
T A N U L M Á N Y O K 

Dudith András. 
I r t a : KERECSENYI DEZSŐ. 

Dudith András1 (1533—1589) alakja nem tartozik irodalmi 
multunknak azok közé a tényei közé, melyeket a multismeret 
állandóan és egyforma jelentőségben számcn tartott . A részlete-
sebb reá való emlékezés csak a XIX. századig volt folytonos. 
Bá r a gondolat, különösképen pedig a vallási felfogás, melyet 
Dudith képviselt, nem illeszkedhetett bele büntetlenül XVI . és 
XVII . századunk eszmevilágába, az eszméket képviselő ember e 
két évszázadban ismert és nem egyszer emlegetett. Művei közül 
éppen a legtöbb ellenzést felidézők, a hit dolgairól vitázó leve-
lek több kéziratos másolatban terjedtek,2 mások a rejtett nyom-
dákban készült és fiktív nevű városokból keltezett unitárius 
nyomtatványokban voltak olvashatók; nevét a külföldi kortár-
sak vagy szellemi rokonok életrajzi művei elevenen tartották s 
a XVII I . századdal nálunk is meginduló polihisztori érdeklődés 
a magyar műveltség folyamába is visszavezette.3 A mult század-
dal , azonban irodalomszemléletünk természetes és szükségszerű 
„nemzeti" megszűkítése következtében neve egyre halványult s 
pusztán csak az adatbeli teljességre való törekvés hajlott feléje. 
Irodalomismeretünknek újabb formája és egy a Dudithéhoz ha-
se illó imbolygó világnézetű idő kellett hozzá, hogy az irodalom-
történeti adattá vékonyult név ismét reliefet kapott s mint a 
magyarországi erazmikus törekvések egyik képviselője fordí-
tot ta magafelé a korszerű figyelmet.' Azóta nem egy látható jele 
van annak, hogy e figyelem immár maradandó s együtt j á r iro-
dalomismeretünk teljesebbé válásával.5 Alig lehet véletlennek 

1 A reá vonatkozó irodalom egybeállítva Pintér Jenő Magyar Irodalom-
története II. köt. 502—503. 1. és Faludi János: A. Dudith et les humanistes 
français. Szeged, 1928. с. értekezésében. 

2 A ma ismeretes kéziratok valószínűleg közös forrásra mennek vissza. 
It. К. 1901. 189. 1. 

3 Sdmuelffy: Andreae Dudithii orationes f] uinn up in Concilio Trident, 
habitae. Halae, 1743. — Hrabovszky: Horehovicai D. A. élete. Tud. Gyűjt. 1817. 

4 Thienemann T.: Mohács és Erasmus. Minerva, 1923. 
5 A. Eckhardt? A. Dudith. Revue d. Etudes Hongroises. 1924. — Juhász 

Kálmán: D. A. tanulóévei. Tört. Szemle, 1926. — Faludi János: I). A. és a 
francia humanisták. Minerva, 1928. 
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nevezni, hogy ugyanebben az időben ébredt fel iránta a külföld 
érdeklődése is" és ezzel alakjának továbbélésében megismétlő-
dik az az lit. melyet a XVII I . századig bezárólag végigjárt . 
Szerteágazó, sokfelé megkapaszkodni igyekvő szelleme a XVI. 
századi középeurópai humanizmustól elválaszthatatlan s kap-
csolatai még a távolabbi Európára is kiterjednek. A reá vonat-
kozó tudnivalók összegyűjtése, írásainak egybeállítása és vizs-
gálata valóban nemzetközi feladat is lehet. Az a francianyelvű 
nagy monográfia, mely talán máig már el is hagyta a nyomdát, 
bizonyára meg is hozza majd a tudnivalók e várt teljességét s 
ezeknek az emberi és írói arcképhez szükséges együttlátását. 
Kétségtelen, hogy majd tanulni fogunk belőle, de e tanulás nem 
ment fel az oly feladatok megoldása felé igyekvéstől, amely fel-
adatok csak magyar szemmel láthatók meg. 

Tekintetünk nem is irányul most kizárólagcsan Duditli 
András felé. Nem arckép-rajz a célunk. A hitelesség kockázta-
tása nélkül alig lehetne e munkára vállalkozni. í rásainak igen 
tetemes része, főként levelei, megközelíthetetlen számunkra s 
ennek a folytonos formálódásban levő szellemnek nem egy re-
dője homályban van előttünk. Alakja azonban, még mostani 
szakgatott körvonalaival is, kikerülhetetlenül ú t jába áll annak, 
aki Mohács utáni irodalmi műveltségűnk egy-egy kibogozható 
szálát követi. Éppen az ő arcára való pil lantás adhat némi alkal-
mat arra, hogy e műveltség-vonalak egyike-másika megvilágo-
sodjék. Állandó gyorsulással lefolyt élete nem egy tekintetben 
magában hord ja bizonyos műveltségi rétegnek két évszázadra 
elosztható alakulási mozzanatait. 

Dudith András 1533-ban született Budán. E harmincas évek-
ben született Forgách Ferenc, Sámbuky János, Istvánffy Miklós 
és Berzeviczi Márton is. Észrevehető jelekkel összekapcsolt nem-
zedék tagjai . Életútjaik nemcsak alkalmilag kereszteződnek, ha-
nem néha együtt is haladnak. Oly nemzedék ez, mely ambíció-
tól és tudásvágytól fűtve fut ki az életbe. Az egy Istvánffy ki-
vételével — az ő élete a legkiegyensúlyozottabb is — művelt-
ségüknek eredő helyét Európának több fontos kisugárzó pont 
ján talál juk meg. Nagy utazásokat tesznek, kezdték légyen tanul-
mányaikat Páduában vagy Wittenbergben. Majd mindegyiknek 

0 Pierre Costil: La figure morale d'André Duditli, humaniste hongrois.. 
Revue d. Etudes Hongroises, 1П34. 
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van valami hatalmas műveltségi élménye: itt a párizsi egye-
temi tanulmányok, amott egy találkozás Medici Cosimoval, 
másutt a műveltségi és politikai nagyság felé első lendületét 
megtevő angol Erzsébet-korszak szemlélete. Az itthoni idő ked-
vezni is látszik szellemük igényeinek. Mire felnőnek, a politikai 
élet legzavarosabb évei már mögöttük vannak. Szervezés és épí-
tés indul meg a megmaradt keretekben védekezésre, megállásra 
s elmúlt nagy hagyományok restaurálására. Magában a művelt-
ségben is, úgy tetszik, éppen ő előttük volt egy a katasztrófa 
következtében létrejött szünet. A szervezésben, védelemben és ú j 
hódításokban nagy szükség van a kiművelt főkre s Oláh Miklós 
személye az a középpont, mely körül ez a nemzedék csoportosul. 
Hármukat , Dudithot, Forgáchot és Is tvánffyt ő küldi ki Olasz-
országba, Berzeviczi az ő kancelláriájában teszi meg az önműve-
lés első lépéseit. Életük kezdetben iigy iráijyul, hogy mindvégig 
hűséges szolgái lesznek a Habsburg-királyságnak. Valóban az 
egyenesebb életút csak azok számára biztosíttatott, akik e ki-
szabott keretben meg tudtak maradni. Az ebből a keretből való 
kilépés, legyen bár ennek oka a megsértett becsvágy, vagy a 
szellem magyarázatot nem tűrő kielégítetlensége, együtt jár t oly 
ingadozásokkal, melyek az idő legkényesebb kérdésében, a hit-
vallás dolgaiban nyertek kézzelfogható kifejezést.7 

Az irodalmi műveltség, melynek részesei vagy továbbépí-
tői, teljesen a latin nyelvűséghez tapad. Ha egy-egy magánlevél-
ben megszólalnak is magyarul, irodalmi munkásságuktól, akár 
költészetről, profán tudományról vagy a hit kérdéseiről van 
szó, távol van tőlük minden leereszkedő célzat vagy vulgarizáló 
törekvés, noha az ú j szükségletek nyomását ők is érzik. Sámbuky 
egyik latin dialógusában kel védelmére a már nem egy oldal-
ról támadott latinságnak. „Sokann vannak már — mondatja pár-
beszédbeli fiktív, de nagyon is eleven érvekkel dolgozó ellen-
felével —, akik a mai korban („nostra aetate") haszontalannak 
ta r t ják a beszédnek ama régi ragyogását és ennek művelését, 
sőt azt vélik, hegy ez egészen hiábavaló és méltóságukhoz nem 
i l lő . . . állítom, hogy az a latinság nem is olyan szükséges szá-
munkra („eam latinitatem haud ita necessariam"), hiszen a lati-

' A felsoroltak életrajzait és a róluk szóló irodalmat 1. Pintér Jenő i. m. 
II. köt. 518—519., 527—528. 1. — l'eress Endre: Berzeviczi Márton. Budapest, 
1911. (Tört. Életrajzok.) 

14* 
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nők! és görögök is anyanyelvüket művelték. . ."8 Egy ú j írótípus 
hangja ez, ú j etikai tartalom és a gyakorlati hasznosság meg-
szólalása. Mit felelhet erre a régi irodalmi gyakorlat emberei? 
„Nem minden — mondja —, ami nem szükséges, nevezhető azért 
haszontalannak vagy kárhoztatandónak" („ . . . non cuncta, quae 
non necessaria sunt, illico esse inutilia aut vituperanda")9 — ez 
az 1561-ben már eléggé népszerűtlen tartalmú mondat vissza-
mutat korábbi időkre és emel magasra zászlót, melyhez hűnek 
maradni az aktuális célok sem egyik, sem másik oldalán nem 
tartozik a hálás feladatok közé. De visszamutat ez a nyilatkozat 
magára ennek a nemzedéknek külföldi tanítómesterére, az ön-
magát a tudományosság korlátai közé mentő utóhumanizmus 
képviselőjére, Paulus Manutiusra, aki ugyanezekkel a szavakkal 
próbálja védelmezni több esetben is az egyedül való uralmában 
megrendített latinság ügyét.10 ' Nálunk a Mohácsot követő har-
madik évtizedben ez a nemzedéki réteg veszi át, mintegy Oláh 
Miklós kezéből, a latinságnak még a katasztrófa előtti időből 
származó hagyományát s mint ilyen az 1530-as években meg-
szólalt magyarí tó erazmistákkal szemben a politikai-egyházi 
restaurációs törekvéseknek irodalmi kíséretét adja. 

Magának Dudithnak is egyik első munkája olaszból, tehát 
egy nemzeti nyelvből való átdolgozás. A Reginaidus Polus-élet-
ra jz ra célzunk. „Latinis coloribus" dolgozik — olvassuk az elő-
szóban —, mert ezek .Jtalicis gratiores ac multo illustriores".11 

Törekvései így láthatóan visszafordítanak egy, éppen az ő gyer-
mekkorában megindult irodalmi folyamatot. Ebben az érezhető 
nyelvi reakcióban lehetetlen nem gondolnunk az öreg és min-
denünnen támadott vagy magát támadottnak vélt Erasmusra, 
aki az 1520-as évektől kezdve már majdnem bizonyos elégtétel-
lel veszi tudomásul, hogy némelyik művét vulgáris nyelvre is 
lefordítják, mert ezzel ellenfeleinek igaztalansága, rosszakarata 
széles körökben nyilvánvalóvá lesz.12 Dudith még a legszemélye-
sebb tániadtatás idején sem appellál az erőt és védelemt kínáló 

8 J. Sambucus: De imitatione Ciceroniana dialogi très. Paris, 1561. 
• U. o. 
10 „ . . . non, quaecunque necessaria non sint, propterea spernanda esse 

omnia, atque explodenda. . ." Pauli Manutii Epistolarum Libri XII eiusdem 
Praefationes . . . Lipsiae, 1669. 697. 1. 

11 Vita Eeginaldi Poli . . . Venetiis, 1563. (Aiánlás.) 
18 Levele Kassai Joh. Antoriinushoz. Desiderii Erasmi Rotcrodami Episto-

lae seleetiores. . . Wratislaviae, 1752. 397. 1. és levele Aemilius Brixiannshoz. 
IT. o. 558. 1. 



TANULMÁNYOK 195 

közvéleményre. Idegesen tiltakozik az ellen, hogy levelei, me-
lyekben hitbeli álláspontját megjelöli, védekezik és vitatkozik, 
másnak, mint a címzettnek kezébe kerüljenek. Akkor, midőn 
niegnősülésének híre már széltében elterjedt, még mindig ellene 
van, hogy a nőtlenség ellen írott véleményét terjesszék. Nein 
bánta meg — mondja —, amit írt, de ezek nem úgy vannak írva, 
hogy a tömegeknek valók volnának.13 Az egyéni szellem dolgai 
ezek: kicsiny, válogatott baráti kör, esetleg az országok sorsát 
intéző nagyok vannak hivatva arra, hogy ezeket a dolgokat meg-
értsék és tudomásul vegyék. E nemzedék írói és emberi maga-
tar tásának lényegéhez tartozik, hogy ők az utolsók, akik még 
fenn tudják tar tani az összeköttetést a szellemi érintkezés ha-
gyományos formái alapján a legkülönfélébb vallási meggyőző-
dést, tudományos érdeklődést képviselő emberekkel, bel- és kül-
földön egyaránt. Ök azok, kik az egymással való érintkezésben 
utolsónak ragaszkodnak — már a korellenesség gyakori hang-
súlyaival — a „lenitas", a „candor", a „comitas", az „amicitia" 
szavak előbbi évtizedekben oly sok stiláris szenvedéllyel meg-
töltött tartalmához. „Szelíden és barátilag légy útbaigazítóm" 
— í r ja Dudith Bèze-nek —, ő ahhoz van szokva, hogy a „charitas"-
ban és a „mansuetudo"-ban legkitűnőbb emberekkel társalkod-
jék.14 A legszemélyesebb gyönyörűségért, „privatim ad volupta-
tem"15 keres levélbeli érintkezést messze lakó kiválóságokkal, 
mindazokkal, akiknek hangja, stílusa a legbiztosabb hitelesítője 
a vonzó és ama régi humanitást sugárzó belső életnek. „Ne gon-
dolja őt senki olyan embertelennek — í r j a Károli Péternek —, 
hogy ő talán kerüli a barátkozást és érintkezést azokkal, akik a 
vallás kérdéseiben más véleményen vannak: minden jóakarat-
nak szabad ú t j a von hczzá."16 írói kifejezés és személyes maga-
tar tás oly azonosítása ez, mely Erasmus legzavartalanabb nap-
jaiban találta meg a maga mintaadó formáját . 

Mindeme inkább visszapillantó, mintsem a jelen követel-
ményei felé forduló hajlamok mellett Dudithon és társain is 
észrevehető a változás egynémely jele. Megmutatkozik ez a 

18 Levél Simlerhez és Wolfhoz. Kiadva: Socini Fausti Opera Omnia . . . 
1656. 531. 1. V. ö. Stieff: Versuch einer Geschichte v. Leben und Glaubens-
meimmgen A. Dudith. Breslau, 1756. 70. 1. (Idézett levélrészlet.) 

14 Levél Bèzehez. Socini Opera 517. 1. 
15 Levél Abraham Orteliushoz. Ecclesiae Londino Bataviae Archívum . . . 

edidit J. H. Hessel. I. Cantabrigiae, 1887. 273. 1. 
" Socini Opera Omnia. 532. 1. 
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változás abban a módban, ahogyan az örökségül kapott irodalmi 
formákat tartalommal megtöltik. Sámbukynak huszonnégyéves 
korában, 1555-ben Páduában jelenik meg egyik műve, egy verses-
kötet.17 Az egyik, akinek ajánlja, kortársa, I s tvánffy Miklós 
(a másik a fiatalon elhalt Bona György) s az ajánlásban nagy 
tisztelettel emlékezik meg Oláh Miklósról is. Az első vers neki 
is van ajánlva, a nagy pártfogónak, a tudományos és politikai 
tekintélynek. A második vers azonban már az „Ad Christum" 
címet viseli s nem más, mint könyörgés, hogy Krisztus legyen 
segítségére Magyarországnak. A harmadik vers „De conver-
sione Pau l i Oda" s a kegyelmes Is tent dicsőíti. Mindez, vala-
mint az egész kötet vallásos alaphangja, egyáltalán nem jogosít 
fel arra , hogy Sámbukyt vagy akár a hozzá közel álló kortár-
sakat egyszerre hitben erősebbeknek és buzgóbbaknak jelentsük 
ki, mint az előttük járókat , kik éppen a poézis területén mutat-
ták magukat a legpogányabbaknak: de az kétségtelen, hogy 
most a költő szükségét érzi annak, hogy ismét a vallás szó-
kincsével és lírai a t t i tűdjével egészítse ki a készen kapott iro-
dalmi stílust és műformát . Nem is tehetünk fel róluk valami 
különösen erős, konzervatív és konfesszionálisan építő vallásos 
zélust. Egész életútjuk bizonyítja ezt. Semmi más ez, mint a 
már nehezebb levegőben felnövekedő i f júság alkalmazkodása a 
környezethez, vállalása, egyelőre inkább szavakban, mint tet-
tekben és életbizonyságban, a megtérés-gondolatnak. A szavak-
ban pogánykodó humanis ta költészet Sauljai térnek meg, stí-
lusban, Pálokká. Van egy vers Sámbuky kötetében, mely a 
maga naiv formájában még pontosabb felvilágosítást adhat. 
A vers vége prózai fordításban így hangzik: 

Minden elmúlik, csak a Múzsák dicsősége él. 
Semmi sem állandó a földön . . . 
De Pallas és a nagy férfiak megmaradnak, 
Ök nem járják a pusztulás útját . . . 

Eddig a részig így í rha t t a volna meg akár Janus Pannonius, 
így í rha t ta volna meg minden utóda (amint írták is!), mindenki, 
akiben élt az eternizáló írás, az egyedül halhatat lanná tevő 
költészet szerepmámora. A fiatal Sámbuky azonban itt nem áll 
meg. Még két sorral megtoldja a verset: 

Sed magis alma tides at amor prodeseo valebunt: 
Gorgoneo semper quae potiora lacu.18 

17 Poemata Quaedam Joannix Saniburi Tirnaviensis Pannonii Patavii 
conseripta. Patavii, 155f>. 

1)1 Id. verskötet. (Varia esse doua с. vers.) 
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Az édes hit és szeretet az igazi maradandó haszon: ezek idő-
állóbbak, mint a „Gorgoneus lacus" a Pegasus patkója nyomán 
fakadt Hippocrene forrása! A megbillent versszerkezet a kor-
hoz simuló gondolat elárulója. 

Hasonló idomulást az időhöz, bár az írói kifejezésnek egé-
szen más síkján, tapasztalhatunk Dudithnál is. Verseiből alig 
egy-kettő maradt meg, az ő irodalmi indulásának jeleit egy 
ugyancsak hagyományos formában, a történetírásban kereshet-
jük. Két műve ez, mindegyik fordítás. Az első Thucidides-
kommentár, a másik tanulóévei nagy barát jának, Reginaldus 
Pólus bíborosnak az életrajza. Nincs még egy tanulmányi ág 
— mondja Dudith a Thucidides-kommentár Oláh Miklóshoz 
intézett ajánlásában —, mely az egyén számára („ad privatas 
res") nagyobb dísszel és haszonnal járna, mint a történettel való 
foglalkozás. Ez a haszon az élet minden viszonylatára kiterjed, 
annál is inkább, mert az egyén kielégítésén kívül a közjót is 
szolgálja. I t t lehet megtanulni az élet helyes berendezésének 
módját, a közösség kormányzásának formáit és lehetőségeit. 
Jellemző azonban, hogy Dudith e másunnan is eléggé ismert 
elvek felsorolása közben mily következetes gyakorisággal ka-
nyarodik vissza a történettel foglalkozás egyéni életet tágító 
és hatalmasító erejéhez. Aki nem ismeri a multat — veti 
közbe —, örökké gyermek marad, aki azonban a multismeretből 
fakadó tanulságokat „ad usum suum" fordí t ja , csodálatos hata-
lom birtokosának érezheti magát. Ismeri a legnagyobb dolgok 
kezdetét, fejlődését, végcélját; az ilyen ember „nonne non 
mediocrem sibi in omni genere sapientiam comparat?. . . nonne 
actiones hominum prospicit?" És mindezt az egyéni és közös-
ségi életet a legbelsőbb rugókig megértő, átfogó bölcsességet 
minden fáradság, veszély és kellemetlenség nélkül, sőt a lehető 
legkellemesebb módon, „in otio sedentes", olvasással, tanulmá-
nyozgatással szerezhetjük meg. Következőleg mindenkit felül-
múlnak azok, akik a történelmet írják.19 Bá r a fiatal Dudith 
itt erősen Oláh Miklós felé fordított arccal ír (a nagy pártfogó 
ugyanis ebben az időben Magyarország története megírásának 
tervével foglalkozott), mindent összevéve, nyilvánvaló, hogy a 
humanista történetírói fölény szavait ismétli meg. A történetíró 
ad ja meg a gyakorlati tanácsokat a cselekvés embereinek, de 

19 Dionysii Halicariiassei . . . De Thucydidis História Judicium . . . Vene-
tiis, 1560. (Ajánlás.) 
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ugyancsak ő gondoskodik a cselekvés embereinek írás által való 
megörökítéséről is. E hagyomány később sem sokat veszített 
erejéből, de Dudith másik történeti munkája a hagyomány 
aktuális és személyes célokhoz való simulását sejtteti. Mint 
említettük, egy olasz írónak Reginaidus Pólusról szóló pane-
girikus életrajzát ülteti át latin nyelvre. Az életrajz hőse diplo-
mata-bíboros, aki főként a pápa és Angolország között fel-
merült egyházpolitikai kérdések megoldásában fáradozott . 
A közelmúlt embere, Dudithnak személyes barát ja is és első-
sorban az a művelt pap-típus, akire egyházi és világi fejedel-
mek bízzák rá ügyeik vitelét, egyszóval olyan, amilyenné maga 
Dudith is akar lenni. Ü j hérosz ez, a megingott egyház és a 
bizonytalan politikai élet inegerősítője, kinek láttára „incredi-
bilem imitandi voluptatem" (Dudith szavai)-4 érezhet az ember. 
Renaissance-individualitás és szervezőerő, a dolgok lényegének 
fölényes ismerete és az egyházi-politikai építmény buzgó szol-
gálata teszi össze ezt az ú j hőst, aki méltóképen és az ú j idő 
követelményeinek is megfelelően áll a Mátyás királyok és az 
Attilák, a humanista történetírás nagy ábrázoltjai mellé. 

Paulus Manutius egyik levelében ezt í r j a az akkoriban 
Páduában tanuló Dudithnak: „Látom, miben fáradozol. Az üres 
ékesszólást megveted és az ügyetlen szavú bölcsességet nem 
szereted: a kettőt össze akarod egymással kapcsolni."21 Az etikai 
igényességgel magát kiegészítő, vagy legalább is a szó okozta 
botránkozást messze kerülni akaró humanizmus maga is hozzá-
látott, hogy egy újabb embernevelési eszményt tűzzön ki maga 
elé. Éppen Paulus Manutius idézett levelezése mutat ja azt a 
tetemes változást, mely e tekintetben történt. Leveleinek nagy 
része nem a „laudatio", az előbbi kor e leggyakoribb fa j tá jához 
tartozik. „Adhortatio"-k és „admonitio"-k ezek, az állás, сЯ méltó-
ság, a közösségi célokért vállalt feladat felelősség-terhének 
ismétlődő rajzai , felhívások a feladatérzés ébrentartására és a 
vállalkozásban való hűséges megállásra. Ezzel a délről terjedő, 
inkább katolikus értelmezésű, pedagogizáló humanizmussal egy-
idejűleg a protestantizmus is megkezdte az ú j típus, a „kegyes 
és művelt tevékenység" emberének a megformálását.22 Mindkét 

30 Vita Keginaldi Poli. . . 1563. (Ajánlás.) 
21 Id. Manutius-féle levélgyiijtemény 229. 1. 
22 E nevelési eszményt 1. J. M nassen: Drama und Theater der Iluma-

nistenschulen in Deutschland. Augsburg, 1929. 31—32. 1. 
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szárny kereste magában a műveltségben is az előzményt és e 
.keresés eredménye az volt, hogy az egyoldalú és éppen erkölcsi 
tartalmában sokszor kifogásolt latinitás mellé a komolyabb 
görögség tanulmányozását helyezték. A korábbi humanizmus is 
foglalkozott görög tanulmányokkal, de ezeket úgy tekintette, 
mint újabb, egy fokkal magasabbra vivő lépcsőket a szellemi 
előkelőségben. „Ne dicsekedjék tudós voltával az, aki nem is-
ineri a görögséget" — í r ja egyik versében a fiatal Sámbuky 
is.23 Paulus Manutius azzal a ján l j a tanítványát, Dudithot, egyik 
bará t j a figyelmébe, hogy pár t fogol t ja igen kiváló eredménnyel 
foglalkozott a bölcselettel, „praesertim quae de Graecis fonti-
bus hauritur".24 Ö biztatja a Thucidides-kommentár lefordítá-
sára is, maga Dudith pedig e mű előszavában különösen kiemeli, 
hogy a történetismeretben a görögök sokkal jelesebbek, mint 
a rómaiak. A század ötvenes éveiben észrevehető nálunk is egy 
kisebb görög hullám s ez egyképen eredhetett a Manutiusok 
régibb, Melanchton újabb graecizmusából, valamint Erasmus 
közöttük folyó és őket át is ható hasonló törekvéseiből. Minden-
esetre ez utóbbi volt az, aki a görög írókat legközelebb vitte a 
keresztyén erkölcshöz, sőt magához az evangéliumi kinyilatkoz-
tatáshoz is és így már önmagában is előkészítője volt az egyen-
súly megtalálásának. Bornemissza Péter Elektra-fordítása, 
Gyalui Torda Zsigmond Euripides Orestesének latinra való át-
ültetése lehet számunkra ismertebb emlékeztetője a nálunk is 
jelentkező ethizáló görögségnek. Magának Torda Zsigmondnak 
a fordítása ez érdeklődésnek mintha mind a három említett 
tényezőjét mutatná. Melanchton kívánságára vállalkozik a for-
dításra, mint múltbeli tekintélyre Erasmusra hivatkozik s a 
könyv, amelyet használ, egy Aldus-kiadású kommentár.25 Ve-
lence és Wit tenberg humanizmusa együtt formál ja a szóban is 
erkölcsösebbé válni akaró nemzedéket. Bár az emberi maga-
mutatásnak most is nem egyszer inkább csak takarója, mint 
leleplezője a leírt szó, innen kezdve lehetünk tanúi az ú j la t in 
nyelv oly átalakulásának, mely jelentések eltolódásával, ú j 
szavak belépésével adja tud tunkra a szellem éghajlatváltozá 
sait. A gazdag sokféleséget, a felszabadult ember végtelenbe 

25 Id. verskötet. (Graecae literae c. vers.) 
24 Id. Manutius-levelezés 212. 1. 
25 Euripidis Orestes . . . édita Sigismondo Geloo Pannonio interprete . . . 

Basel, 1551. (Ajánlás.) 
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tágulását jelentő „studia humanitat is" azon az líton van, hogy 
á tadja helyét a szűkebb, de kétségtelen bizonyosságot ígérő, 
„sana doctrina"-nak, a hideg és haszontalan fényességű „ele 
gantia" a nehézkesebb járású, de tartalomban mélyülő „pulchri-
tudo"-nak. A könyvkultúra nem régen még oly nagy mohósága 
is fékező erők hatása alá kerül: 

Copia librorum non est spectanda raagietri, 
Sed pot ills quantum creverit arte puer, 

Utile seleetos paucosque vidcre magistros . . . 
Et nocet auctorum et noeuit- variatio crebra, 

Ingeniiimque turbat iudiciumque rude . . .2C 

— mondja intő-óvó bölcsességgel Sámbuky verse. Nem hirde-
tendő eszmény többé a vi lág küzdelmei elől való okos félre-
húzódás sem. Még 1540-ben Sadoletus Frangepán Ferencnek azt 
ajánlja, hogy költözzék hozzá, mert ő olyan helyen lakik, hol 
a világ zavarai nem háborgathat ják. Menedéket készített mind-
azok számára, kik „a bonis diliguntur".-7 Az ú j költő más arc-
képet rajzol a „vir bonus"-ról: 

Vir bonus haud unquam refugit commune periclum 
Ciirritur ardentes interdum sponte sub igi.es: 

Proque fide cupidus spiritus astra petit.2* 

A sokat követelő időhöz idomult, kétségtelen célok felé 
irányított élet megvalósítása lett volna Dudith nemzedékének 
szavakban is rögzített feladata, a hitteljesen és művelten tevé-
kenykedő ember számukra az olvasmányaikból kivont és írá-
saikban is hirdetett életeszmény. Egy pillantás életük végére 
érezteti, hogy a kijelölt útnak együtemű tempóban való végig-
járása egyikük számára sem volt könnyű feladat. Az egyik 
Bécsbe menti a maga okosan körülbástyázott tudományosságát, 
a másik beteg testének és elégedetlen lelkének legvégső nyugal-
mát Páduában találja meg, a harmadikat egy lengyel kisváro-
sig kergeti a politikai tevékenység, Dudith pedig Boroszlóban 
hal meg. Mestere, Paulus Manutius, egyik 1565-ben kelt levelé-
ben kiközösít barátai sorából egy nevén meg nem nevezett 
valamikori jóbarátot, mert ez elhagyta a katolikus egyházat.2" 
Valószínűleg még nem Dudith rejlik e névtelen mögött, de ő 
is így járhatott . Élete tíz utolsó évének írásaiban egy szó buk-

2" Id. verskötet. (Libri c. vers.) 
27 J. SadoJeti Epistolarum Libri. . . Coloniae Agrippiniae, 1572. 
28 Id. verskötet. (Vir bonus e. vers ) 
29 Id. Manutius-levelezée 4Í19. 1. 
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kan fel többször, mely majd csak két évszázad nralva kezdi el 
a maga irodalmi pályafutását és amely leíratása pil lanataiban 
egyformán messze lendít humanista együttlét-kultusztól és 
reformációs közösségi tevékenységtől. Ez a szó: a ,.solitudo". 

Pedig nyilvános élete valóban a közhasznú tevékenység 
jegyében kezdődik. Családi hagyományai is erre utalták. Oly 
családnak a tagja, mely a délről feláramló renaissance-művelt-
ség sodrában jutott el az ország szívéig és ezzel a közéleti tevé-
kenységig. Két tanulmányút is van mögötte s a másodikat már 
különösképen a r ra használta fel — főként jogot tanult —, hogy 
a világ dolgaiban eligazodhassék. Hamar kapott egyházi java-
dalmakat. Látszik, hogy itthon nagyra értékelik s a pálya nyi-
tott a tanultság és a tet tvágy előtt. 1562-ben, huszonkilencéves 
korában, másodmagával mint császári követ jelenik meg a 
tridenti reformzsinaton. Ekkor már egészen a politikai gyakor-
lat embereként jelenik meg előttünk. Az útról még verset í r 
ugyan Oláh Miklósnak a humanista költői póz minden jelével 
és regényes részletekben bővelkedő levelet a télvíz idején meg-
tett út fáradalmairól és nehézségeiről, de ugyanakkor gondja 
van arra is, hogy Tridentbe kellően méltóságteljes külsőségek 
között vonuljanak be, hogy a levélben megcsillogtassa sa já t 
találékonyságát és követtársát a levelet olvasó előtt egy kissé 
víz alá buktassa.30 Az az öt beszéd is, melyet Tridentben mon-
dott, kétségtelenné teszi, hogy a maga munkájá t teljesen poli-
tikai értelemben fogta fel. Négy beszédében (az ötödik Miksa 
császár koronázását ünneplő dics-beszéd) voltaképen csak két 
kérdés megoldását sürgeti. Az egyik, szerinte a pacif ikálás 
egyetlen eszköze, a kehelyhasználat megengedése, a másik annak 
a szabadságnak a fenntartása, hogy a főpapoknak ne kelljen 
állandóan székhelyükön („residontia décréta") lakniuk. A poli-
tikus Dudith elhitte, hogy külsőleges engedmények a lélek 
szükségleteit kielégíthetik s a humanista Dudith a vezető elme 
mozgási szabadságát látta veszélyeztetve az erkölcsi és kor-
mányzati gyeplőket szorosabbra fogni készülő egyházi meg-
mozdulásban. A sajá t korával való ellentétbe kerülésnek i t t van 
a kezdete. A hiten politikát ért és szabadságot hirdet a hatalom 
alá kerülés idején. 

Négy tridenti beszéde alkalmas arra, hogy szerzőjük arca 

30 Hegedűs István: D. életéhez. It. К. 19<Ю. 471. 1. 
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előtt egy p i l l a n a t r a megállapodhassunk. Az első beszéd fo rmás 
bemutatkozás, hódolat megbízói és a n a g y elhatározásokra 
készülő zsinat előtt. Nagy részét elfoglalja a magyar- és német-
országi egyházi-poli t ikai helyzet rajza. A kép sötét, hogy Dudith 
annál ragyogóbbra festhesse a magyarság régi vallásosságát és 
a nyugat védelmében fáradó vitézségét.31 Csak a második be-
szédben áll elő konkrét javaslatával , tudnii l l ik, hogy a zsinat 
tegyen engedményeket . „Misericordiae n u n c tempus est"32 — 
mondja, érzelmi hatásokra törekszik, aká r midőn az elszakadni 
kívánó németséget szólítja fel a visszatérésre, akár s a j á t hazá-
járól emlékezik. „De te vero, quid dicam, opibus oliin vi r isque 
florens, infe l ix mea patria!"33 Szó és forma egyaránt ha ta lmá-
ban van s az időnkint felhullámzó lélek még pontosan e l fér a 
humanista r e t o r i k a fegyelmező kereteiben. Az utolsó két be-
szédben már erőtlenek ezek a keretek. Maga mondja, hogy 
„sane, nude et simpliciter a tque aperte" beszél s mintha la t in-
ságában, hangsú lya iban és mondatainak vonalaiban ugyanaz a 
változás tö r ténnék meg, m i n t ami a X V I . századi m a g y a r 
prózastíl n a t u r á l i s erejét hozta magával. A kérdések, a felkiál-
tások halmozva űzik egymást, a stílus szinte csak egyetlen em-
bert lát má r m a g a előtt, ak i t a hűvösen fo rmál t szó nem tud 
meghatni, közel kell hozzá lépni s arcába kell kiáltani: „Miért 
adott az Is ten nektek észt, miér t áldott meg szemetek szép vilá-
gával?" („Cur deus vobis mentem dedit? cu r pulcherr ima vor 
oculorum possessione ditavit?) Ünja a végnélkül i vi tákat és a 
dogmatikai disputációk e v i rágkorában azt a veszélyes ki jelen-
tést teszi, hogy mindezt u t a l j á k „ad scholas et otiosos doctores", 
az iskolákba és a ráérő tudósokhoz, mert i t t most azonnal dön-
teni kell, az emberek a rögtöni igazságra éhesek, „omnis Veri-
tas hoc tempore est declaranda!"34 

Ezt a rög tön i és tel jes igazságot azonban akkor m á r a 
másik oldalon állók kínál ták. Dudith életrajzából ismeretes, 
hogy a zsinatot ott is kellett hagynia. Közvet len fel jebbvalói 
kegyét nem é r in t e t t e tr identi szereplése. Ami t ott képviselt, nem 
is állt nagyon ellentétben az itthoni poli t ikai gondolkozással s 
bizonyára m a g á n a zsinaton is sokan, első helyen az északi orszá-

31 Sámuelffy id. kiad. 8. 1. 
52 U. o. 25. 1. 
38 U. o. 24. 1. 
34 U. o. 59. 1. 



TANULMÁNYOK 
195 

gok kiküldöttei, lehettek vele azonos nézeten. Dinasztikus hű-
sége is egész életén át megingathatatlan volt. Hazatérése után 
pécsi püspök lett s ú jabb hivatalos megbízatást kapott. E meg-
bízás már tisztán világi természetű volt: a lengyel király és 
felesége, Miksa császár nővére, közötti ellenségeskedés likvidá-
lása. Később a császár állandó lengyelországi követté nevezte ki. 
1567-ben megnősült és kilépett egyházából. Regényes élete több 
mint tíz elkövetkező esztendejének színhelye most már Krakkó. 

Házasságkötésével és az egyházból való kilépéssel fordí t ja 
maga felé a protestantizmus figyelmét. Bármelyik ág számára 
nagy nyereség lett volna a művelt, a császár bizalmát élvező 
pécsi püspök nyilt színvallása. Magában Dudithban is végbe-
ment az a változás, mely a régibb humanizmusnak antik világ-
nézetet és keresztyén kinyilatkoztatást eggyémosó, mondjuk, 
éppen erazmikus irányától lassanként elválasztotta és a dogma-
tikai szilárdulás út ján járó protestantizmushoz közelítette. A po-
gány írók szerinte sem adnak felvilágosítást a vallás dolgairól, 
ő is azt vallja, hogy a vallás eddigi életében sok az emberi hozzá-
tevés s a pápaság intézményében egyáltalán nem lát ja azt az 
egységesítő és összetartó erőt, mely a Lutherrel még szemben-
álló humanistákat a régi egyház mellett megtartotta. A véle-
mények egységének biztosítékát nem intézményben vagy az in-
tézmény valamely legfőbb személyében talál ja meg, hanem a 
bibliában. Pozitív igazságra való szomjazása, melyet előbb emlí-
tett tridenti beszédében szinte önmagából vetített ki Európa 
népeire ugyancsak protestáns élmény.35 Th. Bèze és Károli Péter 
joggal remélhette, hogy a volt pécsi püspök egyik erőssége lesz 
a megreformált egyháznak. 

Tudva van, hogy a protestantizmus egyik tételes ágához 
sem csatlakozott, igazában még a legszélsőbb formához, az akkor 
szintén egyházzá szerveződő antitrinitarizmushoz sem. Emberei-
nek, Socinusnak, Blandratának, Dávid Ferencnek mintegy szel-
lemi minőségét, a sa já t jáéval azonosnak tetsző racionalizmusát 
csodálja, de mihelyt arról van szó, hogy tételeik fogalmilag 
megszilárdíttassanak, ellentáll, kitér vagy vitatkozik. Hitbeli állás-
pontjának megállapítása nem feladatunk, bennünket szellem-

85 A. Dudithii Excusatio ad Maximilianum II. Äeitfü-r-szüvegkiad. 
Offenbach, 1610. 35—41. 1. — Dudithii Demonstratio matrimonium . . . perm is-
su m esse. U. о. 52. 1. — Steff id. m. 172. 1. — Levél Bèze-hez. Socini Op. omn. 
515., 518, 524. 1. Levél Károli Péterhez. TJ. о. 532. 1. 
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alkatának néhány olyan eleme érdekel, mely éppen irodalmi 
műveltségének eredménye. 

„Desine cum vulgo sentire" — í r j a Th. Bèzenek36 legerősebb 
vitái idején. Szellemének ez az elhárító mozzanata, a nála teljes 
valósággá vál t humanista életforma, eleve lehetetlenné tette, 
hogyT a vallás ügyében bármelyik terjeszkedni kívánó egyház 
reá számíthasson. Akkor, amidőn tömegek megnyeréséről van 
szó, ez a magatar tás hasznavehetetlen. Nem gőg ez, amint a 
korábbi humanis ták untalanul emlegetett elkülönülése sem in-
tézhető el ezzel a könnyű szóval, hanem valami összeegyezhetet-
len kétféleségnek a tudata. Távol van tőle Erasmus minden pro-
fánsága és előkelő közömbössége, az istenélményhez való ragasz-
kodása kétségtelen, de az ő vallása, helyesebben az ő egyháza 
éppúgy két elleniből áll, mint maga az egész műveltségi élet. 
A tömeg számára biztosítani kell egyértelmű, lapidáris igazsá-
gokat, az árnyalatok megbeszélése, az ellentétek elsimítása azon-
ban kizárólagosan az előkelő szellemek dolga. Az ő kezükben ott 
van a különbözőségeket egy szintre emelő, kétségtelen tar talmú 
szó, magatartásukban pedig a műveltségbiztositotta megértés, a 
„mansuetudo", a „moderatio" és a „placabilitas". 

Elválasztotta a protestantizmustól történetszemlélete is. 
A reformációs műveltségi területen a század második felére már 
egyetemessé válik az a valószínűleg Zwinglitől kiindult véle-
mény, mely a „renascentes litterare" és a hitbeli reformáció 
kezdő dátumait az utóbbiéban egyesítette és a XVI. században 
még élő megújhodástudat sajátságos, egyidőben vallásos és 
profán színét biztosította. Az ú j világosság, a „nova lux" így 
már csak a Luther utáni időkre vonatkozott s a „sötétség", a 
„tévelygés" kora az ő idejéig hosszabbodott meg.37 Dudith éppen 
az Isten állandó világbeli munkálkodásának meggyőződéséből 
kiindulva t a g a d j a ezt. „Hogy mondhatják azt — kérdi —, hogy 
az egyszer kigyúlt evangéliumi világosság valamikor kialudt s 
az emberek a legsűrűbb sötétségbe vettettek s aztán valaki jött 
és ezt a rút ködöt az emberek szeméről e l fúj ta? Hát ez a vilá-
gosság megszakított életű, néha megmutatja magát, néha meg 
eltűnik a szem elől! Miféle játéka volna ez Istennek?38 Ugyanúgy 

36 U. o. 521. 1. 
87 Petrus Lascovius (Laskai Csókás): De Homine Magno. . Wittenberg, 

1585. (Ajánlás.) 
3S Levél Bèze-hez. Id. Socinns-kiad. 517. 1. 
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szembeszáll a század zord bűn-élményével és haragvó Istenének 
fogalmával. I t t történeti tanulmányainak relativizmusra nevelő 
ereje munkál benne. „Melyik kor — kiált fel mindig inkább kér-
dező, mint feleletet adó szelleme —, mely nemzet, melyik nép 
volt valaha is bűn nélkül való? Hiszen akkor mindig csak ha-
ragvó és soha meg nem békélt Isten (semper i ra tum nunquam 
placatum Deum) kell magunknak elgondolnunk!"30 Az ő Istene, 
ha megérezzük a jelző akkori teljes jelentését: „Deus humánus". 
A humanista „homo divinus" következetes kiegészítése. 

Ennek a közösség legnagyobb gondjaitól és gondolkodási 
módszereitől elkülönülő szellemnek már csak egy kifejezési for-
mája van: a levél. Utolsó nagyobb művét (az üstökösök jelentő-
ségéről) is levélalakban, a legnagyobb szellemek irodalmi szen-
tesítésű formájában í r ja . Levélben védelmezi hitbeli álláspont-
jának összetevő elemeit Th. Bèze, Károli Péter, Wolf és mások 
előtt. A szép semmitmondás, a bókoló elegancia zárt műfa ja volt 
valaha a levél, most pedig mértéktelenül megdagadt értekezés, 
vitairat, mely érvek és cáfolatok alaktalan tömegét cipeli és a 
gondolat sebhelyeit mutogatja. De a vitatkozó levél Dudithnak 
nemcsak utolsó irodalmi formája, hanem tér, melyen szemében 
az örökölt irodalmi műveltség végérvényesen csatát is veszít. 
Itt derül ki, hogy a büszke latinság szókincse elégtelen s a 
dogmaszervezés egy lijabb stiláris skolasztika szörnyszavait 
kényszeríti rá a gondolkodó elmére.40 A megreformált szó, mely 
valamikor egymástól messze levő főket kapcsolt össze a leg-
teljesebb egyértelműségben, csak a r r a jó, hogy még áthidal-
hatatlanabbakká tegye a mélységeket. Emberséges szó és ember-
telen tett harcában az előbbi hatástalan fegyver. 

Életének utolsó szakaszáról kevés a mondanivalónk. 
Báthory István lengyel királlyá választásával el kell hagynia 
menedéket adó második hazáját. Páduai tanulmányaiban rivá-
lisa és dinasztikus polit ikájának ellenfele került a trónra, hiszen 
Dudith a trónbetöltés zavaraiban azon fáradozott, hogy a Habs-
burg-ház nyerje el a lengyel királyságot. Birtokán, Paskowban, 
való rövid tartózkodása után Boroszlóban telepedik le. Még 
paskowi magányában í r ja meg ez évek legnagyobb munkáját , a 

88 De cometarum signifleatione . . . Basel, 1579. 39. 1. 
40 „ . . . communieatio idiomatum, circiimincessio, identitás, relatio, con-

substantialitas et sexeenta alia hoc genus verborum . . . ex humanis ratiocina-
tionibus depromta. . " D. levele J. Lasicius lengyel lovaghoz. Id. Socinus 
kiad. 510. 1. 
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„De cometarum significatione" címűt és ez egyúttal utolsó ki-
állása a vulgáris vélekedések, ez esetben az asztrológikus babo-
naság ellen. E műve megnyit ja előtte az utat a kétségtelen igaz-
ság ama végső reménysége felé, mellyel a matematika és a ter-
mészettudomány kecsegteti. Azt reméli, hogy itt nem kell talál-
koznia Isten tanácsosaival, akik fe l fút t képpel, „inflatis buccis", 
mintha a triposzon ülnének, úgy jósolgatnak. Költők és törté-
netírók sem eszményei többé. Ök „non ex veri täte, aut animi sui 
sententia" írnak, hanem „ex vulgi atque imperitae multitudinis 
opinione, populatirer".41 Bár szórványos levélbeli érintkezései 
Johannes Brutusoii át Magyarországig, így például a Báthoryak 
tanácsosáig, Gyulai Pál ig és a körülötte levő művelt világiakig 
is lenyúlnak,42 egyre szűkebbre szorítja azt a kört, melyben élete 
és szelleme mozoghat. Főleg orvosokkal, természettudósokkal 
levelez,13 házát alig hagyja el, városának még utcáit sem igen 
ismeri, az írás teher számára, „malo legere" — í r j a —,H inkább 
csak olvas. A családjában előforduló betegségek alkalmat adnak 
nek, hogy orvosbarátaival orvosságok hatását, érdekes eseteket, 
az emberi test t i tkait megbeszélhesse. Ismeretükre büszke, ú j 
barátaival együtt vallja, hogy mindenben a természetet kell utá-
nozni, „naturam, ut doniinam et magistram, ín omnibus imitari 
stúdiósé oportet".45 A humanizmus életformáló szava, az „inii-
tatio" ennél nagyobb utat már nem tehetett meg. „Humanitas 
mea nimia" — mint egyszer jellemzően írta magáról40 — addig 
a pontig vitte, hol ennek a humanitásnak már csak egy tárgya 
van, a műveltségétől megszabadított „homo", a testi ember. 

Szellemének ú t j a a XVI. századi több változatú utóhuma-
nizmusnak egyik alakulási módját jelöli meg. 

41 De cometarum significatione. 22. 1. 
4í Gárdonyi Albert: Abafáji Gyulai Pál. Századok, 1906. 894. 1. 
4 ' E levelei kiadva: Scholz: Epistolao medicinales et chym. c. és H. Hes-

sel id. gyűjteményében. 
44 Scholz: Epist. medic. 24. 1. 
45 U. о. 313. 1. 
48 Idézi Stieff i. m. 171. 1. 
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Arany Rákóczi-költeményeiről. 
(A rodostói temető. Rákócziné.) 

I r t a : TOLNAI VILMOS. 

Irodalomtörténetünk, mely szinte ízekre szedte Arany vala-
mennyi művét, aránylag kevéssé foglalkozott Rákóczi-költemé-
nyeivel. A rodostói temetőnek Riedl Arany-könyvében egy jegy-
zetet szán (IV. fej.). Voinovich az életrajzban bővebb fejtegetés 
nélkül a nyomasztó „Álom-való" mellé teszi (I. 223.); a Kisebb 
Költemények kiadásában Váczy János véleményét idézi s a költő-
nek „magának írt" versei közé sorolja, melyekben aggodalmát 
fejezi ki. Dombi Márkot és Barabás Ábelt valójában csak a 
Rákóczi-tárgy érdekli (Gulyás P. : Magy. Életr. Lex. I. 616.). 
Arany maga ezt mondja Rákóczinérói: „ . . . m é g 1848-ban írtam, 
csupán népdalunk nyomán indulva, előbb mint csak egyet is 
láttam az éjszaki balladákból. A forma tetszett nekem is, másnak 
i s . . . " (Elegy, darabok, előszó). Rokon még a negyvenes évek tör-
ténelmi balladáival, de szónokiasságtól mentes volta és a finom 
lélekrajz már magasan valamennyi korabeli ballada-féle költe-
mény fölé emeli. Mellőzve Greguss iskolának szánt magyarázatát 
(Jel. í rók Isk. Tára), Császár Elemér tanulmányát kell említe-
nünk (Rákóczi-Emlékkönyv, 1935. II . 136.), mely a két költeményt 
a Kölcsey—Petőfi-féle Rákóczi-ihlet sodrába áll í t ja. Valóban 
A rodostói temető továbbfejlesztője Kölcsey (Fejdelmünk haj!), 
de főleg Petőfi (Szent sír, A maj tényi síkon, Rákóczi) költemé-
nyeiben, előbb halkan, majd egyre erősödő, Rákóczit idéző 
esdeklésének: 

Száll] le hozzánk hősi szellemeddel. . . 
Vedd a zászlót, vedd szellemkezedbe . . . 
S másvilági hangon lelkesítve 
Erősítsd meg seregünk szivét! 

Az akkord, melyet Petőfi megütött, Arany kezében több-
tételes szimfóniává bővül; belefonódnak még Berzsenyi-, Kis-
faludy Károly-, Bajza-, Széchenyi-féle elemek is. Aranynak első 
költeménye, melyben lélekjárás van, de nem félelemgerjesztőleg, 
hanem szinte olyanképen, mint ahogy a Csaba-mondában haza-

Irodalomtörténet 14 
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jönnek az elhúnyt hősök lelkei. Ezek még nem a feldúlt lélek 
mélyéből kivetődő rémek, hanem a romantikus költészetben nem 
ritkán előforduló ősök szellemei, melyek a hívó szóra, vagy nem-
zeti veszélyben megjelennek; van bennük némi Osszián-szerű 
hangulat is. — Érdekes a költemény kerete, mely a költőnek be-
vezető és záró versszakaiból alakul: „Vess lángot előttem, éjjeli 
szövétnek, Képzelet! s világíts éjek éjjelébe." Rokon ez Aranynak 
több előhangjával és költői mozzanatával, melyben a képzelet 
látomást varázsol lelki szeme elé: „Toldi Miklós képe úgy lobog 
fel nékem. . . " „Néztem a sötétbe, sötét é jszakába. . . A ködök 
országa ím, megelevenül.. ." (Csaba, előhang). De rokon ez 
Vörösmarty látomásaival is, nagy elbeszélő költeményeinek elő-
hangjaiban: „Látom, elől kaczagányos apák . . . " Ez nem Buda 
Halálának hagyományokra támaszkodó bekezdése: „Egy régi 
levélen ezt írva találtam", hanem a teremtő képzelet szeme, mely 
Vörösmartyként: ezt í rva találta lelke asztalára. — Rákóczi, 
„a szabadság lelke" hőseivel éjjeli ú tnak indul Ös Buda felé, 
lebegve megáll a magasban a vár fölött s a szellemkar innen 
hallatja az ébredő nemzettel biztató, ujjongó, aggódó, átkos és 
végre mégis áldó énekét, a „szabadság dalját". A kelő nap, a 
kakasszó elől elenyészik a „kísérteti tánc", de mint álom 

. . nyomát bevési a lélekbe mélyen, 
Oila, honnan a vágy, a sejtelmek jőnek. 

Ez a költői helyzet némi módosítással ú j r a előkerül Buda Halála 
VIII . énekének végén. Hogy a szellemek éneke voltaképen a költő 
szívének szózata, világos, ha az akkori körülményeket tekintjük. 

Említettem, hogy a romantikus költészetben akadnánk ha-
sonló példára; de nem lehet a „jelenetet a danse macabre csoport-
jába sorolni — ez a gondolat felvetődött —, mert a haláltáncban 
a halál mint a földi élet lezárója jelenik meg, akár Holbein 
képein, vagy a Példák Könyvében: „Elmegyek meghalni" (NyE-
Tár, V I I I . 113.), melyet Riedl Frigyes annakidején olyan szívbe-
markolóan idézett Katona Lajosról mondott emlékbeszédében, 
vagy Hel ta i Gáspár haláltáncában (RMKT, VI. 110.) — akár 
Madách Ember t ragédiá ja londoni színe záróképében; vagy 
Arany Hídavatásában ; vagy Ady Lédával a bálban és a Halál 
lovai c ímű költeményeiben. Ezek valóban haláltáncok, míg 
A rodostói temető kísértet-táncának és énekének éppen buzdító, 
életmentő célja van. 
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Különben nem eélom Arany Rákóczi-verseinek elemzése, 
hanem hogy a szakemberek figyelmét fölhívjam két irodalom-
történetileg homályos pontra. 

Az egyik „A rodostói temető" keletkezésének időpontja. A ki-
adások és a fejtegetések ezt mind 1848-ra teszik; Arany maga nem 
jelzi évszámmal sehol. Kisebb Költeményeinek 1856-i és 1860-i ki-
adásából a Rákóczinéval s több mással együtt hiányzik; nem, 
mert a költő nem tartotta magához méltónak (mint Zlinszky véli, 
Irodt. K. 1900. 271.), hanem a cenzúra miatt : „Rákócziné még most 
sem «opportunus»", ír ja az Elegyes darabok előszavában, még 
1867-ben is. „A rodostói temető" az Életképek 1848 július 16-i 
számában jelent meg, röviddel utána az augusztus 20-iban a 
,,Rákócziné" ballada. Ám az a bökkenő, hogy „A rodostói temető" 
címe alá 1847 évszám van nyomtatva. Mármost az a kérdés, ki 
keltezte vissza a költeményt (mert keletkezésének körülményei, 
hangulata mind 1848-ra vallanak): maga a költő-e, aki a közzé-
tétel idején nem volt Pesten, vagy a szerkesztők egyike, Jókai 
vagy Petőfi? Mi célja volt ennek a szinte tüntető visszakeltezés-
nek? Talán hogy jóslatszínben láttassa a Rákócziak kísérteties 
megjelenését és buzdító éneküket? Bár a kérdést minden kétségen 
fölül csak külső bizonyíték: a keltezett kézirat döntheti el, a tar-
talmi érveken kívül akad néhány útbaigazítás Arany levelezésé-
ben. Petőfi 1848 július 14-én írt leveléhez Arany ezt a jegyzetet 
í r ta; (az Életképek szerkesztésében Petőfi) „csak a verses részre 
ügyelt, a többit Jókai vitte". Továbbá Petőfi július 1-én ezt í r j a 
Aranynak, aki májusban egy hétig vendége volt dohányutcai 
lakásán: „Az a Rákóczi-féle versed itt maradt; elküldjem vagy 
otthonn is megvan?" Ez a vers pedig nem lehet más, mint 
„A rodostói temető", mely két hét múlva meg is jelent. 1848 mel-
lett szól az is, hogy a másfél évtizede kísértő orosz veszedelem 
ebben az évben többször is felbukkan Arany írásaiban. „Nem 
szeretném, hogy (Toldi Estéje) kéziratul jusson a muszka örökké-
valóság fénycsarnokába." (P.-hez, június 27.) „A rodostói temető" 
4 szellem dalában: „Ügy jő jön az éjszaki orkán", s az „Álom-való" 
16. szakában: elszórnak ma jd az éjszaki vad szelek". így való-
színűnek vehető, hogy mind a két Rákóczi-költemény 1848-ban 
keletkezett s a visszakeltezés — talán szóbeli megbeszélés alap-
ján — Petőfi műve. 

14* 
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A másik nem tisztázott pont, honnan vette Arany Rákóczi--
költeményeinek tárgyi elemeit. Általában sincsen még teljesen 
kiderítve, milyen úton kerültek a Rákóczi-hagyományok költőink-
hez. A XVIII . század egészben véve nem volt valami kedvező 
véleménnyel Rákócziról, s kivált a száműző 1715 : XLIX. t.-cikk 
után, I I I . Károly és Mária Terézia „enyhe" uralma alatt elfelej-
teni igyekezett a fejedelem eszményi alakját és szabadságharcá-
ról többnyire rebellió néven emlékezett meg; a X I X . század eleje 
is örökölt valamit ebből a fölfogásból. Szinte önmagától értetődő-
nek látszik a válasz erre a kérdésre: mikor kezdődik Rákóczi 
egyre magasztosabb fényben tündöklő alakjának tieztelete? 
Kul t sár Istvánnak 1794-i Mikes-kiadásával. De vannak költőink-
ben olyan tárgyi elemek, melyeket Mikesben hiába keresünk, 
így Arany Rodostói temetőjének 11. versszakában: 

Szótlan seregeinek fejedelmük mellé . . . 
Kikben a múlt század lelke megismerné 
Csákit, Zait, Mikest, Pápait, és többet; 
Radalovics papot, kinek, míg napja múl, 
Nem a neve hangzott — szíve vert magyarul. 

A pap nevét hiába keressük Mikesben, éppen így a Mármora-
tengert sem említi leveleiben. Én azt hiszem, hogy Horváth 
Mihály A magyarok története című művében (Pápa, 1844) talál-
tam meg Arany forrását . 1847 j a n u á r 31-én í r j a Szilágyi István-
nak: „Horváth Mihályt is meg akarom venni . . . " Horváth a 
régibb történetíróktól eltérően, igen melegen szól Rákócziról és 
szabadságharcáról; arcképének megrajzolásában erősen érezzük a 
Mikes-levelekből áradó, odaadó szeretet hatását; hivatkozik is rá. 
Horvá th idevonatkozó szövege így szól (III. к. 412.) : „ . . . a szultán 
meghívására 1718-ban (!) Konstantinápolyba, onnan két év múlva 
Csáky, Zay, Sibrik, Mikes, Radálovics apát s több másokkal 
Rodoeztóba (!), a Marmora (!) tenger mellé költözött. . ." Arany 
a Kultsár-féle kiadást is ismerte, mer t ott olvashatta a Csáki, Zai, 
Pápa i neveket i-vel is; de hatással lehetett 1848 tavasza is ebben, 
mikor sokan levetették a nemesi y-t s fölvették a demokratikus г-t. 
(Ez is korhatározó adat lehet a költemény keletkezésének időpont-
jára.) A szövegben lévő Zsibriket is Mikesből cseréli föl Pápaival, 
ta lán idegen hangzása miatt. Különösnek tarthatnék, hogy Mikes 
Radalovicsot nem nevezi nevén, csupán hivatásánál fogva említi 
a CXII . levélben Rákóczi haldoklásakor: „A pap kérdette t ő l e . . . 
a pap szép intéseket mondván nék i . . . " ámde az alkalom szerint 
a pap hivatása volt itt fontos; másrészt Mikes igen sok más sze-
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mélyt sem nevez meg Kákóezi környezetéből, akit igen jól kellett 
ismernie. Névvel említi a papot Szirmay Antal is (Notitia Comi-
tatu9 Zempleniensis, Buda. 1804. 303.): „Dein Nicolao Zibrik de 
Szarvaskend Aulae Praefecto, Stefano (!) Mikes Camerario, 
Abbate Radalovich Aulae Capellano. . . pr imum Parisios, dein 
anno 1717 Constantinopolim profectus Rodosti (!) in Bessara-
b ia (!) die 8. April , anno 1735. supremum vixit." Innen idézi 
ugyanezekkel a hibákkal Fessier is (Geschichte der Ungern. IX. 
647.), kinek könyvét Arany akkor még nem ismerte. Hogyan 
jutottak Szirmay, Horváth tárgyi adatikhoz, ez már kívül áll 
irodalomtörténeti feladatunkon. 

Hogy Arany Horváth Mihálynak 1844-i kiadását használta, 
biztossá válik azzal a körülménnyel, hogy a „Rákócziné" balladá-
nak forrását is megtaláljuk szövegében. (Erről nem szól sem 
Greguss, sem Zlinszky Arany ballada-forrásai című tanulmányá-
ban. Irodt. K. 1900. 271.) Két helyen is van szó Rákóczi feleségé-
nek a ballada tengelyéül szolgáló szerepléséről: „Ez alatt a király 
Rákóczy nejét, az Újvárnál (Érsekújvár) táborozó férjének láto-
gatására bocsátotta. Meglátogatta őt ugyanazon időben József 
(császár) meghagyásából gróf Wratislaw is, hogy véle a békéről 
személyesen értekezzék (III. 383.). . . .Neje , ki egykor Bécsből, hol 
fogva volt, hozzá bocsáttatott, hogy őt békére b í r ja , de háborút 
javaslot t . . . " A forrásszöveg elemeiben világosan ráismerünk a 
ballada tárgyi mozzanataira, melyek nemcsak jelentőségben, ha-
nem számban is egyeznek. Arany a sovány adatokból elevenen 
pergő kis drámát alkotott. 

* 

Még egy kis könyvészeti helyreigazítást kell csatolnom e 
megjegyzésekhez. Szerb Antal A kuruckori költészet című tanul-
mányában (Rákóczi-Emlékkönyv, 1935. II . 275.) azt ír ja, hogy 
Thaly halála után három évvel indult meg a bevallott kételkedés 
a kuruc balladák eredetiségében s hogy Eckhardt Sándor volt 
1912-ben az első, aki felhívta a figyelmet a valószínűtlennek látszó 
szövegegyezésre Csínom Palkó és Apáti Feddő éneke között. Ezt 
úgy kell helyesbítenünk, hogy még Thaly életében Riedl Frigyes 
volt az első, kinek kétségei támadtak (1. A m. irod. története 
Zrínyitől. Egyet, előadásainak kőnyomatos ívei, 1908). Elöäzör a 
„Bujdosó Rákóczi" ébreszti fel kételyét: „ . . . a ki ezt a költeményt 
írta, már ismerte Rákóczi sorsát. Erre a költeményre nézve bizo-
nyos kételyeim támadtak; úgy látszik előttem, mintha ebben a 
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költeményben, melyet a kuruc költészet koronájának tartanak, sok 
modern elem volna . . . " (aztán kifejti a folklorisztikus, nyelvészeti 
és stilisztikai okokat. 210.). Majd alább: említettem, ezen régi 
népballadák közt szerepel egy, A Bujdosó Rákóczi című, melyre 
nézve az a nézetem volt, hogy talán a XIX. sz. terméke". (221.) 
. . .Esztergom megvételéről: „Érdekes találkozás, hogy két sor egé-
szen hasonlóan előfordul Arany egy balladájában is" (222.). 
Riedlnek az egyetemi katedráról elhangzott észrevételei és a kuruc 
vita megindulása közt (1913 április 9) már többen kifejezték két-
ségüket a közölt kisepikai és néhány lírai szöveg hitelessége iránt 
(v. ö. EPliK. 1913. 409.). 



K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Pontos tájrajz egy Petőfi-versben. 
Petőfi költészetének kétségkívül egyik legmaradandóbb s a 

magyar élet hü tükrözése szempontjából legértékesebb részét 
azon költemények alkotják, melyekben az Alföldet, annak éle-
tét, tájai t , azoknak szépségeit l á t j a és rajzolja meg. Valahány-
szor képzelete az Alföldön jár, lelke egyszerre tele lesz a ra jon 
gás, a féktelen szabadságvágy érzéseivel, melyek nagyszerű 
hangulat i hátterét alkotják azoknak a pompás képeknek, melye-
ket hű, szinte a legapróbb részletekre kiterjedő pontossággal 
rajzol elénk. Ilyen különösen pontos, szinte topográfiai hűségű 
t á j ra jz van a Kiskunság című költeményében is. 

Petőfi a márciusi napok izgalmainak lecsillapulása u tán 
j á r a Kiskunságban. Meglátogatja Félegyházát is és itt í r j a a 
Szülőföldemen című költeményét. Gyermekéveinek boldog em-
lékei zsongnak lelkében, ezekből szövődik a költemény. Pestre 
visszatérve, Félegyházán szedett benyomásaiból szövi a Kis-
kunság című költeményét is. Érdekes vonása Petőfi leíró költé-
szetének az, hogy rengeteg tá jképe közül egy sem a közvetlen 
szemlélet eredménye, hanem valamennyit emlékezetből, a nem 
sokkal előbb látott tá jak magábaszedett emlékképeiből alkotja 
meg. így készül a Kiskunság is „a nagyvárosi élet örökös zajá-
ban". A költő testével Pesten van, de lelke még ott j á r az Alföld 
rónáin. „Testi szemeimet behunyom, és lelkem szemeivel nézek, 
S előttem lebegnek szépen gyönyürűn az Alföldi vidékek." 
Ugyanígy ír Az Alföld című költeményében is, midőn „gondo-
latban" röpül „Tul a földön, felhők közelébe" s „mosolyogva" 
néz rá a róna képe. Az Alföld és a Kiskunság című költemé-
nyei között tájrokonság van; mindkettő a Kiskunság képe. 
Szemléleti elemeik is közösek: a tanyák világa és a városhatár. 
De míg Az Alföld című költeményben a költő a t á jnak mintegy 
fölötte lebeg, madártávlatból nézi, addig a Kiskunságban köz-
vetlen szemlélőjeként hat, mintegy maga is benne él. Az első 
költeményben látszik a hely általános, bizonytalan voltából, 
hogy a már régen lelkében élő sokféle benyomásból szövődik a 
költemény, egy olyan „eszményi" Alföld az, mely tipikus voná,-
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sai miatt igaz, de nem köthető bizonyos tájhoz, még kevésbbé 
egy szűkebb, meghatározott helyhez. Nem így azonban a Kis-
kunság, mely véleményünk szerint, minden vonásában határo-
zottan Félegyházához köthető. 

Tudjuk, hogy Petőfi 1848 júniusában járt Félegyházán. 
Visszatérve Pestre, első költeményei között van a Kiskunság. 
Hogy hány napot töltött ott, bizonytalan, de hogy az ott töltött 
napok mlékeiből fakadt a költemény, azt az alábbi következő né-
hány helyi adattal való összevetése igen valószínűvé teszi. Az 
egész költemény elsorolásszerű. Amit a költő utazása közben lát, 
sorrendben leírja. Egész tartalma egy napba vonható össze. Reg-
gel indul, estére hazaér. Kézenfekvő a gondolat: a költő valami 
kiránduláson volt a környéken. Most indul hazafelé. Amit lát, le-
írja, s ez annyira pontos, hogy még a sorrend is ugyanaz a való-
ságban, ami a költeményben. Vegyük sorba az egyes részleteket. 

A költemény világosan említi a „pusztát", ahol a. költő jár. 
Ezt a pusztát Félegyháza helyrajzával ismerős ember rögtön 
megjelölheti a városnak ma is meglévő úgynevezett ferenc-
szállási pusztájában. Miért éppen ez? Azért, mert a költemény-
ből világosan látszik, hogy a költő va lami ismerős pusztán jár, 
hol már azelőtt is megfordulhatott párszor, hová ta lán gyerek-
kori emlékek is fűzik. Ilyen puszta pedig csakis a ferencszállási 
lehet. I t t volt ugyanis az öreg Petrovicsnak, mint egykori vá-
rosi székárendásnak, a várossal kötött szerződése értelmében 
120 ökör, megfelelő számú juh és bárány részére legeltetési joga. 
Ugyancsak itt volt 85 hold kaszálója és 25 hold szántóföldje is. 
A városnak ferencszállási csordájában tar tot ta az öreg Petrovics 
levágásra szánt jószágait, feltehető tehát, hogy a kis Sándor 
egyszer-kétszer megfordulhatott itt, s mikor a költő 25 éves ko-
rában ú j r a ezen a vidéken jár, mi sem természetesebb, minthogy 
a régi helyeket keresi fel, melyek vele és családjával összefüg-
gésben voltak, hová talán gyermekkori emlékek is húzták. Aki 
a Szülőföldemen című költemény hasonló érzéseket eláruló 
helyeire gondol itt, annak igen könnyű belátni okoskodásunk 
helytálló voltát. A Kiskunságot mi a Szülőföldemen című köl-
temény kiegészítésének gondoljuk. Amíg ebben a „szülővárosá-
ban" magábaszedett gyerekkori emlékeket ú j í tga t ja fel, emeb-
ben a város környékét í r j a le. A leírás kristálytiszta képeit a 
mögöttük meghúzódó érdeklődés és szeretet teszi meleg 
tónusúvá. 
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Derűs nyári reggelen indul útnak a költő. A nap „kapasz-
kodik" fölfelé s „égető özönnel" szórja sugarait a pusztára. Ez 
a puszta a fentiek szerint a ferencszállási. Ha megállunk a köze-
pén, ínég ma is a bugaci puszta benyomását kelti. „Széles, hosszú 
pusz t a . . . hol a lehajló ég a földdel olvad össze." Gazdag legelő-
kön kanyarog a kocsiút. Kétoldalt itt-ott heverő csordák. Dél-
felé já rha t az idő, mert már pihennek. A gulyás is szundikál 
a subán, csak lusta kutyái kullognak egyik helyről a másikra, 
nem ugat ják meg az utazót, lusták a r r a is. Ez a kép a Szentkút1 

felől jövet a csólyosi és majsai út két oldala lehet. Megerősíti 
ezt a „lapály" emlegetése is, melyet az útban lát a költő s a 
lapályon áthúzódó ér. Aki ezen a vidéken járt , tud ja , hogy az 
úgynevezett Mihalovits-féle tanya körül kiinduló „Kővágóér"' 
húzódott itt egy lapályon át a halasi ú t felé és tar tot t a Péteri-
tónak. Ezen az éren kellett átmennie a költőnek, ha Pélegyháza 
felé tartott . Nemcsak átment ra j ta , hanem úgy látszik el is áll-
dogált mellette, mert pontosan megfigyelte a benne nyüzsgő éle-
tet. Pontosan le is í r j a : 

Szép fövény az alja, 
Egészen lelátni sárga fenekére, 
Л lusta piócák s futó bogarak 
Tarka seregére. 

Szélén a sötétzöld 
Káka közt egy-egy gém nyakát nyújtogatja 
Közbe hosszú orrát üti a víz alá a 
Gólyaflak anyja, 
Nagyot nyel, és aztán 
Fölemeli fejét s körülnéz kényesen, 
A vízparton pedig töméntelen bibic 
Jajgat keservesen. 

Az érnek és környezetének ez a leírása tökéletesen ráillett 
akkor a Kővágóérre. Ugyanit t lehetett t anuja a délibáb játéká-
nak is, mely egy csárdát emelt a föld fölé. A délibáb úgy lát-
szik a város és a költő között lebegett s a benne felemelt csárda 
nem más, mint a ferencszállási csárda, melyet egyszer 1827-ben 
az ő apja is kivett bérbe a várostól. Igaz, hogy egy-kettőre meg 
is vált tőle „ütött-kopott" volta miatt talán, vagy inkább azért, 

1 Félegyháza határában levő kegyhely. Ma is igen látogatott búcsújáró-
hely. Csólyos puszta volt, ma tanyasor. Majsa nagyközség; mindkettő köz 
igazgatásilag Félegyházához tartozik. 

2 Félegyháza első telepesei ásták ezt a meglehetősen széles csíkot, a 
benne található nagy darab úgynevezett „terméskövek" miatt. Ezekből építet-
ték a város sok régi házát s a főtemplomot is. Innen a „Kővágóér" elnevezés. 
— A Péteri-tó, egy nádassal szegélyezett halastó, szintén Félegyháza birtoka-
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hogy a városban bentlevő sokkal jövedelmezőbb „Hattyú"-kocs-
mát vegye ki. 

Közeledik a költő a város felé. Gyérül a legelő, sárga 
homokdombok sora vonul fel a szemhatáron. Mintha esak a 
selymesi szőlők3 vidékén járnánk, annyira ismerős ez a kép. Ma 
szőlők borít ják ezeket a dombokat, melyeket a költő idejében 
még szabadon „épített és döntött" a szélvész. A dombok mögött 
kezdődik az első tanyasor, bcglyák, kazalok s „tenger" szántó-
földek jönnek sorba ma is. Ez a városnak 510 hold szántóföldje, 
körülötte a kisebb gazdák földjeivel. A szétszórt tanyák között 
csendesen folyik a tanyai élet. így ér a költő a biízatáblák közé, 
hol „piros pipacsok s kék virágok nyílnak" az áldott búza le-
feléhajló kalászai között. Közeleg az este. Az égen úszó felhő-
ket megaranyozza a lenyugvó nap sugara. Fel tűnik a város, 
közepén a templom komoly tornyával . Ez a mai főtemplom. 
Ma már két templomot lát az utazó, Petőfi idejében még csak 
ez az egy volt. Ott állt mögötte a ház, melyben gyermekévei 
legszebb napja i t élte, hol mint apró legényke játszogatott a 
„régi játszótársakkal", a Fazakas- és Móczár-gyerekekkel. 
A templom mellett még ott a nagy fehér iskola, hol mint „bene-
volus auditor" szedte magába a tudomány első morzsáit. 

Megérkezett az utas. Ott áll a város végén, előtte szélmal-
mok vitorlái hányják a cigánykereket. Ezek a szélmalmok is 
tipikus épületei voltak egykor a régi Félegyházának. Petőfi 
ú t j ában a város felé hármat is láthatott , el is kellett mellettük 
haladnia. 

Végre ott a város, 
Középen a templom, nagy komoly tornyával, 
Szanaszét a város végén a szélmalmok 
Széles vitorlákkal. 
Ügy szeretek állni 
A szélmalmok előtt! elnézem ezeket, 
Amint vitorlájuk hányja, egyre hányja 
A eigánykereket. 

A költeménynek ezen befejezése egyik legnagyobb reme-
kelése Petőfi leíró költészetének. Horváth János hatalmas mun-
kájában ezt olvassuk róla: „E mesteri vázlat elegendő a meg-
érkezés jelzésére; . . . mindössze annyi t jelent, hogy: itthon va-
gyok. Annál érdekesebb és kedvesebb hatású a szélmalomvitor-

3 Buckás homokvidék a város határában, ma végig szőlők borítják, szin-
tén Félegyháza tulajdona. 
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Iák játékában való gyönyörködésnek ily nyomatékos helyen, a 
költemény legvégén való kinyilvánítása, mintha a szemlélet 
összes lírai eredménye ennyi volna! Bajos is megmondani, mi 
köt le úgy e semmiségen, miért illik oly fölöttébb az egész kép-
sorozat végére s milyen hangulatnak felel meg voltakép? Jel-
képez valamit szüntelen forgásával? Csak mint jellemző külön-
legesség akar-e a t á j meghatározás többi festői elemei után 
sorakozni?. . . A fáradt, célhoz ért utast fogadja-e a fáradhatat-
lanság friss benyomásával? . . . Az az érdektelen, a neki tetszőn 
minden további cél nélkül elgyönyörködő passzív lélekállapot 
jellemzi-e általa magát, mely az egész tájszemlélet alapja volt? 
Van valami mind e feltevésekben s érzésem szerint a legtöbb 
az utolsóban". (Horváth J.: Petőfi S. Bp. 1922. 408. 1.) Mi úgy 
érezzük, hogy az előbbi versszakban megkezdett esti hangulat-
kép kikerekítése ez, s a lassan forgó vitorlák az esti csendben 
pihenő város hakuló életütemének hű kifejezői, hasonlatosak 
az elfáradt u tas elcsendesedő lépéseihez, amint céljához érve 
lassan pihenni tér. A költő hangulatának nagyszerű összeolva-
dása ez a táj jal , egyetlen mesteri képben kifejezve. A Kis-
kunság egyik legobjektívebb s leghűbb tá j ra jza Petőfinek: hű 
voltát csak így, a t á j képének ismeretéből tudjuk megállapítani 
igazán. A kép annyira hű, hogy nem lehet se Szabadszállás, se 
Kunszentmiklós, hol ugyancsak megfordult ez időtájt a költő, 
csak Félegyháza, mert a költeményben feltűntetett képek olyan 
sora egyiknek tá j ra jzában sem található fel így, csak Félegy-
házán. Szirák Ferenc. 

Rosty Kálmán s az eperjesi Magyar Társaság. 
Néhány évvel ezelőtt mult száz éve, hogy a gömöri bércek 

közt napvilágot látott Rosty Kálmán Jézus-társasági tanár, a 
jónevű költő. 1832 július 1-én született Rozsnyón. Történelmi 
családból származott. Aty ja nemes Rosty Imre táblabíró, ügy-
véd s megyei főpénztáros, édesanyja Nagytoronyai Marikovszky 
Emília, Györgynek (1771—1832), a hírneves vármegyei főorvos-
nak s külföldön is becsült természettudósnak leánya. 

A XIX. századnak legnagyobb magyar jezsuitája evangé-
likus családból született s 20 éves koráig maga is szüleinek 
vallásában nevelkedett. Nagyon gondos nevelésben részesült a 
családi körben. A családi nevelés irányítói voltak a tudós nem-
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zetségből származó édesanya s a f iatal Greguss Ágost, ki édes-
anyja, Farkas Lívia révén — úgy látszik — távoli rokonságban 
is állt a családdal.1 

A rozsnyói Rosty-kúriát a költő gyermekkorában két test-
vér: Rosty Imre és Rosty József pelsőcjárási főszolgabíró csa-
ládja lakta édesatyjuk patriarkális kormányzásával. A Rostyak 
jogásznemzetség volt, a Nagytoronyai Marikovszky-család tu-
dós orvosokat adott a hazának.5 Mikor a pályaválasztásra került 
a sor, Rosty Kálmán az atyai ősök példáját követte s már a 
szülői házban, mint a püspöki líceum bölcselethallgatója, tanult 
magánúton jogot Pelech Jánosnak, a rozsnyói ev. gimnázium 
igazgatójának vezetésével. E tárgyakból utóbb vizsgát is tett 
Eperjesen.3 

A bölcseleti tanulmányok elvégezt.ével Eperjesre ment 
Rosty. 1850 szeptember 15-én iratkozott be jogásznak az evan-
gélikus kerületi kollégiumba. Egy iskolai évet töltött itt, ki-
tűnő eredménnyel végezte tanulmányait . 1851 őszén a pesti 
tudományegyetem jogi karára ment át. 

Rosty mint eperjesi jogász belépett a kollégiumban 1843 
óta működő Magyar Társaságba s élénken résztvett annak éle-
tében, sőt a társaságnak pénztárosa is volt. Mentora, Greguss 
Ágost nyomdokaiba lépett. Greguss annak idején éppen az 
eperjesi Magyar Társaságban a ra t t a első írói sikereit.4 

Rosty Vörös barátok című költői beszélyével lépett föl 
először a társaságban s kitüntetést nyert vele. Közreműködött 
a főiskolai hallgatók műkedvelői előadásain, aminek később 
mint drámaíró és rendező nagy hasznát vette. Egyik műked-
velői előadás alkalmával a hadsereget sértő rögtönzésről vádol-
ták be, amiből nagy kellemetlensége támadt a katonai ható-
ságokkal, de a vád alaptalannak bizonyult.6 

1 Farkas Horáo kúriai bírót, akinél Pesten maga is joggyakorlaton volt, 
Rosty távoli rokonának vallja. Farkas Horác és Eosty Imre osztálytársak s 
az osztály első tanulói voltak a rozsnyói ág. ev. gimnáziumban. (Tud. Gyűjteni. 
1817. X. 131. 1.) 

2 Rosty ősei közül Rosty József, Marikovszky Márton (1728—72), György 
és Gusztáv (1806—92) nevét említi Szinnyei írói névtára. 

8 Az eredeti bizonyítványok a kalocsai Jézus-társasági rendház irat-
tárában. L. Timár Kálmán: Rosty Kálmán S. J. élete és műfordításai. Ka-
locsa, 1932. 22. 1. Matkovics László: P. Rosty Kálmán S. J. születésének száza-
dos évfordulója, életrajza és költészete. (Kalocsai gimnázium Értesítője. 
1932. 13. 1.) 

4 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. III. к. 1433. 
5 Részletesebben 1. Gulyás Ferenc: P. Rosty Kálmán S. J. hármas öröm-

ünnepe. Kalocsa, 1904. — Matkovics i. m. 14. 1. 
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Év végén (június 28-án) elismerő oklevéllel tüntette ki a 
Magyar Társaság buzgó tagjá t és pénztárosát, Rosty élete fogy-
táig kedves emlék gyanánt őrizte az oklevelet. Az oklevél 
nyomtatott formula, közbül üres hellyel. Kere t szegélyezi, a 
keretből fent lant emelkedik ki. Az oklevél szövege: 

Mi az eperjesi kerületi ev. Collegiumban fenálló magyar 
társaság elnöke, tisztjei, 's minden rendes munkás tagjai bizo-
nyít juk ezen levelünk rendében, hogy6 rendes tagtárs Rosty 
Kálmán — 's a' helybeli Collegiumban 2od-évi Joghallgató — 
tellyes megelégedésünket, dicséretünket és ajánlatunkat meg-
érdemlette.7 

Minek nagyobb hitelességeül adjuk fennevezett barátunk-
nak ezen nevünk aláírásával és szokott pecsétünkkel megerő-
sített bizonyságlevelünket. 

Költ Eperjesen, Nyárelő 28k 1851 esztendőben. 

Az eredeti oklevelet a kalocsai Jézus-társasági rendház 
i ra t tára őrzi. A szép kivitelű s a magyar címerpajzzsal is díszí-
tett pecsét körirata: Az Eperjesi Magyar Társaság pecsétje 1SÍ3. 
Az oklevél hát lapjára Szontagh kézírásával rávezetve: Rosty 
Kálmán pénztárnok. Innen tud juk meg, hogy Rosty volt a tár -
saság pénztárosa az 1850—51. iskolai évben. 

Zabari Szontagh Kálmán is Rozsnyóról származott. Édes-
atyja, Lajos (1793—1862) Rozsnyón ügyvédkedett s a Kóburg 
hercegek murányvölgyi és garami uradalmának ügyésze volt. 
Lajosnak édesöccse, Imre (szül. 1798), szintén rozsnyói ügyvéd, 
tartotta 1832 július 2-án keresztvíz alá Rosty Kálmánt.8 Rostyt 
régi barátság fűzte Szontagh Kálmánhoz. Utóbbi később mint 
jogtudor pesti ügyész lett.9 

Herfur th József utóbb Eperjesen működött mint jogaka-
démiai tanár s egyben a tiszáninneni református egyházkerület 
levéltárosa.10 

Az eperjesi Magyar Társaság egykori t isztikara az életben 

6 Eddig nyomtatott szöveg. 
7 A hátralevő sorok a keltezés beírásain kívül ismét nyomtatott szöveg. 
8 A keresztlevelet a kalocsai Jézus-társasági érseki gimnázium törté-

nelmi szertára őrzi. 
» Nagy Iván: Magyarország családai. Pest, 1803. X. k. 833-830. 1. 
10 Hof- u. Staats-Handbuch. Bécs, 1870. és 187У. évre. 

A' társaság nevében: 
Her fu r th Jósef m. k. (P. h.) 

elnök 
Szontagh Kálmán 

Titoknok 
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is díszére vált az ősi kollégiumnak. Há rmuk közül azonban 
csak Rosty Kálmán számára termett írói babér. H e r f u r t h és 
Szontagh nevét Szinnyei írói névtára sem ismeri. 

Tímár Kálmán. 

Tarnóci Sára története novellairodalmunkban. 
A Budapesti Szemle 1932. évfolyamában egy kis cikkben 

rámutat tam arra , hogy a Mikeseknek és Tarnóci Sárának 
Szalárdi krónikájában feljegyzett regényes történetét már Ke-
mény Zsigmond előtt feldolgozta két elbeszélőnk: Pá l f fy Albert 
A szebeni házban (1853) és Halmágyi Sándor a Szívek harcában 
(1855). Akkor azzal végeztem cikkemet, hogy Kemény remek-
műve (Özvegy és leánya, 1855—7) elhallgattatta a kísérletezőket. 
„Ki merte volna utána — mondtam — ugyanezt a tárgyat más-
képen megírni?" Azóta további kutatásaim meggyőztek arról, 
hogy bizony akadt euy merész fiatalember, aki ezt meg merte 
tenni két évvel K. regényének megjelenése után. Udvardy Vince 
(családi nevén Cserna Vince) 1859-ben a Hölgyfutárban (25—9. 
március 1—10.) kiadott egy Tarnóczy Sára című novellát, mely-
ben — immár negyedszer — feldolgozta Szalárdi elbeszélését. 
A tizenkilencéves jogász novellájának irodalmi értéke termé-
szetesen alig van. Szerinte Tarnócziné azért kosarazza ki Mikes 
Jánost, mert hallotta, mikor az kétszáz aranyban fogadott egyik 
vetélytársával, hogy egy év múlva elveszi Sárát. János a ki-
kosarazás után rabolja el, hogy megnyerje fogadását. Külön-
ben szereti is a leányt, de az nem viszonozza szerelmét. A mese 
további folyásában ragaszkodik Sz. elbeszéléséhez, melyből 
sűrűn idéz szószerint. Sá r a öngyilkosságát Haller féltékeny-
ségével okolja meg, mint P á l f f y és u tána Halmágyi. Kemény 
regénye alig hatott rá. 

Mint lá t juk, a műkedvelő írót semmi sem akadályozza 
felelőtlen munkájában. Akárhányszor í rnak meg előtte valami 
témát és akármilyen jól, ő megír ja még egyszer és rosszul. 

Szinnyei Ferenc. 

Euripidesi hatás Bogáti Fazekas Miklósnál. 
1575-ből való Bogáti Fazekas Miklósnak „Az tökéletes 

asszonyállatokról" írt széphistóriája. E mű forrásai i rán t nin-
csen kétség. A puszta anyagot Bogáti nagyobbrészt Plutarchos 
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,,r"uvcuxil>v úLETai'' című munkájából merítette, a Lucretia törté-
netét pedig Ovidius „Fasti"- jából vette. 

A bevezető erkölcsi oktatást, az egyes példákhoz fűzött 
elmélkedő részeket és az ugyancsak elmélkedő epilógust azon-
ban teljesen a Bogáti szülöttének tar tot ták és a benne kifejtett 
nézetein meglehetősen meg is ütköztek. Dézsi Lajos szerint 
(Bogáti Fazekas Miklós élete és költői működése. Bp. 1895. 20 1.) 
ezekben a részekben „a költő a nőkről táplált meglehetősen 
bizarr nézeteinek ad kifejezést". Szemléltetés céljából idéz is 
néhány részletet. Például : 

„Vajha pedig nálad nélkül lehetne. 
Boldogabb állat férflnál nem lehetne." 

Bodnár Zsigmond (A magy. irod. tört. 1891. I. k. 452 1.) is 
kissé tanácstalanul áll e részekkel szemben. Idéz is az általa 
kissé zavartnak tar tot t epilógusból. Lássunk ebből egy részletet: 

„Ezt akarnám istenem megboesássad, 
Hogy rendeled ember szaporodását. 
Nem teremtesz vala asszonyállatot, 
Ennek te találtad volna más módját." 

Bodnár különösnek találja, hogy Bogátit nem ragadja el 
a házasság eszméje, mint a század közepén virágzó reformáto-
rokat. Tehát Bodnár is Bogáti teljesen egyéni felfogásának és 
eredeti gondolatának tar tot ta a fentebb idézett részletet. Pedig 
csak a Phaedrától zaklatott Hippolytos monológjának a vissz-
hangja ez, amelyet Euripídesből fordít Bogáti. Álljanak itt 
bizonyságul a nagy görög tragikus sorai: 

„iL ZeO, Tí bri KißbriXov oivôpdmoiç KOKÔV 

ïuvaÎKaç éç qpûie; riXiov KaTuuKiaaç ; 
ci f à p ßpoTeiov f |9e\eç atteîpai ïévoç, 
обк ёк Y U V A I K Ű J V XPFLV napaax^abcii ТОЬЕ," (Hipp. 6 1 6 — 6 1 9 s.) 

(Miért is hozád világra, Zeus, a nők nemét? 
A férfiakra mért zúditál ily csapást? 
Ha emberi nemet vágytál teremteni, 
Nem asszonyoktól kellett vón születnie.) Csengeri J. ford. 

Az egyezés nagyon is szembetűnő. Azonkívül Bogáti epi-
lógusának egyéb gondolatai és képei is emlékeztetnek a Hippo-
lytos monológjára. Például : A nőt — mint valami bábot — fel-
cifrázzák, csakhogy Euripides szerint a cifrázó a fér j , Bogáti 
szerint pedig a fér je t fogni akaró hozzátartozók. 

Helmeczi István. 
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Szabó T. Attila: Kéziratos énekeskönyveink és verses kéz-
irataink a XVI—XIX. században. Zilah, 1934. 8-r. 223. 

Erdélyi Pál 1899-ben állította össze a magyar énekeskönyvek jegyzékét 
a XVI. és XVII. századból; azóta a kéziratos és nyomtatott anyag a kuta-
tások nyomán gazdagabb képet mutat, mindenképen szükséges volt tehát a 
ma ismert énekgyüjteményekről pontos jegyzéket tenni közzé. Szabó T. Attila, 
aki az Erdélyi Múzeumegylet verses kéziratainak regisztrálásával szerzett 
nagy érdemeket, most ú j kötetében e teljesebb jegyzék összeállítására vál-
lalkozott. 

Erdélyitől eltér abban, hogy a nyomtatot t énekgyüjteményekre nem vet 
figyelmet. Sajnáljuk ezt, mert amíg Szabó Károly első kötetének új kiadása 
cl nem készül, ennek a speciális szempontú felsorolásnak sokszor látjuk a 
hiányát. 

A kéziratos anyagot két részre bont ja : egyházi és világi gyűjtemé-
nyekre. A tájékoztatás kedvéért teszi ezt, bár maga is tudja, hogy sok számba-
vett gyűjtemény mind a két csoportba beleillik. A kutatónak tehát mind a két 
felsorolást végig kell néznie, ha vegyes gyűjteményt keres a kötet összeállí-
tásában. 

Anyagának legmegbízhatóbb része az erdélyi kéziratok ú j számbavétele. 
Másutt maga is utalásokra volt rászorítva, amelyeket nem ellenőrizhetett 
vagy hamari munkát kellett végeznie, ami bő alkalmat adott az általa is 
bevallott „futó átvizsgálás" hiányaira. 

A jegyzék nemcsak hogy nem teszi feleslegessé, de egyenesen sürgős fel-
adatnak igazolja a közkönyvtárak ilyenfajta tartalmú kéziratainak a könyv-
tári tisztviselők által való mielőbbi pontos regisztrálását. Ennek bizonysá-
gául csak azoknak a kéziratoknak pótló felsorolását közlöm, amelyeket az 
epigon lírikusokról írt tanulmányom készülése közben kellett a Nemzeti 
Múzeum könyvtárában átnéznem. A Pol. Hung, csoportjából i t t hiányzik: 
31 (Mátyási), 127, 128 (Miscellanea), 135 (Jankovich-gyüjt.), 152 (Kovachich-
gyüjt.), 295 (Alkalmi versek), 357 (Alkalmiak), 569 (Vegyes), 688 (Költ. a 
XIX. sz. első feléből), 726 (Cseh László), 759 és 809 (Kis K.), 893 (Cso-
konai), 926 (Gyöngyösi J.), 1058 (Magyar versek), 1133 és 1195 (Diétái 
versek), 1330 (Csipkebokor); Quart. Hung.: 152 (Carmina Hung.), 154 (Coll. 
poet.), 180 (Elegy, versek), 201 (Kreskav), 204 (Lázár), 205 (Madarász), 
206 és 207 (Mátyási), 210 (Nagy János), 211 és 228 (Perecsenyi N.), 227 
(Rövid magyar versek), 230 (Berei Farkas), 239—40 (Különf. versek), 554 
(Vegyes költ.), 735 (Munkácsy J.), 807 (Töltényi), 842 (Hoblik), 856 (Szen-
vey), 958 és 969 (Amadé), 1058 (Coll. poet.), 1089 (Misc. poet.), 1258 (Költ. 
régiségek), 1380 (Búcsúztatók); Oct. Hung.: 37 (Aranka), 46 (Endrődv), 47, 
48, 357 (Faludy), 49 (Énekes gyűjt.), 56, 340, 590, 595 (Kovács J.), 58 
(Mátyási), 74 (Jankovich), 144 (Balogh László), 152 (Sombori), 238 (Vegyes), 
308 (Magyar népdalok 1809-ből), 383—84 (Berei Farkas), 387 (XVIII. sz. 
töredékek), 395, 565 (Költ. gyűjt, a XIX. sz. elejéről), 579 (Magyar versek 
a XVIII. sz.-ból), 432 (Révai), 452 (Újvári), 518 (Danvadi), 574 (Költ. 
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misc.), 685 (Régi magyar népdalok); Duod. Hung.: 32 (Sombori). — Szabó 
összeállítása tehát a Nemzeti Múzeum anyagából csak kis részt vesz fel; 
mivel sehol sem magyarázza meg még az i t t felsorolt elhagyásoknak okát 
sem (— pedig az én pótlásom csak egy alkalmi tanulmány anyagára terjed 
ki —), félő, hogy a többi közkönyvtár anyagát sem volt módjában pontosan 
jegyzékbevenni. Az Akadémia kéziratos anyagából is volt a kezemben vers-
gyűjtemény, amely i t t nincs megemlítve; régi száma: M. irod. Oct. 56.; pedig 
abból nem sok kézirat fordult meg a kezemen. 

Az is kétségtelen, hogy rejtőző kéziratok is bőven vannak. A kegyes-
rendiek budapesti könyvtárában az 1719-es Kájoni-kiadás mellett van például 
Nemes György katolikus egyházi énekgyüjteménye; végén az évszám-
jelzés: 1822. 

Néhol az irodalmi hivatkozás újszerű; bizonyára azért nem találom a 
Tullok-gyüjteményt, amelyről az EPhK. 1901. évf. szólt. Az Erd. Múz. 1906 
évf.-ban említett Barcsay-versekre, az ugyanott 1910-ben közölt Cserei-ver-
sekre sincs utalás. Az irodalmi hivatkozás nem törekszik teljességre; különben 
nem maradt volna el a Gyöngyösi Toldalék mellől Könignek a szécsényi zárda 
történetéről írt könyvére, a Bűnbánati zsoltárok mellől Kömives Nyéki Vörös 
életrajzára való figyelmeztetés. Sokszor a csak megtekintett, de á t nem tanul-
mányozott kézirat kormeghatározása kelt ellenmondást (például a Turóczi 
Cantionale). Máskor a különböző hivatkozások nincsenek összeegyeztetve. 

A kötet végén közölt dalkezdetek értéktelenek, mert a csak véletlenül 
megemlített, nem pedig teljes felsorolássá épülő dalkezdeteket közli. 

És hiányai ellenére csak a legnagyobb elismeréssel szólhatok Szabó 
Atti la munkájáról. Nem a hiányok alapján kell megítélni, hanem azt a nagy 
gazdagodást kell figyelembe venni, amit dalgyűjteményeink összeállításában 
jelent. Azzal a nyugodt pontossággal, amellyel az erdélyi kéziratokat leltá-
rozta mindent át nem kutathatott , de így is rengeteg kéziratra hívja fel a 
figyelmet, s ezzel megjelöli a további munkaterületet. Kétségtelen, hogy e 
további munkára senki sem hivatott annyira, mint éppen ő. S mi azt szeret-
nők, ha az egyes könyvtárak anyagának átvizsgálása mentől előbb módot 
adna egy teljesebb jegyzék kibocsátására. Addig ez az összeállítás — a berine 
előkerülő gazdag anyaggal — minden irodalomtörténeti kutatónak nélkülöz-
hetetlen. S ami nélkülözhetetlen, azért hálával és elismeréssel tartozunk. 

„Régi és új egyházi énekek", összegyűjtötte Tranovszky György, 
magyarra fordította: Vietorisz József. Budapest, 1935. 944 1. Magyar Luther-
Társaság kiadása. 

A „Tranoscius" néven ismert hatalmas énekgyüjtemény szinte fogalom a 
tótnyelvű evangélikus gyülekezetekben. Háromszáz esztendővel ezelőtt Tra-
novszky György német, lengyel, tót és cseh szerzők énekeit a mai gyűjte-
mény egyharmad terjedelmében adta ki. Ez a gyűjtemény az idők folyamán 
kibővült 1157 énekre és 150 lapnyi terjedelmű imádságra. Ezeknek az éne-
keknek a lefordítására vállalkozott a jeles tehetségű Vietorisz József. Az 
imádságokat dr. Geduly Henrik püspök fordította le, de így is nagy munkát 
végzett Vietorisz. 1157 éneket lefordítani, melyekből nem is egy a 30—40 vers-

Irodalomtörténet 15 

Alszeghy Zsolt. 
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szakot is meghaladja, nagy teljesítmény. Ezúttal azonban nem a fizikai munka 
dicsérete a fontos, hanem a művészé, aki költői lendülettel, az eredetihez való 
ragaszkodással szólaltatta meg a tranosciusi énekeket. Mert a fordítás leg-
nagyobb próbája itt nem a formában van, hanem abban a lelkiségben, amit 
neki a jó formákon keresztül vissza kell adnia. A tranosciusi énekeknek külön 
lelkük van. Olyan biblikus lélek sugárzik az énekekből, amely az e részben 
eléggé gazdag egyházi költészetben is feltűnő. Vietorisz művészi fordító itt 
nyeri a legnagyobb elismerést, mert ezt a bibliai lelket nem színtelenítette 
el, nem racionálta és nem sekélvesítette el kegyes szólamokkal. 

Danhauser László. 

Timár Kálmán: Árpádházi Boldog Margit legendája. 'Л bre-
viárinmi legendák. Pannónia, 6. sz. Kalocsa, 1934. 48. 1. — A breiiáriumi 
Margit-legendák. A legendák szövege. Pannónia, 7. sz. Kalocsa, 1934. 34 (2) 1.) 

A szerző, középkori irodalmunk ismertnevű kutatója, áldozatos buzga-
lommal adja ki „Pannónia" c. sorozatának immár 6. és 7. számát. A két. 
füzet szorosan összefügg s mind szövegkiadásai, mint értelmezései miatt alap-
vető lesz kódexirodalmunk filológiai vizsgálatakor. Az egyik a kérdés iro-
dalomtörténeti megvilágítása (szövegkritika és összehasonlítás), ezt gazdag 
repertóriuma teszi nélkülözhetetlenné. A másikat különösen értékessé teszik 
a szövegkiadások, így például a Gömöry-kódexből közölt latin szöveg, amit 
Volf György kihagyott a Nyelvemléktárból! 

S amikor ez utóbbi füzetben a szerző beszámol nagy szorgalomról tanús-
kodó munkásságának tíz esztendejéről, örömmel emeljük ki, hogy Timár Kál-
mán Társaságunk régi érdemes tagja Clauser Mihály. 

Vetéssy Géza: Antik eposzi hagyományok Vörösmarty Mi-
hály kisebb eposzaiban, különös tekintettel Vergilius Aeneisére. 
Dolgozatok a debreceni Tisza István Tudományegyetem görög-latin filológiai 
szemináriumából. II. füzet. Debrecen, 1935. 48. 1. 

Vetéssy Géza tanulmánya a Vörösmarty-irodalom újabb termései között 
egyike a legsikerültebbeknek. Azzá teszik egyrészt minden tekintetben meg-
nyugtató módszere, mely egyesíti magában az analízis és szintézis egymást 
kiegészítő és teljessé tevő munkáját, másrészt probléma-látó eredetisége, filo-
lógiai gondossága s főleg az a rendszerező készsége, mellyel kis adatok lelki-
ismeretes munkájával megoldott eredményeit Vörösmarty epikai költészetének 
egész értékrendjébe tudja beilleszteni, s így arról való tudásunkat biztosabbá 
és pontosabbá teszi. Tulajdonképen az egész dolgozat nem más, mint Gyulai 
Pál egy értékítéletének rendkívül gondos elemzésen alapuló revideálása. Amit 
Gyulai Pál Vörösmartynak a görög és római klasszikus eposzírókhoz viszo-
nyuló kapcsolatáról mond, az csak formai hatásokra szorítkozik. Vetéssy ezzel 
ellentétben, főleg Vörösmarty kisebb eposzainak az ókori, nevezetesen Homeroä 
és Vergilius epikai költeményeihez való összehasonlításából, arra az ered-
ményre jut, hogy e hatások a versformai elemen kívül a szerkezetben, stílus-
ban, tartalmi rokonulásokban is erősen, sőt állandóan megnyilatkoznak. 
A szerző részletekben rendkívül gondosan elmerülő filológiával építi fel ezt 
a megállapítását s a szövegek párhuzamos igazolásával vet alapot ítéletének. 
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A szöveghatás tényén kívül igyekszik a lelki okok azonosságára is ráutalni, 
amelyek belső magyarázatát adják annak, miért követte Vörösmarty Vergilius 
epikai módszerét. Amit i t t Vetéssy mond, az igen finoman liât, s az adatok 
és szerkezeti részek rideg mechanizmusát magasabb összefüggések távlatába 
állítja bele, s eleveníti meg. 

Az természetes, hogy az antik nyomok feltárása nem fejti meg az epikus 
Vörösmarty egész jelentőségét. Gyulai értékelésének éppen az volt a célja és 
érdeme, hogy arra mutatot t rá, hogy válik el az antik klasszicizmustól s hogy 
változik á t a romantika módjára Vörösmarty elbeszélő művészete, általában 
egész ars poeticája. Ennek az átváltásnak értékét most még jobban lát juk 
magunk előtt, amikor Vetéssy tanulmánya megvilágította, mily mélyen nyúl-
nak el Vörösmarty lelkében az antik világ irodalmi és műformai hagyományai. 

Brisits Frigyes. 

Schneider Miklós: A Vörösmarty-esalád múltja. Székesfehér-
vár, 1934. 86. 1. 

Schneider Miklós alapos tanulmánya Vörösmarty életének arra a terü-
letére hoz megvilágító adatokat, amelyről úgyszólván alig van ismeretünk: 
a Vörösmarty-család származásrendjére. Gyulai Pál e kérdést egyáltalában 
nem érinti. A Vörösmarty-irodalom érdeklődése sem törekedett ennek az élet-
rajzi szempontból éppen olyan fontos, mint kényes problémának teljes meg-
oldására. Legutóbb Dormuth Árpád foglalkozott A Vörösmarty-család múltja 
Fejér megyében és Székesfehérvárott a XVIII. és XIX. században című érte-
kezésében (Székesfehérvár, 1934) a költő családfája nemzedéksorának felkuta-
tásával. Közlése nyomán vita alakult ki közte és Schneider Miklós között 
s tulajdonképen ennek köszönhető, hogy Schneider Miklós közzébocsátotta e 
tanulmányát, melyben állásfoglalását igazoló okiratait s a lefolyt vita adatai t 
perrendszerűen hozza nyilvánosságra. 

Az irodalomtörténet csak hálás lehet, hogy Vörösmarty genealógiája 
ilyen avatott és tudós vita középpontjába került. Az esetleges félreértéseknek 
és tévedéseknek enemű harcok során szintén fontos jelentőségük lehet és van, 
hiszen közvetve így is hozzájárulnak a vi ta tot t kérdésanyag teljesebb és meg-
nyugtatóbb tisztázásához, újabb, megszilárdítóbb erejű adatok felhajtásának 
kényszerűségéhez. S ha minden ponton nem derül is ki a probléma óhaj tot t 
világossága, már az maga is nagy tény, hogy a kérdés — különösen pedig 
ilyen elfelejtett kérdés! — a tudományos nyugtalanság körébe került, s úton 
van a megoldás felé. A tudós kutatás nemes munkájának kijáró ilyen tisztelet-
érzéssel tekintünk a vita lefolyására és Schneider Miklós igen értékes mun-
kájának most nyújtott eredményeire. 

Schneider Miklós szigorú módszerességgel foglalkozik a kérdéssel. Tanul-
mánya elején adja a fejérmegyei Vörösmartyakhoz tartozó költő leszármazá-
sának rendjét, a nemességszerző Vörösmarty Jánostól kezdve. Számunkra ez 
a fontos. Amit még szerzőnk ezenkívül a Vörösmarty-család származásfájáról 
mond, az tulajdonképen annak a tisztázása, hogy hogyan kerülhettek be más 
Vörösmartyak — hat ágról van szó! — részint nem törvényes úton, részint 
pedig azon a feltett jogcímen, hogy az 1749 ben Tolna megyében kihirdetett 
nemességszerző Vörösmarty Jánostól származtatják magukat, a költő Vörös-
marty őseinek családjába. A családfának ez a része egyébként is bonyolult 
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és még sok kívánatos adat híján megoldásra vár. Schneider azonban már itt 
is több részletet tisztázott, s helyesbített Dormuthtal szemben. A vita lénye-
gének magva most már az, hogy Dormuth a költő családját a levélben szereplő 
Andrásnak ,— János fiának — nem György, hanem Gergely nevű fiától szár-
maztatja, Schneider pedig Györgytől. E részben Schneider álláspontja, melyet 
írásbeli adatokkal támogat, teljesen meggyőző Dormuthnak minden ponton 
meg nem nyugtató felfogásával szemben. A kérdés végleges eldöntése akkor 
lesz teljes, ha előkerülnek a Vörösmarty-család minden írásai. A Schneider 
közölte okiratok azonban arra engednek következtetni, hogy nem valószínű, 
hogy a családfa rendjén változtatást kelljen eszközölnünk. 

Schneider Miklós munkája, a benne foglalt adatok nélkülözhetetlen for-
rásul szolgálnak Vörösmarty életének feldolgozásához. Kár, hogy tanulmánya 
csak a szorosan vett családfa elszigetelt kérdésével foglalkozik, s nem terjesz-
kedik ki — úgy, mint Dormuth Árpád szintén értékes értekezése — bővebben 
a Vörösmarty-család helyi kapcsolatainak szélesebb vonatkozásaira. Munkája 
azonban így is rendkívül értékes és fontos jelentőségű állomása a mindinkább 
fejlődő és mélyülő Vörösmarty-irodalomnak. ss. 

Hada Gyula: Üti levelek a magyar irodalomban Mikestől 
Petőfiig. Budapest, 1935. 45 1. 

A szerző nem szorítkozik a levélformában írt útirajzok áttekintésére, 
hanem kiterjeszkedik i t t-ott a rendes formájúakra is, továbbá némi szellem-
történeti képet akar nyújtani a külföldnek és Magyarországnak fokozatos fel-
fedezéséről. így nagy anyagot zsúfol rövid dolgozatába, s kissé vázlatossá 
válik. Mikes, Sándor István, Kisfaludy Sándor, Kazinczy és Petőfl úti leve-
leit jelentőségükhöz képest bővebben tárgyalja, a többiről pedig általános 
áttekintést és jellemzést ád, s csak egyeseket emel ki néhány ismertető sorban. 
Noha nem volt célja, mint maga mondja, az összes levelek bemutatása, meg-
említhette volna Frankenburg Adolfnak és Petrichevich Horváth Lázárnak 

^efféle munkáit, s ha már említi br. Lakos János könyvét (Vándor szünórái), 
írhatott volna valamit erről az érdekes munkáról. Ebben az esetben is érezzük, 
úgy, mint dolgozata sok más helyén, hogy szerző túlságosan kevésszavú. 
Ha már ilyen gonddal felkutatta az útirajzokat, írhatott volna valamit 
mindegyikről. így is derék és úttörő munka, s kívánatos, hogy idővel nagyobb 
tanulmánnyá bővüljön. A szerző akkor az én munkámat is elolvashatja 
(Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. I—II. 1925—26), melyben 
több adatot fog találni tárgyára vonatkozólag. Szinnyei Ferenc. 

Juhász Gergely: Klopstock magyar utókora. (Minerva-Könyv-
tár, 48. köt.) Budapest, 1935. 127 1. 

Az alapos elmélyüléssel készült tanulmány írója érdekesen mutat ja ki a 
magyarországi Klopstock-kultusz mozzanatait. Mint minden külföldi, így főleg 
a német, irodalmi befolyás akkor Bécsen keresztül jutott el hozzánk. Ennek 
a preromantikus irodalmi kapcsolatnak már csak közvetett képviselői: Michael 
Denis, Charoline Pichler és a „bécsi Sappho", Batsányiné Baumberg Gabriella. 
Klopstocknak és az utána következő bárdlírának hatása elsősorban az antik 
versformák intenzív használatában érvényesült, különösen Ráday Gedeon, Szi-
lágyi Sámuel, az első magyar Klopstock-fordító munkásságában. A klasszikus 
triász, Baróti Szabó, Révai Miklós és a derék jezsuita papnövendék, Rajnis 
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József vezet át ennek a kulturális érintkezésnek a költészet belső lényegét is 
megértő felfogásához, amelynek csúcspontján Virág Benedek és Berzsenyi álla-
nak. Kazinczy elragadtatása már nyelvújítási törekvéseiben is mintaképet talál,, 
bár a szerző túlnagy szerepet tulajdonít Klopstock Kazinczy nyelvújítására t e t t 
hatásának. Kazinczy kongeniális ellenfele, Batsányi is lelkesedik a klopstocki 
költészetért, de mindenek fölött Kölcsey kultusza a legmélyebb irodalmunkban, 
mert ő „elsősorban a lírikust látta Klopstockban s kultusza sokkal reálisabb, 
mint Kazinczy szertelen rajongása". A nemzeti epika kialakulásában is lehet 
klopstocki nyomokat találni, így főleg Csokonai, Aranyosrákosi Székely Sándor, 
sőt még Vörösmarty költészetében is. A hazai németnyelvű költészet is bátor-
hangú propagálója volt a nagy német költő eszméinek. Ennek a jelentős szel-
lemi együttműködésnek az állomásait rajzolta meg Juhász Gergely nagy tárgy-
szeretettel és hozzáértéssel. Kozocsa Sándor. 

Lévay József: Visszatekintés. H. és é. n. (Miskolc, 1935.) 43 1. 
Sajtó alá rendezte Balázs Gyözö. Kiadja a miskolci ref. reálgimn. VIII. osz-
tálya. — E füzet előszavából kitűnik, hogy sajtó alá rendezője annak idején 
megbízást kapott Lévay életrajzának megírására s adatgyűjtés közben, egye-
bek közt a költőnek 1899-ből származó, sa já t pályaútjára vonatkozó kéziratos 
följegyzéseit is sikerült megszereznie. A tervbevett Lévay-életrajz állítólag el-
készült ugyan, de anyagi okok miatt nem jelenhetvén meg, a szerző az említett 
becses kéziratot átengedte közlésre a miskolci reálgimnázium irodalomkedvelő, 
ouzgó diákjainak. Ez a rövid története a Visszatekintés c. munka kiadásának. 
A kis mű megjelenése örvendetes, mert mint leghitelesebb forrás lehetővé teszi 
a költőt illető adatok könnyű ellenőrzését. 

Egyebekben a rendkívül közvetlen előadású önéletrajz nem sokat változtat, 
a Zsigmond Ferenc 1906-ból való Lévay-monografiája és Folyóiratunk 1918. 
evf.-ban megjelent kitűnő tanulmánya nyomán kialakult írói arcképen; mind-
össze a köztörténeti háttér részletei gazdagodnak s Lévay — indíték dolgában 
— eddig ábrándszerűnek vélt szerelmi költészete nyer reálisabb alapot. A sze-
mélyi vonatkozásban is meglepően őszinte vallomások kétségkívül növelik a. 
posthumus mű érdekességét, melyet hangulatilag Balázs Győzőnek Lévay tisz-
teletére készült verse is fokoz. B. Gy. 

Boross István; Regényirodalmunk nőírói. Irodalomtörténeti ta-
nulmány. Kiadja a Gyóni Géza Irodalmi Társaság. Budapest (1935). Nagy 
8-r. 139 lap. 

Nagy olvasottság és buzgó igyekezet nyilatkozik meg szerzőnk részéről 
ebben a munkában, de a siker nem áll arányban a szép célú igyekezettel. Nem. 
csoda, hogy a feladat meghaladta a szerző erejét. A legutóbbi két emberöltő 
magyar regényirodalmáról történeti, azaz genetikus összefüggésű méltatást adni 
ma még igen nehéz, nem is tudunk idevonatkozólag komoly értékű kísérletről. 
A nőlróink ismertetésére szorítkozó feladat csupán része ugyan az előbbinek, 
de nem kevésbbé nehéz, mert lehetetlen kiszakítani a regényirodalmunk egé-
szével való szerves összetartozásból, viszont mindmáig nincs eléggé tisztázva, 
hogy irodalmi-művészeti szempontból lényegileg miféle különbségi alapot is 
jelent a szerzők nőneműsége. Boross István hozzá-hozzányúl az ilyen alapvető 
elvi kérdésekhez, de az eredmény az egész vonalon: zavarosság. 

A bevezető és berekesztő két rövid fejezetet nem számítva, a könyv két 
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főrészre tagolódik: háborúelőtti és háborúutáni nőíróink ismertetésére, s ezt 
a felosztásmódot a 44—54. lapokon világirodalmi széttekintéssel igyekszik iga-
zolni, de ez a szemle rendkívül zavaros. A két főrész mindegyike alsóbb cso-
portokra oszlik, de heterogén szempontok szerint, úgyhogy mondanivalóját ez 
az eljárás is zavarosá teszi. Például vannak „konzervatív szellemű írónők", ille-
tőleg „a régi hagyományok őrzői" és vannak „az úgynevezett modern írónők", 
— de Tormay Cécile egyik csoportba sem tartozik, mert ő „a nemzedék-regény" 
képviselője. Vagy például vannak „naturalisták" és vannak „ f ia ta lok! . . . Az 
egyes írónők jellemzése is zavaros. Hatvany Lili bárónő színdarabokat is írt, 
ezért ezekről többet hallunk, mint elbeszélő müveiről; Bródv Lili egyik regé-
nyéről megtudjuk, hogy lélektani megfigyelése felszínes, stílusa sokszor magyar-
talan, a végén ellaposodik, befejezése siettetett, — s aztán következik „másik 
nagyszerű regénye", melyben „nemcsak nő-, de férfialakjait is tűrhetően jel-
lemzi" ( ! ) . . . Mikor forrásművekre hivatkozik szerzőnk, néha megjelöli a helyet 
és az időt, néha egyáltalán nem; az írónők egy részénél könyörtelenül kiírja 
a születési évszámot, másoknál ez hiányzik; némelyikkel kapcsolatban helyet 
ad a róluk keringő pletykaszerű állításoknak is . . . A nyomdai szedésmód is 
megnehezíti a tájékozódást, mert az egyes írónők méltatását nem választja el 
egymástól sem üresen hagyott hely, sem nagyobb betűjű névjelzés. 

Ismételjük, a szóbanforgó feladat sikeres megoldása a legkiválóbb tehet-
séget is kemény próbára tenné. Talán helyesebben cselekedett volna szerzőnk, 
ha néhány nevezetesebb regényírónőnkről külön egyéni arcképet rajzolt volna. 
De az ilyen témában is egységesebb szemléletre és világosabb fejtegetésmódra 
kell törekednie, mintsem eddigi műveiben tette. Zs. F. 

Halmi Iiódog: Kóbor Tamás, az író és az ember. • Budapest 
1935. 128 1. A szerző kiadása. 

Halmi Bódog méltán keltett figyelmet írói arcképeivel mindazok között, 
akik szeretik az eredeti észjárású, eleven szellemű, őszinte hangú bírálatokat 
Molnár Ferencről, Móricz Zsigmondról, Herczeg Ferencről írt kötetei mellé 
most odacsatolta Kóbor Tamásról szóló könyvét is. Esztétikusi jellemvonásai 
ebben a tanulmányban még jellegzetesebbek, mint régibb köteteiben. A meg-
figyelések önállósága lep meg legjobban bennünket. A szerző nem a sablonok 
embere, nem követi mások felfogását, nem is szorul ráiuk. örül, ha a maga 
bőséges anyagú észleléseit bele tudja foglalni zárt keretébe. Szabadon csa-
pongó szelleme kerüli a rendszerességet, ezért igen közel hozza olvasóit témá-
jának rapszodikus módon fölépített részeihez. Sok igazságra tapint rá, sok 

elfeledett mozzanatot kelt életre életírásában. Könyvének megvan az az érdeme 
is, hogy témájá t tekintve úttörő munka. Eddig még senki sem foglalkozott 
behatóbban Kóbor Tamás munkásságával, ezután már könnyű lesz vele szem-
ben megtalálni a helyes ítélkezée szempontjait .A szerző szerencsésen oldotta 
meg nehéz problémáját. P. J. 

Yajthó László: Két költői nemzedék arca. Bp., 1935. 80 1. 
(Hankiss János: Kortársaink. 10. szám. Studium.) 

Az Aranytól Adyig élt és Adytól napjainkig élő két költői nemzedék 
életkörülményei, műveltsége, művészi felfogása és világnézete közti különb-
ségek feltüntetését tűzi ki célul e vázlatos kis tanulmány. Természetes, hogy 
már kereténél fogva is csak egy-két vonás rajzának adhat helyet (így például 
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az egyik nemzedéket anyagi jóléténél fogva derűsebbnek, a másikat „meg-
próbáltatása" miatt szomorúbbnak l á t j a ; az egyikben nagyobb tudásszomjat 
fedez föl, mint a másikban stb.), fejtegetései közben azonban több érdekes 
adattal és megállapítással kelt figyelmet. Bizonyára nem könnyű feladat 
két nemzedéknek az említett szempontok szerinti megkülönböztetése, hiszen 
egyazon nemzedéken belül is igen eltérő az egyes költők életsorsa, kedélye, 
költői stílusa stb., s ha a szerző e vázlat alapján „tervezett könyvét" meg 
íogja írni s még jobban behatol a részletekbe: szemébe tűnik majd, hogy csak-
nem minden folyóiratnál más és más a költők stílusa s a folyóiratokon belül 
is (Napkelet, Nyugat, Űj Idők stb.) mily ellentétes költői egyéniségek mutat-
koznak be „napjainkban" is, ellentétes* hit, életsors, születés, hajlam és tehet-
ség bélyegét árulva el ihletforrásaikon és stílusaikon. Mindez tény, de épp 
ez teszi érdekessé Vajthó László kísérletét, mely a távlatot be sem várva, 
máris szorgosan kutatja a sok eltérő vonásban az egyezőt, az egyesben az 
általánost. Nem egy észrevétele és ítélete találkozik ellenmondásunkkal, ezzel 
szemben azonban kellemesen hat a szerző megértő szelleme: a legellentétesebb 
egyéniségek és irányok költői megnyilatkozásai iránti fogékonysága s ezt 
mintegy nyomon követő tárgyilagosságra törekvése. Anyaggyűjtését igen érde-
kes s már részben elfelejtett adatokkal fűszerezi s ezzel kis művét nemcsak 
tanulságossá, hanem szórakoztatóvá is teszi. K. J. 

Zsoldos Jenő: Jób könyve a XVIII—XIX. századforduló 
magyar irodalmában. ,'Kny. a Hevesi-emlékkönyvből.) Bp., 1934. 16 1. 

Kevés bibliai könyv ragadta meg annyira a romantika jegyében alakuló 
századfordulót, mint éppen Jóbé. Akik a figyelmet ráterelték, idegenek: Lowth 
(De sacra poesi Hebraeorum.. . Goettingae, 1770) és Herder (különösen Vom 
Geist der Ebräischen Poesie. Leipzig, 1787. c. műve), — de csakhamar sze-
rephez jut nálunk is. Így Szerdahelyi György Aesthetica-jában, majd Rájnis 
Józsefnél (1781), azután Földi Jánosnál, Csokonainál, Verseghynél stb. 

A dolgozat természetesen értékes figyelmeztetés, hogy milyen erők foly-
tak be népköltészetünk megvilágításába és műköltészetünk kialakulásába. 

Clauser Mihály. 

K é t H o r a t i u s - t a n u l m á n y . (Hegedűs Zoltán: Horatius szólam-
lcincse és a magyar költészet. Győr, 1935. 18 1. Kny. — Zsoldos Jenő: Hora-
tius születésének 2000. évfordulójára. Bp., 1935. 8 1. Kny.) 

Középiskolai értesítőink programmértekezései a „Horatius noster" két-
ezeréves emlékének áldoznak. Szempontjaik eredetisége miatt hívjuk e két 
tanulmányra föl a figyelmet. Míg Zsoldos a költő szellemképét rajzolja meg 
avatott tollal, addig Hegedűs annak kifejezéseit kutat ja fel költészetünkben 
Mindkét tanulmány értelmét adja az „élő" Horatiusnak. ry. 

„ P é n t e k esték". Hat előadás. Sárospatak, 1935. 59 1. Főiskolai 
nyomda. 

Ez a kis füzet azokat az irodalmi, művészeti, közéleti stb. tárgykörű 
tartalmas előadásokat közli, melyeket a sárospataki ref. főiskola Nóvák 
Károly és Mátyás Ernő vezetésével 1934 novemberétől 1935 áprilisáig a művelt 

közönség tájékoztatásául vitaestélyek módjára rendezett. A Dosztojevszkijről 
Űjszász Kálmántól, — Stefan Georgéről Képes Gézától, — a Modern Krisztus-
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képekről Szabó Zoltántól, — Sinclair Lewisröl Molnár Benjámintól és Kodály 
Zoltánról Szabó Ernőtől tar tot t fölolvasások mellett folyóiratunk olvasóit 
közelebbről érdekelheti Harsányi Istvánnak Az Ady-problémát ismertető fej-
tegetése. 

Az irodalmi előzményekre vetett pillantás után a kérdés körüli vita 
okát a szerző Ady költői egyénisége, mondanivalói ée kifejezésmódja feltűnő 
újszerűségében látja. A nemzeti klasszicizmus harmonikus költészetének híveit 
— úgymond — méltán döbbentette meg az új költő egyéniségének nyugtalan-
sága, ösztönihleteinek forradalmisága, valamint életszemléletének, Istenhez való 
viszonyának és fajkritikájának a művészi tárgyilagosságtól eltérő különös-
sége. Kifejezésmódjának főújítása, a szimbolizmus meg éppen a homályosság 
vádját támasztotta ellene. E pontok szemléletes megvilágításának záradéka 
az a megállapítás, hogy „bizony nem derűs, könnyed olvasmány Ady költé-
szete . . . Értékét a bennefoglalt életvalóság határozza meg." Arra a kérdésre, 
hogy pedagógiai szempontból értékes élet-e az Adyé, a szerző felelete: „hogy 
mint negatív mintaképnek még nevelőereje is van . . . Nem egészséges, de szín-
pompás, őserdőbujaságú, egyéni költészet. . . Okulhatunk belőle, gyönyörköd-
hetünk benne". 

A kiadvány tárgyilag megbízható, formailag vonzóan érdekes közlemé-
nyei igazolják az Előszó írójának abbeli hitét, hogy a „Péntek esték" folyta-
tásra érdemes, életrevaló vállalkozása a buzgó kezdeményezőknek. K. G 

Irodalomtörténeti tárgyú értekezések az 1934/35. évi közép-
i s k o l a i É r t e s í t ő k b e n . Boron István: Horatius és Petőfi. (Párhuzam és 
ellentét. A mezőtúri ref. gimn. Értesítője, 5—24. 1.) Plutarchos párhuzamos 
életrajzainak példájára párhuzamba állítja az idén világszerte ünnepelt Hora-
tiust Petőfivel. Egymás mellett tárgyalja a két költő származását, nevelke-
dését, tanulmányait, l íráját, de természetesen a kettő között kevés az egyező 
vagy rokon vonás, így a párhuzamból csak az a közönséges tanulság, hogy 
más tehetség, ízlés és kor más költészetet is termel. Nem is egészen szerencsés 
dolog Vörösmarty szerényebb támogatását Maecenáséval párhuzamba vonni, 
vagy Horatius dicstelen futását Petőfi hősi halálával. Ama menekülés nélkül 
nem volna Horatius s az emberiség szegényebb volna egy nagy szellemmel. 
Sokkal tanulságosabb let t volna Horatius szellemi hatását nyomozni Petőfi 
jellemében és költészetében. Minden magyarázó megjegyzi, hogy Petőfi: „Ha 
férfi vagy, légy f é r f i . . . " című költeménye Horatius hatása alatt készült. 
Petőfi jellemerejében, életszeretetében is megállapíthatni Horatius-hatást. — 
Málly Ferenc: Horatius magyar hatásaihoz. (A szegedi áll. reálgimn. Érte-
sítője, 6—7. 1.) Annak a (különben közismert) ténynek megállapítása, hogy 
Zrínyi Szigeti veszedelmének utóhangja (Peroratio) nem közvetlen Horatius 
III., 30. ódája, hanem Ovidius Metamorphosisának epilógusa után készült. 
Hozzátehette volna, hogy Ovidius szemmelláthatólag Horatiust követi s így 
az utóhang közvetve mégis Horatius-hatás. — Galgóczy János: Méliusz Péter. 
(A csurgói ref. reálgimn. Értesítője, 17—18. 1.) Inkább egvházias jellegű rövid 
megemlékezés Méliusz Juhász Péterről azon alkalomból, hogy mint Somogy 
megye szülöttének álló szobrát a somogymegyei csurgói ref. reálgimnázium 
épületében 1934 szeptember 8-án felállították. (A szobor Füredy Richárd szob-
rászművész alkotásának gipszmásolata, melynek bronz eredetije Debrecenben 
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van.) — Bán Aladár: Emlékezés Ányos Pálra. (Felolvasás a Veszprémi Pia-
rista Diákszövetség Ányos-ünnepélyén. A veszprémi kegyesrendi gimn. Érte-
sítője, 7—17. 1.) Kegyeletes megemlékezés Ányos Pálról halálának 150 éves 
fordulóján. Amint az idő halad, Ányos költői egyénisége annál tisztábban, 
bontakozik ki. Az előző költők közül csak Balassival hasonlítható össze, ki 
szintén való érzéseit zengte. A szerzetesi életpályát hivatásérzetből válasz-
totta, melyhez hozzájárult az a meggyőződése is, hogy e pályán tudja leg-
jobban művelni a költészetet. Verseiből maga az élet szól hozzánk, a korhoz 
képest csiszolt versekben és fejlett nyelvhasználattal. Egyénisége nagyon rokon-
szenves. Mély családi érzés jellemzi, szereti a barátságot, ragaszkodik a kies 
Bakonyhoz, hol született s mindenekfölött tüzes magyar. A verselésben Gyön-
gyösit követi, szereti az alliterációt. Befejezésül öt versét közli, melyek más 
és más irányban szemléltetik tehetségét. — Hein Tádé: Harsányi Kálmán. 
(A soproni benedekrendi gimn. Értesítője, 3—-27. 1.) Beható és elismerő össze-
foglalása Harsányi Kálmán sokoldalú írói munkásságának. Rendre jellemzi 
mint kritikust, újságírót, regény-, dráma- és meseírót s lírikust, Harsányi 
mint kritikus az élő szép rajongója. Követelése, hogy a művész mentül telje-
sebben s mennél függetlenebbül minden idegen hatástól a maga lelkét fejezze 
ki. Mint újságíró, rendkívül fogékony az életbevágó kérdések iránt. Nagyon 
szereti magyar fa já t s a nemzet gerincét képező középosztályt s működése 
eleven tiltakozás a nemzetköziség ellen. Regénye, a Kristálynézők, nem egészen 
sikerült, mert alakjai nem a maguk életét élik, hanem az író eszméit, célzatát 
hordozzák. Annál sikerültebb tragédiája, Ellák, mely szimbolikusan a magyar 
fa j drámája. Lírájában sok a reflexió, összefoglalva: „Harsányinál a próza 
és költészet tökéletesen kiegészíti egymást. Az előbbi alkotó nagy célkitűzé-
seit körvonalazza meg nem alkuvó elvekkel, az utóbbi pedig művészi meg-
oldása élete nagy eszményeinek." N. S. 

Beszámoló a szegedi M. Kir. Ferenc József Tudományegye-
tem 1932—3. évi működéséről. Szeged, 1935. 264 1. 

A nagyrészt hivatalos adatokat tartalmazó kiadvány közleményei közül 
magyar irodalomtörténeti szempontból figyelemre méltók: Imre Sándor, Bartók 
György, Banner János és Schmidt Henrik meleghangú búcsúztató megemlékezé-
sei néhai Dézsi Lajosról (1868—1932), továbbá Imre Sándor és Schmidt Henrik 
előterjesztései Móra Ferenc díszdoktorrá avatásakor és az akkor ünnepelt, az-
óta elhúnyt jeles írónak köszönete az oklevél átvételekor. Az érdekes önjellemző 
válasz szerint a szegedig múzeum nagyhírű igazgatója „félbenmaradt exiszten-
ciá"-nak mondotta magát, de egyúttal magyarázatát is adta pályatörésének. 
E szerint az ő „bűne" tudásszomja volt, „amellyel nem tudott egy kútnál 
megállapodni, hanem mindig másik után rohant". X. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület XIII. vándorgyűlésének 
E m l é k k ö n y v e . Szerk. György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1935. 145. 1. 

A gróf Mikó Imrétől 1859-ben alapított s most a 81 éves gróf Wass Béla 
elnöklete alatt működő Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyűléseinek kettős 
célja van. Az egyik: Erdély történelmi nevezetességű helyeinek megismerése és 
jelentőségüknek a helyszínen való ismertetése; a másik: a tudomány fontosabb 
eredményeinek érdekkeltő módon való népszerűsítése. Ily meggondolás alapján 
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és а z arra illetékes tényezők meghívására jött össze báró Jósika János alelnök 
vezetése alatt 1934 augusztus 26., 27., 28. napján, Brassóban az E. M. E. XIII., 
az uralomváltozás óta ötödik vándorgyűlése. Az összejövetel iránti érdeklődést 
ezúttal fokozta az a körülmény, hogy egyidejűleg tar to t ta az Egyesület orvos-
tudományi szakosztálya harmadik orvoskongresszusát. 

A címben írt, értékes tartalmú Emlékkönyv a jelzett alkalomból elhang-
zott s az Egyesület (bölcsészeti, nyelv- és történettudományi, természet-, orvos-, 
jog- és társadalomtudományi) szakosztályai szerint csoportosított előadásait 
foglalja magában. Közülök tárgyuknál fogva irodalomtörténtileg is figyelemre 

méltók br. Jósika Jánosnak Honterus szobra megkoszorúzásakor mondott szép 
beszéde, — Maksay Albertnek Körösi Csorna Sándor tibettudományi munkás-
ságáról szóló értékes tanulmánya, — Márkos Albertnek A nyelvtisztaságra való 
nevelés fontosságát hangoztató becses fejtegetése, valamint Koleszár László-
nak és Tusa Gábornak gr. Mikó Imre szellemét méltóképen ünneplő megemlé-
kezése V. M. 

Soproni Katholikus Almanach. (V. évf. Szerk. Gábor Géza. Sop-
ron. 1935. 135 1. Székely-nyomda.) 

A soproni katholikus polgárság hivatástudatának, de egyben a nemzeti 
műveltség hódítóerejének is szép bizonysága ez az évkönyv. Tartalmas közle-
ményein kívül egész szellemével azt példázza, hogy néha egy nem nagyszámú 
közösség hithűségből eredő célkitűzése országos viszonylatban sem kicsinylendő 
szolgálatot jelenthet. A soproni kath. kört 1865-ben egy németországi, donz-
dorfi származású karkáplán, Iliimmel Vilmos alapította, aki a rottenburgi egy-
házmegyéből Simor János egykori győri püspök meghívására jött Magyaror-
szágba s i t t mindössze 1866-ig tartózkodott. A körben a társalgás és az előadá-
sok nyelve eleinte kizárólag német volt. „Az előadásokban 1897 óta kezd föl-
tűnni a magyar nyelv szerény szavalatok alakjában, de a jegyzőkönyveket (az 
1893. évet nem számítva) csak 1900-tól írják magyar nyelven.. . 1904-től 
már uralkodó nyelv lesz a magyar, s ettől kezdve a legritkább esetek közé 
tartozik a német nyelv használata." Ily előzmények után elképzelhető, mily 
lankadatlan buzgósággal kellett fáradoznia az érdemes vezetőségnek, míg 1930-
ban azt is keresztül tudta vinni, hogy céljaik érdekében Évkönyvet adhassanak 
ki s a Gábör Gézától kezdeményezett Szabadegyetem is megkezdhette műkö-
dését. Az így csoportosult munkaközösség szellemi termésének az Almanach-
ban közölt szemelvényei (versek, elbeszélések, értekezések) között szaktudomá-
nyunkat érdeklők: Gábor Gézának Aranytól Adyig c., jó forrásokon alapuló 
derék tanulmánya, továbbá Halász Gyulának Finta Sándorról, Hain Tádénak 
Gáspár Jenőről, Magasi Artúrnak Harsányi Lajosról és Solt Andornak Móra 
Ferencről írt, az alkalmisághoz igazodó, de a kritikai szempontokat sem mel-
lőző tömör irodalmi arcképei. 

A kötet tartalma igazolja a történeti visszapillantás szerzőjének szavait, 
valóban „a Kör múltja és jelene összeforrott a Civitas Fidelissima életével és 
tagjainak törekvése, áldozatossága, magyarsága kultúrküldetést teljesít e ma-
gyar végvárban". A. B. 
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(Folyóiratok éa hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkkei. Munkatársak: 

Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Brisits Frigyes, Timár Kálmán.) 

I. Folyóiratok. 
B u d a p e s t i S z e m l e . — 1935. évf., 8. sz. Kornis Gyula: Apponyi 

világnézete. (V. és bef. közi.) Rákóczi, Széchenyi és Apponyi világnézetének 
centruma az Isten: mindhárman a maguk életét e földön csak előkészületnek 
tekintik az örök életre. Kossuth ós Apponyi egyformán retorikai tömegbűvö-
lők: szuggesztív erejük ellenállhatlan. Apponyi politikai pályaívének jelenté-
keny szelvénye párhuzamba esik Tisza Istvánnak működésével. A nemzet örök 
kárát lá t ja annak, hogy ez a két nagy ember, a magyar talajnak két leg-
szebb virága, lelki alkatuk elütő volta miatt az eszközökben és taktikában 
nem értették meg egymást, jóllehet a végső célban: a nemzeti lét és hatalom 
megtartásában és fejlesztésében, egyek voltak. Apponyit vallásos, az igazság 
végső diadalában hívő világnézete a megváltó szenvedések történeti szerepére 
különösen alkalmassá avatta. — Kéky Lajos: Irodalmtink kezdetei. Horváth 
János A magyar irodalmi műveltség kezdetei és Az irodalmi műveltség meg-
oszlása c. könyveinek tanulmányszerű, bíráló ismertetése. „Bizonyára lesznek 
még eredményes kutatásai a magyar irodalomtörténetírásnak erre a korra vonat-
kozólag, megoldásra fogja juttatni számos ma még eldöntetlen kérdését, de 
lényegében aligha fog változtatni azon a képen, amelyet Horváth János festett 
róla ebben a két kötetben. Horváth János kritikai felülvizsgálat alá vette az 
eddigi eredményeket, de férfias felelősségérzettel teljes bírálat alá. A magyar 
tudományosság legszebb hagyományának alapjain áll: keressük az újat , de 
becsüljük meg a régit is." — 9. sz. Balogh Jenő: Német közíró a legnagyobb 
magyarról. (Zarek Otto Kossuth-könyve és Széchenyi.) Zarek Otto regényes 
Kossuth-életrajzának részletes, tanulmányszerű el''télő bírálata. — 10. sz. Vajda 
László: Első polgári drámánk. Gorove Lászlónak az „Érdemes Kalmár" с 
1807-ben kiadott színdarabja, a magyar polgári irodalom ez első alkotása, 
nem lévén magyar polgárság, azokkal akarja megbecsültetni a polgári élet-
eszményeket, akiket ostoroz: a nemességgel. 

Egyetemes Philológiai Közlöny. — 1935. évf., 7—9. sz. Giuseppe 
Huszti: Lettere inedite Di Giorgio Valagussa a Janus Pannonius. Georgius 
Valagussa Janus Pannoniushoz intézett négy latin levelének közlése és jelen-
tőségének ismertetése olasz nyelven. —• Machovich Viktor: A magyar-francia 
cisztercita kapcsolatok történetéhez. A ciszterciták a francia mintára beren-
dezkedő magyar lovagkor kedvelt szerzetesei voltak, mi sem természetesebb 
tehát, ha a francia lovagkori történetírás első magyar zsengéjét, a somogyvári 
bencéseknél őrzött Gesta-maradványt Troisfontaines-i Alberic számára lemásol-
ták és kézbesítették. Cisztercitáink virágkora a tatárjárásig terjed. A ta tár-
dúlás után szépen induló francia kapcsolataik meglazulnak, szerzetesi életük 
hanyatlik és királyaink rokonszenve is inkább a kolduló-rendek felé fordul. — 
Málly Ferenc: A „Szigeti veszedelem" forrásaihoz. Delimán szereplésének több 
mozzanata Ariosto Orlando Furiosojának hatására vall. Zrínyi ismerte Ariosto 
eposzát. 
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E r d é l y i H e l i k o n . — 1935. évf., 7—9. sz. Maksay Albert: Kovács 
Dezső. Kovács Dezső már akkor fogékonyságot árult el a szociális témák iránt, 
amikor a magyar irodalomban ezen a téren alig mutatkoztak még kezdeménye-
zések. —Illyés Gyula: A népdal jelképnyelve. A magyar népdal kezdőképe ere-
detileg jelképes értelmű lehetett. Az az ősi szellem, mely ennek a virágnyelvnek 
egész rendszerét diktálta, idővel feledésbe ment. 

E r d é l y i M ú z e u m . — 1935. évf., 7—9. sz. Pálffi Márton: Cserei 
Mihály történeti adomái és apoftegmái. A kolozsvári unitárius kollégium könyv-
tárában fennmaradt Plutarchus Moraliáinak Xylandertől készített latin for-
dítása. E könyvben Csereinek számos adomaszerű és egyéb tárgyú följegyzése 
található. (A cikk a lapszéljegyzeteket is közli.) — Rajka László: Jókai és a 
Rajnai Antikvárius. Kiegészítés a szerzőnek Jókai Egy hírhedett kalandor a 
tizenhetedik századból c. regénye forrásáról szóló tanulmányához. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . -1935 . évf. 3. sz. Viszota Gyula: A 
kortársak Széchenyi Hiteléről. (II.) Széchenyi eszményképe, gr. Seilern Crescen-
tia észrevételeinek s a kortársak bíráló megjegyzéseinek részletes ismertetése. 
Crescentia lapszéljegyzetei mellett érdekes Rothkrepf (Mátray) Gábor barátai-
nak véleménye, mely szerint ninos megokolva, miért ajánlotta Széchenyi a Hitelt 
a nőknek, akik sem magyarul nem tudnak, sem a tárgyhoz nem értenek. Az 
olvasók bizonyos rétegei szempontjából az is kifogásolható, hogy a könyv első 
fele tömött és új formastílueú, a második viszont mérsékelten érthető. — 
Alszeghy Zsolt: A XVII. század Urai költészete. (III . bef. közi.) Thököly 
bukása nyomán a búsongó énekek ú j szaka fakad: a szegénylegények dalaiban 
A küzdelmek és szenvedések e világában a lírai költészetnek még két ága 
fejlődik ki: a börtönénekek és a siratóversek. На a XVII. századi politikai lírá-
ban uralkodó marad is a XVI. század jeremiádjainak a hangja, mégis meg-
állapítható, hogy még tartalmi elemekkel is bővül. A szerelmi ének megítélése 
a XVII. században ugyanoly kemény, mint volt a XVI.-ban. De bár az ének-
szerző büszke a maga énekére, az mégsem marad az ő tulajdona; még a vers-
fők megkötő név-vallomása sem tudja ezt biztosítani. Hogy mennyire köztulaj-
donnak tekintette ez a kor a .virágéneket, bizonyság rá Eszterházy Pál, aki 
a maga mulatságára 12 darabból egy dalfüzért állít össze, de Zrínyi és Lisztius 
versszakaiból. Szembetűnően egységes a dalstílus. Ez magyarázza meg, hogy 
irodalmunk több kutatója a XVII. század énekeskönyveiből gyakran eredeti 
Balassa-verseket akart kimutatni. A figyelmes vizsgáló azonban észreveszi, 
hogy a Balassa-tanítványok már csak Balaseán keresztül ismerik a barokk 
világi líra világirodalmi termését és divatját. A Balassa-típustól a kor líri-
kusai közül csak kettő tér el lényegesen. Ezek: Petröczy Kata Szidónia és 
Zrínyi Miklós. A XVII. század l írája nem termett oly lírai egyéniséget, mint 
a XVI. század Balassája, de azért korántsem lehet elintézni azzal, hogy ének-
szerzői szinte céhszerűen őrzik Balassa hagyományait. Űj mozzanat például, 
hogy a hazánkban élő nemzetiségek dallamkincsét szívesen tanulják el, vers-
formában és szerkezetben átveszik újságát és vele a magyar dalt gazdagítják. 
Ugyanily irányú az egyházi ének formai megújulása is. Az allegóriakedvelés, 
főkép a tankölteményekben, a lírai stílusnak új világirodalmi divatját muta t j a : 
a barokk ízlést. Ez líránkba több forrásból került, de legerősebb közvetítője 
a germán műveltség volt. — Fejér Adorján: Horatius a magyar irodalomban. (I.) 
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Réezletes tanulmány a következő fejezetek szerint: 1. Horatius a magyar köl-
tők szellemvilágában. 2. Horatius hatása a magyar költészetre: a) Szabad 
utánzatok. — Waldapfel József: Katona József mint történetíró. Kiegészítő 
adatok Balanyi Györgynek ily című, folyóiratunkban (1934. évf.) megjelent 
dolgozatához. — Császár Elemér: Szabolcska Mihály levelesládájából. (II.) 
Heinrich Gusztáv 2, — Jueth Zsigmond 20, — Kiss József 1, — Kozma 
Andor 7 levele. — Gálos Rezső: Adatok Barcsay Ábrahám életrajzához. Kato-
nai pályájáról és házasságáról. „Nem kétséges, hogy Barcsay Ábrahám 1791 
januárjában vette feleségül Lajos öccsének reá már két esztendő óta váró özve-
gyét, Bethlen Zsuzsanna grófnőt." — Zsoldos Benő: Petőfi melegszívű 
barátja. Emődy Dánielre, a sárospataki főiskola tanárára vonatkozó adatok. 
— Gulyás József: A keresztény Herkules népszerűségéhez. — U. az: Gyulai 
Pál : Egy régi udvarház utolsó gazdája. — Kristóf György: Gróf Fekete János 
költői levele gróf Teleki Lászlóhoz. — Waldapfel József: A kolozsvári Katona-
kéziratok. — U. az: A Ziska második részéhez. — Jenei Ferenc: Adalék 
Balassa-Rimay és Beniczky Péter könyvészetéhez. — Könyvismertetések. — 
Korocsa Sándor: Irodalomtörténeti repertorilum. Az 1934. év irodalomtörténeti 
munkássága. (III. közi.) 

K a t o l i k u s S z e m l e . — 1935. évf., 8. sz. Kállav Miklós: A magyar 
társadalmi regény. A magyar irodalomban soha nem állt erős lábon a társa-
dalmi regény. Regényirodalmunk még Herczeg Ferencnél is a romanticizmusnál 
tar t s ez a levegő nem kedvez annak a tárgyias szemléletnek, amelyből a tár-
sadalmi regény gazdag szövevénye megszülethetik. A társadalmi regény nem 
egyéb, mint a regény elképzelt, de mégis élő tulajdonságokkal felruházott alak-
jainak szellemtörténeti elhelyezése megillető környezetükbe. Minél jobban köze-
ledünk a legfiatalabb irodalmi nemzedékhez, annál inkább eltűnik a széles tár 
sadalmi rétegekbe ágyazott regény típusa. Megjelenő regényeink jórésze beéri 
a puszta szórakoztató mesével. — Barta János: Horváth János könyve a 
magyar humanizmusról. Reneszánsz-egyéniségek, humanista központok és e 
kettő hatástovábbításai, kisugárzásai: ezekről szól tulajdonképen Horváth 
műve, s fénypontjait éppen az egyéniségrajzok adják. — 9. sz. Alszeghy Zsolt: 
Szépirodalmi szemle. Kosztolányi Dezső lírájában a magyar hangulati lírának 
legszebb termését nyújtja, a forma és nyelv legfejlettebb művészetével. Költé-
szetének leggazdagabb ihletője a saját életének emlékvilága és a magyar tá j . 
Egy nemzedék beteges lelkének megrázó megnyilatkozási lírája, Ezé a beleg-
ségé, amely mélázó hangulatba fullasztja bele a cselekvés felé törő egészséges 
vágyat. — Harsányi Lajos verseinek egyik finomsága mesteri rímpengetése, - -
de kár, hogy ezzel néha visszaél, s a verselő elgyönyörködése legyőzi a poéta 
önkéntelen művészetét. Művészetének legsajátabb értéke az a költészet, amit 
a Napkirály rokona álmodik a hét szentség misztériumáról és a halál utáni 
óra válságáról. 

K o r u n k S z a v a . 1935. évf., 13. sz. Ágoston Julián: A katolikus 
irodalom problémái. Más irodalom és katolikus irodalom közötti eltérés az író 
világnézetéből érthető. Ha van és lesz i t t katolikus irodalom, akkor annak 
misztikus irány éppúgy hajtása, egyik ága leszen, mint a realizmus vagy a 
szimbolizmus. A katolikus irodalom minden eszközzel dolgozhat, ami nem ütkö-
zik erkölcsökbe, nem piszkítja be a célt, tehát minden eszközzel, mely önmagá-



234 F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 

ban véve megengedett. — 15. sz. Ágoston Julián: A katolikus irodalom pro-
blémái. A katolikus irodalom jelszavának hangoztatása után fölburjánzik a 
vallásos ponyva. Érdekes megfigyelni a katolikus költészet párhuzamos hala-
dását a magyar litteratúrával. A századfordulón új színeket öltött a magyar 
irodalom Ady és társainak föllépésével. Ady nem vallásos verseket ír t a szó 
megszokott értelmében, s ebből a szempontból éppúgy nem protestáns, mint 
ahogy nem katolikus. Ady Isten-verseket írt. Egész magatartása a vallási 
kötöttségektől menekülni akaró ember rángatódzása a magafaragta Isten-szo-
bor előtt. Istenhez személyes élmény kötötte. Egész élete hánykolódás a sze-
retett és gyűlölt Isten között. Ezért nem nevezhetjük őt legnagyobb vallásos 
költőnknek, bár a legmegragadóbb Isten-verseket ő írta a magyar irodalomban. 
Harsányi Lajos erősen rokona a Kosztolányi—Juhász—Tóth Árpád rokon-
szenves dekadenciájának. Nála indul meg legegyénibben az eddig retorikába 
merevített vallásosság. Sík Sándor új színeket hozott modern stílusú irodaimi-
ságával. A „Fekete kenyér" nem egy darabja a modern magyar katolikus 
költészet legszebb alkotásai közül való. Mécs László érdeme, hogy közönséget 
teremtett a katolikus lírának akkor, amikor nem volt olvasó. Sajnos, a sze-
replés neki is megártott. Divattá lett. Nem utánozták verseit, hanem való-
sággal másolták. — 16. sz. Ágoston Julián: A katolikus irodalom problémái. 
(Bef. közi.) Minden művészet a lélek egyik életeleme, — s a lélek nem bírja 
a szűklátókörűséget. A lélek szárnyalni akar; érzi, hogy csak a földi harmó-
niátlanságot fájlaló, de azért örök harmóniát szomjazó vágy lendíti föl oda, 
ahonnan már nincsen elvágyódás . . . Viszi el a végtelenbe, viszi el a személyes 
Istenig. Csak így képzelhető el igazi katolikus irodalom, mely minden ízében 
művészet. 

Könyvtár i Szemle. — 1935. évf., 12. sz. Kozocsa Sándor: Kis-
faludy Sándor könyvtára. Rövid tájékoztató a költőnek jelenleg a Nemzeti 
Múzeumban levő, 2149 kötetből álló könyvgyűjteményéről. Könyvei alapján is 
megállapítható, hogy Kisfaludy Sándornak nem volt valami nagy klasszikus 
műveltsége, de mindig korának színvonalán állott. — 14. sz. Kozocsa Sándor: 
Tóth Béla könyvtára. Áttekintő ismertetés a Nemzeti Múzeum birtokában levő 
kéziratos jegyzék alapján. Hogy a több mint 1850 műből álló nagyértékű 
gyűjtemény az író halála után hová került: nem ismeretes. A jegyzékből ki-
tűnik, hogy Tóth Béla minden iránt érdeklődött a filozófiától a repülésig, sőt 
a labdarúgásig. Könyvtárpolitikai értéke azonban nem volt ; ezt rengeteg másod-
példánya bizonyítja. — Trócsányi Zoltán: Lenézett könyvek. A magyar iroda-
lomtörténetírás a XVI., XVII. században a vallásos műveket befogadta a ma-
gyar irodalom területére, a XVIII . századot pedig kinevezte nemzetietlen kornak, 
üres századnak, holott ekkor sokkal több vallásos és egyházi mű jelent meg, 
mint az előző századokban és kétségtelen, hogy a magyar nemzeti lélek ezek-
ben . . . legalább oly erővel nyilatkozik meg, mint a további századok vallá-
sos és egyházi műveiben. Ez az üres század nálunk a barokkos magyar iro-
dalom százada. Különösen érvényesülhetett a pap stílusművészete a halotti 
beszédekben, melyekben már világi témákat is vetettek föl és fejtegettek. — 
Tolnai Gábor: A Vasárnapi Űjság és a modem magyar irodalom. Nagy Mik-
lós szerkesztősége idejében a kilencvenes évek elejétől 1901-ig a Vasárnapi 
Űjság Irodalom és Művészet-rovatát Vargha Gyula, a költő vezette, ö majd-
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nem minden számban írt egy konzervatív szellemű verskötet-ismertetést. Vargha 
után Srhöpflin Aladár vette á t a rovat intézését s tervszerűen törekedett arra, 
hogy a hetilap olvasóközönségét megnyerje az új ízlés számára. íEz azonban 
aligha járt az óhajtot t sikerrel, mert a folyóirat 1921-ben megszűnt.) — 15. sz. 
Ortutay Gyula: Stílus- és fejlődésproblémák népköltési kiadványainkban. Nép-
költési kiadványaink anyaga szépen mutatja azokat a stílusokat, ízlésáram-
latokat, amelyek népivé váltak a történet folyamán. A históriás énekek, virág-
énekek, a népi barokk, biedermeier, ponyvatörténetek, moralitások stb. külön-
böző stílusrétegei világosan kiolvashatók az idetartozó kiadványokból. — Hor-
váth Margit: Mátyás Flórián könyvtára. A pécsi Erzsébet-Tudományegyetem 
könyvtárában őrzött gyűjtemény ismertetése. Az egykori tulajdonos érdeklő-
dési körének megfelelően a könyvek többsége nyelvtudományi és történelmi 
tárgyú. Közülük 35 a XVI. és 117 a XVII. századból való. — Asztalos 
Miklós: Tudományos élet a wittenbergi magyar társaságban a XVI. században. 
Az idetartozó emlékekből kitűnik, hogy a Wittenbergben tanuló magyar ifjak 
társaságában a XVI. században élénk és sokoldalú tudományos élet folyt. 
(Külön is megemlítést érdemel a szerzőnek az a közlése, hogy 1928 őszén 
Wittenbergben az Augusteum könyvtárában 92 eddig nem ismert 1711 előtti, 
magyar szerzőjü nyomtatványt fedezett fel.) — Kozocsa Sándor: Justh Zsig-
mond könyvtára. Levelei és föl jegyzései alapján megállapítható, hogy Justh 
Zsigmond nem volt szenvedélyes könyvgyüjtő. Csak azokat a könyveket őrizte 
meg, amelyeket művész-író barátaitól kapott azok meleghangú ajánlásával. Ily 
könyvei 43 kötetet tesznek ki s ezeket végrendeletileg a Nemzeti Múzeumnak 
hagyományozta. (A cikk az ajánlások szövegét is közli.) — 16. sz. Trócsányi 
Zoltán: A ..Boldog halál szekeré"-nek sorsa a XVIII. században. Áts Mihály 
Boldog halál szekere c. művének harmadik kiadása a címlap szerint 1751-ben, 
Jénában jelent meg. A szerző a nyomdahely megjelölését hamisnak találja. — 
Kozocsa Sándor: Horánszky Lajos könyvtára. Ez a nagy gonddal összeválo-
gatot t könyvtár 1772-től 1910-ig felöleli a magyar irodalmi mult minden 
költői termékét első kiadásokban. 

L i t e r a t u r a . — 1935. évfolyam, júl. 15. (v. m.): A reformnemzedék 
irodalompolitikája. Makkai János szerint a reformnemzedék a tehetség szabad 
érvényesülését akarja kivívni irodalmi téren is, és amit az új magyar iroda-
lomtól vár, az a magyar problémák és a magyar társadalom új szemlélete, 
az országok egymáshoz való viszonyának tisztázása, a speciális magyarság 
és a belénk nevelődött európaiság összefüggésének magyarázata, valamint az 
új kulturális közösség kialakulásáért való harc. — s. g. : Magyar-zsidó „szürke 
eminenciák". (Fejezet egy megíratlan magyar kultúrhistóriából.) „Tévedés 
lenne azt hinnünk, hogy csak a magyar politikusoknak. . . voltak házi zsidai", 
az irodalom és művészet érdekében sáfárkodó zsidók is szép számmal akadtak. 
(Reményi Ede, Révai Mór János, Wolfner József, Hatvány Lajos, Révész 
Béla stb.). — (N. п.): Florilegium hiterjakabianum. Gyűjtemény az újabb hír-
lapirodalom írói balfogásaiból. — Aug. 1. s. g.: Alom Pest jövőjéről. Nagy 
Károly Daguerreotyp c. utópiájának, vagyis annak ismertetése, hogy milyen-
nek képzelte el Nagy Károly 1841-ben a főváros ötvenéves kifejlődését. — 
Wagner Lilla: Irodalmi álnevekről. Az álnév bizonyos esetekben rövid fogla-
lata az író világszemléletének, de néha az író önmagához való viszonyának 
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is tükre. — Aug. 15. Vajda János: Négyszemközt a „filléres" regények Írói-
val. A Szinetár Györggyel, Görög Lászlóval, Nógrádi Bélával, Nagy Károly-
lyal, Szeredi S. Gusztávval, Leleszy Bélával folytatot t beszélgetés tanulsága, 
hogy „a ponyva alatt nemes szándékoktól meleg szív dobog. Legalább is 
őnáluk". — Szept. 1. Kemény István: Magyar-román kulturális közeledés? 
Nagyvárad polgármestere Mosoiu, az újságíró klubban állítólag bejelentette, 
hogy a város 25.000 lejes irodalmi díjat alapít, amellyel évről-évre jutalmazni 
fogják a legjobb románból magyarra, vagy magyarból románra fordított mun-
kát. — (N. n.) : Deák és Eötvös József az olvasmányaik tükrében. Adatközlés. 
— Bánáti Oszkár: Magyar orvosnők a XVIII. században. Adatközlés. 

M a g y a r S z e m l e . — 1935. évf. augusztus. Bnsits Frigyes: Az iro-
dalmi műveltség megoszlása. Horváth János ilycímű könyvének tanulmányszerű 
ismertetése. „Ami t . . . Horváth János anyagilag e könyvével nekünk adott, 
irodalomtörténetünknek megbecsülhetetlen kincse. Ahogyan pedig ideért, az 
elvek önállósága és új világítása, továbbá a módszer egészen egyéni út ja , az 
megérdemelné, hogy európai nyilvánosságot kapjon." — Szeptember. Tolnai 
Gábor: Újabb Ady-irodalom. Révész Béla: Ady ós Léda, — Bölöni György: 
Az igazi Ady, — Schöpflin Aladár: Ady Endre című művének bíráló ismer-
tetése. Révész Ady emberi és írói arcának alakulását szándékszik megrajzolni 
az indulástól, Lédával való megismerkedéstől a tízéves szerelem megszakítá-
sáig. De Ady belső fejlődésének megrajzolásában még a kísérlet megtételére 
sem képes. Bölöni György az Ady-filológiának hasznos szolgálatot tet t azzal, 
midőn beszámolt Adynak a modern francia kultúrához való viszonyáról, pá-
rizsi életformájáról. Schöpflin a költő pályáját mint egy lírai önéletrajzot 
fogja fel. Ezt a belső önéletrajzot elemezi Schöpflin. A könyv legfőbb értéke 
inkább egységes lírájában van, mint új megállapításaiban. 

M u l t é s J ö v ő . — 1935. évf. szept.—okt. sz. Mohácsi Jenő: Az Em-
ber Tragédiája és a zsidók. „Az Ember Tragédiája" fordítása, magyarázata és 
rendezéso körül a zsidók közül sokan fáradoztak s szereztek érdemeket. 

N a p k e l e t . — 1935. évf. 8. sz. Brisits Frigyes: A humanizmus véglegee 
helye irodalmunkban. Horváth János Az irodalmi műveltség megoszlása 
(Magyar humanizmus) című munkájának bíráló ismertetése. „Horváth János 
könyve. . . : nagy egyéniségű mű, magán hordozza a nagyság ama kivételes 
vonását, mellyel magunkba és magunkon kívül is igen messze látunk." — 
9. sz. Juhász Géza: A teremtő szabadság költészete. (Néhány vonás a magyar 
romanticizmus rajzához.) 

Neue Heimatblätter. — 1935. évf. 1. sz. Fritz Valjavec: Der 
deutsche Kidtureinfluss in Ungarn. (II.) Tanulmány a középkori német művelt-
ség hatásának nyomairól Magyarországon. (Gazdag adatgyűjtés, bő utalással 
a tárggyal kapcsolatos hazai és külföldi irodalomra.) 

P a n n o n h a l m i Szemle . — 1935. évf. 3. sz. Kocsis Lénárd: Horváth 
János: Az irodalmi műveltség megoszlása. „Horváth János rendkívül finom 
érzékkel van megáldva a pozitív adatoknak szimbolikus, a szellemi élet mély-
ségeire utaló jelentése iránt." 
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P á s z t o r t ű z . — 1935. évf. 14. sz. Gál Kelemen: Kriza szellemi iránya. 
Kriza János fellépése és működése fordulatot jelent az unitárius hitelvek és 
káték történetében. Egy egészen más szellemi világ az, melybe az ő vallásos 
felfogása és angolból fordított kátéja vezet, amelyet kisgyermekek számára 
fordított s amelyet más felekezetűek is használnak tankönyvül. — Tavaszv 
Sándor: Az Erdélyi Helikon írói közösségének X. találkozója. Rövid beszámoló 
az 1935. évi június havi, marosvécsi összejövetelről. — Jánosi Andor: Hegy-
vidéki bokréta. A szlovenszkói és ruszinszkói magyar írók — Wallentinvi 
Samutól összeállított —• prózai antológiájának bíráló ismertetése. — 15. sz. 
Szentimrei Jenő: Jaj az irodalomnak. Kérdés: Kötelességül szabható-e az iro-
dalom elé, hogy politikusok célkitűzéseit kedvező és kívánatos színben állítsa 
oda a közvélemény elé? Az író kötelességének vállalására nagy nemzettársa 
dalmi kérdésekkel szemben Benedek Elek muta to t t nagyszerű példát, mikor а г 
összeomlás után hazatérve, a székelység anyavárosában tízparancsolatban szöve-
gezte meg a kisebbségi magatartás törvényeit. 

Protestáns Szemle. — 1935. évf., 10. sz. Kerecsénvi Dezső: Az iro-
dalmi műveltség megoszlása. Horváth János „A magyar irodalmi műveltség 
kezdetei" és e mostani műve együtt szerves életrajza irodalmunk életének a 
mohácsi vészig. Ebben a teljes életrajzban az európai műveltség két összetevő-
jének, a keresztyén-túlvilági aszkétikus és az antik-világi emberi elemek magyar 
variánsa rejlik, mint kultúránk éltető és formáló energiája. E tényezők fel-
tárásával oly alapok rakattak le, melyek a kutatások irányát és a szintézisek 
elveit hosszú időkre meghatározzák. 

S z á z a d o k . — 1935. évf., 9—10. sz. If j . Vayer Lajos: Pázmány Péter 
ikonográfiája. Pázmány Péter művészi képmásainak időrendi részletes ismer-
tetése 14 képmelléklettel. — Szent-Iványi Géza: A pietizmus Magyarorszá-
gon (III.). A kérdés folytatólagos fejtegetése, különös tekintettel a Dunántúl 
vidékére. 

T u r u l . — 1934. évf., 3—4. sz. Lukcsics Pá l : Kinizsyné Magyar Be-
nigna örökösei. Családtörténeti adatok. 

V a s á r n a p . (Arad.) — 1935. évf. Gáldi László: Madách és Eminescu. 
Eminescu román költő „Mementó mori" című, Madáchra emlékeztető, prózá-
ban írt, világtörténeti hátterű, költői világképének egybevetése „Az ember 
tragédiájáéval. Eminescu felfogása meglehetősen független Madáchétól. A ké-
pek megválasztását vehette tőle, de a keret kitöltésén inkább a francia roman-
tikus elgondolás nyomai mutatkoznak. 

V a s i S z e m l e . — 1935. évf., 5—6. sz. Schwartz Elemér: A Pyrker-
család neve és származása. Hivatalos és okiratszerű adatokból megállapítható, 
hogy a volt egri érsek, Pyrker János László családja a nyugatma.gyarországi 
(vasmegyei) Felsőőrre való, s i t t ősei már Rudolf király (1572—1608) előtt 
voltak birtokosok. — Hein Tádé: Székely László. Az ismertnevű papköltő 
lírai műveinek tanulmányszerű méltatása. Minden versének egyetlen forrása 
van: a maga egész élete. Sajá tos vonása élményvilágának a belső emésztődés. 
Gyakran visszatérő témája a halál utáni élet, a ma és holnap közt i titok. 
Dúsan patakzó élménytömegéhez hozzáillő nyelve, frissen rohanó stílusa van. 

Irodalomtörténet , . 
16 
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II. Hírlapok. 

B u d a p e s t i H i r l a p . — 1935. évf., szept. 29. Mohácsi Jenő: A Toldi-
trilógia első német fordítójának nyomain. Megemlékezés Kolbenhever Móricról, 
az egykori soproni evangélikus lelkészről. 

D é l m a g y a r o r s z á g . — 1935. évf., 228. sz. Pintér Jenő első előadása 
a szegedi egyetemen. A részletes napihírszerű tudósítás közli, hogy Pintér 
Jenő tankerületi kir. főigazgató, akit a szegedi egyetem ajánlására a Kor-
mányzó úr egyetemi rendes tanári címmel tüntetett ki, 1935 október 11-én, 
bemutatkozó előadásában az egykori kolozsvári egyetem első magyar irodalom-
történettanáráról, Imre Sándorról emlékezett meg. Az előadásból kitűnt, hogy 
Imre Sándor annak idején (1872) nem pályázott az egyetemi tanári állásra, 
hanem Gyulai Pál és Csengery Antal javaslatára az akkori közoktatásügyi 
miniszter, Trefort Ágoston előterjesztése alapján nevezte ki a király. Imrét 
a tervről Gyulai levélben értesítette. Ezt az eddig kiadatlan levelet az előadó 
egész terjedelmében s igen érdekes, korjellemző széljegyzetekkel kísérve muta t ta 
be a hallgatóságnak. A Zolnai Béla bölcsészetkari dékán üdvözlő szavaival 
kezdődő, ünnepi előadás vendéghallgatói közt jelen volt az előadótól kegye-
letesen méltatott irodalomtudósnak azonos nevű unokája, a József Nádor Mű-
szaki Egyetem pedagógia tanára, Imre Sándor is. 

K a l o c s a i N é p l a p . — 1935. évf., 29. sz. Timár Kálmán: Palma Ká-
roly százados évfordulója. A történetíró születésének kétszázados évfordulója. 
— 32. sz. U. a.: A Pálma-család jezsuita tagjai. Ezek: P. Ferenc Károly, 
testvérbátyja, P. János Ádám és unokaöccsük, P. János. — 35. sz. U. a.: 
Pálma Károly Ferenc életének alkonya. Betegsége és halála. 

K a l o c s a i Ú j s á g . — 1935. évf., 33. sz. Timár Kálmán: Pálma Károly 
Ferenc történetíró származása. A családfa helyesbítése. Szülei: P. Ferenc Ven 
cel és nemes Zimányi Anna Mária. — 36. sz. U. a.: Pálma Károly Ferenc 
önéletrajza. Kivonatos isrnèrtetés. 

M a g y a r H i r l a p . — 1935. évf., szept. 29. Ignotus: Petőfi és Goethe. 
Petőfinek Goethére vonatkozó ismert, kíméletlen észrevételei végső gyökerük-
ben Börne-hatásból magyarázhatók. 

Oedenburger Zeitung. — 1935. évf., 68. sz. Friedrich Lám: Kle-
mens Mikes (1690—1761). Meleghangú megemlékezés Mikes Kelemenről — 
szemelvényekkel a Törökországi Levelekből és Lévay József Mikes című ver-
sének sikerült német fordítása. 

Pesti Napló. — 1935. évf., okt. 6. H. L. : Az érmindszenti szobor-
avatás. Napihírszerű tudósítás arról, hogy Ady Endrének — Tabéry Géza 
kezdeményezésére — szobrot emeltek Érmindszenten, a költő szülei házának 
udvarán. A szobor Szini-Sebő Zoltán nagyváradi művész alkotása. (A cikk 
Adynak egy 1898 november 24-én édesanyjához írt, jövő terveit ismertető 
eddig ismeretlen levelét is közli.) 
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A „Madách"-cég Ember tragédiája. Nem tévedés, amit címül ír-
tam; Az ember tragédiájának egy új kiadásáról akarok szólni, melyet a „Ma-
dách"-könvvkiadóvállalat bocsátott közre a folyó év elején. 

Mióta a Madách-kultusz ez utóbbi 10—12 esztendőben annyira fellen-
dült, egymást érik Az ember tragédiája kiadásai. A kiadások mennyiségével 
azonban nem tart lépést minőségük; a kiadók, illetőleg a sajtó alá rendezők 
elfeledik, hogy Az ember tragédiája tulajdonkép szent könyv, amelyhez csak 
fedetlen fővel és levetett saruval szabad közeledni, kép nélkül szólva, a forga-
lomban lévő több mint 50 kiadás után új kiadásnak csak akkor van jogosult-
sága, ha az a szövegkritika teljes ismeretével, alapos tudással, lelkiismeretes 
gondossággal jön létre. Sajnos, a felkészültségnek ezeket a kellékeit nem talál-
hatjuk meg a jelen kiadás saj tó alá rendezőjében, aki különben nem tartotta 
szükségesnek magát megnevezni. 

A kiadásnak dicséretére szolgál, hogy sorhiányban, mint a Könyvnap-i, 
a Harsányi Zsolt-féle és mint sok más, nem szenved; szövege a hagyományos 
4139 sorból áll. De egy-egy szó többször hiányzik; így a 238, 1163, 1479, 
1876, 2936, 3292. sorban, szótag is elég sokszor; nem kisebb baj, hogy feles-
leges szó és főkép felesleges szótag gyakran előfordul, többek közt a 35, 134, 
171, 184, 429, 497, 872, 968, 1379, 1415, 1417, 1451, 1487, 1490, 1589, 1606, 
1673, 2238, 2798, 2869, 3010, 3357, 3405, 3683, 4010. sorban. Ezek a hiányok 
és feleslegek, melyek közelebbről nézve sajtóhibák, legtöbbször csak a vers-
menetet rontják, de egyik-másik már az értelmet is homályosítja. 

Vannak azonban durvább sajtóhibák is, melyek erősebben beleütköznek 
az értelembe és így a mű élvezetét is zavarják. Valóban nem tudjuk, moso-
lyogjunk-e vagy bosszankodjunk, mikor a konstantinápolyi szín a meztelábos 
barátsereget meztelen-nek mondja (1493), mikor melegedjék helyett megeléged-
jék (446), jajszó helyett jelszó (2632), férfi szivem helyett férfi szem (2844) 
olvasható. A többi hasonló sajtóhibát nem soroljuk fel, legföljebb azt említ-
jük meg, hogy ebben a kiadásban is megmaradt az a tévedés, amely szerint a 
III . szín Pálmafás helyett Pompás vidéknek van jelezve, és az a másik, amely 
szerint a 3959. sor így kezdődik: Ily eszköz vagy, holott ennek Te eszköz 
vagy-пак kell hangzania; de ez a két tévedés számos más kiadásnak is sajátja. 

A jelen kiadásnak azonban legnagyobb fogyatkozása, hogy egyáltalában 
nem veszi figyelembe a szövegnek versvoltát. Szinte felsorolhatatlan sok, leg-
alább 500, szóval ötszáz esetben sérti meg ezzel a nemtörődömséggel a vers 
menetét, miközben a szöveg hűségét is meg megtámadja. Jelentésben nem kü-
lönbözik: hála és hálá, pillanatot és pillantatot, summát és sommát, ellenáll-
hatni és ellentállhatlan, gondatlan és gondtalan, végtelen és végetlen, téged és 
tégedet, számolhatok és számíthatok, szerzesz és szerezsz, nélkül és ne'kül, 
de ha a költő a vers kedvéért vagy csupán kedvtelésből a második helyen le-
vőket használja, akkor a kiadó ne cserélgesse fel őket, mert megrontja a vers 
menetét és a szöveg hitelét. (V. ö. a 429, 437, 776, 1276, 1668, 2659, 2938, 
3054, 3759, 3908. sorokat.) 

A verssel való nem-törődés vagy talán a vers nem-ismerése akkor emel-

16* 
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kedik tetőpontra, mikor a hosszú és rövid magánhangzókat kellene egymástól 
megkülönböztetni. Legalább száz esetben cseréli íel a kiadás a hosszú ú-t és M-t, 
talán még többször a hosszú í-t röviddel, amikor mindannyiszor akadozóvá 
válik a vers menete. Szinte siketnek mondhatnánk a kiadót, hogy utat-ot sze-
det, mikor útat, hosszú-t, mikor hosszú, ül-1, mikor ül, gyúl-1, mikor gyül, 
mig-et, mikor míg, kígyó-1, mikor kígyó kell a vers szerint. Az e és é hangzók 
is cserélődnek; így ha a vers nehány-t, velem-t kíván, a szövegben néhány, vé-
lem, található, megfordítva a verskövetelte légyen helyett legyen. A kiadó kü-
lönösen az újabban elterjedt ó-járvány-nak a betege; rá nézve már nincs is 
sóhajt, óhajt, kovályg, még akkor sem, mikor a versbe ezek az alakok illenek; 
az ó-járvány még szóferdítésre is ragadja, a képtelen ujólag-та., holott Madách 
és kora csak ujolag-ot ismert (1445. sor). 

A mássalhangzók hosszúságára és rövidségére sem ügyel eléggé a kiadó 
és ily módon is jó néhányszor megzökkenti a verset, amint az 57, 936, 961. 
1035, 1631, 1632, 2316, 2651, 3111, 3677, 3806, 3915, 3919, 3948. sorok bi-
zonyítják. 

A helyesírással is meg van akadva kiadásunk. Az ember tragédiája ki-
adásai az elsőtől a legutóbbiig lefolyt 74 év alatt mindig az Akadémiának 
akkor fennálló helyesírásához alkalmazkodtak; a „Madách"-cég kiadásának az 
1929-ben megjelent akadémiai szabályokhoz kellett volna magát tartani. Álta-
lában meg is teszi, de elég gyakran, legalább 50 esetben, vét ellenök. A vétsé-
gek főkép két forrásból fakadnak. Egyrészt nem írja egybe a személyjeles ragot 
a személynévmással, amikor kell, pl. őbenne, énvelem helyett ír ja: ő benne, én 
velem, viszont a névutót egybeírja a személy-, mutató- vagy kérdőnévmással, 
amikor nem szabad, pl. ő ellenek, a helyett, a nélkül, mi végre — helyett í r ja 
őellenek, ahelyett, anélkül, mivégre. 

Másrészt az idegen szavakat írja igen gyakran szabálylellenesen; az Aka-
démia írja: Babilon, Egyiptom, Homér, Leó, továbbá absztrakció, rírkusz, 
exakt, falanszter, filantróp, filiszter, himnusz, hipotézis, konvent, matézis, 
nimfa, ortodox, szibilla, szofiszta, teória, stb , míg a mi kiadásunkban ezek és 
még mások etimológiai helyesírás szerint fordulnak elő. De hibás jössz (808), 
küzködtem (1029), mingyárt (2662), kevésbé (3474), stb., legalább az Aka-
démia szerint. 

Az Akadémia szabályaitól vagy bármilyen helyesírási szabályzattól füg-
getlen sajtóhibákat nem soroljuk fel, pedig ilyen is akad, nem egy-kettő, amint 
az a 307, 861, 1932 , 2029, 2114, 2380, 2551, 2588, 3096, 3353, 3817, 3984. 
sorokból kitűnik. Azt is csak megemlítem, hogy az írásjelzés sem elég gon-
dos; az idetartozó, körülbelül 50 vétEég közt van értelemzavaró is. 

Jól tudom, hogy mindezek, t . i. szó- és szótaghiányok, szó- és szótag-
feleslegek, kisebb és nagyobb sajtóhibák, helyesírási, írásjelzési, ékezési vétsé-
gek nem fekélyek Az ember tragédiája szövegének drága testén, hanem csak 
szeplők és sömörök, de ekkora tömegben mégis elrútítják és részben élvezhetet-
lenné teszik a költő alkotását. Ennélfogva ne lássék nagyon szigorúnak a 
,,Madách"-cég kiadásáról szóló végső véleményem: kár volt a papirosért és a 
nyomdafestékért. 

* 

Két évvel ezelőtt hatalmas mozgalom indult meg Madách szobrának fel-
állítására; hisszük és reméljük, hogy a magyar társadalom rövid idő a la t t 
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megvalósítja ezt a szép és nemes gondolatot. De a Madách-kultuszból folyik 
egy másik kötelesség is, amely az előbbi feladattal nem ellenkezik és amely 
sokkal könnyebben és mindenesetre sokkal kevesebb költséggel teljesíthető; a 
magyar irodalom, jobban mondva, írók, tudósok, irodalmi társulatok, könyv-
kiadó és könyvkereskedő vállalatok gondoskodjanak végre-valahára Az ember 
tragédiájának olyan kiadásáról, amely teljes és csonkítatlan, tévedéstől és hi-
bától ment, kritikailag hű és hiteles, a mai helyesíráshoz szabályszerűen alkal-
mazkodó szöveggel biztosí t ja e világirodalmi remekművünknek á zavartalan 
élvezetét. Kardos Albert. 

Kozma Andor síremléke. 1935 október 13-án avatták fel a buda-
pesti kerepesiúti Köztemetőben néhai Kozma Andornak Pátzay Páltól terve-
zett, művészi kivitelű síremlékét. A kegyeletes ünnepélyen a jeles költő hozzá-
tartozóin s az irodalmi társaságok képviselőin kívül számos érdeklődő vett 
részt. Az avató beszédet a M. T. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság képvise-
letében Berzeticzy Albert mondotta. A Petőfi-Társaság koszorúját Társasá-
gunk alelnöke, Szász Károly helyezte el, lelkes szavakban utalva Kozma Andor 
nemzeti önérzettől sugallt költői hitvallására. 

A Salgótarjáni-út közelében levő síremléken az elhunyt költő egyik ver-
séből való következő hatsoros idézet olvasható: 

Mert mind, amit a por s a sírhomály von, 
Csak porból épült, gyarló földi részünk, 
Amelynek veszte túlontúl ne fájjon! 

De ami szép, jó — bár e földi lét szűnt, 
Az nem vesz el, az szent és halhatatlan. 
S lelkünkkel él, míg testileg enyészünk. 

tJj e g y e t e m i m a g á n t a n á r . A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Várkonyi Nándor egyetemi könyvtári segédtisztnek a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karán „Az újabb magyar 
irodalom és a külföldi irodalmak összefüggései" c. tárgykörből magántanárrá 
történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és őt e minőségében meg-
erősítette. 

Pintér Jenő előadása Szegeden. Abból az alkalomból, hogy a sze-
gedi Ferenc József Tudományegyetem javaslatára s a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter előterjesztésére a Kormányzó Űr őfőméltófága Pintér Jenőt 
az egyetemi rendes tanári címmel tüntette ki: az ú j egyetemi tanár, Társasá-
gunk elnöke, 1935 október 11-én ünnepélyes keretek közt t a r to t t a meg szék-
foglalóját. Az egyetem rektora, dékánja, tanárai s az ünnepelt tisztelői, bará-
tai és számos közéleti kiválóság jelenlétében megtar to t t előadását Pintér Jenő 
sz őt megtisztelő főiskola, az egykori kolozsvári egyetem első magyar iro-
dalomtörténet-tanára, néhai Imre Sándor emlékének szentelte. A tárgyszerű 
kegyelet és tudós alaposság jegyeit szerencsésen párosító, nagy tetszéssel foga-
dott székfoglaló előadás u tán Zolnai Béla bölcsészetkari dékán üdvözölte az 
egyetem ú j tanárát . 

Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken az 
1935/6. t a n é v I . f e l é b e n . 1- a budapesti Pázmány Péter Tudományegyete-
men: Császár Elemér r. t .: A magyar irodalom a középkorban. Heti 2 óra. — 
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U. a .: A magyar romantikus dráma. Heti 2 óra. — U. a.: A költészet elmé-
lete. Heti 2 óra. — Horváth János r. t . : Magyar irodalomtörténet. I. rész 
(vége). Heti 2 óra. -— U. a.: Vörösmarty és Petőfi kora. Heti 3 óra. •—• 
György Lajos m. t . : Az anekdóta és története. Heti 2 óra. — Kéky Lajos 
c. rlc. t . : A magyar költészet 1867 után. Heti 2 óra. — Solymossy Sándor 
m. t . : A magyar népdal. Heti 2 óra. — Szinnyei Ferenc c. rk. t . : A francia 
romantika hatása noiella- és regényirodalmunkra. Heti 2 óra. — Zlinszky 
Aladár c. rk. t . : Verstan. Heti 2 óra. — Fest Sándor m. t . : Angol szellemi 
hatások a Széchenyi-korabeli magyar irodalomban. Heti 1 óra. 

2. A debreceni Tisza István-Tudományegyetemen: Pap Károly r. t , : 
A nemzeties költészet kora. 1825—1867. Heti 2 óra. — U. a.: Ady és az új 
magyar Ura. Heti 2 óra. — Gulyás József m. t.: A XVIII. század magyar 
irodalma. Heti 2 óra. — Vajthó László m. t . : Vajda János, Reviczky Gyula, 
Komjáthy Jenő. Heti 2 óra. —Nyireő István m. t . : A könyvnyomtatás a 
XV—XVI. században. Heti 2 óra. — Németh Antal m. t : Bevezetés a szín-
háztudományba. Kéthetenkint 1 óra. — U. a.: A magyar színházi kultúra 
fejlődése. Kéthetenkint 2 óra. 

3. A pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen: Tolnai Vilmos r. t . : A XIX. 
század közepének lírája. Heti 3 óra. — U. a.: Ady Endre. Heti 2 óra. — 
Vargha Dámján r. t. : Ferences kódex-család és forrásai. Heti 3 óra. — U. a. : 
A hitvitázó Pázmány. Heti 2 óra. — Gálos Rezső c. rk. t . : A XVIII. század 
drámája. Heti 2 óra. — Holub József r. t. : A magyar történetíráe. története. 
Heti 1 óra. — Gálos Rezső c. rk. t . : A magyar irodalom bibliográfiája és a 
folyóiratok története. Heti 2 óra. 

4. A szegedi Ferenc József-Tudományegyetemen: Sík Sándor r. t . : 
A magyar középkor irodalma. Heti 2 óra. — U. a.: Aranytól Adyig. Heti 
4 óra. — U. a. : Bevezetés az irodalomtörténetbe. Heti 2 óra. — Sulica Szi-
lárd meghívott előadó: Magyar-román irodalmi kapcsolatok a XVIII. század 
végén. Heti 2 óra. — Szentiványi Róbert m. t.: A gyulafehérvári glosszák 
eredete. Heti 2 óra. 

Magyar irodalomtörténeti tárgyú előadások a budapesti 
R á d i ó b a n . 1935 júl. 26. Schöpflin Aladár: Kaffka Margit „Színek és évek" 
című regényéről. — Júl. 31. Jónás Károly: Apróságok Gyulai Pálról. — Féja 
Géza: Apácai Cseri, a kultúrpolitikus. — Aug. 1. Kosztolányi Dezső: Cso-
konai Vitéz Mihályról. — Szent-Iványi Béla: Bél Mátyás. — Aug. 2. Va,ss 
Margit: Gróf Ráday Gedeon. — Aug. 4. Waldapfel József: Hogyan lett 
Budapest a magyar irodalom fővárosa. — Aug. 5. Komlós Aladár: Irodalom 
és irodalmi élet. — Aug. 6. Bisztray Gyula: A Balaton költészete. — Aug. 7. 
Gróf Széchenyi István és az Akadémia. — Kozocsa Sándor: Az első magyar 
írónő. — Aug. 8. Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula Sindbad-járól. — Aug. 9. 
Nemes Lajos olasznyelvű előadása: Madách Az ember tragédiája a világiroda-
lomban. — Aug. 14. Gárdonyi magyar nyelve. Gárdonyi József előadása. — 
Mohácsi Jenő németnyelvű előadása Arany Jánosról. — Aug. 15. Haraszti 
Emil: Delaquae operája Rákócziról. — Kosztolányi Dezső: Arany „Bolond 
Istók"-járól. — Aug. 18. Rubinyi Mózes: Egy házasság, amelyet kétszer 
kötöttek meg (Mikszáth Kálmánról szóló előadás). — Aug. 19. Benedek Mar-
cell: A „Falu jegyzőjé"-ről. — Aug. 21. Budai György: A könyvmívesség 
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— Aug. 24. Bory István: Író és politika. — Aug. 25. Веха Dezső: A Nem-
zeti Színház megnyitása 1837-ben. — Aug. 26. Clauser Mihály: Mikes Kele-
men. — Szept. 5. Kosztolányi Dezső előadása: Arany „A nagyidat cigányok'' 
című művéről. — Szept 6. Benedek Marcell: Kisfaludy Károlynak kérők"' 
című vígjátékáról. — Okt. 7. Haraszti Emil: A Rákóczi-induló. — Okt. 8. 
Kosztolányi Dezső: Kazinczy Pályám emlékezete. — Okt. 9. Tóth Dénes: 
Apponyi és a magyar zene. — Okt. 11. Bánk bán. I r t a Katona József. Rádió-
színpadra alkalmazta Márkus László. — Okt. 14. Tolnay Gábor: Bolyai Far-
kas. — Szabolcsi Bence: Tinódi és kortársai a magyar zenében. — Okt. 17. 
(N. п.): Kis történetek a nagy Jókairól. — Okt. 18. Joó Tibor: Tarimenes 
utazása. — Okt. 19. Szathmáry István: Rákóczi. — Okt. 20. A Nagykőrösi 
Arany János Társaság irodalmi ünnepének közvetítése Nagykőrösről, Arany 
J. halála évfordulója alkalmából. — Okt. 21. Pest Sándor: Az angol művelt-
ség hatásai Magyarországon. — Okt. 23. Kosztolányi Dezső: Széchenyi „Kelet 
népe" című művéről. — A rózsa, vagyis a tapasztalatlan légy a pókok között. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta Katona József, összevonta és rádiószínpadra 
alkalmazta: Pataki József. — Füssi-Horváth József: Dante-kultusz Magyar-
országon. (Olaszul.) — Okt. 24. Trencsényi (Waldapfel) Imre: Gyöngyössy 
István. 

Elhúnytak. 
BIBÓ ISTVÁN (barátosi) dr., min. tan., egyet, könyvtárigazgató, megh. 

Szegeden 1935 szeptember 10-én 58 éves korában. 1903 óta munkatársa volt 
az Urániának, szerkesztette 1921-től a Társadalomtudományt, majd a Népünk 
és Nyelvünket. Főbb munkái: Az érzéki megismerésről. Bp., 1908. — A meg-
termés új magyarázata. U. o., 1914. — Nietzsche. (Modern Ktár. 501—4.) 
U. o., 1916. — A pszichológia általános elvei. U. o., 1916. — A primitív 
ember világa. Szeged, 1926. — Könyvtáraink racionalizálása. (Széphalom-Ktár). 
U. o., 1930. — Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megítélésében. U. o., 
1930. — Nomád népek lángelméi. Géza és Sarolt. U. o., 1933. 

BOROS SAMU, hírlapíró, szül. Vácon 1859-ben, megh. Budapesten 1935 
okt. 4-én. — Az 1900. párizsi világkiállításon a magyar pavillon sajtófőnöke 
volt. Néhány tárcája és cikke: Nemzet (1891), P. Napló 1893, 95), B. Napló 
(1897/900, belmunkatárs), Vas. Ujs. (1902, 05), Az Ujs. (1910, 18). 

CSIKY KÁROLY, ny. városi tanácsnok, szül. Aradon 1848 július 18-án, 
megh. ugyanott 1935 július 19-én. — Csiky Gergely drámaíró unokaöccse 
volt. Az 1870-es években Csibukcsy álnéven több humoros tárcát írt az aradi 
lapokba. 

CSONTOS BÉLA, ref. lelkész, szül. Göncön 1898 körül, megh. Pitte-
burgban 1935 júliusában 37 éves korában. A teológiát Budapesten és Edin-
burghban végezvén, püspöki titkár volt Budapesten, majd lelkész Keszthelyen, 
ahonnan Ohióba (USA) került Lorain lelkészének. Egyik megalapítója volt 
a Kálvinista Szemlének. 

DONATH BENJÁMIN, magántisztviselő, szül. Érsekújváron (a Magyar-
ság szerint Suságban) 1857 november 10-én, megh. Budapesten 1935 október 
1-én. Egy ideig a P. Lloyd és a N. P. Journal munkatársa volt. 
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FELMÉRI SÁNDOR, ny. ref. tanító, megh. Kolozsvárt 1935 augusz-
tusában 61 éves korában. Fejes Áronnal ábécés-könyvet és vezérkönyvet írt 
az írva-olvasás tanításához. (Mindkettő megjelent Kolozsvárt, 1921.) 

FERENCZI FRIGYES, színházi rendező, szül. Budapesten 1867-ben, 
megh. ugyanott 1935 július 24-én. Anyai ágon unokaöccse volt Goldmarck 
Károly magyarországi származású zeneszerzőnek. Érettségi után elvégezte a 
bécsi Burg-Theater színi iskoláját s hosszabb ideig volt vidéken színész, majd 
rendező. 1917-ben a budapesti Operaház rendezője, majd főrendezője let t . Több 
cikket írt színművészeti kérdésekről vidéki lapokba, pl. Máramaros (1909), 
Szegedi Napló (1916). Bohózata: Krach Móni, az óbudai fenegyerek (bemut. 
Kisfaludy-Szính., 1898 VIII. 4.); ő írta Gajáry István Argirus királyfi című 
háromfelv. balettjének (bemut. Operaház, 1924 III. 29) a szövegkönyvét. — 
Munkái: Színház és rendezés. Bp., [1916]. — A színészet története. U. o., 1916. 

FÓNAGY BÉLA, az Orsz. Bibliográfiai Központ tisztviselője, szül. Sza-
badkán 1875 decemberében, megh. Budapesten 1935 július 24-én. Mütörténeti 
cikkei: Kút, M. Művészet, M. Művészeti Almanach, A Műbarát, Művészet, 
Nyugat, Ország-Világ, Tolnai Világlexikon, Éber-féle Művészeti Lexikon, 
M. Zsidó Lexikon. 

GÁL JÁNOS, dr. phil., polgáriisk. tanárkép, tanár, szül. Zalacsében 
1891-ben, megh. Szegeden (?) augusztusában. — Munkái: Kazinczy Gábor 
írói és politikai működése. Bp., 1918. — Jókai élete és írói jelleme. Berlin, 
1925. (ny. Pozsony). — Nyelvi és irodalmi régiségek syllabusa. Bp., 1934. 
(ny. Szeged). 

GYÖRFFY JÓZSEF, hírlapíró, szül. Torockón 1863 március 30 án, 
megh. Budapesten 1935 augusztusában. 1883-ban lépett a hírlapírói pályára, 
mint az Aranyos c. tordai hetilap szerkesztője. 1886-ban a Pozsonyvidéki Lapok 
1890-ben az Egyetértés belmunkatársa lett. 1878 óta jelentek meg versei buda-
pesti és vidéki lapokban. Csöndes esték c. költemény-folyóiratot is szerkesztett. 
— Munkái: Költemények. Pozsony, 1888. — Politikai szatírái. Bartó Lajos 
előszavával. Bp., 1893. (2 kiadást ért). 

HALASI VIKTOR, ny. törvényszéki tanácselnök, megh. Szombathelyen 
1935 július 28-án, 61. évében. Az 1890-es évek elején számos tárcacikke a 
Győri HM.,. Hazánk, Magyarország és az Ország-Világ hasábjain. 

HANTZ JENŐ, dr. phil., ny. ref. főgimn. igazgató, 6zül. Kolozsvárt 
1864-ben, megh. Szatmárt (?) 1935 júliusában. Munkája: A humor és Arany 
János humora. Kleny. a Figyelőből. Bp., 1888. 

INGER SZOLIMÁN 1BN ABDULLAH, szudáni emir, szomáli alkirály, 
szül. Temesvárt 1860 körül, megh. Kimpányban (Bihar vm.) 1935 augusztu-
sában, 75 éves korában. Eredetileg Inger Károly néven a közös hadseregben 
szolgált, majd Gazi Oszmán pasa hívására, akinek Inger nagyapja szárny-
segédo volt, Konstantinápolyba költözött. Innen a pasa megbízásából Afri-
kába utazott, ahol egy vad törzs fogságába esett. Minthogy beszélte nyelvü-
ket, annyira beleférkőzött bizalmukba, hogy megtették vezérüknek. Később 
Szudánba került, ahol emiri rangra emelkedett s mint a szomáli ezredek 
parancsnoka, oly vitézül küzdött az angolok ellen, hogy megkapta az alkirályi 
címet. Karthum eleste után Abessziniába ment, ahol a négus modern hadsere-
gének első megszervezője lett. Közben különféle üzleti vállalkozásokon igen 
meggazdagodott s hazatérve Bihar vármegyében telepedett le, ahol eleinte a 
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közéletben is élénk részt vett. Cikkei: Magyarország (1897, 902/3), Nagy-
várad (1905). 

JÁSZI ALICE (dr. Madzsar Józsefné), testnevelési tanár, szül. Nagy-
károlyban 1880 körül, megh. Budapesten 1935 augusztus 24-én 55 éves korá-
ban. Munkája: A női testkultúra új útjai. Bp., 1926. (2. kiad., 1929). 

KÁLDOR LÁSZLÓ, író, megh. Budapesten, 1935 szeptemberében, 32 
éves korában. Munkáit nem ismerem. 

KASSAI LAJOS, tb. kanonok, szül. Gyergyószentmiklóson 1858 január 
(mások szerint augusztus) 27-én, megh. ugyanott 1935 augusztusában. 1886/92. 
Székelyudvarhelyt, 1892/98. Csiksomlyén volt gimn. tanár, 1898/904. ugyan-
o t t plébános, 1905-től a gyulafehérvári papnevelő igazgatója. Műfordítása a 
Szépirodalmi Kertben (1889), magyar irodalomtört. tárgyú dolgozata a szé-
kelyudvarhelyi r. k. főgimu. értesítőjében (1889, Br. Orczy Lőrinc emlékezete). 

KEMÉNYFY KÁLMÁN DÁNIEL, r. k. plébános, szül. Esztergomban 
1866 augusztus 11-én, megh. ugyanott 1935 augusztusában. 1889/95. ferences, 
azontúl világi lelkész, hitoktató, tanítókép. tanár, majd 1907-től főegyház-
megyei könyvtáros és 1912-től esztergom-vízivárosi plébános volt. Történeti 
és irodalomtört. tárcái, pedagógiai és hitbuzgalmi cikkei 1886-tól fővárosi és 
vidéki lapokban. Az irodalomtörténetet érdeklő munkái:- Történeti tanulmá-
nyok. Székesfehérvár, 1892. — Vörösmarty tanító hatása. Esztergom, 1900. 
— Szent beszéd Sz. Adalbert ünnepére. U. o., 1901. — Vaszary Kolos. U. <) • 
1905. — Vaszary Kolos mint szónok. U. o., 1900. — Magyar olvasókönyv. 
Polg. leányisk. I., II . o. sz. Bp.; 1909/10. (Ember Károllyal, 2 köt.). — Sti-
lisztika. Polg. leányisk. szám. U. o., 1910. — Költészettan és irodalomtörté-
net. Polg. leányisk. szám. U. o., 1912. — A magyar nemzet története. Polg. 
leányisk. szám. U. o., 1911/12. (2 köt.) — Kiadta Vaszary Kolos beszédeit 
(Esztergom, 19.09) és ebből szemelvényeket (M. Könyvtár, 600. sz. Bp., 1910). 

KISS SZERAFIN (FERENC), bencés tanár, szül. Kalocsán 1875-ben, 
megh. 1935 szeptember 19-én. Cikkei komáromi és győri lapokban, szentbeszé-
dei a Szent Gellértben (II. évf.-tól). — Munkái: Magyar nyelvtan és olvasó-
könyv. Középisk. szám. Bp., 1910/12. (3 köt.) — Előkészítő beszédsorozat a 
bérmálás szentségének fölvételére. Győr, 1912. -— Acsay Ferenc, élete. Kleny. 
a győri bencés gimn. értesítőjéből. U. o., 1913. A katedrakulcs. (A Zászlónk 
Diákkönyvtára, 70. sz.) Bp., 1923. — Kiadta Vörösmarty Mihály Csongor 
és Tündéiét (A M. Jövő Toldy Ferenc Ktára, 12. Bp., 1923). — Kéziratban: 
Pannonhalma. Isk. színmű 3 részben (bemut. a győri gimn. növendékei az 
1901/2. tanévben). 

KNER IZIDOR, nyomdatulajdonos, szül. 1860 február 5-én, megh. 
Gyomán 1935 augusztus 19-én. Első irodalmi kísérlete, egy paródia Petőfi 
Sándor Esik esik, esik c. versére 1881 táján jelent meg Jókai Üstökösében. 
Belső munkatársa volt a Borsszem Jankónak. — Munkái: 25 esztendő. Gyoma,. 
1899. — Eszmék és viaskodások. U. o., 1906. — Az én könyvemből. U. o., 
1906. — Agyafúrt alakjai. U. o., 1914. (2. kiad. u. o., 1915, új kiad. u, o., 
1926). — Aforizmái. U. o., 1917. — Keserves kenyér. U. o., 1928. — Fél-
század mesgyéjén. U. o., 19311. (németül is u. o., 1931). — Aforizmák a nemet 
nem mondó nemről. U. o., 1932. — Apró lurkóságok. U. o., 1933. 

KÖVESKUTHY (Kutyánszky) JENŐ, áll. tanítókép. igazgató, msgh. 
Mátyásföldön 1935 szeptemberében 70 éves korában. Előbb Pápán volt tanár f 
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1906-ban a lévai tanítóképző igazgatója lett. Cikkei, versei és tárcái 1893 
ó ta különböző lapokban, így: A Hét, Élet, Magyarország, Ország-Világ, 
P. Napló, Vas. Ujs., stb. — Szépirodalmi munkái: Mult és jelen. Versek. Bp., 
1907. — A nép. Tíz rajz. U. o., [1908]. — Túl a Dunán. Elbesz. U. o„ 
1910. — Szomorúak és vidámak. Novellák. U. o., 1911. — Arnyak. (Versek.) 
U. o., é. n. — Irodalomtörténeti tanulmánya: Nowa literatura Wengierska. 
Krakow, 1927. 

LENGYEL LÁSZLÓ, dr. jur., hírlapíró, szül. Temesvárt 1883-ban, megh. 
Budapesten 1935 október 5/6 éjjelén. Hírlapírói pályáját szülővárosában mint 
a Délmagyarorsz. Közi. munkatársa kezdette. Később Budapestre költözött s 
a P. Lloyd politikai szerkesztője lett . Versei, tárcái, politikai cikkei és riportjai 
19Q0 óta különböző lapokban. 1910 I. 1. megindította Temesvárt a M. Dél c. 
szépirodalmi folyóiratot. Egyik szerkesztője volt a M. nemzetgyűlés, utóbb 
országgyűlés almanaehjának. 

LIPTAI LAJOS, ev. lelkész, megh. Galgagyörkön 1935 szeptemberében 
•64. évében. Egy ideig Eperjesen volt teológiai tanár. Főmunkatársa volt a 
Naéa Zastavának. 

LÖRINCZI GÉZA, unit. gimn. tanár, szül. Fogarason 1883-ban, megh. 
Székelykeresztúron 1935 szeptemberében. — Cikkei: Székelykeresztúr, Unitá-
rius Egyház (VIII. évf.). 

NAGY ÁDÁM, földbirtokos, megh. Jákfalván 1935 októberében 32, más 
források szerint 35 éves korában. A lapok állítása szerint néhány héttel halála 
e lőt t verskötete jelent meg. 

PÁL GÁBOR (bethlenfalvi), kir. tan., ny. r. k. gimn. igazgató, szül. 
Bethlenfalván 1859 január 19-én, megh. Csiksomlyón 1935 októberében.. — 
Több alkalmi és ünnepi beszéde a Csíki Lapokban, gyulafehérvári Közművelő-
désben és a csíksomlyói gimn. értesítőjében. 

PALLAY SÁNDOR, dr. med., m. kir. kormányfőtan., Máv. főfelügyelő, 
szül. Tornyospálcán (Szabolcs m.) 1875 ben, megh. Budapesten 1935 szeptem-
ber 30 án. — 1901—14. Kossuth Ferenc magántitkára s az Orsz. Függetl. 
48 as Kossuth-Párt vezető titkára volt. 1903 ban főmunkatársa volt az Orsz. 
Sajtóiroda c. kőnyomatosnak; ugyanez időtájt néhány verse is megjelent, így 
például a P. Naplóban. 

RADNAI FABKAS, dr. theol., c. érsek, szül. Kisjenőn (Bihar vm.) 
1848 március 25-én, megh. Sümegen 1935 október 14-én. — 1904—1920-ig 
besztercebányai megyéspüspök volt. Állásáról 1920-ban önként lemondott s 
ekkor kapta a pápától az érseki címet. Papnövendék korában több verset írt 
s lefordította Redwitz Oscar Amaranth с. époszát. — Szónoki munkái: Krisz-
tus hét szava a keresztfán. Nagyböjti beszédkör. Nagyvárad, 1893. — A ke-
reszténység és királyság szövetsége Magyarországon. Egyh. beszéd. U. o., 1900. 
— Székfoglaló szentbeszéd. Bp., 1904. 

RUST JÓZSEF (ruszti), udv. tan., vászonnagykereskedő, szül. Buda-
pesten 1860 ban, megh. ugyanott 1935 július 14 én. Gyulai Pál tiszteletére, 
majd emlékezetére nagy lakomát rendezett az akadémikusok, írók és mévészek 
bevonásával. — Tanulmánya a B. Szemlében (1903: 127. köt. A mai színház); 
a P. Lloydba is í r t néhány közgazdasági cikket. 

TAKÓ JÁNOS, ny. esperesplébános, megh. Vízaknán 1935 augusztusá-
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ban 85 éves korában. Az 1890-es években munkatársa volt a gyulafehérvári 
Közművelődésnek. 

VARGA MIHÁLY, apátplébános, szül. Peneen (Nógrád vm.) 1861 szep-
tember 26 án, megh. Kiskunmajsán 1935 szeptember 28-án. — Elbeszélései 
Kép. Családi Lapok, M. Szemle (1895-ig). Szerkesztette 1897 júniusától 1900 
szeptemberéig a Reménységünk c. képes havilapot. — Munkái, néhány idegen-
ből fordított hitbuzgalmi íráson kívül: Borús napok. Elbek. Bp., 1891. (4. ki-
adás u. o., 1895). — Alkalmi beszédek. U. o., 1895. — A 28 eucharisztikus 
nemzetközi nagygyűlésen Amerikában. U. o., 1926. 

VERES LAJOS, nyomdász, megh. Orosházán 1935 szeptember 10 én 
77 éves korában. 53 évig szerkesztette és adta ki az Orosházi Üjság-ot. 

VINCZE ELEK, ref. esperes-lelkész, szül. Szatmárt 1887 február 7-én, 
megh. Budapesten 1935 júliusában. — Legutóbb Siófokon lelkészkedett. Val-
lásos és társadalompolitikai cikkei: Debreceni Prot. Lap, Falusi Lelkipásztor 
(szerk.), Prot. Egyh. és Isk. Lap, Reformáció, Ref. Igehirdető stb. 1915 óta 
több önálló hitbuzgalmi kötete jelent meg. Szónoki munkája: Mi láttuk az ö 
dicsőségét. Egyh. beszédek. Kaposvár, 1929. 

VIBÁGH FERENC, dr. megh. Budapesten 1935 szeptemberében 28 éves 
korában. Fel. szerkesztője volt a kisvárdai Felsőszabolcsnak. 

WOLKENBERG ALAJOS, dr. theol., kanonok, egyet. ny. r. tanár, a 
Szent István Akad. r tagja, szül. Szatmárt 1871 június 17-én, megh. Buda-
pesten 1935 augusztus 29-én. Előbb Szatmárt volt teológiai tanár, 1912 óta 
egyetemi tanár Budapesten. Jeles egyházi szónok volt. Szatmári működése 
idején szerk. a Heti Szemlét. — Főbb önálló munkái: A spiritizmus. Szatmár, 
1899. Nagyböjti beszédek. U. o., 1900. — öntudatos élet. Szentbeszédek. Bp. 
1913. — Szatmári emlékek. U. o., 1923. — Szent beszéd Szent lstián király 
ünnepén. U. o., 1913. — Gyászbeszéd I. Ferenc József királyért. U. o., 1917. 
— Konferenciák a Miatyánkról. U. o., (1918). — A teozófia és antropzófia 
ismertetése. Szent István Könyvek. 2.) U. o., 1923. — Az okkultizmus és 
spiritizmus múltja és jelene. (Szent István Könyvek. 3—4.) U. o , 1923. — 
Katolikus imakönyv. U. o., 1926. (2. kiadás u. o., 1931.) — Beszédek dok-
torráavatásokon. 1928—9. U. o., 1929. 

G. P. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1935 május 11-én tar tot t 
felolvasó üléséről. 

Elnök : Pintér Jenő. 
Titkár: Alszeghy Zsolt. 

Tárgy: Rubinyi Mózes: Huszonöt év Mikszáth halála után c. felolvasás 

Jegyzőkönyv. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1935 május 11-én tar tot t 

választmányi üléséről. 
Pintér Jenő elnök az ülést megnyitja, üdvözli a választmány meg-

jelent tagjait. 
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Alszeghy Zsolt titkár jelentést tesz a Társaság helyzetéről. Meleg han-
gon üdvözli Pintér Jenő és Horváth János tagokat abból az alkalomból, hogy 
megjelent kitűnő munkáikkal — Pintér Je \ő: A magyar irodalom története. 
VII. k. Horváth János: A magyar humai izmus — egyrészt irodalmunknak, 
másrészt Társaságunknak értékét s hírnevét mélyítették, gazdagították. 

Oberle József pénztáros a Társaság anyagi helyzetéről tesz megnyug-
tató jelentést. 

Jegyzőkönyv. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak október hó 26 án ta r to t t 

felolvasó üléséről. 
Elnök : Pintér Jenő. 
Titkár .Alszeghy Zsolt. 
Tárgy: Kozocsa Sándor: Históriás ének Bocskairól. — Pitroff Pál: 

Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferenc Egmont fordításáról. 

Jegyzőkönyv. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak október hó 26-án ta r to t t 

választmányi üléséről. 
Pintér Jenő elnök a választmányi ülést megnyitván, üdvözli a megjelent 

tagokat. 
Alszeghy Zsolt titkár jelentést tesz a Társaság működéséről, a leg-

utóbbi ülés óta történt eseményekről. 
«Társaságunk életének regisztrálásában elsőnek legyen szabad megálla-

nom e hó 11-énél, amikor elnökünk a kolozsvári egyetem ősi szokása szerint, 
mint kinevezett egyetemi r. tanár bemutatkozó előadását tar tot ta a szegedi 
egyetemen. Ügy éreztük, kötelességünk résztvenni ezen a meleg ünnepen, ki-
venni részünket abból a meleg ünneplésből, amelyben elnökünket ez alkalom-
mal a szegedi filozófiai kar részesítette, s jelenlétünkkel dokumentálni azt 
a tiszteletet és szeretetet, amellyel társaságunk Pintér Jenőnek nemcsak tudo-
mányos pályáját , de annak tudományos elismerését is kíséri. Az előadás, 
amelyen társaságunkat Zlinszky Aladár alelnök úrral képviselni szerencsém 
volt, stúdiumunk történetének egyik jeles, de elfeledett munkását, Imre Sán-
dort jellemezte és méltatta. Tagadhatatlan, hogy Imre Sándor a magyar iroda-
lomtörténet fejlődésében érdemes szerepet tölt be. Nem volt annyira speciáli-
san irodalomtörténész, mint Toldy Ferenc, elméleti meggondolása is sokkalta 
más volt. Világosan mutat ja ezt már a stúdium meghatározásában 
megmutatkozó ellentét is. Toldy szerint „az irodalomtörténet a nyelvben és 
irott művekben nyilatkozó emberi szellem működésének fejlődését, irányait s 
annak műveit ismerteti meg, tekintettel azon okokra, melyek azokat határoz-
zák, s azon összefüggésre, mely köztük észrevehető". Imre Sándor ellenben 
csak az összefüggés megállapításától független egymásutánt lá t ja feladatul, 
mondván: „Az irodalomtörténet az irott elmetermékeket időrendben soroljo 
elő, érintvén azon okokat és körülményeket, melyek az irodalmi munkák meg-
szülemlésére előmozdítva vagy gátolva hatottak." Toldy az irodalmi művek 
tartalmában megnyilvánuló nemzeti szellem kidomborítására törekedett, míg 
ímre nagy fontosságot tulajdonít a nyelvtörténetnek is, azt vitatván, hogy 
a nyelvfejlődés történetének a magyar ifjúság nemzeti képzésében nagyon fon-
tos a szerepe. „Felettünk — úgymond — a modern kultúra sokirányú áram-
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lása ütközik össze. A különbözőfajta ú j nyelvek szó- és mondatalakjai, hang-
zata, hangsúlya sokképen zavarják nemzeties beszédszokásunkat s nem 
könnyen engedik, hogy nyelvünk sa já t jelleméhez híven fejlődjék. Ennélfogva 
csak a mult kor nyelve sajátságainak megismerése, a jelennek a múlthoz 
hasonlítása, a valóban nemzetiesnek ekképen megválasztása s megtartása 
óvhat meg a makacs és simulni nem akaró bonszerválástól, szintúgy mint az 
erőtlen engedékenységtől." Ennek a szempontnak az érvényesítése ösztönözte 
arra, hogy irodalomtörténetében részletesebben foglalkozzék a magyar nyelv 
történetével, s el kell ismernünk, hogy máig az б könyve a legrészletesebb 
rajza a magyar nyelv történetének. Természetes, hogy az újabb kutatás ren-
geteget megcáfolt Imre Sándor nyelvtörténeti fejtegetései közül, de magát a 
problémát mégis ő kísérelte meg először szerves egységben tárgyalni. Magá-
nak az irodalomtörténetnek tárgyalásában Toldvnál bővebb а XVI. és XVII. 
század termékeinek a bemutatása. .Jó észrevétel а XVI. század vallási vitái-
nak vitapontjai között az országokban való romlások okainak kiemelése és a 
XVI. század verselésének ritmuselkülönítése, ha i t t az időmértéknek a való-
ságosnál nagyobb jelentőséget tulajdonít is. А XVII. század vallási irodal-
mában észreveszi a puritanizmus jelentkezésének jelentőségét. A hanyatlás 
korát 1790 ig tolja ki, szembeszállva a Kazinczy—Toldy féle felfogással, de 
azért a költészet bemutatásában kénytelen 1772-nél vetni határt, amivel a 
beosztás egységét megzavarja. De jó megállapítás az, hogy a Bessenyeiék 
franciás irányát kapcsolatba hozza Lázár János és Haller László, tehát az 
erdélyi franciás műveltség irodalmi megnyilatkozásával. Csokonait, Kisfaludy 
Sándort, Szentjóbit, Daykát és Bacsányit „átmeneti költőknek" nevezi; velük 
szemben Kazinczy indítja meg az ú j klasszikai iskolát. Kisfaludy Károly, 
Vörösmarty, Bajza, Katona stb. nemzeties műköltészet címen kerülnek szóba, 
míg Petőfi, Tompa, Arany „az újabb nemzeties költészet" munkásai. Tagad-
hatatlan, hogy ezek nála jelentősebb helyet foglalnak el, mint Toldvnál, ahol 
Garay több teret kap, mint Arany. Érdekes, hogy az 1874. évi kiadás már 
Madáchot is megemlíti, mint „Az ember tragédiája korán elhúnyt szerzőjét". 
Toldy 1873-as kiadásában bizony hiába keresnők Madáchot, Tóth Kálmánt, 
Gyulai Pált, „jeles lírai darabok s főkép műbírálati cikkek szerzőjét". De 
értékelése is sokszor eltér a Toldy-iskoláétól, mint Petőfi és Tompa megítélé-
sében. Imre Sándor könyve tehát nem olyan rendszeres, mint Toldyé, de nem-
csak a múltban él, hanem a jelent is meglátja. Ez az érdeme lehetett az, 
fimiért Gyulai a kolozsvári egyetem magyar irodalomtörténeti tanszékére al-
kalmasnak ítélte. 

Pintér .Jenő elsősorban az embert rajzolta meg előadásában, pályája külső 
képét, s alkalmat talált arra, hogy Gyulai Pálnak egy nagyszerűen jellemző 
levelével kapcsolatban reámutasson annak a kornak tudománypolitikájára. 
Magának a kolozsvári egyetemnek alakulási esztendei elevenednek meg adatai 
alapján, ami külön is öröm és megtisztelés volt a kolozsváriból sarjadt sze-
gedi egyetem számára. A nagy ováció, amely az előadás után és a tiszteletére 
rendezett vacsorán köszöntötte, azt mutat ta , hogy az érdekes előadásban az 
egyetem tanári kara méltó viszonzását lá t ta annak a megbecsülésnek, amely-
lvel Pintér Jenőt rendes tanárainak sorába • iktatta. 

Szegedi élményeink mellett maradva, legyen szabad egy szomorú hír-
adást is tennünk. A nyár folyamán meghalt a szegedi pedagógium szorgai-
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mas magyar tanára, Gál János. A könyv szerelmese volt, aki egyenlő érdek-
lődéssel kísérte a magyar irodalom mult és jelen fejlődését. Gazdag elméleti 
képzettség tüntet te ki; társaságunkban is a Walzel felvetette Gestalt und 
Gehalt problémájával foglalkozott egy előadása. Müvei közül Jókai könyve 
keltett feltűnést, eredeti, talán néha merész szempontjaival. Azok közé tar-
tozott, akik inkább gyűjtik magukba az ismeretanyagot; annak tudományom 
értékesítésében a halál meggátolta. Mint stúdiumunknak egyik nagy reményre 
jogosító művelőjét, társaságunknak is illik e választmányi ülésen megörökí-
teni emlékét.» 

Pintér Jenő hálás megindultsággal köszöni a megemlékezés kereteit meg-
haladó kitüntető jelentést. 

Oberle József pénztáros bejelenti, hogy tíz éven át vitt pénztárosi tisz-
téről lemond s azt a társaság kezébe adja vissza. 

Pintér Jenő elnök méltányolva azokat az okokat, melyek Oberle Józse-
fet ezen elhatározásra bírták, fájó szívvel hajol meg e tény előtt. Oberle Jó-
zsef lemondása fájdalmas veszteséget jelent a Társaság számára, mely éppen 
Oberle József kivételesen gondos és odaadó működése révén a mai tudományos 
társaságok közt szinte ritka rendezett anyagi helyzetben van. Indítványozza., 
hogy Oberle József érdemeit jegyzőkönyvbe iktassa s így is kifejezze a Tár-
saságnak érdemes munkája iránt érzett háláját és nagyrabecsülését. Egyúttal 
felhatalmazást kér a választmánytól, hogy a pénztárosi állás betöltéséről in-
tézkedhessék. 

Új könyvek. 
Verses művek. 

V. Alecsandri: Emlék. Versek. Fordította, életrajzi bevezetéssel és jegyzetek-
kel ellátta Bardócz Árpád. Cluj. 1935. 69 1. Az Erdélyi Szépmíves Céh 
94. kiadványa. 

Verseghy Ferenc: Rikóti Mátyás: H. és é. n. (Bp , 1935.) 180 1. (M. írod. 
Ritkaságok. Szerk. Vajthó L. 32. sz.) 

Sík Sándor: Advent. Oratórium szavalókórusra. Budav György fametszeteivel. 
Szeged, 1935. 56 1. Szegedi Fiatalok Műv. Kollégiuma. 

Elbeszélő művek. 

Dénes Gizella: Eliza tündöklése. Regény. H. és é. n. (Bp., 1935.) Révai-
kiadás, 224 1. 

Gosztonyi Adám: Miss Aranyásó. Regény. Bp. (1935.) Singer és W. 224 1. 
Kerecseny János: Árpád fejedelem. (Verses mű.) Bp. (1935.) 514 1. A „Cházár 

András" Orsz. Siketnéma Otthon kiadása. 
Móra Ferenc: A vadember és családja. Bp., 1935. 263 1. Révai-kiadása 
Somogyi Gyula: Az út vége. Bp., 1935. 367 1. Káldor-kiadás. 
Mai német dekameron. Fordította és bevezette Turóczi-Trostler József. H. és 

é. n. (Bp., 1935.) 285 1. 
Vitéz Somogyvárv Gyula: A Rajna ködbevéez. Bp. (1935.) 226 1. Singer 

és Wolfner. 
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Bónyi Adorján: Űri világ. Regény. Bp. (1935.) 136 1. Singer és Wolfner. 
Bényi Adorján: Elcserélt élet. Regény. Bp., 1935. 112 1. Singer és Wolfner. 
Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia. Liszt Ferenc életének regénye. Bp. (1935.) 

I. 312 1., II. 303 1. Singer és Wolfner-kiadás. 

Tudományos művek. 
Varga Károly: Szabó Dezső mellett vagy ellene? Debrecen, 1935. 95 1. Ber-

tók L. kiadása. 
Tisza-Évkönyv 1934. Szerk. Nagy Miklós. Bp., 1935. 32 1. 
Haltenberger Mihály: Czirbusz Géza és a magyar geográfia. Bp., 1935. 13 1. 

Stephaneum. 
Miskolczy István: Emlékbeszéd Aldásy Antalról. Bp., 1935. 16 1. Stephaneum. 
Bíró József: A bonchidai Bánffy-kastély. Cluj, 1935. 36 1. (Erd. Tud. Füze-

tek, 75. sz.) 
Juhász Kálmán: Műveltségi állapotok a Temesközön a törökvilágban. Cluj, 

1935. 19 1. (Erd. Tud. Füzetek, 76. sz.) 
Rajka László: Jókai román tárgyú novellái. Cluj, 1935. 17 1. (Erd. Tud. 

Füzetek, 77. sz.) 
Zsoldos Jenő: Horatius születésének 2j000. évfordulójára. Bp., 193-5. 8 1. 

(Különnyomat a Pesti Izr. Leánygimn. 1934/5. évi Értesítőjéből.) 
Zsoldos Jenő: Jób könyve a XVIII—XIX. századforduló magyar irodalmá-

ban. Bp., 1934. 16 1. (Különnyomat a Hevesi-Emlékkönyvből.) 
Tóth Ervin: Nyirő József. Hajdúnánás, 1934. 57 1. 
Fest Sándor: Szent Margit skóciai királyné magyar származása. (Bp.) 1935. 

276—305. 1. (Különnyomat a Bpesti Szemle 1935. évf.-ból.) 
Obermüller Ferenc: A miliő-iskola. Gondolatok a tanítás intenzitása foko-

zásának kérdéséhez. Esztergom, 1935. 59 1. 
Halász Viola: Goethe és Arany. Bp., 1935. 79 1. 
Neményi Imre: A magyar tanítóképzés és tartozékai. Bp., 1935. 31 1. (Külön-

lenyomat a Tanítóképző 1935. évf.-ból.) 
Cataloguo de l'Exposition jubilaire d l'Université royale Hongroise Pierre 

Pázmány de Budapest. (1635—1935.) Bp., 1935. 67 1. 
Bognár Cecil: A magyarság jellemrajza. Bp., 1935. 88 1. (Különlenyomat a 

Bpesti Szemle 1935. évf.-ból.) 
Miklós Ráfáel: A „Krisztus követése" magyar fordításai. Szombathely, 1935. 

61 1. (Különlenyomat a szombathelyi Szent Norbert-gimn. 1934/5. évi 
Értesítőjéből.) 

Desider Báder: Metternich und das Junge Deutschland. Bruchstücke aus einem 
Ideenkonflikt. Pécs, 1935. 44 1. 

Kardos Tibor: Janus Pannonius bukása. Pées, 1935 . 26 1. (Pannónia Könyv-
tár, 5. sz.) 

Ifj . Vayer Lajos: Pázmány Péter ikonográfiája. Bp., 1935. 54 1. + 12 kép. 
Méhely Lajos: Az ősméhek természetrajza. (60 tábla, eredeti rajzzal. A bpesti 

kir. m. Pázmány Péter Tud. Egyetem 300 éves fennállásának öröm-
ünnepére írta. Bp., 1935 . 214 1. 

Kovalovszky Miklós: Az irodalmi névadás. Bp., 1934. 62 1, 
Évkönyv. Kiadja az Izr. M. Irodalmi Társulat. Szerk. Szemere Samu. Bp., 

1935. 382 1. 
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Weszely Ödön: A korszerű nevelés alapelvei. (Számos képpel.) Bp., 1935. 556 1. 
A Kir. M. Egyetemi Nyomda kiadása. 

Bikácsi László: Egy korszak irodalmi élete (1861—67). A kettészakadó iro-
dalom. Bp., 1935. 58 1. 

Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. Szekfű Gyula előszavával. 
H. ée é. n. (Bp., 1935.) 248 1. 

Rózsa Dezső: Országos központi nyelviskola és nyelvakadémia. Tervezet. 
H. és é. n. Szerző kiadása. 

Bessenyei György: Hunyadi László tragédiája. Három játékban és versekben. 
Belohorezky Ferenc előszavával. Nyíregyháza, 1935. 33 1. (Különlenyo-
mat a Szabolcsi Szemle 1935. évf.-ból.) 

Belohorszky Ferenc: A magyar középiskola ú j útjai . Nyíregyháza, 1935. 19 1. 
(Különlenyomat a nyíregyházi ev. Kossuth Lajos-reálgimn. 1934/5. évi 
Értesítőjéből.) 

Patonai József: Medgyesi Somogyi János államtanácsos és a magyar kegyes-
tanítórend. Tata, 1935. 91 1. 

Zsoldos Jenő: A romantikus zsidószemlélet irodalmunkban. Bp., 1935. 256— 
282. 1. (Különlenyomat az Izr. M. Irodalmi Társulat 1935. évkönyvéből.) 

Zolnai Béla: Rákóczi, az író. Bp. (1935.) 294—324. 1. Franklin. 
Illyefalvi L. Lajos: A gyermek Budapesten. Bp., 1935 . 202 1. A Székesfőváros 

Statisztikai Hivatalának kiadása. 
Kertész János: Palóczi Edgár huszonötéves irodalmi munkássága. Bp., 1935. 

48 1. Danubia-bizomány. 
Vajda László: Első polgári drámánk. Bp., 1935. 33 1. (Különlenyomat a Bp. 

Szemle 1935. évf.-ból.) 
Melich János: Az egyetemi év kezdetén. Tanévmegnyitó beszéd a bp. Páz-

mány Péter-Tud. Egyetemen. Bp., 1935. 10 1. (Különlenyomat a Bp. 
Szemle 1935. évf.-ból.) 

A Gyöngyösi István-Társaság Almanachja. Bp., 1935. 180 1. A Gyöngyösi 
István-Társaság kiadása. 

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften: München. 
Jahrgang 1934. Heft 7. 10. Beneszevicz: Melanchtomana 127 1.; 8: Morb 
Wlassak: Konfessio in Jure u. Defensionsweigerung nach der Lex Rub-
ria de Gallia Cisalpina, 93 1.; 9: Paul Lehmann: Das literarische Bild 
Karl des Grossen. 72 1.; 10: Rudolf Pfeifer: Die neuen Diegeseis zu 
Kallimachosgedichten, 50 1.; Jahrgang 1935. Heft 1.: Julius v. Schlos-
ser: Stilgeschichte u. Sprachgeschichte der bildenden Kunst. 39. 1.; 
2: Georg Pfeilschifter : Friedrich Nicolais Briefwechsel mit St. Blasien. 
97 1. ; 3 : Georg Leitdinger : Zur Geschichte der Gutstehung von Aventius 
„Germania-Illustrate" und dessen „Zeitbuch über ganz Teutschland". 
33 1.; 4 : Walther Lötz : Studien über Steuerverpachtung. 33 1. 

Huszti Mihály: Vörösmarty az újabb irodalmi ízlés tükrében (A költői világ-
kép Vörösmarty és Ady költészetében.) Bp. 1935 176 1. Adler-nyomda. 

Héléne Sztankay-Pogány : Jean Lahor, l'homme et l'oeure Debrecen, 1935 751. 
(Etudes de Littérature et de Linguistique Françaises de l ' Insti tut Fran-
çais a l'Université de Debrecen. Cahier V.) 

Rose Bohuss: Victor Tissot. Debrecen, 1935 67 1. 
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Marie-Madeleine Gergely: La Réalité Vecue dans la Romans de Guerre des 
Combattans. Debrecen, 1935 106 1. 

Vendel Mészáros: Le Gamin dans la littérature Française. Debrecen 1934. 47 1. 
Hegedűs Zoltán: Horatius szélamkincse és a magyar költészet. Győr, 1935. 

18 1. (Különyomat a győri Apponyi-leánygimn. 1934—35-i Értesítőjéből.) 
Csapláros István: Theophil Gautier és a magyarok. Pécs, 1935 48 1. (A pécsi 

Erzsébet Tud. Egyetem Francia Intézetében készült dolgozat. 73 sz.) 
Török Gyula: A kiszombori germán temető helye népvándorláskori emlékeink 

között. Szeged, 1935. 56 1. + 24 lap képes melléklet. Városi nyomda rt. 
Bach Vera: Un disciple de Michelet Charles-Louis Chassin (1831—1901) 

Szeged, 1935. 113 1. (A szegedi Egyetem francia philologiai intézetének 
kiadványa 14. sz.) 

Veszelka László: Sopron régi németsége és a német nyelv feltűnése a városi 
kancelláriában. Sopron, 1934. 64 1. Röttig nyomda. 

Nemes Vazul: Tertulliánus görög műveltsége. Pannonhalma, 1935.. 118 i. 
(Pannonhalmi füzetek. 16. sz.) 

Simon Emil: A magyar szavak í hangjának története. Szeged, 1935. 47 1. 
(Nyelvészeti tanulmányok. . . Szerk. Horger A. és Mészöly G. IV. sz,) 

Simon János: Az ugor rokonságnevek alaktanához. Szeged. 1935. 12 1. 
Holló Katalin: Tata és környékének földrajza. Szeged, 1935. 59 1. 
Apró István: Ambrogio Traversari Magyarországon (1435—36). Szeged, 

1935. 68 1. Ablaka-nyomda. 
Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. Szeged, 1935. 123 1. 
Farkas László: Kézai és a magyar krónikák. Szeged, 1935. 90 1. (Értekezések 

a magyar műv. tört . köréből. 28. sz.) 
Gregorich Mária: A bori és borfői Bory-család és levéltára Szeged, 1935. 

155 1. (Ért. a m. műv. tört. köréből. 27. sz.) 
Pozsonyi Zoltán: Árpádkor és Kolet. Szeged. 1935. 160 1. (Ért. a m. műv. 

tört. köréből. 29. sz.) 
Lipótzy Sándor: Kecskemét th. város birtokszerzése és a szabad királyi váro-

sok kérdése. Szeged, 1935. 94 1. (Ért. a m. műv. tört. köréből. 30. sz.) 
Szász Pál: A differanciál- és integrálszámítás elemei. 2. köt. Bp. 1935. 962 L 

Frankin-kiadás. (A M. T. Akadémia támogatásával.) 

Egyéb in űvek. 
Grätzer József: Sicc. Szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok. Első 

kiadás. Hauswirth Magda rajzaival. H. és é. n. (Bp., 1935.) Színházi 
Élet kiadása. 

N. Csike Gábor: Hűséggel várunk. Szeged, 1935. 16 1. A Szegedi Szent 
Korona-Szövetség 1935. évi kiadványa. 

Nagy Karola (1906—1933) : I t t v o l t a m . . . Egy lélek lángolása és elhamva-
dása. Benedek Marcell előszavával. Sajtó alá rendezte Benarny Sándor-
Bp. é. n. (1935) 312 1. Epocha könyvkiadó. 

A M. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem 1934/5. tanévi irataiból. III. füzet. 
Tanévzáró ünnepi egyetemi közgyűlés. 1935. 46 1. 

Sziklai János: Mit csinált a régi Balatoni-Egylet. Adatok a Balatonvidék 
történetéhez. Veszprém, 1935. 87 1. 

Irodalomtörténet 17 
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Magyar-német és német-magyar általános szótár. (Langenscheids Universál-
wörterbuch. Ungarisch-Deutsch I, Deutsch-Ungarisch.) Berlin-Schönberg. 
Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung. É. п. (1935.) I. г. 188; II . г. 1901. 

Cithara Sanctorum. Jel. 5., 8. Régi és új énekek . . . amelyeket egykor össze-
gyűjtöt t és kiadta Tranovszky György, a liptószentmiklósi egyház lelki-
pásztora. Fordította: Vietorisz József. Bp. 1935 . 78 1. A M. Luther-
Társaság kiadása. (Függelék: Phiala Sanctorum, vagyis: Szentek kincses-
bányája. Jel. 5., 8. . . . Kegyes imádságok, amelyeket . . . egykoron I. M. L, 
adott k i . . . Fordította Geduly Henrik. 153 1.) 

Soproni Kath. Almanach 1935-re. Szerk: Gábor Géza. Sopron, 1935. 135 1. 
Székely-nyomda. 

Inhalt der selbständigen Artikel. (Jahrgang 1935. Hef t 1—8.) 
Béla Várdai weist nach, dass Toldis Abend von Johann Arany 
auf diese Szene der Novelle Paul Gyulais: Der letzte Besitzer 
eines alten Edelhofes von Einfluss war, in welcher der Held 
der Novelle sich von seinem sterbenden, treuen Diener ver-
abschiedet. Ebenso verabschiedet sich König Ludwig vom ster-
benden Toldi. — Ladislaus Péczely bezeugt in seinem Artikel: 
Der Ritmus unserer alten gesungenen Dichtung, dass die unga-
rischen Verse des XVI. Jahrhunder ts eigentlich Sangtexte sind 
und daraus kann man die Mangelhaftigkeit der Verskunst er-
klären, wie: die fehlerhafte Zäsur, das Schwanken der Silber-
zahl, das schwache Reimen. Die Variation der Versformcn im 
XVI. Jahrhunder t erklär t er mit dem Aufschwung der Vokal-
musik; führ t an und ordnet die verschiedenen Verszeilen der 
Gesangdichtung. — Josef Waldapfel beschäftigt sich mit dem 
Fabeldichter und Bibelübersetzer des XVI. Jahrhunderts , 
Gabriel Pesti und hebt drei Momente seiner Laufbahn und 
schriftstellerischen Bestrebungen hervor: die Geschichte seines 
Beitrittes zum Humanismus, die Quelle der äsopischen Fabeln 
(die zwischen den Jahren 1531—33 in Nürnberg bei Petraius 
erschienene Ausgabe der Dorpeusschen Sammlung) und die 
ritmische Abwechslung der ans Ende der Fabeln angeschlosse-
nen dreizeiligen Lehren. — Aladár Zlinszky erweckt in der am 
9. März auf der Generalversammlung der ung. l i teraturhistori-
schen Gesellschaft gehaltenen Präsidialeröffnungsrede das An-
denken des Freiheitshelden Fürsten Franz Rákóczi II . anläss-
lich der 200-jährigen Jahreswende seines Todes. Eingehender 
beschäftigt er sich mit den Problemen der Kurutzenpoesie und 
den hervorragendsten Vertretern des Rákóczi-Kultus mit Kolo-
man Thaly und Ju l ius Káldy. Zsolt Alszeghy würdigt die 
lirische Dichtung Ju l ius Vargas; der düstere Ton seiner Dich-
tung ist mit dem Leiden des Vaterlandes verbunden. — Desi-
derius Kerecsényi schildert das Leben und literarische Tätig-
keit Andreas Dudiths, eines Vertreters der erasmistischen Be-
strebungen Ungarns. Dudith war kaiserlicher Abgesandter auf 
der Tridenter Synode, bald darauf Bischof von Pécs und Bote 
von Polen. Später verheiratete er sich, t ra t aus dem Verbände 
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der Kirche, aber schloss sich keiner protestantischen Konfession 
an. E r hat Übersetzungen, Beden und besonders zahlreiche 
Briefe. In kleineren Mitteilungen eröffnet Franz Zsigmond eine 
deutsche Variation des Bauernmärchens Jokas Teufel von 
Johann Arany. (Langbein: Das Teufelsweib.) — Julius Kun-
szeri vergleicht zwei Gedichte ähnlichen Inhaltes von Petőfi 
und Ady. (Theaterkritik — im Theater.) — Stefan Sándor teilt 
einige Strophen Josef Bajzas mit, welche auf einige Gedanken 
des Petöfischen Gedichtes E n d e September von Wirkung wa-
ren. — Georg Kristóf würdig t mit waimer Anerkennung die 
Übersetzung des Madáchschen Werkes: Die Tragödie des Men-
schen, welche von dem hervorragenden rumänischen Dichter 
Oktavian Goga stammt. — Michael Clauser teilt die anerken-
nende Äusserung eines äl teren Schriftstellers über die Zrinyiade 
mit. — Jul ius Földessy findet das Original eines Ady-Motivtims 
(Gedankenkobolde) bei Alexander Bródy. — Alexander Kozocsa 
stellt das Verzeichnis der auf die ungarische Literatur, Li tera-
turgeschichte und kritische Theorie bezüglichen ungarischen 
Bücher und Artikel 1929—1934 zusammen. — Stefan Helmeczi 
weist die Wirkung des Eur ip ides auf eine schöne Historie des 
Dichters Nikolaus Wolfgang Bogati aus dem XVI. J ah rhun-
dert nach. — Wilhelm Tolnai teilt wertvolle Notizen über die 
Entstehung der auf Eákóczi bezüglichen Gedichte Aranys mit. 
— Moses Rubinyi fasst die auf Andenken Koloman Mikszáths 
bezüglichen literarischen Erscheinungen in den 25 Jahren nach 
seinem Tode (1910) zusammen. Es folgen noch Rezensionen von 
ungarischen literaturhistorischen Neuerscheinungen. Fe rne r 
Artikel mit literaturwissenschaftlichen Beziehungen aus Zeit-
schriften, sowie Berichte über die Arbeiten der ungarischen 
Literaturhistorischen Gesellschaft, 

17 ' 
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Sz. Erzsébet legenda 164 
Szabó Béla 179 
Szabó Dezső 35, 40 
Szabó Jenő 46 
Szabó T. Attila 220 
Szabo'csi Bence 5, 8, 50 
Szabolcska Mihály Erdélyben 35, 

81, 233 
Számozd Ignác 46 
Szampo 76 
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Oldal 

Szana Tamás 79 
Szántó György 144 
Szarvas Gábor 75 
Szász Károly 88 
Szávay Gyula 179 
Széchenyi István 34, 84, 160, 

163, 232 
Szegedi premontrei apácák . . . . 88 
Székely Jenő 103 
Székely László 232 
Székely Oklevéltár 31 
Szekfű Gyula 35, 109, 118 
Szemere Miklós 36 
Szemlér Ferenc 85, 144, 164 
Szénásy Bé a 103 
Szenes Andor 179 
Szenteleky Kornél 39 
Szentirmay Jenő 76 
Szent-Iványi Béla 170, 171 
Szenfpétery Imre 40 
Szerb Antal Magyar Irodalom-

története . . 35, 39, 89, 169, 209 
Szerb-magyar irodalmi kapcsola-

tok 166 
„Szigeti veszedelem'- 234 
Sziklay László 80 
Szinnyei Ferenc 29, 224 
Szirák Ferenc 215 
Szlovenszkói magyar irodalom 87, 89 
Szombati Szabó István 35 
Szontagh Kálmán 217 
Szűcsi József 174 
Tamás Ernő 87 
Tamás Lajos ' . . . 87 
Tamási Aron 143, 164 
Tarnóci Sára 218 
Tavaszy Sándor 35, 143, 164 
Thaly Kálmán 116 
Tiborc Lajos 79 
Timár Kálmán . . . . 38, 88, 218, 222 
„Toldi" 157, 173 
„Toldi estéje" 1 
Toldi-monda 80 
Tolnai Gábor 85, 234 
Tolnai Vilmos 28, 38, 85, 120, 205 
Torda Zsigmond 197 
Torkos László 36 
Tordai Ányos 87 
Tömörkény Is tván 28 
Tóth Béla könyvtára 234 
Tóth József 33 
Tranovszky György 221 
Travnik Jenő 35 
Tranoscius 169 
Trocsányi Zoltán 234 
Turóci-Trostler József . . 76, 86, 158 

Oldal 

Űj népiesség 85 
Ujj Péter 85 
Űjabb történeti regények 39 
Úti levelek a magvar irodalom-

ban 224 

Vaday József 180 
Vajdasági irodalmi élet 38 
Vajthó László 174, 226 
Vajlok Sándor 89 
Valagussa Giorgio 231 
Vályi András 159 
Vándor-anekdóták 84 
Ványi Ferenc 158 
Váradi Krónika 40 
Vargha Gyula 123 
Vargha Károly 35 
Varga Mihály 246 
Varga Zoltán 34, 89 
Varjas B. Béla 78 
Varjassy Lajos 104 
Várkonyi Nándor 240 
„Vasárnapi Újság" 234 
Vass Bertalan 46 
Vayer Lajos, ifj 237 
„Vén cigány" 91 
Vetéssy Géza 222 
Vietorisz József 221 
Vikár Béla 76 
Világirodalmi lexikon 78 
Vincze Elek 246 
Viski Károly 88 
Viszota Gyula 160, 165, 232 
Vita Zsigmond 40 
Vitéz János 147 
Víz Zoltán 46 
Vörösmarty Mihály 223 
— kisebb eposzai 222 

Wagner Lilla 38 
Waldapfel József 10, 36, 55, 58, 233 
Weszely Ödön 104 
Wittenbergi Magyar Társaság . . 235 
Wolkenberg Alajos 246 

„Zágon felé" 76 
Zarek Ottó 231 
Zágrábi krónika 40 
Zelenka Lajos . . 181 
Zlinszky Aladár 122 
Zolnai Béla . . . . 87, 109, 161, 240 
Zoványi Jenő 40, 76 
Zöld Péter 35 
Zrinyiász 71 

Zsigmond Ferenc . . 24, 89, 154, 225 
Zsoldos Jenő 227 
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