még a XV. században — klerikusok magyarra fordították. Ez a magyar 
nyelvű, bizonyára verses munka ju to t t el a nép közé és lett Ilosvai forrása. 
Hipotézise támogatásául hivatkozik Tar Lőrinc purgatóriumi útjának Tinódi-
hoz jutott mondájára. N. Z. 

Sziklay László: Kazinczy az irodalom kérdéseiről. (Kassa, 
1934. 71 1.) 

A Kazinczy-levelezés még ma is kimerítetlen kincsesbánya, örömmel kell 
vennünk minden olyan vállalkozást, mely belőle valamit napvilágra hoz. Szik-
lay László nemcsak ilyen „valami"-re igyekezett, hanem teljességre. Tanulmá 
nyában Kazinczy egész irodalomelmélete és személyi kapcsolatainak elvi jelen-
tősége is helyet próbált találni. A cél igen helyes volt, ily munkára valóban 
nagy szükség van, de Sziklay László munkája e törekvésben csak mint kezde-
mény üdvözölhető. Az anyag, melynek értelmezését, alakulásbeli változatait, 
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az egyéniséggel összeforrt voltát kellene megmutatni, szétveti a tanulmány 
szűkreszabott kereteit. Mint regisztráló anyaggyüjtemény így is értékes és csak 
sajnálni lehet, hogy az anyag egyelőre még erősebb volt, mint a rendező és 
magyarázó képesség. K. D. 

Az IMIT Évkönyve 1934-ről. Szerk. Szemere Samu. Bp., 1934, 
360 1. Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat új Évkönyve a szokásos beosztással 
és változatos tartalommal jelent meg. Az ízléses kiállítású kötetben a Társulat 
életét ismertető közleményeken kívül szépirodalmi „munkálatok" és zsidó vonat-
kozású tanulmányszerű dolgozatok olvashatók. Az utóbbiak közül tudomány-
szakunk szempontjából főkép kettő érdemel figyelmet. Az elsőben Sebestyén 
Károly Alexander Bernát pályaútján tekint végig, a másodikban pedig Fenyő 
László Palágyi Lajos emlékezetét ú j í t ja fel. Sebestyén szerint Alexander „a 
nemzeti szellemet kereste, ku ta t t a lázasan a tudományban, a filozófiában, 
a művészetekben, az irodalomban. A nemzeti szellem diadaláért küzdöt t a köz-
életben is." — Fenyő megemlékezésének végső megállapítása, hogy „Palágyi 
Lajos ama költők közé ta r tozot t , akiknél a gondolati és érzelmi elem harca 
nehezen ju to t t nyugvópontra". — Az említettek mellett más vonatkozásban 
említésreméltó Komlós Aladár „Három zsidó megy a vonaton" c. elmefuttatása 
„a zsidó vicc"-ről. A jó megfigyelésen alapuló és tételeit sikerült példákkal 
szemléltető dolgozatból kitűnik, hogy a zsidó éle nem valamely átlag tréfa-
szerkezet furcsa nevekkel egyénített változata, hanem „a zsidó szellem és a 
valóság találkozásából kipattanó, egy-egy jellemhibára várat lanul rávilágító 
alkotás. Ezzel függ össze páratlan tárgygazdagsága is. A zsidó viccben még 
a tébolyda lakója is ravasz." Érdekes megállapítása a szerzőnek, hogy a zsidó 
maga találja ki a róla szóló, öniróniára valló tréfákat. E részben „az egyetlen 
nép, amely nem fél belenézni az őt ábrázoló viccek torzító tükrébe; de egy-
szersmind abban is egyedülálló, hogy ismeri magát". V. M. 

Kristóf György, Szaboleska Mihály Erdélyben. — Az Erdélyi 
Múzeumegyesület kiadása. Cluj-Kolozsvár, 1934. 62 1. 

Szaboleska ha t évet tö l tö t t Erdélyben, 1892 őszétől 1898 végéig. Ez-
alat t Marosfelfalunak volt a református papja, ahová Debrecenből hívták és 
ahonnan Temesvárra választották ugyancsak ref. lelkésznek. Ez a hat esz-
tendő gazdagabb családi eseményekben, mint irodalmi termékékben. Erre az 
időre esik első és második házassága. T. i. 1893 május 24-én veszi nőül Kún 
Erzsébetet, akitől azonban 1894 április 2-án hivatalosan is elválik. Második 
házasságra 1895 febr. 12-én lép Korondi Etelkával, akitől felfalusi laktában 
két fia és egy leánya születik. Irodalmi munkásságából csak két kötet jelenik 
meg ez időszakban: Hangulatok (1894) és Újabb versek (1898). 

Kristóf György Szabolcskának ezt az életszakaszát ismerteti meleg sze-
retettel a költő egyénisége iránt és nagy elismeréssel az Erdélyben termett 
költemények felől. Behatóbban méltatja feleségéhez írott és gyermekeiről szóló 
verseit, valamint a „Hír a mi falunkból" elnevezés alá foglalt életképeit, me-
lyeknek éppen a felfalusi években találta meg a tökéletes formáját . 

De Kristóf nem elégedett meg ennek az időszaknak életrajzi és irodalom-
történeti bemutatásával, hanem a címben maga elé tűzött feladaton túlterjesz-
kedve, tanulmányának a felét, az első 30 lapot arra a kérdésre fordítja, hogy 
Szaboleska miért hagyta el Debrecent. S. Kristóf ennek a lépésnek nemcsak 
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fő-, hanem egyetlen o k á t a költőnek addigi múzsájával, az annyiszor meg-
énekelt Piroskával való szakításban l á t j a . Kristóf föltevése bizonyára nem áll 
messze az igazságtól, de ahogy ő fejtegeti, abban jókora túlzás van; azon-
kívül a hosszas magyarázgatás közben egy-két tévedésbe, sőt félreértésbe is 
belesodródik. Ezek közül helyreigazítom azt a tévedését, mintha Szabolcska 
„kezdettől végig ki tűnő teológus" let t volna, mert Szabolcska a teológiának 
egyetlen egy évét sem végezte kitűnően és lelkészképesítő vizsgálata sem volt az. 
Szabolcskának sem költői nagyságához, sem egyéni kiválóságához nem szük-
ségesek a költött érdemek. 

R á kell mutatnom arra a félreértésre is, amelybe Kristóf akkor esik, 
mikor Szabolcskának „Alice" című költeményéből azt olvassa ki, hogy a köl-
temény hősnője, a szép francia leány, égő, sőt esengő szerelemmel volt eltelve 
Szabolcska iránt. Erről szó sincs. 

Kristóf dolgozata azonban így is figyelemre méltó helyet követel a Sza-
bolcska-irodalomban és h ivatva van a Szabolcska-kultuszt az elszakított ma-
gyarság körében is ébren tar tani . Kardoss Albert. 

M a g y a r reneszánsz írók. A szemelvényeket összeállította, jegyze-
tekkel ellátta és bevezető tanulmányt í r t : Kardos Tibor. Kiad ta a Berzsenyi-
reálgimnázium. H. és é. n. (Bp., 1934.) 192 1. (Magyar irodalmi ritkaságok. 
Szerk.: Vajthó L. 29. sz.) 

Újabban, mióta irodalomtörténészeink a magyar reneszánsz költőkkel, 
mint a magyar lelkiség jellemző kifejezőivel foglalkoznak, nagyobb érdeklődéssel 
fordul e tárgykör felé a művelt magyar közönség is. Ezt az örvendetes tényt 
látszik megerősíteni Kardos Tibor nagy körültekintéssel megszerkesztett kis 
könyve, mely tizenhat humanis ta írót mu ta t be harminchárom szemelvény kap-
csán. A bőséges irodalmi anyagon felépült bevezető tanulmány két küzdelmes 
század keresztmetszetében akar ja érzékeltetni az újkor szellemi Magyarorszá-
gának kibontakozását. Kiemeli a humanizmus jelentőségét; mi t jelentett az 
ezer sebből vérző Magyarországnak az a szellemi erő, mely az o.rszág testének 
szétszakítottságát ellensúlyozni tudta, mely az elveszett valóságos Magyar-
ország helyett egy virtuális, legyőzhetetlen Magyarországot adott . Rámuta t 
arra, hogyan marad Mátyás alakja halála után is szellemi erőforrása huma-
nista gondolkodású íróinknak egészen Zrínyiig, kiben két század minden ered-
ményének hatása megtalálható. A tanulmányszerű bevezetés helyenként szinte 
szűkszavúságig tömör. Nagy alapossággal és helyes érzékkel tör tént az egyes 
szemelvények összeválogatása. A főszempont, mely szerzőt e munkájában 
vezette, hogy szövegekkel jellemezze a kort . Képviselve van benne elsősorban a 
humanizmus három nagy a lak ja : Vitéz János, Janus Pannonius és Mátyás 
király. Az olasz humanis ták: Callimachus Experiens, Galeotto Marzio, Anto-
nio Bonfini, Bartholomaeus Pannonius, Oláh Miklós és a humanista történet-
írók: Forgách Ferenc, I s tvánf fy Miklós, Mindszenthi Gábor, majd Bornemisza 
Péter, Enyedi György, Gyergyai Albert, Rimay János és Zrínyi MiklÓ6. 
A közölt részek megbízható szövegkiadások, néha az eredetiek pontos másola-
tai. Jó kiegészítése az Anthologiának a szemelvények íróinak rövid jellemzése 
és a rá juk vonatkozó irodalom egybeállítása is. Ilaitsch Ilona. 

1 A szintén 1898-ban a Magyar Könyvtár 34. számakép megjelent „Ver-
sek" (43 költemény) csak szemelvény az eddigi kötetekből. 



BÍRÁLATOK 83 

Csipkay Sándor: Magyar-holland irodalmi kapcsolatok 
kezdete i . (Lankai János.) Bp., 1935. 31 1. 

A szakembernek nem meglepő, hogy valaki magyar-holland kapcsola-
tokról beszél az irodalomtörténetben. Természetes, hogy annál nagyobb öröm-
mel fogadjuk azt a kezdeményezést, amit Csipkay tanulmányában megismer-
tünk. Dolgozata azt mutat ja , hogy végre is fel kell kutatnunk és össze kell 
állítanunk a szerte heverő adatokat. — A szerző újat is adott, amikor fel-
tá r ta Laskai János munkásságát, megjelölte viszonyát Lipsiushoz és Gro-
tiushoz. Ezek az eddig ismeretlen adatok, sajnos, arra kényszerítették a szer-
zőt, hogy az átfogó kép helyett a részletek vizsgálatára szorítkozzék, önmér-
sékletét és alaposságát azonban épp ez bizonyítja. Clauser Mihály. 

Alvinczi Péter művei. (A reformáció és ellenreformáció korának 
evangéliumi keresztyén (református és evangélikus) egyházi írói. Szerkeszti és 
kiadja: Incze Gábor. 2. sz. Alvinczi Péter [1570—1634]. Bp. 1935. 160 1. 
Bethlen-nyomda.) 

A címben írt könyv egy igen érdekes és a történeti kutatás számára hasz-
nos kiadványsorozat második köteteként jelent meg. A sorozat elsősorban a 
protestáns egyháztörténettel foglalkozóknak jár ugyan kedvében, az egyes köte-
tek azonban tartalmi és formai sajátságaiknál fogva bő tanulságot ígérnek az 
irodalombúvár számára is. A szóban forgó munka Pázmány nagy ellenfelének, 
az egykori híres kassai protestáns papnak négy művét foglalja magában 
(Az Úrnak szent vacsorájáról; Magyarország panasza; Itinerarium catholicum; 
Postilla) és Alvinczv emlékét óhajtja felújítani halála háromszázadik évfor-
dulója alkalmából. A részközlemények mellett nincsenek további tájékoztató 
jegyzetek; ebből sejthető, hogy a kiadó főcélja csupán a magyar szövegek 
hozzáférhetésének megkönnyítése volt. Lá tha tó ez abból is, hogy az annak- -
idején sokat emlegetett Querela Hungariae-nak latin szövegét mellőzi, noha a 
röpirat eredetileg kétnyelvű alakban jelent meg. Incze Gábor anyagközlése 
kétségtelenül szolgálat az irodalomismeret szempontjából s akik a XVII. szá-
zad szellemiségét, multunk e kora írásbeliségének forrongásait behatóbban 
kívánják tanulmányozni, hihetőleg nem csekély várakozással néznek a sorozat 
lovábbi darabjai, például Bornemisza Péter ördögi kísértetek című kötetének 
megjelenése elé. (Kapható a kiadónál: Bp., II, Margit-körút 54.) A. B. 

6* 



F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 
(Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. Munkatársak: 

Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Brisits Frigyes, Kalmár Anatólia.) 

I. Folyóiratok 
A Cél. — 1935. évf. 1. sz. Bálint János: A magyar parasztság és az 

irodalom. Válasz a Nemzeti Újság november 25-i számában olvasható s a Bálint 
Jánostól Tavaszi szántás címen, parasztköltők verseiből tervezett szemelvény-
gyűjteményre vonatkozó észrevételekre. — 2. sz. Méhely Lajos: Nemzeti lelki-
ismeretünk válsága. Nemzeti szempontú elmélkedés, vonatkozással Móra Ferenc 
pályájára. 

B u d a p e s t i S z e m l e . — 1935. évf. 2. sz. Balogh Jenő: Széchenyi 
államférfiúi munkásságának hét éve. Gróf Széchenyi István Naplói újabban 
megjelent negyedik kötetének bíráló ismertetése. — Horváth János: A magyar 
humanizmus első nyomai. (Részlet a szerzőnek sajtó alatt levő könyvéből.) 
A magyar humanizmus előkészítői közt különös figyelmet érdemlő jelenség az 
olasz egyetemeknek magyar tanulók részéről egyre fokozódó látogatottsága. 
Nagy Lajos körüli latinnyelvű irodalmunkban van egy mű, melyet a huma-
nizmus szellője már megérintett: Küküllei Jánosnak Nagy Lajos viselt dol-
gairól írt műve. E munka új történeti műfaj t képvisel, az életrajztípust s e 
körülményben már humanista hatást gyaníthatni. Műfaji mintája nincs fel-
kutatva. A szöveg inkább a lovagkor, mintsem a renaissance szellemét sugá-
rozza, nyelve meg éppen középkori latinság. Egyébként Lajos király mindjárt 
uralkodása elején gondoskodik arról, hogy az Árpád-kori gesták alapján új 
magyar krónika Írassék meg. Ezen a Cronica Hungarorumon alapuló minden 
későbbi krónikánk, tehát a Kálti Márk-féle, 1358-ban megkezdett Képes Kró-
nika is. A nagy király halála után Zsigmond kancelláriájában már bizonyos 
a humanistaszellem megérkezése. Onnan indult Vitéz János pályája, ki Hunyadi 
Jánossal s majd Mátyással karöltve megteremtette a magyar humanizmus tör-
ténetének első korszakát. — György Lajos: Vándoranekdoták. (I.) Az egyete-
mes néphumor magyar változatainak bemutatása érdekes példákkal. (Példák: 
az Állatpör; Inkább az akasztófa; Nitimur in vetitum; Nevető lovak; Min-
denki doktor; Két süket; A szokás hatalma címszók szerint felsorakoztatott 
adomák.) — 3. sz. György Lajos: Vándoranekdoták. (II.) A címben írt tétel 
folytatólagos tárgyalása a következő vezérszókkal megjelölt adomák részlete-
zésével: Vadászmise, Jóllakott szúnyogok, Asinus perditus, Síró gyermek. 
A megkent bíró, Megindító prédikáció, Crucifixus vivns, Az ellopott disznó. 

Debrecen . — 1935. évf., jan. 27. Kardos Albert: Csokonai és Para-
celzus. Csokonainak Debrecenben, 1836-ban felállított obeliszkalakú, vasbél 
való, Beregszászi Pál egykori kollégiumi tanár tervei szerint készült síremlé-
kéhez valószínűleg Paracelzusnak (1493—1541) salzburgi, hasonlóalakú sír-
köve szolgált mintául. 

D e b r e c e n i S z e m l e . — 1935. évf. 1. ez. Leffler Béla: Petőfi hatása 
a legnagyobb svéd lírikusra. Megállapítható, hogy Erik Axel Karlfeldt (1864— 
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1931) jeles svéd költő lírájára hatással volt Petőfi Sándor költészete. Főkép 
természetszeretetük és családias költészetük muta t rokonságot. — Tolnai Vil-
mos: Hogy végződik Az ember tragédiája? Leghitelesebb az a szöveg, amit a 
költő kezeírása ránk hagyott: Mondottam, ember: küzdj' és bízva bízzál! — 
Barna János: Debreceni színházi almanachok. Ötvennégy színházi évkönyv 
rövid ismertetése az 1808—1881 közti időből. Az egyes füzetek igen változa-
tos tartalmúak, mert a színtársulat névsorán s az előadott darabok címén 
kívül gyakran verseket, adomákat és színműveket is közölnek. — S. Szabó 
József: Valami Ûjj Péterről. Adatok a Kun történetek című népkönyv szerző-
jéről. — Haraszthy Gyula: Az ötvenéves Babits lírája. Babits a humánum baj-
noka; mélységes szomorúsággal látja, hogy az ököljog a nemzetek hivatalos 
világnézete lett. Babits a mai magyar költészet legtudatosabb költője, alkati-
lag éppen Ady ellenpólusa, mint ahogy az „ösztönös" Petőfivel a „tudatos" 
Arany állt szemben. 

E r d é l y i He l ikon . — 1935. évf. 1. sz. Komlós Aladár: A régi népies-
ség és az új. Az új mozgalom nem a mindenkihez szólót keresi a népben, ha-
nem ami elkülönítő, sajátos faji vonás benne s másnak elérhetetlen. A mult-
századi népiesség tehát összefogó mozgalom volt, a mai elválasztó. A népnek 
valóban vannak oly érzései, amelyek megérdemlik a kifejezést s amelyeket a 
belőle származók fejezhetnek csak ki igazán. Az új népiesség tehát jogos és 
szükséges irány, ahogy jogos a városi proletariátus önálló kultúrára törek-
\ése is s jogos bármely kisebbség hűsége önmagához. Csak egyiknek sem sza-
bad elfelejteni, hogy kisebbség. Nem képzelhető-e el, hogy a magyar művelődés 
ritmusának állandóan visszatérő két üteme: a nyugatiság és a hagyomány-
hűség ezentúl egy időben fog felhangzani, egyik a polgári, másik a népi írók 
táborából? Szellemi téren tehát nem kell félni a harctól, de ez a harc igazi elvi 
ellentétekből fakadjon. — Féja Géza: Az új népiség. Az új népiség eszméje 
eleinte méltatlan gúny és vád céltáblája volt. A harcot végső eredményében 
Tamási Áron jelentkezése döntötte el. A nép Tamásinak nem kuriózum, nem 
is csupán fölemelésre érdemes, de alsóbbrendű életanyag, hanem a legdúsabb, 
legegyetemesebb emberréteg. Az ő népi hősei példázzák, hogy a nép sokkal töb-
bet őrzött, alkotott, mint amennyire szomorú történelmi és szociális sorsa 
kötelezte. Éppen ezért a néphős alkalmas igazán a magyar sors legmélyebb 
értelmű megfogalmazására. Erre vállalkozott Tamási a „Szűzmáriás k i rá lyf i -
ban. Az Ábel-trilógiában tulajdonképen más síkra vetítette Tamási a „Szűz-
máriás királyfi"-t. Az új népiség tehát nem állott meg a néplélek felfedezésé-
nél, hanem az adott lehetőségekből elindult a remekmű felé. — Bánffy Miklós: 
Az Ember Tragédiája románul. Goga Octavian fordításának dicsérete. „Senki 
hívebben nem követte Madáchot és senki tökéletesebben nem adta vissza." — 
2. sz. Tolnai Gábor: A magábazárkózott költő. (Babits Mihály Szegeden.) 
A Holnap megjelenésével lezárul Babits irodalmi készülődésének ideje. A nagy-
váradi antológia Szegeden töltött utolsó hónapjának idejére esik. Az irodalmi 
szereplés nyilvánossága nyitva áll előtte. — 3. sz. I. Szemlér Ferenc: Trage-
dia Omolni. Az ember tragédiája Goga Octaviánntól származó román fordítá-
sának tanulmányszerű bíráló ismertetése. „Goga fordításának horderejét ma 
felbecsülni lehetetlen . . . De minden jogunk megvan arra, hogy a fordítás iro-
dalmi kihatásában reménykedjünk." 
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Evangél ikus Családi Lap. — 1935. évf. 1. szám. Károsy Pál: 
.-ls Ember Tragédiája első fordítója. Az idén van századik évfordulója a magde-
burgi származású Dietze Sándor születésének, aki 1865-ben németre fordította 
Madách Imre remekművét. A fordítás Deák Farkas előszavával jelent meg. 
Dietze az 1864—65. iskolai évben a pesti evangélikus gimnázium segédtanára 
volt s néhányévi magyarországi tartózkodás után visszatért hazájába. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1935. évf. 1. sz. Alszeghy 
Zsolt: A XVII. század lírai költészete. (I.) Az irodalom a XVII. században 
elsősorban a lélek szolgálata. Nem a forma, hanem a tartalom a fontos. A poé-
tának két típusa figyelhető meg. Az egyiknél a verselés unaloműző, a másiknál 
tudós foglalkozás. Egyébként a század lírai terméséből inkább a közösséget, 
annak gondolkodását, érzését és ízlését ismerjük meg, mint az egyes költőket, 

A XVII. század protestáns énekköltészetét egységessé teszi nemcsak az 
egyező énekszövegek bősége, hanem a tartalmi és formai közösség is. Az élmény 
szomorú igazsága érzik á t mindannyiszor, amikor a magyar protestantizmus 
szenvedéseit fonja versébe az énekes; do a szenvedések jajszavával egybeolvad 
a bűntudat önvádja. Az énekszerzők nevének megörökítését nem tartják fon-
tosnak. A versfők is némábbak, mint a XVI. században. A magyar énekes a 
zsoltáron kívül a német vallásos líra egy-egy termékét is ismeri, de ezek a for-
dítások beleolvadnak a magyar termésbe. A magyar minták közül Sz. Molnár 
Albert zsoltárának volt legnagyobb hatása. A katolikus templomi ének ügyé-
ben az első szót az 1560. évi nagyszombati zsinat mondja ki. Ennek ered-
ménye, hogy a katolikus ének újra elkülönül a protestáns egyházi énektől. — 
Turóczi-Trostler József: Keresztény Herkules. (Ismeretlen fejezet az európai 
és a magyar irodalom történetéből.) Gerő György jezsuita szerzetes „Keresz-
tény Herkulesnek, Bouilloni Godefrednek Hadi munkái" című (Guilleaume de 
Waha-Baillonville luxemburgi jezsuita 1673-ból való latin műve nyomán 
készült), 1768-ban Kassán megjelent regényének tanulmányszerű, részletes 
ismertetése. — Adattár: Csűry Bálint: Aranka Györgyhöz írt ismeretlen leve-
lek. I. (Gróf Teleki Domokostól, Beregszászi Páltól, gróf Teleki Sámueltől, 
Benkő Józseftől, Péteri Takács Józseftől, Baróti Szabó Dávidtól.) — Gálos 
Rezső: Adatok testőrlróink pályafutásából. (Bartsay Ábrahámra, Bessenyei 
Sándorra, báró Naláczy Józsefre, Farkas Antalra, Biró Lászlóra, Czirjék 
Mihályra, Kerekes Zsigmondra, Harsányi Zsigmondra vonatkozó adatok a bécsi 
udvari levéltárból az Országos Hadilevéltárba került kéziratos anyaggyüjtemény 
nyomán.) — U. a,: Kisfaludy Sándor főhadnagyi előléptetése. — Gulyás 
József: Szathmári Paksi Sámuel kéziratai a sárospataki könyvtárban. — U. a.: 
Kazinczy jegyzetei néhány könyv szerzőjét illetőleg. — Waldapfel József: 
Katona József Szegeden. — Gálos Magda: Insurrectiós dalok. — Kozocsa Sán-
dor: Lisznyai Kálmán ismeretlen emléksorai. — Warga Imre: Adalékok a kuruc 
költészethez Kabóthy István jegyzőkönyléből. — Bory István: Egy ismeretlen 
Balassa-varians. — Csatkai Endre: Lisznyai Kálmán levele Sárossy Gyulá-
hoz. (1856. XII. 17.) — ü . a.: Kiss József levele Gáspár Imréhez. (?) Bp. 
1874. III . 7-ről. — Zsoldos Jenő: Bessenyei „Beszéd az országnak tárgyárul" 
című művének első nyomtatott szövege. — Könyvismertetések. — Irodalom-
történeti repertórium. Kozocsa Sándor: Az 19S4. év irodalomtörténeti mun-
kássága. (I.) — Űj könyvek. 
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K a l a n g y a . — 1935. évf. 1. sz. Tamás Lajos: Az erdélyi és szlovensz-
kói irodalomi élet. Az erdélyi líra röghöz kötöttebbb, zártabb és inkább kap-
csolódik az események fölött álló látásmódhoz, mint a szlovenszkói költészet, 
amely jobban telítődik a mostani élet színeivel és a társadalmi vonatkozáso-
kat hangsúlyozza. 

K a t o l i k u s S z e m l e . — 1935. évf. 1. sz. Kastner Jenő: Pázmány 
Péter Gráci évei. (II. és bef. közi.) Gráci évei alat t Pázmány beleélte magát egy 
udvari gondolatkör barokk valóságába. Amit aztán a maga igen erős valóság-
érzésével a magyar talajon alkalmazhatónak ítélt, értékesítette kellő helyen, 
időben és változatban. — Alszeghy Zsolt: Szépirodalmi szemle. Móricz Zsig-
mond: Erdély, — Harsányi Zsolt: Ecce Homo, — Erdős René: .Szentgyörgy-
vára című nagyobb regényének és néhány egyéb, újabb szépprózai s verses 
kötetetnek bíráló ismertetése. 

L i t e r a t u r a . — 1935. évf., február 1. Supka Géza: Móra Ferenc, az 
elbeszélő. Személyes vonatkozású visszaemlékezések. — Február 15. Tamás 
Ernő: Bródy Sándor, a nyelvművész. Ma újra olvasva a munkáit, elénk ütköz-
nek szavak, amelyeket ő vitt bele az irodalomba vagy új í to t t fel, nép-
szerűsített. 

M a g y a r K u l t u r a . — 1935. évf. 1—3. sz. Tordai Ányos: Amit vem 
tudtunk Gárdonyiról. Jegyzetek Gárdonyi József Az élő Gárdonyi című köny-
véről. Az Egri csillagok szerzőjének életére vonatkozó, kevésbbé ismert ada-
tok tanulmányszerű, rendszeres egybeállítása az író fiának nemrég megjelent 
nagy munkája alapján. 

M a g y a r N y e l v . — 1935. évf. 1—2. sz. Jakubovich Emil: A székely 
rovásírás ábécéi. A Nikolsburgi Rovásábécének, Miskolczi Csulvak István két 
rovásábécéjének és Telegdi János Rudimentájának tüzetes ismertetése. — 
Kovalovszky Miklós: Az irodalmi névadás. A középkori magyar irodalom név-
adása az általános európai divatot mutat ja: minden műfaj tele van latin és 
görög nevekkel. Az érdemleges irodalmi névadás a szerzetesi iskoladrámákkal 
indul meg. íróik igen ügyes, magyaros neveket alkotnak. Az első beszélő nevek 
Pállva István piarista szerzetes iskolai vígjátékaiban (Ravaszy és Szerencsés, 
1767. stb.) tűnnek fel. A magyar romanticizmus sajátos jellegét az ősi múltba 
való elmerülés adja meg. A romantikus nevek is abból a történeti epikából 
sarjadtak, amelynek előfutára Dugonics volt. Később az irodalmi felfogás át-
alakulása, a valószerűség felé hajlása magával hozta a névadás átalakulását. 
A nevek egyszerűbbek, az élethez közelebb állók lesznek. 

M i n e r v a . — 1934. évf. 1—10. sz. Prohászka Lajos: A vándor és a buj-
dosó. A magyar életmagatartás történeti alakváltozásának vizsgálatát egye-
beken kívül különösen megnehezíti két körülmény. Az egyik a magyar lélek 
ősi finitizmusa, amellyel elsorompózza magát a hatások elől. De ugyanakkor 
meglepően erős a nyíltsága, lelki készsége a külső hatások iránt. Innen a 
magyarságnak gyakran említett kettős arca, a „keleti" és a „nyugati". — 
Zolnai Béla: A gallikanizmusnak magyarországi visszhangja. A gallikanizmus 
kérdésében a magyar katolicizmus részéről az egyház abszolutisztikus szerve-
zete érdekében történtek európai hatású lépések. — Mayer Erzsébet: Az írói 
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önérzet a renaissance korában. A renaissance íróinak önérzetformái ezekben 
foglalhatók össze: büszkék arra, 1. hogy tehetségben és műveltségben felül-
múlják embertársaikat; 2. hogy ennek következtében kiváló müveket tudnak 
alkotni; 3. ezeknél különösen az alaki elemeket (nyelv, stílus) emelik ki: 
4. büszkék arra, hogy műveik állal halhatatlanokká lesznek és másokat is az iá 
tesznek. 

N a p k e l e t . — 1935. évf. 2. sz. Kozocsa Sándor: Korunk társadalom-
szemlélete regényirodalmunkban. A századvég irodalmában Herczeg Ferenc az 
egyetlen formaújító. Biztos életszemlélete az egyéniben mindig tudott társa-
dalommozgató eseményeket is szimbolizálni. A különböző vidékek belső, lelki 
ellentétességét mutatta be jellemző erővel Tormay Cecile Emberek a kövek közt 
című regényében. Móricz Zsigmond főleg a magyar paraszt és kisváros társa-
dalmának vetületi beállítására törekedett és az osztálytagozódás ellentétessé-
gét határozott jegyekkel rajzolta meg. Kassák Lajos társadalomképe munkás-
szemléletén keresztül vált egyre egységesebbé. Az újabbkori városszemléletnek 
vagy a polgári elem regényben való értékesítésének Babits Mihály emelt a 
Halál fiaiban legmaradandóbb irodalmi emléket. A modern Pest társadalom-
rajzának két írónk adta negatíve legtalálóbb bemutatását: Zsolt Béla és 
Márai Sándor. A kisváros társadalmi életét legvalószerűbbon rajzolja Török 
Sándor És az alatt i t thon . . . című regényében. Zilahv Lajos a világháborús 
magyar társadalom határozot t vonalvezetésű rajzával tűnt fel. Molnár Ferenc 
iársadalomszemlélete a modern zsidóság helyzetének rajzolásában merül ki. — 
Gagyi Jenő: Visszaemlékezések Petelei Istvánra. Jellemző esetek a néhai jeles 
szépíró életéből. — 3. sz. Marek Antal: .4 felvidéki magyar irodalom tizenöt 
éve. Ma a tizenötéves szlovenszkói magyar irodalom az írók politikai sodorta-
lása miatt , úgy látszik, hogy tesped. A lázas órák éjfélt ütöttek, a versengés 
megszűnt s valahol forr a szlovenszkói lélek. — Ortutay Gyula: A változa-
tok kérdéséről. Az írásos irodalom egyszerűségre törekvő eszközeivel megrög-
zítve, megmerevítve, a változatok jelzik a népi kultúra alkotó természetét és 
a népi alkotások sorsát. Így tanúskodik a változat nem a népi kultúra sze-
génységéről, egyhangúságáról, hanem inkább annak tevékeny, teremtő energiái-
ról, mindig megújuló formáiról és örök rugékonvságáról. 

N é p ü n k É s N y e l v ü n k . — 1934. évf. 10—12. sz. Viski Károly: 
A képmutogató. Arany János remek költeményének keretét, élményei alapján, 
a vásári képmutogatás mozzanataiból alkotta meg. Adatok e szerkesztésmód 
népies eredetéhez. 

P á s z t o r t ű z . — 1935. évf. 2. sz. Szász Károly: Emlékezés Arany 
Jánosra. Személyes vonatkozású emlékek a nagy költőről. — Ligeti Ernő: El-
süllyedt világ. A békebeli nagyváradi irodalmi élettel kapcsolatos élményszerű 
följegyzések. — 4. sz. Kovács Dezsőné: A mesemondó anyja. Tárca Jókai 
Mór édesanyjáról. 

Szegedi Füzetek. — 1934. évf., 7—12. sz. Timár Kálmán: A sze-
gedi premontrei apácák magyar nyelvemlékei. A szegedi premontrei apácák 
annakidején szorgalmas kódex-írók és másolók voltak. Két magyar nyelvemlé-
küket ismerjük: a Lányi-kódexet és a magyar Glosszás énekeskönyvet 
( = Szegedi Kódex). 
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Theologiai Szemle. — 1934. évf., 4—6. sz. Varga Zoltán: Szo-
boszlai Pap István élete és munkássága. Az 1786—1855-ig élt tudós ref. 
püspök részletes pályarajza. — Zsigmond Ferenc: Pintér Jenő Magyar Iro-
dalomtörténete. „Pintér irodalomtörténetiről alapvetésének szilárdsága tudo-
mányos és erkölcsi vonatkozásban egyaránt elévülhetetlen érdemű teljesít-
mény . . . a külföldi nagy nemzetek irodalmában is pár já t ri tkítja." 

Ű j Élet . — 1934. évf. 10. sz. Vajlok Sándor: A szlovenszkói magyar 
irodalom 15 éve. A tizenöt év termése nem nagy, de azért nem „hétszűk-
esztendő". Vagy 500 könyv jelent meg, amiből alig egy pár ér fel az irodalomig. 

Ü j S z i v á r v á n y . — 1934. évf. 1. sz. Kelényi László: Egy modem 
magyar irodalomtörténet margójára. „Az irodalomtörténetírás nagy szerepe 
Szerb Antal könyvével látszik megvalósulni: glosszagvüjtemény, szintehogy 
pletykaszerű összefoglalás korról, íróról, szellemi mozgalmakról — egyszóval: 
az irodalmi életről." — Fazekas Ernő: Mátyásy József, az elfeledett költő. 
A szerző szerint Mátyási megérdemelné, hogy munkáit újból a nemzet köz-
kincsévé tegyék. 

V a s á r n a p (Arad). — 1934. évf. 25. sz. Rajka László: A „Névtelen 
vár'- hőse. Jókai Névtelen vár című regényének adatait Kühner Károly, 1872-
ben elhunyt frankfurti iskolaigazgató munkájából (Die Geheimnisvollen im 
Schlosse in Eishausen) merítette. Ez t a tanulmányt kiadta Bülau Frigyes 
lipcsei egyetemi tanár „Geheime Geschichten und rätselhafte Menschen" című 
vállalatában. I t t olvasta Jókai Kühner munkáját. (L. Reclam-Bibliothek, 
2959.) — Bitay Árpád. Egy ünnepi esemény a magyar irodalmi életben. Hír-
adás Goga Octavian román nyelvű Madách-fordításának megjelenéséről s a for-
dítás előszavának magyarul való közlése. — 1935. évf. 1. sz. Gáldi László: 
Jegyzetek Goga Madách-fordításáról. Elismerő bírálat. — 1935 évf., 4. sz. 
Aiszeghy Zsolt: Az élet kérdése a XIX. század magyar irodalmában. Az ide-
tartozó lélektörténetek áttekintése alapján igazat kell adnunk Madáchnak: 
az ember életének értelmet és értéket az Istentől való alázatos függésnek és 
az emberiségért tenni vágyó áldozatosságnak a harmóniája adhat. [E tanul-
mány különlenyomatban is megjelent. Arad, 1935. 16. 1.] 

II. Hírlapok. 
Debreceni Független Újság. — 1934. évf. Dec. 25. Kardos Albert: 

Szabolcska Mihály, mint debreceni hírlapíró. Szabolcska a Debrecen—Nagy-
váradi Értesítőnek 1886—89-ig főmunkatársa, 1892-ben pedig felelős szerkesz-
tője volt; a Debrecen című napilapba (1885—1891) is sokat írt. Azok a humo-
rom felolvasások azonban, amelyekből Időtöltésül című kötetét állította össze, 
jórészt a Debreceni Ellenőrben jelentek meg (1885—89). 

M a g y a r H í r l a p . — 1934. évf. Okt. 21. Vitéz Horváth Béla: Látoga-
tás a Duna mentén Petőfi híres „Kis lak"-ában. Adatok Petőfi szülei egykori 
szalkszentmártoni házának mai állapotáról. — (N. n.) : Molnár Ferencnek 
semmiféle adótartozása nincs. Napihír az adófelszólamlási bizottság döntésé-
ről. — 291. sz. Károly Sándor: Látogatás Arany János városában. Cikk az 
Arany-kultusz nyomairól az elcsatolt Nagyszalontán. — Rónay Mária: Egy 
század története Pest politikai és irodalmi szalonjaiban. A magyar irodalmi 
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szalonok rövid áttekintő ismertetése 1780-tól napjainkig. — Bölöni György: 
Ady Endre igazi arca. A „Vér és arany" nyara. Ady 1906. évi párizsi tartóz-
kodásának története. (Egy fejezet a szerzőnek Az igazi Ady című új Ady-élet-
rajzából.) — Kemény István: Adám volt az első magyar ember... Tárcaszerű 
közlemény Horvát István egykori pesti egyetemi tanárról — Jan. 6. Kornitzer 
Béla: Jókai Máménál. Tárcaszerű cikk a* szerzőnek özv. Jókai Mórnéval való 
beszélgetéséről. 

M a g y a r s á g . — 1934. évf. 251. sz. Galamb Sándor: Gyulai Pál leve-
les ládájából. (Halála 25-ik évfordulójára.) Adatközlés. Érdekes szemelvények 
Gyulainak Szász Károlyhoz, Csengery Antalhoz, Szendrey Máriához írt leve-
leiből. — Nov. 11. Váró Andor: Molnár Ferenc két bérházát lefoglalták. Napi-
hírszerű tudósítás arról, hogy a dúsgazdag író 130.000 pengővel tartozik a 
magyar kincstárnak. — 258, sz. Lampérth Géza meghalt. Napihírszerű tudó-
sítás arról, hogy az ismertnevű költő 1934 november 18-án, 61 éves korában 
meghalt. — Lampérth Géza temetése. Budapesten, 1934 november 20-án. a 
Kerepesi-úti köztemetőben végbement temetés leírása. — 288. sz. Komáromi 
János: Készül a Toldi. Tárcaszerű elbeszélés Ilosvai Selymes Péterről. — Pala-
sovszky Béla: Krtidy Gyula batárján. Vers. — Galamb Sándor: Az asszony 
komédiája. Az ember tragédiája ellenképének, P. Szathmárv Károly „színi köl-
teményéének szemelvényes ismertetése. — Kádár Lehel: Szellemi gyáripar 
mögött. Szomorú helyzetkép a mai magyar regényirodalomról. „Míg magyar 
nyelven a szellemi gyáripar tömegtermelésével egyik írást a másik után 
zúdítja az olvasóra, addig az új hódítók egy erőteljes nemzeti irodalom felé 
mozdulva, céltudatosan építik ki a maguk lelki hadál lásai t . . . E betűrenge-
tegben elvesznek a magyar problémák, elvesznek egészen a magyar vonások . . . 
Ez idegenségben csak egy vigasztaló van, hogy elmúlik nyomtalanul." — 
Kemény István: Zsebláz a magyar Olimpuszon. Adatokra hivatkozó elmefut-
tatás íróinknak a megélhetésért való küzdelméről. 

N e m z e t i Élet . — 1934. évf. 50—52. sz. Orbók Attila: Miért nincs 
irredenta vagy revíziós irodalmunk? Felelet: mert a politikai fejlődés hatása 
alat t a nemzet egyetemes nagy érzése egy politikai programm korlátjai közé 
került, a legnemesebb indulat, a lángoló és határtalan hazaszeretet fegyelme-
zett és szervezett mozgalomban éli ki magát. A revíziós eszmekör inkább a 
publicisztika feladata, mint a művészeté, amely csak addig művészet, míg nem 
szorul állambölcseleti, tudományos és politikai érvekre. Az integritás eszméje 
irodalmi és művészi alkotások igazi anyaga lehet, de összeütközést jelent a 
reálpolitikai törekvésekkel. Az írók csak vállalnák ezt az összeütközést és a 
témaválasztással járó kockázatot, a színházak és kiadók azonban kevésbbé 
vállalják, mint valaha. 

N e m z e t i Ú j s á g . — 1934. évf. Szept. 30. — Bánhegyi Jób: A Boldog-
asszony Anyánk legrégibb szövege. A cikk szerint a dal szövege már régen 
ismeretes a magyar irodalom kutatói előtt. — Okt. 14. Koudela Géza: Még 
egy szó egy régi szövegről. A Boldogasszony Anyánk kezdetű ének eddig ismert 
legrégibb szövegét a szerző szerint a pannonhalmi, bencésrendi könyvtárban 
levő (1710—1715. készült) Szoszna gyűjtemény kézirata őrzi. 
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P e s t i Hír lap . — 1934. évf. Okt. 14. Hegedűs Lóránt : Jókai, Kossuth 
és Bródy Sándor. A szerző megállapítása szerint Jókai müvei nincsenek meg 
a 2719 műből álló Kossuth-könyvtárban. 

P e s t i Nap ló . — 1934. évf. Szept. 30. — P. A.: Magyar költő házas-
sága 1830-ban. Adatközlés. Garay János levele ellenzett házasságáról szülei-
hez. — Okt. 6. Pásztor Árpád: Háry János és költője a. zöld ládában. Külö-
nös, hogy Háry János történetének újabb átdolgozásaival kapcsolatban Garay 
János nevét nem emlegetik. — Okt. 14. P. A.: Régi levél Garay ék „Zöld 
ládá"-jából. Adatközlés. Garay János 1819 január G-án, Pesten kelt levele 
Alajos nevű öccséhez. — Nov. 4. (r. m a.): Hol jelent meg először a „Vén 
cigány"? Felelet : a Pesti Napló 1855 június 28-i számában. — Nov. 17. Erdélyi 
Pál: A Rajongók szerzője. Tárca báró Kemény Zsigmondról. ,,Az új magyar 
életnek vissza kell hívnia Keményt. Müvei sorakozzanak újra a magyar nagy 
könyvek közé, alakja álljon Széchenyi és Deák szobra között abban a három-
szögletre kerekített kis kertben, mely a Lánchíd tengelyére néz." — Dec. 25. 
Mohácsi Jenő: Még ma sincs bocsánat? Adatok Madách Imréné halála körül-
ményeinek történetéhez. — 1935. évf. Jan. 6. Rubinyi Mózes: Költő az erdő-
ben. Tárcaszerü megemlékezés Vajda Jánosról, halála évfordulóján 

U j M a g y a r s á g . — 1934. évf. Okt. 31. Egyed Zoltán: Pepita füzet 
Csinszka íróasztalán. Adatközlés Ady Endre feleségének hagyatékából. Boncza 
Berta családi vonatkozású följegyzései. 
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Az Akadémiai Almanach néhány tanulsága. Most jelent meg 
a Magyar Tudományos Akadémiai Almanach 1934-re. Az értékes kötet össze-
gezi a magyar akadémikusokra vonatkozó személyi adatokat s közli az aka-
démiai tagok irodalmi munkásságának jegyzékét. A magyar irodalomtörténet-
írók közül Baros Gyula, Császár Elemér, Pintér Jenő, Szinnyei Ferenc, 
Tolnai Vilmos, Vargha Dámján, Zlinezky Aladár munkásságáról kapunk 
könyvészeti adatokat. Tudományszakunk művelőinek sorából a következők a 
tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának: Badics Ferenc tiszteleti tag; 
Császár Elemér, Voinovich Géza, Horváth Cyrill, Szinnyei Ferenc, Pintér 
Jenő, Horváth János, Viszota Gyula, Solymossy Sándor, Tolnai Vilmos rendes 
tagok; Vargha Dámján, Papp Ferenc, Zlinszky Aladár, Szász Károly, Thie-
nemann Tivadar, Kéky Lajos, Zsigmond Ferenc, Bajza József, Baros Gyula, 
György Lajos, Gulyás Pál, Alszeghy Zsolt, Brisite Frigyes levelező tagok. 
Б okonterületeken dolgozik még több kiváló nevű magyar nyelvtudós, k las -
szikus és modern filológus. 

Az Almanach szerint a Magyar Tudományos Akadémiának ez idő sze-
rint 234 beleő és 79 külső tagja van. 

A belső tagok közt 25 tiszteleti, 57 rendes, 144 levelező tag foglal 
helyet, ezekhez vehető még 8 olyan igazgatósági tag, akik sem nem tiszteleti, 
sem nem rendes, sem nem levelező tagok, de azért belső tagjai a Magyar 
Tudományos Akadémiának. 

A 234 belső tag közül budapesti születésű 46, alföldi 63, dunántúli 51, 
felvidéki 41, erdélyi 27, horvátországi 1. összesen csonkamagyarországi szü-
letésű 131, elcsatolt területi 98. Ausztriában született 4, egyéb külföldön 1. 

A magyarországi születésűek megyénkénti részletezése a következő: 
Pozsony vm.-i 14, Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm.-i 11, Fejér vm.-i 8, Bihar, 
Sopron, Szatmár és Zala vm.-i 7—7, Jász-Nagykún-Szolnok és Temes vm.-i 
6—6, Baranya, Hajdú, Koloze és Vas vm.-i 5—5, Arad, Bács-Bodrog, Győr, 
Somogy és Zemplén vm.-i 4—4, Abaúj-Torna, Békés, Brassó, Csanád, Esz-
tergom, Háromszék, Krassó Szörény, Máramaros, Torontál és Veszprém vm.-i 
3—3, Alsó-Fehér, Ärva, Bars, Gömör ée Kishont, Kisküküllő, Komárom, 
Maros-Torda, Nógrád, Sáros, Szabolcs, Szeben, Szepes, Szolnok-Doboka és 
Tolna vm.-i 2—2, Borsod, Csík, Csongrád, Heves, Hont, Hunyad, Moson, 
Nyitra, Trencsén, Udvarhely és Ung vm.-i 1—1, Bereg, Beszterce-Naszód, 
Fogaras, Liptó, Nagyküküllő, Szilágy, Torda-Aranyos, Turóc, Ugocsa és 
Zólyom vármegyében senki sem született a mai akadémiai belső tagok közül. 

Az akadémikusok számát a lakosságszámmal összevetve, azt látjuk, 
hogy Budapesten 19 ezer, az Alföldön 104 ezer, a Dunántúlon 62 ezer, a Fel-
vidéken 107 ezer, Erdélyben 124 ezer lakosra jut 1 magyar akadémikus. Ha 
a magyarság számával vetjük össze az akadémikusok számát, azt lát juk, hogy 
Budapesten 16 ezer, az Alföldön 67 ezer, a Dunántúlon 45 ezer, a Felvidéken 
45 ezer, Erdélyben 38 ezer magyar lakosra jut 1 akadémikus. 

Társadalmi állás szerint egyetemi hittudományi tanár 1, egyetemi jog-
tudományi tanár 26, egyetemi orvostanár 17, egyetemi bölcsészetkari tanár 
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105, műegyetemi tanár 32, tankerületi főigazgató 3, középiskolai igazgató 5. 
középiskolai tanár 4, múzeumi tisztviselő 12, más tisztviselő 15, katona 4, 
katolikus pap 3 (bele nein számítva 5 katolikus papot az egyetemi tanárok 
sorából és l et a középiskolai tanárok sorából), református pap 1, író és 
művész külön állás nélkül 3, földbirtokos 3. 

A külső tagok országok szerint a következőképen oszlanak meg: 
Németországból 21, Olaszországból 12, Ausztriából 6, Angolországból, а/. 
Északamerikai Egyesült Államokból, Finnországból, Hollandiából, Lengyel-
országból 5—5, Franciaországból 4, Indiából, Svájcból, Svédországból 2—2, 
Észtországból, Görögországból, Japánból, Jugoszláviából, Norvégiából 1—1 
tag X. V. 

Bulcsú Károly levele Károlyi Istvánhoz. Nemrég került a M. 
Tud. Akadémia levéltárába Bulcsú Károly alábbi levele: 

„Losoncz. 23/1. 853. — Édes jó bátyám! — Most három hónapja nem 
bírtam a rengeteg Pestben föltalálni, hol annyi a Marczibányi-ház, mint más-
ból a vadkörtefa. Este ugyan reáakadtam szállására, de hon nem találhat-
ván, s reggel kényszeríttetvén korán indulni, elestem azon lelki élvezettől, édes 
jó Pista bátyámnak, és csak lelkileg ismerős nejének szíves üdvözletemet 
tehetni. — De higyje meg édes jó bátyám emlékemben gyakran felszólal az 
áldás, emberismeretem látterén a legbecsületesebb férfiút, szeretve tisztelt 
bátyámat érdeklőleg. Akármim illyenkor a gondviselést is kimagyarázni, mely-
nek lételét a sok balesemény csaknem kitörlé korunkban a hit könyvéből: 
jutalmazólag tűnvén fel legalább egyének irányában, kik az erényt és igaz-
ságot keblök kincse gyanánt őrzék. Áldja is meg az erény és igazság istene, 
házas-családi körében jó bátyámat! de máskép nem is történhet; — a tiszta 
•csermely, tiszta kútfőből fakadva, nevel partján virágokat. — 

Ismertessen meg, kérem, lelkes nejével is, kinek múltja s női magasz-
tossága dicsfénnyel sugározza be képét lelkemben. — 

Én ez év elején az itteni felgymnasiumban, — költészet tanárává válasz-
ta t tam ideiglenesen. Fizetésemet a szállás és élelem egészen fölemészti. A kor-
mány is leverőleg hatván iskolánkra, midőn a városi adományozást ez előt 
néhány nappal eltiltá, s így részemre a nyomorú 200 pengő díj sem levén 
biztosítva, alig ha lesz itt maradandó városom. — De az esetben bízom az 
egyház gondoskodásában, vagy édes bátyám szívességében, részemre biztosí-
t o t t nevelői állást szerezhetni. 

Húgom e napokban írja Kassáról Halgató Josef bátyánk kimúlását, 
kinek halála tudom sebzeni fogja nemes szívét. Szegény öreg! minő atyai 
büszkeséggel érzett bátyám irányában. 

Lakásom it t az öreg Steiler prof. házánál van. — Ha kegyeskedik leve-
let küldeni, e szívességgel engemet igen boldogítand. 

Csókolom kezeit angvaljó nejének s édes jó bátyámat örök hálám és 
tiszteletemről biztosítva vagyok szerető öccse Bulcsú Károly." 

Bulcsú (családi nevén Paltsó) Károly, kinek emlékét verseinél ma már 
biztosabban őrzi Arany Jánosnak róla írt bírálata (1861), Kassán. 1823-ban 
született, Sárospatakon tanult s a szabadságharcot megelőző években Pesten 
jogászkodott s volt egyúttal nevelő a gróf Teleki-családnál. 1848-ban beállt 
önkéntesnek s mint főhadnagy kapitulált Komáromban. 1852-ben Losoncon, 
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1854-ben Halason lett tanár s nem sokkal utóbb Kecskeméten, hol 1865-ben 
meghalt. (L. Szinnyei.) Mint levele is mutatja, igen gyöngéd és mély tisz-
telettel viseltetett Károlyi István iránt, aki nem más, mint a mi nagynevű 
történetírónk, Károlyi Árpádnak édesatyja. Károlyi István is abaúji szü-
letés (Fügöd, 1808) ; Patakon tanult б is, s ugyanoda tanárként térve vissza, 
tanára lett a poétikából nemcsak, mint tudjuk, Tompa Mihálynak (1. Váezy 
János, Tompa M. életrajza, Bp., 1913, 11. 1.), hanem Bulcsú Károlynak is. 
Emez, ha előbb nem, hát ekkor ismerte és szerette meg egész életére az egyéb-
ként szintén költői hajlamú Károlyit, ki utóbb kiadott gyermekverseivel 
(Gyermeklant, 1843; Szünórák, 1845) a gyermek- és ifjúsági irodalom első 
érdemes munkásai között foglalt helyet. (L. Szinnyei.) Mint jogászt is bizo-
nyára az б pártfogása juttatta be a Teleki-családhoz nevelőnek. Maga is 
nevelősködött jogász korában (1837-től fogva) gróf Teleki Sámuel családjában, 
utóbb pedig, a szabadságharc előtt, a l a t t és után a gróf Teleki-családnak 
volt, mint ügyvéd, jogtanácsosa és levéltárnoka, 1849 ben pedig Pest megye 
főjegyzője. 1852-ben vette nőül Beniczky Teréziát, Gál László honvédtábornok 
özvegyét, ö az a „lelkes nő", az az „angyaljó lélek", kinek képét Bulcsú 
ismeretlenül is a „női magasztosság dicsfényével" övezi, képzeletében. 

Megkértük Károlyi Árpád urat, hogy legyen szíves közölni velünk a 
levél teljesebb megítéléséhez szükséges tudnivalókat. Az ő szíves válaszából 
szakítjuk ki a következőket: 

„Hallgató József 1814—1818 közt, (mikor boldogult édes atyám az 
akkori elemi iskola négy osztályát jár ta , ref. pap és tanító (pap-tanító) volt 
az abaújmegyei Fügéden, mely közel a magyar-csehtót határhoz, de még a 
mai csonka Magyarországban fekszik. Hallgató nagyon kedvelte kis tanít-
ványát, édesapámat (aki Fügédén született) s jó barátságban élt nagyszüleim-
mel (akik Fügédén laktak). Később Hallgató, akihez édesapám mindvégig 
nagyon ragaszkodott, az abaújmegyei Szántón lön ref. pap s valószínűen 
o t t is halt meg. 

„Édesanyámról valószínűen azért ír oly szépen Bulcsú, mert tudta, hogy 
első férje, Gál László 1848—49-i honvédtábornokkal minő megrendítő kál-
váriát élt át. Gál László nagykőrösi fiú volt, akit megyéje (Pest megye) a 
kir. m. nemesi testőrségbe terjesztett föl. Gál L. a testőrségből később a Dom 
Miguel-magyar ezredhez osztatott be kapitánynak, ahol Temesvárit meleg 
barátságot kötött az ugyanazon ezredben szolgáló Damjanicscsal. — Gál mint 
őrnagy verte le 48 novemberében Paulisnál és Világosnál a lázadó oláhokat; 
1849 márc. 5-én a bajmoki (máskép kaponyai) ütközetben megverte a rácokat 
s fölszabadította Szabadkát. 1849 júl. 29-én mint tábornok lépett a lengyel 
Vissoczky tábornok helyébe s mint ilyen vezetett egy dandárt vagy had-
osztályt az utolsó, t. i. a híres és szomorú temesvári ütközetben, ahol mind-
járt az ütközet elején ágyúgolyó viszi el ballábát. Teljesen elvérezve, rengeteg 
szenvedés után került mint menekült egy kitűnő magyar úri család (báró 
Fechtig) kastélyába, ahol rejtegetik s ahová neje is nagy nehezen, álútakon, 
utána mehet s ápolja; i t t hal meg karjai közt. Már el van temetve, midőn 
az osztrák kémek rájönnek rejtekhelyére s az osztrák katonai parancsnokság 
fölásatja a sírt s konstatálja, hogy a sírban csakugyan Gál László honvéd-
tábornok nyugszik — s így nem lehet őt (az aradi 13 után tizennegyediknek) 
utólag, fölakasztatni. — Mindezeket Délmagyarországon s a Tisza—Duna 
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közén jól tudták akkor. „Gál László sírja fölé a krassó-szörénymegyei tilths 
községbon (ez volt b. Fechtig birtoka) a megyeiek szép emlékoszlopot emel-
tek s 1883 júl. 15-én leplezték le." Közli: Horváth János. 

P e t ő f i a Rád ióban . Sok szó esett nemrégiben a hangjátékról, erről 
az új műfajról, melynek szükségét a rádió új lehetőségei s egyben e lehetősé-
gek határai vetették fel. Említsük előbbiek közül a helyhez nem kötöttséget, 
a térbeli mozgás szabadságát, a természeti és egyéb külső hangok hatásos 
utánzásának szinte pazar lehetőségeit, szükség esetén egy elbeszélő vagy ma-
gyarázó hangnak aránylag könnyű és sima bekapcsolódhatását az együttesbe. 
Mindenesetre elég súlyosak egyelőre — a televízió, a képrádiózás végleges meg-
valósulásáig vagy tökéletesüléséig — a korlátozások is: elsősorban az arc-
kifejezés, a gesztusok — különösen a hangtalanabb mozdulatok — nagyon 
hiányoznak s ebben is, mint annyi másban, nagy a regényíró fölénye a hang-
játékkal szemben. A vizuális elem hiánya nemcsak az élvezést, átélést, hanem 
ennek előfeltételét, a megértést is lépten-nyomon megnehezítheti: így már ma-
guknak a beszélő személyeknek szétkülönítését, fölismerését is. Ebből következik 
az is, hogy a sok — különösen hasonló korú és nemű — szereplővel dolgozó 
dráma egyelőre nem nagyon alkalmas rádióban való előadásra. Az ilyen volta-
kép alaposabb redukciót, egyszerűsítést kívánna meg, mielőtt mikrofon elé 
hozzák; persze ez sokszor (pl. Móricz, Ceathó falusi darabjaiban) a színesség-
nek, az élet teljességének rovására menne. A rádióban előadott nagyszámú 
színpadi drámánál nem is nagyon próbálkoztak ezzel a kétélű fegyverrel. 

Âm a színi drámák rádióbeli — több-kevesebb adaptációval történő — 
tisztán akusztikus előadása bizonyára csak ideiglenes megoldás. A rádió eszté-
tikusai nem szűnnek meg hangsúlyozni egy igazi rádióműfaj — e technikai 
eszköz lehetőségei és határai megszabta új irodalmi forma —: a hangjáték 
kialakulásának szükségeseégét. 

Nincs módunkban végigtekinteni azokon a kísérleteken, amelyek hasonló 
szándékkal s tisztán rádiónak készülten hangzottak el nálunk, akárcsak a leg-
utóbbi időkben is, a mikrofon előtt. Ezúttal cea.k arra a rádió-irodalmi törek-
vésre akarunk kitérni, mely, a ma oly népszerűségre ju to t t regényes életrajzok, 
vie romancée-k analogonjaként, történelmi egyéniségek életét — esetleg életük-
nek egy részletét — akarja „élvezetes", lehetőleg regényes rövid kivonatok-
ban, hangkép-mozaikokban szórakoztatóan a nagyközönség fülébe, lelkébe, 
értelmébe csempészni. Érthető, sőt szükséges törekvés ez, de egyelőre még 
nagyon sok veszély fenyegeti. Túlontúl sok ahhoz, hogy sikerülhessen. Nagyon 
is a fölületen kell maradnia a szerzőnek, röviden elintézni nagy, súlyos, sok-
rétű, sőt kibogozhatatlan lelkiállapotokat, élményeket, átalakulásokat, leegy-
szerűsíteni, lefaragni minden homályosat, tétovát, életszerűen ingadozót és vib-
rálót, elnagyolni, tipizálni a lelkeket, érzéseket. Másszóval, valósággal nyárs-
polgárokká kell redukálnia kivételes és tömegen fölül álló, öeszetett egyénisé-
geket, vázlattá, közhellyé, pózokká hígítania komplex, nagy indu la toka t . . . 
Hogy akadnak-e majd szerzők, akik megállják helyüket mindezekkel a veszé-
lyekkel szemben s művészetet és irodalmat tudnak majd adni ebben a műfaj-
ban is, a jövő fogja eldönteni; bár kétkednünk benne aligha lehet. Az eddigi 
próbálkozások nagyobb része, föltálalási ügyességen és élénk tempón kívül, 
nem sok örvendetesei nyújtott . A lélekábrázolás említett bántó elsablonosí-
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tásán s a hamis regényes álpátoszon kívül a történelmi hitelesség hiánya, 
tények és alakok elferdítése és a tárgyi tévedések és fölületességek egész hal-
maza tette némelyiküket kínossá (így pl. a kétszer is játszott s állítólag nagy-
sikerű „Liszt Ferenc életé"-t). 

A magunk irodalmából Balassa, Kisfaludy Sándor és mások mellett 
ismételten Petőfi alakja foglalkoztatta a hangjátékok szerzőit. 

Orbók Attilának 1934 július 31-én, a költő halála évfordulóján adott 
Petőfi című egyfelvonásos „életképe" is sok csalódást hozott számunkra. 

Darabjának ötletéről az író maga számolt be valahol egy rádióújságnak. 
» Az Alföldön bolyongtában, valahol a trianoni határ közelében, egy ódon, 

bosszú kocsmaépületet lát, melyről valami öreg béres vagy paraszt úgy tudja, 
hogy valaha Petőfi is járt ott és jó útra térítette az ottani betyárokat. 

Nem lehetetlen alapötlet, ha „epikai hitelhez" kissé sovány is a nép 
egyszerű fiának mesélgető hiszékenysége. (Mondaképződés szinte in statu 
nascendi. Nem felejtem el, mint erősítgette nekünk a háború kitörésének évé-
ben Nagytétény fölöt t egy öreg gazda, hogy az o t t a fennsíkon látható romok 
annak a templomnak a maradványai, ahol Szent Gellért utoljára misézett; 
onnan ragadták el a pogányok a vértanúhalálra.) 

A témacsira Petőfi jellemének nem mond éppen ellent s költészetéből 
megnyilatkozásaiból és a róla szóló följegyzésekből lehetett is volna anyagot 
találni a gondolat kiteljesítéséhez. De szerzőnk ezt nem tette. Egyáltalán 
semmi törekvését sem láttuk annak, hogy főhősét valamikép hitelessé, elhihe-
tővé, igazi Petőfivé tegye előttünk. 

Már a kronológiája! Időnek 1848-at jelezték; a rettenetes téli viharban 
egy megnevezetlen, súlyos betegen fekvő barátjához siet gyalogszerrel a költő 
s késő esto ér el egy Debrecen melletti csárdába (Betekints). Kérdjük, hogy 
kerül ide ez a vándordiák (csak diák névvel szerepel a szereplők névsorában is), 
mikor a valódi Petőfi ez időben Pesten élte boldog visszavonultságban mézes-
heteit vagy legalább is hónapjait? (Mert arról, ugyebár, nem lehet szó, hogy 
a mondott év decemberére, a szabadságharc idejébe kelljen helyeznünk az ese-
te t?!) Miért kell gyalogszerrel viaskodnia a förgeteggel, mikor az igazi Petőfi-
nek, konszolidált viszonyai közt, már „kéjutazásra" is telik? (A dűlőfélben 
levő Betekints-csárdát egyébként már 1845-ben elparentálta a költő; 1.: Van a 
nagy alföldön csárda sok . . . ) 

Egyáltalán kevés szorult az alakokba az élet vonásaiból és hangjából, 
a hitelességből. Mózsi kocsmáros túlságosan irodalmi, idealizált és férfias han-
gon társalog leányával ahhoz, hogy elhigyjük zsidó „kocsmárosnak" (helyeseb-
ben: pusztai csapiárnak). (Mennyivel igazabb, megejtőbb volt az egyszerű embe-
rek gondolkodása és hanghordozása Kilián Zoltánnak egy, szintén nemrég hal-
lo t t , remekül fölépített hangjátékában!) 

Eézi lánya már sokkal meggyőzőbb; a növendéklány poétikus naívsággal 
nyiladozó lelkének rajza annyira közkincse az irodalomnak, hogy szinte nehéz 
is elvéteni. Hiba, hogy amit a szerző a közönséggel akarna tudatni, — főleg 
a miliőt illetően, — túlságosan szájába rágja a hallgatónak, úgy, ahogy 
maguktól aligha beszélgetnének egymással a szereplők. Leírják a kiinduló 
vihart, hozzátéve: J<5, hogy van tüzelőnk. (Elég volna csupán, megfelelő zajok 
kíséretében, a tűz táplálását vagy a meleg kemence-zugot, közbevetően, emlí-
teni.) A lány, aki i t t nőtt fel a pusztán, várost, sőt talán falut se látott még 
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életében, úgy vallat ja apját , akár egy most idecsöppent jámbor műkedvelő 
kéjutazó: Nincsenek farkasok ezen a vidéken, édesapám? 

Az elemek dühével küszködő „diák" betoppanása, szerény meghúzódása 
a csárdában s a további miliőrajz mindenesetre hagyományszerű, eszünkbe 
idézve nemcsak Petőfi t a Bolond Is tóktól és Hortobágyi kocsmárosnétól a 
Csárda romjai ig, hanem Váradi Anta l t is (Petőfi a Hortobágyon). Ez rendjén 
volna (a kronológiától eltekintve), csak a költő hangjára és gondolataira rá 
tudnánk valamiből ismerni! Csak kapnánk valamit a Petőfi-lélek üde humorá-
ból, naiv kedvességéből, közvetlenségéből, finom tapintatából, rokonszenves fél-
szegségéből, büszkeségéből, nyakas dacából! Ehelyett buzgó hévvel teszi a szé-
pet a naiv (bizonnyal analfabéta) kis vadvirágnak (a Júl iá jáér t élő-haló köl tő!) 
s hogy megmagyarázza neki, mi a „fantáz ia" (sic), víziót rögtönöz egy tánc-
mulatságról. Mondvacsinált álpátosza, sajnos, inkább Molnár Ferenc alakjaira 
s arra emlékeztet, ahogy ma az „alkotóművészt" — mint csodabogarat — 
be szokás mutatni a kispolgári közönségnek, — mintsem az igazi Petőfire. 
Bókjaiban hasonlatul egyhelyütt a „monüetet" kapja elő az ál-Petőfi. Ugyan 
mi alapon? A menüet ideje akkor már rég lejárt s a forradalmár és soviniszta-
érzésű poétát alig érdekelhette ez a letűnt, hajporos, arisztokratikus „német" 
tánc annyira, hogy képzelete oda forduljon támpontért. 

De hol is ismerhetnénk i t t r á a költő képzeletére, e képzeletre, mely 
— minden iskolásgyerek tudja — a természet, az égbolt, az állatok, a nép, 
az alföld, a magyar haza képeivel van csordultig telí tve?! 

Még az említett víziós fan táz iá t is elfogadhatnék egyébként, ha csak 
egy kis jóízű humort, falusias kedveskedést vegyítene legalább bele a nép 
leánya számára — a nép fia. (Már valamivel petőfiesebb fordulata volt az, 
hogy a kislánynak „gyémánt lelke" van.) 

A később beállító betyárokból viszont a vadság, nyerseség hiányzik. Egy-
szerű, tempós parasztoknak mégsem rajzolhatjuk őket, mégha talán azokból 
lettek is betyárokká. (Szavaik mögöt t , mintha egy — vagy több — Viola-
történet lappangana.) A brutalitás, a durva indulat bizonyos mennyisége nél-
kül nem tudjuk elképzelni a haramiákat , pláne ilyenkor, mikor egy „polyák 
földesúrra" állanak épp lesben. 

Nekik is meg akarja magyarázni a „diák", hogy mi a „költő" 6 ezért 
elszavalja nekik a Dalaim-at (1847)." A választás igen jó (csak a betyárok 
neveit mondhatjuk még ilyen jó választásnak: Vércse, Sandri, Lukács) s hogy 
a hallgatóságra gyújtó hatással van, készséggel elhisszük. Nagyon nélkülözzük 
azonban ennek a hatásnak igazi elemi kirobbanását. Ha igazán úgy átélik ez 
indulatokat — szerelmet, bút, lázadást — ezek a primitív lelkek, lehetetlen 
volna tüzes kiáltások, „sírvavigadás". tombolás, fegyvercsörgés nélkül lefolynia. 
Szidják ugyan a németet, de nem a szenvedélyek csárdába illő, féktelen kitöré-
sének, gyújtó „tömeghatásra" valló hangján. Olvassuk csak el pl. Berlioz 
Hektor emlékirataiból, micsoda remegő, szinte üvöltő extázisba hozta magyar 
hallgatóságát a Rákóczi-indulóval! Mennyivel inkább szükség volna éppen 
itt ilyen extázisra, mikor a szerző az t akarja elhitetni velünk, hogy a betyá-
rok, e modern Orpheustól megigézve s lelkük gonosz vadságát levetkezve, 
önként futni engedik a már-már markukban levő prédát, a gazdag földesurat! . . . 

Irodalomtörténet. 7 
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Köszönet a rádiónak következetes, értékes kulturális törekvéséért, de az 
ilyen tárgyú hangjátékok szerzőitől több hitelességet, külső és belső igazságot 
szeretnénk. Boros Rezső. 

Ady X V I I . századi elődje. Megvallom, kissé vakmerő ez a cím, 
mert a XVII. század magyarságában kevés vonását lehet megtalálni annak 
az Ady-képnek, amelyet — igazoltan vagy igazolatlanul — modern líránk 
megalapítójáról festeni szoktak. Az én szerény párhuzamom csak a Párizs 
szerelmesét akarja emlékezetbe idézni, amint azt a „Léda Párisba készül" e 
sorai hangsúlyozzák: 

Élni, élni, be jó volna, 
Ámulni még. Páris. Páris. 

Ezek a sorok jutottak ugyanis az emlékezetembe, amikor Szepsi Czom-
bor Márton „Europica Varietas" című, 1620-ban megjelent munkájának Párizs-
ról szóló részét olvastam, s továbbindulásakor e sorokat: „Ki ne kívánkoznék 
fflyen ezép dolgokat l á t n i . . . Bizony az egész ez ideig való budosásomat és 
annak minden terhét ez az egy város elfelejttette velem olly igen, hogy mind 
szintén szerelmes hazámból, kellett viszontag innen kijőnöm." 

Sajnos, a verses megemlékezés a párizsi benyomásokról csak latinnyelvíí. 
A magyar vallomás nagy szerelmét nem ie tudja utolérni. Íme: 

Magna es, sed nec pulchra minus, sed religiosae 
Jure tenes nomen, monstrant hoc tanpia scholaeque. 

Íme, az első magyar, aki írásban tesz vallomást arról a hatásról, amit 
reá Párizs szépsége tett; és ez a vallomás a Párizs szépségeitől való elszaka-
dást olyan fájdalmasnak vallja, mint a szülőföldtől való elválást. írának 
pedig abban az évben 1618. esztendőt. Tartózó. 

Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken az 
1934/5. tanév II. felében: .1. A budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen. 
Császár Elemér r. t . : A regény elmélete és a magyar regény. Heti 2 óra. 
— U. a.: Petőfi Sándor. — Horváth János r. t . : Magyar irodalomtörténet 
(I. folyt.). Heti 2 óra. — U. a.: Kölcsey és Vörösmarty kora. Heti 2 óra. — 
Szinnyei Ferenc c. ny. rk. t . : Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig 
(folyt.). Heti 2 óra. — Kéky Lajos c. ny. rk. t.: A magyar költészet à XIX. 
században (ötvenes évek). Heti 2 óra. — Solymossv Sándor m. t.: A népmese 
és kutató módszere. — György Lajos m. t.: Magyar tárgyak a világiroda-
lomban. — 2. A pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen: Tolnai Vilmos r. t . : 
Vörösmarty elbeszélő költészete. Heti 3 óra. — U. a. : A XX. századeleji 
irodalom. Heti 2 óra. — Vargha Dámján r. t.: Kódexeink forrásai. Heti 3 óra. 
— U. a.: Magyari és Pázmány irodalmi vitája. Heti 2 óra. — Holub József 
í . t . : A magyar történetírás története. Heti 1 óra. — 3. A debreceni Tisza 
István-Tudományegyetemen: Pap Károly r. t . : A felújulás korának irodalma 
1772—1820. (Folyt.) Heti 3 óra. — U. a. : A XIX század klaszikusai. 
(Folyt.) Heti 2 óra. — U. a.: A magyar irodalomtörténetirás története. 
Heti 2 óra. 
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Irodalomtörténeti tárgyú előadások a budapesti Rádió-
s t ú d i ó b a n . 1934. nov. 12. Kedves költőm — Csokonai Vitéz Mihály. Bene-
dek Marcell előadása. — Nov. 21. Laczkó Géza: Sors bona. Előadás gróf 
Zrínyi Miklósról, a költőről. — Nov. 28. Kisfaludy Sándor draguignani hadi-
fogsága emlékéről. Edmond Poupé, a franciaországi Draguignan város fő-
könyvtárosának felolvasása. (Az előadást magyar nyelven is ismertették.) — 
Dec. 8. Kedves költőm. Illyés Gyula felolvasása Fazekas Mihályról. — Dec. 12. 
Emlékezés Juth Zsigmondra. I r ta : Sydney Carton. Felolvasta: Rozsnyav Kál-
mánné. — 1935 január 1. Móra Ferenc. Szinnyei Ferenc előadása. — A „Száz 
könyv" sorozatban Gyöngyösi „Murányi Vénusz"-ána,k ismertetése. Koszto-
lányi Dezső előadása. — Január 8. „Madách." Hangjáték három felvonásban, 
í r t a : Mohácsi Jenő. Kendező: Ódry Árpád. Személyek: Az úr — Kürthy 
József; Lucifer — Harasztos Gusztáv; Madách Imre — Ódry Árpád; Szon-
tágh Pál — Födényi László; Majthényi Anna — Simonyi Mária; Lónyay 
Etelka — Kojnár Júlia; Fráter Erzsike — Bajor Gizi; Arany János — Just 
Gyula, Fráter Pál — Just Gyula; Spányik — Kertész Lajos. — Január 14. 
Bacsányi. Halász Gábor előadása. — Január 22. Utazás Jókaival, özv. Feszty 
Árpádné előadása. Felolvasta: Feszty Masa. — Január 23. Petőfi grófi barátja. 
Vitéz Békey Béláné előadása. Felolvasta : Zala Károly. — Január 24. Eckhardt 
Sándor francia nyelvű előadása: Balassa, le premier poète hongrois. — 
Február 3. Toldi-mondák. Bodor Aladár előadása. — Február 5. Sík 
Sándor: Hazai rejtelmek. — Február 6. Méhes Gyula: Apácai Csere János. 
— Csepreghy Ferenc: A két Csepreghy. — Február 10. Mohácsi Jenő: Madách. 
— Február 20. A „Száz költő"-sorozatban Kosztolányi Dezső beszélt Gva-
dányi Peleskei nótáriusá-ról. — Február 27.: Bánk bán feltámadása száz év 
előtt. Janovics Jenő előadása. — Március 1.: Csongor és Tünde. Táncjáték 
Vörösmarty M. drámai költeménye nyomán. Zenéjét szerzette Weiner Leó. 
Színpadra alkalmazta Márkus László. Koreográfiáját szerzette és betanította 
Ceplinszky I. Rendezte Márkus László. — Március 7.: Mikszáth Kálmán 
Szent Péter esernyője c. regényéről. Schöpflin Aladár előadása. — Március 14. 
A magyarok eredete és a magyar nyelv. Eckhardt Sándor francianvelvfi elő-
adása. — Március 18.: Petőfi és Kossuth. Hegedűs Lóránt előadása. 

Elhúnytak. 
BALA.ITHY ILONA (Weszely ödönné, balajti), ny. áll. tanítónő-

képezdei igazgató, szül. Pesten 1868-ban, megh. Budapesten 1935 március 
4-én. —• Szabadkán működött. — Munkája: A tanítónőképzés erkölcsi irány-
elvei. Szabadka, 1905. 

BÁRTALIS ÁGOST (csíkvárdótfalvi), ny. főszolgabíró, szül. Karc-
falván (Csík vm.) 1866 november 18-án, megh. Csíktapolcán 1935 január-
jában. — 1891—1917. Csík vármegye szolgálatában állott. Cikkei: Brassói 
Lapok, Csíki Lapok (1890/914), gyulafehérvári Közműi elődés, Székelység. — 
Munkája: Segítsünk a székelyeken. Csíkmenaság székelyei. Bp., 1901. 

BERGER MÁTÉ ISTVÁN, dr. phil. cisztercita áldozópap, szül. Ken-
deken (Vas vm.) 1855 február 1 én, megh. Szentgotthárdon 1935 januárjában. 
— Munkája: A lélek halhatatlansága az ókor népmeséiben. Eger, 1883. 

7* 
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BOURNÁZ JÁNOS, ny. f. leányisk. tanár, szül. Szászvárosban (Hu-
nyad vm.) 1859-ben, megh. Kőröetarcsán 1935 január 29-én. — Kolozsvárt 
működött. Pedagógiai és népszerűsítő természettudományi cikkei: Család és 
Iskola (1891—908), Természettud. Köd. (1897— 905), M. Polgár (1899), 
Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közi. (1907—11). 

FALK ZSIGMOND, dr jur. vol t nyomdaigazgató, szül. Pesten 1870-ben, 
megh. Budapesten 1935 február 15-én. — Jogot végzett é emellett a nyomdász-
mesterséget is k i tanul ta . Európai és amerikai tanulmányút után átvette hason-
nevű atyjától a Pesti Könyvnyomda Rt. vezetését. 1894-ben szerkesztője 
let t az Ország-Világ c. hetilapnak. Hosszabb ideig szerkesztette még a M. Dől-
és Zeneközlönyt is. Tárcái, útirajzai, zenei cikkei még a M. Géniusz (1894— 
1897), Főv. Lapok (1895), M. Paedagogia (1896), P. Napló (1897), B. Napló 
(1899-900) , M. Szalon (1899-906) , Zenelap (1902), M. Hirl. (1904—910), 
Egyetértés (1911) stb. hasábjain. — Munkái: Amerikai úti képek. Bp., 1894. 
— Amerikai úti jegyzetek. Budapesttől Sanfranciscóig. U. o., 1895. — 
Oroszország. Üti vázlatok. U. o., 1897. — Budapesttől Lissabonig. Üti 
rajzok. U. o., 1898. — Lourdes. Jegyzetek a francia búcsújáróhelyről. U. o. 
[1901]. — Emléklapok Toldy Ferenc születése 100. évfordulója emlékére a 
M. T. Akadémia által ... tartott ünnepély alkalmából. U o., 1906. (Váradi 
Antallal). — Mindennapi történetek. U. o., 1906. — Sok mindenről. I f júkori 
dolgozatok. U. o., 1907. — Mozgófényképek. Novellák és elbeszélések. U. o., 
1908. — Repülünk. Novellák és elbeszélések. U. o., 1908. — Egy kis zugból. 
Régi esetek, novellák, kalandok. U. o., 1921. — Levelesláda. Elbeszélések, úti-
rajzok, megemlékezések. U. o., 1921. — A söntéstől a rivaldáig. Regény. 
2. kiad. U. o., 1921. (Első kiad.: Ország-Világ, 1912. évf.) Több kötetét német 
és francia fordításban is megjelentette. 

FARAGÓ BÁLINT, ny. ref. főgimn. tanár, szül. Kúnhegyesen (Jász-
Nagykún-Szolnok vm.) 1851-ben, megh. Mezőtúron (?) 1935 február 4-én. — 
1909-ben ment nyugdíjba, 32 évi szolgálat után. Számos beszéde, egyház- és 
lEkolatörténeti cikke: Mezőtúri ref. gimn. értés. (1906. Skaricza Máté: Szegedi 
Is tván élete. A Baselben 1585-ben . . . nyomtatot t latinnyelvű kiadás után 
ford.), Debreceni Prot. Lap, Prot. Egyh. és Isk. Lap, Prot. Szemle (1909. 
Szegedi Kis István) hasábjain. — Talán az ő verskötete: őszinte szavak, 
melyekben kedvét találja. Pest, 1872. 

FEHÉR DEZSŐ (DÁVID), hírlapíró, szül. Disznósdon (Borsod vm.) 
1869 december 2-án, megh. Nagyváradon 1935 február 22-én este. A budapesti 
ízr. tanítóképző elvégzése után egy ideig Nagyváradon tanítóskodott, majd 
hírlapíró lett ugyanot t . Már képzős korában s. szerkesztője volt a Bolond 
Istók c. budapesti élclapnak. 1891. febr. 12-től márc. 27-ig a Darázs, 1892 
ezept. 12-től pedig a Bagoly c. nagyváradi élclapokat szerkesztette. 1895 
inaj. 23-tól 1898 szept. 12-ig a Nagyvárad c. napilap szerkesztője volt. Ekkor 
á tment a Nagyváradi Naplóhoz, amelynek! 1898 okt. 1-étől haláláig hol 
felelős, hol főszerkesztője volt. A rumén megszállás első évében Tabéry Gézá-
val kiadta a M. Szó c. folyóiratot. E lapokon kívül számos vidéki lapban: 
Borsodm. Lapok. Borsod-Miskolci Közi., Debrecen, Debreceni Ellenőr, Dél-
magyarorsz. Közi., Felsőmagyarország, Győri Hirl., s elvétve néhány buda-



F I G Y E L Ő 101 

pesti lapban : A Hét (1901), Az Uja. (1907), Főv. Lapok (1891, 98, 904), 
Hazánk (1894) és Ország-Világ (.1894—98) jelentek meg tárcái, versei és 
cikkei. Része volt a Szigligeti-Társaság megalapításában s 1903-ban az б 
kezdeményezésére alakult meg a. Vidéki Hírlapírók Orsz. Szövetsége. — Szín-
művei: Félmilliós tervó. Alkalmi bohózat (bem. budapesti Városligeti Színkör, 
1889 aug.); Az ínségesek. Bohózat 3 felv. (Aradi Szính., 1893 jan. 11.); 
Száz év. Alkalmi színmű (nagyváradi Szigligeti-Szính., 1902). — Munkái: 
Kaleidoszkóp. Vidám történetek. Nagyvárad, 1903. — Huszonöt év. A „Nagy-
várad" jubiláris albuma. U. o., 1895. — Mindörökké. U. o., 1903. — Hölgyek 
és urak. U. o, Mikor? — 1926-ban kiadta Ady Endre vál. hírlapi cikkeit 
Ha hív az acélhegyü ördög címen. 

FINACZY ERNŐ (felsőviaói), dr. phil. nyug. egyet. ny. r. tanár, a 
M. Tud. Akadémia o. titkára, szül. Pesten 1860 május 10-én, megh. Buda-
pesten 1935 február 26-án. — 1880—95. gimn. tanár volt. 1895—1901. a 
közokt. minisztérium középiek. ügyosztályában működött mint beosztott 
tanár, igazgató s végül mint o. tanácsos. 1901-ben kinevezték a pedagógia 
ny. г .tanárává s budapesti egyetemre. A M. T. Akadémia 1900-ban lev., 
1914-ben r. taggá, 1926-ban pedig a II. osztály titkárává választotta. Elnöke 
volt a M. Pacdagogiai Társaságnak. A középkori nevelés története c. munká-
jával 1920-ban elnyerte az Akadémia nagy jutalmát. Irodalmi működésének 
súlypontja a hazai és külföldi nevelés történetére esik. A m. irodalomtörté-
netet is érdeklő dolgozatai: Egyet. Philol. Közi. (1897. Az EPhK. története; 
1900—02. Adalékok a jezsuiták isk. színjátékainak történetéhez.), Pancsovai 
Emlékkönyv (1896. Az első m. lap Pancsován), Századok (1900. Mégegyszer 
a bencések modori gimnáziumáról; 1901. Adalékok a temesvári kath. gimn. 
történetéhez; 1904. Adalék egy magyaro.'sz. tudós társaság 1770. é. terve 
zetéhez), Beőthy-Emlékkönyv (1908. Charles Dickens), Alexander-Emlékkönyv 
(1910. Naturalizmus), M. Paedagogia (1913. Megemlékezés br. Eötvös 
Józsofről). — Irodalomtörténeti jelentőségű munkái: A görög irodalom tör-
ténete. Irta R. C. Jebb. Ford. Bp., 1880. (4. kiad. 1898). — Lykurgos beszéde 
Leokrates ellen. Görögül és magyarul. Ford. U. o., 1893. —> A magyarországi 
középisk. múltja é,4 jelene. U. o., 1896. — A magyarországi közoktatás tör-
ténete Mária Terézia korában. U. o„ 1899—902. (2 köt.) — Világnézet és 
nevelés (A M. Paed. Társ. Ktára. 4. sz.) U. o., 1925. — Neveléselméletek. 
U. o„ 1934. 

FÜLEKI LAJOS, hírlapíró, szül. Csókán (Torontál vm.) 1891 auguez-
tua 9 én, megh. Budapesten 1935 január 19 én. A Hajózási HM. társszerkesz-
tője és fel. kiadója volt. 

GUBÁN YI KAROLY, oki. mérnök, szül. Jobbágyiban (Nógrád vm.) 
1867-ben, megh. Pilisen 1935 január 14-én. Egy ászakamerikai tanulmányút 
után 1897-ben kiment Ázsiába s öt évig az akkor orosz Mandzsúriában tar-
tózkodott, mint a készülő transszibériai vasút egyik mérnöke. Úti Tajzai és 
tárcái: B. HM. (1897-915), M. Mérnök- és Épitész-Egyl. Közi. (1897, 98, 
1902) és Heti Értesítője (1899, 905), Vas. Ujs. (1899, 903), Aradi Közi. 
(1901), Köztelek (1914). — Munkái: öt év Mandzsúországban. (A M. Föld-
rajzi Társaság Könyvtára. IX.) Bp., 1907. — Ausztrália. (A M. Földrajzi 
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Társ. К tára.) U. o. [1915]. — Mukdení sírok. U. o., 1915. — Tengerentúli 
történetek. U. o., 1915. 

GYARMATHY DEZSŐ, dr. jur. földbirtokos, szül. Csíkszentmártonban 
1858 február 10 én, megh. 1935 januárjában. A jogot Budapesten elvégezvén 
1882— 90. aljegyző, majd főszolgabíró volt Udvarhely megyében, végül két 
évig Székely udvarhely polgármestere. A közpályáról visszavonulva, homoród-
szentpáli birtokán gazdálkodott, mígnem 1906 ban függetlenségi párti pro-
grammal a székelykeresztúri kerület országgyűlési képviselője nem lett. — 
Egy meséje Az Ujság-bm (1909). 

ILLÉS JÓZSEF, kiadóhiv. igazgató, szül. Mesztegnyén (Somogy vm.) 
1860 június 26 án, megh. Budapesten 1935 február 24-én. A budapesti izr. 
tanítóképző elvégzése után 1885— 91. a B. Hírl., majd a Nemzet s végül 
Az Újság kiadóhivatali tisztviselője, illetve főnöke volt. Első elbeszélése a 
Magyarország és a Nagyi Hág-ban (1881), utóbb több tárcája a B. Hírl.. 
Eger, Eger és Vidéke, M. Hírl., Ország-Világ hasábjain. — Színműve: III' a 
berek. Bohózat 3 felv. (bem. óbudai Színkör, 1894 aug. 7.). — Munkái 
Néptanító. Monológ. Bp., 1890. — Tanítóvilág. Elbeszélések. U. o., 1890. 

KAJARI FERENC, ref. lelkész, megh. Debrecenben 1935 januárjában 
75 éves korában. Tiszaigeren működött. — Talán az 5 tárcája a kolozsvári 
Ellenzék-ben (1912). . 

LEHEL ISTVÁN, dr. phil., szfőv. főreálisk. tanár, szül. Szabadkán 
1883-ban, megh. Budapesten 1935 március 7-én. Az 1914—18. világháború 
alatt négy évet tö l tö t t a francia internáló táborban. — Munkái: Petőfi Sándor 
bölcselő költeményei. Bp., 1907. — Árnyékok miséje. Irta Anatole France. 
Ford. (Kétnyelvű klasszikus Ktár. 8.) U. о , 19£0. — Montaigne Essais vagyis 
kísérletek... Ford. (Monumenta Litterarum. II. 6.) Gyoma, 1922. — Jászai 
Mari utolsó szerepe. Bp., 1931. — Sajtó alá rendezte Jászai Mari emlékiratait. 
(U. o., 1927.) 

LÓRINCZY ERZSÉBET (Angyal Jánosné), szfőv. polg. isk. tanár, 
szül. Rimaszombatban 1894-ben, megh. Budapesten 1935 február 27-én. Atyja 
L. György ny. kir. tanfelügyelő, író. Versei 1915 óta: Az Ujs., M. Hírl., 
M. Lányok, P. Napló. Világ stb. hasábjain. Fel. szerkesztője volt az Ifjúsági 
M. Vöröskereszt c. lapnak. 

MAJOR JÓZSEF, hírlapíró, megh. Újvidéken 1935 február 27-én. Negy-
ven évig hírlapíróskodott. A Bácsmegyei Napló, a megszállás óta Napló szer-
kesztője volt. 

MÁTRAI RUDOLF, cisztercita házfőnök, kir. tanker, főigazgató, szül. 
Zsirán (Sopron vm.) 1870-ben, megh. Székesfehérvárt 1935 januárjában. Cikkei 
1915-től: Alkotmány, Elet stb. Esztétikai jellegű munkái: A színek a ter-
mészetben és a dekoratív művészetben. Eger, 1906. — A művészet és az élet 
Olaszországban. U. o., 1908. — Balaton. (Kárpátoktól az Adriáig. 4. sz.) Bp., 
1914. — Az ember problémája a világirodalomban. U. o., 1924. — Állo-
másról állomásra. Regény. Irta Paul Bourget. Ford. U. o., 1925. Kiadta 
bevezető tanulmánnyal Madách Az ember tragédiája c. drámai költeményét 
abban az 1933. évi könyvnapra a M. Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orsz 
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Egyesülete által kiadott kötetben, amely még Katona Bánk bán-ját és Vörös 
marty Csongor és Tündé-jét is tartalmazza. 

NAGY ELEK, ref. lelkész, megh. Szászrégenben 1935 márciusában 58 
éves korában. Irodalmilag is működött. 

PHILIPP ISTVÁN, ny. rajztanár, szül. Vágbesztcrcén (Nyitra vm.) 
1870-ben, megh. Székesfehérvárt 1935 februárjában. — Törökvilág Fejér váron 
című 3 felv. tört. színjátékát 1913 márc. 8-án muta t ta be a székesfehérvári 
színtársulat. — Munkái: Fényes árnyak Rákóczi Ferenc és a bujdosók ham-
vainak hazahozatalára. Székesfehérvár, 1906. — Prológ. A székesfehérvári 
színészet 100 éves jubileumára. U. o., 1913. 

POMPÉRY AURÉL (valkonyi), dr. theol. ny. egyetemi könyvtárőr és 
rk. hitoktató, szül. Pesten 1868 február 2-án, megh. Budapesten 1935 január 
26-án. Egyházjogi, jogbölcsészeti és történelmi tanulmányok és könyvek mel-
lett néhány esztétikai és irodalmi cikket is írt a M. Szemle (1900), Alkotmány 
(1900—12), B. Hírl. (1904-13) , P. Napló (1911), Népszava (1918) stb. 
hasábjain. 

PUTNOKY MIKLÓS, ny. áll. főgimn. igazgató, szül. Bukarestben 1852 
szeptember 4-én, megh. Lúgoson 1935 januárjában. — Magyar irodalmi vonat-
kozású dolgozatai: Alexandri Vazul m. tárgyú költeményei. (Ungaria, Kolozs-
vár); M. hatások a román nyelv- és irodalomban (székfoglaló a temesvári 
Arany János-Társaságban). Munkái közül a mi szempontunkból megemlítendő: 
M.-román és román-m. kézi szótár. Bp., 1896. (Crisan Jánossal). 

SÁNTA BÉLA, ny. ref. főgimn. tanár, szül. Nagykőrösön 1846 novem-
ber 1-én, megh. u. o. 1935 februárjában. — 1870-től 1902-ig működött szülő-
városában. Versei 1878 tói: Bolond Istók, Egyetértés, Függetlenség, Vas. Ujs. 
— Munkája: Pihenőre. Költemények. Nagykőrös, 1897. 

SIPOSS ANDOR GYULA, a kassai Keresk. és Iparkamara utolsó 
magyar elnöke, megh. Kassán 1935 februárjában 82 éves korában. 1876-ban 
Kassán divatárukereskedést nyitott. 1881-ben kötő-szövőgyárat alapított 
ugyanott, majd Lőcsén, Urvölgyön és Perbenyéken. 1904-ben elnöke lett a 
kamarának. 1917-ben megkapta a III . о. vaskoronarendet. Gazdasági és tár-
sadalmi cikkei kassai és bpesti lapokban. Az 1880-s évek elején szerk. a 
Kassai Szappanbuborékok c. lapot. 

SZÉKELY JENŐ, hírlapíró, szül. Gyöngyösön (Heves vm.) 1871 szep-
tember 8 án, megh. u. o. 1935 február 18-án. A gimnáziumot Gyöngyösön és 
Késmárkon, a jogot Budapesten végezte. Már késmárki diákkorában a Kar-
pathenpost munkatársa volt, joghallgató korában pedig a P. Naplónál volon-
tőrködött. 1900-ban a Hevesm. Lapok b. munkatársa, 1904-ben a Gyöngyösi 
Lapok fel. szerkesztője lett. 1914-ben résztvett a kopenhágai nemzetközi sajtó-
kongresszuson. Az 1914—8-i háborúban mint zászlós az orosz harctéren 
működött. — Munkája: Gyöngyösi főnix. Gyöngyös, 1917. (IV. Károly király 
előszavával). 

SZÉNÁSY BÉLA, papírárugyáros, szül. Pesten 1864-ben, megh. Buda-
pesten 1935 februárjában. — 1894-ben megalakította a Főv. Kereskedők Egye-
sületét. Cikkei: B. Hírl. (1906, 09), Honi Ipar (1901) stb. 
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SZIEBERTH NÁNDOR, dr. jur. ügyvéd, megh. Pécsett 1935 február 
24-én, 90. évében. — Cikkei a Pécsi Napló-ban. 

VARJASSY LAJOS (csejthei), dr. jur. ügyvéd, szül. Aradon 1879 szep-
tember 13-án, megh. Londonban 1935 január 23. előtt. Középiskoláit szülő-
városában, a jogot Budapesten, Bécsben, Berlinben, Lipcsében és Párizsban 
végezte s utóbbi helyen két esztendőt töltött. Hazaérkezése után rövid ideig 
Lúgoson volt tanfelügyelőségi tollnok, majd 1907-ben Aradon lett rendőr-
fogalmazó. Mint ilyen pályázott az aradi Kereskedelmi és Iparkamara titkári 
állására, amelyre egyhangúlag választották meg. E minőségben részt vett a 
keresk. és iparkamarák bostoni és párizsi (1914) nemzetközi kongresszusán. 
1918 november elején főispán, à kommün alatt az aradi ellenforradalmi kor-
mány kereskedelem ügy minisztere lett. Az impérium változás után annyira bele-
illeszkedett az ú j rendbe, hogy 1934-ben Párizsban franciául könyvet adott 
ki a magyar revíziós mozgalom ellen (1. erre nézve Magyarság, 1934. IV. 
27. sz.). — 1903 óta írt tárcákat, útirajzokat s közgazdasági cikkeket az 
Aradi Közi.-be, az Arad és Vidéké-Ъе, a Szegedi Napló-Ъа. stb. 

WESZELY ÖDÖN, dr. phil., egyet. ny. r. tanár, szül. Pesten, 1867-ben, 
megh. Budapesten, 1935 március 6-án. Pályáját 1889-ben kezdte meg Buda-
pesten, mint polgári iskolai tanár. 1898-ban a IV. ker. közs. főreáliskola 
magyar és német nyelvtanára, 1906-ban igazgatója, 1911-ben a székesfővárosi 
iskolák szakfelügyelője és az ekkor létesült pedagógiai szeminárium főigaz-
gatója lett. 1910-ben a bpi egyetemen m.-tanári képesítést szerzett. 1918-ban 
kinevezték az Erzsébet-Tudományegyetemen a pedagógia r. tanárává; 1935-ben 
ugyané tanszék r. tanára lett a bpi Pázmány-Egyetemen, de i t t csupán szék-
foglaló előadását t a r tha t t a meg. — Fiatal korában verseket is írt, így a 
Kecskemétbe (1887) és a Képes Családi Lapokban (1892). Bárczy Istvánnal 
szerkesztette a Népmlvelés c. pedagógiai szakfolyóiratot. Főbb munkái: 
Kazinczy Gessner-fordítása. Bp., 1891. — Stilisztika. Polg. isk. és f. leányisk. 
szám. U. o., 1893 — Nikolits Sándor életrajza. U. o., 1895. — Módszeres 
m. nyelvtan mondattani alapon. Mártonfy Márton nyomán. U. o., 1896. — 
Rendszeres m. nyelvtan. U. o., 1898. — Az írásbeli dolgozatok psychológiája. 
U. o., 1902. — Fénelon és a nőnevelés. U1. o., 1903. — Am. irodalom ismer-
tetése. Polg. és más középfokú isk. szám. U. o., 1904. — A szociálpedagógia 
fogalmai. U. o., 1904. — Népiskolai neveléstan, tanítástan és módszertan. 
U. o., 1904/5. (2 füz.) — M. olvasókönyv. Polg. fiúisk. szám. U. o., 1904/6: 
(3 köt.) — Poétika, retorika és olvasókönyv. A tanítókép. szám. U. o., 1905. 
(Bánóczi Józseffel). — A grammatika szerepe a pedagógiában. U. o., 1905. — 
Pedagógia. (Stampfel-féle Tud. Zsebktár, 181/2. sz.) ü . o., 1905. — M. nyelvi 
gyakorlókönyv. A szfőv. el. isk. II—VI. o. szám. U. o., 1906. (4 köt.) — 
Stilisztika és olvasókönyv. A tanítókép. szám. U. o. 1906. (Bánóczi József-
fel.) — Am. irodalom, története. Isk. használatra. U. o., 1907. — Am. nyelvi 
oktatás módszereiről. U. o., 1908. — A modern pedagógia útjain. U. o., 1909. 
— Am. nemz. irodalom áttekintése. Tanítókép. szám. U. o., 1910. (Bánóczi 
Józseffel.) — Az akarat nevelése. I r t a Payot. For. U. o., 1912. (2 köt.) — 
Bevezetés a neveléstudományba. U. o., 1923. — Pedagógiai olvasmányok. 
U. o., 1923. — Korszerű pedagógiai kérdések. U. o., 1925. — Az egyetemi 
tanulmányok módszerei. Pécs, 1933. G. P. 
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Társasági ügyek. 

Jegyzőkönyv 
a Magjai- Irodalomtörténeti Társaság 1935 március 9-én 

ta r to t t választmányi üléséről. 
Elnök: Zlinszky Aladár. 
Titkár: Alszeghy Zsolt. 
Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a megjelenteket. 
Alszeghy Zsolt előterjeszti a megharmadolásra kerülő választmányi 

tagok névsorát. — Az előterjesztett névsort a választmány ogyhangúlag el-
fogadja. Oberle József pénztáros beszámol a Társaság vagyoni állapotáról. — 
Egyéb tárgy nem lévén, Elnök a választmányi ülést berekeszti. 

Jegyzőkönyv 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1935. évi március 9-én 

tar tot t közgyűléséről. 
Elnök: Zlinszky Aladár. 
Titkár: Alszeghy Zsolt. 
Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a megjelenteket s megállapítja a 

közgyűlés határozatképességét. 
1. Elnök ünnepi beszéd keretében hódol Rákóczi Ferenc fejedelem 

emlékének. 
2. Alszeghy Zsolt titkár jelentésében az ú. n. őstehetségekről értekezik, 

majd beszámol a Társaság egy évi életéről. Indítványozza, hogy a Társaság 
fejezze ki köszönetét a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a folyósí-
tot t államsegélyért, továbbá a Magyar Tudományos Akadémiának és Balogh 
Jenő főtitkár úrnak az ülésterem állandó átengedéseért. Továbbá előterjeszti 
a megharmadolásra kerülő választmányi tagok névsorát. Az indítványokat a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

3. Perényi József ellenőr a számvizsgálóbizottság nevében jelentést tesz 
a pénztár állapotáról. Indítványozza, hogy a közgyűlés Oberle József pénz-
tárosnak adja meg a felmentést az 1934. éyre s működéséért fejezze ki köszö-
netét. —• A közgyűlés mind a titkárnak, mind a pénztárosnak, mind a szám-
vizsgálóbizottság tagjainak köszönetét fejezi ki buzgó működésükért. 

4. Kerecsényi Dezső felolvassa Dudics Andrásról írt értekezését. 
Egyéb tárgy nem lévén, Elnök megköszöni az érdeklődést és a köz-

gyűlést berekeszti. 

Ellenőri jelentés az 1934. évről. 

I. Alulírt napon megvizsgáltuk a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
számadásait az 1934. évi január hó 1-től 1934. évi december hó 31-ig terjedő 
időszakról. (A Pénztári Könyvet, a Zárószámadást, a Vagyonmérleget és a 
Költségvetési előirányzatot az 1935. évre.) Azt találtuk, hogy 1934. évi 
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december hó 31-én a bevételek összege 4640 pengő 76 fillér. A kiadások 
összege 4335 pengő 78 fillér s így 1934. évi december hó 31-én a készpénz-
maradvány 304 pengő 98 fillér. 

II. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vagyona 1934. évi december 
hó 31-én 1220 pengő 66 fillér. (Ebből készpénzmaradvány: 304 pengő 98 fillér: 
alapítótagok díjai 879 pengő 40 fillér; hadikölcsönkötvények árfolyamértéke 
8 pengő 28 fillér. Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata Részvény-
társaság 13.959 ée 13.960. számú részvényeinek névértéke 28 pengő.) 

III. A számadások részletes megvizsgálásából meggyőződtünk arról, 
hogy a pénztár kezelése rendben van. Javasoljuk, hogy a közgyűlés Oberle 
József pénztáros úrnak az 1934 január hó 1-től december hó 31-ig terjedő 
időre a felmentést adja meg és működéséért fejezze ki köszönetét. — Perényi 
József ellenőr, Elekes István, Sebestyén János, Szigetváry Károly, a szám-
vizsgálóbizottság tagjai. 

Új könyvek. 
Verses művek: 

Böngérfi János: Vissza-visszaszáll a lelkem Balaton partjára. Daloskönyv. 
Sümeg, 1934. 92. 1. Sarlai-nyomda. 

Szabó Lajos: Űj kikelet felé. Versek. Bp., 1933. 112 1. Kókai-kiadás 
Szász Károly, ifj.: Pipacs. Versek. Kecskemét, 1934. 122 1. 
Gáspár Jenő: Piano. Bp., 1935. 191 1. 
Horváth Imre: örvény felett. Versek. Arad, 1934. 48 1. A „Reggel" kiadása. 
Lovag Sándor: Százhúros hegedű. Száz költő évkönyve. „Űj Ű t " kiadása. Bp., 

1935. 112 1. 
Sáfáry László: Verhovina. Versek. Munkács, 1935. 46 1. Typográfia kiadása. 

Elbeszélő művek; 
Pogor ödön: Az enyém. Egy tanár naplója. Márton Lajos rajzaival. Bp., é. n. 

(1934.) A Szent István-Társulat kiadása. 
Mátrai Ferenc Béla: Erdélyi emlékek. Regényes rajz. Bp, 1933. 190 1. A szerző 

kiadása. 
Móra Ferenc: Utazás a földalatti Magyarországon. Bp., 1935. 292 1. Révai-

kiadás. 
Rácz Pál: Hangyaboly. Regény. Arad, 1934. 159. 
Pékár Gyula: Attila. I, 340 1., II, 295 1. Iip., é. n. (1934.) Singer és W. ki-

adása. 
Hegedűs Lóránt: Kossuth Lajos, legendák hőse. Bp., é. n. (1935.) 356 1. Athe-

naeum-kiadás. 
Révész Béla: Ady és Léda. H. és é. n. (Bp, 1934.) 336 1. Dante kiadás. 
Révész Béla: Esztergomi lélek. H. és é. n. (Bp., 1934.) 239 1 Dante-kiadás. 

Tudományos művek: 
Balogh Károly: Madách, az ember és a költő. Bp., é. n. (1934.) 368 1. Vajna 

Gy. és társa. 
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Károsy Pál: A kerepesi úti temető költészete. Sírversek, sírfeliratok. (A kere-
pesi úti temető történetével.) Bp. 1934. 485 1. A szerző kiadása. (Bp. 
VIII, Nagytemplom-u. 18. sz.) 

Fest Sándor: Magna Carta — Aranybulla. Bp. 1934. 41 1. (Különnyomat a 
Bpesti Szemle 1934. évf.-ból.) 

Magyar István: Szana Tamás. Bp. 1934. 69 1. „Élet" R.-t. (A piaristák dok-
tori értekezései, 6. sz.) 

Tamás József: Prohászka Ottokár társadalomszemlélete. Bp. 1934. 53 1. 
(Magyar Fiatalság Könyvei, 1. sz.) 

Solt Andor: Történeti drámairodalmunk a szabadságharc előtt. Győr. 1934. 
14 1. (Különnyomat a Császár Elemér-Emlékkönyvből.) 

Göbl-Gáldy László: Esquisse de la structure grammaticale des patois français-
creoles. Jena u. Leipzig. Gronau-Verlag. 1934. 40 1. (Különnyomat a 
Zeitschrift für französische Sprache u. Literatur 1934. év.-ból.) 

Évkönyv. Kiadja az Izr. M. Irodalmi Társulat. Szerk. Szemere Samu. Bp. 
1934. 360 1. 

D. Kerecsényi: Nicolas Oláh. Un chapitre de l'histoire de l'esprit Hongrois. 
(Bp. 1934.) 11 1. (Különnyomat a Nouvelle Revue Hongrie 1934. év.-ból.) 

Orel Géza: A toll és a szerszám harca a mindennapos iskolában. Bp. 1934. 
28 1. Attila-nyomda. 

Fekete Miklós: Kölcsey művészetelméleti fejtegetései a rendszeres művészet-
filozófia szempontjából. Miskolc. 1934. 60 1. (Dolgozatok a Pázmány P.-
Tudományegyetem filozófiai szemináriumából, 5. sz.) 

Horváth Jenő: Magyarország és a világháború. Két előadás. Bp. 1934. 48 1. 
Sárkány-nyomda. 

Pásztor József: Az iskola a nemzeti összefogás eszköze. Bp. 1934. 24 1. (Külön-
nyomat a Ped. Szeminárium 1934. évf.-ból.) 

Gróf Széchenyi István naplói. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Viszota 
Gyula. Negyedik kötet (1830—1836). Bp., 1934. 754 1. A M. Tud. Aka-
démia hozzájárulásával kiadja a M. Történelmi Társulat. 

Szabó Richárd: Irodalmi hatások Vargha Gyula költészetén. Győr, 1934. 17 1. 
Nevelésügyi tanulmányok. Szerk. Imre Sándor. Szeged, 1934. 179 1. Az Egye-

temi Ped. Intézet kiadása. 
Karsai Géza: Az elnyomatás korának ellenzéki irodalma, (1849—1867.) Pan-

nonhalma, 1934. 22 1. 
Honti János: A néphagyományok megmentéséről. H. n. (Debrecen), 1934. 8 1. 
Perényi József: Pintér Jenő. Bp., 1934. 7 1. (Különnyomat a m. kegyestanító-

rend bpesti gimnáziuma 1934—35. évi Értesítőjéből.) 
Honti János: Népnyelv, néphagyomány. (Szeged, 1934.) Különnyomat a 

„Népünk és Nyelvünk" 1933. évf.-ból. 151—8 1. 
Waldapfel József: Heltai Gáspár forrásai. Bp., 1934. 29. (Irodalomtörténeti 

Füzetek. Szerk. Császár Elemér. 54. sz.) 
Kőszegi László: Revizió a művészet körül és más tanulmányok. Bp., 1934. 

84 1. 
llekler Antal: A magyar művészet története. Bp., é. n. (1934.) 239 1. Egyetemi 

nyomda kiadása. 
Fekete Nagy Antal: Küküllei János. (1320—1394.) H. és é. n. (1934.) 34 I. 
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Kring Miklós: A magyar államhatár kialakulásáról. Bp., 1934. 26. (Külön-
nyomat a bécsi Klebeisberg Kuno m. történetkutató intézet 10. év-
könyvéből.) 

Goldberger György: Robert Browning drámája. Bp., 1934. 43 1. Neuwald-
nyomda. (A bp.-i Pázmány Péter-Tudományegyetem Angol Philologiai 
Intézetének kiadványai. XI.) 

Kozocsa Sándor: Az 1933-ik év irodalomtörténeti munkássága. Bp., 1934. 60 1. 
Pallas-nyomda. (Irodalomtört. Füzetek. Szerk. Császár Elemér. 53. sz.) 

Melich János: Latinbetűs helyesírásunk eredete. Bp., 1934. 45 1. Akadémiai 
kiadás. 

Haraszti Emil: Barokk zene és kuruc nóta. (Bp., 1933.) Különnyomat a Szá-
zadok 1933. évi pótfüzetéből. 

Istványi Géza: A magyar nyelvű írásbeliség kialakulása. Bp., 1934. 116 1. 
(A Pázmány Péter-Tudományegyetem történelmi szemináriumának ki-
adványai. 1. sz. [Oklevél- és címertani tanszék.]) 

Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogrammok.. (1867—1914.) Bp., 1934. 
364 1. (A Pázmány Péter-Tudományegyetem történelmi szemináriumának 
kiadványa. 2. sz. [Űjkori magyar történelmi tanszék.]) 

Ágoston Júlián: Kaffka Margit. Bp., 1934. 163 1. 
Zsoldos Jenő: Kazinczy Ferenc és a zsidóság. Bp., 1934. 46 1. (Különnyomat 

a Magyar Zsidó-Szemle 1932—33. évf.-ból.) 
Bolgár Ágnes: Magyar bájoló imádságok a XV—XVI. századból. Bp., 1934. 

39 1. 
Jancsó Ferenc: Múzeumi kérdések. Keszthely, 1934. 4,0 1. A szerző kiadása. 
Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének 70. születés-

napjára. Barátai, tisztelői, munkatársai megbízásából szerkesztették: 
Веке ödön, Benedek Marcell, Turóczi-Trostler József. Bp., 1934. 198 1. 
Ranschburg -bizomány. 

Szabó László: Békefi Rémig emlékezete. Bp., 1934. 29. Stephaneum. 
jusz táv : Kürschák József emlékezete. (Arcképpel.) Bp., 1934. 18 1. 

^iadémiai kiadás. 
Erdélyi Tudományos Füzetek. Szerk. György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1934. 

69. sz.: Papp Ferenc: Gyulai Pál a kolozsvári ref. kollégiumban. 18 1.; 
70. sz.: Ferenczi Miklós—Valentiny Antal: Az erdélyi magyar irgefajom 
bibliográfiája. 18 1.; 72. sz.: Kristóf György: Szabolcska Mihály Erdély-
ben. 62 1. ---

H i b a i g a z í t á s . Folyóiratunk 1935. évf. 4. 1., 21. sorában Bence helyett 
Toldi olvasandó. 

Felelős szerkesztő és felelős kiadó: Baros Gyula, Budapest X, Család-u. 17. 

22.178. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. (F. : Thiering Richárd.) 


