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Budapesti Szemle. — 1941. október, 767. sz. Kornis (jyula: Az örök 
Széchenyi. „Azok a kérdések, amelyeknek tervszerű megoldásán annyi lelki 
vívódás közt törte fejét, valóban a magyarság örök problémái; ezek keretét 
olsősorban a maga korára szabta ugyan, de minden magyar történeti kor-
szakra — múltra, jelenre, és jövőre — egyaránt ráillenek. Széchenyi az örök 
jelen." — Gesztelyi Nagy László: Gróf Széchenyi István és a népszerűség 
Korszerű adatokkal gazdagon felszerelt .tanulmány arról, hogy Széchenyi 
„a maga korában sokak részéről irigységből, féltékenységből, félreismerésből, 
rosszindulatból, gyanúsításból s a régi feudális előjogok féltéséből kifolyólag 
az ország nagyrészo előtt sokszor annyira népszerűtlen volt, hogy szinte 
elképzelhetetlen". — Balogh Károly: Bérczy Károly életéből. Bérczy Károly 
otthonának, családi életének, irodalmi kapcsolatainak, a mult század hat-
vanas évek Pestjének és a Svábhegynek érdekes adatokban bővelkedő, eleven 
rajza. — 1941. november, 768. sz. Balogh Jenő: A legnagyobb magyar. (1.) 
A M. Tud. Akadémiának 1941. szeptember 22-én t a r to t t ünnepi ülésén el-
hangzott ünnepi beszéd, Széchenyi István történelmi küldetésének elemzése w 
magasztaló méltatása. — Kornis Gyula: Az aradi vértanúk. Beszéd az Aradi 
Szövetségnek 1941. október 6-án t a r to t t gyászemlékünnepén. Az aradi vér-
tanúk példájának két idők fölött álló tanulsága van. Az egyik az, „hogy 
a nemzet, bár eredetileg valóban vérbeli közösséget, egy törzsből nemzettséget 
jelent (erre utal a natio, nemzet szó), a történeti fejlődés és vérkeveredéç 
nyomán mégsem merő biológiai fogalom, hanem szellemi princípium: a hagyo-
mányos történeti sors- és értékközösség tudata". A második tanulság pedig 
az, „hogy az esztelen erőszak és bosszú, a rémes igazságtalanság és megtorlá= 
az elnyomott s porba tiport nemzet lelkéből a közvetlen megfélemlítés és 
a tragédiák-okozta fájdalom nyomán mindig csak a dacot, az önérzetet, a 
szívós ellenállást, a hősies magatartás fokozását váltja ki, míg csak a nem 
zet teljes erejében föl nem támad". — Varga József: Gróf Széchenyi István, 
a nemzet tanácsadó mérnöke. Széchenyi nagyságának bizonyságai: alkotásai. 
A tanulmány ezek ismertetésével ós méltatásával foglalkozik — Rédey Tiva-
dar: Egy év magyar drámatermése. Kritikai szemle az elmúlt színházi év 
darabjairól. Irodalmi szempontból a legkiválóbb értéket Márai Sándor Kaland 
című színműve muta t ja . — 1941. december, 769. sz. Balogh Jenő: A leg 
nagyobb magyar. (2.) Az előző számban megkezdett méltató tanulmány be-
fejezése. „А XIX. század elejétől fogva sok nagy magyar dolgozott nemze-
tóért, de senkisem fáradozott egy időben részben párhuzamosan egy más m el 
lett, részben egymást követőleg annyi téren és senkinek sem volt olyan mély. 
évtizedekre kiható, sőt máig fennmaradó hatása, mint Széchenyinek." — Rédey 
Tivadar: Az örök Arany János. Serlegbeszéd a Kisfaludy-Tásaság Arany-
emlékvacsoráján. „Arany János jelentőségének a hazafiúi ihlet és nemzet-
erkölcsi érzékenység is kétségtelenül alapja, de csak a művészi tökéletesség 
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lehet valódi mértéke. Mit ér a prófétálás legdörambölőbD vágya is a meg-
váltó forma hódító varázsa nélkül? A világ javáért kiontatott vérnek is a 
Grál-edény kell, hogy szent szimbólummá magasztosuljon." 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1941. 3. sz. Petró Sándor: A ma -
gyarnyelvü egyházi ének középkori emlékei. Régi ípgyházi népénekeink ós 
drámai emlékeink számos formai és tartalmi eleme középkori eredetre vall 
és valószínűvé teszi, hogy már a reformáció előtt voltak magyarnyelvű litur-
gikus népénekeink. — Turóczi-Trostler József: A Balassi-versszak német rokon 
sága A versszak őstípusának különböző variánsai a német Minnesangban a 
XIII. századtól fogva szerepelnek. A négyperiódusú Balassi-versszak ősét is 
megtaláljuk a német „Leieh"-ek között s mindkét forma a reformáció korá-
ban a cseh-morva testvérközösség vallásos énekszerzőinél lesz népszerű. •— 
VValdapfel József: Balassi lengyel kapcsolataihoz. Szerző több értékes ada-
lékkal gazdagítja Balassi lengyelországi tartózkodására, összeköttetéseire fo 
lengyel mintáira vonatkozó ismereteinket. 

Erdélyi Helikon. — 1941. 12. sz. A Reményik Sándor emlékszámbói ki 
emeljük Tavaszy Sándor, Tompa László, Molter Károly tanulmányait, Jékelv 
Zoltán, Kovács László, Wass Albert, Karácsony Benő és Makkai Sándor 
visszaemlékezéseit: különösen a Reménvik tépelődő leveleiből (1917—1939) ö s -
szeállított szemelvényeket. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1941. 4. sz. Ötven esztendő. A három 
szerkesztő jellemzése: Ballagi Aladár: „harcokra mindig készen áll, szerkesztői 
üzenetek, „nyilt-tér", a Philologiai Társasággal folytatott viták tarkítják az 
első két kötetet". Szilády Áron: „mint szerkesztő jól megválogatta a közlésre 
szánt cikkeket, de amit elfogadott, abban teljesen meghagyta a munkatárs 
függetlenségét és önállóságát, a cikken (sem mondanivalóin, sem a stílusán) 
egy sort sem változtatott". Császár Elemér: „páratlan munkaszeretete, serény-
sége és gondossága a folyóiratban bizonyos belső rendet teremtett, egységes 
szellemet, amelynek veleje az ő kiváló képzettsége és szilárd tudományos mag 
győződése volt". — Gálos Rezső: Jókai Rab Rábyja. Jókai élete utolsó kor-
szakában kezdte a kalandor-történeteket kedvelni, bár Trenck Frigyes történetét, 
már serdülő korában a Rajzolatokban (1838) olvashatta. A Rab Rábybau 
Ráby Mátyás önéletrajza ihlette. A regény először az Üstökösben (1879) mint 
folytatásos melléklet jelent meg. A regényhős életét és szenvedéseit önmaga írta 
meg és ez az 1797—98-ban Strassburgban megjelent könyv volt a Rab Ráby 
főforrása. Ezenkívül még két forrására mutat rá : Benvenuto Collini önélet-
rajzára és Kazinczy Pályám emlékezetére. Előbbi valószínűleg, utóbbi kétség-
telenül hatással volt rá. —- Ballai Mihály: A Csongor is Tünde szimb óli zmusn. 
(3) A „színjátékában Vörösmarty a szerelem tragédiáját szimbolizálta. 
„A dráma befejezésének szimbolikája szerint a lázongó Prometheust meg keii 
láncolni önmagunkban, égi vágyainkat pedig összebékíteni földiségünkkel." — 
A Kegyenc vázlata és első kidolgozása. (4) Szövegközlés: IV. felv. 5—6. jel.. 
V. felv. — Adalék gr. Teleki Lászlónak, a „Kegyenc" írójának élettörténetéhez 
Eröss Sándor (Teleki László nevelője) önéletrajza (1851?), nevelői szerződése 
(1817), Teleki József és Teleki László hat levele Erőss Sándorhoz (1825—1840). 
— Tévedések a Drégelypalánki Jánosról szóló adatokban. Helyesbítések. — 
A Rákóczi Lászlóról szóló ének egy ismeretlen kézirata P. Horváth Endre 
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énekeskönyvében található. — Nem Verseghy Ferenc költeményei. Négy Ver-
seghynek tulajdonított vers hitelességének cáfolata. — Szász Károly ref. püspök 
bibliája. Értékes családi bejegyzések 1851 és 1900 között. A bejegyzések két-
félék: a biblia első lapjára s a boríték első belső oldalára jegyezte a családi 
eseményeket, a legutolsóra s a boríték utolsó oldalára hivatalos pályájának 
fordulatait. — Könyvismertetések. — Repertórium. 

Koszord. — 1941. 8. köt. 1. sz. Kornis Gyula— Voinovich Géza—Gáspár 
Jenő: Petőfi állítólagos szibériai fogsága és halála. 1849 nyarától kezd vi  
napjainkig tar t a Petőfi rejtélyes eltűnésével és halálával kapcsolatos monda-
képződés. Már Ferenczi Zoltán (Petőfi eltűnésének irodalma) rámutatott ennek 
okaira: a mondák mindig olyankor bukkantak föl, amikor valami évforduló 
vagy ünnep megbolygatja a népi fantáziát ós így az egyik legenda szüli a 
másikat. A világháború alatt kezdődő és napjainkban legmagasabbra fel-
duzzadt mondakör szállítói egytől-egyig hadifoglyok. Legújabban Svigol Ferenc 
és Sándor József hoztak haza Petőfi szibériai tartózkodásáról (az iliszunszki 
állítólagos sírról) kétségtelen „bizonyítékokat", ezek azonban a tudományos 
kutatás világánál mind legendává foszlottak. 

Libanon. — 1941.- "2—3. sz. Sós Endre: Makai Emil „az Istenhit, a szülői 
szeretet, az őszinte bűnbánat költője volt olyan korban, amikor nem volt 
divat Isten-verseket írni, vallásosságot hirdetni és lelki megtisztulást hangoz-
tatni". 

Magyar Nyelv. — 1941. október, 4. sz. Horváth János: Gyöngyösi 
és Arany sormetszete. Alapvető kritika, egyben tanulmány a magyar vers-
tan köréből. Cáfolja Gábor Ignácnak a Nyugat ban megjelent Az alexandrinus 
átalakulása Gyöngyösitől Arany Jánosig c. értekezése alaptételét: Gyöngyösi 
és Arany közötti különbség abban áll, hogy a sorfaj jellemző, Gyöngyösinél 
még korlátlan érvényű középmetszete Arany verselésében már elgyengült s 
ezzel a ritmusjellege is egészen megváltozott. A szerző ezután sorra veszi 
Gábor Ignác állí tásait és számos példa meggyőző erejével mutat rá tévedé-
seire. 1. Nem állja meg helyét Gábor azon tétele, hogy ritmikai és mondat-
tani tagolódásnak, formának és gondolatnak az az eszményi egvbevágása. 
melyet Gábor idézete illusztrál, Gyöngyösi verselésének jellemző, uralkodó, 
sőt talán rendszerinti tulajdona. Gyöngyösi gyakorlatában amaz eszményi 
változat jó hatását bizony sokszor lerontja ritmikai és mondattani tago 
lódás bántó huzavonája, diszharmóniája. Egy-egy mondata nemhogy a sor-
metszetet, hanem a bizonyára még tilalmasabb sorvégi árkot sem respek-
tálja, hanem átugrik raj ta a következő sorba. 2. Tévedés az az állítása is, 
hogy Gyöngyösi cezúrája sohasem szakít el egymástól bizonyos, mondat-
tanilag összetartozó szavakat. Számos példa szolgál erre cáfolatul. Nyilván-
való ezek után, hogy Gábor Arany János verselését nem az igazi Gyön-
gyösi-félével, hanem a Gyöngyösi verselésére csak reáképzelt, de abban való-
sággal meg nem levő egyoldalú szabályossággal, a versmondattani tökély 
netovábbjával hasonlította össze, nem véve tudomást a Gyöngyösiben való-
sággal meglevő másnemű szerkezetekről. 3. Gábor elhamarkodott és felületes 
állítással beszél arról, hogy Aranynál a tizenkettős ritmusában változás, 
illetőleg organikus átalakulás következett be. Abból ugyanis, hogy Arany-
nál is előfordulnak szerinte „tucatszám, mindenütt" a sormetszettől sértet-



F O L Y Ó I R A T U K S Z E M L É J E 4 5 

lenül hagyott vagy szétszakított sorok, Gábör azt következteti, hogy Arany-
nál Gyöngyösi erős s о metszete már el volt gyengülve. Ezzel szemben Hor-
váth János súlyos statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy — pl. a névelő 
elhelyezkedésének változatát véve alapul — Arany tizenkettősei között „át-
alakult" (Arany János-féle!) típusú hatodannyi sincs, mint á t nem alakult 
(Gyöngyösiesnek hirdetett). Az igazság tehát az, hogy Arany János a ver-
selésben alkalmilag jelentkező körülmények szerint válogat a két lehetőség 
szerint, mert mind a kettőt jónak találja. 4. Amiket Gábor a sorfaj Gyön-
gyösi utáni átalakulására s Gyöngyösi előtti kifejlődésére vonatkozólag állít, 
a történeti adatok világánál nem bizonyulnak elfogadhatónak. A felező tizen-
kettős sorfaji határozmányait nem Gyöngyösi állapította meg; e sorfaj már 
Mohács körüli emlékeink között, s tovább a XVI. század folyamán minden 
lényeges határozmányaival együtt, mint minden más sorfajtól világosan külön 
böző s kifogástalan példányok százaival képviselt kötött so^képlet tűnik fel 
kész kialakultságban. Másfelől azok versmondattani jelenségek, melyek alap 
ján Gábor lényegbe vágó különbséget vélt felfedezni о sorfaj Gyöngyösi- és 
Arany-féle ritmusa között, s organikus átalakulást a sorfaj Gyöngyösi utáni, 
főkép XIX. századi történetében: megvannak, nemcsak a végponton (Arany-
nál, Petőfinél), nemcsak a kezdetnek megtett s olyanokat egyáltalán nem 
ismerőnek hirdetett Gyöngyösinél, hanem a Gyöngyösi előtti, XVI. századi, 
legrégibb tizenkettőseikben : a sorfaj valódi kezdeteiben is, világos jeléül 
annak, hogy a sorfaj organizmusa kezdettől fogva megtűrte őket з nem kel 
let t miattuk átalakulnia. 5. Ezek után Horváth János arra a kérdésre felel, 
hogy a versmondattani alakzatoknak, tehát a névelőnek, a tagadószónak, a 
vonatkozó névmásnak, a kötőszónak, az igekötőnek a sormetszet-okozta el-
szakítása nem zavarta-e ritmusérzékünket. I t t két csoportot különböztet 
meg. A névelő-típus nem bontotta meg a sorfaj organizmusát, sőt önként 
beleilleszkedett a sorfaj ritmikai szerkezetébe. A tagadószó-típusú azonban 
megakadályozta a metszet érvényesülését, éppen ezért nem is vált gyakorivá. 
Arany és Petőfi lehetőleg kerülték is. Arany gyakorlatára vívén á t az így 
megállapítottakat, Arany korántsem azért szakít el hajdani elődeinél talán 
sűrűbben névelőt, kötőszót, mintha a cezúrát félvállról venné, s ritmusa 
Gyöngyösiéhez képest megváltozott volna, sőt ellenkezőleg: azért, mert így 
„csaknem helyesbnek" érzi a ritmust, hangsúlyt tehetvén, a metszet után, 
hangsúllyal hangsúlyozhatván a metszet mélységét, szélességét, valódiságát. 
Aranynak ebben a verselési gyakorlatában a zeneiség felé törekvés, azaz a 
beszéd tulajdon zenei elemeinek az addiginál tervszerűbb kiaknázása mutat-
ható ki. 6. Horváth János eljut végső következtetéséhez: Nem átalakult a 
felező tizenkettős, hanem teljesebben, megvalósította a dallamban adva volt 
zenei ideált. Mi most már ez a zenei ideál? Egy tizenkét mozzanatú hang 
huzam kettéosztása két egyenlő időtartamú, magáról kezdőnyomatékkal jelt-
adó, egymástól szünettel elválasztott hangszakaszra. És mi szolgál a vers-
sorok, vagy félsorok felmondásának alapjául? Horváth János erre így felel: 
Én Aranyt is úgy mondom fel, mint Gyöngyösit, s általában mindenféle 
verset egy elv, egy lelki szándók szerint mondok fel: úgy, hogy ahol a vers 
lehetővé teszi ritmusát szépen kizendítsem, ahol viszont alkalmi tökéletlen-
sége nem teszi lehetővé, ritmusos hangoztatását ne erőltessem. Sem Arany, 
sem Gyöngyösi, sem más költő tizenkettősei nem mind tökéletesek. Verstech-
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nikájuk a felöl elsőrendű lehot. Aranyt fonákul tiszteinők meg, ha maga 
által tökéletlennek tartott sorait is verstechnikája dicsőítésére idézgetnék, 
mivelhogy mi azt is el tudjuk ritmizálni, — csak „máskép". A ritmika fel-
adata nem az, hogy (mint Gábor hirdeti) oly magyarázatot keressen, mely 
..kifogástalannak igazolja a nagy költő versolését", hanem, hogy ritmikai 
tényeket állapítson és magyarázzon meg tudományos tárgyilagossággal. 

Magyar Szemle. — 1941. 41. köt. 6. ez. Makay Gusztáv: Reményik 
Sándor. Kevés költő kísérte tudatosabb figyelemmel költői alkatát és alkotá-
sának folyamatát, és senki sem árult el annyit a költő műhelytitkaiból, mint ő. 
— Keresztury Dezső: Katona József. A Bánk bán „cselekvényét, drámai pro-
blémáit, alakjait minden művelt magyar embernek ismernie kell. S mégis, ha 
a dolog mélyére nézünk, azt kell látnunk, hogy nemcsak írója volt magános 
cml>er egész életében: az egyedülálló remekmű is az maradt". 

Magyar Csillag. — 1941. 3. sz. Németh László: Széchenyi Döblingben. 
A legnagyobb magyar lelki vívódásainak finom analízissel készült kórképe a 
.Vapló, a kortársak feljegyzései és az „őrült" Széchenyi utolsó írott vallomásai 
alapján. — Bóka László: Katona József. „Bánk bán azért nemzeti műalkotás, 
mert a magyar nyelv egyik legnagyobb diadala zeng dialógusaiban". — Vas 
István: Eötvös József öregkora. Br. Eötvös József Napló jegyzeteinek részle-
tekbe mélyedő ismertetése. — Kerecsényi Dezső: Irodalomtörténeti jelenségek. 
Elvi jelentőségű tanulmány a magyar irodalomtörténetírás legújabb korszaká-
nak néhány „jelenségéről". Az irodalomtörténet a vádlottak padján ül. 
A régi vád az, hogy az ú j irodalmat nem akarta bevenni a nemzeti irodalom 
körébe és „amikor magyaráznia, megértenie kellett volna, hallgatott, amikor 
pedig megszólalt, szavában az elítélés és a kiáltozás mennydörgött". A másik 
vád újabbkeletű, mégpedig: „múltismertető és értelmező feladatának nem tett 
eleget, vagy nem úgy tet t eleget, ahogyan kellett volna", tehát „nem úgy 
végezte el tudományos feladatát, amint kellett volna". Helyesen állapítja meg 
Kerecsényi, hogy „a tudománynak e panaszokra még csak mentegetőznie sem 
kell. Hogy mit nem végzett el, ő tudja legjobban, sőt a hiányérzetet éppen ő 
keltette fel azzal, hogy kitűzött feladataiból nem is egyet immár megvalósí-
tott". Az elvi kérdések tisztázásával a helyes irányt megvilágító tanulmány 
záró gondolata is nagyon megszívlelendő: „Támadhatnak harcok és viták, de 
reméljük, hogy ezekből sem egyikünk, sem másikunk, hanem egyesegyedül a 
magyar irodalomismeret fog győztesen kikerülni". — Tolnai Gábor: Reményik 
Sándor. A kiváló erdélyi poéta ú j szempontokban gazdag értékelése. 

Országos Középiskolai Tanárcgycsiileti Közlöny. — 1941. 2. sz. Imre 
Sándor: Széchenyi és jövőnk. „Széchenyinek az adott olyan nagy erőt, hogy 
nem hirtelen fogott a munkájához, hanem tudta, hogy mit akar s előbb min-
dent áttanulmányozott, mindent kiszámított, mielőtt az első lépését megtette 
volna". 

Soproni Szemle. — 1941. 3. sz. Németh Sámuel: Hajnóczi Dániel (1690-
1747). A soproni gimnázium tanárának életrajza és munkásságának jellemzése. 
— Berecz Dezső: Frankenburg Adolf harmadik felesége. Frankenburg Adolf 
háromszor házasodott. 1835-ben vette feleségül Vilt Ninát, 1851-ben br. 
Urraka alezredes leányát, 1881-ben Carina Annát, korának híres operaénekes-
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nőjét. —• Hamar Gyula: Gamauf Teofil lel jegyzései Kis Jánosról. — Németh 
Sámuel: Ribiny János (1722—1758). A soproni ev. gimnázium rektora a ma-
gyar nyelv nemzeti jelentőségét az elsők között ismerte fel. — Csatkai Endri : 
.4zinészettörténeti adatok, melyek soproni anyakönyvekben találhatók. 

Südost-Forschungen. - 1941. 1—2. sz. Császár Elemér: Deutsche Elv-
mente in der ungarischen Dichtung des 18. Jahrhunderts. „A német költészet 
hatása a magyarra а XVIII. században" című munka újabb kutatások ered-
ményeivel bővített átdolgozásának fordítása. 

Sorsunk. — 1941.4. sz. Makay Gusztáv: Babits Mihály, a szellem, költője. 
. A mű majd kijelöli méltó helyét a magyar költők, elbeszélők és esszéírók 
sorában. A költőét is: sajátos lélekalkata, gazdag szelleme, plaszticitás és el-
vontság eredeti összeszövődése, érzéseinek és eszméinek finom kimiűveltsége é® 
ragyogó nyelvművészete szerint." 

Tükör. — 1941. 8. sz. Gróf Zichy Rafaelné: Gróf Pekry Lőrincné Pet-
róczy Kata Szidónia. Az első magyar költőnő életének és lírájának kapcso-
lata. — Lukács József: Madách Imre ismeretlen kézirata. Madách ifjúkori, 
1840. okt. 22-én kelt tervezete „egy népszerű újság lehető alapításáról". — 
Schöpflin Aladár: Babits Mihály halálára. „Mélyen katolikus lélek volt, nem 
a külsőségekben, nem is annyira a jámborkodásban, hanem — mondjuk így — 
szelleme halmazállapotában. A magyar katolikusság örök köszönettel tartozik 
azért a fejedelmi ajándékért, amit tőle kapott. Költészete olyan értelemben 
dunántúli, mint Vörösmartyé, nemcsak a dunántúli t á j képei teszik azzá, ha-
nem méginkább a dunántúli magyar nyelv nemes ízei. Ez a hangszer Vörös-
marty óta néma volt irodalmunkban, ő szólaltatta meg újra méltó művé-
szettel." 

Vigília. — 1941. 12. sz. Fényi András: Reményik Sándor: „Költészete 
szerencsés szintézise az új magyar líra hangulati fogantatású stílusának és a 
nemzeti klasszicizmus gondolati a belső formát mindig megőrző tisztaságnak." 


