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Elnöki megnyitóbeszéd 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1935 márc. 9-i közgyűlésén. 

Tisztelt Közgyűlés! Minden magyarul érző ember óhajtását 
fejezte ki főméltóságú Kormányzónk ú jév i beszédében, mikor a 
folyó esztendőt Bákóczi évének nevezte. Én sem találhatnék mél-
tóbb tárgyat elnöki megnyitómhoz, mint az ő tündöklő személyét, 
akinek sorsa irodalmunkban egyike a legérdekesebb problémák-
nak is. . 

Éppen egy hónap múlva lesz kétszáz éve, hogy meghalt. 
Mikes í r j a : „Rodostó, 8. ápril, 1835. Az Isten árvaságra téve ben-
nünket és kivévé ma közülünk a mi édes urunkot és atyánkot 
három óra u tán reggel. Ma nagypéntek lévén, mind a mennyei, 
mind a földi atyáinknak halálokot kell siratnunk. A micsoda 
életet élt, és a micsoda halá la volt, hiszem, hogy megmondották 
nékie: «Ma velem léssz a Paradicsomban»." 

Rákóczi alakja egyre nő az ú jabb kutatások világánál. 
Régebben a hazafit és szabadsághőst, m a j d a száműzetését fensé-
gesen viselő vértanút lát ta benne a közvélemény. Szekfű Gyula 
Magyar történetében hadvezéri tulajdonait emeli ki: Rákóczi a 
kis, mozgékony egységekre bomlott s inkább csak rajtaütésekre és 
zsákmányolásra alkalmas sereget reguláris ezredekké tömörítette 
az akkori legmodernebb hadászati elvek szerint s nagy négy-
szögekben vetette harcba, mint Gusztáv Adolf, Tnrenne és nagy 
ellenfele Savoyai Jenő. Rákóczi egyáltalán elsőrangú hadsereg-
szervező tehetség: azt a nemzeti hadsereget, mely Zrínyi szeme 
előtt, mint eszménykép lebegett, ő megvalósította, úgyszólván a 
semmiből hozta létre. Zolnai Béla pedig Rákóczi teológiai iratait 
helyezi oly magas fokra, hogy helyét Pázmány és Prohászka 
közt jelöli ki. Alakja a művészet terén is mind jelentősebbé válik. 
Udvara hasonlít az akkori nagy barokk udvarokhoz, melyek a 
képzőművészetek, a zene és irodalom kultuszát is feladatukul 
ismerték. Az ő barokk mintákon finomult ízlése alakította ki az 
ősi magyar népművészeti motívumok összetételéből a kuruc pom-
pát, melynek csak továbbfejlesztése, itt-ott egyszerűsítése a későbbi 
úr i magyar öltözet. (Szekfű: Magyar történet. VI.) 
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Rákóczi felkelése egyenes folytatása volt annak a szabadság-
harcnak, amelyet Zrínyi Miklós kezdett szervezni s tragikus halála 
után Wesselényi, Bethlen és Thököli folytattak a politikai és 
vallási szabadságért. De volt egy nagy különbeég: Rákóczi ha rca 
nemcsak nemesi felkelés volt, ő az adótól és hadisarctól végsőkig 
zaklatott nép élére állt; munkácsi uradalmának magyar és orosz 
jobbágyai hívták maguk közé vezérnek természetes urukat . 
Rákóczi első manifesztuma, melyet 1703 május 12-én Brezán várá -
ból, Lemberg mellől küld „az egyházi és világi nemes ée nemtelen 
igaz magyarokhoz' ' van intézve. Katonái egyaránt kerültek ki 
a társadalom felső és alsó rétegéből, harca igazi nemzeti küzde-
lem volt. Mutatja ezt elnevezése is: a kuruc szó a latin cruciatus-
ból ered, ez pedig a crux, kereszt, szóból s a Dózsa György fel-
kelésének emlékét idézte, mikor a falvak népe Bakócz Tamás érsek 
felhívására a török ellen keresztes háborúra gyűlt és ruháján a 
kereszt jelvényét viselte. Nemzeti hadsereg, melynek jobbágy és 
nemes, városi polgár és a nem magya r népfajok egyaránt lelkesen 
szolgálnak az arisztokrácia vezetése alatt: hatalmas újság volt 
a magyar földön, alkalmas arra, hogy megjelenésével is növelje 
a harci kedvet az elkeseredett magyarságban. 

Rákóczi felkelése nem is elsősorban a vallásszabadságért 
folyt, mint az előző protestáns felkelések. Ö maga, bár családi 
hagyományai a protestáns vallásra utaltak, a bécsi jezsuiták kezén 
buzgó katolikussá lett, amiről Vallomásai és teológiai i ra tai 
tanúskodnak. Környezete vegyesen telik ki katolikusokból és 
protestánsokból; vezértársa, Bercsényi Miklós katolikus volt, úgy-
szintén Károlyi Sándor, az Eszterházyak és több más tábornoka, 
valamint történetírója, Mikes Kelemen is. Katolikus papok is tar -
toztak környezetéhez, mint Brenner szepesi prépost. 1703-i h í res 
kiáltványát, a Recrudescunt vulnera kezdetűt viszont a reformá-
tus Rádai Pál szerkesztette. 

Rákóczi fölkelését gazdagnak mondható költészet kísérte. 
Ám ez a költészet, egyetemes jellege dacára is, csak kis mértékben 
lehetett népköltészet. Folytatása ez a régibb magyar költészetnek; 
szerzőik azok voltak, akik az előbbi korban: jobbára protestáns 
papok, diákok, köz- és főnemesek. Mutat ja ezt a sok zsoltáridézet, 
bibliai kifejezés és a klasszikus vonatkozások, hasonlatok. Ismeret-
lenek is maradtak e szerzők, alig egy-kettőnek tudjuk nevét. Nem 
nyomatták ki műveiket; kéziratos énekeskönyvekben maradtak 
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fenn, mint a Szencsey-kódex, a Jankovich-gyüjtemény, vagy 
később Pálóezi Horváth Ötszáz éneke. Hosszadalmas epikus dalok, 
többnyire krónikás menetnek, a főbb mozzanatokat nem tudják 
kiemelni a többiek közül; egy-egy versszakuk megragad, de elvész 
a referáló előadás szintelenségében. Lá t juk , hogy igaz és mély 
érzésből fakadnak: a keresztény vallás és magyar haza szerelmé-
ből, de a kifejezés ereje, szépsége többnyire hiányzik belőlük. 
Hangjuk általában szomorú: sokszor a Jeremiádokra emlékeztet, 
a bujdosás, a szenvedés a tárgyuk, mely csak Istennél remél 
enyhülést, bár fenyegetni, átkozódni is tud. A legnevezetesebb a 
Rákóczi-nóta; a kétségbeesés éneke, mely megátkozza ellenségeit 
és csak Isten irgalmához menekül. Legmeghatóbbak azok a lírai 
darabok, melyekben a búcsúzó, bujdosó, Istenhez könyörgő 
Rákóczi szólal meg. Győzelmet ünneplő, harcra lelkesítő alig van 
a kuruc-költemények között. 

A költemények Rákóczi kibujdosása után, mikor a fejedelem 
személye eltűnt a magyar szemek elől s ahogy kihaltak azok, akik 
még személy szerint ismerték őt, nagyrészt feledésbe merültek. 
A passarovici béke u tán teljesen megváltozott az ország helyzete 
és lakóit más, békés feladatok foglalták le: a kétszázéves háború 
után az ország helyreállítása. A Pragmatica Sanctio lefokozott 
politikai igényeit is kielégítette: a nemzet kibékült uralkodójával. 
De maga a kormány is őrködött, hogy Rákóczi személye és emléke 
ne élhessen meg az irodalomban. A cenzúra a legtávolabbi vonat-
kozást is törölte s az iskolákban Rákóczit lázadó pártütőnek kellett 
bemutatni. A Rákóczi-fölkelésnek inkább zenéje, indulói és katona-
dalai éltek tovább, amire alkalmat főleg a XVIII . század nagy 
hadjára ta i : a hétéves, majd a török háború, később a napoleoni 
hadjáratok szolgáltattak. Ezekhez országos zajjal megtartott ver-
buválások ú t ján szedték a katonákat dal, tánc és ha nem is az 
üldözött tárogató, de trombitaszó és cigányzene mellett. A verbun-
kos őrizte meg a kuruckor zenéjét s ez támad fel 1790-ben a nagy 
nemzeti fellendüléskor, midőn Bihari János, a híres cigányprímás, 
már a Rákóczi-induló ütemeit is megpendítette. Ezt komponálta 
át szabályos indulóvá a napoleoni háborúk idején, 1809-ben, Scholl 
Miklós, annak az Eszterházy-ezrednek karmestere, amelynél a 
kótát sem ismerő Bihar i is szolgált. Ez a mars volt kiindulópontja 
annak a nagyszabású Rákóczi-kultusznak, mely a X I X . század 
folyamán oly gazdag virágokat hajtott s Liszt, Berlioz és Massenet 
feldolgozását is kiérdemelte. A Rákóczi-induló Berlioz feldolgo-
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zásában lett népszerűvé, Lisztnek inkább XV. rapszódiája él, 
melynek témájául választotta. 

Hogy magát Rákóczi személyét miként ismerte a XVII I . 
század, mi sem mu ta t j a jobban, mint hogy Ányos, ez a nemzeti 
lelkesedéstől lobogó papköltő, Kalapos király c ímű versezetében 
Rákócziról, mint lázadóról, hadjára táró l mint pártütésről beszél. 

« 

Bizonyára iskolai tanulmányai alapján. Ellenben ugyanakkor, 
1787-ben Gvadányi Pöstyéni feredésében cigánybanda mellett 
hallgatja Rákóczi és Bercsényi nótáit. 

Egy jó nagy palack bort nékik adattam. 
Vacsorálni vélek magamat mulattam, 
Rákóczi, Bercsényi nótáit hallgattam, 
A nagy idait is velek elvonattam. 

Nem is kímélték ők hegedűk húrjait. 
Régi magyaroknak palotás táncait 
Ügy megvonák, hogy a hallgatók lábait, 
Mozdulásra hozták köszvényes inait. 

Mikor Kulcsár István 1794-ben Mikesnek Törökországi Leve-
leit kiadta, azok semmi föltűnést nem keltettek. 

Lassan vett tudomást a X I X . század költészete is az igazi 
Rákócziról. A század első évtizedeit a honfoglalás korának emlékei 
foglalták le, amint azt a romantikus nemzedék elképzelte. Árpád 
fejedelem, a hét vezér, Botond, majd nagy harcos királyaink e kor 
hősei. Rákóczi felé csak akkor fordul a figyelem, mikor a bécsi 
kormánnyal való alkotmányos küzdelem erősbödött s a németség 
iránti ellenérzés növekedett. Ekkor megemlékeztek a nagy fejede-
lemről, ki egész életét az Ausztria elleni küzdelemnek áldozta. 
Kölcsey lantján zendül fel az ú j hang 1817-ben; 

Fejedelmünk hajh! vezérünk hajh! 
Magyartok gyászban ül, 
Még leng a szellem tőletek, 
S már lelke sem hevül. 

Az első sor eredetileg így hangzott: Rákóczi h a j h ! Bercsényi 
ha jh! De a cenzúra nem engedte meg e nevek említését. 

Keveset tudnak még ekkor költőink Rákócziról. Csak s í r já t 
képzelik el, mint magános halmot a Fekete-tenger par t ján, ahogy 
Kölcsey énekli: 

Vérkönnyet önt az utazó. 
Mohács, virányidon, 
Érzése mély, érzése szent, 
Mert rajtad sír, ó hon! 
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De bújdosóknak sírja te, 
Pontus határain, 
Nem leng egy sóhajtás feléd 
Hü ének szárnyain! 

Titkon borong a génius 
A néma hant felett, 
Hol lángoló szív s honszereim 
Váltottak életet. 

Vörösmarty Mikes bújában, melynek eredeti címe, szintén a 
cenzúra miatt Egy öreg rabszolga Pompeius sírja fölött volt, így 
emlékezik meg annak nevében: 

Semmi sem oly csendes, mint sirlakod a rideg éjben, 
Tégedet a hajnal még alva hagy, a delelő nap 
Alva talál, nyugodalmadból ragyogása nem ébreszt. 
Még, mellyen viharok megharcolnának időnként, 
Kő sincs hamvaidon. Pusztán és jeltelenül áll 
Kis halmod, s egyedül vagyok én mellette kesergőd. 

így képzeli még Petőfi is 1847-ben Szent sír című költemé-
nyében. 

Messze tengerparton 
All a szent sír a zöld 
Tenger sárga partján; 
Vad bokor fölötte, 
Bá sötét fátyolként 
Árnyékot borítván. 

E vad bokron kívül 
Nem gyászolja senki 
A dicső halottat, 
Ki a zajos élet 
Lejártával itt most 
Század óta hallgat. 

Mindenik költő összeköti Rákóczi személyével a szabadság 
eszméjét, a romantikus kornak e mindent átható ideálját. Arany 
Rodostói temetője ennek nevében támasztja fel egy nagy vízióban 
a másfél század óta s í r jukban alvó daliákat, kik, mint hajdan 
Csaba vitézei, eljönnek megsegíteni a szabadságért küzdő kései 
testvéreiket. 

Föltámad az élet, 
És él a halál: 
Pajzsán a szabadság 
Szent címere áll. 
Eljő a reménység 
És eljön a hír, 
Eljő a dicsőség, 
"Rámosolyg a sír. 

A negyvennyolcas idők forradalmi lelkesedését és r.émet-
gyűlöletét már teljes erejében kirobbantja Szigligeti drámája, a 
Rákóczi Ferenc fogsága. Ekkor válik Rákóczi igazi nemzeti hőssé. 
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1848 november 4-én adták elő a Nemzeti Színházban, tehát már 
csatazaj között, alig két hét alatt ötször egymásután, óriási tetszés 
mellett. A drámában benne van a romantika valamennyi jellemző 
vonása: a sötétlelkű jezsuita, Páter Knittelius, Rákóczi nevelője, 
kinél a vallás csak külszín és formaság s csak azért szeretné 
Rákóczit a rendbe öltöztetni, hogy nagy vagyonát annak számára 
megszerezze. Kolonits cardinál, ki az i f j ú Rákóczit a bécsi udvar 
léhaságaiba akarja belekergetni, hogy elvonja a szabadság eszméi-
től: „Táncoljon, igyék, szerelmeskedjék, tékozolja a pénzét és ere-
jét, nekünk csak akkor vészes, ha gondolkozik is." Az i f j ú Rákóczi, 
ki szinleg álarcot visel és hívüknek muta t ja magát, de lelke mélyén 
titkon őrzi magyarságát. Bercsényi, a tüzes és vállalkozó magyar 
főúr, ki Rákóczit is magával ragad ja a felkelés vezéréül. Amália, 
a hesseni fejedelem leánya, Rákóczi arája, majd neje, ki lelkes 
magyar honleánnyá lesz, mint Széchenyi „szebblelkű női" és 
Vörösmarty „Magyartalan hölgye". Arany is ez értelemben tette 
Rákócziné című balladája hősnőjévé. Longuevall kapitány, a 
símaképű udvaronc, ki a mézesheteit élvező Rákóczit elárulja és 
börtönbe juttatja, a nemeslelkű Lehmann Godofréd, ki Rákóczi 
őrzésével van megbízva a bécsújhelyi börtönben, de ki gyermek-
kori játszótársát onnan csellel kiszabadítja s maga életével lakol. 
És Zrínyi Boldizsár, Rákóczi Ferenc nagybátyja, a hosszú fogság-
ban összetört, elmeháborodott aggastyán, a bécsi hóhér áldozata. 
Fényes királyi udvar, lovagterem, sötét börtönceilák, titkos ajtók, 
homályos folyosók, vérpad, csatatér a színhelye a romantikus 
cselekvénynek, melyben sötét titkok és fondorlatoknak közepette 
győz a diadalmas igazság. 

Ennek a közhangulatnak ad kifejezést a következő évtizedben 
Lévay híres költeménye is, ki még a csendes Mikest is forradalmi 
lázadónak látja. 

A Szigligeti Rákóczi-képét e költeményen kívül leginkább 
azok a regények alakították tovább, amelyeket Jósika. P. Szath-
máry Károly és Jókai írtak, a nagy fejedelemről. A megenyhült 
abszolutizmus tette lehetővé ezeket. Jósika regénye, II. Rákóczi 
Ferenc, 1861-ben jelent meg s kora ifjúságától fogva ismerteti 
életét; erre az akkori közönségnek szüksége volt. Neniesjellemű 
emberi és hazafiúi ideál itt is Rákóczi. A regény éppúgy izzik 
a jezsuiták elleni gyűlölettől, mint Szigligeti darabja . De hiszen 
a liberalizmus kellő közepén vagyunk, a hatvanas években! Ma 
már tudjuk, hogy a jezsuitáknak egészen más szerepe volt Rákóczi 
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életében, ki mindvégig mélyen vallásos lélek maradt . A következő 
évben (1862) jelent meg P. Szathmáry Károly kétkötetes regénye, 
A bujdosók, mintegy folytatása a Jósikáénak. Jókai a Szeretve 
mind a vérpadig, a Lőcsei fehérasszony és Rákóczi fia című regé-
nyeiben foglalkozik Rákóczi személyével. Legújabban pedig P. 
Guláesy Irén Pax vobis-а játszik Rákóczi korában. Herczeg Ferenc 
most í r j a Rákóczi-regényét. 

Az abszolutizmus korában lép fel Tbaly Ká lmán is Ne bántsd 
a magyart, Zengő liget (1859), Kárpáti kürt (1860) című vers-
köteteivel. Hazafia« lelkesedés ha t j a át az i f j ú lírikust, ki már 
ekkor megmutatja szokatlanul nagy archaizáló képességét. 1864-
ben, egy évvel Kriza Vadrózsáinak megjelenése után, pedig két 
oly kötettel áll elő Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok 
címen, mely történeti és népi költészetünk várat lan gazdagságát 
volt hivatva feltárni. Ezt 1872-ben az Adalékok két kötetével és 
1885-ben a Tanulmányok a Rákóczi-korból függelékéhez csatolt 
nagyszabású gyűjtésével toldja meg, országos lelkesedést keltve. 
Irodalomtörténetünk Kurucköltészet címen ú j fejezettel lesz ekkor 
gazdagabbá. E költemények egyrésze meglepő művészetet mutat, 
íoleg szerkezet tekintetében a régi magyar, de a XVI I I . századnak 
is hosszadalmas, krónikás szerkesztőmódjával és nehézkes verselé-
sével szemben. De ez érthetőnek látszott, hiszen ezek valódi nép-
költészeti termékek: innen művészibb alakjuk és szerkezetük. 
Thaly szerte az országban találta őket: régi levelekben, akták 
mellékleteként, öreg parasztok ajkáról ellesve, Rákóczi korában 
élt dédapákról az unokákra hagyományozva. Mintha az egész nép-
közösséget áthatotta volna a szabadságharcok hatalmas érzelmi 
ereje s úgyszólván mindenki munkálkodott volna megteremtésü-
kön és kialakításukon. Herder felfogása a népköltészet természeté-
ről: a kollektív költészet látszott itt ideális módon megvalósulni 
s a kor, mely ugyanezt a nézetet vallotta, habozás nélkül el is 
fogadta. Messze volt még Naumann „gesunkenes Kulturgut" 
tanítása a népi művészetről! A Thaly gyűjtötte kurucénekekben 
Rákóczi szabadságharca mint felséges, lelkesítő színjáték vonul el. 
Nem az a nyomott hangulat uralkodik rajtuk, mely az egykorú 
kurucköltészetet, de általában az egész régi magyar költészetet 
jellemzi, mint amelyet oly emberek írtak, kiket mélyen áthatott 
a teológiai felfogás, hogy a földi világban csak siralomvölgyet és 
erkölcsi tisztítóhelyet lássunk s a lélek valódi örömeit egy más 
világban keressük. Még a győzelmi énekeken is ott borong ez a 
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homály; azt az életöröniet, mely a XIX. századot jellemzi, e komo-
rabb századok nem ismerték: Thaly kuruckölteményeit pedig ez 
a derűsebb szellem élteti. Ha egyéb érvünk nem lenne, a lélek-
állapot e különbsége is bizonyítékul szolgálhatna késői eredetük 
mellett. Mily lelkes öröm tölti el pékiául az Esztergom megvételéről 
szóló balladát! Csupa festőileg érdekes képet látunk magunk előtt, 
hogy nyomukban lelkesedésünk magasra szökhessen. Rákóczi ara-
nyos zászlója fennen lobog a dombon, melyet vitézei süveggel 
hordtak össze. Maga a fejedelem nyugtalanul hánykódik tigris-
bőrén. A Duna két par t ja reng az ágyúk szörnyű ropogása alatt, 
az éjtszaka megvilágosodik a gránátok fényében s mire a hajnal 
kipiroslik a hegyoldalon, örömet lőnek Esztergomban. Rákóczi 
felnyargal a meghódított várba. — Csupa harci kedv a Bezerédi 
nótája: 

Kurucokat Bezerédi vezeti, 
Ki a kardját német hússal eteti, 
A csujtárjút német vérrel festeti. 
Tíz-húsz rác ha reágyün, csak neve t i . . . 

Ilyen fölényes németgyűlöletet a valódi kurucköltemények-
ben seholsem találunk. Ez a XIX. század nemzeti érzése. Ugyanez 
ihleti a Csinom Palkó gúnyolódását is: 

Daru-lábú, szarka-orrú, 
Nyomorult németség; 
Fut előttünk — retteg tőlünk . . . 
Nyomorult nemzetség! 
Görbe hátú, mert lenyomta 
Füstös muskotéra, 
Elfárasztott — elbágyasztott 
Dióverő pózna . . . 

E költeményt Riedl nem sorolta a Tlialytól szerzettek közé, 
de egészen eredeti sem lehet éppen hangulatánál fogva. — Az 
Ocskai Lászlóról való ének csupa hangulatos drámai kép. Ahogy 
a vitézek összeesküsznek az áruló ellen; ahogy Jávorka paraszti 
álruhában betör a németújvári mulatságba s elfogja Ócskáit; a 
székülés, ahol feje elüttetését elhatározzák; a kivégzés színjátéka: 

Mikor rézdobokat megiitték a vártán, 
Mikoron a sípot megfújták a bástyán. 

A bástya fokára kitűzött fejet már körüllebegik a hollók, hogy 
szentét kivájják. Az egész költemény a balladai előadás tetőpont-
ján áll: a XIX . század művészete és hazafias érzésvilága él 
benne. 

Az 1890-es években ú j Rákóczi-hullám áradásának vagyunk 
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tanúi. Az ezredéves ünnepre készülő országot a Thalyéhoz hasonló 
nagyjelentőségű gyűjtemény lepi meg: Káldy Gyula Kurucdalai. 
Káldy összegyűjtötte azokat a dallamokat, melyekre a kuruc-
költeményeket énekelték, vagy hangszeren játszották s így mint-
egy teljessé tette Thaly gyűjteményét. Igazában ő tette köz-
kinccsé a Thaly felfedezte kurucvilág gazdag költői termését. 
Schunda hangszerkészítőmester segítségével megszerkesztette a 
tárogató modern alakját is, mely oly stílszerűen kíséri e történeti 
énekeket. Káldy egész zenekart szervez és bejárja vele az országot, 
hihetetlen lelkesedést keltve. Mindenütt a rég letűnt és mégis új-
szerű, bús és tüzes dallamok hangzanak fel. 

Endrődi Sándort, az akkori idők egyik legnagyobb költőjét, 
újabb nótákírására serkenti a millennium közelségével mindinkább 
erősödő hazafias hangulat s kötete, a Kuruc Nóták, annak évében, 
1896-ban lát napvilágot. Az egész kötet a Thaly kurucvilágának 
lírai visszhangja. Nem hat az eredeti érzésnek azzal a mélységé-
vel, ahogyan Thaly költeményeit olvassuk, inkább művészi után-
érzés, az eredetinek vonzó visszhangja. Ö méginkább a XIX. szá-
zad álláspontját vetíti vissza, méginkább csak fényes színjáték-
nak lát ja a dicső kort : alkalomnak a magyar vitézség, lobogó 
lelkesedés, kalandos merészség ünneplésére. Németgyűlölete, 
labancmegvetése már a kuruc időkre a diadalmas jelenből vissza-
tekintő, győzelmi tudattal eltelt, késői költő fölényes hangja, ki-
hez annak szenvedései, kétségei csupán elhaló visszhangként 
érnek el. 

Mi sem bizonyítja a kurucköltészet maradandó hatását job-
ban, mint hogy még a XX. század szocialista hatások alatt meg-
gyengült nemzeti érzése is hozzájuk fordult. Ady Endre Esze 
Tamás komája. Bujdosó kuruc rigmusa, Sípja régi babonának és 
főleg a Két kuruc beszélget című költeményekben szólaltatja meg 
a régi hangot, de már szocialista munkások, paraszt : к ajkára 
adva, akik nem annyira az idegen elnyomásban, hanem a magyar 
urakban látják a haza megrontóit. 

A huszadik század a Rákóczi-kultusznak tárgyilagosabb 
korát hozta magával, mely az előzőhez képest már bírálólag is lép 
fel vele szemben. Első jelenségül itt egy oly színdarabot hozhatunk 
fel, mely voltaképen a kurucvilág hagyományos felfogását vallja 
s Eákóczi dicsőítését akar ja szolgálni. Herczeg Ferenc Ocskay 
brigadérosát értem, melyben az áruló Ocskay azért adja meg 
magát Jávorka kis csapatának, mert lelkiismerete háborgását nem 
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tudja tovább elviselni, hogy a fejedelmet elárulta. Rákóczi udvara 
itt franciás barokk udvarnak van rajzolva, hol ugyanoly szer-
tartások és udvari intrika uralkodik, akár Versaillesben, vagy 
Bécsben. Ez történetileg hü ábrázolás. Maga Thaly is elismerte, 
mentegetve és igazolva, hogy Rákóczi udvara francia mintára volt 
berendezve. A magyar közönség azonban Káldy kurucdalai és oly 
festmények után, hol Czinka Panna húzza a fejedelem fülébe a 
magyar nótát, mégis meg volt lepve a képtől s akadtak, akik a 
színmű máskülönben sem szerencsés beállításában Rákóczi kiseb-
bítését látták. A drámára kétségtelen hatással volt Jókainak 
Szeretve mind a vérpadig című regénye, melyben Ooskay szintén 
túlzott önérzetének áldozata. Herczeg azonban mélyebb gondolatot 
is akart kifejezni darabjával, azt, hogy a magyar cselekvés sike-
rét az utolsó pillanatban mindig elgáncsolja a pártoskodás. De 
joggal kérdezhették mégis, mi szükség volt a történelemből is 
megbízhatatlan kalandornak ismert Ocskai árulását Rákóczi 
rovására lélektanilag igazolni s ezáltal mintegy mentegetni? 
(V. ö. Magyarország 1901, II. 12. Bp. Hirlap 40. sz., Bpesti Napló 
44. sz.) 

Országos felzúdulást idézett elő 1913-ban Szekfű Gyula 
A száműzött Rákóczi című műve a Magyar Tudományos Aka-
démia kiadásában, és pedig nemcsak a közönség körében, hanem 
a tudósok nagyrészénél is. Szekfű könyve Rákóczi életét párizsi 
tartózkodásától fogva rajzolja s főcélja a fejedelem száműzetés-
beli életének és politikai törekvéseinek hiteles rajza, bármint 
ellenkezzék is ez a nemzet lelkében élő ideális Rákóczi-képpel. 
Meg akarja rajzolni az emigráns lelkiséget általában, és Rákóczi-
nak. vívódásait egyre kétségbeejtőbb helyzetében. Az akkori 
európai diplomáciának valóban nagyszerű rajzát ad ja és lélektani 
ábrázolása is sok finom megfigyelésről tanúskodik. De az a kép, 
amelyet Rákócziról rajzol, mégis túlságosan rideg és sok tekintet-
ben nem helytálló. A közönséget különösen megdöbbentette mind-
járt az első fejezetben a Hôtel de Transylvanie-ben folyó kártya-
játék rajza, melyet Ballagi Aladár, Szekfű könyvének legnagyobb 
ellenzéke, is erősen kifogásolt. Pedig teljesen hihető és erkölcsileg 
megbocsátható, hogy Rákóczi, ki híveinek nagy seregével érkezett 
Párizsba, inkább választotta a pénzszerzésnek e nem egészen ki-
fogástalan módját , semminthogy híveit éhezni hagyja s magát 
már ekkor lehetetlenné tegye. Ö maga sohasem jelent ott meg, 
Brenner abbé intézte dolgait. Már sokkal inkább kifogásolható az, 
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hogy Szekfű nem akar látni Rákócziban mást, mint az erdélyi 
trónkövetelőt, aki családi hiúságában nem tudja feledni őseinek 
t rónját s arra minden lehető és lehetetlen eszközzel makacsul 
törekszik. „A halálosan megalázott nagyúr, úgymond, befelé for-
dított tekintettel, körmeit tenyerébe vájva beszél maga elé egyet-
len mondatot: «Esküm van arra, hogy keressem a fejedelemséget!» 
(60. 1.) Képes lett volna török háborún, ta tár hordák pusztításán 
át, felégetett magyar falvak lángjai közt is célját elérni s Magyar-
országon a világ sorát ötven vagy száz évvel visszaigazítani." 
(48. és 68. 1.) Szekfű el van ragadtatva attól a kultúrától, amely 
Magyarországon a szatmári béke után megindult s amelyet 
Rákóczi felkelése, ha sikerül, romokba döntött volna. Pedig ez a 
kultúra, mely a töröktől elpusztított vidéket ekkor fölvirágoztatta, 
Magyarországot végzetesen nemzetiségi állammá változtatta. Az 
erdőkből ekkor nem hívták elő a bujdosó magyarokat, mint 
IV. Béla a ta tár já rás u tán; a Rákóczi leszerelt vitézeinek, kik 
nagyrészt már azelőtt is hontalanok voltak, sem adtak földet, de 
még a régi birtokosok sem kaphatták vissza egykori tulajdonai-
kat, hacsak okiratilag nem tudták bizonyítani jogukat és fegyver-
váltságdíjat nem fizettek. Ehelyett Csernovics Arzén pát r iárka 
vezetése mellett 37.000 szerb családot telepítettek le a Délvidéken, 
a messze Rajna partjairól katolikus frankokat hoztak Bács, 
Temes és Torontál megyébe és Magyarország egész déli ha tárán 
horvát-szlovén ezredekből megszervezték a Határőrvidéket. Mind-
ezek a magyarság ellen emelt bástyák voltak s hazánk nemzeti-
ségi viszonyait végleg megzavarták. Trianon alapjait nagyrészt 
ekkor rakták le. A nagykiterjedésű Rákóczi-birtokokat, Károlyi 
Sándor jutalmán és az Aspremont-örökségen kívül, a Schönborn 
grófok kapták. A bambergi dóm, meg a würzburgi püspöki palota 
e magyar birtokok jövedelméből épült. A művészetkedvelő püspök 
Tiepolót hívta meg Itáliából palotája falképeinek illő meg-
festésére. 

Szekfű állandóan ironikus fölénnyel t á rgya l ja a szerencsétlen 
fejedelem diplomáciai törekvéseit, ki Rodostóban, a világtól el 
zárva, nem volt az európai viszonyokról kellően tájékozva. Való-
ban ezek a passarovici béke u tán már semmi reményt nem n y u j 
tottak a beavatkozásra. Szekfű ideálja Savoyai Eugón, kiről min-
dig nagy melegséggel szól, pedig a zseniális hadvezér nemzetünk-
ben csak lázadó, rebellis népséget látott, mely az ausztriai császári 
házat állandóan zavarja nagy európai céljai elérésében. Később 
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írt nagy Magyar történetéhen már sokkal igazságosabb Rákóczi 
iránt, mint ez i f júkor i könyvében. 

Kevesebb ellenmondásra talált Riedl Fr igyes tanulmánya, 
mely ugyanazon évben (1913) épp Társaságunkban hangzott el s 
a kurucballadák legszebb tíz darabjának hitelességét kéteégbe-
vonta s Thaly dolgozómódjának műhelytitkait feltárta. Már előtte 
is elhangzott szakkörökben, baráti társaságban egy-egy félénk 
megjegyzés némely ballada hitelességét illetőleg. Hiszen például 
Rákóczi búcsúdalai, melyek egyikét Thaly székely népballadának 
mondja s ahol Rákóczi szájába ily szavak vannak adva: 

Amerre tenger zúg, 
Amerre a szél jár, 
Csillag lehanyatlik, — 
Ott nyugszom meg én már, 

minden filológiai akribia nélkül is gyanús, mert hiszen Rákóczi, 
mikor a szatmári béke elől Lengyelországba menekült, még egy-
általán nem tudhatta , hogy a Márvány-tenger mellé fog kerülni, 
sőt azt remélte, hogy nemsokára majd győzelmesen térhet vissza. 
De ki merte volna e kérdést a „nagy kuruc" életében feszegetni? 
Négy évvel halála után már ketten is felléptek kétségeikkel: 
Riedllei egyidőben Tolnai Vilmos is. ki főleg nyelvi és etnográfiai 
szempontból vizsgálta a költeményeket. Az ő kétségei is körül-
belül ugyanazon darabokra vonatkoztak, mint Riedlé. 

Riedl t á rgy i és formai szempontból egyaránt Thaly alkotá-
sainak bizonyította a tárgyalt balladákat. Filológiai vizsgálattal 
megállapította, hogy e költemények tárgya egyez Thaly törté-
nelmi műveinek megfelelő helyeivel, úgy az események elbeszé-
lését, mint a személyek jellemzését illetőleg. A kifejezések a régi 
magyar költészet termékeiből vannak kölcsönkérve. A balladák 
lelőhelyei kétesek, variánsaik nincsenek. Fo rma i tekintetben pedig 
Arany balladáinak mintájára készültek: erre vall drámai szerke-
zetük s az a balladás művészet, mely csak a főeseményekre vilá-
gít rá s a mellékeseket rembrandti homályban hagyja, miáltal a 
cselekvény gyors haladását éri el a krónikás elbeszélőmóddal 
szemben. A balladákon egyetlen egyéniség szelleme, technikája 
vonul végig. Riedl kimondja, hogy Thaly irodalmunknak leg-
nagyobb archaikus költője, ki annyira beleélte magát a tőle esz-
ményített kuruckorba, hogy balladáiban Rákóczi Ferencnek egy 
költői lelkű kortársa szólal meg. Vagy ahogy Szerb Antal mond ja : 
„Thaly megírta azokat a verseket, amelyeket egy egykorú költő-
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nek kellett volna megírnia, ha akadt volna abban az időben egy 
Thalyhoz hasonló arányú tehetség." (I. 173.) 

Thaly eljárásával nagy hasonlóságot mutat Káldy Gyuláé, 
a kurucköltemények zenéjének gyűjtésében. Haraszti Emil sze-
rint: „Közös mind a kettőnél az izzó fanatizmus és szertelen 
rajongás, a délibábos fantázia, a romantikus hajlam. Káldy köz-
lései nem hitelesek, sokszor megbízhatatlanok, forrásait nem 
tudja, vagy nem akarja megnevezni, még kevésbbé pontosan meg-
jelölni. A Kuruc Dalok előszavában mondja, hogy „néhányat 
egy-egy agg színész éneke, másokat öreg cigányok eljátszása után 
kótáztam le, nagyobb részét azonban egyes szólamra írva talál-
tam s kaptam meg itt-ott". Káldy fáradhatatlan agitátor. Igen 
nagy érdeme, hogy felkelti és ébrentartja az érdeklődést a kuruc 
zene iránt. De nem történetíró, fogalma sincs adatgyűjtésről, 
forráskritikáról, módszerről; képzelete, temperamentuma foly-
vást elragadja, akárcsak Thalyt, akinek roppant szorgalma és 
kitartása hiányzik belőle. Az egykorú, írott kútfők hiánya miatt, 
az egyre gazdagodó és színesedő Rákóczi-legenda hatása alatt 
Káldy, ahelyett, hogy valamilyen kezdetleges stíluskritikával vizs-
gálná a kuruc korszak zenei termését, anakronisztikusan modern 
és romantikus színekkel tarkí t ja a Thaly-szőtte hímes fátyolt." 
(Századok, 1933. 550.) Dalai legnagyobb részét Pálóczi Horváth 
Ádám ötödfélszáz énekéből (1813), vagy más énekgyüjtemények-
ből vette, némelyeket a cigányzenészek eleven hagyományából. 
De ízlése szerint változtatott dallamukon és szövegükön, sőt itt-
ott saját szerzeményeit is becsempészte. Ma már nem tudjuk meg-
állapítani, mennyi a kuruc zenében a tulajdonképeni kuruc kor-
szak alkotása, mit vett át az előző időből és főként mennyit adott 
hozzá az u tána következő kor. De szó sincs róla, hogy e dalok 
cigányzene mellett Rákóczi udvarában elhangzottak volna. A feje-
delmi udvarban az a közös európai barokk zene divatozott, mely 
a többi hasonló udvarban, nemzeti vonás nélkül, sablonos, szinte 
kozmopolita jelleggel. Rákóczi és még inkább Bercsényi francia 
és olasz zenészektől vezetett zenekart tartottak. A magyar népdal 
csak vadvirág volt, melyet a nótázó parasztcseléd, falusi cigány 
behoz a kastélyba, városba, de itt csak kuriózum marad. A tehén-
hús nóta, melyet Gyöngyösi, Mikes, Apor említ, az európai zené-
szek közkincse, melyet Rôti bouilli joyeux, vagy olaszul Rotibolo 
giocoso címen ismertek mint asztali nótát és étkezés közben ját-
szották. 
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Thaly és Káldy működése tudományos szempontból sok ki-
fogás alá eshetik. Ám egy, bár hiteles, de töredékes, művészietlen 
gyűjtemény tett volna-e akkora hatást, mégha néhány igazgyön-
gyöt mutat is föl, mint az a csillogó művészi kirakat, melyet 
Thaly és Káldy tárt nemzetének szeme elé? Rákóczi egyénisége 
csak a költészet és művészet ragyogásában tűnhetett fel eszmény-
ként a magyarság számára. És a népeket nem racionális meg-
gondolások, hanem az érzelmek misztikus birodalmából feltün-
döklő eszmények irányítják. Aki nemzetének ideálokat tud adni, 
az annak összetartó erőit növeli, önmagában való hitét gyara-
pí t ja és jövőjének mutat célokat. A magyarság hálája illeti meg 
őket önzetlenségükért, hogy feláldozva egyéniségüket, csak a 
közösségnek kívántak használni. És forró hála jár a nagy fejede-
lemnek is, ki s í r jának kétszázéves homályából ily eszmény gya-
nánt tündöklik felénk, mert oly életet élt, mely méltó volt rá, 
hogy őt a magyar nemzet legendás hősei közé avassa. Rákóczi 
emlékének áldozva, ezennel megnyitom a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság 1935-i közgyűlését. 

Zlinszky Aladár. 
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Vargha Gyula. 
í r t a : ALSZEGHY ZSOLT. 

Vargha Gyula 1853-ban született, 1929-ben halt meg. Maga 
mondja, hogy tizenhatéves korában kezdett el verselni és ettől 
kezdve hatvan esztendőn keresztül alig pihent a tolla. Nemcsak 
végigélte, hanem finom lírájával végig is kísérte azt a jelentős 
félszázadot, amely Arany és Petőfi költői példaadásától lassan-
lassan elszakadva, megteremtette a mai modern magyar lírát. 
Gyökérszálai Arany poézisébe nyúlnak, és mégis volt emberi és 
költői egyéniségének valami sajátos varázsa, ami mindig elkülö-
nítette Arany költői iskolájától, volt valami újsága, ami száza-
dunk első negyedében is mindenütt éreztette, hogy benne egy, 
sablonos kategóriába be nem szorítható, önálló, s éppen azért 
mindig modern poétát kell megbecsülnie még ennek az ízlésbeli 
széttagoltságban élő magyar közönségnek is. Szembetűnően iga-
zolja ezt, hogy versei ott láthatók a Gyulai Pál örökét őrző Buda-
pesti Szemle és a Gyulai Pál hagyományaitól nem egyszer 
messzetérő Esztendő vagy Széphalom lapjain. Ügy érzem, költői 
egyéniségének problémája egyben a lírai költészet művészetének 
problémája is. 

Emberi egyénisége a magyar f a jnak legnemesebb hajtásai 
közé tartozik. Tántoríthatatlan erkölcsiség, az érzés felelősség-
teljes komolysága, a Sors szabta kötelességek egész lélekkel való 
vállalása jellemzi. Ahogy a kis családi örökség azért szállt reá, 
hogy fiainak és unokáinak továbbadja, a lelki örökséget is tisz-
tán akar ja az ú j nemzedéknek átmenteni. Ez a lelki örökség: a 
meleg érzés, az önzetlen munkaszeretet, a mult megbecsülése, a 
jövő féltése, az eszmények józan tisztelete, a földhöz való ragasz-
kodás. Idegenkedik mindentől, ami felszínesség, ami üres csillo-
gás, és még jobban attól, ami önzés, hiúság, gőg vagy hebehurgya-
ság. Nem a jelszavaknak, hanem a nemes célnak az embere; ez 
a lélektartalom nem is tanításban, hanem a lélek alapjában, nem 
szavakban, hanem világszemléletének látásmódjában nyilatkozik 
meg. 
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Az a fájdalom, amely költészetén végigrezeg, éppen annak 
a tudatából serken, hogy ez a lélek ebben a korban idegen, idejét-
múlt, túlhaladott. Már 1891-ben azt panaszolja, hogy , , . . . meddő 
a kor. 

Ki zengne dalt tompult, siket füleknek, 
Fásult sziveknek haj, ki zengne dalt? 
Midőn eszmények többé nem születnek, 
S a régi eszmény mind kihalt; 
Midőn a nagy sötét emberfolyam 
Csak önző cél után rohan; 
Felszíne csillog, ég a nap tüzében, 
De mélye szennyes, salakos, 
S a szűz erény hazúg mezében 
Hivalgva jár az alakos. 
Midőn a nagy szó oly tömérdek, 
De célja nem a hon, csak az önérdek . . 

1911-ben is ezen borong: 
Oh, hogyne vágynánk messze, ki a korbul, 
Melyet nem értünk, mely minket nem ért, 
Midőn lassanként mind fonákra fordul, 
Mit nemzetünk bírt, álmodott, remélt. 

1924-ben pedig ezzel nyugszik meg a változhatatlanban: 
A lelkemtől — hisz más az ideálom — 
Korunk egészen idegen. 
Egy csöppet .sem csodálom, 
Hogy nem tapsol nekem. 

Ügy érzi, az ő megértő hallgatói már csak a temető halottai (1925). 
Dalára senki sem figyel; visszhangtalan, árván enyészik el. 

De nemcsak a kort érzi hibásnak, önmaga ellen is váddal 
fordul: látja, hogy itt a lantból mennydörgést kellene kicsikarni, 
s erre nincs ereje. Vau egy-két fá jdalmas nekilendülése, kemé-
nyebb kifakadása, keserűbb panasza, de az igazibb hangja még-
sem ez. És még egy korszerűtlenséget érez: dala egyre borongóbb, 
pedig a kor éppen a szomorú életből akar menekülni a költészet-
hez. Keze a lét sötét fonákját muta t j a egyre, mintha elvesztette 
volna a boldogságra való fogékonyságot; felvetődik tehát benne 
a kétség, nem azért visszhangtalanok-e a dalai"? Van-e értelme itt 
a lautpengetésnek? A kétségnek ezt a hangját, a korszerűtlenség 
panaszának rezignált melankóliáját Arany Jánosból is jól ismer-
jük; természetes az is, hogy a korral egyre állandóbb az minden 
költő ajkán, de Vargha Gyulánál a sajátos lélektípus magyarázza 
meg. 

Az 1915-ben megjelent költeményes gyűjtemény élére azt a 
dalát teszi, amelyben ez az aggódó lélek nyilatkozik meg, lélek. 
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amely nem mer örülni a tavaszi napsugárnak, mert nem meri 
elhinni, hogy meghalt m á r a tél; fél attól, hogy az ormokról még 
visszatér (Elpihent). A puszta ház lát tán is elnyomja az újra-
éledés reményét az aggodalom, hegy még az is elpusztul, ami 
eddig megmaradt (Puszta ház). Már a hetvenes években meg-
születik ez a keserű konstatálás; 

„Nem örömre való e szív, 
Csupán fájdalomra!" 

Máskor azon panaszkodik, hogy: 

Unom a mát, mást óhajtok: 
Munkás, vidám holnapot! 
Mégis, hogyha tovahajtotl. 
Tartanám már, s megsuhajtok 
Minden elfutó napot. 

Örömigényét tehát a legszerényebbre mérsékli, nem mer sokat 
remélni, megelégszik egy mosollyal, sőt még egy hervadó emlék-
virággal is. Érzékeny lelke egyre jobban szembenérzi magát a 
világgal. Elmenekül belőle az álomba, a lármás nappal ellen-
tétébe, a csendes, elnyugtató éjszakának fátylas álmába, ahol az 
el sohasem ért boldogságmézet élvezheti. És még fiatal, amikor 
csalogatni kezdi a csöndes elmúlás kéje; nem szenvelgés, hanem 
igazság, amikor gyermekkorának vágyai között is felfedezi a tit-
kos óhajtást : elhalni a hulló virággal (Nem tudom.) Az álomtól 
az örök álomhoz, majd ettől is a megsemmisülés kívánásához 
menekül. 

Hol minden szív nyugtot talál, 
Kevés nekem már a halál; 
Nem adhat, érzem, enyhülést, 
Csupán a megsemmisülés . . . 
Testem, lelkem, hírem, nevem 
Enyésszen el oly teljesen, 
A semmiségbe visszafolyva. 
Mintha sohase lettem volna (Síitát órában.) 

F á j ó kérdésként mered elébe: van-e haszna életének; mert egyre 
jobban érzi, hogy áthidalhatatlan szakadék van nemes lelkének 
törekvései és élete között; máskor pedig józan szemmel látja, 
hogy lelki habitusában van az ok: csak addig tud örülni valami-
nek, amíg el nem érte, amíg sóváran v á r j a a teljesülését (Ker-
temben). 

Ez az érzékeny, magát emésztő lélek csak még érzékenyebbé 
érik a korral. Már pedig Vargha Gyula költészetének kétharmad 
része hatvanadik életévének küszöbén túlról való. Szíve egyre 
jobban rezeg minden sejtés érintésére. 

Irodalomtörténet 9 
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Ha baj közéig, előre érzem, 
— Pedig de jönnek a bajok, — 
Sebem nincs, már előre vérzem. 
Egyszerre száz seb is sajog. (Jövőbe látás.) 

Ez az érzékeny szív állandóan csordultig telt a mult, jelen és 
jövő keservétől; ez a belső forrás, hullámzás egyre örvényeket 
sejttet, a felszín csendjét, nyugalmát nem engedi élvezni az a f á j ó 
adomány, amely a némaságban is mindig moraj lás t hall, amely 
szörnyű átokként a jövőbelátás bűvöletét nyomta szemére. Amit 
Mécs László sóhajt , hogy „ma boldog az, ki nem lát, ki vaknak 
lenni bír", az borong Vargha Gyula költészetében, akit a magyar 
Sors látó szemmel és halló füllel vert meg. Amíg körülötte a 
gondfelejtés vidámsága harsog, ő dideregve vonja magára pa-
lás t já t : 

Ismeretlen félelemtől 
Szorul lázas szívem össze, 
S elfog egy nagy, nyugtalan vágy: 
Menekülni messze, messze. (Bujdosó hold.) 

A sötét ég peremének alján a reménynek még csillámát sem 
látja (Utolsó dal), valami bús sivárság lepi be lelkét (Kiábrán-
dulva), szíve, min t a szövétnek lángja, állandóan dobog (Leégő 
fáklya) és a tavasz zöldülő megújulása sem tudja megcsalni bú já t 
(Átkos tavasz). 

Ez az állandó köd világszemléletét is egyre sötétebbé teszi. 
Verses gondolatszilánkjai között néha az embergyűlölet keserű-
sége izzik. 

Ha mondanád: „Sorsod megválthatod, 
Csak messze menj, más földre innét." 
Magammal vinnék minden állatot, 
Embert egyet se vinnék. 

Ilyenkor a világban nem lát mást, csak bűnt és becstelenséget, 
s az athéni Timon átka forr benne (Meguntam). Aljasság, i r igy-
ség, vakság, ro thadt szívek bűzhödt szaga fakaszt ja undorát 
(A bűnök kicsordult pohara) és adják ajkára a kegyetlen meg-
állapítást: 

Az emberek buták. 
Ha nem azok. 
Gazok. 

De ezt a keserűséget az teszi tiszteletreméltóvá, hogy nem 
egyéni sors egyéni sérelmei fakasztják, hanem az a gazság, b a j 
és szenvedés, amely kívülről t á ru l elébe. Azon, hogy költői szavai 
nem találnak megértő lélekre, néha elborong, de még nem láza-
dozik; az életre azért, amit reárótt, nem panaszkodik, sőt a meg-
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elégedés hálás szava zendül érte az ajkán. Az ő szívének fá jda lma 
abból a szomorúságból fakad, amelyet honának sorsa kényszerít 
reá. Költői termésének legnagyobb része annak a szomorúságnak 
a visszhangja, amelyet a haza szemlélete ébreszt benne. Már 
férfikorának hazafias lírája is erősen elüt attól a két divatos 
hangtól, amely a kiegyezés után uralkodott; nála sem a negyven-
nyolcas eszmék harsogását, sem az ujjongó dicsőség ódáit nem 
halljuk. A hatvanhetes kiegyezés talaján áll: erősen hiszi, hogy 
ezzel a nemzet jövője olyan a lapra jutott, amelyen szilárd és biz-
tos épület emelhető. És a leike mégsem nyugodt, mégis kétségek 
mardossák nemzetének jövőjét illetőleg. Már a nyolcvanas évek-
ben pusztulóban lát ja fa já t (Rossz álom); egyre jobban meg-
világosodik előtte, hogy a pompa, fény, hívságos élvezet tévútra 
viszi népét (Ezer év). A millenáris ünnepségekre készülő magyar-
ságot óvja az oktalan hivalkodástól és nincs is verse, amely az 
ünneplés nagy ujjongásába illenék. Keserűen leckézteti a legény-
kedő kamasz idétlenségét, a háziasságról megfeledkező, c i f ra 
leánynépet, azt a felületes gondatlanságot, amellyel a ma a hol-
napot feléli. F á j ó szívvel lát ja az érdek uralmát a közügyekben 
is, a Júdás-szellemet, mely ha j landó lenne hitet, erkölcsöt, becsü-
letet keresztfára feszíteni, de árulónak kiáltja ki azt, aki nem 
haj landó bűnös ú t j án vele haladni (Feljajdulás). De legjobban 
az ezeréves átok kínozza: a gyűlölet, viszály, harag (Árnyak). 
Hiába a figyelmeztetés: az érdek, szenvedély és a hi t egymás ellen 
hevíti a magyart ; Vörösmarty gondolata kínozza: 

Hát oly gyönyör egymást gyűlölnünk? 
Hát oly nehéz egy eélra törnünk, 
S jobban szeretni a hazát. 
Mint ensziviink dölyfét, dacát? 

És magyarjának ez a gyűlölet vagy lidércfény után kapkodó 
futása egyre jobban elmélyíti benne annak a bizonyosságát, hogy 
a magyarnak el kell pusztulnia. Kölcsey Zrínyi-dalával ismétli: 

Sorsunk betelt, e pusztulásra szánt faj 
Ma még tán nemzet, holnap már nem az, 
Enyészik, sorvad gyászos elmúlással, 
Megosztozik földjén a cenk, a gaz. 
Emlék se lesz, mely múltjáról regéljen . . . 

A látó szem fá jó igazságát csak kínzóbbá teszi a tudat, hogy 
hiába lá t ja a jövőt, nincs ereje igazságának megértésére reá-
ébreszteni kortársait: 

örvénynek előttünk tátongani mélyét 
Hasztalanul látja látó két szemed! 

8* 
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Pedig eléberémlik az orosz veszedelem, fülébe sikolt — már 
1897-ben — a munkásmozgalom nemzetietlen iránya és a nemzeti-
ségek telhetetlensége. Hogy ünnepeljen, amikor 

Lenn zúg a nép. Istent hazát tagadva. 
Fenn léhaság, viszály, fagyos közöny. 
Körül pedig reánk tör, feldagadva, 
A külfaj árja, mint a vízözön? 

Nyugtalan szívére reánehezedik a nemzet jövőjének kilátástalan-
sága; nem tud örülni az ország ú j törvényhozó épületének, mert 
kétségek mardossák; nem tud bízni az ú j Országház munkájá-
ban, mert látja, hogy benne a Szó az uralkodó. A hitet kegyet-
lenül őrli az elébetáruló valóság; de akar bízni, hit nélkül is, 
kötelességből. 

Még szembetűnőbb az ellentét, ha költőnk hábcrús líráját 
vetjük egybe a világháború rajongó vagy sugalmazott verseivel. 
Vargha Gyula már 1915-ben hangot mer adni jajongó panaszának: 

Szörnyű, szörnyű a halál aratása, 
Oh, mennyi vér s véres tetem; 
Mint a kaszált fű rendje, hull rakásra 
Virágod, édes nemzetem. 

És nem tud ja megvigasztalni az a gondolat sem, hogy e kiömlött 
vér boldog virulást hoz a Kárpátoktól le az Adriáig; aggódó 
szíve ebben a reményben sem tud hinni és megnyugodni, a harc-
mező sárga ködéből emberirtó sárga rém alakját lá t ja kiemel-
kedni (A kárpáti harcok idején). Álmát szétszaggatott, vonagló 
embertestek, átlőtt fej és mell, összetört tagok látása háborgatja 
(Véres évek). A bokrétásan vonuló katonák énekét túlharsogja 
az árvák sírása (Bokrétásan) és a maga sírváró hangulatát csak 
nehezíti, hogy a nehéz évek annyi fiatalt ragadnak el, hogy egyre 
több kis sír domborul a temetőben (Virághullás). Jajszót fakaszt 
benne a sok ugaran maradt föld, a néma mezei munka, a csen-
desen mélázó aratóleány és így sóhajt : 

Kihalt a mező, elvétve ha egy-két 
Gyerek zavarász kócos tehenecskét, 
Vagy roskatagon öreg ember ballag. 
Kevés a vetés, sok a parlag. 

A jövő gondolata sem nyugtat ja meg; a fecskefészek előtt azon 
tűnődik el, hogy fa ja nem törődött a bekövetkezendővel, hogy 
sohse gondolt e szörnyű időre. Még jobban f á j neki, hogy a má-
val sem igen törődik, hogy az irigykedő civódás most is bontja 
az egységet. Szíve forr, amikor a nyomor és pusztulás ellentéte-
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képen a bűnöe Babilon fénye, zaja, zenéje, tánca, vigalma mered 
feléje. Büszkén lát ja a magyar vitézség ragyogását, de néha úgy 
érzi, mintha ez is csak a r ra szolgálna, hogy a környező szívtelen 
világ gúnykacaját növelje nagyra. Nagyon sokat lát, hiszen 
hivatalába futnak be a híradó számadatok a künn és benn pusz-
tuló magyarságról; és Pesten él, s így módja van látni a világ-
város közönyét, vakságát, romlottságát. Ez magyarázza meg, 
hogy már 1916-ban gyászos jövő elkövetkezésétől retteg, 1917-ben 
pedig Kassandra-jóslatként hangzik az a jkán : 

Magyar hazám, boldogtalan 
Feltámadást nem érsz te többet. 
Eltűnsz örökre, nyomtalan, 
S a bús felejtés árja zúg fölötted. 

Milyen fájdalom marcangolhatta a szívét, amikor ezt a borzasztó 
jóslatot leírta! Ebben az időben valóban megérthető öreg testé-
nek halálvágya. Az emlékek világába menekül ekkor, de azok 
mögül is nagyon sokszor elénkcsordul a könny, amely a jelent és 
jövőt siratja. 

A háborús évek után ez a sötétenlátása nem is tűnik el tel-
jesen soha. Nemcsak az 1919. esztendő keserves megpróbáltatásá-
ban, nemcsak a békét kísérő rettenetes ébredésben árkol ja ez az 
arcát, hanem ottmarad r iadt tekintetében a húszas években is 
végig és fel-felsír ebben a fájdalmas sikolyban; „Öngyilkos nem-
zet fia vagyok én!" Lelke annál borúsabb, mennél jobban érzi, 
hogy e sorsért nincs kinek szemrehányást tennünk, mert magunk 
idéztük magunkra, mert megérdemeltük. Fájdalmas igazság van 
utolsó önjellemzésében: 

Nem látok arasznyi zöld színt se hazámon, 
Szemem teli hordta homokkal a számum. 

Van-e menedék e sötét gondok elől? Van-e orvossága a szív 
fájdalmainak? Vargha Gyula költészetében három öböl csöndje 
gyógyít: a megértő család szeretete, a természet veleérzése és az 
Istenben való megnyugvás. Nagyon hamar megérti, hogy „baj, 
gond, küzdelem az élet" és a kis örömökért is hálára szoktatja 
a szívét. Elég egy csendes elpihenés a természet csendes ritmusá-
ban, elég a megérzése annak, hogy annyi a közösség ember és 
természet között, elég egy tekintet az unoka csillogó szemébe: ha 
nem is állandóan, de elpihen a vihar csattogása. Az ősi ház vallá-
sos szelleme viszont a jövő rémeit űzi messze. „Mért remegni a 
jövőtől — mondogatja ilyenkor —, Hidd, van, aki sorsot intéz." 
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Még a könyörgést sem tar t ja a megbékülés e csendjében okos-
nak, hiszen az ember úgysem tudhatja, mi jó neki és mi rossz. 
Vannak órák, napok, amikor nem könnyű el jutni ehhez a révhez; 
amikor sóvárogja a hitet, a Gondviselésbe való belenyugvást 
(Minden gondotokat őreá vessétek); amikor hiába mondja ön-
magának, hogy minden úgy jó, ahogy az Űr elvégezte; amikor 
felsír benne a nem-értem, vagy feltör a kétely, mint egy refor-
mátus lelkész temetésén, hogy a Túlvilágot hívő embert nem 
csalja-e meg ez a hit? De a természet megújuló élete hamarosan 
meggyőzi arról, hogy 

,,A mindenségben nincs se vég, se kezdet. 
El, nyomtalan, még egy porszem se veszhet", 

é<s rátalál élete és költészete igazi értelmére; 
Haszontalan az én éltem se lesz tán, 
S ha volt, ha élt, örökre el se vesz tán, 
Lelkemben ami tartalom; 
Mint a sugár s a hang a végtelenben, 
Ügy rezg tovább az én búsan, feledten, 
Már félig elhangzott dalom. 

Egyéniségének azonban egyik legszebb vonása maradna em-
lítetten, ha meg nem állanék problémákkal foglalkozó költemé-
nyeinek egyik jellemző darabjánál . A sírhoz közeledő emberben 
sokféle ok vetheti fel a sírontúli élet kétségét, de Vargha Gyula 
nem a büszke tudomány szkepszisével, nem is a bűntudat aggo-
dalmával tekint a sír feltáruló mélyébe, hanem az Isten vég-
telenségéhez mérve a maga parányiságát, így sóhaj t : 

A töldriil én hogy szállanék ki messze? 
Mért lennék üdvözült egy szebb világon? 
Hiszen nincsen szó, amely kifejezze 
Parányiságom. (Kérdések felelet vétkül.) 

íme: ez a magát kicsinynek érző, de a maga Isten-kiszabta 
hivatásának betöltésén minden erejével dolgozó ember, aki a bűn 
és önzéssel szemben a szeretet fegyverét veszi kézbe és ad ja 
kezünkbe, ez Vargha Gyula egyénisége. 

Az a líra, amely az általános emberi érzéseknek ezt a nemes 
csokrát ragyogtat ja elénk, nyilván már ezzel az érzési tartalom-
mal is megkap. Vargha Gyula verseiben ezt a hatást még emeli 
az, hogy formai és stílusbeli egyszerűsége, szemmellátható köz-
vetlensége kétségtelenné teszi, hogy a dal és a lélek tartalma azo-
nos. De van ennek a léleknek még egy sajátossága, ami költői 
megnyilatkozását modernné teszi. Nem véletlen az, hogy éppen 
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«századunk felvirradásával fordul nagyobb figyelem Arany János 
l í rá ja felé. Az a túlérző fá jv i rág , aki minden hatásra megrezzen 
és ezt a bizonytalan belső rezgés-hullámzást magában dalainak 
elénképülő megalkotásában is érezteti, közelebb áll a mához, 
amely egyrészt a viszonyok bizonytalanságától nem tud szaba-
dulni, másrészt idegesebb alkatánál fogva könnyebben reagál 
minden élményhatásra. A ma emberének egész világfelfogásán 
ez a bizonytalanság uralkodik, de ez a nagyobbfokú érzékenység 
is. Általános hangulata nem is lehet a derű, hanem a jövőtől félő, 
a jelenben megbízni nem merő borongás. Vargha Gyula költé-
szetében ezt a magával rokon lélektípust talál ja meg: ezért érzi 
a maga lírájának. 

És nemcsak a versek hangulati tartalma felel meg ennek a 
modern léleknek, hanem a belső formájuk is. Vargha Gyula köl-
teményeiben két megjelenítésmód az uralkodó. A vers tar ta lma 
vagy önszemlélet, vagy természetszemlélet. Mind a kettőben erős 
a realitás, anélkül, hogy e realitás kedvéért a bemutatandó hely-
zet vonásait túlságosan részletezné s ezzel hangulati erejüktől 
őket megfosztaná. Mindig van egy-két vonás, ami a képet egyé-
nivé teszi, ha a legsablónosabb természeti képet idézi is elénk, 
például az alkonyt, vihart stb. De sohasem ez a reális kép a fon-
tosabb benne, hanem mindig a maga lelki állásfoglalása. Ennek 
a hangulati állásfoglalásnak megjelenítésében nagyon változatos. 
Néha megmarad a látszólag objektív képnél, s annak természetes 
hangulati hatására bízza az olvasó bizonyos irányban való meg-
indítását.1 Máskor egy-egy állítmány ragvégződése jelzi a lemezt, 
amely a képet felvette: a költő lelkét.2 Sokszor odahelyezi magát 
a kép középpontjába, э ilyenkor magának a hangulatnak elural-
kodását jeleníti meg.3 Az így elénkködlő hangulatból nagyon 
gyakran valami gondolati megállapítás hallik ki, de éppúgy, mint 
a hangulat, ez is az élményből önkéntelen adódónak látszik. És 
nemcsak önkéntelennek, a pillanatnyi helyzetből odacseppenőnek, 
hanem mindig szubjektívnek is, amit nem külső világhoz intéz, 
hanem önmagában, önmagával kénytelen megoldani vagy leg-
alább bogozgatni. Innen van, hogy l írája igazán szubjektív líra. 
Ez a szubjektivitás őrzi meg melegségét, ad ja meg bensőségét: 
ez az, amit az olvasó modernnek érez benne. A színei nem rikí-
tóak, szívesen dolgozik a pasztellecsettel (Pasztell-kép), néha pedig 

1 Késő vád, Hófoltok, Alkonyi pirosság. 2 Szitakötők, Támadó vihar. 
8 Glória. Halott fák. 
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a szimbólum világában él (Alomországban, Ezüsterdő). Művé-
szetének legnagyobb finomsága éppen a reális vonások színtarka-
ságában való könnyed mérséklete. A stílkritika bizonyára a par-
nasszisták hatására fog még e téren bő reminiszcenciát össze-
állítani; hiszen erre utal már Vargha Gyula nagy világirodalmi 
jártassága is, amelynek csak szerény bizonysága műfordításai-
nak gyűjteménye. De jellemző, hogy magát a jelenséget már i f jú-
kori versei közt is megállapíthatjuk, s így annak eredőjét első-
sorban a költő egyéniségére kell visszavezetnünk. 

Vargha Gyula lírai költeményeinek nagy része hangulat-
vers. Nem is akar több lenni, csak egy-egy futó-maradó hangu-
latot megjeleníteni és belénkültetni. Ebben a törekvésében, a tel-
jes kifejezés művészetében, nagy segítségére van gazdag nyelv-
kincse, a természettel korán kapcsolódó élete, de formai művé-
szete is. Csak azokra a versekre mutatok, amelyekben a tánc 
(Haláltánc), a ringatózás (Tünde képek), a patak futása (A pa-
tak), a játszi élmény (A hó) szinte benne lüktet a ritmusban és 
ellentétül a rímtelenségnek a r ra a fakóságára, amely az őszi t á j 
színeit vál t ja hangbenyomásokra (Őszi napon): a verselés mes-
tere, impresszionista mestere áll bennük előttünk. 

Impresszionista mester. Csakugyan, Vargha Gyula költésze-
tét ez a jelző illeti. A magyar líra történetében az ő, ami Med-
nyánszky László a festőművészeiben ; de a magyar lélek törté-
netében több, mert a nemes lélek kiformálására a szó eredmé-
nyesebb eszköz, mint a festék. Már pedig Vargha Gyula hatásá-
nak tényezői között a legmaradandóbb az ő emberi egyénisége. 
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Egy Ady-motívum eredete. 
Nagy költők eredetisége, ha közelebbről vizsgálgatjuk, sohase 

a gondolat, az ötlet, a tá rgy eredetiségét jelenti, hanem egyes-
egyedül a megformálás egyéni művészetét. Amit Arany az epiká-
ban „hitel"-nek nevezett, azaz a másoktól, sokaktól megtalált ée 
felhasznált motívumokhoz, meseformációkhoz való ragaszkodást, 
amire sokkal inkább lehet az alkotó-költőnek támaszkodnia, mint 
saját-leleményekre, — az nemcsak az epikára, hanem a költészet 
minden ágára áll. A legnagyobb drámaírók, lírikusok legtermé-
kenyebb és leghatásosabb motívumai ée meseszövegei csaknem 
kivétel nélkül mindig azok, amiket készen kapnak. A líra talán 
még az epikánál is inkább „közhelyek" költészete, az emberi érzés-
és gondolatvilág ősi kincsének mindig ú j és ú j formába öltöztetett 
művészete. Amint Arany száz meg száz helyről hordta össze köl-
tészetének legszebb, legegyénibb kifejezésű értékeit, úgy termé-
kenyült meg a Goethe vagy Petőfi fantáziája is régi és kortárs-
költők hatása alatt. 

Ady költészetének egyik legszélesebb szétágazású és leg-
sajátosabb motívuma: a maga költői gondolatainak megszemélye-
sítése. Ezt a gazdag motívum-kört, — melyet Ady költői műkö-
dése kezdetétől mindvégig hihetetlenül sokszínű és tartalmú vál-
tozatossággal és rafflnáltsággal egy egész mitoszkomplexummá 
épít ki, — az Özvegy legények táncáról írt tanulmányomban 
bővebben mutattam be. Ennek a motívum-tőnek alapeszméje: 
a lélekben nyugtalankodó, művészi megvalósítást követelő gon-
dolatok, amik a költőt se éjjel, se nappal nem hagyják pihenni. 
Ezek a gondolatok Ady költői képzeletében táncoló „manókká", 
.,özvegy legényekké", „kimérákká", „katonákká", „vitézekké", 
„fiaivá", „testvéreivé", „lelke szerelmes fattyaivá", „álom-
fickókká", „láz-sereggé", „ködfantomokká", „kísértetekké" sze-
mélyesednek. 

Ennek a költői gondolatnak legelső jelentkezése 1903 októ-
beréből való. A Nagyváradi Naplónak egy szülőfalujából küldött 
levelében ezt í r ja : „Pihenni jöttem s keveset akarok viaskodni 
m a g a m m a l . . . Néha s ikerü l . . . megfognom a teljes gondolattalan-
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ság félóráját. Csak aztán egyszerre hallom az eső kopogását э 
egyszerre rajzanak elő a csúnya manók, melyek a Chopin lelkét 
marták, mikor a harmadik prelude-ot verte ki félig őrülten a 
zongoráján." — Versben 1905 szeptember 10-én jelenik meg (Buda-
pesti Napló) a Búgnak a tárnák cínm verse: „Havas csiicsával 
nézi a napot Daloknak szent hegye: a lelkem.. . Fent-fent a csú-
cson: nagy-nagy szűzi csönd, Gondolat-manók csoda-tánca. . . 
Lelkem tetőjén szent táncaikat Fürge manók riadva j á r j á k . . . " — 
1906 május 24-én Ibsenről többek közt a következőket í r j a : „Észak 
komor és nagyszerű Messiása . . . meghal t . . . Nagyon havas és 
fagyos ormokra kúszott az ú j normann isten. Gondolat-manói nem 
bírták a szörnyű hideget. . ." — Ezek a költői képzetek, a gondo-
latok mitikus megtestesítései, amint írtam, végighúzódnak aztán 
Ady egész költészetén. 

Itt, most, minden egyéb idegen vonatkozását mellőzöm ennek 
a motívumnak. Csak egyre akarok rámutatni. A Bródy Sándor 
kétségtelen hatására. Bródy 1888-ban megjelent Faust orvos című 
regényében a következő két passzust talál juk: 

1. „Agyában felkeltek, kergetőztek azok a kérdő kis gnómok, 
melyek millió kérdést intéznek a néma értelemhez s szinte örülnek, 
szinte gúnyosan kacagnak a kérdezettnek szégyenkező buta néma-
ságán." (143. 1.) 

2. „összevissza, rendszer és logika nélkül futottak, rajzottak, 
táncoltak, röppentek agyában a megfelelhetetlen kérdések apró 
manói." (144. 1.) 

Íme, még egy-két Bródyra emlékeztető Ady-sor: „Éjfél-
kor jön az álom-fickó.. . Táncol bolondul a kezein S röhögve 
mondja: «ülj le, ü l j le». . . És jön a másik, jön a többi, Forognak, 
mint az ördög-orsók ...A fickó had zúg, kereng, röhög... S adnak 
íme újabb parancsot, Tréfásat, vígat és iszonyút, Ezek a kegyetlen 
legények." (Az én koporsó-paripám, Vér és Arany.) S egy másik 
Ady-versben: „Szapulva hull hideg eső, Csepegő, furcsa árnyak, 
Apró, fagyos téli manók Redős, forró homlokomon Nagy próba-
táncot járnak." (Barna ég alatt, Vas. Újság, 1909 január 17. s az 
Ady-Múzeum I. kötetében.) 

Ady különösen becsülte s szerette Bródyt, minden dolgát 
ismerte, olvasta, de az idézett és szembesített helyek ezen a tudo-
másunkon túl is kétségtelenné teszik Ady „gondolat-manóinak" 
közvetlen eredését Bródytól, Ady kedvenc írójától. 

Földessy Gyula. 
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Irodalomtudományi repertórium. 1929—1934. 
(Az irodalom, irodalomtörténet és kritika elméletére vonatkozó 
magyar könyveknek és cikkeknek időrendbe állított jegyzéke.) 

Babits Mihály: Élet és irodalom. Budapest, 1929. — Császár 
Elemér: A magyar irodalom jellemző vonásai. Magyarok a kul-
túráért, 1929. — Fábián I s tván: A kritika válsága. Napkelet, 1929. 
— Farkas Gyula: Irodalmunk kétféle nemzeti érzése. Magyar 
Szemle, 1929. — Hankiss János : A magyar irodalom sajátos értékei. 
Magyarok a kultúráért, 1929. — Imre Sándor: Az átértékelés az 
irodalomban és történelemben. Irodalomtörténet, 1929. — Kárpát i 
Aurél: A kételkedő kritikus. Budapest, 1929. — Máté Károly: 
Irodalomtörténetírásunk kialakulása. Minerva-Könyvtár, 11. sz. 
Pécs, 1929. — Németh László: A kritika feladatai. Nyugat, 1929. — 
Pintér Jenő: Irodalomtudományi repertórium (1864—1928). Iro-
dalomtörténet, 1929. — Surány i Miklós: í ró és közönség. Budapesti 
Szemle, 1929. — Baros Gyula: Az irodalmi fejlődés fokozatai. Nap-
kelet, 1930. — Bisztray Gyula: A haldokló kritika. Magyar Szemle, 
1930. — Hankiss János és Juhász Géza: Panorama de la Litteratur 
hongroise contemporaine. Paris, 1930. — Joó Tibor: A kritika 
szempontjai. Nyugat, 1930. — Keresztury Dezső: Irodalom és 
stílus. Magyar Szemle, 1930. — Nagy József: Üj elmélet az iro-
dalomtörténetről. Irodalomtörténeti Közlemények, 1930. — Pintér 
Jenő Magyar Irodalomtörténete. I. köt. Budapest, 1930. — Babits 
Mihály: Szellemtörténet. Nyugat, 1931. — Császár Elemér: Iroda-
lom és irodalomtörténet. Budapest, 1931. (Litografálva.) — Eck-
hardt Sándor: Az összehasonlító irodalomtörténet Középeurópá-
ban. Minerva, 1931. — Ermatinger, Emil: Die Idee in der Litera-
turwissenschaft. Egyeteme« Philologiai Közlöny, 1931. — Hankiss 
János: Az első nemzetközi irodalomtörténeti kongresszus. Buda-
pesti Szemle, 1931. — Kristóf György: Krit ikai szempontok az 
erdélyi irodalmi életben. Kolozsvár, 1931. — Németh László: ízlés-
problémák a kritikában. Nyugat, 1931. — Rédey Tivadar: Kri t ikai 
dolgozatok és vázlatok. Budapest, 1931. — Thienemann Tivadar : 
Irodalomtörténet. A magyar történetírás ú j útjai , 1931. — Alszeghy 
Zsolt: A katolikus kritika. Élet, 1932. — Brisits Frigyes: Az iro-
dalmi értékelés válsága. Élet, 1932. — Hankiss János: Emberisme-
ret és irodalom. Debreceni Szemle, 1932. — Hankiss János: Nemzet-
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kép és irodalomkutatás. Minerva, 1932. — Haraszthy Gyula: Iroda-
lomelméleti kérdések a mult század második negyedében. Buda-
pesti Szemle, 1932. — Kodolányi János: Irodalompolitika. Pesti 
Napló, 1932. 84. sz. — Komlós Aladár: A kritikus problémája. 
Nyugat, 1932. — Nagy Miklós: Kritika a kritikáról. Magyar Kul-
túra, 1932. — Négyesy László: Az irodalmi fejlődés szabadsága. 
Budapesti Szemle, 1932. — Négyesy László: Ha t esztendő magyar 
kritikai irodalma. Budapesti Szemle, 1932. — Nyitrai Nagy László: 
Módszertani széljegyzetek irodalomtudományunk legújabb termé-
séhez. Egyetemes Philologiai Közlöny, 1932. — Pitroff Pál : A szép-
irodalom esztétikája. Budapest, 1932. — Sebestyén Károly: Gondo-
latok a tragikumról. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 58. köt., 1932. 
— Barta János : Néhány szó újabb irodalomtudományunk elméle-
téhez. Athenaeum, 1933. — Elek Oszkár: Módszertani munka az 
összehasonlító irodalomtörténetről. Irodalomtörténet. 1933. — 
Halász Gábor: A kritikáról. Bibliofil-Kalendárium, 1933. — Halász 
Gábor: Irodalomtörténet és kritika. Nyugat, 1933.— Halász Gábori 
Nemzedék-problémák. Nyugat, 1933. — Kerecsényi Dezső: Két év-
tized irodalomszemlélete (1900—1920). Protestáns Szemle, 1933. — 
Kurzweil Géza: Üj embertípus, ú j ízlés, ú j irodalom. Pannon-
halma, 1933. — Pukánszkyné Kádár Jolán: Az összehasonlító 
irodalomtörténet magyar feladatai. Napkelet, 1933. — Bédey Tiva-
dar: Kortárs költők, kortárs kritika. Nyugat, 1933. — Vellani-
Dionisi, Franco: Gondolatok a magyar irodalomról. Debreceni 
Szemle, 1933. — Alszeghy Zsolt: Titkári jelentés. Irodalomtörténet, 
1934. — Baránszky-Jób László: A stíluselmélet ú j útjai . Esztétikai 
Füzetek, 1934. — Császár Elemér: Az író és közönsége. Berzeviczy 
Albert-Emlékkönyv, 1934. — Császár Elemér: Az összehasonlító 
irodalomtörténet. Győri Szemle, 1934. — Földessy Gyula: Tanul-
mányok és élmények az irodalomtörténet, az esztétika és a filo-
zófia köréből. Budapest, 1934. — Fülöp Ernő: A módszeres kritika 
főszempontjai. Korunk, 1934. — Fülöp Ernő: Irodalomszemlélet és 
világszemlélet. Korunk, 1934. — György LajoB: Tárgytörténet és 
irodalomtörténet. Irodalomtörténeti Közlemények, 1934. — Hankiss 
János: Az együttműködés szerepe és értéke az irodalomtudomány-
ban. Debreceni Szemle, 1934. — Hankiss János: Irodalomszemlélet. 
Debrecen, 1934. — Haraszthy Gyula: Mai kritikánk létkérdése. 
Protestáns Szemle, 1934. — Jancsó Elemér: Az irodalomtörténet-
írás legújabb irányai . Erdélyi Múzeum, 1934. — Kozoesa Sándor : 
Jegyzetek a kritikáról. Császár Elemér-Emlékkönyv, 1934. — 
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Mitrovies Gyula: A kritika hivatása. Képzőművészet, 1934. — 
Pintér Jenő: Elnöki megnyitóbeszéd. Irodalomtörténet, 1934. — 
Pongrácz Kálmán: Magyar irodalompolitika. Válasz, 1934. — 
Bédey Tivadar: A színházi kri t ikus lelkiismerete. Budapesti 
Szemle, 1934. — Rédey Tivadar: A színi kritika esztétikai követel-
ményei. Esztétikai Füzetek, 1934. — Szerb Antal : Az irodalmi 
elmélet ú j nemzedéke. Válasz, 1934. — Turóczi-Trostler József: 
A magyar irodalomtörténetírás és Pintér Jenő. Budapest, 1934. — 
Voinovich Géza: A költészet hivatása. Berzeviczy Albert-Emlék-
könyv, 1934. Kozocsa Sándor. 



B Í R Á L A T O K 

E r d é l y i c s i l l a g o k . Arcok Erdély szellemi múltjából. Az Erdélyi 
Helikon íróinak tizedik találkozója alkalmából í r ták : Balázs Ferenc, Bánffv 
Miklós, Járosi Andor, Kós Károly, Kovács László, Lakatos Imre, Ligeti Ernő, 
Maksay Albert, Molter Károly, Reischel Artúr, Reményik Sándor, Szántó 
György, Szémlér Ferenc, Tamási Áron, Tavaszy Sándor. Kolozsvár és Buda-
pest, 1935. 230 1. Erdélyi Szépmíves Céh. Minerva-nyomda. 

Az Erdélyi Szépmíves Céh 1935. évi könyvnapi kiadványát a Révai 
Testvérek Irodalmi Intézete lelkeshangú kísérő i rat ta l hozta forgalomba. Ez 
a könyv — úgymond a lapok számára szóló értesítés — Erdély regénye azok-
nak élettörténetébe sűrítve, akik évszázadokon keresztül legtöbbet tettek a 
kisebbik hazáért, a király hágóntúli tájak magyar szellemiségéért. 

A kötetet Bánffy Miklósnak Kemény Jánoshoz intézett előszava nyitja 
meg. Hivatkozik benne a marosvécsi írói napok jelentőségére, az Erdélyi Szép-
míves Céh könyvkiadó vállalatának sikeréire, az Erdélyi Helikon folyóirat 
küldetésére. Az erdélyi írók között — emeli ki az előszó — a kölcsönös meg-
értés, türelem, szeretet szelleme uralkodik. A marosvécsi egyesülés tizedik 
évét nem lehetne méltóbban megünnepelni, mint azzal, hogy „összegyűjtünk 
Erdély múltjából tizennégy nevet és koszorút fonunk belőle. E könyv nem 
kimerítő. Nincs benne minden nagy munkása о kicsi ország kultúrájának. Úgy-
szólván találomra szedtük őket össze, ahogy találomra szakít az ember vi-
rágot a réten". 

Találomra szedtük őket össze! Elég különös vallomás. Azt vártuk 
volna, hogy — ha már egyszer alkalom kínálkozik a legkiválóbb erdélyiek 
arcképcsarnokának megnyitására — ez a gyűjtemény a történeti igazság-
osztást kegyelettel, do hiánytalanul is szemléltesse. Miért volt szükség a ta-
lálomra való összeszedésre, amikor némi fáradsággal megnyugtatóbban is egybe 
lehetett volna állítani a megfelelő sorozatot? Minden könyvszerkesztés alap-
vető követelménye, hogy a szerkesztő a kéziratokat bizonyos alapelvek sze-
rint állítsa egybe. Ebben az esetben meg kellett volna határozni: milyen író-
kat, művészeket, vagy tudósokat akar bemutatni a kötet s ehhez kellett 
volna igazítani a mult idők szellemi nagyságainak kiválogatását. Így olyan a 
kép — Apáczai Csere János, Bod Péter, Cserei Mihály, Czakó Zsigmond, Heltai 
Gáspár, Jósika Miklós, Szász Károly és sok más halhatatlan érdemű férfiú 
nélkül —, mintha valaki a külföld számára jellemző tájegységekben mutatná 
bo Magyarország földrajzát, de kifeledné munkájából a Balatont, a Székely-
séget, a Mátrát, Debrecent, Szegedet. 

Mondjuk azonban, ha a szerkesztőnek nem is volt célja a teljesebb kép-
sorozat egybeállítása, akkor is vigyáznia kellett volna a tárgyi igazságra. 
Az erdélyi írók között legnagyobb meglepetésünkre o t t találjuk — Pázmány 
Pétert. Mi az oka a feltűnő tévedésnek? Mióta erdélyi ember a nagy 
vitázó érsek? Biharmegyei írót csak 1919 óta nevezhetnek egyesek — a terü-
leti egyszerűsítés kedvéért — erdélyi írónak; alig is hihető, hogy legyen olyan 
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biharmegyei születésű ember a mai magyar világban, aki arra a kérdésre: 
hova való — azt a választ adja, hogy Erdélybe. 

Tisztázzuk csak röviden az erdéiyiség kérdését. 
Amióta az 1868. évi 43. törvénycikk véglegesen kimondta Magyarország 

egyesítését Erdéllyel, azóta Erdély — a régi politikai különállás helyett — 
földrajzi fogalommá lett. Az uniót mind a két ország képviseletének közös 
követelésére már az 1848. évi pozsonyi országgyűlés 7. törvénycikke és az 1848. 
évi kolozsvári országgyűlés 1. törvénycikke is kimondta, de a valóságos egye-
sítés csak az 1867. évi kiegyezés után következett be. Erdély, mint Magyar-
ország délkeleti része, beleolvadt a közös hazába, addigi közjogi különállásá-
nak vége szakadt, a törvényeket a budapesti országgyűlés hozta az egységes 
Magyarország számára. „Erdélyről" természetesen azontúl is beszéltek, terü-
letét a köztudat szabatosan körülhatárolta. Beszterce-Naszód, Szolnok-Doboka 
és Szilágy megye volt Erdély három északi megyéje; Kolozs, Torda-Aranyos 
és Hunyad megye a nyugati öv; az említett hat megyétől délre és keletre fe-
küdt a többi kilenc erdélyi megye. A világháborút megelőző emberöltők idején 
ez volt Erdély. 

Pillantsunk azonban kissé előbbre is. Mit neveztek régebben Erdélynek? 
Területi szempontból mi volt az erdéiyiség? Származás dolgában kire mondták, 
hogy: erdélyi ember! 

Máramarosi, szatmári, bihari, aradi, krassó-szörényi emberre semmiesetre 
sem. Ezek az erdélyi területtel határos megyék a magyar anyaország területé-
hez tartoztak. Nem mindennapi álmélkodást keltett volna, ha valaki Arany 
Jánost erdélyi embernek nevezte volna azon az alapon, hogy Bihar megyében 
született; vagy ha valaki erdélyi származásúnak hirdette volna Kazinczy Pe-
rencet és Szigligeti Edét, mert hiszen ők is Bihar szülöttei. 

III. Károly király, Mária Terézia, I. Ferenc uralkodása alatt és I. Fe-
renc József idejében — szóval az egész XVIII. és XIX. század folyamán — 
mindig csak a fenti területet jelölték meg Erdély elnevezéssel. Ha Tasnádtól 
egyenes vonalat húzunk kelet felé az ország határáig s ugyancsak Tasnádtól 
levisszük ezt az egyenest dél felé egészen a Vaskapuig, akkor világosan meg-
kapjuk a politikai határt a föntebb említett megyebeosztás nélkül is. A Ki-
rályhágó — a Nagyváradot Kolozsvárral összekötő út közepe táján — csak-
ugyan országválasztó jelentőségű: kelet felé Erdély, nyugat felé Magyarország, 
így volt ez már kétszáz esztendővel ezelőtt, csakhogy akkor Szilágy megye még 
a Partium hármas tagozódásából állott s Kőrösbánya vidéke is mint Partium 
foglalt helyet későbbi anyamegyéjének, Hunyadnak északi határain. A mohácsi 
csata idején az erdélyi vajdaság sem több, sem kevesebb területet nem foglalt 
magában, mint az 1780-as, vagy az 1848-as Erdély, ez volt a helyzet Mátyás 
király, Nagy Lajos és az Árpádok korában is. Hogy a török idők alat t egyes 
magyarországi részek a kisebbik haza oltalma ála menekültek, ezzel még nem 
lettek erdélyieké, ez pusztán hasznossági kapcsolat volt. A somogymegyei Me-
lius Péter nagyot nézett volna, ha őt — a Dunántúl szülöttét és a Tiszántúl 
fogadott fiát — valaki erdélyi embernek nevezte volna, azon a címen, hogy 
debreceni pap. Politikailag az erdélyi fejedelemséghez tartozott a magyarországi 
megyék egy része, de ez még nem tet te a debrecenieket, a nagyváradiakat, a 
kassaiakat, a sárospatakiakat és a hajdúkat erdélyi emberekké. 

Valami különös elbúsító dolog van abban, hogy egyes erdélyi írók any-
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nvira hangoztatják a maguk különállását. Üzeneteket küldenek az anyaország 
íelé panaszos hangokkal. A most megje'ent könyv ebben a tekintetben még 
eléggé mérsékelt, de más helyeken nem egyszer sértődött hidegséggel hangzik 
fel a transzilvanizmus eszmeköre. Az ilyen észrevételek fölötte rosszul esnek 
mindnyájunknak és ezt egyszer már meg kell mondani. A magyar anyaország 
sohasem tett különbséget királyhágóninneni és királyhágóntúü gyermekei kö-
zött, sőt az egyesülés megtörténte óta egyre szembetűnőbb fokozatossággal 
s a legáldozatosabb együttérzéssel gondozta Erdélyt anyagi és szellemi téren 
egyaránt. Csak elő kell vennünk a magyar építkezések statisztikáját 1867 óta, 
meg kell néznünk az új intézmények felállításának sorrendjét a kolozsvári egye-
tem megalapításától kezdve, figye'nünk kell a tiszti címtárak nyomán az állami 
alkalmazásokat: bámulattal látjuk, hogy a követelhető arányon felül meny-
nyit adott nemzetünk a kisebbik hazának. Az anyaország annyira figyelmes 
volt a királyhágóntuU magyarsággal szemben, hogy még a miniszterek között 
is állandóan ott volt egy egy erdélyi politikus. így foglalt helyet gróf Andrássy 
Gyula miniszterelnök kormányában gróf Miké Imre és Gorove István; Tisza 
Kálmán kormányában báró Kemény Gábor és gróf Te'eki Géza; Wekerle Sán-
dor mellett gróf Bethlen András; Széli Kálmán mellett Lukács László; Tisza 
István mellett Sándor János; hogy ne is említsük báró Bánffy Dezső miniszter-
elnököt; ő annyira kolozsvári volt, hogy kilenc minisztere közül három erdélyi 
jóbarátjárak ju t ta to t t egy-egy tárcát az akkori magyar kormányban. Az er-
délyieknek ezt a figyelmes kezelését a magyar anyaország mind a mai napig 
szíven viselte. Csonka Magyarország ma is tele van erdélyiekkel, annak azon-
ban semmi nyoma közöttünk, hogy valaki szemrehányásokkal illesse őket. 

* 

A kötetben k£t képzőművészeti, négy szépirodalmi és nyolc tudományos 
vonatkozású jellemkép sorakozik egymás mellé. 

Kós Károly: Márton (s György. — Lelkes magyarsággal megírt cikk 
annak igazolására, hogy a két szobrász testvér, a XIV. században élő Kolozs-
vári Márton és Kolozsvári György, magyar volt, nem pedig német. Meg kell 
állapítanunk, hogy a tanulmány a szakemberek számára túlságosan novellisz-
tikus, a novellisztikus műfajt kedvelők számára túlságosan szakszerű. Közbe-
vetésekkel zsúfolt nehéz mondatait a művelt közönség semmiesetre sem fogja 
élvezni. Egyes állításai kétségbevonhatók, más áTításai akaratlan valótlansá-
gok, ismét mások puszta feltevések. A szerző fantáziája olykor egész kis 
regényt sző két hőse köré. Alig akadt kezünkbe még egy tanulmány, amelyben 
annyit szerepelne a sok talán, bizonyára, i alószínűleg. föltehitőleg, minden-
esetre. Kolozsvári Márton é? Kolozsvári György — olvassuk a tanulmány-
ban — haza mennek Kolozsvárra, i t t talán szüleik már holtan pihentek a te-
metőben, bizonyára volt a két testvérnek szüleiktől örökölt vagyonkájuk, raló-
színü, hogy valamelyikük akkor meg is nősült és családot alapított, szülőváro-
sukban b'zonyára akadt annyi munkájuk, amennyit elvégezhettek, tanácsaiknak 
valószínűleg hasznát vehette a polgárság, sőt része lehet a két testvérnek ab-
ban is, hogy Kolozsvárnak olyan páratlanul jól dimenzionált főtere és utca-
hálózata van. Mindez egyedül a szerző feltevése egyetlen pozitív adat nélkül : 
sz ábrándképek ilyen sorozatához bőven csatlakoznak az olyan állítások, hogy 
1350 körül Buda mellett Várad volt az ország második kulturális közép-
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pontja. Könnyen cáfolható állítás, hogy: „Ha valaki magyarnak születik, az 
önmagában, vérségi okokból, jelenti annak idegbeli, szellemi, világnézeti kü-
lönbözőségét minden nem magyar vérű embertársától." Ezt az adatok szá-
zaival lehet megcáfolni. Nemzetibb szellemben, magyarabb észjárással kevesen 
írták meg az Árpádok történetét, mint Pauler Gyula; magyarul gondolkodni 
és beszélni kevesen tudtak gyökeresebben, mint Lehr Albert; a magyar nép-
élettel kevesen azonosultak annyira, mint Herman Ottó. A szer:ző művészet-
történeti észrevételei egyébként igen érdekesek, — ha nem egyszer túlzottan 

korszerűtlen is a históriai beállítása. A három király-szobor, szerinte, a fiatal 
művészek nevét egy csapásra ismertté tette az országban. Honnan veszi ezt 
a szerző, ha nem a képzeletéből. Egy-egy, a mi korunkban immár megálla-
pítható irodalmi vagy művészi siker annak idején egyáltalában nem te t te or-
szágosan ismertté az illető író vagy a művész nevét. Ez teljesen modern el-
képzelés. 

Balázs Ferenc: Dávid Ferenc. — Ennek a dolgozatnak a papság bajosan 
fog örülni. „Két külön ellentétes világ van ma: az egyházi és a modern mű-
veltség." A szerzőnek az az álláspontja, hogy a vallások körülbelül egyformák, 
az ókori pogányság ugyanolyan, mint a mai kereszténység. A hitvitákkal és a 
Szentháromsággal kapcsolatban a „keresztény mitológiáról" beszél. Meg-
botránkozik azon, hogy legutóbb egy unitárius lelkészavatáson a leendő pa-
pokat föleskették hitük tanításainak szigorú megtartására. Maholnap — úgy-
mond — alig marad már mutatóban valami az emberi szabadságból. „Ha még 
a Dávid Ferenc saját egyháza is hűtlenné válik hozzá, ha legutóbb huszon-
nyolc ifjú lelkésztől a fölavatáskor a szabad vizsgálódás, a meggyőződés nyil-
vánítása szabadságát megvonja, amellyel lényegében a vallásszabadságot ta-
gadta meg, miért csodálkozzunk, hogy a világ politikai hőmérséklete min-
denfelé megváltozott, a szabadságot fölváltotta a parancsuralom?" A szerző 
teljesen félreérti a vallások lényegét és a papok helyzetét. Más a vallásszabad-
ság és más a papok egyházi hűsége. A pap nem okoskodhatik vallása dog-
máin, nem lehet önálló véleménye egyháza hitelveiről; vagy hiszi azt , amit 
minden hívőnek hinnie kell, vagy távozik abból az egyházból, amely neki azért 
ad kenyeret, hogy az egyház igazságait hirdesse. A katona fölesküszik zászla-
jára s kivégzik, ha áruló lesz; a pap esküt tesz egyháza dogmájára s el-
bocsájtják, ha hite megrendül. Amit a szerző Dávid Ferencről mond, az he-
lyenkint nem nagyon hizelgő a nagy reformátor jellemére és tehetségére. 
Eszerint Dávid Ferenc élete végéig benne maradt logikátlanságai szövevényé-
ben. Továbbá: Dávid Ferenc emberi nagysága és jelentősége nem kereshető 
az értelmi síkon. Dávid Ferenc „kétségbeesetten, zavartan és zavarodottan 
próbálta az új életnek logikáját megtalálni". Dávid Ferencnek „kevés fogalma 
volt arról, hogy ha egyszer őt a fejlődő élet útnak indítja, hova fog jutni. De 
elindult habozás nélkül az ismeretlenbe is. Nem ő ment; vitte őt az élet 
megindult áradása. Látszólag mindig az élen jár t , mert ő mindig hangot és 
értelmet próbál adni az újnak, de valójában sodorják őt a külső és belső 
változások." A szerző nem ad világos képet az unitárius hitújító pályájáról : 
tanulmányát csak azok élvezhetik, akik teljesen jár tasak Dávid Ferenc mun-
káiban. Nem annyira Dávid Ferencet látjuk magunk előtt, mint a szerző 
teológizálását és filozofálását. A csavaros felfogású — bár nem érdektelen — 
fejtegetések nyomról-nyomra ellentmondást kelthetnek. így: „A Jézus halála 
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utáni első századok a keresztény mitológia ősi, termelő korszaka.'' Vagy: 
„Hogy Dávid Ferenc vallásos volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
logikájának olyan nehezen, lassan engedett élete vége felé, amikor elindulván 
a Jézus teljes következetességű embersége elismerése felé, az mindent lerom-
bolni készült, amibe az ő konzervatív vallásos érzése beburkolózott (v. ö. : 
dr. Iván László), ö ragaszkodott az б Krisztusához, mert szerette az ő 
Krisztusát." 

Reischel Arthur: Petrus Pázmány cardinalis. — A tanulmány szerzője 
hangulatosan ír, de állításai folytonosan ellentmondásra ingerlik az irodalom-
történet tudományában jártas olvasót. Kiemeli Pázmány Péter erdélyiségét. 
„ I t t sarjadt nálunk Nagyváradon 1570-ben és ha tizenhét éves kora óta nem 
is tér vissza hozzánk, mégis a miénknek érezzük és a magunkénak valljuk . . . 
A miénk ez a fenyő. Miénk: erdélyieké. Innen nőtt ki a palánta. A mi kin-
csünk és büszkeségünk. Nemcsak a születés jogán, hogy Biharban látott nap-
világot!" A tanulmány kompozíciójából teljesen kiesik a jezsuita kollégiumok 
részletes ismertetése. Mintha valaki Európát tizenhat lapon ismertetné és eb-
ben a szűk keretben külön lapokat szánna a franciaországi hegyvidék bemuta-
tásának vagy a finnországi tavaknak, vagy a spanyol tengerpart leírásának. 
Pázmány Péter „tanulmányai során megfordult az akkori idők majdnem min-
den nevezetes helyén: Krakkóban, Bécsben és Rómában". Voltak egyéb hason-
lóan nevezetes helyek is Európában, — azokon a helyeken nem fordult meg. 
Továbbá: „Pázmány Péter a magyar prózának az a ty ja és törvényhozója. Vér-
beli művész, aki — Kosztolányi szavaival — egyedülvaló mestere a magyar 
szónak." Nem az atyja , nem vérbeli művész, nem egyedülvaló mester. Vagy: 
„Hová fejlődhetett volna a magyar próza nyelve, ha Pázmány hatása nem 
szigetelődik el a vallási és politikai korlátok miat t! Vájjon szüksége lett 
volna-e nyelvünknek akkor is az erőszakos újításokra? Aligha!" Pázmány ha-
tása egyáltalában nem szigetelődött el, mert nemcsak a katolikusok olvasták 
munkáit, hanem a protestánsok is lankadatlanul vitáztak vele s így átvették 
egyes fordulatait a maguk nyelvébe, aminthogy б is tanult protestáns írótársai-
tól. Nyelvünknek pedig igen is szüksége volt, a nyelvújításra, a nyelvújítás 
a legnagyobb tettek egyike irodalmunk történetében. Vajha egy tizedrésznyi 
sikerült nyelvújítással ma is tovább tudnók lendíteni idegen szavaktól és né-
metes kifejezésektől hemzsegő tudományos prózánkat! Azt sem hiszem, amit a 
szerző a jezsuita iskolák diadaláról állít: „Protestáns prédikátorok nem egy 
alkalommal jezsuita iskolába küldik gyermekeiket." Ha a szerző kimutat szá-
momra háromszáz év leforgása alat t csak harminc protestáns prédikátort, aki 
jezsuita iskolában neveltette gyermekét, meg fog győzni állítása igazságáról. 
De nem tud kimutatni tizenhárom ilyen prédikátort sem. Még hármat sem. 

Ligeti Ernő: Misztótjalusi Kis Miklós. — A kötet legjobban sikerült 
életrajzainak egyike. Az irodalomtörténeti dolgokban járatlan olvasó is teljes 
képet kap Kis Miklós pályájáról. A szerző jó források után dolgozott és van 
szeme ahhoz, mi a fontos, mi a jellemző, mi az érdekes egy nevezetes ember 
életében. Stílusa eleven és könnyed. Ne feledjük azonban, hogy minden tudomá-
nyos mondatért vállalnunk kell a felelősséget, még ha népszerűsítünk is. A szerző 
szerint Bethlen Gábor idejében béke volt; ellenkezőleg: sok háború volt. Hogy 
„Bethlen Miklós ugyanaz volt Erdélyben, ami százötven évvel később Széchenyi 
István Magyarországon": nagy túlzás. Néhány modern szó, mint a hangulat 
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megrontója: apropó, bojkott. Ügyetlen mondat: „A gyermekek, így Kis Miklós 
is, azonban megismerkedtek azzal"; helyesen: „A gyermekek azonban, így Kis 
Miklós is, megismerkedtek azzal." 

Molter Károly: Apor Péter. — Eredeti megemlékezés az öreg székely 
báróról. A szerző érdekes idézeteket emel ki a Metamorphosis lapjairól, pár-
huzamba állítja az akkori helyzetet a mai korral. A modern párhuzamok he-
lyenkint kissé tréfaszerűek; néhány szellemes megjegyzés mellett ott lapul egy-
két rossz éle is. Mint majdnem mindegyik tanulmányban, i t t is súlyosan meg-
róhatnánk a szükségtelen idegen szavakat és hangulatrontó kifejezéseket. (Con 
fidens, penetráns, atomizál, autarkia, attitude, trouvaille, habitus, fragmentum, 
szennypragmatizmus, demokratikus fene, miliő-csáb, hányinger.) 

Tamási Áron: Levél Mikes Kelemenről. — Sok szellem, egészséges ész-
járás, elmés fordulatok. A szerző levelet ír édesanyjához s ennek keretébe 
illeszti be Mikes Kelemen életének elmondását. Ez a . népies életírás mestermíí 
a maga nemében. Jóízű mesemondás van benne, székely hangulat, régies és 
mégsem keresett stílus. Sajnos, az ízléstelenség ritkán hiányzik egy-egy Ta-
mási-munkából; ebben a kis életrajzban is van néhány modortalan elírás, ki-
vetendő kifejezés és módosítást kívánó részlet. (Ilyen a 100. lapon: „a császár 
leányával hált"; továbbá: „a kappanformájú megheréltek" ;• a 104—105. lapon 
az örményekről szóló mondatok és a haszontalan diák tánca. A 92. lapon 
komikusan érthetetlen vagy legalább is kínosan nehézkes: „Az a világ, amely-
ben ő született és gyermekeskedett, mindenképen megkívánja a fülön való ra-
gadást. A bárány mondatja velem vagy éppen a galamb a fülön való ragadást, 
mert amicsodást idő volt az, kegyetlenebb elbánást is megérdemelne.") Ha a 
szerző ezeket a kirívó részleteket eltüntetné, Mikes életrajzát be lehetne venni 
a kötelező ifjúsági olvasmányok sorába s ez a legnagyobb dicséret, amit ma-
gyar író kaphat a bírálótól. 

Lakatos Imre: A két Bolyai. — A tanulmány matematikai tárgya olyan, 
hogy a szakszerűen nem képzett olvasó nem érti meg egyik-másik részletét. 
Abban nincs igaza a szerzőnek, hogy a Bolyaiakat elfelejtették és igaz értéküket 
ma sem méltányolják. Az utókor kegyelete mindent megadott számukra, amit 
adhatott. Még kevésbbé van igaza a szerzőnek akkor, amikor mátémátikát ír, 
mátemátikusról beszél, Akkordot és ábszolutot mond. Ha egyes szerzőknek 
ilyen akaratosságaik vannak, a szerkesztő kötelessége, hogy matematikára, ma-
tematikusokra, akkordra és abszolútra javítsa ki a szöveg szeszélyességeit. Mi 
lenne az irodalmi nyelvből, ha minden író érvényesítené a maga különc hang-
súlyozását ! 

Maksay Albert : Körösi Csorna Sándor. — Egyszer már meg kellene álla-
podnunk abban, vájjon Osoma Sándor K(5rösi-e vagy Körösi? De nem is volna 
szabad megállapodásról beszélni, csak arról, hogy Körösit írni Körösi helyett: 
hiba. Más a nagy magyar alföldi Nagykőrös és más az Erdély felől áramló 
Körös folyó. A kötetben a tartalom és az arckép-aláírás rövid ő-vel írja a 
halhatatlan nyelvtudós nevét, a tanulmány szövege hosszú ő-vel. Ez ugyan-
olyan felületesség, mint amikor a Bolyaiakat egyes szerzők Bólyayaknak írják. 
A szerző túlságosan szakszerűen állítja egybe a Csoma-kutatások eddigi ered-
ményeit és nagyon elmélyed a tibeti világ ismertetésébe. Ért i a tárgyát, lehet 
okulni a munkájából, de egyes szempontjait rendkívül kiszélesíti. 

Tavaszy Sándor: Mikó Imre. — A szépen megírt tanulmány méltó mó-

11* 
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don idézi fel „Erdélyország utolsó fejedelmének" emlékét. Ezzel a címmel tisz-
telték meg Erdély Széchenyijét hálás kortársai. Egy-két szükségtelen idegen 
szó (szituáció) és furcsa szóösszetétel (erkölcs-szellemi, ön-összeszedés) eléggé 
zavaróan hat az olvasóra. Nem kellően megfontolt állítás, hogy minden nagy 
támadás, amely a magyarságot érte, első erős hullámaiban mindig az erdélyi 
magyarságra tört. Ennek a történeti tények ellene mondanak. Gondoljunk 
csak a német császárok támadásaira a XI. században, a görög birodalom had-
járataira a XII. században, a törököknek dél felé viharzó szörnyű pusztítá-
saira a XV—XVIII. században. A szerző különbnek tartja az erdélyi embert 
a magyarországi embernél. „Az erdélyi magyarság magatartása az abszolutiz-
mus idejében más minőségű volt, mint a magyarországi magyarságé. Erdélyben 
a sérelmi politika helyett kultúrpolitikát ű z t e k . . . Az erdélyi magyar lélek 
nem tudott megelégedni sokszor kicsinyes külső dacolással és a hatalom foly-
tonos provokálásával, sőt, mindezt magában komolytalan dolognak tar tot ta ." 
Szenvedélyes túlzás! 

Szántó György: A nagy század tükre. — Novellisztikus helyzetképek 
Barabás Miklós életéből. Nem a szerző elbeszélő technikájára lettünk volna kí-
váncsiak, mint inkább arra, ki volt Barabás Miklós, milyen alkotások fűződnek 
nevéhez, miért emlegeti nevét kegyelettel az utókor? A rapszodikus jelenetsor 
vajmi keveset éreztet Barabás Miklós művészettörténeti jelentőségéből. 

Szemlér Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. — Filozófiai szellemű tanul-
mány, több vitatható állítással, nem egy érdekes szemponttal. Lélektani meg-
figyelései a Kemény-életadatokba és Kemény-regényekbe való elmélyedés gyü-
mölcsei. „A becses erdélyi örökséget: Erdélyben születni és Európát kívánni, 
legtisztábban báró Kemény Zsigmond hagyta hátra nekünk." 

Kovács László: Gyulai Pál. — Költői színezéssel ír az emberről, néhány 
vonással jól jellemzi a költőt. A kritikusról, tanulmányíróról és emlékbeszédek 
mondójáról érett megfontolással emlékezik meg: „Legnagyobb költőinkhez 
Gyulai Pál ítéleteivel közeledünk; saját élményeinkkel csupán tovább árnyal-
hatjuk és színezhetjük ezeket, de meg nem kerülhetjük. A kép, amelyet írókról 
és művészekről rajzol, maga is műalkotás. Visszhang, amelyet kongeniális lélek 
küld." A Gyulai-évszámok nincsenek egészen rendben a szövegben. „1825 vé-
gén vagy az 1826. év első napjai valamelyikén született Gyulai Pál Kolozs-
váron." Eldöntött dolog, hogy Gyulai Pál 1826-ban született s január 14-én 
keresztelték. A szerző bizonyára régibb forrásokból dolgozott s nem tudta 
megszerezni az 1919 óta derekasan megnövekedett Gyulai-irodalom termékeit. 
(A legutóbbi tizenhat év alat t harmincnál több nagyobb tanulmány jelent 
meg Gyulai Pálról a magyarországi tudományos folyóiratokban.) 

Járosi Andor: Petelei István. — Kiemeli Petelei István erdélyiségét, 
anélkül azonban, hogy transzilvanizmusa bántó volna. A kitűnő novellista 
mint politikai vezércikkíró is az erdélyi magyarság érdekeiért küzdött. „Hogy 
mennyire erdélyi szellemű volt a közéleti munkássága is, mutatja cikksorozata 
az Erdélyi Múzeum-Egylet erdélyi jellegének védelmében... Az ő gondolata 
volt az Erdélyi Irodalmi Társaság megalapítása i s . . . Mindent ez országrész 
érdekében." 

Reményik Sándor: Ady. — A költő vallomásai a költőről. „Könyvtár 
van róla. Egy-két megjegyzéssel több vagy kevesebb: számít-e? Talán annyit, 
mint a hegycsúcsra ejtett porszem. Legyen: egy sóhajtással odafújom ezt a 
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porszemet a hegy tetejére." A rajongás hangján számol be Ady emlékeiről. 
„Ady tulajdonképen mindent kimondott előttem, amit költőnek kimondani ér-
demes. A humánumnak olyan hihetetlen széles skáláját futotta végig költé-
szete, hogy minden motívumot legalább is megérintett, amit én megérinthetek. 
Mélységtől magasságig, szennytől tisztaságig, istentagadástól istenimádásig, 
pokoltól mennyig mindent. Én csak szűkebb lehetek nála, tágabb nem." De 
hozzáteszi: „Mi az, ami nekem Adyban ma is idegen? Egy szóval mondom meg:, 
a meztelenség. Az, hogy válogatás nélkül adott önmagából mindent s dobott 
a nyilvánosság elé. A szemérmes költő, örök tusáját közlése vágya és a titok 
között, ha ismerte is, egyoldalúan intézte el. Sokan, művészek és kritikusok 
óriási többsége, ezt az .őszinteséget' a nagy művészet feltétlen mértékének 
és szükségszerűségének tartják. Nem tudom osztani ezt a vélekedést. Hányan 
jutottak volna közelebb hozzá, ha csak egy kicsit válogat." 

* 

A szerkesztés szembetűnő érdeme, hogy a tanulmányok egyenletes terje-
delműek. Némi figyelemmel könnyen el lehetett volna kerülni a kisebb követ-
kezetlenségeket is. A tárgyalt írók — igen helyesen — keresztnevükkel szere-
pelnek a könyvben, csak az utolsóról szedték le a keresztvizet, ö pusztán: Ady. 
Kemény Zsigmond neve mellett o t t a báró, Mikó Imre neve mellől hiány-
zik a gróf. Barabás Miklós neve helyett miért a hangzatos, de a Tartalomból 
egészen kiütköző cím: A nagy század tükre? És miért Petrus Pázmány cardi-
nális a Pázmány Péter helyett? 

A tanulmányírók javára írjuk, hogy nem fanyaron kritizálgatják hősei-
ket, hanem szeretettel írnak róluk, témáikat eredeti módon iparkodnak meg-
ragadni. Stílushibáik nekik is vannak, csakúgy, mint a magyarországi ta-
nulmányíróknak. Ilyen az idegen szavaknak kérkedni-vágyásból vagy kényelem-
ből eredő használata a sokkal kifejezőbb és szebbhangzású magyar szavak he-
lyett. Ha az ember bármiféle munkát ír, legyen ott az asztalán Tolnai Vilmos 
magyarító zsebszótára s nézzen utána a helyes magyar szavaknak. Ez kissé 
fárasztó dolog, bár az igazi munka csak azután következik, amikor a szerző 
a hevenyében megírt szöveget irodalmi formába írja át , azaz nehézkes mon-
datait könnyed mondatokká alakítja. 

Néhány bosszantóan lehetetlen szövegezésű mondat a kötetbál: 

„De az ара. kétségtelen jósága, apai szeretete és fiára való büszkesége 
mögött is ott lappangott a nagytehetségű szülő fölényének konzervatív ér-
zése, aki nem tudja elismerni, hogy gyereke egyetlen zseniális elmevillanással 
rá jö t t arra, amit ő egy élet minden szellemi erőfeszítésével hiába keresett s aki 
a tudat alatt néha talán féltékeny is fia eredményeire." 

„Aminthogy tényleg hozzátartozik e kor szituációjának ismeretéhez an-
nak a megállapítása, hogy a múzeumi gondolat felvetése, majd annak 1859 no-
vemberében történt testetöltése, a kiegyezés létrejöttéig a legjelentősebb nem-
zeti ügy, mely a kor legjobbjait foglalkoztatta és azoknak legtisztább és leg-
emelkedettebb szellemi érdeklődését úgy lekötötte, hogy minden más nemzeti 
munkának és vállalkozásnak ez az ügy lett a legtermékenyítőbb és legéltetőbb 
ihletőjévé." 

„A ma élő s a jelenvaló világban szükségképen a saját életével elfoglalt 
embernek szembeszökően jellemző tulajdonsága az az önzés, mely az elmú't 
nemzedékek halhatatlanjainak kijáró hódolatot, kiáltó ellentétben a halhatat-
lanság időfeletti és az időtől független jellegével, kö tö t t időpontokhoz, ará-
nyos időközökben ismétlődő évfordulókhoz szereti fűzni." 
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Tudományos stílusunk — a Gyulai Pál hagyományait őrző irodalom-
történetírói csoport törekvéseit kivéve — évtizedekkel elmaradt a szépirodalmi 
stílus fejlődése mögött. Kiváló tudósok képtelenek világosan és könnyedén ki-
fejezni gondolataikat, hosszadalmas mondatokkal gyötrődnek, csakúgy ömlik 
a tollúk alól a sok közbevetett mondat, a megszámlálhatatlan aki és amely. 
Tudákos kuszáltsággal fogalmazni természetesen könnyebb, mint Kazinczy Fe-
renc módjára többszörösen átstilizálni a szöveget, de mire valók a szerkesz-
tők, miért adják közre olyan készséggel az olvasóközönséget elriasztó, unal-
masan megírt, bosszantóan száraz dolgokat? 

Akárhogyan van is, Kazinczy Ferenc szavai járnak az eszünkben. Mikor 
a nyelvújítás halhatatlan vezére 1816 nyarán Erdélyben já r t s megírta az első 
magyar művészi útleírást, lángoló lelkesedéssel szólt a kisebbik hazáról. „Hah! 
Mily rezzentő pillanat! Előttem fekvék az egész E r d é l y . . . Megfordulék sar-
kamon s valamerre tekinték, északtól keletig s onnan tovább dél és nyugat 
felé, dombot láték és v ö l g y e t . . . Szótlanul állék itt . Ügy tetszék, mintha vala-
mely isten egy magasan kiálló pontról nézte volna sok ideig a habokban hány-
kódó tengert s tündér-botjával egyet ütvén, éppen most parancsolta volna, 
hogy a tenger azon alakban változzék földdé, de már benőve erdőkkel. . . Lá t -
tam hazámnak sok tetőjét s nem könnyen mulasztottam el valamely alkalmat, 
hogy a legmeredekebb bérceket is megmászván, róluk körültekinthessek s is-
mervén a különbséget azok és ezek közt, elmondhatom, e látvány egyetlen a 
maga nemében s planétánknak semmi más pontján fel nem található." 

Szívünk Erdélyé! Pintér Jenő. 

Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Ma-
gyar humanizmus.* 

Horváth János legújabb könyvében szép sorokat szentel a korok válto-
zásainak: „Századok kellenek ahhoz — úgymond —, hogy az írásbeli művelt-
ség alsóbb rétegekbe is beszivárogjon s népszerűbb változatban általános le-
gyen. A Szent István-féle műveltség majd egy századot vett igénybe, míg 
irodalmilag megfoganhatott a hazai talajban s csaknem félezer évet, míg a ko-
lostori irodalomban magyar nyelven elnépszerűsödhetett. Mire azonban a ré-
ginek, a hagyományosnak ez a termékeny alászállása megtörtént, íme, akko-
rára a műveltség-indító magasabb réteg, a főpapság, már újat kezdeménye-
zet t ; mire évszázados lassú emelkedéssel az alsóbb réteg megközelítené egy-
kori nevelőinek színvonalát, azokat már nem találja ot tan, azokhoz képest 
ő megint alulmaradt; kezdheti elülről; új iskolába törheti magát. Ez a 
korváltozások általánosan ismert kergetősdije : az egykori indító cserbenhagyja 
a végre megindulót, az egykori ösztönző a végre megérkezettet. A humaniz-
mus korváltozása sem kivétel. Irodalmunk történetében Szent István óta 
Mátyás udvara az első igazán ú j műveltség-indító, s az indításban olaszainál 
nagyobb jelentőségű magyar humanistái tábora." 

* E díszes könyv a Magyar Szemle-Társaság kiadása. Bp. 193"). :Ш 1. Pa-
pírja, kiállítása előkelő angol könyvek ízlésére emlékeztet. A könyv belső 
lapjain összefoglaló feliratok tájékoztatnak a lap tartalmáról; ez az anyagot 
áttekinthetővé teszi s az utólagos emlékezetbe-idézést megkönnyíti. A védő-
boríték előlapján látható keret-dísizt a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonát 
alkotó ú. n. „Philostratus" Corvinának címlapjáról másolta Gebhardt Tibor; 
ugyancsak Corvin-kódex címlapjáról származik a hátlap dísze; e kódexet a 
Budapesti Egyetemi Könyvtár őrzi „Theodorus" néven. 
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Ennek az első korváltozásnak fejlődéstörténetét s az olasz és magyar 
humanista tábornak élet-, jellem- és működésrajzát mutat ja be Horváth Já-
nos legújabb könyve: „Irodalmi műveltségünk megoszlása" címmel. Műve, 
mint maga mondja, nem annyira folytatása, inkább kiegészítése „A magyar 
irodalmi műveltség kezdetei" c. előbbi kötetének. Az a „középkori szellemű" 
irodalom fejlődését adja Szent Istvántól Mohácsig, ez a humanista művelt-
ségben fogant irodalmisággal foglalkozik felbukkanásától a reformációig. Nagy 
Lajos korától fogva tehát a két kötet időköre azonos. 

Horváth János valóban gyökerében ragadja meg a kérdést s a huma-
nizmus első nyomainak kutatásában Nagy Lajosig megy vissza. Magyar ifjak 
már ekkor látogatják az olasz egyetemeket s a Lajos körüli latin irodalom-
ban már van is egy mű, (Küküllei Jánosé) melyet a humanizmus szellője 
megérintett. Zsigmondtól Mátyásig ifjaink olasz egyetemlátogatása egyre nő, 
de az olasz családok hazánkba települése s az olasz művészek beszivárgása 
is egyre fokozódik. Olasz-magyar diplomáciai érintkezések, zsinatok is egyen-
getik a humanizmus ú t j á t s bár Zsigmond még nem renaissance-uralkodó, 
kancelláriájában már megérkezett a humanista szellem: innen indult Vitéz 
János nagyszerű pályája, ki Hunyadi Jánossal, majd Mátyással karöltve meg-
teremtette a magyar humanizmus első korszakát. 

Már Hunyadi János pályafutása, a teljes ismeretlenségből az európai 
hírnév ormaira: a legigazibb renaissance-életfolyás. Az ő jellemképe az olasz 
renaissance-fejedelmekétől is különbözik, hiányzik belőle minden kalandor-
vonás, hiú önérdek és öncélú becsvágy. Klasszikusan magyar renaissance-
lángelme s nincs is több hozzáfogható. Méltó szolgája és egyívású* hű sáfára 
a kormányzónak Vitéz János; az ő levelei — a magyar kancelláriai huma-
nizmusnak ez első termékei — igazolják nagy tekintélyét. Beszédei formai 
erényeikkel már esztétikai célt is szolgálnak; egyik beszédét másolatokban 
terjesztették s müncheni másolata széljegyzetekkel elemzi és méltatja azt 
az akkori retorika szabályai szerint, ahogy az iskolában szokták a jeles 
példányokat. 

Míg Vitéz humanista légkörben élő államférfi volt, unokaöccse, Janus 
humanista költő lett. Mint a kancelláriai humanizmus: Janus is szakított 
versei egy részében a vallásos morál szigorával s jóllehet magánélete fedd-
hetlen erkölcsi tisztaságú volt, diákkori versei nem egyszer pajkosak, sikam-
lósak. Itthon írt költeményeiben korszerű patriotizmus és magyar költői ön-
érzet szólal meg. Vannak modernül ható, élményi alapú elégiái epigrammái, 
panegyrusai stb. Ö volt az első költő, kit ,,az elmúlás századai" élő irodalmi 
hagyományként adogattak által egymásnak. Amit ő kezdett, az majd csak 
három század multával teljesedett ki egészen, a felvilágosodás korában: világi-
ság, nemzetiség, egyéniség lobogója alatt, — mondja szép jellemzése befeje-
zésében a szerző. 

Vitéz és Janus halálával a magyar humanizmus első korszaka lezárult. 
Az összeesküvés s Mátyás házassága miatt most az olaszok lépnek előtérbe s 
ezek működésével foglalkozik a könyv következő tekintélyes fejezete: Mátyás 
és Beatrix kora. Mátyás otthon érezte magát az új műveltség tudósai köré-
ben, sőt ki is tűnt köztük eredeti gondolkodásával s kritikai önállóságával. 
A humanista szellem inkább világnézetében és tetteiben érvényesült, mint ira-
taiban és beszédében. Könyvünk itt behatóan foglalkozik a levélíró Mátyás-



148 BÍRALATOK 

sal, a Corvina kódexeivel, a budai Kárai László féle nyomdával, Ficinóval, 
Galeottival, Bonfinivel és Rar.zanoval. A kor világnézeti változásában a döntő 
szerep Ficinóé, a firenzei platonista vezéré, ki a vallás és filozófia összeegyez-
tetésével egyre távolabb vezetett az egyház tekintélyének föltétlen elismeré* 
sétől s mind közelebb az Erazmus féle közönyhöz, hogy így végeredményben 
a reformáció számára egyengesse az utat. Mátyás olaszos színezetű humaniz-
musának — hiszen az udvar a teológiai állásfoglalást magáévá tette — vi-
lágnézet szempontjából ez a jelentősége. —- Galeotti „egész irodalmi mun-
kássága bizonyos anekdotikus érdekű tudós egyveleg". Mátyásról szóló fő-
műve is voltakép anekdotás dicsőítés, átszőve leplezetlen dicsekvéssel. De б 
nyújtotta az első humanista módra stilizált jellemképet a királyról, beiktatva 
Őt az antik erényű uralkodó típusába. Ellegendásította Mátyás alakját s 
műve szép mondaképződés megindítója lett. A magyar történet elrómaiasítá-
sából Galeotti csak Ízelítőt adott: teljes retorikai méltósággal azt Bonfini 
hajtotta végre. A magyart római virtus és hazafiság méltóságával ruházta 
fel s ellátta oly nemzeti történettel, mely századokon át valóban rómaias 
nevelés iskolája lett a müveit magyarok számára. „Azt a nemzeti gondolatot, 
melyet Mátyás, a renaissance uralkodó magában megszemélyesített, az iroda-
lom eszközeivel átterjesztette elébb költötten, százados hatásá\al valóságosan 
Mátyás egész nemzetére, érzésben és történeti tudásban egyaránt. Ez nagy 
dolog, s a magyar műveltség története ezért hálás lehet neki." Bonfininak 
azonban irodalomtörténetünk is hálás lehet: a magyar humanizmus történe-
tének ő az első megírója. A Mátyás-korabeli magyar humanistákról ő emlé-
kezik meg először: így Váradi Péter kalocsai érsekről, Ernuszt, Fodor, Bá-
thory, Dóczy, Bakócz, Geréb és Frangepán püspökökről, mindkét Vitéz Já-
nosról, s legbővebben Janus Pannoniusról, a „nagy ékesszólású és tanultságá-
val kiváló, mindkét nyelvben (latin és görögben) igen eruditus férfiúról; ha ő 
a respublica gondjaitól elvonhatta volna magát, korunk oly kiváltságot bírna, 
aki az egyetemes régiséggel vetekednék; ha latinul beszélt, azt hitted volna. 
Rómában, ha görögül, hogy Athénban szü le te t t . . . " A következő századok 
történeti költészete sok tekintetben Bonfiniből merített. Bánk bán, Zách Feli-
cián, Hunyadi László története stb. általa vált népszerűvé. .Janus Pannoniu-
son kívül nem mutathatunk fel magyar humanistát — mondja a szerző —, 
ki irodalmi je'entőségben Bonfinivel versenyezhetne. Bonfini után Ranzanót 
ismerteti, majd Vitéz és Janus két csoportjában a magyar humanisták két 
típusát: a kancellistákét, kik inkább Vitéz leszármazottjai, másfelől az írókét, 
költőkét, kik Janussal álltak baráti, tanítványi vagy rokoni .viszonyban. 
A Mátyás korabeli humanizmus tehát történetileg szerves egység. Bizonyítja 
ezt a humanisták saját összetartozási tudata, egymáshoz való jól ismert 
viszonyuk s az olaszok (Galeotto, Bonfini stb.) nagy figyelme ez iránt az ő 
műveltségükkel rokon jelenség és testvéri szellem, valamint annak itteni kép-
viselői iránt-

Horváth, a Mátyás-féle új műveltségről szólva, már könyve bevezeté-
sében utal rá, hogy a nagy király halála után jóformán minden műve össze-
omlott és füstbement, ez az egy — s csak ez az egy! — (a humanizmus) 
rendületlenül megállott; ezt az egyet Mohács végzetes előszelei sem tudták 
elhervasztani, vihara sem kidönteni. 
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Az új műveltség valóban élt, de „változatosabb színt" kezdett ölteni. 
A Jagellók alatt a nyugat új világnézeti fordulatai, erazmusi és lutheri re-
formáció befejezik a középkor felbomlasztását. A humanizmus a kancellá-
riákban él s könyvünk itt részletesen ismerteti a cancellaria maior és minor 
feladatait. A Jagellók főkancellárai, Bakócz, Szatmári és Szalkay s közülök 
a kor világnézeti átalakításában a Szatmári körül csoportosuló humanisták-
nak jut a döntő szerep. Irodalmi szempontból a Bakócz csoportjához tartozó 
Taurinus tette emlékezetessé nevét egy 2000 hexameterből álló Dózsa-éposszal, 
a Szatmári köréhez tartozó Hagymási Bálint pedig egy, a bor és víz dicsére-
téről és szidalmáról írt művével. I t t tárgyalja a szerző a nemzetibb szellemű 
kis kancelláriából kiindult Werbőczy pályáját s halhatalan művét: a Hármas-
könyvet is, s ennek méltatása a könyv egyik legérdekesebb fejezete. 

A továbbiakban Mária királynénak és környezetének erazmista érdek-
lődéséről tájékoztat a könyv. A királynénak Erazmussal való összeköttetését 
gyóntatója, Henckel János ta r to t ta fenn, Piso és a Thurzók köre, s budai 
társaságában egyházellenes férfiak befolyása különben is felszínes vallásos 
érzését megingatta, úgyhogy rövid magyarországi szereplése alatt Erazmus 
hódításához segédkezet nyújtott s Lutherét nem ellenezte. Környezetében 
Piso pécsi préposton kívül jelentősebbek: Thurzó Elek (tőle maradt fent az 
első magyar nyelvű szerelmes levél), Thurzó János, Szaniszló, Gosztonyi Já-
nos (Mária egyik legkedvesebb embere), Brodarics, Mohács törénetírója, ki-
nek műve, „a magyar humanizmus ez első immár évszázados nagy szakaszá-
nak mintegy hattyúdala". Horváth János elevenen szemlélteti a mű jelessé-
geit s amit szerkezetéről mond, az saját művére, a magyar humanizmusra is 
talál : , , . . . egyre összpontosítóbban halad célja felé s tájékoztató modorát 
fokról fokra élményszerűbb megjelenítés váltja fel. Innen lenyűgöző érdekes-
sége, mely szinte a személyes jelenlétei izgalmát önti á t olvasójába minden 
különösebb mesterkedés nélkül". 

Az említett erazmista s jórészt már Lutherhez is hajló humanisták 
kétségkívül a reformáció javára törték az utat. A példájukon induló ifjabb 
nemzedék részben folytatta kezdeményeiket (a protestánssá lett Sylvester Já-
nos pártfogója: Nádasdy Tamás), részben, jóval később, gátat emelt azok 
túláradása elé (Oláh Miklós). Mohács előtt került be a kir. kamarások közé 
Ráskay Gáspár, a „Vitéz Franciskó" majdani szerzője; ekkor tanult Páduá-
ban s már írta egyik első versét Istvánfy Pál, a „Volter és Grizeldisz" leendő 
költője s ugyanott tanult vele együtt unokaöccse: Battyáni Orbán, az első 
protestáns énekszerzők egyike. Így hát — állapítja meg a szerző — refor-
máció és ellenreformáció, magyar nyelvű szépirodalom és protestáns vallásos 
költészet csírái, előzményei és intézői: mind ott keveregnek már a humaniz-
mustól megbontott középkor alkonyán. 

Két utolsó fejezetében könyvünk a kolostori humanizmust s a magyar 
nyelvű világi műköltészetet tárgyalja. Az előbbinek érdekes és gazdag ismeret-
anyagából egyetlen hexameter-sort emelünk ki („Mely nagy volt Róma, az ő 
romlása jelenti"), mert ez a mi első hexameterünk; az utóbbi fejezetben a 
szerző Arany János ismert kérdésére, (hogy t. i. mi történhetett énekkölté-
szetünk középkori naiv-korszaka, meg a XVI. századi históriás-énekeké kö-
zött?), adja meg a feleletet, a Mátyás korában megindult tudós történeti 
költészetben jelölve meg az összekötő szálakat. — A továbbiakban az e kor-
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ból fentmaradt, különböző műfajú világi versek fejtegetését olvassuk (Soproni 
virágének, Körmöcbányái táncszó, — Szupra aggnő, Szökj fel kabla, — Ger-
gely verse ura veszéséről, Szabadkai Mihály Boriszló Péterről szóló éneke, 
Apáti Cantilenája stb.), s ezek közül egyiknek-másiknak egész új és meg-
győző értelmezésével lepi meg Horváth János régi irodalmunk ismerőit. 

Művét azzal a gondolattal végzi, hogy „a magyar humanizmus nem 
ideigvaló, elszigetelt kedvtelése és fényűzése volt Mátyás királynak és udva-
rának, s nem halt meg ő vele. Forrás az s épp oly hatalmas folyamait táp-
lálta az európai és magyar műveltségnek, mint az első, melyet a szent király 
fakasztott nemzete számára. Szent István meg Hunyadi Mátyás: két nagy 
áramlás kútfejei; s hagyatékuk egymáshoz való viszonyának koronkénti ala-
kulása szabta meg műveltségünk s benne irodalmunk történeti nagy válto-
zásait". 

* 

A könyv e futólagos kivonata, mely fogalmazásában jórészt a szerző 
szavait követi, távolról sem sejteti a mű tartalmi gazdagságát, legföllebb 
tárgykörét villanthatja meg az olvasó előtt. Nem adhat fogalmat a tudós 
adat- és ismeretkincséről, tárgyát minden vonatkozásban kimerítő alapossá-
gáról, sőt a könyv eszmemenetét és problémakörét is hiányosan tükrözi. Hor-
váth János egész műve a maga teljességével és nagyvonalúságával különben 
sem igen tűri a tartalmi kivonatolást : bármily szép és jellemző rézleteket 
ragad ki az ember e dús leleményű elme fejtegetéseiből, utóbb látni kényte-
len, hány érdekes, sőt lényeges közölnivalót elhagyott. Az eszmék egymásba 
fonódó viszonyát, a gondolatok szoros kapcsolatát s egymásra utaló, egymást 
színező hangulatát is sértik a kiszakított részletek. A mű szilárd, összefüggő 
egész: épületet személyesen kell végigjárnia annak, ki alapos tájékozottságot 
és tanulságot akar meríteni belőle; az épületből elhordott tégla-„minták" az 
épület monumentalitását nem szemléltethetik. Alábbi megjegyzéseink, melyek-
kel a mű irodalomtörténeti jelentőségét akarjuk hangsúlyozni, szintén nem 
igényelhetik a teljességet. Hiánytalan és méltó értékelésére az lesz igazán 
illetékes, ki a mű szerzőjéhez hasonló készültséggel és érzékkel kuta t ja fel 
a magyar humanizmus összes forrásait s mintegy szemtanuként l á t j a : ho-
gyan, milyen eredeti elgondolással épült e hatalmas szintézis a részlet-adalé-
kokból s az Ilosvai—Arany viszonyának irodalomtörténeti analógiájaként mi-
ként alakult ki a káoszból egy — világ, a magyar humanizmus életrekapó 
nyüzsgő, ragyogó, majd lassan elhalódó világa. Ily szempontból Horváth Já-
nos könyvének sorsa némileg hasonlít a magyar humanizmus múltbeli iro-
dalomtörténeti sorsához: egyelőre csak részlet-méltatások mérhetik föl értékeit. 

A magyar irodalomtörténet művelőjének a könyv olvasása közben elő-
ször az anyaggyűjtés tekintélyes munkája ötlik szemébe. A korra vonatkozó 
„tudás egésze" azonban hamarosan másodrangú értékké csökken a mű egy 
mind erőteljesebben kibontakozó tulajdonsága mellett. Bármily tiszteletet pa-
rancsoló ugyanis a széleskörű korrajz alapossága, a feledésbe ment tények 
életretámasztása, az ismert vagy friss történeti adatok irodalomtörténeti szem-
pontból érvényesülő értelmezése: ez értékek, — nagy értékek! — elhalványod-
nak amellett, hogy a szerző a magyar humanizmus első teljes és egységes 
összefoglalását adja. S ez az összefoglalás nem elégszik meg az anyag egy-
szerű időrendi csoportosításával, egy magasabb vezérlő szempont útmutatását 
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követi: a fejlődéstörténetét. Horváth János e módszere irodalomtörténetének 
első részében, valamint egyéb műveiben (Petőfi, A magyar irodalmi népiesség 
Faluditól Petőfiig, Aranytól Adyig stb.) is remekel s i t t , a magyar huma-
nizmus történetében, ahol a szerző forrásait illetőleg annyi szakadékot ta-
lált, az anyag ily szempontú rendezése, a folytonosság helyreállítása, mond-
hatnók: újraépítése kétszeres érdeme. A mozgalomnak első nyomaitól Janus 
Pannonius haláláig egyre fokozódó erejét, majd veszteglését, hullámzását és 
megállapodását mesterien érzékelteti, különösen kiemelve a mozgalommal kap-
csolatos lilágnézetiáltozásokat, melyek fejlődésrajza a humanizmusban hidat 
épít a középkor és reformáció között. A világnézetek fokozatait, — neo-
platonizmus, Erazmus, Luther —, azok beáramlását, az udvarban elterje-
dését s így a reformáció útegyengetését mind alapvető, в tudományos irodal-
munkban egészen új szempontú fejtegetések világítják meg Horváth János 
könyvében. 

Szerencsés és eredeti gondolata Horváthnak az írók kancelláriák szerinti 
elhelyezése is. Humanistáink jó része eleddig, hogy úgy mondjam, fedél nélkül 
maradt a róluk írt filológiai emlékezésekben. Minél jobban szaporította szá-
mukat a kutató érdeklődés, annál kívánatosabb lett, hogy végre kiki a maga 
helyére kerüljön s magasabb szempontból nyerjen beosztást. Ismertetésünk 
első részében csak jeleztük a kancelláriák fontos szerepét. A Mátyástól mo-
dernül átrendezett kancellária a Jagellók korában már a királytól függetlenül 
is szolgálta a. humanizmus ügyét s ez igazolja legnyomósabban e szervezetek 
jelentőségét. Horváth János tüzetesen ismerteti a kancelláriák fejlődését, a 
humanizmus középpontjaivá teszi őket, körülöttük csoportosítja a szereplő-
ket s így megteremti a magyar humanizmus történetében a belső rendet. 
Mintegy telkekre és sírhelyekre darabolja (parcellázza) irodalomtörténetünk 
e latin temetőjének bozóttal benőtt útvesztőjét s jellemzéseivel megszólal-
t a t j a és megvilágítja a néma sírköveket. 

Horváth János a maga ismert induktív módszerével építi fel szintézisét 
s minden történeti tényezőt — politikát, világnézetet, uralkodókat és állam-
férfiakat — a magyar irodalmi fejlődés szempontjából vizsgál és értelmez. 
S a figyelmes olvasónak i t t egyre növekvő alkalma nyílik megcsodálni a szerző 
többfe'é ágazó rátermettségét. A „Magyar humanizmus" írója stílusosan, — 
mert a filológiát a humanizmus fejlesztette ki —, alapvetésében kitűnő filoló-
gusnak, a mű megalkotásában eredeti és átfogó szellemű rendszerezőnek s az 
esztétikai elemzésekben a versek ihletsugallta értelmezőjének bizonyul. A hu-
manizmus történetében bemutatott fejlődési fokozatokhoz hasonlóan ekkép 
maga is önkéntelenül mintegy önmagát ábrázolja a műben, amint fokról fokra 
lépnek előtérbe a könyv olvasása közben különféle szellemi képességei: előbb 
a filológus, majd a gondolkodó és művész. Beöthvnek Keményre alkalmazott 
hasonlata a hegytetőre vezető útról Horváth művére is talál: az olvasó figyel-
mének, beleélésének s a szerzőével együttmunkáló elmélyedésének kell 
kiérdemelnie a jutalmat: azt a tiszta élvezetet, melyet egy kivételes szellem 
eszmekörében való részesedés nyújt. S a tudás és szépség ez esztétikai örömé-
hez méltán járul itt egy másik nemes kielégülés is: a jogos nemzeti-iáúságé: 
mert éreznünk kell, hogy e mű nemzetünk múltjának történetében a szel-
lemi honfoglalás egy jelentős részének tekinthető. Ennek a múltnak egy egy 
kiemelkedő hegységét eddig is láttuk, több ere és forrása bugvogását eddig 
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is hallottuk, sőt egy-egy folyamának hol eltűnő, hol felszínre törő hullám-
zását s végül a 18-ik századba torkolását eddig is sejdítettük : de a magyar 
humanizmus egész tartományának elfoglalását Horváth János műve képviseli 
előttünk s így nevéhez fűződik irodalom- ée művelődéstörténetünk egy fényes 
fejezettel tö r tén t gazdagodása.* 

Ki kell emelnünk a mű esztétikai szépségeit is: egy-egy költői lelkületű 
méltatást s mély tekintetre valló emberi ábrázolást . Horváth János az ilye-
nekben is mindig új vonásokkal egészíti ki a régi képet s igazabbá téve, kö-
zelebb hozza az olvasóhoz. Janus t pl. megvédi az obscenitás vádja ellen. „Jól 
jellemzi felfogását egy Petrushoz írt epigrammája, aki beszédében igyekezett 
szebbnek, jobbnak mutatkozni magánál: „aminők a te szavaid — úgymond 
a költő —, olyanok Péter, az én erkölcseim; ahogy te élsz, én csak beszélek 
úgy". Pajkos, sikamlós verseit csak játéknak, haszontalankodásnak tekintette 
maga is; nem mogorva szemű olvasóknak s z á n t a . . . Ügynevezett obscenitá-
saiban valójában fölötte áll az obscénnek, csak tárgyul használja, hogy le-
gyen mit kinevetnie, tudósán, szellemesen, vagy csúfondárosan kifiguráznia." 
A szerző tárgykörük szerint foglalkozik a versekkel, elemzésükben ihletforrá-
sukig megy vissza, s méltatásuk tán legvonzóbb része a könyvnek. Töviről-
hegyire menő taglalásaival, friss megfigyeléseivel, meleg stílusával és élet-
teljes, modern szempontjainak üdeségével ez a fejezet mint egy virágos ág 
hajlik felénk a hatalmas tanulmány terebélyéről. Vagy hogy a sok közül (Hu-
nyadi János, Mátyás, Beatrix, Galeotto, Brodarics stb.) más példát ragadjunk 
ki: ot t van Werbőczy István jellemképe. Horváth János szerint fejlődéstörté-
neti jelentősége abban áll, hogy „a jog területén is végrehajtotta azt a fel-
emelkedést a szóbeli hagyománvozásból az írásbeliségbe, mely az irodalom 
más ágaiban már korábban végbement; meg hogy humanista létére bizonyos 
nemzeties visszahatást indított meg a nemzetközi humanizmus ellen". Wer-
bőczy a magyar nemesség műveltségbeli mulasztását oly érvvel (a keresztyén-
ség védpaizsa volt a török ellen) védi meg, amelyben „éppen az újabb huma-
nista műveltség szerette látni a magyarság európai küldetését. Magyarán 
mondva: barbárságot humanista érveléssel ment". Íme, 421 évvel a Hármas-
könyv megírása után, azt hinné az ember, hogy új vonással nem lehet meg-
világítani Werbőczynek oly sokat magyarázott egyéniségét. 

Horváth János irodalomtörténeti működésében általában megfigyelhető, 
hogy akár kor t rajzol, akár egyént: annak homályos mélyeit, emennek titkait 
fölfedi s rég feleleteket váró kérdéseket old meg. Hogy csak emlékezetből utal-
jak egy-két példára: gazdag Petőfi-irodalmunkban előtte senki sem lát ta meg, 
hogy Petőfi színész-hajlamában már ott csírázik költői jellemének legegyénibb 
sajátsága: népdalainak játékos volta, szereplő taglejtése s általában egész 
lírájának cselekvő ereje, drámaisága. A középkor irodalmát — mint egy bí-
rálója hangsúlyozta — jórészben fölfedezte számunkra. A középkor verselé-

* Kétségtelen, hogy a magyar humanizmusnak eddig is voltak érdemes 
munkásai. A szerző rendre megnevezi forrásait s a művével párhuzamban ha-
ladé kutatás eredményeit. Hogy csak a legfontosabb, magasabb szempontokat 
is érvényesítő műveket említsük: Huszti József: Platonista törekvések Mátyás 
király udvarában c. müvére, Kasztner Jenő és Kardos Tibor értekezéseire 
utalunk. Egyébként a szerző egyetemi előadásai az ifjabb nemzedék körében 
a humanizmussal foglalkozók egész kis táborát teremtették meg. 
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séről alapvető tanulmányt írt, a barokk szerepét irodalmunkban б vette 
észre; ő tárgyalta először ennek az irodalmi iránynak gyökereit és kibontako-
zásának fokozatait. S hány új állásfoglalást és termékenyítő észrevételt tar-
talmaznak kisebb tanulmányai, Adyról írt könyve, folyóiratokban megjelent 
s összegyűjtésre igazán méltó cikkei és emlékezései! Mindez arra mutat , hogy 
Horváth Jánosban született irodalomtörténetírót kell ünnepelnünk. A kitűnő 
tudós teljes készültségén kívül azzal a ritka adománnyal rendelkezik, melyet 
ösztönösségnek, divinációnak lehet nevezni. Titkos erő sugallata irányítja szel-
lemét a közönséges szem előtt rejtve maradt dolgok feltárására, éles tekinte-
tére oszlik a kétség, fény ömlik a vak űrbe s a mult vallomást tesz. Innen 
van, hogy kritikai megállapításai egy föllebbezhetetlen ítélet erejével és te-
kintélyével hatnak s könyve eredményei véglegeseknek tűnnek fel. 

S amilyen önálló és eredeti mint tudós és gondolkodó, oly egyéni és nyo-
matékos nyelve és írásmodora is. Az előbbi helyenként ódon színekben csillog: 
az író nem riad vissza mély zengésű régi szavak felelevenítésétől, hogy a 
mult hangulatát árnyalja, fzes, gyökeres magyar nyelv ez; gazdagsága nem-
csak tanulmányon nyugszik: Bihar szülöttére vall. Előadása tárgyának meg-
felelően inkább folyamatosságra, mint lendületre törekvő, de ez az elbeszélő, 
ismeretközlő stílus velős és tömör (nem találkozik szó, melyet le lehetne nyesni 
mondatairól), s egyszerűsége mellett is élénk, fordulatos. Oly helyeken, ahol 
nem ismeretközlésre szorítkozik, hanem a szerző gondolatainak áramába ke-
rül, átizzik s érzékeltető ereje ilyenkor különösen szuggesztív. 

Felidézve s mérlegelve e kitűnő könyv nagy értékeit, büszkén és boldo-
gan állapíthatjuk meg, hogy oly művet ismertettünk, mely előtt messze jövő-
ben is mélyen hódol — az Idő. Keményfy János. 

Két új regényes életrajz Csokonairól. Nagy Sándor: Egy fiatal 
élet rapszódiája. Csokonai Vitéz Mihály legifjabb éveinek regényes rajza. Debre-
cen, 1935. Nagy Károly és Társai. 8-r. 255 lap. — Mészöly Gedeon: Földiek-
kel játszó... Csokonai Vitéz Mihály életregénye. Budapest, (1935), Rózsa-
völgyi. Nagy 8-r. 316 lap. 

Csokonai halálának százharmincadik évfordulója már az év közepéig is 
két új írói alkotásnak lett ihletforrásává, vagy legalább megjelenési alkalmává, 
meggyőző jeléül annak, hogy a tragikus életű debreceni poéta emlékét meny-
nyire nem fenyegeti az elfelejtődés veszedelme. 

Mind a két szerző tanárember, s egyéniségük kifejlődésében több-keve-
sebb szerepet játszottak az olyan szellemű iskolaéleti hagyományok, amelyek 
tudatunkban elválaszthatatlanok a Csokonai pályájától. Különösen Nagy Sán-
dorról mondhatjuk el ezt, aki a debreceni ref. kollégiumnak egykor diákja, 
most tanára, az Alma Máter múltjának buzgó kutatója. Tudományos búvár-
latai közben annyira beledolgozta magát a debreceni kollégium többévszáza-
dos történetének ismeretébe, hogy a sok adat bármikor kész megelevenedni s 
valami érdekes főalak köré csoportosulni. Mostani regényszerű munkájában is 
főként a korrajzi háttér vonja magára figyelmünket; mindenütt érezzük, hogy 
a debreceni kollégium életének, szellemének egyik legilletékesebb szakértője be-
szél hozzánk. Igyekszik is minél több alkalmat lelni a debreceni társadalmi 
és egyházi élet különféle oldalainak, jelenségeinek (keresztelő, temetés), de kü-
lönösen a kollégium sajátos világának bemutatására (kántus, Sedes, electio, 



154 BÍRÁLATOK 

preces, — apparitor, vigil, préceptor, kontraskriba, szenior, professzor, rektor 
stb., stb.). A sok korfestő ecsetvonás közt csak egy van hamis, illetőleg rikítóvá 
túlozott: szerzőnk a 36. lapon Szilágyi Sámuel szuperintendenst, a Henriás egyik 
magyar fordítóját, Voltaire ellen mennydörögteti. — Minthogy a kortörténeti 
tény-adatok és az ezeknél is jellemzőbb anekdoták bőségesen kezeügyében van-
nak szerzőnknek, a költői lelemény szabadságát néha még olyankor sem veszi 
igénybe, mikor ez joga vagy talán éppen kötelessége volna; pl. a debreceni Ro-
zália, Csokonai első múzsája közvetlenül, a maga személyében egy pillanatra 
sem jelenik meg előttünk, bizonyára azért, mert sem pozitív adatok, sem anek-
doták nem maradtak fenn róla. 

Nagy Sándor munkája befejeződik Csokonainak a debreceni kollégiumból 
való kicsapatásával, Mészöly Gedeon regénye felöleli Csokonai egész pálya-
futását. Ennek a könyvnek is megvan a maga sajátos, érdekes főjellemvonása. 
Mészöly Csokonaiban főként a költőt igyekszik ábrázolni. Kétségtelen, hogy 
ennél jogosabb főszempontot nem lehetne választani, s éppen bennünket közel-
ről érdekelhet a regénynek ez a — hogy úgy mondjuk — irodalomtörténeti jel-
legű elgondoltsága. Csakhogy az is kétségtelen, hogy az ilyen feladat a leg-
nehezebbek, sőt talán az alig megvalósíthatók közé tartozik. Minél közelebb 
hozza a regényíró hozzánk egy költő emberi egyéniségét, rendszerint annál k«-
vésbbé tudjuk benne kellően méltányolni a közülünk messze kiemelkedő költői 
lángelmét. Mészöly Csokonainak egész sereg költeményét idézi, még pedig több-
nyire egész terjedelmükben, úgyhogy ez a „regény" inkább Csokonai-antológiá-
nak mondható, melyben a költeményeket szépirodalmi modorban megírt kom-
mentár hidalja át egymással és adja meg hozzájuk a szükséges életrajzi fel-
világosításokat. Az ilyen „breviárium"-szerű munka bizonyára olyan olvasókat 
is rácsábít Csokonai legszebb verseinek elolvasására, akik másként nem igen 
vették volna maguknak ezt a „fáradságot", s gyakorlati vonatkozásban ez 
elismerésre méltó sikere lesz szerzőnknek, — de művészi szempontból mégis 
csak szervetlen betétek maradnak ezek a szép költemények. Sokkal művészibb 
eljárás az, mellyel Mészöly pl. Csokonai drámáiból nemcsak egv egy alakot 
beiktat a regény szereplői közé, hanem magukat a dialógusokat is, néhol szó-
szerint, értékesíti, annak a helyes meggondolásnak az alapján, hogy Csokonai 
a drámáiban is lírai élményeket dolgozott fel. — Egyébként ez a munka min-
den lapján mutat ja a szerző közismert finom stílérzékét s egészséges, jóízű 
humorát, mellyel sűrűn, de mindig ízlésesen fűszerezi előadását. Míg a Nagy 
Sándor előadásmódját egészében a kollégiumi anekdotázó diákhagyomány de-
terminálja s ezúton Komáromi Jánossal, a sárospataki kollégium hűséges öreg-
diákjával éreztet közeli atyafiságot, Mészölyt zárójelekbe bújtatott szellemes 
megjegyzései inkább Mikszáth tanítványának mutatják. 

Végeredményként örömünket fejezzük ki mind a két regényes Csokonai-
életrajz megjelenésén. Zsigmond Ferenc. 

Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi. I. kötet: Az ólombetűk felé 
1—312 1.; II. kötet. Tollal a csillagokig, 1—320 1. Budapest, Dante kiadás. 
Sok képpel, rajzzal, facsimilével. A címlapon s az első lapon Gárdonyi Géza 
arcképével. 

Irodalmunkban eddig kétszer fordult elő, hogy nagy író személyes és 
irodalmi adatait családjának egy hozzá közelálló tagja állította össze a leg-
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hitelesebb följegyzések és élmények alapján, özv. Mikszáth Kálmánnénak fér-
jéről s Ady Lajosnak bátyjáról, Ady Endréről írt könyveire gondolunk. E mű-
vek hőseik ismeretéhez alapvető források. Megbízhatók, ú j anyagot nyújtottak, 
elfogulatlanok, illetve természetes elfogultságuk nincsen sehol az igazság 
rovására. 

E két könyvhöz méltán csatlakozik a fent írt mű, melyben a kegyelet és 
az adatbeli gazdagság vetekszenek egymással. Legfeljebb annyit megállapítha-
tunk, hogy a szerző, aki maga is jó, bár néhol kissé műkedvelő-ízű stiliszta, 
apró képekben tár ja elénk nagynevű atyja életét és irodalmi munkásságát s ez 
mozaikszerűvé teszi az egész munkát. Könyve így is alapvető fontosságú,Gár-
donyi ismeretéhez, tengernyi új adata a Gárdonyi-művek keletkezéséhez, for-
rásaihoz nélkülözhetetlen minden ezután következő Gárdonyi-kutatás számára. 

Az első kötet Gárdonyi életét, munkásságát 1897 február 10-ig mondja 
el (igen, pontosan február 10-ig, mert e műben napok, órák, sőt percek szerint 
is pontos idő-megállapításokat találunk!). Ekkor kezdődik az „egri fészek-
rakás", e napon vette meg Gárdonyi édesanyja az egri házat 750 forintért. 
A második kötet e naptól fogva 1922 október 30-ának estéjéig festi a költő 
pályáját, amikor Gárdonyi elhúnyt. Közli még ezután a kegyeletes fiú atyja 
végrendeletét, utolsó feljegyzéseit hasonmásban s „Az egri csillagok" első lap-
jának kéziratát is ugyanígy. Közben telve a két kötet szebbnél-szebb, érdekesnél-
érdekesebb képekkel, kiadatlan levelekkel. A könyv nyomtatott forrásokon, Gár-
donyi szóbeli közlésein, családi hagyományokon kívül egy rendkívül érdekes és 
fontos kézirati munkát használt: Gárdonyi naplóját. Gárdonyi egész életén át, 
első tollpróbálgatásaitól szinte haláláig naplót vezetett s e naplóból vett bő 
idézetek a könyv legérdekesebb részei. 

A műből elénk tárul Gárdonyi családjának, őseinek, szüleinek története, 
Gárdonyi iskolázása, tanítói pályája. Közelebbi, bár még, érthető okból, nem 
tartózkodás nélkül való közléseket találunk Gárdonyi szerencsétlen házassá-
gára vonatkozólag. Gárdonyi mint katolikus kántortanító, plébánosának be-
folyására, ennek egyik rokonát vette nőül s rövid együttlét után különváltak 
s csak évtizedek múlva váltak el törvényesen. E sikertelen házasság a család-
ban némi házasságellenes hangulatot teremtett s egyben lélektanilag nem indo-
kolja, hanem meglepően magyarázgatja azt az átmeneti elhidegülést, mely 
néhány évig Gárdonyi lelkében keletkezett a papsággal szemben s mely nem 
múlt el nyomtalanul Gárdonyi irodalmi munkásságában sem. Nagy részletes-
séggel kapjuk a kezdő író rettenetes vergődéseit, sok-sok eredménytelen próbál-
gatását. Valóban Gárdonyi is, mint a legtöbb nagy prózaíró, valóságos kis 
könyvtárt ír össze, míg országos jelentőségre emelkedik. A mű néhol azt a 
hatást teszi, mint valami nyersanyaggyüjtemény, néhol viszont novellisztikus 
rajzok gyönyörködtetnek bennünket. A fiú ízlése s az a bámulatosan gondos 
odaadás, mellyel atyjával foglalkozik, műveit, hagyatékát saj tó alá rendezi, 
kiadja: minden lapon ránkmosolyog. 

Az eddig ismeretlen, vagy csak kevéssé ismert kísérletek után bő részle-
tességgel kapjuk a híressé vált művek keletkezését. Különösen érdekes a Göre-mű 
története. E kötetek nagy anyagi sikere tette lehetővé Gárdonyi irodalmibb 
műveinek megírását. Érdekesek Gárdonyi vergődései a cím-adásnál. Egy-egy 
híres művének kéziratban 8—10 címe volt, míg egynél megállapodott. Gárdonyi 
barátai közül a szerző sok levelet ad ki teljes szövegében Szabolcska 
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Mihálytól (kivel mindvégig igaz magyar hűségű barátságban élt a költő), Tóth 
Bélától (Gárdonyi egyik legelső s mindvégig mellette kitartó, hű barátjától) 
s Bródy Sándortól (kinek ismeretes megrendítő nyílt levelét teljes terjedel-
mében kiadja a szerző). Érthető az is, ha Gárdonyinak régi kiadójával való 
pőrében, a fiú — nem a kiadó eljárását helyesli. Akad a műben elég tollhiba, 
elírás. Például a szerző Herczeg Ferenc nevét következetesen pft-val írja. 
„A Szegedi Napló babéros múlt ja" — írja Gárdonyi József — Mikszáth Kál-
mánnal kezdődik (1878—1881). Mikszáth a „Tót atyafiak" és a „Leláncolt 
Prometeuszok"-kal országos hírt teremtett az Iskola-utca 21, I. emeleten lévő 
két börtönszoba kinézésű szerkesztőségnek (182—183. 1., I. k.). Ez a mondat 
jól jellemzi a mű előnyeit és gyöngéit. Az az adat, hogy a híres szoba, hol 
Mikszáth s utána Gárdonyi dolgozott Szegeden, mely utcában, mely házban, 
sőt mely emeleten volt: érdekes. Okos dolog, hogy Gárdonyi József feljegyezte. 
Do ugyané mondatban ezt í r ja: „börtönszoba kinézésű szerkesztőség". Ez már 
nem illik az ő néhol oly ízesen Gárdonyias stílusához. A Tót atyafiakat is 
ismerjük. De Mikszáthnak „Leláncolt Prometeuszok" című műve, mely a Tót 
atyafiakkal együtt lett országos hírű: egyelőre lappang. Amit ezután Gárdonyi 
József e szerkesztőség egy asztaláról elmond (melyen Mikszáth után Gárdonyi 
s utána Móra Ferenc dolgozott), azt már szebben, ízesebben megírta Móra 
Ferenc (többször is, 1. A Daru-utcától a Móra Ferenc-utcáig, 1. kötet, 180— 
185. 1. stb.). Ezt a szállóigét, hogy „Szeged szebb lesz, mint volt", I. Ferenc 
József király mondotta 1879 március 7-én, Szegeden. Hogy ezt Mikszáth Kál-
mán találta volna ki, az nem olyan bizonyos, mint azt Gárdonyi József hiszi. 

A rengeteg érdekes anyagban akad hát pelyva is. De valahogy nem is 
esik jól az embernek errő! beszélni. Ez a munka nem esztétikai méltatás és 
formája miatt nem is irodalomtörténeti alkotás. Számunkra felbecsülhetetlen 
értékű anyaggyüjtemény, a rendkívül tehetséges fiú kegyeletes közlése halha-
tatlan édesapja emberi és irodalmi pályájáról, oly mű, melyre minden ezután 
következő Gárdonyi-kutatásnak vissza kell térnie. Rubinyi Mózes. 

Kárpáti Aurél: A menekülő lélek. Kiadta a Vajda János Tár-
saság. 1935. 174 1. 

Kárpáti Aurél, e kötet szerzője, már meglepett egyszer egy kritikai kötet-
tel, mely a Franklin-Társulat Kultúra és Tudomány című, sajnos, megszűnt, 
vagy szünetelő sorozatában jelent volt meg (A kételkedő kritikus). Már abban 
a kötetében, melyben azt az érdekes meghatározást adta, hogy : „a kritika a 
kételkedés művészete", sokat foglalkozott a kritika elméleti alapvetésével. Most 
is, az előttünk levő kötetben, a szerzőt a kritika nagy problémái izgatják; ezút-
tal a színészet kritikai problémái, az üzlet szerepe a színházvezetésben, a szín 
ház a cirkusz porondján és főleg Shakespeare, az örök Shakespeare, ahogy írt, 
ahogy játsszák stb. (Shakespeare-rel foglalkoznak Négy Shakespeare-szerep, 
Örök Shakespeare című tanulmányai, 118—138. és 166—174. 1. Az előbbiben 
Kiss Ferenc művészetének beható méltatása. A kötetben ezenkívül még egy ki-
tűnő „portré" van, Gál Gyuláról 139—144. 1. Minket azonban e helyen főleg 
öt tanulmánya érdekel: a Katona Józsefről (93—98.), Kisfahidy Károlyról 
(99—105.), Kazinczy Ferencről (105—112. 1.) szólók s a Tévedő kritikus című 
(113—117. 1.). Az előbbiek eredetileg alkalmi cikkek voltak, de anyaguk, meg-
írásuk indokolttá teszi kötetbe való átmentésüket. Csak az a furcsa, hogy pél-
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dául az érdekes Kisfaludy-tanulmány így kezdődik: „Talán épp ma száz 
é v e . . . " , A tévedő kritikus című tanulmány azokat az eseteket idézi, mikor a 
kritikus tévedett. (Kölcsey—Csokonai, Greguss—Petőfi, Vörösmarty—Katona, 
Gyulai—Jókai.) Helyesen mutat rá a külföldi irodalmak hasonló, még súlyo-
sabb eseteire. Két goromba sajtóhiba (132. és 151. 1.) zavarja a szép kiállí-
tású kötet élvezetes olvasását. (yi.) 

M o h á c s i J e n ő : L i d é r c k e . (Madách Imréné Fráter Erzsébet életének 
és halálának regénye.) Bp., é. n (1935.) Nyugat-kiadás, 188 1. 

Nem regényes életrajz, hanem a költő boldogtalan hitvesének lelki rajza, 
novellisztikus képek sorozata. Nem is afféle „Ehrenrettung", bár a nagy költő 
egyéniségének járó hódolat minden kisebbítése nélkül, magyarázni próbálja a 
szerző Fráter Erzsébet szörnyű eltévelyedését. A Lidércke megjelölés Madách-
nak abból a beszédéből származik, amelyben a költő leírja első találkozását 
későbbi feleségével. Jellemző, érdekes szó o t t , bár kevésbbé megfelelő könyv-
eimnek. A néhol verizmusba csapó reálizmussal megírt képek döbbenetes fényt 
vetnek e beteg lélek vergődéseire és bizony érthetően rosszul jár benne a költő 
édesanyja, aki a házasságot ellenezte s vas-lelkével nem tudott megbocsátani 
az cltévelyedettnek. A szerző kitűnően ismeri Madách és felesége történetét, szé-
pen, érdekesen, illetve érdekfeszítőén ír, stílusának jellemző sajátsága, hogy a 
szerző elbeszélése gyakran átcsap a szereplő személy monológizálásába. Hang-
súlyozni kell, hogy a kenyv nem ifjúsági irodalomba való, mert e szegény nő 
testi és lelki lezüllése szinte pathológikus hűséggel van megrajzolva. „Vérgvujtó 
éjszakák"-ról van benne szó, „ . . . olyan leszek hozzád, hogy ezt az éjszakát 
nem fogod soha elfelejteni", — mondja Frá ter Erzsi a szeretőjének (19. 1.). 
71. 1.: Erzsit „vágy kínozza a régen nélkülözött férfiölelés u tán" . Hasonló 
verista leírásak: 73. 1., 77. 1. stb. Ű j és eredeti benne a korrajz és Margitta, 
meg Nagyvárad leírása, a házak, amelyekben Fráter Erzsi élt, a korabeli ruház-
kodás, az emberek, az akkori kozmetikai szerek s tb , Madách Aladárnak, a költő 
spiritiszta fiának szereplése anyja tragédiájában nagyon ellenszenves, de úgy 
látszik, a szerző az írott forrásokon kívül a család személyes hagyománv-emlé-
keit is felhasználhatta. Alapos ismerettel, kiváló írói készséggel készült munka, 
melynek utolsó fejezetei, a testileg is teljesen tönkrement Madáchné életének bor-
zalmait i t t -o t t népballadai hangon közlik a sokszor már a rémségekbe belefáradt 
olvasóval. Súlyosabb sajtóhibák a könyv 56. és 107. lapjain. R. M. 

N a g y S á n d o r : A r a n y T o l d i j a . Irodalomtörténeti és széptani tanul-
mány. (Magyar Írók. Szerkeszti: Vajthó László. 2. szám. Bp., év n. (1935). 
119 lap. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 

A Toldi ról szóló tudományos irodalom mellett főleg Lehr Albert magya-
rázatos kiadásai tettek eddigelé legtöbbet ennek a műnek helyes megismeréséra 
és megértésére. Most Nagy Sándor tollából olyan kiváló tanulmánnyal gazda-
godott Toldi-irodalmunk, amely szinte kimerítő alapossággal t á r j a elénk annak 
minden értékét és szépségét. Nagy Sáudor ennek a témának a specia-
listája. Tanulmányán nemcsak az érzik meg, hogy tárgyát mennyire ismeri, de 
az is, hogy mennyire szereti. Évtizedes búvárkodás eredménye ez a könyv. Innen 
van, hogy a legkülönbözőbb vonatkozásban rá tud mutatni szépségeire, saját-
ságaira. 

Irodalomtörténet I 1 
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Munkája első részében a költemény irodalomtörténeti ismertetését adja 
keletkezésétől, tárgyától, forrásaitól különböző korok és írók rávonatkozó meg-
ítéléséig és véleményéig. — A második, esztétikai, részben elbeszélő művészete, 
előadása, stílusa, nyelve, verselése, különös sajátságai, értéke és a róla szóló 
irodalom találnak hivatott ismertetőre. A maga egészében: Lehr kiadásával 
együtt könnyűvé és teljessé teszi Toldi megismerését s valóban gyönyörköd-
tetővé olvasását. Ez egyik nagy érdeme. A másik, hogy Toldinak eddig még 
meg nem lá tot t szépségeire mutat rá több helyen s ezzel helyes értékeléséhez 
visz közelebb. Mindent összefoglalva, olyan munka, amelyet szakember, tanár, 
tanuló egyaránt nagy haszonnal forgat, sőt Toldi tanulmányozásánál nem nél-
külözhet. 

Csak érdemeiről lehet szólni. — Kár, hogy ogyhelyütt ilyen budapesties 
kifejezés került a szövegbe: „ . . .hason l í t Jancsiéra" (19. 1.). 

Dicséret és a legnagyobb elismerés illeti az írót munkájáért és köszönet 
Vajthó Lászlót, hogy a Magyar Írók sorozatába beiktatta ezt az értékes tanul-
mányt. Ványi Ferenc. 

Jancsó Elemér: Az erdélyi magyar líra tizenöt éve. Ko-
lozsvár, 1934. 128 1. Grafica nyomda. 

Jancsó Elemér kolozsvári református líceumi tanár évek óta dolgozik az 
elcsatolt részek modern magyar irodalmának történetén. Az 1919 óta rohamo-
san fejlődő erdélyi szellemi élet jelenségeit már többen ismertették (Bitay Ár-
pád, Chinezu .János, György Lajos, Kristóf György, Szondy György, Tolnai 
Gábor és mások), Erdély legutóbbi tizenöt évének magyar irodalmi képe eléggé 
kialakulva áll előttünk, de azért Jancsó Elemér könyve számos új megfigye-
léssel gazdagítja tudásunkat. Írói seregszemléje gondos, kritikája komoly, stí-
lusa a hivatásos értekezőé. Kifogást csak az ellen lehetne emelni, hogy egyes 
kétséges értékű pályakezdőkkel bőven foglalkozik, holott egyelőre még nevük 
említése is kitüntetés volna számukra. Ha Reménvik Sándor részére hét lap 
jut a könyvben, N. N. és X. Y. nyugodtan megelégedhetnék két sorral. A szerző, 
úgy látszik, Äprily Lajost kedveli legjobban: írói jelentőségét tizenhat olda-
lon tárgyalja. Az értékes irodalomtörténeti áttekintést a kérdésre vonatkozó 
könyvek és tanulmányok jegyzéke fejezi be. P. J. 

Turóczi-Trostler József újabb tanulmányai. A magyar nyelv 
felfedezése. Két tanulmány az európai s a magyar humanizmus kapcsolatairól. 
Budapest, 1933. Ranschburg. 98 (2) 1. 8°. — Die Anfänge der ungarischen Per-
sönlichkeitsdichtung. Valentin Balassa u. das deutsche Gesellschaftslied des XVI. 
Jahrhunderts. Pécs. 1933. 12 1. 8°. (Sonderabdruck aus der Festschrift für 
Gideon Petz.) — Die Anfänge der ungarischen Geschichtsprosa. Berlin u. Leip-
zig, 1934. Walter de Gruyter & Co. 116—134. 1. (Sonder-Abdruck. Ungarische 
Jahrbücher. Band XIV. Heft 1—2.) — A magyar irodalomtörténetirás és Pintér 
Jenő. Budapest, 1934. Ranschburg. (Kny. a pesti izr. hitközs. leánygimnáziu-
mának 1933—34. évi értesítőjéből.) 24 1. 8°. 

Turóczi-Trostler a magyar irodalomtörténetírás egyik legelhivatottabb 
munkása. Tevékeny és elmélyedő kutatásainak bizonyítéka ez a négy tanul-
mánya is, amelyről most bszámolunk. 

Az első a magyar nyelv „belső" és „külső" fölfedezésének irodalomtörté-
neti vonatkozásait t á r ja föl. Rámutat Sylvester nyelvtanának eddig ismeretlen 
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forrására. Donatus és Priscianus mellett ugyanis hangsúlyozza Melanchton sze-
repét. Sylvester maga nevezi Melanchtont „praeceptor noster"-nek s bár csu-
pán görög nyelvtanára hivatkozik, „kétségtelen, hogy latin nyelvtanát is is-
merte". Ez 1534-ben, tehát akkor jelent meg, amikor Sylvester Wittenbergben 
járt. Melanchton szerepét bizonyítják egyébként a párhuzamosítható eszmék és 
szövegrészek is. — Ám e nyelvtanírás kapcsán módja volt a szerzőnek arra 
is, hogy tágabban is értelmezhesse a nemzeti nyelv fölfedezését. Bár az anya-
nyelv előbb csak eszköz a latin nyelv elsajátítására, hogy e feladatát teljesít-
hesse, nyelvtanilag azt is ki kell értékelni. Az anyanyelv ilyetén „grammati-
zálódása" messzemenő távlatokat nyit, amikor az ősrokonság kérdéséhez köze-
lít. Ez utóbbi pontot a szerző érinti, de nem vizsgálja tovább, pedig valószínű, 
hogy értékes mozzanatokra hívhatná föl kutatóink figyelmét. 

A magyar nyelv „belső fölfedezői" közé tartozik Dévai Biró Mátyás a 
maga Orthographiájával. A szerző kifejti, hogy milyen elvek szerint készült e 
kis mű s különösen Ickelsamer egykorú példaadó törekvéseire utal. Végül meg-
világítja XVI. századi szótáraink irodalomtörténeti jelentőségét, hogy meny-
nyiben járultak hozzá magyarnyelvű irodalmunk fejlesztéséhez. 

A tanulmány második része filológiánk, sajnos, legel'nagyatottabb felére 
vet világot, amikor a feledés homályából előhozza azokat a külföldi magyar-
érdekű műveket és sorokat, amelyek fényes bizonyságai egykori irodalmi életünk 
különféle vonatkozásainak. Esztendőkön át számos kutatóra vár még itt fel-
adat! Turóczi-Trostler dolgozata hasznos útbaigazító lesz e téren. S hogy 
ezeknek a kutatásoknak milyen jogosultságuk van, azt bizonyítják a szerző 
Bornemisza Péter működésének külföldi vonatkozásairól írt sorai. 

Nem kisebb jelentőségű az a két dolgozat, amelyben a szerző egyrészt a 
magyar egyéni költészet, illetőleg történetírásunk XVI. századi a'apvetéseit 
állítja be az európai irodalom humanista összefüggéseibe. — Az első Balassa 
Bálint költészetének osztrák „közvetítő"-mintáit elemzi, kiemelve Schallenberg 
Kristóf hatását. A szerző egyben kísérletet tesz az úgynevezett Balassa-strófa 
megoldására s Herbertus Péter egy rímképletére hívja föl a figyelmünket. 

Ugyancsak a XVI. század irodalmának néhány kérdésére ad feleletet a 
szerző, amikor Székely István „világkrónikáját" és Heltai Gáspár történetírói 
munkásságát viszonyítja a korabeli német történetíráshoz. Kétségtelen, hogy a 
reformá.ció új történetszemléletet alakított ki s hogy nálunk is munkára ser-
kentette az írókat. 

Ha most számbavesszük Turóczi-Trostler kisebb-nagyobb egyaránt értékes 
tanulmányait, úgy véljük, fölösleges külön is kiemelnünk, hogy az a szemle, 
amit Pintér Jenő hatalmas irodalomtörténeti rendszerezésének megjelenésekor írt, 
méltán sorakozik a szerző előbbi dolgozataihoz. Kevesen ismerték fel és lát-
tat ták meg úgy Pintér Jenő irodalomtörténetírásának történeti jelentőségét, 
rendszerének hazai előzményeit és időtálló értékét, mint Turóczi-Trostler. 

Clauser Mihály. 

Batizi László: Vályi András élete és munkái. Budapest, 1935. 
42 1. Sárkány-nyomda. 

„A budapesti Pázmány Péter tudományegyetem első magyar nyelv- és 
irodalomtanáráról mindezideig csak rövidebb alkalmi megemlékezések és szét-
szórt adatközlések jelentek meg. Ennek az életrajznak az a célja, hogy egybe-
gyűjtse a különböző helyeken eléggé elfeledve lappangó adatokat, másrészt ú j 

11* 
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anyagot is hozzon, azonkívül ismertesse Yályi András munkásságát." A szerző 
tárgyilagosan megfelel kitűzött céljának. Ismerteti Vályi András ifjúságát, 
működését a pesti egyetemen, utolsó éveit, tudományos könyveit és füzeteit, 
szemelvényeket ad az érdemes egyetemi tanár munkáiból, végül egybeállítja a 
tárgyára vonatkozó eddigi irodalmat. Vályi András írta az első magyarnyelvű 
levelező könyvet s ezzel nagy szolgálatokat tett a kereskedelmi életnek. Tőle 
való az első magyarnyelvű földrajzi lexikon is: Magyarországnak leírása. X. 

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

A szerző édesatyja, Madách nővérének, Máriának korán árvaságra ju-
tot t fia, szülei tragikus halála után a nagy költő házában nevelkedett. Az ő 
írásban fennmaradt emlékezései és az idők folyamán hatalmas könyvtárrá bő-
vült Madách irodalom felhasználásával készült a címbén jelzett könyv. A szó-
banforgó emlékezések hiteles tájékoztatást nyújtanak a nagy költő környeze-
téről személyi és tárgyi vonatkozásban egyaránt. Ily módon igen érdekes kép 
alakul ki Madáchról, mint emberről. Megtudjuk belőle, hogy külsejében ciniz-
musra hajlott. Szabója rossz volt; kalapjára, lábbelijére nem sokát tartott . 
De testtartásában, gesztusaiban mindig valami előkelőség vo l t . . . ; ha sokszor 
csalódott is a népben, mindig népbarát maradt. Alkalmazottai közül említést 
érdemel hűséges inasa, Pass András, a filozófus, a költő bizalmasa s utolsó 
óráinak szemtanuja. Az állatvilágból sok kedves percet szerzett a költőnek 
Giooo, a ,tigrisszőrű' kis bulldog. Mikor ez elpusztult, egy csókát szerzett ma-
gának, s ezt tartotta szobájában, mert általában nagy állatbarát volt. 

Idejét főkép „Oroszlánbarlang"-nak nevezett dolgozó szobájában töltötte, 
de télen szívesen szánkázott „törökös sállal nyakában, bojtos fezzel fején, 
prémes bekecsben". Az egyébként zárkózott természetű költő azonban a család 
egyik nőtagja, Huszár Anna kedvéért még a losonci bálba is elment, bár a 
szabadságharcot követő gazdasági helyzet nehézségeit ő is nagyon érezte. Lát-
szólagos vagyona ellenére — állítólag — mindinkább eladósodott. Ez a körül-
mény bizonyára kedélyére is nyomasztólag hatott. Magányában az írás mel-
lett néha rajzolással, festéssel szórakozott, vagy legalább is igyekezett feledni 
testi és lelki fájdalmát, melyek 1864 okt. 5-én, 41 éves korában kioltották életét. 

Ennek az immár világirodalmi jelentőségűvé nőtt életnek főkép emberileg 
jellemző mozzanatai tárulnak fel előttünk — aprólékos részletességgel — a 
könyv r-leő feléből, míg a második rész a költő szellemi arcképét mutatja be 
a iegjobb forrás, az eredeti alkotások megszólaltatásával. A mű anyaggyűjté-
séből, szerkezetéből és a szerző céljából kifolyólag az első rész újszerűbben hat 
mint a második. Ez inkább az eddigi irodalom eredményei szerint halad, de 
— bár olykor vitás pontokat is érint — a kiművelt ízlésű szerző tárgyszeretete 
seholsem téved túlzásba. Az egészében kellemes előadású s főkép Madách fe-
leségét illetőleg hiteles adatokban bővelkedő, nagyrészt kevéssé ismert kép-
anyagával is érdekkeltő, szép könyv kétségtelen gazdagodását jelenti az ide-
tartozó hatalmas irodalomnak. M. V. 

Viszota Gyula: A Széchenyi-híd története az 1836 : XXVI. 
t.-c. m e g a l k o t á s á i g . Budapest, 1935. 144 1. M. T. Akadémia kiadása. 

A nagyszabású és széleskörű tudományos kutatás páratlan felkészültsé-
gével megírt kötet a magyar reformkor leggazdagabb lelkű és teremtő agyú 
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főhősének, gróf Széchenyi Istvánnak a Lánchíd megalkotására vonatkozó fá-
radhatatlan tevékenységét tárja fel. Csaknem elképzelhetetlen, hogy minő ne-
héz, sokszor kétségbeejtően keserves harcok árán tudta elérni Széchenyi Ist-
ván, hogy az állandó híd megépítését célzó törekvéseit törvénybe foglalják. 
Maga írja a cél közvetlen megvalósulása előtt naplójába, hogy most érzi csak, 
lelkileg mily fáradt és hogy Isten tudja, mily becsületesen dolgozott. A sok-
szor ádáz harc minden mozzanatának mesteri ismertetése után értjük meg iga-
zán Széchenyi lelkét, hogy mennyire kitartó, szívós és határozott tudott lenni, 
ha valamelyik célját meg akarta valósí tani . . . Ilyenkor a legnagyobb magyar 
nem ismert ingadozást, fáradságot. 

A reformmunka, a nemzetépítő, a messze jövendőnek alkotó elme célra 
törekvésének nagyszerű ívelésű grafikonja ez az értékes kötet. Klasszikus pél-
dája annak, hogy nem szorosan vett irodalomtörténeti, hanem gyakorlati vo-
natkozású kérdés tárgyalását hogyan lehet vonzóvá, érdekessé tenni. Szinte egy 
hatalmas, nemzeti gondolatokat hömpölyögtető éposz magaslatain járunk, a 
főhős isteni akarat fanatikus megvalósítója, aki öntudatosan tör hivatásának 
betöltése felé. Kemény ellenfelek, félelmetes nagyok az eszme ellenzői, de győz 
a szívós kitartás: az eszme testet ölt, a Széchenyi-lánchíd megépül. 

Ebben a drámai feszültségű, lüktetcen eleven előadásban van a kötet iro-
dalmi becse. Tudományos értékét pedig a szöveg ezernyi apró, szorgos kutatást, 
utánjárást igénylő tárgyi és személyi adatainak felderítése s a Széchenyi-
irodalmi hagyaték teljes ismeretén alapuló feldolgozása adja. Nem kétséges, 
hogy tudós szerzőnk részlettanulmányaiból megszületik hamarosan Széchenyi 
István terjedelmes kritikai életrajza. Halász László. 

Zolnai Béla: Irodalom és biedermeier. Szeged, 1935. Szeged Vá-
rosi Nyomda. 4°. 135. 1. 

Zolnai legújabb könyvében a magyar ízlésfejlödésnek egy eddig figyelmen 
kívül hagyott fejezetét világította meg: a biedermeiert. Mélyreható alaposság-
gal kutatta ki ennek a kezdetben humoros jelentésű elnevezésnek irodalmi gyö-
kereit. A „stíluskeresés" bizonytalansága távolállott ettől a háiósapkás irány-
tól: gondolati és érzésbeli adottságát már maga a kor, melyben megjelent, szol-
gáltat ta. A rokokó és a romantika határán, a Jungdeutschland és a Vormärz 
között virágzott s „fejlődési" lehetőséget az almanachokban és chanson-gyűjte-
ményekben talált. Zolnai elsősorban az elvi kérdéseket tisztázza, német és fran-
cia elméletírók fölhasználásával, majd a francia szellem életében vizsgálja 
(Sainte Beuve, Lamartine, Béranger) jelentőségét. Természetesen a koráramla-
tokat sem hagyja figyelmen kívül s ezért az irodalmi kép históriai aláfestést 
is kap. A magyar biedermeiert az osztrákkal hozza kapcsolatba (Stifter, Grill-
parzer) s életkorát a 20—40-es évekre lokalizálja, bár annak egy utókorát is 
megkülönbözteti: Gyuláin, Léváin keresztül Krúdvr, Suránvi neobiedermeier fel-
fogásáig. Részletesen földolgozza Vörösmartyt és Petőfit s megállapítja, hogy 
mindkettő költészetében döntő jelentőségű a biedermeier, bár éppen Vörösmartyt 
nehezen tudjuk elképzelni, mint ennek képviselőjét. Petőfi többrétű egyéniségé-
ben pár vonás mutat erre, de ő is, mint minden zseni, nem szorítható egyes 
ízlésáramlat Prokrustes-ágyába. A kisebb egyéniségek sokkal jobban beleillenek 
a biedermeieri fejlődéstörténetébe. Mellettük Garay, Tompa költészetének mutat 
rá kétségtelenül biedermeier elemére. A szellemes könyv értékét nagyban emali 
a francia- és németnyelvű összefoglalás. Kozocsa Sándor. 



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

Alszeghy Zsolt. Baros Gyula, Brisits Frigyes, Pintér Jenő.) 

I. F o l y ó i r a t o k . 

A Cél . — 1935. évf. 5. sz. Méhely Lajos: Magyar írók — zsidó írók. 
Vita egy meg nem nevezett „héber bulvárlap"-pal, amely A Cél áprilisi kisebb 
cikkeit — állítólag — hazugságnak nyilvánította. 

A k a d é m i a i Ér te s í tő . — 1935. évf. Jan.—március. Lukinich Imre: 
A M. T. Akadémia Történettudományi Bizottsága másolat- és kéziratgyüjte-
mtnyének ismertetése. Irodalomtörténeti vonatkozású utalásokban is gazdag 
közlemény. 

B u d a p e s t i Szemle . — 1935. évf. 4. sz. Csiszár Béla: Ambrus Zol-
tán. (I.) Ambrus még alig 18 éves, mikor a Fővárosi Lapoknál egy színikriti-
kájával jelentkezik. Pályája elején, mintegy öt évig, kizárólag novellákat ír, 
szerencsésen elegyítve bennük a mese naiv hangját a modern ember ironikus 
elbeszélő modorával. E mesékben azt hirdeti, hogy az élet nem más, mint ál-
landó boldogtalanság, kirívó kételyek forrása. A szkeptikus életfelfogás e ki-
józanításra törekvő tanulmányai mellett ezek a művek rámutatnak az emberi 
lét kötelességeire is. Ebben rejlik mély erkölcsi értékük. A meséken kívül, bizo-
nyára francia minták hatása alatt , Ambrus szeretettel ír meg egyes, életnézeté-
nek ábrázolására alkalmas, történeti képeket. E pályakezdő szépprózai dolgo-
zatokban csak az általános emberi problémákra figyel fel. ö t is érdeklik ugyan 
a magyarság vajúdó kérdései, de a kor liberális felfogásához illően állást nem 
foglal velük szemben; szelíd mosollyal vagy óvatos tartózkodással átsiklik fe-
lettük. Regényeit könnyen vissza lehet vezetni egy közös alapképletre; ez a 
közös alap: az egyén és a társadalom viszonya egymáshoz. Hősei emelkedett 
szellemű, többnyire erős erkölcsi érzékkel felruházott, bonyolult lelkialkatú 
emberek. Becsvágyára jellemző, hogy az egyszerűbb lelkeknél inkább érdekli őt 
a művészemberek élete; e világ akkortájt még érintetlen terület a magyar iro-
dalomban. Első regényében, a Midás király-ban, egy magyar festő életpályáját 
mutat ja be. E tragikus életsorsot Ambrus művészi realizmussal rajzolta meg. 
Lélektani jellemzését sokszor teszi változatossá azzal, hogy megszemélyesíti 
az emberi lelkiismeretet, amely aztán a hőssel szellemes párbeszédeket folytat. 
Emberábrázolásának másik sajátossága, hogy hősei külső alakjáról alig szól. 
Részletes lélekrajzai olykor a cselekvény egységét veszélyeztetik; a művészi 
szerkesztés különben sem tartozik erős oldalai közé. A mű zavartalan élvezé-
sét gyakran megakasztják elnyújtott elmélkedései. A szerkezeti egység fogyat-
kozásait azonban feledteti az író művészi jellemző ereje, lélekábrázoló képessége 
és szellemes elbeszélő készsége. — Komis Gyula: Apponyi világnézete. (I.) A vi-
lágnézet a filozófia magaslatára akkor emelkedik, ha tudatos, egyetemességre 
törekvő és kritikai. Apponyi világfelfogására valóban ráillenek ezek az ismer-
tető jegyek. — 5. sz. Komis Gyula: Apponyi világnézete. (II.) Apponyi híve 
volt a liberális világnézet alaptételeinek: a jogállam, jogegj'enlőség, a szemé-
lyes és politikai szabadság elveinek. Ezeket az elveket bátran vallotta akkor 
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is, amikor a kor szelleme a liberalizmus ellen fordult. — Csiszár Béla: Ambrus 
Zoltán. (II.) Az értékes és súlyos tartalomnak megfelelő művészi külsőt, fejlett 
és hozzáillő stílusformát akart adni. Akkor azonban a magyar olvasóközönség 
műveltségi és ízlésszínvonala még jóval alacsonyabb fokon állott, semhogy ér-
demlegesen méltányolni tudta volna törekvéseit. Ebben az összeegyezhetetlen 
ízléskülönbségben rejlett valószínűleg annak magyarázata, hogy olvasótábora 
oly szűk körre korlátozódott. — Hajdú Zoltán: Irodalmunk torzított képe egy 
pályanyertes munkában. Szerb Antal kétkötetes Magyar Irodalomtörténeté-
nek tanulmányszerű bírálata a kifogások részletes felsorolásával. — 6. sz. Kor-
nis Gyula: Apponyi lilágnézete. (III .) Apponyinak különös érzéke volt a lét 
időbeli oldala iránt. Transcendens világfelfogása feltétlen módon hisz az isteni 
elvek és abszolút értékek örök megmaradásában, időtlen érvényében. — Csiszár 
Béla: Ambrus Zoltán. (III.) Művészi realizmus, színszerűség és valószerűség, 
egységes szerkezet, hű jellemrajz, az élőbeszédet visszaadó nyelv, a mondani-
való művészi formában való közlése stb., ezek voltak kritikájának legfőbb 
kánonpontjai. Alkotásai mind az elbeszélő irodalomban, mind a színibirálatban 
el nem múló értéket jelentenek. — Kornis Gyula: Gombocz Zoltán ravatalánál. 
A nemrég elhúnyt európai hírű egyetemi tanár tudományos jelentőségének és 
lelki alkatának tömör jellemzése. s. : Irodalomtörténeti dolgozatok. A Csá-
szár Elemér-emlékkönyv bíráló ismertetése. — 7. sz. Kornis Gyula: Apponyi 
világnézete. (IV.) Apponyi világnézetében a három alapérték: igazság, jóság, 
szépség egymásba olvad. Ezeket s a negyedik alapértéknek, a vallásos értéknek 
metafizikai erejét is viszonyba hozza a művészettel. Apponyi egész személyi-
sége a lelki egyensúlyra és harmóniára való törekvés szimbóluma. Érthető te-
hát mély vonzalma a zenéhez, mely lelki életének egyik legszemélyesebb eleme. 

Debrecen i S z e m l e . — 1935. évf. 3. sz. Kardos Albert: Hogy vég-
ződik az ember tragédiája" — még egyszer? Válasz Tolnai Vilmos ugyan-
ily című cikkére. Kardos szerint Madách nagy művének végsora így írandó: 
„Mondottam, ember, küzdj és bízva bizzál." — Tolnai Vilmos: Hogyan végző-
dik az „Ember Tragédiája" (II.)? Tolnai Mohácsi Jenővel szemben azt hang-
súlyozza, hogy Madách művében „az utolsó sor szükséges és szerves része a 
könyvnek". — 5. sz. Gianola Alberto: A magyar lelkület elemei „Az Ember 
Tragédiájáéban. A szerző szerint Az Ember Tragédiájában egyesítve találha-
tók a magyar lelkület lényeges elemei: 1. a hősi-fatalista elem, melyet a faj 
keletről hozott magával s amely egész történelmén keresztül egyfelől mint 
szabadságszeretet, másfelől mint az embernek a végzet és a természet erőivel 
szemben kényszerű hódolása nyilatkozik meg; 2. a keresztény elem, amelynek 
eredőjeként a végzet és a természet erői azonosakká válnak az Isten akaratával, 
s ennek folytán a balszerencsét a magyar lelkület alázatosan fogadja és a 
szenvedés előtte nem más, mint a megpróbáltatás eszköze. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. —1935. évf. 1—3. sz. Alszeghy 
Zsolt: Ismeretlen magyar dráma a XVII. század elejéről. (Adatközlés.) A bib-
liának két parabolája hódított leghatalmasabban a keresztény drámában: Lá-
zárnak és a tékozló fiúnak története. Amaz a Névtelen Comico-tragédiájába 
olvadt bele, emennek első magyar drámai feldolgozása az újabban felfedezett 
darabban maradt reánk. A magyar, verses szövegű Filius Prodigus kézirata 
egy vegyes tartalmú kötegben maradt ránk, mely ezt a címet viseli: Mis-
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cellanea Fris Valentini de Nádasd. A darab a salvatorianus ferencesek káptalani 
ünnepélyének emlékeként maradt ránk. Az írás és nyelv a XVII. század mellett 
dönt. Maga a magyar szöveg négy részből áll: 1. Prológus; 2. a Frigyszekrény-
oltáriszentségdráma töredéke; 3. a Tékozló fiú drámája, intermediumokkal ; 
4. Énekek a hét szentségről. — Király Iona: Egy XVIII. századi Szent Erzsé-
bet-legenda. A franciaországi Valenciennes-i könyvtárban őrzött kéziratos Sz. 
Erzsébet-legenda szerzője valószínűleg ferencrendi szerzetes, aki a XIII . század 
közepe táján írta művét. Forrása a Libellus de dictis quatuor ancillarum S. Eli-
sabeth confectus. — Fábián István: Gustave Lanson. (1857—1935.) Megemlé-
kezés a nemrég elhúnyt jeles francia irodalomtudósról. — Révész Mária: 
Andreas Pannonius és Dornio da Sala. Adat a magyar humanizmus történeté-
hez. — Zoványi Jenő: Két Bogáthi Fazekas Miklós. Valószínű, hogy a XVI. 
században két író szerepelt egyidejűleg e néven: az ismert költő és egy próza-
író. — Timár Kálmán: A Bánk bán-monda landaui változata. Adatközlés a 
müncheni állami könyvtár egyik, 1453-ból származó latin kézirata nyomán. — 
Kastner Jenő: Emerico Várady La letteratura Italiana et la sua influenza in 
Ungheria. Részletes bírálat. — 4—6. sz. Fest Sándor: Anonymus angol forrásai. 
Névtelenünknek ismernie kellett az 1154 előtt élt walesi Geoffrer of Monmouth 
História Regum Britanniae c. müvét, mert máskép nem volna érthető a kimutat-
ható hasonlóságok és egyezések nagy száma. Történeti, kritikai érzékben és 
felfogásban Anonymus magasan fölötte áll az angol gestaírónak. Azonban e 
hatások megállapításából önként következik, hogv a Névtelen aligha lehetett 
II. Béla király jegyzője, valószínűbb, hogy III. Béláé volt. 

Erdélyi Helikon. — 1935. évf. 5. sz. I. Szemlér Ferenc: Br. Ke-
mény Zsigmond. Kemény egész munkássága az európai szellemközösségbe tar-
tozik, regényírói és politikusi pályáján nemzetét és önmagát mindig Európá-
hoz mérte és európai méretűt is alkotott. — 7—8. sz. Tamási Aron: Levél édes-
anyámhoz Mikes Kelemenről. Életrajz levélformában: Mikesére emlékeztető, ré-
gieskedő nyelven. — Kovács László: Erdély. Móricz Zsigmond regénytrilógiá-
jának bíráló ismertetése. „Az a nyelv, melyet Móricz használ nagy történelmi 
regényében, a mai népnyelvből és régi irodalmi emlékekből komponált magyar 
nye lv , . . . olyan magyar beszéd, amelynek illúziója teljes, a gondolatokhoz 
könnyű mozgékonysággal hajló nyelv." — Vita Zsigmond: A nemzetnevelés 
eszménye és feladatai Makkai múieiben. „Makkai eszményei a történelemből 
nőttek ki, de messze vezetnek az 1920-as évek múltba néző, lírikus erdélyi ma-
gyarságának felfogásától. Makkai magáévá tette a jövő évtized sarjadzó erőit, 
kibontva és meghatározva azokat. Munkáiban már egy új erdélyi magyarság 
lelkülete él." 

E r d é l y i M ú z e u m . — 1935. évf. 1—3. sz. Tavaszy Sándor: Tudo-
mányos feladataink (tekintettel az Erdélyi Múzeum-Egyesület hetvenötéves 
múltjára). Követelnünk kell, hogy biztosíttassák annak lehetősége, hogy az 
egyetemes magyar szellemi élettel való politikamentes egység fenntartható és 
ápolható legyen. Lehetővé kell tenni tudományos művek megjelenését. Elkészí-
tendő Erdély monográfiája. Keresni kell a román tudományossággal való kap-
csolatokat. őrködni kell az Erdélyi Múzeum-Egyesület hagyományainak meg-
őrzésén. — 4—6. sz. Rajka László: Jókai román tárgyú novellái. Jókai román 
tárgyú novellái a romanticizmus hamisítatlan termékei, amelyekben elsősorban 
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a mese fontos, azután a népiesség, s ezek mellett az adatok igazsága elhalvá-
nyodik. Közöttük a „Jordaki feje" a heroikus, a „Fejedelem és Fra Diavolo" 
pedig a humoros nemben Jókai legkiválóbb alkotásai közé tartozik. 

E r d é l y i S z e m l e . — 1935. évf., 5. sz. Járosi Andor: Petiiéi lstián 
emUke. Petelei mint íróművész realista volt. A formának igazi mestere. Rövi-
den ír, meseszövése biztos s története végén fűzi hozzá a maga megjegyzését, 
mely mindig frappáns, rövid s kis tragédiáit csodálatos finomsággal, sokszor 
bájjal kíséri. — 6. sz. Gyalui Farkas: Akaratlan, de érdemes vita Petelei 
István életrajzáról. A szerző Peteleiről közölt adatai hitelességének igazolása. 
— Petur bán: Egy budapesti egyetemi tanár plágiummal vádolta meg Katona 
Józsefet, a Bánk bán hírneves szerzőjét. Waldapfel József jeles forrástanulmá-
nyának félreértésen alapuló támadása. — 7. sz. Szabó András: Egy tragikus 
sorsú székely tudós élete és halála. Emlékezés Benkő Józsefre. 

Győr i S z e m l e . — 1935. évf., 1—4. sz. Kristóf György: Dunántúli 
írók — Erdélyben. (I.) Kisfaludy Sándort Erdély, a transzilvánizmus közvetlen 
és személyes szemlélete avatta magyar íróvá! Széchenyi István 1821 július 13— 
augusztus 3 a között három hetet töl töt t Erdélyben. Az ő útjának végső indí-
téka Zsibón, az ifj. báró Wesselényi Miklóssal való ismeretségben található 
meg. Széchenyi erdélyi utazásának tapasztalatait részletesen megörökítette nap-
lójában. Megállapítható, hogy ő az erdélyi viszonyokat éles látással figyelte 
meg és sivárnak látta. Erdély bizonyos tisztelettel tekintett a nagy állam-
férfiúra. A Széchenyi-kultuszban a magyarság és románság — annak idején — 
egymással baráti kezet fogva tüntetet t Ausztria ellen és a magyar alkotmányos 
élet helyreállítása mellett. — Lám Frigyes: A győri német színészet története 
1821—1849. (I.) Történeti áttekintés a következő anyagcsoportosítás szerint: 
1. Német színészek 1821—1827. — 2. A Dunántúli Játszótársaság. — 3. Német 
színészek 1829—1833. — 4. 1834—1840. — Klemm Antal: Szeder Fábián 
nyelvművelő működése. Mutatvány annak bizonyítására, mily gazdag anyag 
hever kiaknázatlanul Szeder szépirodalmi mű\eiben a magyar nyelv szókészle-
tének történetében. — Gálos Rezső: Egykorú gúny versek II. Józsefről és magyar 
munkatársairól. Adatközlés. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1935. évf., 2. sz. Viszota 
Gyula: A kortársak Széchenyi Hiteléről. (I.) Részletes tanulmány a címben írt 
kérdésről a következő csoportosításban: 1. Hogyan nyilatkozik maga Széchenyi 
a. Hitelről?; 2. A cenzúra és a Hitel; 3. Kik nézték á t a Hitel kéziratát? 
Feltűnő, hogy Vörösmarty Mihálynak nincs nyilatkozata a Hitelről. Ezzel 
szemben mesterien fejti ki a könyv hatását a Szózat-ra Gyulai Pál a Vörös-
marty életrajznak abban a jellemzésben, amelyet a Hitelről ad. — Alszeghy 
Zsolt: A XVII. század lírai költészete. (II.) A latin himnuszköltészet volt 
a XVII. század katolikus egyházi lírájának leggazdagabb forrása. Vitatkozó 
és tanító vers aránylag kevés e gyűjteményekben. Az ősi hit büszkesége azon-
ban gyakran szóhoz jut. Ebből a lelkiségből születnek a kor Mária-dalai. A naiv 
bájnak meglepően tarka virágai e dalok ; nyelvük a latin volt, de szeretettel 
és áhítattal formálták a XVII. század énekesei magyarrá. Nemcsak hangban 
ú j ez a líra, formában is nem egy ú j kezdeményre kényszeríti az idegenből 
átvett dallam. A kor vallásos énekmondói közül a legkedveltebb Nyéki Vörös 
Mátyás volt. Beniczky Péter Magyar rithmusainak egy része imádság. Nemes 
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költői egyéniség Kohárv István. Stílusának néhány barokk furcsaságával vonja 
magára a figyelmet Kopcsányi Márton. A két Illyésnél (István- és Andrásnál) 
értékesebb a Rimay-stílust lendülettel követő Derkay György. На a XVII. 
század magyarságának erkölcsi képét Iíimay János oktató versei alapján raj-
zolnék meg, igen sötét képet kapnánk. A nemzet erkölcsi romlása feletti jajszó 
szinte minden egyebet túlharsog e korszak irodalmában. Viszont a bűn útjáról 
is csak egy kivezető utat látnak: a vallásos életet. Az oktató vers bizonyos 
mértékig függetlenül a vallásos poézistől: érdeklődésének köre tágabb. A leg-
több panasz a paráznaság ellen hangzik el. Gyakori a figyelmeztetés, hogy a 
gazdagság nem boldogít. A megrótt hibák közt egy névtelen a táncot osto-
rozza. Az általános oktatások mellett egyes foglalkozások is kapnak dicséretet 
vagy intést. Mindezek inkább művelődéstörténeti becsűek. A kompozíciók között 
van néhány érdekes (párbeszédes; álomkompozíció; képmagyarázat). A XVII. 
század politikai küzdelmeinek, a két ellenség közt való hányódásnak is gazdag 
visszhangja e kor lírája. — Hankiss János: Jókai forráshasználata. (I.) A Név-
telen vár forrása Friedrich Bülau Geheime Geschichten u. räthselhafte Men-
schen című művének Die Geheimnissvollen im Schlosse zu Eishausen felírású 
része. — Ada t t á r : Waldapfel Imre: Irodalomtörténeti adatok Rákóczi emlé-
kének történetéhez. — Gálos Rezső: Adatok XVIII. századi költészetünk német 
forrásaihoz. — U. a.: Amor és a méhek (adat Verseghy munkásságához). — 
Csűrv Bálint: Aranka Györgyhöz Irt ismeretlen levelek. (II. és bef. közi.) 
Levelek Dessewffv Józseftől, Révai Miklóstól, Perecsénvi Nagy Lászlótól, Döb-
rentei Gábortól, Molnár Borbálától. — Bánrévy György: A Lear király alap-
helyzete Fáy András Bélteky-házában. — Gulyás József: Horatius hatásának 
legkorábbi nyoma. A Postumushoz intézett óda előfordul a bártfai énekes-
könyvben is (381. 1.) s ez 1593-ban jelent meg. — Császár Elemér: Szabolcska 
Mihály levelesládájából. (I.) Benedek Elek, Beöthy Zsolt, Endrődi Sándor, 
Gárdonyi Géza levelei Szabolcskához. — Könyvismertetések. — Kozocsa Sán-
dor: Irodalomtörténeti repertórium. Az 1934. év irodalomtörténeti munkás-
sága. (II.) 

J u v e n t u s . — 1935. évf. Május. Eugenius Pintér professor Universitatis. 
Latinnyelvű üdvözlő megemlékezés abból az alkalomból, hogy a Kormányzó 
Ür őfőméltósága Társaságunk elnökét, Pintér Jenőt az egyetemi tanári címmel 
tüntette ki. 

K a l a n g y a . — 1935. évf., 3. sz. Kohlmann Dezső: Szerb-magyar iro-
dalmi kapcsolatok. Mladen Leskovac „Vitkovics Mihály élete és működése a szerb 
és magyar irodalomban" (1934) című, szerb nyelven írt munkájának ismer-
tetése és egyik fejezetének közlése egv-két érdekes adattal Kazinczy és Vit-
kovics barátságára. — 4. sz. Arató Endre: Seregszemle. A vajdasági költők 
közül egy sem bányászik a fekete föld és homokréteg alatt elterülő arany-
erekig . . . Fiskálisok és orvosdoktorok, nyafogó patikusok nem saját í tot ták ki 
a vajdasági l írát; a Duna—Tisza köze várandós még az igazi nagy lírikussal. 
— 5. sz. Szabó Lőrinc: Németh László és szerepe. Németh Lászlónak „Ember 
és szerep" című könyve „végeredményben annyira csak függvénye egy jelentős 
múltnak és egy remélhetőleg még jelentősebb jövőnek, hogy azok számára, akik 
sem rajongani, sem szörnyűködni nem akarnak, az egész mű tulajdonképen 
kívülesik az értékelés határán". 
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K a t o l i k u s Szemle . — 1935. évf., 4. sz. Pitroff Pál: A lélek szerepe 
Petőfi titoklátásában. Petőfi költészetében nincs semmi, ami okkultnak vagy 
rendellenesnek volna mondható. Ihlete azonban olyan rendkívül mély, hogy 
titokzatosnak látszó esztétikai szépségeket tár fel. — Alszeghy Zsolt: Szépiro-
dalmi szemle. Pékár Imre: Attila, — R. Berde Mária: Szentségvivők, — Szé-
kely Mózes: Csütörtök című regényének s az újabb lírai köteteknek — köztük 
Bárd Miklós újabb költeményeinek — bíráló ismertetése. — Erőss Alfréd: 
Scheeben és Prohászka, két modern misztikus. A német és magyar katolikus 
egyházi férfiú párhuzamos jellemzése születésük százéves fordulója alkalmából. 
—• 6. sz. Alszeghy Zsolt: Szépirodalmi szemle. Váth János: A déli harangszó,— 
Szentmihályiné Szabó Mária: Emberé a munka, — Rédey Tivadarné: Kassai 
ifiasszony, — Kemény János: Kutyakomédia, — Árkossy Károly: A tömegek 
golgotáján című szépprózai művek bíráló ismertetése. — 7. sz. Szabó Zoltán: 
A könyv és a falu. A Fiatal Magyarság Szociográfiai Munkaközösségének kere-
tében végzett kutatások alapján készült, érdekes észrevételekben gazdag, hiteles 
adatokra támaszkodó tanulmány a falusi olvasó és az irodalom viszonyáról. 

K é p e s K r ó n i k a . — 1935. évf., 15—16. sz. Boldizsár Iván: Pintér 
Jenőnél, a magyar irodalomtörténetírás művészénél. (Két képpel.) „Ha egy író 
vagy tudós neve még életében fogalommá emelkedik, az dicsőségesebb minden 
dicsőségnél. Pintér Jenő elérte ezt." 

Koszorú . — 1935. évf., 3. sz. Pékár Gyula: Rákóczi és Petőfi. Alkalmi 
megemlékezés. — Hegedűs Lóránt: Petőfi és Kossuth. „Petőfi és Kossuth lengik 
körül a szabadságnak azt a kis mécsesét, amelyet minden mást félretéve és 
minden káros divatot elvetve a magyar költőknek kell ápolniok." — (G. J . ) : 
A rádió irodalmi politikája. A cikkíró felhívja a figyelmet Németh László 
irodalompolitikájára s tiltakozik az ellen. „ . . . a rádió irodalmi műsora . . . 
határozott baloldali be tö rés . . . , amely a közönséget baloldali irodalmi szel-
lemmel telíti m e g . . . Vájjon nem volna-e helyes, ha a rádió nem pusztán a 
kereskedelmi minisztérium hatáskörébe tartoznék, hanem szellemi részére fel-
ügyeleti jogkört kapna — természetszerűleg — a kultuszminisztérium is?" —. 
(1. b.): A Baumgarten-dlj sorsa. „Akik eddig a Baumgarten-díjban részesültek, 
egy-két kivétellel szinte mindnyájan annak az iránynak egyoldalú képviselői, 
melyet a díjkezelő kurátor szolgál, a Nyugatnak . . . , nem volna-e itt az ideje, 
hogy az alapítványt ellenőrző magas minisztérium . arra szorítsa a kura-
tóriumot, hogy nézzen körü l . . . valahová oda, ahol a nyugati eszméket magyar 
elmével bírálják és magyar szívvel értékelik." — 4. sz. Lázár Béla: Az amazon-
királynő. (Részlet egy Pekár-tanulmányból.) Mikor 1920 ban ez a regény meg-
jelent, a világ kaotikus zajában senki sem hallotta meg csendes hangját. I t t 
az ideje, hogy feléje forduljon a figyelem. A költői álom szépségeit az idő 
foga nem kezdi ki. Ma vagy később, üde szépségében gyönyörködni fognak 
benne a tiszta lelkek. — Gáspár Jenő: Lemegy a nap... Novella Mikes Kele-
menről. — Vályi Nagy Géza: Petőfi. Vers. — (G. J . ) : Átértékelés az irodalom-
történetben. Szerb Antal kétkötetes magyar irodalomtörténetének elítélő bírá-
lata. — Babay József: Móra Ferenc emlékezése. Székfoglaló megemlékezés az 
elhúnyt jeles szépíróról. — N. N.: Petőfi kultusza. Adatközlés. — Felhívás 
Csengey Gusztáv szobra ügyében. A Petőfi-Társaság 1935 április 14-én moz-
galmat indított a Fogoly lengyel című ballada szerzője emlékének a miskolci 
Népkertben szoborral való megörökítése érdekében 
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L i t e r a t u r a . — 1935. évf., április 15. Az Üj-Oroszország magyar iról. 
Az összes hosszabb idő óta kint élő magyar írók írásaikban egy rendkívül érde-
kes jelenséget vetítenek ki magukból: a tudatalattiságukban mélyen legyöke-
rezett nosztalgiát. Tragikumuk a tehetségtelenségükön kívül az, hogy o t t álla-
nak az új orosz élet előtt, amelyet az oroszok náluk jobban meglátnak és 
ott állanak elhagyott hazájuk élete előtt, amelyet már nem is látnak. — V. 1. 
Holló Magda: A magyar irodalomtörténet atyjáról — a leánya. Apróságok 
Toldy Ferencről. — VI. 1. Rónay Mária: Kosztolányi Dezső beszél önmagáról. 
— Gosztonyi Lajos: Madách Imre — könyvei között. Rövid tájékoz-
tató a Nemzeti Múzeumban Kozocsa Sándortól Madách Imre könyveiből ren-
dezett kiállítás alkalmából. — Marek Antal: Komlós Aladár jubileumára. 
(Arcképpel.) Alkalmi megemlékezés. 

M a g y a r K ö n y v s z e m l e . — 1932—34. évf., 1—4. sz. Pálfy Ilona: 
.4 politikai szempontból veszélyes Anonymus. Adatok a becsi politikai körök 
idegességéről (1814-ből) arra a téves hírre, hogy Frankfurt am Mainból Ano-
nymus Gesta-jának egy másodpéldánya került elő. Még az esetleges lemásolást 
sem tar tot ták ajánlatosnak magyar tudósokra bízni. 

M a g y a r N y e l v . — 1935. évf. Losonczi Zoltán: Nyelvünk korszakai-
nak kérdése. Nyelvünk korszakfelosztási kísérleteit kezdetben történetbölcseleti 
szempontok irányították. Később, főképp a hangtörténeti kutatások fellendü-
lésével egyre jobban kezdtek jelentkezni azok az erők, melyek már magában 
a nyelv fejlődésében nyilvánulnak. Az irodalomtörténeti szempontból idegen 
mintára alkalmazott ómagyar, középmagyar, újmagyar elnevezések is ily módon 
megfelelőbb tartalmat nyertek. 

M a g y a r S z e m l e . — 1935. évf, XXIV. köt., 2. sz. Keresztúry Dezső: 
Erdély. Móricz Zsigmond regénytrilógiájának tanulmányszerü ismertetése és 
bírálata. Móriczot alkotó erőinek három jelentős összetevője mentette ki a 
naturalizmus reménytelen vállalkozásából: áradóan gazdag nyelve, ösztönös 
megfigyelő szenvedélye s letörhetetlen vágya a monumentalitás után. Erdélyt 
nem ő fedezte fel irodalmunk részére. Ez a nagy reálista a történelemből csak 
az embert l á t j a ; szép és nemtelen indulatainak és ösztöneinek kibontakozá-
sában. Divatos szóval élve: demitológizálja a történelmet azáltal, hogy az ese-
mények, erők és értékek forrásait csaknem kizárólag az ember testi-lelki való-
ságában keresi s mutatja'meg. Nem magyaráz, hanem ábrázol. Az igazán nagy 
történelmi távlat hiányzik a. főhősök képéből. A kor embertenyészetének lát-
ványa meglepően életteljes, de a vezéregyéniségek századformáló nagysága nem 
teljesen meggyőző. Móricz könyvei nagyrészéből hiányzik az öntudatos nagy 
műveltség ízléskontrollja, rostáló, építő, arányosító ereje. Ha van valami, ami 
irodalmi elméletek hatása alatt szabadult fel Móriczban, akkor az elsősorban 
„szabadszájúsága" és „sűrűvérűsége". A beszéddel való jellemzésnek nincs iro-
dalmunkban még egy ilyen mestere. „Erdély', ez a nagyvonalú és gazdag alkotás 
Móriczot írói erőinek teljében mutatja. — Eckhardt Sándor: Egy nagy tudós 
halálára. Megemlékezés Gombocz Zoltánról. 

N a p k e l e t . — 1935. évf., 4. sz. Galamb Sándor: Rákóczi a magyar 
költészetben. A nagy fejedelemmel szemben a magyar irodalom megtette a 
maga kötelességét. Alakját nem rajzolta túlságosan differenciáltnak, de a nem-
zet tudatába és képzeletébe egy nemes lélek arcvonásait kitörölhetlenül bele-
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égette. — 6. sz. Rédey Tivadar: Péterfy Jenő és a huszadik század. Péterfy 
azok egyike, akiknek olthatatlan szomjúsága az örök forrásvidékre talált rá 
a görög kultúra talajában, melyben a századvég fennhéjázó korszelleme hova-
tovább egyebet sem akart látni klasszikus-temetőnél. — Moravek Endre: Az el-
szakított magyarság és mi. Tizenöt év alatt még oda sem jutottunk, hogy 
legyen egy alaposan kiépített tudományos intézetünk, mely komoly anyagi esz-
közökre támaszkodva, rendszerezze és gyűjtse mindazt az anyagot, mely a 
magyar kisebbségek helyzetére, életére, jelenére és jövőjére vonatkozik! — Sőtér 
István: Gombocz Zoltán (1877—1935). — п.: Kádár Lehel: (1888—1935). 
— R—г.: Szávay Gyula (1861—1935). — K. S.: Kenedi Géza (1883—1935). 
Nekrológok. — 7. sz. Baráth Tibor: Rákóczi alakja a mai magyar közvéle-
ményben. Legyen értékmérőnk akár a politikai függetlenség eszméje, akár a 
teljes nemzeti gondolat, akár a dunavölgyi szempont, vagy a szent ember esz-
méje, mindig az igazi Rákóczi-lélek egy darabját látjuk. A nagy Rákóczi azon-
ban e négy portré szintézise; ez az igazi hős, ez a magyar történelem legneme-
sebb alakja. Sajnos, ma sincs megfelelő Rákóczi életrajz. Pedig nagy szükség 
volna arra, hogy a négy Rákóczi kép a közvéleményben szintetizáltassék. 

N e m z e t i F i g y e l ő . — 1935. évf., 16. sz. (IV. 11.) Sassy Csaba: Hegy-
aljai Kiss Géza 25 éves írói jubileuma. Részletes tudósítás a miskolci Lévay 
József Közművelődési Egyesülettől rendezett ünnepélyről. 

N é p t a n í t ó k Lapja . — 1935. évf., 7. sz. Gárdonyi József: Gárdonyi 
Géza ábécéje. Adatközlés. 

N é p ü n k És N y e l v ü n k . — 1935. évf., 1—3. sz. Moór Elemér: Latin-
betűs helyesírásunk eredete. Melich János legújabb elmélete szerint a latinbetűs 
magyar helyesírás megteremtőjeként Miklós püspököt, a tihanyi alapítólevél 
szerkesztőjét kell tisztelnünk. Melich szerint Miklós püspök saját latinnyelvi 
kiejtéséből indult ki, amely viszont a latinnak északfranciaországi kiejtésén 
alapult, ebből az északfranciaországi kiejtésből származott aztán a latinnak 
középkori magyarországi ejtése. Ezzel szemben Moór szerint „Ha az okleve-
lekben és egyéb emlékekben a régi magyar írási sajátosságok alakulásait és 
változásait vizsgáljuk, azt tapasztalhatjuk, hogy az általunk olaszosaknak 
mondott írási sajátosságok többségükben lassankint kimennek a használatból, 
míg a németes írási sajátosságok általában megmaradnak." 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. — 1935. 
évf, 9. sz. (május). Pintér Jenő: A magyar Tranoscius. Tranovszky György: 
Cithara Sanctorum. Régi és új egyházi énekek című munkája Vietorisz Józseftől 
származó fordításának bíráló ismertetése. „A költői értéken kívül nem közöm-
bös e gyűjtemény nemzeti fontossága sem. Németajkú és tótajkú honfitársaink 
immár hozzájuthatnak a Magyar Tranosciushoz." 

Pannonhalmi Szemle. — 1935. évf., 2. sz. Bánhegyi Jób: Szerb 
Antal Magyar Irodalomtörténete. „Művének a régi magyar irodalmat tárgyaló 
része a maga egészében tartalmasabb és gondosabb munka, mint a második 
rész, amely sok részletében elnagyolt, felületes, elfogult és felelőtlen." 

P a n n ó n i a . — 1935. évf., 4—6. sz. Kardos Tibor: Janus Pannonius 
bukása. A humanista Janus egyetlen háborút tar tot t igazságosnak: azt, amely 
a török kiűzését tűzte céljául. Mátyás király sem szívesen háborúzott. Az élet-
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nek két teljesen különböző pontjáról közeledtek egymás felé. Mátyás a te t t 
felől az ékesszólás felé, Janus a virtuális életből a kancellárnak tettekhez simuló 
levelei felé. Mátyás viágbirodalmat akart teremteni, viszont a humanista a 
szűk látókörű "nemzeti párttal, az országon kívül hadakozni nem akarókkal 
jutott önkénytelenül összhangba, pedig azok sokkal távolabb estek tőle művelt-
ségben, mint a király. A király nem vérrel, hanem ésszel győzte le a pártütőket 
és hódította vissza országait. Már ez maga is a legmélyebb szégyennel kellett, 
hogy eltöltse Janust. Nagy lélek volt, de virtuális életet élt. Azonban a 
valóság, melyet semmibe vett, végül mégis összeroppantotta. — Kastner Jenő: 
Magyar humanizmus. Horváth János Az irodalmi műveltség megoszlása című 
munkájának bíráló ismertetése. „Módszerének tárgyhoz szabott hajlékonysá-
gával tökéletesen összhangban él együtt ebben a könyvben; szellemtörténet, 
vágy, história, materiálista magyarázat, stílustörténet, filológia és bibliográfia." 

P á s z t o r t ű z . — 1935. évf., 8. sz. Járosi Andor: Petelei István. Meleg-
hangú megemlékezés a jeles erdélyi szépprózaíróról, halála 25 éves fordulóján. 
(Mutatóba: A dudásfalvi pap című Petelei-novella.) — 10—11. sz. Vita Zsig-
mond: A megvádolt erdélyi irodalom. Hitet, életcélt, hivatást mutatott az 
erdélyi irodalom a magyarságnak, még akkor is, ha sokszor nem ismerte fel 
a ma kérdéseit. A hatás értékét és eredményeit nem mérhetik fel a statisztikák, 
mert azt a lelkek őrzik, de bizonyság rá az egész közszellem változása. — 
Reischel Arthur: Pázmány Péter főiskolája. A Pázmány Péter Egyetem tudo-
mánytörténeti jelentőségének rövid ismertetése. — Gyalui Farkas: Petelei kül-
detése. Meleghangú megemlékezés a néhai jeles, erdélyi Íróról halála huszon-
ötödik évfordulóján. (Petelei István és felesége arcképével.) — Janovics Jenő: 
Hogyan került a mozgófénykép vásznára Bánk bán? A film scenáriumát a 
szerző írta. A külső felvételek színhelye gróf Komis Károly üe j melletti, XII. 
században épült szentbenedeki várának és kastélyának környéke volt. A belső 
fölvételek a kolozsvári színház műtermében készültek. A kommunizmus idején 
a filmtekercsek elpusztultak. — 12. sz. Tavaszy Sándor: Kovács Dezső (1866— 
1935). Nekrológ. 

P r o t e s t á n s Szemle . — 1935. évf., 5. sz. Karácsony Sándor: Makkai 
Sándor két regénye. A Táltoskirály és a Sárga vihar című regények bíráló 
ismertetése. „Makkai Sándor legújabb Tegényei.. . nem történeti regények, nem 
is regények; ha nagyon pontosak akarunk lenni, még azt is meg kell vallanunk, 
hogy nem szépirodalmi írásművek." — Fest Sándor: Két angol lelkész útleírása 
hazánkról (1736). Richard Pococke (1701—1765) és Jeremias Milles (1714— 
1784) úti emlékeinek ismertetése. 

S z á z a d u n k . — 1935. évf., 4—6. sz. Szent-Iványi Béla: A pietizmus 
Magyarországon. (II.) A kérdés tanulmányszerű, részletes kifejtése. A városok 
elsősorban iskoláikban látták szívesen a pietista pedagógia képviselőit. Ezek leg-
nagyobbrészt Pozsony felvilágosult, fejlődésre kész, hajlékony szervezetét és 
módszerét juttat ták a Felvidék valamennyi jelentős protestáns iskolájába. 
A pietista Hallét látogatók harmadrésze Pozsonyból származtatja magát, a 
többiek jobbára a bányavárosokból s a Szepességről és Gömör megyéből 
kerülnek ki. 
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Szegedi Füzetek. — 1935. évf., 1—4. sz. Sik Sándor: A középkori 
•magyar Szent László-himnusz eredetiségének kérdéséhez. A Peer-kódexbeli Szent 
László-himnusz latin és magyar szövege közül az utóbbi eredetiségét bizonyít-
gatja. — Mészöly Gedeon: Stílustörténeti módszerű szövegmagyarázat az 
ó-magyar Mária-siralomhoz. Mutatvány egy kéziratban levő műből. — Zolnai 
Béla: Szóhangulat és kifejező hangváltozás. (I.) Nyelvesztétikai tanulmány szá-
mos utalással a magyar költői irodalomra. — Baróti Dezső: Estike. Jegyzet 
Csokonai Vitéz Mihály Az én poézisem természete című verséhez. „Az estike, 
ez a néptől tanult egyszerű virágnév, . . . az európai irodalom egyik jelentős 
áramlatának kifejezőjévé növekedett a kozmopolita író tolla alatt ." 

S z o c i a l i z m u s . — 1935. évf., 5. sz. Fejtő Ferenc: Bacsányi János. 
A tiszta esztétikai szempontból mérlegelve, Bacsányi legtöbb verse határsére-
lem, mert azt mondta versben, amit más műfajban, értekezésben, szónok-
latban, vagy levélben hibátlanabbul mondhatott volna el. De az esztétikai ízlés-
nek akkori fokán Bacsányi és társai nem vették észre, hogy amit művelnek, nem 
költészet, hanem színes gondolkozás. 

T á r s a d a l o m t u d o m á n y . —1935. évf., Szent-Iványi Béla: Bél Mátyás 
és a magyar társadalomrajz. A Notitia Hungáriáé Novae Historico-Geographica 
(1735) című műben jelentkezett nálunk először a tervszerű társadalomvizsgá-
latra irányuló törekvés. 

T h e o l o g i a . — 1935. évf., 2. sz. Hermann Egyed: Százéves katolikus 
magyar bibliaforditási kísérletek. 1834—36-ban új bibliafordítás került a magyar 
katolikus közönség kezébe báró Szepesy Ignác pécsi püspök szerkesztésében és 
neve alat t . E fordítást évtizedekre visszamenő kísérletek előzték meg, de Szepesy 
fordítása sem elégítette ki az igényeket. A közkívánat Káldi megszokott szö-
vegéhez tért vissza. Ezt dolgozta át és lá t ta el jegyzetekkel később Tárkányi is. 

Ü j S z i v á r v á n y . — 1935. évf., 5. sz. Palásti László: Tanár úr lett 
a tanár úrból. Meleghangú megemlékezés Pintér Jenőről egyetemi tanári címmel 
való kitüntetése alkalmából. 

V a s á r n a p Arad). — 1935. évf., 6—7. sz. Sik Sándor: Arany János 
stílusművészetéről. Arany a művészi forma teremtő erejével, az ihlet pillana-
tában mindent meg tud csinálni, amit akar. — 7. sz. Gáldy László: Mécs László 
Párizsban. Az ismert költőnek március 23, 26, 29-én, a párizsi Magyar Ház-
ban, az Institut Cathologique-ben és a Sorbonne Richelieu-amfiteátrumban 
tartott nagysikerű előadóestjéről szóló részletes tudósítás. — 3. Szelle Károly: 
Érdekes, alig ismert magyar-angol vonatkozások a Szentek életében. Az állí-
tólag Szent István udvarában nevelkedett skóciai Szent Margitra vonatkozó 
— nyomtatott forrásra utaló — ismeretterjesztő adatközlés. — György Lajos: 
Egy regényfordító aradi minorita. Mateo Alamán spanyol szépprózaíró Guz-
man de Alfaracht címen ismert világhírű kópéregénye (1599) — latin szöveg 
nyomán készült —, 1822-ben Miskolcon megjelent magyar fordításának ta-
nulmányszerű ismertetése. 

V a s i Szemle . — 1935. évf. 3. sz. Kallós Zsigmond- Regős dalaink 
rejtélye. I. (A nyugati székelység a dunántúli regősénekekben.) „A székely 
ifjak közül igen sokan találtak szerető marasztalást és családi fészket Dunán-
túl. Nincs kizárva, hogy olykor ilyen új családok csoportosultak és Dunántúl 
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székely telepeket alapítottak." — Makkai Lajos: Regőlés Karaleón és Kissom-
lyón. Adatközlés. — Bencze József: Szelestey László pályafutása. Az 1821 — 
1875 ig élt vasmegyei származású költő életrajzának rövid áttekintése (két 
képpel). — 4. sz. Kallós Zsigmond: Regős dalaink rejtélye (II). ösjogi és to-
vábbi ősvallási vonatkozások a regősénekek motívumaiban. — Jacobi Lányi 
Ernő: A regös ének ritmusának néhány tulajdonsága. Belső tagozódás tekin-
tetében a regős énekek sorai páros szerkezetűek, vagy két-két egyenrangú fél-
sorra tagolhatok. Ezek a félsorok, ha rövidek, egy-egy versütemnek felelnek 
meg. Az izületszaporodásnak, félsortoldásnak nem mindig van szövegtartalmi 
oka. A dallam is a félsorok izületei szerint tagozódik. 

II. Hírlapok. 

B u d a p e s t i H ir lap . — 1935. évf. IV. 21. Mohácsi Jenő: Nógrádban, 
ahol Fráter Erzsi járt. Mutatvány a szerzőnek Madách Imrénérői készülő új 
regénye anyaggyűjtéséből. (Idézettel Vissnvovszky Rezsőnek „Pihennek a meg-
vert álmok" c. Madách-vonatkozású szép verséből.) — V. lö. Kenedy Géza meg-
halt. Hosszabb napihír. — VI. 9. Szombathy Viktor: Mennyit keresett és 
mennyit költött Jókai. Adatközlés. 

E s i K u r i r . — 1935. évf. IV. 25. Zsemley Oszkár: „Buenos Airesben 
megtalálták br. Eötvös József egyik eredeti levelét első szerelméről." Br. Eötvös 
J. 1839 ápr. 19-én Egerből Markos Péterhez írt, — Györffy Fáni iránt érzett 
vonzalmáról tájékoztató levelének közlése. A levelet Ács Páter buenosairesi ma-
gyar hírlapíró találta meg az 1849-es délamerikai magyar emigráció iratai közt. 

M a g y a r H i r l a p . — 1935. évf. febr. 10. Móra Ferenc emlékének szen-
telt cikkek: Móra István: Édesapánk. — Pálfy József: Móra Ferme hagya-
téka. — Magyar László: Szeged Móra nélkül. — Eónai Mária: Kotormány 
János emlékei arról, aki huszonnégy éven át volt a gazdája. — Góth Sándor, 
Re'le Pál: Részlet a Móra-drámából. — Supka Géza: Az „Aranykoporsó" titka. 
— (r. m.): Móra Ferenc elárvult íróasztala. — Balla Jenő: Móra Ferenc ár-
nyékában. — Sz. Szigethv Vilmos: Móra Ferenc legboldogabb évei. — Kún 
Andor: A magyar Recamier asszony regénye. Tárca Tóth Kálmán feleségéről, 
a sorsüldözött Majthényi Flóráról. — Márc. 3. Ács Tivadar: B. Eötvös Jó-
zsef levele első szerelméről. Adatközlés (Eötvös br. levele Markos Péterhez. 
Eger, 1839 ápr. 13). A levélben említett hölgy: Győrffy Fáni, egy poroszlói 
birtokos leánya. — Kemény István: .4 nagyváradi szerkesztő és újságíró. Ada-
tok Ady Endréről. — Barta Erzsébet: Két ismeretlen Ady-levél. Adatközlés. — 
Márc. 10. Károlyi Sándor: Megszólal a költő öccse. Adatok Csiky Gergelyről. 
— Móra István: Feri öcsém ifjúsága. Adatok Móra Ferencről. — Márc. 22. 
K. J.: A Himnusz költőjének leszármazottja... Adatok Kölcsey Ferencről. — 
Ápr. 16. Jónás Károly: Kozma Andor. A költő egy 1929 I. 23-án kelt leve-
lének közlése. — Június 29. If j . Hegedűs Sándor: Jókai 72 millió betűje. Érde-
kes, többnyire ismert adatok a nagy regényíró életéből. — (—m—): Reviczky 
Hugó Móra emléktáblája (képpel). 1935 júniusában leplezték le Kiskúnfélegv-
házán Móra Ferencnek — a gimnázium falába illesztett — emléktábláját, an-
nak emlékére, hogy a jeles író 38 évvel ezelőtt ott tett érettségi vizsgálatot. 
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M a g y a r s á g . — 1935. évi febr. 1. (k. i . ) : Költök, szerelmek. Tárca-
szerű cikk Balassa, Bacsányi, Csokonai, Kisfaludy S., Petőfi, Tompa és Vajda 
János szerelmi költészetéről és múzsáikról. — Febr. 17. (N. N.): Szájról szájra. 
Vegyes tá rgyú verses adatgyűjtemény a következő címek szerint csoportosítva; 
történelmi gúnyversek, — régi pajzánversek, — tréfás sírfeliratok, — kortes-
nóták, — népdalok, — Lőwy Árpád versek, Szemere Bertalan gúnyversei stb. 
— 99. sz. Katona Jenő: Gombocz Zoltán meghalt. Nekrológ az 1935 május 
1-én, 58 éves korában várat lanul elhúnyt jeles tudósról. — 100. sz. Meghalt 
Szávay Gyula. Napihír arról, hogy Szávay Gyula költő, a Kisfaludy-Társaság 
tag ja 1935 május 1-én, 74 éves korában elhúnyt. — V. 8. (N. N . ) : Petőfi 
Csapó Etelkéjének sírjáról. Csapó Mária és Csapó Etclke neve a Kerepesi-úti 
temető nyilvántartó könyveiben sem szerepel, ebből nyilvánvaló, hogy őket nem 
a Kerepesi-temetőben temették el. — V. 12. Károssy Pál: Hol van a tévedés? 
Figyelmeztetés a síremlékek és lexikonok életrajzi számadatai közti eltérésekre. 
— 152. sz. (k. i.): Ez mind kimaradt az irodalomtörténetből. Adomaszerű tör-
ténetek. 

8 Ó r a i Ú j s á g . — 1935. évf. V. 2. H. A. : Gombocz Zoltán halála. 
Hosszabb napihírszerű tudósítás az európai hírű, tudós budapesti egyetemi 
tanár elhúnytáról. 

O e d e n b u r g e r Z e i t u n g . — Friedrich L á m : Ladislaus Torkos, Bart-
mann György, Torkos László (Bp. 1934. 98 1.) с. doktori értekezésének bíráló 
ismertetése és Torkos Dongó c. versének sikerült német fordítása. 

P e s t i H í r l a p . — 1935. évf. IV. 21. Kosztolányi Dezső: Vörösmarty. 
Rövid írói arckép. „Mit csodálunk ebben a költészetben? Mély szellemiségét és 
lelkiségét." — VI. 16. Pékár Gyula : Justh Zsigmond. Meleghangú megemléke-
zés az 1894-ben Párizsban elhúnyt jeles szépprózaíróról. 

P e s t i N a p l ó . — 1935. évf. IV. 14. Török Sophie: Az irodalom tün-
dérkéje (Tóth Kálmán, Majthényi Flóra és Szemere Pál arcképeivel). Adatok 
Tóth Kálmán feleségének, Majthényi Flórának szomorú élettörténetéhez. 

Szegedi Friss Újság. — 1935. évf. 102. sz. Szegzárdy József: Tö-
mörkény István. Megemlékezés a jeles szegedi író halálának 18-ik évfordulója 
alkalmából. „Tömörkény bemutat ja a paraszttársadalom minden rétegét és sze-
retettel t á r ja fel előttünk az egyszerű és igaz magyar lelket." 

Ű j M a g y a r s á g . — 1935. évf. IV. 26. Zoltán János: Amikor Petőfi 
apja mészáros volt Kiskőrösön. Adatközlés. 

Ú j s á g . — 1935. évf. IV. 14. Szűcs Nándor : Toldi — németül. Tárca-
szerű híradás arról, hogy Engel Gusztáv 75 éves bpesti orvos lefordította né-
met nyelvre és nyomtatásban is kiadta Arany János Toldi-ját. 

Irodalomtörténet 12 
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tJj egyetemi tanárok. A Hivatalos Közlöny 1935. évi ápr. 15-i 
számában megjelent híradás szerint a Kormányzó úr ő főméltósága dr. Pintér 
Jenőt, Társaságunk elnökét, a M. T. Akadémia, a Kisfaludy- és Petőfi-Társa-
ság r. tagját a magyar irodalomtörténetírás terén szerzett érdemei elismeréséül 
az egyetemi rendes tanári címmel tüntet te ki. — A Hivatalos Közlöny 1935. 
évi későbbi tudósítása szerint a vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Alszeghy 
Zsolt állami középisk. r. tanárnak, a M. T. Akadémia 1. tagjának, Társasá-
gunk titkárának a Magyar Urai költészet története c. tárgykörből a bpesti 
Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán, — és dr. Vajthó László 
áll. középisk. tanárnak, Társaságunk választmányi tagjának a debreceni Tisza 
István Tudományegyetem bölcsészeti karán „А XIX. és XX. század magyar 
irodalma, különös tekintettel a verses műfajokra1' c. tárgykörből egyetemi ma-
gántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és őket e mi-
nőségükben megerősítette. 

Irodalomtörténeti tárgyú előadások a budapesti Rádióban. 
1935. ápr. 8. Rákóczi. I r t a : Telekes Béla. Személyek: II. Rákóczi F., Mikes 
Kelemen stb. — Ápr. 10. Benedek Elek. Benedek Marcell előadása. — Ápr. 13. 
Kosztolányi Dezső: Fanny hagyományai. — Ápr. 14. Prohászkáról. Sík Sán-
dor előadása. — Május 14. Clement Mikes et ses lettres de Turquie. Zolnai Béla 
elődása. — Május 15. Schöpflin Aladár: Gárdonyi A bor с. darabjáról. — Má-
jus 17. Babits Mihály: Vörösmartyról. — Június 25. A karthauzi. Hangjáték-
dráma három felvonásban, epilógussal. Br. Eötvös József regényéből í r t a : 
Szendrői Kovách Aladár. A zenei részeket szerezte és a kórust vezényli: Endre 
Béla. Rendező: Ódry Árpád. Személyek: Gusztáv — Uray Tivadar; Júlia — 
Tőkés Anna; Armand — Timár József; Dufey — Perényi László; Henriette — 
Medgyaszay Vilma; Az öreg gróf — Ódry Árpád; Werner — Toronyi Imre; 
Lafarel — Tarján György; Artúr — Apáthy Imre; Krupié — Timár József: 
Betti — Ágai Irén. — Július 18. Schöpflin Aladár: Arany László Délibábok 
hőse c. művéről. — Július 19. Lavotta Rezső: Drámairodalmunk és a zene. 

A „September végén" keletkezéséhez. Sándor István ilycímű ki-
sebb közleményében (Irodalomtörténet, 1935. 66. 1.) Bajza József költeményei-
nek a September végén létrejöttében való szerepéről szólva, megállapítását — 
tudomása szerint — „eddig sehol sem nyilvántartotténak mondja. A cikké-
ben foglaltak igazolására a szerző Bajza négy költeményéből, köztük az Est-
hajnal címűből is közöl párhuzamos idézeteket. E ponthoz kiegészítésül érde-
mes megemlíteni, hogy a párhuzammal szemléltetett egyezést jóval előbb Szűcsi 
József is észrevette s éppen a Sándor Istvántól idézett szakokat is közölve a 
két vers rokonságára vonatkozó nézetét így fejezte ki: „Ez a rész mintha Pe-
tőfi September végén-jének alapgondolatát pendítené meg." (L. Szűcsi J. : Ba jza 
József. Bp. 1914. 185. 1.) 
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Elhúnytak. 
ACZÉL ENDEE, hírlapíró, szül. Ungvárt 1865-ben, meghalt Budapesten 

1935 június 11-én. — Állandó munkatársa, majd szerkesztője volt a Borsszem 
Jankó c. élclapnak, amelynek Mucsa c. rovatát ő teremtette meg. 1894—97. 
főmunkatársa volt a Föv. Lapoknak, a XIX. sz. kilencvenes éveiben szerkesz-
tette a Honvéd c. napilapot; 1896. fel. szerkesztője volt a Rendőri Lapoknak; 
1901/2. szerkesztette a Közélelmezés c. szaklapot, 1901. Ney J. Jenővel a 
P. Újságot, s végül szerk.-tulajdonosa volt az Uj Hirek c. boulevard-lapnak. 
Irt Potifárné címen egy operett-librettót, amelyet 1890. fogadott el s adott ki 
megzenésítésre Major J. Gyulának a bpesti Népszínház s két humoros regényt, 
amelyek azonban könyvalakban nem jelentek meg. Álnevei: Alter, Alter ego; 
Mucsai; Szekánt. 

ANGHI ERNŐ (szentmiklósi), ny. Máv. felügyelő, szül. Kolozsvárt 1874 
április 12-én, megh. Budapesten 1935 június 20-án. — 1891 óta írt verseket fő-
városi és kolozsvári lapokba; a kolozsvári Újság-nak 1899/900. belmunkatársa 
is volt. — Munkája: Prológus. Bp., 1903. (A Tisza Kálmán-téri polg. leány-
isk. felavató ünnepélyére.) 

ASZTALOS KÁLMÁN (zilahi és szikágyfőkeresztúri) dr. jur. ügyvéd, 
szül. Kolozsvárt 1878 július 15-én, megh. Nagyenyeden 1935 június 20-án. — 
Kolozsvári jogász korában (1898/902) tárcákat, riportokat és színi kritikákat 
írt az ottani Egyetemi Lapokba és az Ellenzékbe. 1903. Nagyenyeden főszer-
kesztője lett az Erdélyi Hirlapnak, 1906—18. pedig fel. szerkesztője volt az 
Alsófehér c. hetilapnak. 

BAKONYI MIKSA, hírlapíró, szül. Dunaföldváron 1862 augusztus 23-án, 
meghalt Budapesten 1935 április 15-én. Eredetileg orvosnak készült, de a 
Magyarország és a Nagyvilág 1884. évfba írt tárcáinak sikere után a hírlapírói 
pályára lépett. 1885-ben a M. Föld, majd a M. Újság s.-szerkesztője, később a 
M. Nemzet s 1904-től haláláig Az Újság vezércikkírója és közgazdasági szer-
kesztője volt. 

BALLA ALADÁR (ireghi), dr. jur. ügyvéd, szül. Újvidéken 1867 április 
4-én, megh. Budapesten 1935 március 28 án, hajnali egy órakor. — Újvidék fő-
ügyésze, majd a koalíció alat t főispánja volt. 19.17. megválasztották függetl. 
párti képviselőnek s 1918. okt. 31. belügyi államtitkár, majd zágrábi magyar 
követ lett, de 1919 elején lemondott. Az 1919. tanácsköztársaság idején bel-
ügyminiszterséget vállalt a szegedi ellenforradalmi kormányban. 1920/22. kis-
gazdapárti programmal nemzetgyűlési képviselő volt. Cikkei a Magyarország-
ban (1909—14). 

BALLA JENŐ (bátsi). hírlapíró, szül. Budapesten 1877 június 17-én, 
megh. Szegeden 1935 június 18-án. Főleg vidéki lapokba dolgozott, legutóbb 
a Szegedi Naplóba, amelynek 1908 táján színi kritikusa is volt. E lapba írt 
humoros karcolatait Bili álnévvel jegyezte. 

BÁNYÁSZ ENDRE, r. k. esperes-plébános, szül. Harakócon (Szepes vm.) 
1870 november 4-én, megh. Szetén 1935 május 7-én. — Szentbeszédei a Iiit-
szónoklati Folyóiratban (1904), cikkei az Alkotmány, M. Állam, Magyarság 
és szepesi lapok hasábjain. 
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BÁRD REZSŐ, a Pesti Izr. Hitköas. oktatásügyi előadója, szül. Pesten 
1868 június 18-án, megh. Budapesten 1935 június 16-án (temetés napja). — 
18 évig szerkesztette az Izr. Tanügyi Értesíti5-t. Több tankönyvet írt. 

DUDITS PÁL (horeehoviczei), ny. árvaszéki ülnök, megh. Budapesten 
1935 május 20-án 66 éves korában. — Főszerk. volt A Vármegye c. lapnak. 

ÉBER LÁSZLÓ, dr. phil., voft egyet. m. tanár, a Műemlékek Orsz. Bi-
zottságának ny. előadója, szül. Pesten 1871 május 28-án, megh. Budakeszin 
1935 március 28/29. éjjelén. — Művészettörténeti tanulmányai főleg az 
Archaeol. Értesítőben és a Művészetben. — Munkái: A művészi ábrázolás az 
olasz és a németalföldi festészetben. Bp., 1894. — Donatello. (Művészeti Ktár.) 
U. o., 1903. — Művészettörténeti olvasókönyv. U. o., 1909. — Michelangelo 
élete. I r ta : Romain Rolland. Ford. (Mesterművek. 7.) U. o., (1920). — Vörösek 
és fehérek. I r ta : Ulrico Arnaldo. Ford. (Politika és Társadalom. 4.) U. o., 
[1920]. — önéletírás. Irta: Benvenuto Cellini. Ford. Szana Tamás. 2. kiad. 
Átdolg. (Mesterművek.) U. o., (.1921). — Előadások a művészetről. I r t a : 
John Ruskin. Ford. (Mesterművek. 14.) U. o., (1923). — A homályos ügy-
Reg. I r ta : Honoré de Balzac. Ford. U. o., (1923). — Daniele de Cortis. I r t a : 
Antonio Fogazzaro. Ford. (Klasszikus Regénytár). U. o., (1924). — Tyl Eulen-
Spiegel. Reg. I r ta : De Coster. Ford. Bálint Lajossal. (Klasszikus Regén* <ár.) 
U. o., (1924). — Vincent Van Gogh levelei. Ford. U. o., 1924. — Cézanne. 
í r t a : Klingsor. Ford. U. o., 1925. — Gauguin. í r t a : Rey. Ford. U. o., 1925, 
— Wagner drámája. í r t a : Burkhart. Ford. (A Kultúra Iskolája). U. o., 1925. 
— A mestermü. Reg. í r ta : Émile Zola. Ford. U. o., 1925. — Yesilise. Reg. 
í r t a : Guido de Verona. Ford. U. o., (1926). — A művészet története. í r t a 
Barát Bélával és F. Takács Zoltánnal. U. o., 1926., (2. kiad. 1934). — Művé-
szeti lexikon. Szerk. U. o., 1926., (2. kiad. Gombosi Györggyel. 1935). — 
Goriot apó. Reg. í r t a : H. de Balzac. Ford. Р. o., 1929. — A nyomorultak. 
Reg. í r ta : Victor Hugo. Ford. többekkel. U. o., 1929. — Egy bűn története. 
í r t a : V. Hugo. Ford. ü . o., 1929. — Hölgyek öröme. Reg. í r ta : É. Zola. 
Ford. U. o., 1929. — Nantas. í r t a : Ê. Zola. Ford. U. o., 1929. — Arany-
varázs és más görög legendák. í r t a : Nataniel Hawthorn. Ford. U. o., (1932). 

EGLER DÓZSA, bencés gimn. tanár, szül. Szakáiházán 1880-ban, megh. 
Győrött 1935 április 16-án. — Munkája: Ibsen drámaköltészete. Győr, 1930. 

FÉNYES LAJOS, dr. hírlapíró, megh. New Yorkban 1935 áprilisában 
51 éves korában. 1910 táján vándorolt ki az Északamerikai Egyesült Álla-
mokba, ahol az Amerikai M. Népszava munkatársa volt. 

FERENCZY PÁL (id.), a P. M. Keresk. Bank cégvezetője, megh. Buda-
pesten 1935 májusában 59 éves korában. Szerkesztette a Postás Szaknaptárt. 

FREY MELANIE (özv. Brandeis Ferencné, nemes), megh. Budapesten 
1935 június 21-én 58 éves korában. — Költeményeket írt kül. lapokba. 1935-
ben Láncszem vagyok c. versciklusával elnyerte a Petőfi Társ. I. díját. 

FUTÓ .JENŐ, dr. phil., ref. gimn. tanár, szül. Hódmezővásárhelyen 1886-
ban, megh. u. o. 1935 márciusában. 1908—18. Pápán, azontúl szülővárosában 
működött. — Munkái: Az idill eredete, fejlődése, elmélete és magyar irodalma. 
Pápa, 1912. — Herczeg Ferenc. Bp., 1927. 
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GARAMI ERNŐ, műszerészsegéd, hírlapíró, szül. Budapesten 1876-ban, 
megh. u. o. 1935 május 28 án. Mesterségét Budapesten és Berlinben folytatta, 
majd 1898. hazatérvén, a Népszava c. szociáldemokrata újság fel. szerkesztője 
lett. 1918 okt. 31-én a Károlyi-kormány kereskedelemügyi minisztere lett s 
állását a Berinkey-kormányban is megtartotta. A proletárdiktatúra alatt Svájc-
ban tartózkodott s csak a Peidl-kormány megalakulásakor tért vissza Ma-
gyarországba igazságügyminiszternek. Friedrich hatalomra jutásakor Bécsbe 
költözött, ahol Lovászv Mártonnal megindította a Jövő c. napilapot, amelyet 
Magyarországról kitiltottak. A Jövő bukása után egy bécsi kereskedésben vál-
lalt alkalmazást, majd Párizsban hírlapíróskodott, végül ismét visszatért Ma-
gyarországra s újból átvette a Népszava szerkesztését. 1906-ban megalapította 
a szociáldemokrata párt Szocializmus c. havilapját. Eredeti és fordított szo-
cialista írásai mellett, mint irodalmi jellegűek említhetők: A megváltás felé. 
Színmű 3 felv. Bp., 1909. (Bemut. a Vígszínház.) — Forrongó Magyarország. 
Leipzig—Wien, 1922. 

GERGELY SAMUEL, dr. phil. volt egyetemi m. tanár, szül. Lukafal-
ván (Maros-Torda vm.) 1845 április 2-án, megh. Hosszúfalun 1935 márciusá-
ban. — 1876—86. a gr Teleki-családnál nevelősködött, majd a család hosszú -
falusi levéltárában dolgozott. Történelmi cikkei és adatközlései a Tört. Tár-
ban (1882—) és az Erdélyi Múzeumban. Kiadta Alvinczi Péter okmánytárának 
III. kötetét (Bp., 1887) Petkó Bélával s egymaga Teleki Mihály levelezése 
I - V . kötetét (U. o„ 1905/10). 

GOMBOCZ ZOLTÁN, dr. phil. egyet. ny. r. tanár, az Eötvös-Kollégium 
igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. és ig. tagja s I. osztályának elnöke, szül. 
Sopronban 1877 június 18-án, megh. Budapesten 1935 május 1-én, a Páz-
mány-Egyetem bölcsészeti karának ülésén, amelyen mint dékán elnökölt. — Fő-
iskolai tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1900-ban sub auspiciis regis 
avatták doktorrá. Ezután Párisban, Lipcsében és Helsinkiben képezte tovább 
magát. Hazatérve, az Eötvös-Kollégium tanára lett, majd a kolozsvári s végül 
a budapesti tud.-egyetem r. tanára volt. Nagyszabású irodalmi munkásságá-
ból az irodalomtörténetet érdeklő művei: Lazarillo Tormes élete. Spanyolból 
ford. (Olcsó Ktár, 1055/6.) Bp., 1898. — A jelenkori nyelvészet alapelvei. 
U. o., 1898. — Nyelvtörténet és lélektan. Wundt néplélektanának ismertetése. 
U. o., 1903. — Honfoglalás előtti török jövevényszavaink. (A Nyelvtud. Társ. 
Kiadványai. 7.) U. o., 1908. — Képzettársítás és jelentésváltozás. (A M. Filo-
zófiai Társ. Kiadványai. 1911 : 1.) U. o., 1911. — Magyar etymológiai szótár. 
U. o., 1914-től (Melich Jánossal). — Nyelvtörténeti módszertan. (A M. Nyelv-
tud. Kézikönyve. I : 1.) U. o., 1922. — Am. őshaza és a nemzeti hagyomány. 
U. o., (1923). — Am. tört. nyelvtan vázlata. IV. Jelentéstan. (Tudom. Gyűj-
temény. 16.) Pécs, 1926. 

HORVÁTH KÂLMAN, ny. számvevőségi tanácsos,, szül. Tiszavezseny-
ben 1884 április 2-án, megh. Budapesten 1935 március 28-án. — Nyugalomba 
vonulása után mint hírlapíró a Nemz. Ujs., Magyarság és Új Magyarság cikk-
írója volt. 

KADAR LEHEL (borosjenői), szerkesztő, szül. Temesvárt 1884 január 
18 án, megh. Budapesten 1935 április 8-án. — 1903 óta irogatott 
novellákat kül. lapokba. 1909. lett hivatásos újságíró. Előbb a P. Hirl., 
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majd a B. Hirl. s végül Az Est munkatársa volt. Az Esttől 1919 őszén vált 
meg s az Uj Nemzedék munkatársa, majd a Nemz. Ujs. fel. szerkesztője lett. 
1934. a Magyarság kötelékébe lépett, de betegeskedése miatt élete utolsó évei-
ben már csak keveset dolgozhatott. — Munkái: A három galamb. Reg. Bp., 
1918. — A bagdadi vasút. Reg. U. o., 1918. — A máriás tallér. Reg. 
U. o.. 1920. 

KENEDI GÉZA, dr. jur. ügyvéd, hírlapíró, a Kisfaludy Társ. r. tagja, 
szül. Padén (Torontál vm.) 1853 november 25-én, megh. Budapesten 1935 
május 15-én déli fél 1-kor. Már pécsi jogász korában, 1876. Karay Lajossal 
megalapította a Pannónia c. társadalmi és szépirodalmi lapot. 1877. felköltöz-
vén Budapestre, a Közvélemény c. mérsékelt ellenzéki lap belmunkatársa lett. 
1881. belépett a P. Hirl. kötelékébe, amelynek 1903-ig fel. szerkesztője volt. 
Ekkor Tisza István új lapja, Az Ujs. főmunkatársa lett. 1910—18. a dárdai 
kerület országgyűlési képviselője volt nemz. munkapárti programmal. 1926-tól 
a B. Hirl. munkatársa volt. Álnevei: Geicha és Quintus. — Munkái: A Quar-
nero, Fiume és Abbázia. Bp., 1884. — A Dunától a Quarneróig. (Magyarorsz. 
Útirajzokban. V.) U. o., 1890. (Németül is megj.) — Szénrajzok. (Tárca-
cikkek.) U. o., 1894. — A világ vége. I r ta : Camille Flammarion. Ford. U. o., 
1894. — Problémák. U. o., 1899. — Gyarlóságok. U. o., 1899. — Három 
elbeszélés. (M. Ktár 174.) U. o., (1899). — Deák Ferenc emlékezete. (M. Jogáaz-
egyl. Értekezések. 228.) U. o., 1903. — Am. sajtójog, úgy, amint életben van. 
(Országgyűlési Ktár . I—II.) U. o., 1903. — Am. szerzői jog. (A M. Jogászegyl. 
Könyvkiadóvállalata. I. 2.) U. o., 1908. — Kriminális történetek. (M. Ktár. 
556.) U. o., 1909. — Védőbeszéd a Zsilinszky-fiúk pőrében. U. o., 1909. — 
Az élet könyve. U. o., 1910. — Szociológiai nyomozások. U. o., 1910. (2 köt.) 
— Száz eset az életből. U. o., 1911. Anekdóták a m. közéletből. U. o., 1912. — 
A m. sajtójog. <1914 : XIV. t . -c .> U. o., 1914. — Írások és tanulmányok. 
U. o., 1916. — Naiv emlékiratok. (M. Ktár. 809.) U. o., 1916. — A hodsa 
meséi. U. o., 1924. — Isteni színjáték. Irta : Dante. Ford. U. o., 1925. (E két 
utóbbi Kenedy Géza néven.) 

KOVÁCS DEZSŐ, ny. ref. kollégiumi igazgató, szül. Magyarláposon 
(Szolnok-Doboka vm.) 1866 december 29-én, megh. Kolozsvárt 1935 június 
17-én. — 1896-tól a kolozsvári ref. kollégiumnak* tanára, 1911—23. igazgatója 
volt. Novellái, színi kritikái és cikkei az erdélyi lapokban, továbbá a Hazánk, 
A Hét, Ország-Világ, Uj Idők és M. Szalon hasábjain. 1899. szerkesztette a 
Kolozsvári Lapok c. szépirodalmi folyóiratot, majd Kiss Ernővel az Erdélyi 
Lapokat. — Munkái: Trifolium. Elbek. Kolozsvár, 1890. (Bedo Jobbal és Fe-
kete Nagy Bélával.) — A dráma és regény határai. U. o., 1894 — Apró ko-
médiák. Elbek. U. o., 1900. — Apostolok és csavargók. U. o., 1924. — Ballag 
már a vén diák. Elbek. Berlin, 1924. 

KÜRY KLÁRA, operettszínésznő, szül. Pesten 1870 március 27-én, 
rnegh. Budapesten 1935 április 27-én. — 1893-tól több tárcát és visszaemlé-
kezést írt a B. Hírlapba, Egyetértésbe, M. Újságba, Háztartásba s más 
lapokba. 

MARTON LAJOS, ny. ref. teológiai tanár, szül. Lovasberényben 1870-
ben, megh. Budapesten 1935 június 19-én. — Főleg egzegetikával foglalkozott. 
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Említhető bibliafordításai: Ruth könyve. Bp., 1896. (Bevezetéssel és magya-
rázattal.) 

MATTYASOVSZKY KASSZIÁN (KAZMÉB), bencés gimn. igazgató, 
szül. Esztergomban 1879-ben, meggyilkolták Budapesten 1935 május 22-én. — 
Fizikai és matematikai tankönyveken és pedagógiai értekezéseken kívül, úti-
rajzokat és tárcacikkeket is írt az Alkotmány, Esztergom és Vidéke, M. Kul-
túra c. lapokba. Eredeti és fordított szentbeszédei: Sz. Gellért 1902/17), Bor-
romaeus (1910/11), Isten Igéje (1903/04); megírta több matematikus-fizikus 
rendtársa életrajzát. Hitbuzgalmi munkái: Vigilate et orate! Pannonhalma, 
1907. (3. kiad. Bp., 1913.) — A lelki élet könyve. Serdültebb ifjaknak. U. o., 
1909. (Mindkettő Nagy Balázzsal.) — Ifjúsági lelki gyakorlatok. U. o., 1909. 

RÁCZ SOMA (parasznyai), ny. áll. gimn. tanár, szül. Losoncon 1861-
ben, megh. Budapesten 1935 június 27-én. — Az 1880-as évek elején verseket 
és tárcákat írt a Kép. Családi Lapokba és az Ország-Világba. Latin tanköny-
veket is szerkesztett. 

SCHÖNFELD JÓZSEF, dr. jur. ügyvéd, szül. Tiszapéterfalván 1884 de-
cember 4-én, megh. Budapesten 1935 június 17-én. — Többekkel megalapította 
a Makkabea cionista ifjúsági egyesületet. Kisebb megszakításokkal 25 éven á t 
szerkesztette a Zsidó Szemlét. — Munkái: Vissza a gettóba! Bp., 1919. — 
Harcban a zsidóságért. U. o., 1928. 

STRAUSZ ANTAL, r. k. kanonok, szül. Nagylengyelen (Zala vm.) 1872 
április 2-án, megh. Veszprémben 1935 július 5-én. — Cikkei az Alkotmány-
ban s más kat. lapokban. — Munkái: A veszprémi Sz. László templom törté-
nete. Veszprém, 1902. — Szent beszéd, melyet 1904 júl. 3-án mondott. U. o., 
1904. — A veszprémi káptalan könyvtárának betűsoros szakcímtára. U. o., 
1904. — A veszprémi nagyprépostok. 1630—1930. U. o., 1930. 

SZABÓ BÉLA (negyedi), ny. szfőv. főszámtanácsos, szül. 1879 augusztus 
30-án, megh. Újpesten 1935 május 18-án. — Megalapította az Újpesti Naplót. 
— Munkája: Borús napok. Tárcák. Bp., 1906. 

SZÁNTÓ SOMA, ny. főgimn. tanár, szül. Szeghalmon (Békés vm.) 1864 
december 8 án, megh. Budapesten 1935 májusában. — 1898—1903. szerkesz-
tette a Munkács c. hetilapot, amelybe verseket s főleg vezércikkeket írt. 

SZÁVAY GYULA, m. kir. kormányfőtanácsos, a Kisfaludy- és Petőfi-
Társ. r. tagja, a budapesti keresk. és iparkamara ny. főtitkára, szül. Zentán 
1861 augusztus 29-én, megh. Budapesten 1935 május 1-én. — A jogot Győrött 
elvégezvén, Győr város szolgálatába lépett s előbb közigazgatási gyakornok, 
majd rendőrfogalmazó, alkapitány, községbíró, aljegyző s tb. főjegyző volt. 
1890-ben megválasztották az akkor alakult győri keresk. és iparkamara t i tká-
rává s e minőségben 1899 őszén részt vett a philadelphiai nemzetközi keres-
kedelmi kongresszuson. 1905-ben hasonló minőségben a debreceni keresk. és 
iparkamarához került. 1916-tól 1920-ig a Kamarák Orsz. Irodájának igazga-
tója volt. 1920-ban a budapesti keresk. és iparkamara főtitkára lett. 1894— 
1919. elnöke volt a Vidéki Hírlapírók Orsz. Szövetségének, 1920—25. főtitkára 
a Petőfi Társaságnak, amely 1924. költészetét nagydíjával tüntette ki. — 
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Űságírói pályáját Győrött kezdette, ahol alapítószerkesztője volt a Garabon-
ciás Diák c. élclapnak s a Győri Hirlap c. napilapnak, majd főszerkesztője a 
Debreceni Magyarságnak. — Költeményei, tárcái és közgazdasági cikkei: Győri 
Hirl. (—1915), A Hét (1891—94, 99, 902, 1904—05), Főv. Lapok (1892, 
1897—98, 1902), Kép. Családi Lapok (1892, 1905—06), M. Géniusz (1892 
- 9 3 , 97, .1901-02), Nemzet (1892), P. Hirl. (1892, 908-10) , U j Idők (1895 
99, 1904, 906, 1911—15), M. Lányok (1896, 910), Tanulók Lapja (1896—97), 
B. Hirl. (1898— 99, 902, 913—15, 17, 19), Hazánk (1899- 900, 903—05), 
M. Ipar (1899— 900, 903, 905, 15, 17), M. Pénzügy (1899, 904), P. Napló 
(1899—911), B. Napló (1900— 05), Magyarország (1900), Orízág-Világ (1902), 
Az Újság (1904—14, 17), Polit. Hetiszemle (1905—06), Debreceni Függetl. Új-
ság (1906-07 , 10, 912—13), Debrecen (1907), A Polgár (1908), Vas. Ujs. 
(1908, 10), M. Hirl. (1909—10), Honi Ipar (1910—12, 915—17), Debreceni 
Szemle (1912), Szegedi Napló (1915) stb. — Szépirodalmi és fontosabb egyéb 
munkái: Költemények. Győr, 1884. — Győr. Monográfia a város jelenkoráról, 
a tört. idők érintésével. U. o., 1885. (2 köt.) — Költemények. Bp., 1892. — 
Bosporus. Vígj. Győr, 1896. — Üjabb verses könyve. U. o., 1897. — A hír-
lapíró. Prológ. U. o., 1897. — Eleven újság. Prológ. Szeged, 1897. (2. kiad. 
Győr, 1897) — Március 15. Ünnepi előjáték. Győr, 1898. — Az első lépés. 
Verses színj. 1 felv. U. o., 1897. (A bpesti M. Szính. megnyitására.) — Ameri-
káról. U. o., 1900. — Túl a tengeren. Tanulmányok, karcolatok Amerikáról. 
Bp., 1900. — Dramolettek I. A munka. II. Parnasszus pusztulása. (Egyete-
mes Ktár. 106.) Győr, é. n. — Jucikától a lobogóig. Üjabb versek. U. o., 1902. 
— Ünnepi versek, apró színjátékok. U. o., 1902. (Így Szinnyei; Petriknél: 
Ünnepi verses játékok c.) — Csokonai köszöntése és 12 más beszéd. Debrecen, 
1905. — Vitézi énekek és más újabb versek. U. o., 1905. — A regéci kis ha-
rang. Ünnepi színj. 2 képben. U. o., 1906. — Szép Ilonka. Daljáték 3 felv. 
Vörösmarty költeménye nyomán. I r ta Vágó Gézával. U. o., 1906. (Szabados 
Béla, s nem mint Szinnyei állítja, Vágó Géza zenéjével. Bem. bpesti Kir. Szính. 
1906 X. 20.) — Vidéki Hírlapírók Orsz. Szövetsége. 1896—1907. Palócz 
Lászlóval. Szeged, 1907. — Az ezüst pohár és más újabb versek. Debrecen, 
1908. — Világosság. Mesejáték 3 felv. Ir ta Géczy Istvánnal. U. o., 1908. — 
A két leander és más újabb versek. U. o., 1910. — Mikszáthfalva. Ünnepi 
tréfa 1 felv. U. o., 1910. — Elet és iskola. Alkalmi játék. (Fiatal leányok 
Színműtára. 30.) Bp., 1914. — Őrszem a táborban. Színpadi költemény pro-
lóggal. Debrecen, 1914. — Petőfi. Alomjáték a kis katonáról. Bp., 1923. — 
Kéziratban: Dózsa György. Akad. jutalmat nyert tört. tragédia; A Martino-
vicsok. Dráma Géczy Istvánnal (akad. jutalommal kitüntetve, 1916), Lavotta. 
Színmű Géczy Istvánnal (bemut. Főv. Nyári Színkör, 1923. IX. 15.). 

SZENES ANDOR, kupléíró, szül. Budapesten 1899 ben, megh. u. o. 
1935 július 11/12. éjjelén. Eredetileg orvosnak készült, de már húszéves ko-
rában számos, népszerűvé lett kupiészöveget írt , amelyeket maga zenésített 
meg. Sok zenés újdonság verseit is ő írta; így az Andrássy-úti Szinh. francia 
újdonságainak strófái is javarészt az ő tollából kerültek ki. Unokaöccse volt 
Szenes Béla kabaréírónak. 

VADAY JÓZSEF (vadai), ny. ref. ig.-tanító, szül. Szatmárt 1863 már-
cius 23 án, megh. Budapesten április 25-én. — Számos el. isk. tankönyvön 
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kívül említhető munkái: A magyar tanférfiak és tanítónők ezredéves albuma. 
Békéscsaba, 1896. (2. kiadást ért.) — A madarak és fák napja. Nagyvárad, 
1907. (2. kiad. U. o„ é. n.) 

VABANNAY SÁNDOR, ref. lelkész, meghalt Alsóhegyen 1935 júniusá-
ban, 42 évi lelkészi szolgálat után. A B. Hirl. (1935. VI. 25. sz.) szerint állí-
tólag verskötete is megjelent. 

ZELENKA LAJOS, dr. jur. ítélőtáblai tanácselnök, felsőházi tag, ev. 
egyházker. felügyelő, szül. Miskolcon 1867-ben, megh. Budapesten 1935 már-
cius 22-én. — 1899-ben lépett a bírói pályára; 1906-ban lett táblai tanács-
elnök. — Szépirodalmi jellegű munkája: Egyes rajzok a Szentföldről. Mis-
kolc, 1899. G. P. 

Társasági ügyek. 

Titkári jelentés. 
Felolvastatott a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1935. évi március 9 i 

közgyűlésén. 

Minthogy az egyes művészetek fejlődésében eltagadhatatlanul van valami 
összefüggés, akár csak a divat szeszélyes iránya hozza azt magával, akár a 
kor uralkodó eszméjének parancsoló kényszere, talán szabad e beszámoló elején 
néhány szóban választ adnom egy, irodalomtörténeti stúdiumunkkal szemben 
elhangzott alkalmi panaszra, az úgynevezett őstehetség irodalomtörténeti meg-
becsüléséről. A képzőművészeti kiállítások újdonságai között a magát furcsa-
ságával modernnek igazoló napikritika néhány esztendeje különös érdeklődéssel 
tünteti ki azt a művet, amely a klasszikus szépséggel már úgy látszik nagyon 
is betelt műértő szemet nem bosszantja a színek és vonalak kezelésének gya-
korlott technikájával, hanem vagy szándékosan, vagy a mesterségbeli tudás 
hiánya következtében primitív ábrázolást ad. A szándékos primitívkedés két 
magyarázó okra vezethető vissza; az egyéniség keres benne valami ősibb, elő-
dök által még meg nem kötött megnyilatkozást, vagy abban a hitben él, hogy 
ősibb, azt mondhatnám talajérzéseket könnyebben tud ezen az úton a nézőben 
felkelteni. A tudatos primitívségnek ez a divatja az irodalmat sem hagyta 
érintetlenül; a prózában Balzac Contes drolatiques-ja és France Anatole fab-
liaux-utánzásai ösztönözték a stíl primitívkedésének próbájára néhány írónkat, 
de figyelemreméltó termést csak egyet regisztrálhatunk: Laczkó Géza Zrínyi-
regényét, amelynek szerzője azonban a primitívkedésből éppen a tudatos stíl-
művészet mesteri fokára emelkedett, amikor XVII. századbeli hőseit a XVII. 
század gondosan rekonstruált nyelvén beszélteti. A vers primitivkedőjét, Keleti 
Arthúrt már képzőművészeti alkotások ihlete viszi ebbe az újdonságkeresésbe. 
Padovában, a Capello Giotto félhomályában a késői középkor világába 
álmodta magát s onnan, mint egyik méltatója írja: egy misericordianus arckife-
jezésével s fél életre való impresszióval érkezett vissza. Csakhamar megtalálja azt 
az idegen költőt is, akiben a maga újságának rokonát ünnepelheti, Bodenbachot. 
Elkezdi gyűjteni a régi könyveket, s azoknak fakó könyvtábláit csodálgatja. 
Szobáját is e könyvtáblák stílusához akarja hangolni; íme egy jellegzetes 
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sarka: a középen primitív, színezett faszobor, Jézus orra nagyobb rajta, mint 
a sirató Mária feje, mely régi velencei bálból való fekete álarccal van könnye-
dén borítva. Egy kis kékszalagos va t ta bárány apró Nero-hermát béget meg. 
Ezüsttel hímzett, megfakult lila stólára egyiptomi kanopus van helyezve, a 
Nilus szent vize helyett levendulacsomó s elrágott lúdtollpennák búslakodnak 
benne. (Roboz: Az irodalom Boudoirjában, 137. 1.) Csakhogy a beteges lélek 
modernsége sehogy sem tud összhangba verődni a középkor stíljével és gyer-
mekjátékos verselgetésével; a középkort tisztelő katolikus világ blasphémiát lát 
benne, a saját fajtestvérei pedig nyersebb érzékiséget kívánnának. Mellette egy 
pap-költő is a középkor franciskánus poétáinak nyomába szegődött: Kocsis 
László. Másutt is van az ilyen stílkövetésnek nyoma a katolikus lírában; a 
legtöbb szépséget talán egy belga költő kötetei tárnak elénk: Thomas Braun 
versei (Georgiques chrétiennes, Livre des Bénédictions). Kocsis lelkében megvan 
a középkori szerzetes áhítata és megvan a Szent Ferenc követőiben hódító alázat 
is; de a naivság nagyon sokszor mesterkélt marad, a csilingelő forma kínrímek 
jajongásán épül; a képzelet szegénysége pedig nagyon hamar egyhangúságba ker-
geti. Más természetű primitívséget, a gyermeklélek naívságát ölti magára Szép 
Ernő. Gyermeki érzékenysége, ebből fakadó gyermeki szentimentalizmusa való-
ban jellegzetes, de valami groteszkséget azért érez verseiben az olvasó, s ez 
megzavarja. A gyermeki impresszionizmus művészetté nem is emelkedett nála; 
ezt csak Kosztolányi tudta elérni. Nála azonban a stíl és hang már nem primi-
tívkedő; a lélek kifejezésének tudatosan finom művészete teremti meg azt. 

A képzőművészeti kritika másik modern divatja az őstehetség-keresés. És 
éppen erről az oldalról érte vád az irodalomtörténetet, mintha az az őstehet-
séget nem becsülné meg. Amennyiben ez a vád irodalmunk múltjának megvilá-
gítását illetné, arra a legilletékesebb, Horváth János felelt meg, amikor a 
Magyar irodalmi népiességről írt munkájában megállapítja annak a népnek a 
társadalmi körét, amelyből az úgynevezett népköltészet termékei reánkmarad-
tak. De a mult század harmincas éveitől kezdve a szépirodalmi orgánumok 
nem egyszer tetszelegnek abban, hogy igazi „pór" költőtől hoznak verses meg-
nyilatkozást. De rendesen kitűnik a következő számok valamelyikében, hogy 
a pór költő a műveltebb osztályba tartozik. Farkas Gyula a Fiatal Magyar-
ország korában megállapítja, hogy a kor első nemzedéke csak a papság révén 
engedi be az irodalomba a jobbágyot, csak a második nemzedék sorában tűnik 
fel Erdélyi, Kunoss és Vajda Péter. Csakhogy ezek is intellektuális pályákon 
érvényesülnek. A szabadságharcot követő időről nincs ilyen társadalmi cenzus 
egybeállítva, de az őstehetségnek azt a faj táját , amely a maga kora divatjá-
tól érintetlenül szólal meg, hiába keressük. Nem véletlen, hogy a népszínmű-
írók javarésze színész; a kultúra nyűgöző hatását távoltartó boltospulttól 
vagy gyalúpadtól hamarosan a színházi kultúra jármába lépnek. A mult század 
végén mégis tagadhatatlanul a legtöbb „őstehetség" itt, a színműírók között 
kerül elénk; de az is kétségtelen, hogy a népszínmű realizmusának uralomra-
juttatásában nem sok részük van. A drámánál nem is igen lehet őstehetségről 
beszéni, ha a szót ebben a modern értelmezésben vesszük; a dráma már bizo-
nyos formák ismeretét követeli meg, formákét, amelyeket a színi kultúra 
teremtett meg. De felvetődhetik talán az olyan pályák emléke, mint Palágyi 
Lajosé, aki nyomdászból, Varsányi Gyuláé, aki boltossegédből lett költővé. 
Csakhogy éppen ezek mutatják, hogy tehetség hamarosan magáévá teszi azt 



FIGYELŐ 183 

a kultúrát, amit a kor közönsége megkövetel. Mert az író mindig közönséghez 
szól; mivel pedig ez a közönség eddig teljesen a műveltebb osztályból rekrutáló-
dott és ma is ez a könyvvásárló, tehát ehhez illeszkedik, hogy olvasója, vevője 
legyen. Az irodalomtörténet tehát nem foglalkozhatik külön az úgynevezett 
őstehetségekkel, mert igazibb őstehetség, mint Petőfi és Arany aligha képzel-
hető, s mégis mind a kettő a magyar irodalom klasszikusává emelkedett. Mert 
az őstehetség nem fajta, hanem a fejlődésnek egy foka, alapfoka, amelyről a 
művelődés minden poétát magasabbra emel, ha egyáltalán van benne tehetség. 
Alapjában minden meginduló tehetség őstehetség, viszont a fejlődésben meg-
akadt őstehetségből az hiányzik, ami nélkül e nevet meg nem követelheti: 
a tehetség. Amikor az irodalomtörténetíró egy-egy egyéniség kifejlődésének 
képét megrajzolja, rámutat a megindulásra is, s ot t a talajra, amelyből az író 
fakadt. Ebben az értelemben az irodalomtörténet mindig számontartotta a 
magyar őstehetségeket is. De, ha elfogulatlan szemmel nézzük a manap oly 
nagy számmal felfedezett őstehetségek útját , nagyon ritka az Erdélyi József 
fajtából való, aki megmaradt annak a földízű frisseségnek, akinek első versei 
adták; a legtöbb nagyon is mohón akar a korízléshez hozzásimulni, s hama-
rosan arról tesz bizonyságot, hogy nem a tehetsége, hanem első műveinek 
furcsasága irányította reá a figyelmet. Az értékelő és megértető esztétika 
viszont nem hagyta soha figyelmen kívül az egyéniség és a költői megnyilat-
kozás természetes összefüggésének törvényét, hiszen az igazság mindig erre 
utalta. Ennél többet a jelszavakkal játszó napikritika sem követelhet tőlünk. 

De kötelességem it t egy másik dologról is megemlékezni. 
Az irodalomtörténetírók munkáját nagyon megnehezíti az, hogy nem 

áll a rendelkezésünkre az újabb tudományos termésről áttekintő bibliográfia. 
Id. Szinnyei József tizennégykötetes műve húsz esztendeje, hogy befejeződött, 
az első kötet pedig még a mult század kilencvenes éveiben jelent meg. Hogy 
az ilyen segédkönyv mennyire nélkülözhetetlen, azt mindenki érzi, aki valami 
tudományos kérdéssel foglalkozott. De nemcsak a mi stúdiumunk szempontjá-
ból fontos az ilyen regisztráló munka, minden tudomány, amely a maga téte-
leit történeti alapon építi fel, lépten-nyomon reászorul. A magyar tudományos-
ságnak, de magának a magyar szellemnek arzenálja az a mű, amely a magyar 
szellemnek minden írásos megnyilatkozását számon tartja. Köztudomású, hogy 
tagtársunk, Gulyás Pál évtizedek óta dolgozik ennek a rengeteg munkát 
igénylő életrajzgyüjteménynek összeállításán. Azt hiszem, a magyar irodalom-
történet minden munkása egyetért velem abban, hogy nemzeti feladat lenne 
ennek a készülő hatalmas műnek sajtó alá juttatása. És ha ez így van, akkor 
ennek a közgyűlésnek is kötelessége belekiáltani a magyar életbe, hogy a 
magyar szellem fölényének igazolására meg kell hozni az áldozatot, amely a 
Magyar Írók új köteteit végre megindítja. Hiszen fegyver ez a munka, fegyver 
a magyar szellem öntudatosságának védelmére, fegyver a magyar szellem 
határonfelülvalóságának megerősítésére, fegyver a magyar szellem gúzsbakötöi-
nek erőszaka ellen. Hangsúlyozzuk tehát innen, hogy a magyar tudományosság 
követeli e munka kiadását, sürgeti megindítását, elvárja a kulturális tőkének 
erre a fontos nemzeti célra való felhasználását. 

Ami most már Társaságunk 23. esztendejének életét illeti, megállapít-
hatja folyóiratunk minden olvasója, hogy elsősorban folyóiratunkkal akarunk 
a magyar irodalomtörténet művelőinek munkás összetartói maradni, és hogy 
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ez a törekvésünk szerkesztőnk, Baros Gyula körültekintő figyelme következ-
tében eredményesen meg is valósult. A közölt tanulmányok irodalmunk múlt-
jának egész területét felölelik, nagy gonddal összeállított folyóiratszemlénk 
pedig regisztrál minden irodalomtörténeti ténymegállapítást, ami ma annyira 
felszaporodott folyóiratainkban napvilágot látott. Ez a kettős érdeme tar t ja 
egybe tagjainknak számát (272) és előfizetőinket (196). Az egymással való 
érintkezés vágya hozza egybe gyűléseinek hallgatóságát; e gyűléseken az elmúlt 
esztendőben négy értekezés hangzott el: Horváth Jánosé Janus Pannoniusról, 
Pintér Jenőé az elnöki megnyitókról, Kerecsényi Dezsőé Humanismusunk hely-
zetképéről Mátyás után és Alszeghy Zsolté egy XVII. századi verses magyar 
drámáról. E jelentésben is köszönettel kell megörökítenem azt az érdeklődést, 
amelyre e gyűlések tagtársaink, de a nagyközönség részéről is találtak; a 
M. Tud. Akadémia főtitkárának pedig e gyűlés is hálával tartozik azért a 
szíves vendéglátásért, amellyel e termet mindig rendelkezésünkre bocsátja. 
Amikor e jelentés szíves tudomásulvételét kérem, egyben indítványozom, hogy 
e köszönetről Balogh Jenő kegyelmes urat jegyzőkönyvi kivonatban értesítsük. 
Végül még kötelességem kérni a közgyűlést, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrnak az 1934. évre Társaságunknak jut ta tot t 350 pengő segélyért 
köszönetet mondjon. Alszeghy Zsolt. 

Új könyvek. 
Verses művek: 

Rimaszombati Szombathy Ilona: Kaleidoszkóp. Versek. Bp., 1934. 64 1. 
Kúnszery Gyula: Vegyétek és igyátok. Bp., 1932. 80 1. 
Bárd Miklós: Újabb válogatott költemények. Bp., 1935. 112 1. Akadémiai kiad. 
Tiboldi József: Dalos zsebkönyv. Népdalok és indulók gyűjteménye. (Hang-

jegyekkel.) Pestszenterzsébet, 1935. 86 1. 
Falu Tamás: A délutánból este lesz. H. és é. n. (Bp., 1935.) 129 1. 
Német költőkből. Lírai antológia. Ford. Bakóczi Károly. Odorhei—Székely-

udvarhely, 1935. 22 1. (Bp., Studium-bizomány.) 
Horatius Flaccus: Versek. Fordította: Trencséni József. A költő életének két-

ezredik évében. 1935. H. n. (Bp.), 36 1. 
Orosz Iván: Pán hétágú sípján. Versek. Szarvas, 1935. 62 1. A Szentesi Köz-

löny kiadása. 
Harsányi Lajos válogatott költeményei, összeállította: Bánhegyi Jób. Bp., 

1935. 224 1. Sz. István-társ. kiadása. 
Berzsenyi Dániel költeményeiből. Bp., é. n. (1935.) 36 1. (A bp. Berzsenyi D. 

reálgimn. 1933/34. évi IV. o.-nak ritmustanulmánya.) 

Elbeszélő művek: 

Kodolányi János: Fekete víz. H. és é. n. (Bp., 1935.) 255 1. Athenaeum-kiad. 
Lelkes Nándor József: Nagy idők nyomán. Bp., é. n. (1935.) 135 1. Az Orsz. 

Rákóczi Szövetség kiadása. 
Váth János: A déli harangszó. Történeti regény. Kalocsa, é. n. (1935.) 457 1. 

(Árpád-könyvek. Szerk.: Erdey Ferenc. 48—51. sz.) 
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Móra Ferenc: Parasztjaim. Bpest, 1935. 289 1. 
Szántó György: Aranyágacska. В., é. n. (1935.) Révai-kiadás, 408 1. 
Kovách Ferenc: Délibáb. (Mesék és versek.) Bp., é. n. Fráter és Társa. kiad. 
Both Andor: Mérgezők és mérgezettek. Regény. Debrecen, 1934. 168 1. Tiszán-

túli könyvkiadó r. t. 
Szentmihályiné Szabó Mária : Emberé a munka. Regény. Bp., é. n. (1935.) I. k. 

263 1., II. k. 278 1. 
Csabai István: Fakeresztek mentén — népek országútján. Élmények, tanul-

mányok az 1914—18. évi világháborúból. Bp., 1935. 434 1. Egyetemi-
nyomda. 

F. Szabó Géza: A tekintetes vármegye környékéről. Bp., 1933. 199 1. 
Bp. Hirlap kiadása. 

Vass Albert: Farkasverem. Begény. H. és é. n. (Bp., 1935.) 227 1. Révai-kiad. 
Babay József: Rózsafabot. Regény. Bp., é. n. (1935.) 207 1. 
Lévay József: Visszatekintés. Sajtó alá rendezte: Balázs Győző. Miskolc, 43 1. 

(Kiadta a miskolci réf. gimn. VIII. osztálya.) 
Nagy Sándor: Egy fiatal élet rapszódiája. (Csokonai Vitéz Mihály legifjabb 

éveinek regényes rajza. Debrecen, 1935. 255 1. Nagy Károly és társai-
kiadása. 

Mohácsi Jenő: Lidércke. (Madách Imréné Fráter Erzsébet életének regénye.) 
H. és é. n. (Bp., 1935.) 190 1. Nyugat-kiadás. 

Molnár Äkos: A császár dajkája. Regény. H. és é. n. (Bp, 1935.) 592 1. 
Dante-kiadás. 

Csanádv Sándor: Apró kalászok. Bp., 1935. 156 1. Az Orsz. Gárdonyi Társ. 
kiadása. 

Mészöly Gedeon : Földiekkel játszó . . . Csokonai Vitéz Mihály életregénye. 
Bp., é. n. (1935.) 316 1. 

Színművek: 

Böngérfi János: Testvérviszály. Történelmi színmű, öt felv. Sümeg, 1935. 92 1. 
Sarlai-nyomda. 

Berezeli A. Károly: Sámson és Delila. Szeged, 1935. 104 1. Prometheus-kiadás. 

Tudományos művek: 

Sárkány Oszkár: A tájeszmény változásai a magyar költészetben, Petőfiig. 
Bp., 1935. 96 1. 

Balogh Jolán: Márton és György kolozsvári szobrászok. Cluj-Kolozsvár, 1934 
106 1. + 15 lev. 

Túrmezei László: A Túrán Sajtóiroda és története. Bp., 1935. 80 1. 
Willer József: Byron és a modern magyar éposz. Győr, é. n. (1935.) 64 1. 
Kuzsinszky Valentin: Aquincum-Ausgrabungen und Funde. Bp., 1934. 234 1. 
Némethy Károly: A Székesfőváros kultúrpolitikájának nemzeti jelentősége. 

Bp, 1935. 29 1. 
Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege 

des Deutschtums. Nr. 1. München, 1935. 172 1. 
Balogh Károly: Egy pillantás a stregovai oroszlánbarlangba. Bp., 1935. 16 1. 
Kozocsa Sándor: Az 1934. év esztétikai munkássága. Bp., 1935. 8 1. 
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Eévész András: Bartók Béla útja. Bp., 1935. 16 1. (Különlenyomat az Apollo 
1935. évf.-ból.) 

Kardos Tibor: Reneszánsz-királyfiak neveltetése. Bp., 1935. 48 1. (Apolló-
könyvtár 3. sz.) 

Louis Sipos: Soldats français dans la guerre de l'indépendance hongroise de 
1848—49. H. és é. n. (Bp., 1935.) 6 1. Athenaeum. Société Anonyme 
et editrice. 

Prônai Lajos: A magyar nyelvi olvasmányok módszeres tárgyalása. Bp., é. n 
(1935.) 29 1. Egyetemi-nyomda. 

Merényi Oszkár: Irodalomtanítás a középiskolákban. Bp., é. n. (1935.) 30 1 
Egyetemi nyomda. (A tanítás problémái. Szerk. : Vajthó L.) 

Losonczi István: Bél Mátyás tudomány- és neveléstörténeti jelentősége. Mező-
túr, 1935. 11 1. 

Lakatos István: Magyaros elemek Brahms zenéjében. Cluj-Kolozsvár, 1935. 
11 1. (Erd. Tud. Füzetek. Szerk: György Lajos. 73 sz.) 

Előd Géza: Zilahy Károly, a hatvanas évek irodalmi ellenzékének vezéré. 
Pécs, 1935. 187 1. (A pécsi Erzsébet Tud. Egyetem Magyar Intézetében 
készült dolgozat, 75. sz.) 

Szakácsi Csorba Ferenc: Nyelvünk és a nemzeti szellem. Bp., 1935. 39 1. 
May-nyomda. 

Fináczy Ernő: Didaktika. Sajtó alá rendezte: Balassa В., Nagy J. В., Pro-
hászka L. Bp., 1935. 168 1. 

Kárpáti Aurél: A menekülő lélek. Bp., 1935. 175 1. A Vajda J.-Társaság kiad. 
W. v. Hevesy: Osterinselschrift u. Indusschrift. Leipzig, 1934. Sonderdruck 

aus Orientalische Literaturzeitung. 1934. 666—674. 1. 
Guilleaume de Hevesy: Sur la non-existence la famille des langues Austriques 

et sur le Finno-Ougrien dans l'Jnda. Paris, 1934. 3 1. Libraire P. 
Geuthner. 

Wilhelm v. Hevesy: Neue finnisch-ugrische Sprachen (Die Mundarten Indiens). 
Firenze, 1935. 12 1. Tipografia E. Ariani. 

Guillaume de Hevesy: Reponse à une critique de M. Aurelien Sauvaget. Le 
Mans, 1935. 6 1. Imprimerie Ch. Monnoyer. 

Guilleaume de Hevesy : Du danger de l'empoi des termes „langues Austro-Asiati-
ques" et „langues Austriatiques". Firenze, 1935. 8 1. Tipografia E. Ariani. 

Imre Sándor: A neveléstudomány magyar feladatai. Szeged, 1935. 136 1. (Ér-
tekezések a m. kir. Ferenc József Tud. Egyetem Pedagógiai Intézeté-
ből. 1. sz.) 

Imre Sándor : A család békéje. Bp., é. n. (1935.) 56 1. (Szülők Könyvt. 17. sz.) 
Földes Károly (és mások): Szórványainkról. (Tanulmányok az erdélyi ref. egy-

ház szórványairól.) H. n. Cluj-Kolozsvár, 1935. 152 1. „Kiáltó szó" ki-
adása. 3. sz. 

„Péntek esték". Ha t előadás (Az Ady-probléma stb.) Sárospatak, 1935. 59 1. 
Nagy Sándor: Arany Toldija. Irodalomtörténeti és széptani tanulmány. Bp., 

é. n. (1935.) 119 1. (Magyar írók. Szerk.: Vajthó L.) Egyetemi-nyomda. 
Eugenius Pintér: Literatura Wegierska. II. és é. n. 785—818. 1. (Különlenyo-

mat egy lengyel nyelvű nagy képes világirodalomtörténetből.) 
Murarik Antal: A szabad rendelkezési jog Sz. István törvényében. Bp., 1935. 

15 1. (Különlenyomat a Századok 1934. évi pótfüzetéből.) 



F I G Y E L Ő 187 

Csűrös Ferenc: Debrecen város és a tiszántúli ref. egyházkerület tulajdonát 
tevő könyvnyomda fejlődésének rövid története. Debrecen, é. n. (1934.) 22 1. 

Zoltai Lajos: Debrecen város könyvnyomdájának XVIII. sz.-i működése, ter-
mékei. Debrecen, é. n. (1934.) 36 1. 

Szalai Emil: Előadóművész, gramofónlemez, rádió. Szerzőjogi tanulmány. Bp., 
1935. 115 1. Dante-kiadás. 

Soltészné Szilárd Kató: Arany János a magyar képzőművészet tükrében. Bp., 
1935. 49—85. 1. (Különlenyomat a Bp. Szemle 1935. évf.-ból.) 

Baránszky-Jób László: Irodalomtörténet és esztétika. Bp., 1935. 18 1. (Külön-
lenyomat az Esztétikai Füzetek 1935. évf.-ból.) 

Bartmann György: Torkos László. Bp., 1934. 97 1. 
Németh Gyula: Thury József emlékezete. Bp., 1934. 31 1. Akadémiai kiadás. 
Kéky Lajos: Jánosi Béla emlékezete. Bp., 1935. 31 1. 
Incze Gábor: Szemelvények (a XVI—XVII. prot. egyházi írásból. Bp., 

1935. 96 1. 
Molnár Frigyes: A szociális egyház az emberért. Bp., 1935. 216 1. Korda-kiad. 
Csipkay Sándor: Magyar-Holland irodalmi kapcsolatok. Bp., 1935. 32 1. 
Nyelvművelő Füzetek. Akad. kiadás. Szerk.: Zsirai Miklós. 1. sz. : Szinnyei Jó-

zsef: Jó magyarság. Bp., 1935. 20 1. — 2. sz. Zolnai Gyula: Van-e szük-
ség nyelvművelésünk irányítására? Bp., 1935. 59 1. 

Kästner Jenő: Pázmány Péter gráci évei. Bp., 1935. 15 1. (Különlenyomat a 
Kat. Szemle 1935. évf.-ból.) 

Ongrádi József: A piaristák irodalomtörténeti munkássága. Bp., 1935. 96 1. 
Élet-nyomda. (A piaristák doktori értekezései az 1932. évből. 8. sz.) 

Oszetzky Dénes: A hazai polgárság társadalmi problémái a rendiség felbom-
láskor. Bp., 1935. 137 1. Egyetemi Nyomda. (A Pázmány P. Tud. Egye-
tem Tört. Szemináriumának kiadványai. 3. sz.) 

Lósy-Schmidt Ede: A foszforos gyújtók. Bp., é. n. (1935.) 39 1. Stádium. 
Várady József: Mit kíván a falu a tanítóképzéstől? Bp., 1935. 23 1. Sárkány-

nyomda. 
Méhely Lajos: Nemzeti lelkiismeretünk válsága. Bp. 1935. 14. 1. Held-nyomda. 
Papp István: A magyar nyelvtan nevelő ereje. Bp., é. n. (1935.) '0 1. (A 

tanítás problémái. Szerk. Vajthó L. 3. sz.) 
Alszeghy Zsolt: Az élet kérdése a XIX. század magyar irodalmában Arad, 

1935. 16 1. Különlenyomat a „Vasárnap" 1935. évf.-ból.) 
Vajthó László: Két költőnemzedék arca. Bp. (1935) 80 1. Stádium-kiadás. 
Elekesné Wéber Edit: Magyar táncok. Vezérkönyv a magyar tánc tanításá-

hoz. Bp. 1935. 195. 1. LXVIII. 
Kristóf György: Eminescu Mihály költeményei. Cluj-Kolozsvár 1935. 21. 1. 

(Erdélyi Tudományos füzetek. Szerk. György Lajos. 74. 1.) 
Viszota Gyula : A Széchenyi-híd története az 1836 : XXVI. t.-c. megalkotásáig. 

Bp. 1935. 144 1. Akadémiai kiadás. -
Szabó T. Attila: Kézírásos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI— 

XIX. században. Zalau-Zilah. 1934. 223 1. 
Heinrich Réz: Bibliographie zur Volkskunde der Donauschwaben. Bp., 1935. 

146. 1. (Schriftenreihe der Deutsch-ungarischen Heimatsblätter. Geleitet 
von. F. Bäsch!) 
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Papp László: Futó Jenő emlékezete. H. és é. n. Debrecen. (1935.) 4 1. (Külön-
nyomat a Prot. Tanügyi Szemle 1935. évf.-ból.) 

Domanovszky Sándor: Békefi Rémig emlékezete. Bp. 1935. 18 1. Akadémiai 
kiadás. 

Martonyi János: A közigazgatási bíráskodás rendszere Franciaországban, Bp. 
1934. 24 1. (Különnyomat a Jogászegyleti Értekezések 1934. évf-ból.) 

Langenscheidte Universalwörterbuch. Ungarische Teil I., deutsche Teil IL ; 
Deutsch-Ungarisch. Beide Teile im Ganzleinenband 1.80 Mark Langen-
scheidtsche Verlagsbuch (Prof. G. Langenscheidt) G. m. b. H., Berlin-
Schöneberg. 

Kallós Zsigmond: Regősdalaink rejtélye, I. A nyugati székelység eredete a 
dunántúli regősénekekben. Szombathely, é. n. (1935) 129—153 1. (Kü-
lönlenyomat a Vasi Szemle 1935. évf.-ból.) 

Sik Sándor: Egyetemesség és forma. (A kat. irodalom problémájához.) H. és 
é. n. Bp. (1935) 21 1. (Különlenyomat a Vigila 1935. évf.-ból.) 

Magyar Horatius. Szemelvények Horatius verseiből magyar költők átültetésé-
ben. Kerényi Károly bevezetésével, összeállította Waldapfel Imre. Bp. 
1935 172. 1. 

Bakos József: Martiális a magyar irodalomban. .A magyar epigramma forrás-
kutatásának egyik fejezete. Debrecen. Dr. Bertók Lajos kiadása. 1935. 
61 1. (Dolgozatok a Tisza I. Egyetem görög-latin phil. szemináriumá-
ból. 1. f.) 

Vetéssy Géza: Antik eposzi hagyományok Vörösmarty Mihály kisebb eposzai-
ban, különös tekintettel Vergilius Aeneis-ére. Debrecen. 1935. 18 1. Dolg. 
a Tisza I. Egyetem görög-latin szemináriumából 2. f.) 

Szekfü Gyula: A mai Széchenyi. (Eredeti szövegek Széchenyi I. munkáiból. Bp. 
1935. Révai-kiadás. 488 1.) 

Makkai Sándor : Az élet kérdezett. Tanulmányok. Bp. 1935. Révai-kiadás. F. k. 
25; И. k. 255 1. 

Batizi László. Vályi András élete és munkái. Bp., 1935. 42 1. Sárkány nyomda. 
György Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Brassóban, 1934 VIII. 26—28. 

ta r to t t XIII . vándorgyűlésének emlékkönyve. Cluj-Kolozsvár, 1935 145 1. 
Palóczi Edgár: Lengyel királyok Magyarországon. Bp., 1935. 19 1. A M. Mic-

kievicz Társaság kiadása. 
Fest Sándor: Anonymus angol forrásai. Bp. 1935. 21 1. (Különlenyomat az 

Egyet. Phil. Közlöny 1935 évf.-ból.) 
Némedi Lajos: A németség magyar szemmel. Debrecen, 1935 108 1. 
Ember Gyula: Arany gondolatvilága. Pécs, 1933 66 1. 
Koszterszitz Géza: A feddő költészet régi irodalmunkban. Bp., 1935. 48 1. 
Bada Gyula: Ü t i levelek a magyar irodalomban Mikestől Petőfiig. Bp. 1935 

47 1. 
Forhécz József: Tolnai Lajos. Bp., 1935. 116 1. 
Erdélyi csillagok. Arcok Erdély szellemi múltjából. Szerk.: Kovács László. 

H. n. 1935. 

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

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


