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Köliészei és képzőművészei. 
(Madách—Couture, Gyöngyösi—Rubens párhuzamok.) 

Tudvalevő, hogy minden művészet a költészettel egyazon tőből fakad, 
mindegyiknek ugyanaz a célja: a szépnek megvalósítása, a műélvezet fölkel-
tése. A képzőművészetek közüli a költészethez a legközelebb mégis, a tapasz-
talatok és közfelfogás szerint, a festészet esik, már csak azért is, mert a leg-
kevesebb eszközzel dolgozik, ezért adta neki már Lionardo az elsőséget, úgy-
hogy nála is kevesebbel már osaik a költészet. 

A képzőművészet, zene sokszor megvilágítói a költői műnek, a költészet 
által szavakba foglaltaknak. Így támadnak a művészi illusztrációk, például 
Zichy Mihály rajzai Az ember tragédiájához és Arany balladáihoz. A siker 
titka a kongeniiaJitás a költő és az illusztrátor között, aniely oly szeremcsésan 
érvényesült már Petőfi összes költeményeinek az Atheniaeumnál megjeüent 
első illusztrált kiadásában (először album-, majd kisebb alakban is), Lötz, 
Székely, Jankó és mások képeivel. Az újabb Petőfi-illusztrációk (Lampelnél) 
már inkább kiforgatták a nagy költő hangulatait. 

De lehet úgy is, hogy a kép van meg előbb, s csak utána következik a 
költő, hogy az t a tárgyat megénekelje. Így született meg például Petőfi 
Vándorélet c. genrekópe Barabás Miklós festménye alapján: vagy Mikszáthnak 
Az elveszett nyáj című novellája a Pesti Hírlap Naptárába szánt képnek 
kísérő-szövegéül. 

De van olyan eset is, hogy a képzőművészeti egy eszmei szempontból 
magas fokon álló műnek a lényegét fejezi ki egy hatalmas alkotásban, tehát 
a költő eljárásához hasonlót követ vele, azonos célt kíván elérni. Ezek a 
tények indítanak az i t t következő párhuzamokra. 

Azîok a képek, amelyekhez magyar költői művöket kapcsolok, a párizsi 
Louvreban vannak. 1912 telén többször is álltam előttük, s a közlendő vonat-
kozások önként, külső figyelmeztetésektől függetlenül támadt&k beírnom. 

A Madách-párhuzamot Thomas Couture (1815—1899) hatalmas vászna, 
a Romains de la Décadence (1847) keltette föl. Egy római tivornyát ábrázol 
éppúgy, mint Az ember tragédiájának V. színe. 

A festmény Madách színének első felét mutat ja , osak a romlottság képe, 
a kéjelgésé és dorbézolás©, mely már a csömörlésig fokozódott. De nem mutat, 
rá a gyógyszerre is, mint a költő teszi. E helyett kifejezi az erkölcsi állás-
pontot, a kritikát, egészen a felháborodásig. 

Couture művének első benyomása az alakok szoborszerűsége, a művé-
szet akkori klasszicizáló irányának következményeiül; a szerkesztés szinte ter-
mészetellenesen szabályos, az alakok megragadok, fenségesek. Azt a célt, hogy 
szoboralakok megelevenedését, vagy inkább hitvány emberek megdermedését 
éreztesse, sikerült elérqje. 
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A nagy, hosszú aeztal körülállóik villogó tekintetében, összeszorult-
ökleiben megdöbbenés, vésztjésló harag jut kifejezésre. Miadách eszmeköróbe 
lendül á t a magyar lélek e nagy vászon előtt, hogy azután egyre tlöbb kap-
csolatot fedezzen fel benne. A középső pamlagon fehér köntösben fekvő nő 

mélázó, szinte mélabús tekintete Éva hangulatát idézi. Szomszédjának kely-
het nyújtó kedvese, akinek ölébe támaszkodik, szintén komoly tekintetű, éppen 
nem ellentétes tehát Adám ottani hangulatával. A két alak sem ittasságot, 
sem kéjvágyat nem mutat . 

A jobb szélen látható szobrot egy vörös leplű szilaj i t tas megkínálja 
kelyhéből, de az, mintha valósággal merényletnek érezné, elutasítja. A kínálás 
— tudjuk — megvan Madáohnál (Lucifer indítványozza a behozott halott-
nak), de így is közös mozzanat, hogy nem élővel szemben történik. 

A másik szobor, a jobb szélső szomszédja befelé, az asztalnak támasz-
to t t jobbja irányában ha j t ja fejét. Töpreng, búsul a lennvalók eorsán. Ezek 
közt vannak teljesen ittasok, gondtalan mulatozók, de mintha részegségükön 
átderengne annak a sejtelme, hogy ennek nem lesz jó vége. 

Középen Apolló áll, s mintha meglepetésében ijedten tárná szét kar-
jai t : — Ennyire süllyedt ez a nép?! Az Apollótól balra álló szobor vész-
jóslóan néz el az asztal népe fölött. A kiegyenesedett szélső bal alak meg-
vetést mutat. 

Hátrább egy kéjnő meztelen felső testtel, emlőit kitárva táncol. Rokon 
Éva társnőjének hangulatával. 

A balszélső szobor aljában egy sötétszürke köpenyes ifjú áll, az el-
búsulásig merengő tekintettel, amit a mulatozókon szemlélődése okozhat. 
Talán magát a festőt ábrázolja. 

Azt az érzést, melynek fölkeltése a kép fő célja, nagyszerűen kifejezi 
a két belépő alak. Az egyik kék köpenyben, töprengő tekintettel, a másik 
vörös köntösben, a szikrázó harag jeleivel. Amaz szánakozik romlott kor-
társain, a rájuk ólálkodó végzeten, emezt a harag, a felháborodás fűti azon, 
hogy idáig züllöttek, ök a kor szatirikusai, a jobbak koruknál. A mű fogyat-
kozása az, hogy maga a szemlélt jelenet tableau-szerűen beállított, valószerű-
ség, természetesség kellő éreztetése helyett. A dőzsölés kései szakát, az er-
nyedteéget, kimerültséget festi, némi eszményítéssel a nyers hűség helyett. 
Hogy Couture, aki művét Juvenalis epigrammáinak hangulataiból merítette, 
saját korára is célozni, ezt bírálni akarta, nyilvánvaló! 1848 előtt vo't az 
idő. S éppen korának ostorozása miat t támadt a nagy ellenszenv képe iránt, 
ami természetesen kritikájának jogossága és helyessége melletlt bizonyít, annál 
inkább, hogy kritikusai ezt nem merték kimondani. Elnevezték a művet 
„tab'eau médiocre"-nak, egy V. felvonás díszletének, jobbakul ítélve korábbi 
műveit) (A solymász), észrevevés nélkül haladva el tagadhatatlanul nagyszerű 
eszmei tartalma mellett. Ez a kritika el is kedvetlenítette Couture-t, úgyhogy 
e miatt nem is fejlődött ki elsőrangú tehetsége, amiben nyilván a Delaroche 
hatásvadászó befolyása ai'á kerülése is részes. 

Nincs kizárva, hogy Madách ismerte ezt az alkotást, legalább is hall-
hatott , olvashatott róla, hiszen a híre az egész világsajtót bejárta akkor, 
részletes ismertetések tárgyalták. És ha nem, érdekes esete anniak, hogy egy 
eszmekor különböző, egymástól független' eszközök mellett is mennyire meg-
kaphatja mindkét úton ugyanazt a jelleget. 
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Couture a történeti festőknek legmélyebb fajtájából való. Azokéból, 
akik a multat nem külsőségekkel, kosztümökkel, hanem az időt mozgató érzé-
sek, gondolatok kifejezésével, sejtetésével akarják és tudják kifejezni, tehát 
nem a Jósikák és Szigligetik, hanem az Eötvösök és Kemények vágásából. 
A németi Anselm Feuerbach (Iphigeniá-ján kívül a hatalmas Platon lako-
májá-nak festője), volt rokon ve'e. Ez az utóbbi műve • elevenség, változatos-
ság, sőt az alakok lelkiélete tekintetében is tökéletesebb a francia mester 
művénél, s már Raffael Stanza-képeinek (Athéni iskola) magaslata felé jár. 

Kiváló gondolati festőjük volt még а franciáknak Gustav Moreau (1826— 
1898.). Eszmei, bibliai és mitologikus képein miszticizmus vegyül titokzatos 
bánattal és keleti pompával, ö a francia Böcklin; bennünket kolorisztikue 
hatásaival és rajzhibáival Munkácsvra emlékeztet. A romantikus görög vilá-
got próbálta ábrázolni, mint Delacroix a Louvre Galérie d°Apollon-jának 
mennyezetén Apollo és Python sárkány-küzdelmében. 

Eszmei ábrázolatai közül való a Les prétendents, az ambíció hajó-
töröttjei. A, hasztalanul viosfcodók, tönkrementiek elkeseredett csoportja felett 
ot t lebeg elérhetetlenül a Siker; egy női alak, feje fölött vérző csillag. Félig 
kész kép, s ez nem egyszer vian így nála. Prometheust kétszer is ábrázolta: 
ülő és fekvő helyzetben. Utóbbin az Okeanidák kara is, méltó illusztrációul 
Aeschyloshoz. Vallásos képei közt hatalmas a Golgota, a nagyszerűen jellem-
zett két latorral. Jason és Medea képén a hős megkapta már az aranygyapjút 

Medea segítségével. Lelkét már teljesen a birtoklás örvendezése tölti be, ezt 
jelenti a keselyű is lábánál. Törődik is б már a nővel, aki a megszerzésben 
eszköze volt, s most is odaadó önzetlenséggel hajol feléje. az ambíciótól 
haj tot t férfi, akinek az asszony csak mint eszköz számít, s a cél elérése után 
már semmit ! 

A Madáchcsal kapcsolatban felmerülhető képzőművészeti párhuzamokból 
elsősorban Zichy Mihály rajzai merülnek fel előttünk. Nem meglepő, ho<gy 
Zichy, akinek művészete éppen a költői művek gondolati tartalmának villanás-
szerűen természetes ábrázolásában remekelt, Az ember tragédiáját is illuszt-
rálta, hiszen ez egész irodalmunkban a mély és változatos eszméknek leg-
nagyobb gazdagságát kínálja, már a költő által is plasztikusan megjelenítve. 

A római színhez készült háromból az első: Lucifer felköszönti a halot-
tat, szilaj, vad jelenet, s Adám és Éva komor nézői. Lucifernek nekiszilajo-
dott a 'akja i t t a legkiválóbb, aminthogy ebben az egész sorozatában ez a 
legsikerültebb alakja, amikép Milton eposzában is költői erőre Lucifer. Ehhez 
úgy ért, mint Mozart a Don Juan ördögi részéhez. A második képen: Péter 
megkereszteli a haldoklót; ősszüleink megrendült ezemlélők. A háttérben fák-

lyás temetési menet vonul, Péter mögött egy embor imádkozik a haldokló le'ki-
üdvéért, Lucifer pedig összegörnyed az új idők láttán. A harmadik kép is 
Péter tanítása: Istennek dicsőség! — a jelenet fenségét méltóan örökíti meg. 
Hogy Lucifer mennyire a központi alakja itt Zichynek (ez Prohászka mellett 
szól, aki szintén Lucifert l á t t a a mű legjellemzőbb szereplőjének, aminthogy 

már Erdélyi János is a művet „az ördög komédiájá"-nak nevezte), legjobban 
mutatja, ho.gy Ádám a XV. színben a meredek szélén valami Lucifer szította 
eltökéltséggel készül az öngyilkosságra, Isten előtt leborultábaii pedig csak 
hátulról látjuk, annyira nem érezte Zichy Ádámot neki való feladatnak. 
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A római jelenetben a kifejlődésre, a kereszténység hajnalodására teszi a 
súlyt, innen való két rajza, is, s csiak a z első a romlottságé, de ez is már 
a bűnhödésé, míg Couture-nél amannak nagy szerep ju t , hogy aztán Jegyen 
mit çstoroznia. 

* 

Ugyancsak a költői ós festészeti ábrázolások közt i párhuzamra ad 
alkalmat Rubensnek egy szintén a Louvre-ban lá tha tó 20 tagú ciklusa, 
a Medici Mária. Ez viszont mitologizáló Gyöngyösinket hozza emlékezetünkbe. 
A firenzei születésű Medici Mária, IV. Henrik francia király felesége, 
XI I I . Lajos anyja volt . Rubens Párizisban készítette el óriási műveihez a 
vázlatokat s Antwerpenben dolgozta ki, tanítványai közreműködésével. A. hős-
nő egész pályája elejétől a mitologizálás jegyében. Már a születésénél o t t 
Lucina, s elejétől az Olympus isteneinek és istennőinek védelme a la t t áll. 
A ciklus legkiválóbb tagja i : Az esküvő a firenzei dómban, A megérkezés 
Marseillebe, A lyoni lakoda'om, A koronázás Saint-Denisben, IV. Henrik há-
borúja a némotek ellem, A királynő háború ja Anjou ellen, Kibékülése XIII . La -
jossal, A megölt IV. Henrik apoteózisa és A. királynő mennybemenetele, 
kísérve az anyai szeretet allegorikus alakjától . Szerepel a hitregei és allego-
rikus alakok egész serege, elkeveredve a halandókkal. I t t a Párkák, Ámor, 

Victoria, Bellona, Minerva, Apollo, Mercurius, Mars, egész Juppiterig. Sőt 
Rubensnél megisteniilnek a földiek is: Juno, Lyon védője, tulajdonkép Medici 
Mária. 

Van Rubens előadásának olyan mozzanata, amely közelebbről is Gyön-
gyösire emlékoztet. Ámor megmutatja IV. Henriknek leendő második felesége, 
Mária, arcképét, s a z ennek alapján szeret bele. Gyöngyösinél Wesselényi 
Széchy Máriát „nem l á t t a soha is, mogis ég érette", mer t Cupido „szívébe 
lőtte nyilát". Még az előadás díszességében is van valamelyes rokonság: 
Gyöngyösi is tud festői lenni, nem szólva zeneiségéről. De természetesen sze-
gényes jelenség azért Rubens királyi művészete mellett. 

Amilyen ragyogó jelensége a barokk pampának Rubens Medici Mária-
ciklusa, éppoly szerény jelenség, nemcsak egymáshoz viszonyítva, de még iro-
dalmunk igazi nagyjaihoz mérve i®, jó Gyöngyösi István. Aztán a Rubens-
teépek hatását méreteik nagysága is fokozza. Az alakok nagyobbak az embe-
rinél, s innen van, hogy az egész soroza t el sem fér a Louvre egy nagy ter-
mében, hanem három belőle a szomszédosba szorult. De a z bizonyos, hogy 

ugyanabból az ízlés-áramlatból eredtek, s éppen azért is emlékeztetnek oly 
meglepően, meggyőzően egymásra. Várdai Béla. 

„Borbálák köszöntése." 

Kálnássy János neve nem teljesen ismerettel a magyar irodalomtörténet-
ben. Szinnyei: Magyar írdfcjában,1 ha rövid lélekzetű is, de van szó róla azon 
az 1709-ből származó magán levél címén, melyet az lrodtört. Közi.- közölt 
több, mint egy emberöltőnek előtte. 

1 V. köt. 883. hasáb. 
1 1893. évi kötet 254. lapján. 
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Ugyancsak egy Kálnássy János merül fel most az ismeretlenség homá-
lyából, de ez nem Miskolcról jön, mint amaz. Ez az irodalomba belekóstoló 
Kálnássy o t thon él, a Gyármán nemből származó ősrégi Kálnási Kálnássyak 
falujában, a Tapoly patak par t j án , a Lengyelország felé vezető országút men-
tén, ahol a család ősi jogon földesúr. I t t ól a XVII I . század utolsó negyedében 
ez a nemes úr, aki pennát ragad és korának ízlésében kanyarít verseket, ame-
lyek alkalmi célzatúak és nem is szolgálnak senki más t csak azokat, akikről 
ezól ós legfeljebb azok legszűkebb környezetét. 

A mi Kálnássy Jánosunk a Kálnástól nem messze hegyentúli, de szint-
úgy a Tapoly közelében, a Bá r t f a felé vezető országút mentén fekvő Margonya 
felé pengeti l an t j á t . I t t két Dessewffy-kastély van. Az egyiknek u ra Gserneki 
és Tarkői Dessewffy András,3 akinek felesége Nagyolaszi és Felsőkubini 
Kubinyi Borbála (1731—1794), aki Gáspárnak és P la t thy Anna-Máriának a 
leánya. Mint a családi tradíciók maiglan hirdetik: Borbála asszony jó hitves, 
gondos anya volt. Három fiút nevelt, akik közül az egyik lesz a hős Dessewffy 
Arisztid — az aradi vértanúk egyike. 

Dessewffyné, Kubinyi Borbálának december negyedikén ülték a margonyai 
kastélyban névnapját. A, köszöntők között o t t van a szomszédból Kálnássy 
János is, aki nem hozhatván a hófúvásos karácsony havában virágot, elhozza 
há t játékos lelkének virágait, — egynehány strófát , mely — szerinte kedvesic 
— ünnepli az ünneplendőt, illetve ünneplendőket. 

Mert a margonyai kastélynak — a jelekből úgy látszik — ez idét t ven-
dége volt; a kastély úrnőjének unokahúga, a szintén Borbála névre keresztelt 
Thurócz-vidéki és Nagypalugyai Plat thy kisasszony, aki persze a névnapi 
jókívánságoknak így részese lesz. 

P la t thy Borbála majd u tóbb a másik Dessewffy kastély urának, Tamás-
nak (aki testvére Andrásnak), lesz a hitestársa. Tamás ekkor még a látszat 
szerint csak legyeskedik a liptói szép Platthy kisasszony körül, ami t a kör-
nyékbeliek észre vesznek, és a poétikus köszöntő egy megjegyzése velünk is 
sejtet. 

A Kálnássy János Múzsája nem éppen rátermett költő-védangyal ! A ver-
sek semmivel sem jobbak, mint amilyeneket egy korabeli verseket olvasgató 
falusi magyar földesúr már fabrikálni tudott. A költő egyetlen erénye, hogy 
egyáltalán pennát ragadott és maradandó gratulációval jelent meg az ünne-
peltek előtt. 

De gratulációja azért érdekes, mert világot vet a régi felvidéki kastély-
élet kulturális képére. 

A művelt világ akkor játékos kedvében az időt olykor anagramma gyár-
tással tölti. Szellemi torna ez neki, bárha — be kell látni, hogy e kedvtelésnek 
i t t lényeges nagy hibája van: a z t . i., hogy szellemi mozgása nagyon szűk 
határok közé szorított , hiszen csak az adott név vagy szó betűinek ide-oda 
helyezésében áll a játék és így még jó, ha egyáltalán sikerül néha olyan sza-
vakat alkotni és egymás mellé fűzni, hogy az egész sor valami mondatnak 
lássék. A mondatnak aztán — van-e értelme? •— az már más kérdés! Sok-

* Cikkem családtörténeti adatait Nagy István Magyarország családai ée 
Kubinyi Miklós két kötetes családtörténetéből merítettem. 
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ezor, sőt legtöbbször nincsen semmi. De a poétalelkű embert ez nem hábor-
ga t j a túlságosan: h a nincs, majd belemagyaráz valami értelmet, de elég szo-
morú, hogy aztán legtöbbször a magyarázat is értelem nélkül szűkölködik. De 
a poétát még ez sem bántja. Jómaga örvendezve örül annak, hogy ezt aZ 
ár ta t lan szellemi t o r n á t szerencsésen megvívta, hogy verset írt és néki ez 
e l é g . . . 

A kelet szellemi szeszélyei közé tartozik az anagramma. Tagadhatatlan, 
hogy akad közöttük olyan is, amelyiknek értelme van, ső t ötletesnek is lenne 
mondható, ha abban része lenne a szellemességnek. Az egész a véletlenen múlik, 
így, ha mégis van benne valami értelem (Rodosto-ostorod), úgy nem csupán a 
szerencsés szerző ta lá l j a benne öröftét. 

Kálnássy Jánosnak a két Borbála névnapjára termelt anagrammái nem 
ilyen szerencsések, de a szerzőnek meg van a maga mentsége abban, hogy 
korának csaknem valamennyi anagramma-gyártója éppen ilyen értelmetleneket 
hoz létre és éppen ilyen értelmetlenül magyaráz. 

Ezt a divat-szellemeskedést és divat-költészetet példázza Kálnássy János 
köszöntője, melyet korjellemző mivoltáért i t t átadunk a nagy nyilvánosságnak: 

Midőn , 
Tekintetes Nemes és Nemzetes Kubinyi Borbála 

Aszony Tettes Nemes, Nzetes és Vzleő Dessőffy András 
Ur eő Kglme Szerelmes házas Társa 

ugy szinte 
Tettes, Nemes Nzetes Diviki Platthy Borbála Aszony 

magok Neve napját Karácson Havának 
negyedik napján szerencsésen el érvén, Uri 
hajlékokban Margonyán dicsőitettek vólna 

egy Tapoly Parton lakozó 
Szomszéd Jó akarójok 

Nevezetekről elmélkedett ekképpen 

Knbinyl Borbala; Anagramma:1 

1-o Ki nyárba job lábú. kifejezése 
Ki nyárba job lábu, sétálhat a kertben. 

Istenét ismérhet virág külembségben. 
És ditsőitheti hatalmát ezekben 
El hervad a v i rág ; ugy ember éltében. 

Job lábu az ollyan, ki Télbe is járhat 
Isten adományát Csűrében szemlélhet, 
Testi táplálásra Szemzetit takarhat 
Aldásábul mig él. Szegénynek is nyúj that . 

2-do Buba, láb kinya,, író. 
Köpülyüben Iro ha marad tejfelbül 

Lába kinyát lá t tya Majoros Aszonytul 
Buba, hogy sok Vaja t nem gyűj thet ezekbűi 
Síitán által szűri, mond; jött igézetbül. 

4 A dőlt betűs szöveg a kéziratban aláhúzott. 
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3-tio Buja, Borba nyilik. 
Bujasság, torkosság rosz Vért nemz Emberben, 

Kivál t a sok Borba nyilik f a j testében, 
S örökké gyiitrelem érkezhet Lelkében, 
Vigyázzon ne essék halálnak tőriben. 

Buja Borba nyilik re j te t t Essentia 
Rágalmazás, harag üldezés, Entia 
Czigéres vétkekbül álló dementia, 
K i fetreng ezekben, nincs ott Clementia. 

Da Capo Allegro 

4-to Uj Bíborba lakni. 
Biborpa, Bársonyba ültezik e Világ 

Uj modihoz minden Ember gyorsan ballag, 
E t caetera . . • 6 par lag 
De Világ vesztéskor majdan tsak Sá r t gyúrják. 

Nem aka r most senki nádas házban lakni. 
Villogó reszketőt* fején most nem lá tni 
Drága követ, Gyöngyöt tsak félre kell vetni, 
Gyolcsos Bóbitára job azt fordítani. 

5-to Ki Bányábul Jobra: 
Akár balra térjünk, akár Jobra menyünk, 

Érczet már nem ássuk, Bányábul ki megyünk, 
Elégedgyiink azzal, eddig mit gyűj te t tünk 
Isten dicséretre kincsünket nevellyünk. 

6-to Job Arany ki abbul. 
Nincsen e világon Job Arany ki abbul 

Származót, s adatot Isten áldásábul 
Gyümölcsezet szépen egy más Szeretetbül, 
Magvát láthat ki ki tellyes örömébűl. 

Per Atitonomaziam 
Bitka a ' Jó Aszony, nehéz szerit tenni, , 

Hogy sem pedig rosszal kárhozatra élni, 
Caucasus hegyén tul job evezve menni, 
S ottan Tigrisekkel egy Barlangba lenni. 

de ellembe 

Kinek Jó Aszszony Társ Istentül adatik 
Salamon kirá lytul bóldognak mondatik, 
Arany koronánál drágább kincs gyűj te t ik 
A Fér j f i Fejére nagy áldás tétetik 
Azzal Istenfélő felékesittetik. Adieu 

Proverb. С. 18. V : 22. 
Syrah 26. V : 1. 2-3. 
Ephes. 5. V : 25. 
Galat. 5. V : 3. 4. 

1. Petri. 3. V : 7. 
1. Timoth. 2. V : 8. 

5 A kéziratban is így található. I t t a poéta csak a r ímet tudta szállítani 
— a gondolati ta r ta lmat nem! 

° Értsd: Rezgő t ű t . . . 
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Plathy Borbala. Anagramma. 

l-o Porba lab, Hit ál. 
A ki igaz hitben Isten előtt meg ál 

Étélet nspján is Teste Porba nem hal, 
Hanem nagy örömmel Isten előtt megál, 
A Lába Menyegben dicséretre fenn szál. 

2-dum Anagr. Itt halál, abba Por. 
Nem fundál a Halál e Világi kincsen 

Abba mesterkedik mikint Porba ejcsen 
Itt nincs Exceptio mndent Sirba híncsen 
Gazdag, légy Szegény, fiild gyomrába tegyen. 

Al mio Discarico Sonovo 

No már nádas Sipom fújd más nótát kérlek, 
Hoszas Ivásoddal dob Szóra ingerlek, 
Újságot majd hozok tsak halgas, felelek 
Tüb vigságrul szólok ezentúl, ha élek. 

Egy Pohár bort iszom azok egésségért, 
Kiket Nevek napja dupláson itten ért, 
Szép attyafiságban vérséggel egybe fért . 
Nem adnám mind kettőt egész Margonyáért. 

LANTOS: Trala rum tralalum; Pif, puf. Dobszó 

Ély Kubinyi Borbál, Desseő András Társa, 
P la t thy Borbálával Testvérének Mássá, 
Épség, egésségben légy óhajt számosa, 
Virágozzon Nevek, Szemek bút ne lássa. 
Fér jei t , Csemetékkel Is ten sokra tarcsa. 

í r t am ezen Sziv béli kívánságomat 
Kálnást. midőn Sárga Czisma [ígyt] 
nyoma hóval béborittatott K'a-
rácson havának 4-dik napján 
Anno 1773-0 maradván 

leg kisseb Szolgája 
Kálnássy János m. p. 

(Ez után, mint jó sárosi bennszülött még egy rövidke verset költ zengő 
tót nyelven, melyben ugyancsak az ünnepeltekről emlékezik. Ez u tán még van 
egy kis toldalékocskája, mely imígyen szól:) 

Plathi Borbala 
3-um Anagrama Lába Bor ki Paló, magyarázattya: 
A ki sok Bort iszik ne járjon a Palán 

Ámbár ki jön Eévéz vigyázón a Szálon, 
Mert ha bokros Lábát eltöri, nagy áron 
Kétséges, gyógyíthat épségre egy nyáron. 

4. Itt Párba hol láb. 
Ezt Dessőffy Tamás Urnák Contfinuatiójára hagyom, 

Castis omnia casta, de az én értelmem más-
hova tzéloz. 

Sáros vármegye a XVTII-ik század végén ilyen kedélyeskedő poétá t adott-
a Tapoly hegyes-völgyes vidékének. Megvan benne az akarat, a szándék, nem 
raj ta múlott , hogy az eredménye az legyen, amit kívánatosnak t a r t o t t , e amit 
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magunk is, annyi idő multán annak tartanánk. De akkor és ot t jó volt így is, 
a mulatozók nem szigorú kritikusok, és Kálnássy szomszéd megelégedetten 
vehette a eárosi babéroka t . . . 

A köszöntő eredeti kézirata gyűjteményemben van. Rexa Dezső. 

Barcsay Ábrahám elfelejtett versei. 
Barcsay kézirati hagyatékáról számos adatot őriz irodalomtörténet-

írásunk. Már Döbrentei, költőnk első tüzetesebb méltatója, említi, hogy az 
elegáns poéta halála után fennmaradt írások közt „franczia versek is vágynák, 
hantim azok csak barátaihoz í r t t priváttréfák" (Erdélyi Muzeum, 1814. 31.). 
Ezek az alkotások az általános felfogás szerint tréfás jellegűek s egész irodalmi 
hagyatékával Barcsay özvegyénél maradva kallódtak el. Így véli Szinnyei 
(Magyar Írók, I. 571.), Császár Elemér (íít. K., 1916. 150.), Pintér Jenő 
(Magyar Irodalomtörténete. XVIII. század. Bp., 1931. 594.) s versei gyűjte-
ményes kiadásának gondozója, Szira Béla is (Barcsay Ábrahám költeményei. 
Magyar Ir. Ritkaságok. XXV. Bp., 1933. 17.). Csupán költőnk francia kapcso-
latainak vizsgáiéi tar tot ták számon, hogy Barcsay francia verseit halála után 
a Neue Leipziger Literatur-Zeitung melléklapja, a Neues Allgemeines Intelli-
genzblatt für Literatur und Kunst hasábjain 1809-ben a folyóirat 39. számá-
ban közrebocsátották (Kont Ignác: Étude sur l'influence de la Littérature 
française en Hongrie. Páris, 1902. 455. 1. és az ő nyomán Baranyai Zoltán: 
A, francia nyelv és műveltség Magyarországon. Bp., 1920. 37.). E versek szö-
vegét, minőségét azonban ők sem ismerik. 

Az intelligenzblat jelzett helyén 1809 szeptember 30.-án a kétoezlopos 
szedésű folyóirat 630. b. 631. a. lapjain Barcsaynak két francia verse jelenik 
meg néhány magyarázó megjegyzés kíséretében. Mindkettő a Barcsay-verseknek 
egyik jellegzetes típusát, a „világszemlét" képviseli: a történelmi erők nem-
zetek közötti feszültségének szemléjét adja, a katonai és diplomáciai helyzet 
adatait sorakoztatja fel filmszerű hirtelenséggel. Ilynemű ezemlékkel magyar 
versei során i l gyakran találkozunk, példája lehet a „Lengyel, török, moszkva 
háború kezdetén" vagy „A hadi gyakorlás végén" c. verse (Költeményei, 26. 
és 91.). Két francia verse egyetlen személyre: Napoleonra, illetőleg egyetlen 
országra: Franciaországra vonatkoztatva nyújt ja e világszemlét. Az első vers 
Napoleont dicséri. A vers elején költőnk Korzika szigetéről, a „Korzikainak" 
szülőhelyéről szólva Senecára, a római bölcsre emlékezik, aki i t t élte száműzeté-
sének napjait: mintha az ő szelleme éledne újra Napoleonban s döntené meg 
bosszúból a római nagyságot — nyilván az 1796—97. évi olaszországi had-
járattal. A pathétikus verskezdés után sorra követjük Napoleon tüneményes 
pályájának eseményeit — mint győzi le Egyiptomot s ajánlja fel a muzulmán 
hűségben bízva a szultánnak (1798—99), mint „röpül vissza" Európába a for-
rongó Franciaország egyensúlyát biztosítani (1799 októberében), mint emeli 
régi rangjára a kormánypálcát és a t iarát (a szentszékkel 1802-ben kötöt t 
konkordátumával), védi ki Albion „kapzsi becsvágyát" (1803—1804), alázza 
meg a régen boszankodó Germánját, szorítja ,.emberi" kötelességeire a német 
fejedelmeket s készíti elő a rajnai szövetséget (1804—1805). „íme — egy halandó 
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fényességes eorsa", fejezi be Barcsay, aki 1806 március 3.-án húnyt el s nem 
érte meg bőse csillagának hanyatlását . (Érdekes, hogy az Intelligenzblatt 
1809-ben csupán halála hónapjá t és napját említi, annak évét elhallgatja: „Der 
am 3. März gestorbene к. к. Obers te . . . " ) A hatásos költemény szövege az 

Intelligenzblatt közlése szerint: 

Quel phénomene heureux se léva de cette isle, 
Où le sage de Rome fut jadis en exil! 
Est ce l'ame de Senéque qu' inspira le tuteur 
Pour venger des Romains avilis la grandeur! 
Conquérir l 'Egypte et l 'offrir au Sultan 
S'il vouloit la régir en loyal Musulman; 
Révoler en Europe au secours de la France, 
Ou personne ne savoit plus saisir la balance; 
Mettre à leur niveau sceptres et la tiare, 
Rabaisser d'Albion ambition avare. 
Modérer le courroux des altires Germains, 
Apprendre à leurs princes à dévenir humains, 
Reculer de la Ganle les limites jusqu'au Rhin — 
Voila d'un mortel le plus brillant destin. 

Lelkes, szónokias verskezdet, tiráda-szerű világszemle, s záradékul a min-
dent összefogó felkiáltás — gyöngéi mellett is szép felépítésével a vers a másik 
francia költemény közvetlen rokonának mutatkozik, E második, vers teljes 
megértéséhez a „l'hombre", e régi kártyajáték ismerete szükséges, mint erre 
az Intelligenzblatt is utal. Barcsay verse szerint a bukása küszöbén álló 
Franciaország nyugodtan kártyázni kezd a nagy tétre — a szabadságra. 
A játék először döntetlenül végződik, „rémise" lesz. Azután az ország — sajá t 
legnagyobb meglepetésére — a „kegyetlenségen" rajtaveszt. A játék most már 
„szörnyű és sötét jövőt" ígér és soha még l'hombre-játék ily félelmetes nem 
lehetett. Mert a királyokat ,,elemelik", a matadorokat „felülütik". Egyedül 
Anglia ha j tha ta t lan , akinek jelszava: „mindent vagy semmit"; ezért kiáltja 
egyre: jól megy minden! Ha a többi „ütést veszít", megkapom Máltát és a 
Bastille-t! Az allegória i t t végetér: költőnk befejezésül meleg retorikával a 
népek „mai és jövendő" nemzedékeihez fordul, idézve az események intő tanul-
ságát: ha láncaitok nehezek, ezt a megoldást ne válasszátok — ha bizton 
akartok élni, há t ne legyetek más, csupán egyetlen család! A kártyajáték 
francia kifejezéseivel finoman fűszerezett költemény a hang fokozódó komoly-
ságával s a befejezés lelkes költői intésével így kerüli el a hasonló versötletek 
sorsát, az ellaposodást: 

Arrivée vers sa décadence 
Tranquillement vouloit la France 
Jouer l'hombre de la Liberté. 
Elle fit d'abord une rémise, 
Mais à sa plus grande surprise 
La bête fu t pour la cruauté. 
Le jeu devint affreux et sombre 
Et jamais, jamais parti d'hombre 
Ne fu t au monde si terrible. 
Car des rois furent coupés. 
Des matadors surcoupés. 
L'Angletterre seule inflexible, 
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Voulant gàgner tout ou rien, 
Crioit toujours: c'est fort bien! 
Si les autres perdent eodille, 
J 'aurois Melthe et la Bastille (l'Habeas Corpus!) 

Peuples, voila une grande leçon 
Pour vous et les races futures, 
Si vos chaînes déviennent dures 
N'imitez pas cette façon. 
Mais pour être a ' j ornais sures 
Ne soyez plus qu'une seule famille. 

Hogy kerülhetett e két vers a magyar vonatkozásokban egyébként is gazdag 

Intelligenzblattba — e kérdésre a kutatás nem ad felvilágosítást (v. ö. Pallos 

Bernardin: A magyar irodalom a németországi folyóiratokban 1800 táján. Bp., 

1930.). Kont Ignác Kazinczyt gyanít ja közvetítőjüknek — ezen a nyomon 
elindulva kerestük Kazinczy levelezésében az eligazítást — bizonyos szempont-
ból meglepő eredménnyel. Kazinczy ugyanis aránylag későn, csak 1810. június 
24.-én kapja kézhez a Literatur-Zeitung 1809. szeptember havi füzetét s benne 
Barcsay verseit (Lev. VII. 540.); e verseket azonban már jóval korábban, 
kéziratokból ismeri, jóllehet a kézirat már csak a versek lipcsei kinyomatása 
után ju t kezéhez. „Novemb. 12dikén eggy szeretetre méltó leányka nekem 
Barcsay Ábrahámnak három levélkéjét (az az feuillette, nem lettre) küldé 
Ket eje franczia vers, a ' harmadik magyar", í r ja Dessewffy Józse'nek 
1809. november közepén. Egyik Rumy Károly Györgyhöz írt levelében, 
1809. november 12-én meg ie nevezi a kéziratok közvetítőjét: „Die schöne 
Tochter meiner einmaligen Herzensfreundin, der verwitweten Gräfin Franz 
Gyulay, schickte mir mit der heutigen Post drey Blätter von der Hand des 
Dichters Abraham Barcsay." Kazinczy e levelében le is másolja Rumynak az 
idézett francia verseket (Lev. VII. 62.) s másolatában a szöveg csak alig tér 
el az Intelligenzblatt szövegeitől. Dessewffynek csupán a Napoleon-verset kül-
döt te meg (hacsak levele nem töredék). Irodalomtörténetírásunknak tehát a 
Kazinczy levelezésében kiadott francia Barcsay-versek a levelezés VII. kötetének 
megjelenése (1896) óta kezeügyében voltak; a véletlen folytán azonban mind-
máig elkerülték kutatóink figyelmét. Versei gyűjteményes kiadásából is ki-
maradtak. 

S ami nem kevésbbé kár, velük együtt feledésbe merült költőnk két magyar 
nyelvű verse is, amelyek a Kazinczyhoz ju to t t harmadik kéziratban olvashatók. 
„Auf der einen Seite zehn Zeilen mit so viel Correcturen, als meine Ausarbeitun-
gen zu haben pflegen. Auf der andern 6 Zeilen mit 4 ausgestrichenen "Wörtern", 
í r ja Kazinczy e harmadik kéziratról Rumynak s a rövidebb szöveget le is 
másolja részére. A Dessewffynek írt említett levélbe viszont a kézirat mindkét' 
magyar versét felvette. A rövidebbik a mértékes és a hangsúlyos verselés hazai 
versengésének eredményét latolgatja, végül is a ,,magyar fül" ritmusérzékéro 
bízva a döntést: 

Két kies mezeje van (a') magyar Múzsának, 
Melly könnyű tért mutat Pegazus' szárnyának, 
Eggyiken mekkötött mértékes lépéssel 
Haladhat, a' máson rhythmusos zengéssel. 
Megválik majd végén pályafutásának, 
Melly részire hajol magyar fül hangjának. 
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A hosszabbik hasonló szembeállítással vizsgálja a test és a lélek ellentéteit 
s a kettős természetű ember bizonytalan habozását a föld és az ég közöt t : 

Az embernek adott a ' kegyes természet 
Kettős ajándékot, mellyekkel érezhet: 
Elméjével eget 's jövendőt vizsgálhat, 
Testivel termesztvén maradhat 's fenn állhat. 
Azzal égig mehet, mert Isten magában 
Ezzel t.enyészhetik csekély hámorában. 
De mig ezek között hanyatlik élete, 
Bizonytalan földi 's szomorú remete. 
Oldoztassd-fel véle végre nagy teremtő, 
A' titkot, melly hozzád közelebb vezető. 

E két elfeledve kallódó magyar verssel is ki kell tehát egészítenünk Barcsay 
verseinek gyűjteményét. 

Kazinczy a fentiek szerint nem lehetett az Intelligenzblatt közvetítője. 
Helyette talán Döbrenteire gondolhatnánk, akinek korán kezéhez jut Barcsay 
hagyatékából néhány költemény (Kaz. lev. VI. 405.) 6 aki az Erdélyi Muzeum 
lapjain közre is bocsátotta Barcsaynak ha t hát rahagyot t versét (1814. 
29—33.). De gondolhatunk Cserey Farkasra is, akit maga Kazinczy bíztat a 
Barcsay-hagyaték kiadására, röviddel a költő halála után, már 1806. április 
21-én: „ragassz fényt nevedre. Szerezzd meg minden kézírását 's készítsd te — 
és ne más — nyomtatás alá." (Lev. IV. 125.) Cserey ismételten utal a kiadás 
akadályaira (Lev. IV. 141., 145., 165. stb.) ; mégis öt Barcsay-levéllel gazda-
g í t ja Kazinczy kézirat-gyűjteményét (Lev. VII. 518.). 

A közölt versekkel természetesen nem merül ki Barcsay hagyatéka. Idé-
zet t francia verseire nem illik a „priváttréfa" jelző, amellyel Döbrentei költőnk-
nek tőle ismert francia verseit jellemzi. E versek továbbá életének utolsó éveiből 
valók s biztos adataink szólnak jóval korábbi ilynemű alkotásairól. Amikor 
1795-ben királyi intézkedésre lefoglalják a forradalmi tervekkel gyanúsított 
Barcsay iratait , a fennmaradt feljegyzések szerint 19 magyar, német és francia 
költeménye is az akták közé kerül. Ezeket a vizsgálat lezárulása után vissza-
adják költőnknek, csupán egyetlen magyar versét felejtik az akták között 
(Gálos Bezső: Adatok Barcsay Ábrahám életrajzához. I t . К., 1935. 296.). 
E vers fölfedezése már az ú j gyűjteményes kiadás megjelenése u tán történt. 
Sajátságos, hogy éppen ezt az idegenben rekedt alkotását megőrizhette szá-
munkra az idő; a magyar földre visszakerült anyagnak viszont akkor még nem 
akadhatot t Kazinczyja. Sándor István. 

Ady Endre részvéilevele Kuncz Elek halálakor. 

Aki olvasta Laczkó Géza Királyhágó c. regényét és Kuncz Aladár Fekete 
kolosto-rÁt, Szinnyei fellapozása nélkül is tud ja : ki volt Kuncz Elek. 

Laczkó Géza kolozsvári diákéveire emlékezve, legjobb barát jának, a 
regény Gótih Bandijának ap já t így jellemzi: „A sárgabajszú, öreges, sovány 
apa, tankerületi királyi főigazgató, özvegy ember, aki dolgozószobájába vissza-
vonultan élt, mint a népes család életét távolról befolyásoló tekintély és félelem 
forrása. Míg ő ot thon volt, a házban csend ós rend honolt, szorgalmas tanuláe, 



F I G Y E L Ő 9 5 

méla pianó zongorázás, kézimunkázás, ruhajavítás, kedves szavak, udvariasság. 
De ahogy kitette a lábát, hogy kuglizni menjen a ,Társadalom' egylet házson-
gárdi klub-kertjébe, a fiúk éktelen lármával kezdték egymást heccelni, 
püfö ln i . . . aztán kirajzottak a házból a városba ahányan, annyifelé." (Király-
hágó, 26. 1.) 

Góth Bandi pedig, azazhogy Kuncz Aladár, a noirmoutieri memoárban 
ismételten felidézi apja alakját , aki magánál a francia köztársasági elnöknél 
tesz panaszt, ha pénzküldemónyét nem pontosan kézbesítik internált fiának. 

A Fekete kolostor II . kötete apja halálhírével kezdődik. Ez, A gyászhír 
c. fejezet a nagyhatású mű egyik legszebb részlete: 

„Kint a lépcsőn facipők csoszogása. A szobafőnökök érkeznek. A mienk 
is benyit. Kezében levelet lobog ta t . . . Felnyitom a svájci Croix Rouge borí-
tékját. A borítékban bátyám gyászkeretes levele. Eláll a szívverésem s körü-
löttem eláll a világ lélegzete i s . . . Rámeredek az első sorokra: «Szegény 
Apánkat december hó tizenegyedikén temettük el a város nagy részvéte mel-
l e t t . . . » " Azután így folytat ja : „Ha vasárnap reggelenként megkondultak a 
noirmoutieri templom harangjai, fölöltöttem gyászruhámat s úgy készülődtem, 
mintha temetésre mennék. Apám örökké ravatalon feküdt és én sohasem mehet-
tem el temetésére. Hozzátartozóimtól levélben nem mertem kérdezősködni arról, 
milyen betegségben, milyen körülmények közöt t halt meg. Elmúlását nem akar-
tam, nem tudtam bizonyossá tenni, ö t év múlva mondta el bátyám, hogy tüdő-
gyulladásban halt meg. Hatvankilencéves kora ellenére fiatalos buzgósággal 
végezte főigazgatói teendőit, a decemberi hidegben 38 fokos lázzal érettségiz-
tetni ment s e miatt kapott tüdőgyulladást. Egy este hunyta be szemét a nél-
kül, hogy maga is tudta volna, hogy örökre, özvegy asszonynővéremnek gyön-
géd ápolása távol t a r to t ta tőle a halál gondolatát. Azelőtt való este éjjeli-
szekrényére pohár vizet tettek. Nagyon ti l takozott ez ellen a túlzott figyel-
messég ellen. Nem Olyan beteg ő, hogy ilyen gondosságra legyen szükség!..-
Egész életében egyszerű, szerény, puritán ember volt. A becsület, tisztesség, 
igazságosság ée kötelességteljesítés zsenije." (Fekete -'kolostor. II. köt. 8. 
és 13. 1.) 

Laczké Géza és Kuncz Aladár, a két kolozsvári piarista-diák baráti köré-
hez utóbb Ady, a zilahi református kollégium egykori diákja is csatlakozott, 
ö is lerótta kegyeletét bará t ja apja iránt. 

Dr. Kuncz Ödön, a budapesti tudományegyetem jogi karának nagynevű 
professzora, Kuncz Aladár testvérbátyja volt szíves közlés céljából rendelke-
zésemre bocsátani a féltve őrzött családi ereklyét: Ady részvétlovolét. 

Adynak minden sora irodalomtörténeti dokumentum. Nekem nagy öröm, 
hogy levelét közzétehetem. 

A megszólítás nélküli levelet Ady Kuncz ödönnek címezte Kolozsvárra. 
A két jó barát, akire Ady levelében utal : Kuncz Ödön, akkor a kolozsvári 
egyetem ny. rk. tanára és öccse, Aladár, a „fekete kolostor" internáltja. 

Ady levelét tintával, egyszerű fehér levélpapírra írta, az összehajtott 
papírnak csak egyik lapjára, mint a nyomdai kéziratokat szokás. 

A levél teljes szövege ez: 
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Csúcsa, Kolozs-vm. 1915 dec. 14. 

Halálra döbbentő s emlékeztető, igaz fájdalommal értesülök a nemes 
Kuncz Elek elhunytáról. Zilahon nekem rettegett, de első pillanattól kezdve 
szeretett főigazgatóm volt, mint diáknak. Később egyre jobban igazat kelUtt 
adnom magamnak, hogy gyermekszemmel is jól föl tudtam ismerni kivételesnek 
egy kivételes embert. Még közelebb csatolt hozzá, hogy két derék fiát mond-
hatom barátomnak, jóknak, igazaknak. Fogadják kérem e betegségem miatt 
talán későn érkező pár soromat a gyász és részvét-fogadás szívességében. 

Mély tisztelettel Ady Endre. 

Közli: Bisztray Gyula 

Ady а tanárokról 1912'ben. 
A Diárium 1946. évi utolsó számában rövid cikk jelent meg Vajthó 

László tollából, amelyben leírja élete egyetlen találkozását Ady Endrével. 
1912-ben történt, Zilahon, az Országos Református Tanáregyesület kongresszu-
sán. Ez az összejövetel, mint általában minden kongresszus, részben ülésekből, 
részben pedig szórakozásból állott. A közgyűlésen megtárgyalták a korszerű 
nevelés problémáit, a fehér asztaloknál pedig vc*lt diákok és tanárok együtt 
ürítgették a poharat e felidézgették az elmúltakat. Mert nemcsak tanárok 
jöttek i t t össze, hanem hivatalosak voltak a zilahi Wesselényi-kollégium 
volt növendékei is s köztük természetesen a legnagyobb érdeklődésre Ady 
személye tarthatott számot, ö volt a főattrakciója a május 29-én este rende-
zett műsoros estnek is, amelyen néhány versét olvasta föl. Vajthó említést 
tesz róla, hogy Ady versei felolvasása előtt „néhány szót monidott", melyet 
azonban följegyezve nem tudott siehol föltalálni. 

Pedig Ady leírta akikor azt a néhány szót. A tanárokhoz fordult benne 
olyan szavakkal, amelyek még ma is, sőt talán ma nagyon aktuálisak. Ez a 
pár oldalas kézirat néhány évvel ezelőtt, az Ernst^gyűjtemény árverezésekor 
az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárába került. A kéziratot akkor 
mindjárt lemásoltam, mert már a feldolgozásnál szinte biztosnak látszott, 
hogy kiadatlan és ismeretlen. A kéziratok különleges sorsa, hogy kétszer 
születnek: először mikor megírják, másodszor mikor újra megtalálják, felfede-
zik őket. 

Erre a kéziratra valamelyik őrzője rájegyezte a dátumot és az alkalmat, 
amelyből készült. Ezein az alapon elindulva bukkantam a „Szilágyság" c. lap 
egykorú számára, amely széltében-hosszában leírja a taniáregyesületi gyűlést, 
a vele kapcsolatos műsoros estet és az ebédeket ie. Ez a lap hiteles forrásnak 
tekinthető abban a tekintetbein is, hogy hogyan értékelték Adyt a kortársak 
ekkor, és hogy ez az ő zilahi útja valóban „diadalút" volt-e, mint ahogyan 
Vajthó érdekes cikke ezerint ő maga később érezte. 

Ady személye körül ekkor már javában dúltak a harcok. S ha aiz ünnepi 
szónok a Wesselényi kollégium tanárai és az ifjúság elé elrettentő példaképül 
állítja a „mai" dekaderas költészetet, úgy a vádlottak padjára ültetett Babits 
mellé bizonyára Adyt is odagondolta. „A mai szociális életküzdelemben min-
den ember annyit ér, amennyi a munkaereje", mondja a közgyűlésen elhang-
zott beszédében Dóczi főigazgató, de a mai ifjúságból hiányzik az akaraterő, s 
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idézi Babits „Örökségem" c. versét, amely akkortá j t jelent meg a Vasárnapi 
Újságban. Ez a hivatalos bírálat. És milyen a közönségsiker? Este fél 9-kor 
hevenyében összeállított műsorú művészestély kezdődött. Antal Isftván proló-
gusa volt az első szám. Aranyjánosi csengésű rímekben a régen eltávozott a 
most büszke diadaliban visszatérő diákokhoz szól. Papp Viktor, Balázs Árpád 

• 

zeneszámokkal szerepelnek, Ady száma a szünet utáni második szám. Egy 
ttnásik szemtanú (Kőmíves Nagy Lajos, Ady-múzeum.) leírja, hogy milyen 
nehezen tudták rávenni a költőt, hogy a reá feszülten várajkozó közönség elé 
lépjen. Csa'k kedves tanárának, Kince Gyulának rábeszélésével és különc 
kívánságainak teljesítésével lehetett rábírni a szereplésre. Pedig, hogy készült 
rá, annak bizonyítéka ez a kézirat is, amelyet szószerint i t t közlünk. E z t ol-
vasta föl versei előtt s így hangzik: 

„Hölgyeim, uraim, tele vagyok ki nem mondamdó mondanivalókkal, 
inert hiszen még egy félérával ezelőtt se hittem, hogy csakugyan színészdit 
fogok játszani Zilahon. De az Élet, miely soha sincs velünk, hol előttünk 
száguld, hol sarkúinkra lép, úgy akarta, ahogy történt, tehát történik. Furcsa 
az eset már osak azért is mert mostanában csaptam volt fői a nemtemlékezés 
önkegjcelniiéből való főpapjának. És nem emlékezni és valaha Zilaihon élni és 
Zilahra visszajönni és tanárokat látni : szörnyű föladat. Vállalom, mintahogy 
úgy-e sokat kell vállalnunk az életből afélét, amihez nincsen kedvünk — nem 
szólva magáról az életről. Hát nem is fogok emlékezni, mdnltahogy az életeim is 
csak némileg élet, de eszembe ju t a legszebb ami eszembe juhá t : a bánat . 
Bánata annak lehet, akinek hite volt s hite annak lehet, aki arra termett, 
hogy bánata legyen: hiúság, dicsekvés nélkül lehetek hívő is, szomorú is. 
üregedvén, airni rossz dolog, ú j és ú j életcsodák érintenek meg: többek között 
a társuló vágy. Ez nem bánto t t eddig, de most egyszerűen — kínoz s fölkere-
sek egyleteket, társaságokat, melyeiket nevemben s nevemmel alapítottak, s 
melyek közben élettel nem tudták kibírni, míg én is odamegyek. Ilyenkor egy 
nenrfjölcs ember kétségbeesnék, de mire való Zilah, Kincs Gyula, emlékezés 
némely tanárokra alkalom és hi t? Jöttem, eljötteim, hirdetni, hogy élek s 
hogy minden élethez közöm van, akarom, hogy legyen, hitem ós Zilahom van. 
Jöttem, hogy lássam sokadmagával az egyetlen magyar hit-támiasztó valakit, 
a magyar kálvinista professzort, aJkit annyi hivatalos tószt méltatott érdemen 
alul máma. A kálvinista tanár Magyarországon többet jelent, mint 1830-ban 
az első misszionárius csapat Japánban. A kálvinista tanár ezerszer tanár, ha 
az, ment a kálvinista tanár egyenes unokája a legnagyobb forradalomnak, a 
protestantizmusnak, mert a francia forradalom ennek csak gyarló gyermeke. 
S úgy gondolom, hogy a magyar, református tanárok nem felejtik el, hogy 
ők a forradalom fiai s nem fognak bután átlépni a valláserkölcs s állhazaf'ia3-
ság érseki parkjában (!). Mert van ám olyan kálvinista vezér-ember is, aki-
nek a hite s dühe aa, hogy mindenki a helyén maradjon. Az én fiam, aki 
okosan tettie, hogy nem született mieg, legyen elátkozott, csúfos poéta, a t aná r 
fia úri nevelőségen kipróbált tanár , az iparos ugyanaz iparon, a paraszt 
napszámos pedig sohse kapjon egy forintnál többet & legyen — Délibáb. 

Ugye sej tik már, hogy mindjár t rengeteget akarnék mondani s min-
dennek a vége káromkodás volna és illetlen. 

Irodalomtörténet 
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Hölgyeim és uraimi, az én életemnek is van enyhítő körülménye, mint 
minden életnek s az enyém' — nevetni fognak —• a vers. Egy két rövid vers, 
itt írtam, ma írtam, Zilahon írtam, talán gyöngék, de nagyon szeretem1 őket s 
nines egyebem, ezt adom önöknek, Önöknek adom". 

E szavak után Ady két versét olvasta föl, a ,,A visszahozott zászló" 
és a „Kérdés kék szemekhöz" című verseit. Utána a tanuló ifjúság hatalmae 
babérkoszorút ado t t á t neki, szalagjain ezzel a felírással: „A vén diáknak — 
az ifjú zilahi diákok". Ügy látszik a közönség megelégedett a két verssel s 
nem kért ráadást . A másnapi újság sem hozta külön hasábon ritkított nagy 
betű/kikel Ady szereplésének hírét,. A díszebédon az est kritikusa (Seprődi 
János) felolvasta félig humoros bírálatát. Nem mert б sem lándzsát törni 
Ady mellett, bá r összehasonlítván a régi (Antal Iván) és az ú j költői stílust, 
kétségtelenül értékesebbnek érzi az Adyét. 

Vidám poharazás, beszélgetés közben számosan fellköszöntik Adyt, de 
Gulyás fetván egyenesen hozzáfordul és nyiltan néhány kérdést intéz hozzá, 
melyek költésizetére vonatkoznak. Nem helyesli egészen Ady irányát, de érde-
kes jelenségnek ta r t ja . Adynak föltótlen érdeme, hogy a magyar irodalom kihalt 
berkeiben az ő irányzatának megindulása óta ú j ra fölcsendült az életet jelentő 
lárma. Adytól akár itt, akár máshol válását kér a r r a a kérdésre, hogy őszinte^ 
sége, költői bátorsága miért burkolódzik olyan szavaikba, amelyet a legutolsó 
kapástól fölfelé mindenki meg —• nemi ért. Éppen ezért magyaros őszinteséggel 
а;гга kéri Adyt — így szól a „Szilágyság" tudósítása — hogy erkölcsi bátorsá-
gával, igazi költői intuícióval pároeult erjével, egyesítse aat a sem1 a Petőfi, 
sem az Arany á l ta l el nem koptatot t nyelveit és stílust, amelynek legősibb és 
legtisztább for rása mindig a nép talaja volt. Ha enged a kérésnek Ady, akkor 
egész Magyarország és az egész tanárság az ő lobogója alá fog szegődni. 

Ady válasza rövid volt. Magyarságához — úgy mond — szó sem férhet. 
Hazát árulni mera tud, mert nem tud németül. Stílusa, költészete az ő élete, 
az ő becsülete, de magyarsága az ő apostolsága, hivatása. Tudja, hogy nem 
túlságosan szeretik őt, de ra j t a lesz, hogy a középiskolai tanárok, akiknek oly 
kiváló szónokia szólott hozzá, megszeressék. - Egy saemtanú szerint e szavak-
nál finom gúnyimoeoly játszott a jkai körül. — 

Pár nap miulva így ír Pestről Hatvany Lajosnak: „ . . . otthon jártam a 
Szilágyságban, hol már — pfuj — a vármegye s az ország vastagmyakú tanár-
sága is behódolt n e k e m . . . " — Utólag érezte-e csak így? vagy valóban így 
vol(>e? Ma már mindegy, mikor már eljutott az Értől az óceánig. 

Cs. Gárdonyi Klára. 

Egy dalmotívum vándorlása. 
Az egyik szegedi alsóvárosi dalban arról panaszkodik a katonáskodó 

legény, hogy hideg idők járnak: 

Szaba'cságom ê van zárva 
Ferenc Jóska ládájába, 
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Êveszett a láda kúcsa, 
Nem szabadúlok meg soha.1 

Érdekes megfigyelnünk a motívum régiségét és elterjedtségét egy közép-

kori német dal és egy francia vál tozata útmutatása nyomán. 

A néimet dal t egy leány latin levelének a végéhez csatolva találták Te-

gernsee bajor kolostorban. A középfelnémet líra egyik legközvetlenebb hangú 

alkotása ez: 
Du hist min, ich bin din: 
des soit dû gewis sín. 
dû bist beslozzen 
in mînem herzen, 
verlorn ist das sliizzelin: 
dû muost immer drinne sin.2 

Nem a kifínomodottabb Minnesang alkotása ez, a népköltés üde fuvalma 
érzik ki belőle. Ez a középkori népdalmotívum olyan duzzadó erejűnek bizo-
nyult, hogy évszázadokat birkózott le. Űj életre támad egy francia nép-
dalban is: 

Au milieu d'une rose 
Mon coeur est enchaîné. 

N'y a serrurier en France 
Qui puiss' le déchaîner, 

Sinon mon ami Pierre 
Qui en a pris la clef.® 

Milyen kedvesen teremtette ú j já a francia dal szerzője az ősi motívumot: 
szívét rézsa közepére zárták, nem akad lakatos az egész országban, ki a zára t 
leoldaná, csak Péter tudja megcselekedni: nála van a zár kulcsa. 

Míg eljutunk a magyar katonadalig, kissé átalakul a lakatot szívesen 
fogadó szerelmes készséges rabságának mozzanata, a remény sugara is ellob-
bant , de megmaradt, ha csüggeteg elborulásban is a motívum szívós életerejét 
biztosító ötletessége. Imre Sándor a világfolklór és a hazai népköltés széles-
körű ismeretéről tanúskodó, a népdal sajátságait az esztétikai éleslátás meg-
lepő erejével jellemző munkájában (A népköltészetről és a népdalról. 1900) így 
nyilatkozik: „Legigazibb népdal az, melyben egy kép, egy gondolat, egy hasonlí-
t á s van." (128. 1.) A mi dalunk felénk derülő kópét a nép költlője a szellemes-
ségnek olyan eleven sarkonfordulásával fejezi ki, hogy méltán sorakoztathatjuk 
Imre Sándor legigazibbjai közé. f Elek Oszkár. 

1 (Kálmány Lajos: Szeged népe, X. k. 11. sz. 32—33. 1. Megtaláljuk ezt a 
motívumot Erdélyi János Magyar népdalok és mondák c. gy.-nek I. k.-ben, 
434. 1. Gyulai Pál és Arany László Népk. gy.-nek I. k. 213. 1. 

2 Sammlung Göschen, 23. sz. IG. 1. — Heinrich Gusztáv fordításában: 
Te enyém vagy, én a tied: 
Erről sose kételkedj! 
A szívembe 
Zártalak be. 
Elveszett a kulcsa, s most 
Örökre te ott honolsz. 

A német irodalom története. I I . 64. 1. 

* Julien Tiersot: Histoire de la chanson populaire, 1889, 88. 1. 
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Berzsenyi és Kölcsey viszonyához. 
Berzsenyi és Kölcsey vitájának tárgyalásakor rámutat tunk a Berzsenyi-

életrajzban ennek a vitának ismeretlen részleteire, különösen arra a hatásra , 
amelyet Kölcsey bírálata Berzsenyi versszövegeinek végső formájára te t t . Ez a 
vita voltaképen egész életen á t folyt. Egyes mozzanatait részletesen kimutat tuk 
Berzsenyi Prózai Műveinek jegyzeteiben. Kétségtelen azonban az is, hogy a két 
költő az őket elválasztó ellentéteken felülemelkedve, elismerte az ellenfél költői 
tehetségét. Ez látszik Berzsenyi későbbi bíráló megjegyzéseiből, de Kölcsey bírá-
latából is. 

Jellemző ebből a szempontból, hogy nem is olyan sokkal a Berzsenyi 
illeni bírálat megjelenése után (1831-ben) írta Kölcsey Rákos c. versét, amely 
Berzsenyi költői hatásának legnyilvánvalóbb jeleit m u t a t j a : 

Magozz fel, ó vér, puszta mezőnk fölett, 
S teremj magodból szép csemetét nekünk, 

Ah, szélvészek közt nyert honunkat 
Rút puhaság özönébe fo j t juk! 

Habzik bornnk a tág kehely öble közt, 
Tolongva zúgunk táncpaloták felé, 

S förtéztetett lyány kar ja közzé 
Szórja vadul erejét az i f jú . 

Romiasz magyar nép, romladozol hazám, 
És lassan őrlő féreg emészt belől, 

Ha fog kigyúlni magzatidnak 
Szűk kebelökben az égi szikra? 

Ez mindenesetre igazi Kölcsey-vers. Alaphangja az elégikus fájdalom, a roman-
tikus multimádat, amely történeti nagyságunk egyik helyéhez fűződik. Innen 
indul el a költő csapongó képzelete, amely azonban természetesen nem éri el 
i t t Berzsenyi képzeletének magasságát és mélységét. Különös érdekességet az 
ad e vers Berzsenyitől kölcsönvett képeinek, hogy utolsó előtti versszaka (Hab-
zik borunk...) Berzsenyi A magyarokhoz <r. verse első feldolgozásának, első 
szövegének bizonyos horatiusi reminiszcenciákkal vegyült szerkezeti ha tásá t 
mutatja. Ezt a szöveget Kölcsey csak Kazinczytól kapha t ta s ez is Berzsenyi 
iránti nagy és intenzív érdeklődésének egyik tanúbizonysága, amely az ellenséges 
bírálat megjelenése után sem ért véget. Merényi Oszkár. 

Széchenyi István széljegyzetei 
egy Táncsics Mihály könyvben. 

Széchenyi István könyvtára nem maradt meg egészében. Egy része a 
Nemzeti Múzeumba került, kisebb töredéke Széchenyi Béla ajándékából a sop-
roni Irodalmi és Művészeti Körnek ju to t t ; ezt a csoportot helyszűke folytán 
sokáig padlászugokban hevertették, végre — valószínűleg megtizedelve — 
a soproni városi könyvtárba került letétképen. 

De a nagycenki kastélyból egy-egy darab — jogos, vagy jogtalan úton — 
illetéktelenekhez is került; így vásárolta a soproni múzeum 1940-ben egy 

nagycenki származású egyéntől a Legnagyobb könyvtárának egyik példányát, 
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Stànœice Mihály Hunnia Függetlensége című müvét (Jena, Schreiber, 1847; 
kis 8°, 302 1.). Címlapján Széchenyi Is tván jellegzetes, ívbe foglalt aláírása 
ée nyomtatott bélyegzője is, két sorba tördelt nevével. 

Két hatalmas ellenfél összecsapása a nyomtatot t sorok közt, mer t 
Széchenyi nagy figyelmet szente'.t a könyvnek, állandó emlékeztető jelekkel és 
i t t -o t t széljegyzetekkel, másutt aláhúzásokkal figyelmeztet nézetére. 

Az ellentét köztük régebbi keletű. Táncsics, 1848-ig még Stancsics né-
ven, egész sor iskolalkönyv kiadásával t e t t e ismertté a nevét, majd az 1840-es 
évek elején hirtelen a politika porondjára perdül az ellenzék szélső soraiba. 
Széchenyi eddig ismert naplói és levelei alapján első mérkőzésük akkorra esik, 
amikor a Jelenkorban a Két garas cikksorozat megjelent. Ez alkalommal 
Széchenyi és az ellenzék, élén Kossuthta l eléggé egyet gondol, a szélsőbal 
viszont elégedetlen Széchenyi eszméivel. Ez a Definitio című cikkében (Jelen-
kor, 1844. január) felszólítja tervezetének ellenzőit, nyilatkozzanak. A sze-
mélytelenül odavetett kesztyűt Táncsics vettei fel. Széchenyi a cikket meg-
küldi Tasnernek, az első mondatban azonban már kiütközik lenézése az ellen-
féllel szemben: Barátom, ide mellékelve csatlom Stancsics 011a potr idáját . 
Én igen nagyon szeretném, ha szorul szóra minél előbb kiadná Helmeczy. 
Nb. egy kis kommentárral, melyet Ön ekkép készíthetne: Gróf Széchenyi oly 
sokszor kérte, hogy mindent felvegyek, mi bár mily erősen ellene volna 
mondva; mert vagy igaz, akkor kerülni fogja hibáit, vaigy nemi, akkor a rága-
lom inkább használ neki. Ezért adom Stancsics úr cikkét. Stancsics úr nem-
zetet akar alakítani, Széchenyi is. Mily gyakorlati módok szerint Stancsics, 
nem tudjuk, Széchenyi testet akar venni m a g á r a . . . és alkalmasint megked-
velheti egymást. Stancsicsot becsülni, tisztelni, isteníteni fogják tán a túlzók, 
de a méltányosb gyakorlati mégis Széchenyi mellé á l l . . . etc. Stancsics rech-
net ohne Wirth, Széchenyi mit dem Wir th . Ha azonban a censor vagy gorom-
baságaibul törül, vagy vad kitéréseit mitigálja, akkor jobb, ne jöjjön ki, leg-
alább a Jelenkorban ne. Weil es dann den Effect verdürbe. Sowie es steht , 
wäre Stancsics's Unsinn nur ein Argument mehr für mich . . . und je mehr 
man mich herabsetzt, beschimpft, desto besser."1 

011a potrida, Unsinn, g o r o m b a s á g . . . eléggé muta tós kifejezésok és 
eléggé nyilvánvalóvá teszik, hogy Széchenyit kínosam érintette Táncsics bírá-
lata, annyival is inkább, mert hiszen Kossuthékat va'iamennyire ezúttal esz-
méje híveiként tudta . A kérdéses cikk valóban nem is jelent meg a Széchenyi-
hez közel ál 'ó lapokban, hanem Táncsics külön röpiratot adot t ki Lipcsében 
1844 folyamán e címen: Nyilatkozat. Széchenyi 1844. július 21-én ír erre 
vonatkozólag titkárának, Tasner Antalnak : „A Stanosics-féle könyvet vettem. 
Igen köszönöm, hogy megküldé. Épen nem bánom, hogy k i j ö t t " 2 

1846-ban mind többet foglalkozik a forradalmár íróval Széchenyi. Gúny-
nyal jegyzi fel naplójába, hogy tu la jdon elvbarátai, Teleki László és Ba t -
thyány Kázmér som esküsznek már rá és cenzúrázni kívánják legújabb mű-
vét.3 Pedig ezek az urak a sajtószabadság bajnokai! Az év vége felé figyelme 
az újabb kiadásban megjelent Népkönyv felé fordult. November elején Wenck-

1 Gróf Széchenyi István levelei (Majláth kiadása 1891. I I I . kötet. 255/6. 1-2 U. a. III . kötet Э06. 1. 
* Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth 

Lajossal. 1011. 1. 
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heim László, í r ja a naplójában, elborzadt tőle.4 Táncsics irányához a B a t 
thyány Lajoa körül csoportosulok közel álltak, magának a későbbi miniszter-
elnöknek a sógornője, Károlyi Györgyné a j án lo t t a fel Széchenyinek a Nép-
könyvet. ö t nappal a Wenckheim-nyilatkozat u tán jegyzi fel november 7-én 
Széchenyi: „Stanchich Mihal Népkönyv glesen ее gehen mir die Kraiusbieren 
auf". Német kifejezés a borzadályra.5 

Széchenyi Károlyinénak a következő névaláírással küldte vissza a köny-
vet: „a sepertetni magát sem felülről, sem alulról nem engedő". Megjegyzése 
pedig a könyvre így hangzott : „Ez a szegény ördög is áldozata mindazon 
politikai hyperboláknak, amelyek újabb időben napi rendre kerültek. A. ezent 
Nemezis majd azokat sújt ja , kik a szegény szamárt- belékeverték. A ,Hunnia 
függetlenségét' nem érték el és ilyféle röpiratokkal nem is érik el soha, csak 
egyelőre a szegény szerző bezárását! Ámen."0 

Viszota Gyula azon a nézeten volt, hogy Károlyiné a Hunnia című 
munkát ad ta kölcsön Széchenyinek. Valószínű azonban, hogy a Népkönyv 
újabb kiadásáról van szó, mert a Hunnia függetlensége csak 1847-ben jelent 
meg, legalább is ez az évszám van a borítólapján, viszont Széchenyi sa já t 
könyvtárában a Hunnia volt meg; ez a példány éppen a soproni múzeumban 
lévő darab. 

Széchenyire jellemző, hogy bár Táncsics személyéről keveset tar to t t , 
mégis a tömegesen előforduló széljegyzetek és jegyek arra vallanak, hogy nagy 
figyelemmel olvasta Táncsics fejtegetéseit. 

Kár, hogy inkább jelek, mint jegyzetek vannak nagyobb számban. Hat-
van helyen szerepel a kereszt nevű zenei jelhez hasonló jegy. Ezeknek a jegyek-
nek használata úgy látszik, csak laza következetességgel törlénik. A kereszt 
igen sokszor valamely áltia'ánosabb jellegű igazság mèllett jelenik meg a lap-
szélen. Р. o.: „A melly ország magában nem csinál központot, az valamelly 
más ország központjának válik sugarává." A ket tős v-re emlékeztető, de 
oldalra fordí to t t jegy 35 ízben szerepel, többnyire rövidebben kifejezett gon-
dolatok mellett. A N. B. nagyrészt Széchenyit s a j á t működése révén érdeklő 
pontolknál jelentkezik, így a fiúméi vasút, magyar vasútvonalak, a Lánchíd 
kérdéseinek említésénél. Néha kettesével, sőt hármasával is. 44 ilyen helyet 
számolhatni meg a könyvben. Szapora a kérdőjel használata, de gyakrabban 
párosával vagy az említett jegyek társaságában: így is 32 ízben. Hasonló 
módon a felkiáltójel 10 esetben, többnyire nem egymagában. 11 ízben a 
hullámvonal szerepel, szántén legtöbbször az első három jegy egyikével. Két 
felkiáltójel, kettős v, egyes v és a hullámvonal jelzi a következő rész külön-
leges fontosságát: „ . . . h a a sa j tó szabad volna: lelkemnek minden erejét 
ar ra meríteném, hogy a netalán kitörhető revolutiót ránk nézve veszedelmes-
nek megmutatnám s elejét venni igyekezném. Nemzeti függetlenségünk örökre 
elvérzenék, ha most illy valamire vetemedni elég esztelenek volnánk." 

Sok helyütt aláhúz egyes kifejezéseket Széchenyi. így az 52. lapon, ami-
kor Táncsics a főrendiház családi alapon bekerült 'tagjaival szembeállítja a 
kisbirtokú, „nagyobb eszű" nemességet, amely ,,kegyelem" révén tag , a n-a-

4 Gróf Széchenyi István Naplói. VI. kötet. 463. 1. 5 U. o. 467. 1. 
0 Viszota i. m. CCXX/CCXXI. 1. 
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gyobb eszűt aláhúzza. Az elavult) törvények eltörlésének joga Táncsics szerint 
az országgyűlésé, ez utóbbi szót Széchenyi ismét aláhúzza (88. L). A nem-
zetnek joga van a királyt „hivatalából letenni", a két utóbbi szót aláhúzza, 
de a lapszélen is megjelezi (97. 1.). „Mi a (magyar fa j t legalább a mostam 
sajátságában megtartani s idővel feldicsőítem magunkban elhatároztuk," 
E mondatban négy szót húz alá Széchenyi: „mi, mostani sajátságában, ma-
gunkban" (167. 1.). Ügy látszik, Táncsics önbizalma szúrt szemet Széchenyi-
nek, mert a 170. lapon ebben a kitételben: „Magyarországot annyira emelni 
föltettük magunkban", szintén a „föltettük magunkban" kapta meg a figyel-
meztető aláhúzást, viszont a 173. lapon „gyönge szózatom" kifejezésnek ju t 
ez osztályrészül, tetézve a lapszélen kérdőjellel, felkiáltójellel és kereszttel. 
A 208. lapon arról ír Táncsics, hogy az ország főnemesei a Védegyletet remél-
hetőleg nem gáncsolják 'el, bár ettől tartani lehet. „Nagy neveltségük"-ben 
bízik. A „neveltség"-et Széchenyi aláhúzza és a lapsaélen felkiáltójellel is 
kiemeli. A következő lapon a máskor is jelentkező „kor kívánatai"-t nem 
hagyja aláhúzás nélkül az olvasó. 

Az ingerlékeny Széchenyi egy-egy indulatos szót sem sajnál a lapszélen 
odavetni. A 17. lapon e külön bekezdéshez: „Van e embernek tehetségében 
más olly biztos mód, mi által meg lehetne tudni, ki az értelmesebb, mint a 
szabad sajtó?" odaírja: Marat. A védegyletről szóló részeknél sűrűn hullanak 
a megjegyzések. A 183. lapon a tiszta szándékairól fogadkozik Táncsics: 
„Isten engem úgy segéljen1 meg e földön" . . . Széchenyi odaírja a kereszt és 
kérdőjel mellé: „Kit?" A következő oldalon a naplóiban is annyira gyakori 
„hahaha" jelzi a következő szakaszt: „Isten mentsen bennünket politikai térre 
lépni. Mi közünk nekünk a politikához? Mi csupán társas életünk javításával 
a-karunik foglalkozni." A 183. lapon két helyütt is jelentkezik Széchenyi kéz-
írása. „Ha reggeltől estig naponként kiabálnék: politika, ez csak egy darab 
kenyeret sem hozna a konyhára." Széchenyi helyesel: „Igaz." De lejjebb már 
száraz humora szólal meg: „barátim, nekem fogalmam sincs arról, mi a poli-
tika". Széchenyi németül vágja oda: „loh glaube." 

Táncsics főnemességünket a lengyel példával inti és így zárja le fejtege-
tését: „Az nagy baj az embereknél, hogy nem más, hanem maguk kárán 
akarnak tanulni, s hogy a történetbül okulni nem tudnak." Széchenyi helye-
sel: „Igaz." (205. 1.) 

Táncsics a középponti kormánynak korlátlan hatalmat kíván biztosítani. 
„De hogy is nem engedelmeskednék bármelly megye, hiszen e kormány csak 
az t ha j t ja végre, mit magunk kívániunk, mit törvényül hozunk." Széchenyi 
gúnyos sóhajjal felöl: „Oh!?" . (272. 1.) 

Széchenyi naplóiból és leveleiből megállapítható ellenszenve Táncsics 
iránt tehát elvi alapon nyugszik; kicsinylő magatartása ellenére mégis élit 
szívében' némi féle'em. amely megnyilatkozik abban is, hogy naplóiban több 
ízben emlegeti az 1846—47. tél folyamán, hogy Táncsicsot elfogták, vagy leg-
alább is híre járt, hogy elfogták; az elfogatás azonban ténylegesen csupán 
1847 márciusának elején következett be. 1848 augusztus végén elboruló elmé-
jében, mint kísértet jelent meg a rögeszme, hogy az egykor lenézett ellenfél, 
aki most uralomra jutóit , fel fogja akasztani többi minisztertársával egye-
temben. A politikai pályafutásnak érdekes fokmérője ez az ú t a gúnyolódó 
széljegyzetektől a rettegésig. Csatkai Endre. 
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A „Bulyba Tárász" fordításairól. 
A köz tuda t szerint Gogoly miniatűr-remekének, a Bulyba Tárász című 

prózában í r t hőekölteménynek első magyar fordítása 1874-ben jelent meg 
Fincicky Mihály tollából Beöthy Zsolt folyóiratában, az Athenaeumban. Négy 
évvel később Almási László fordítói névjelzésével is megjelent egy újabb for-
dítása az Olcsó Könyvtár 61. füzeteként. A sorozatot Gyulai Pál szerkesztette 
e az orosz klasszikusok iránt megnyilvánuló rokonérzésének azzal is bizony-
ságát. adta, hogy az alig három évvel előbb megjelent Beszélyek az orosz 
életből1 u tán éppen a Bulyba Tárász új fordítását illesztette nagyjelentőségű 
sorozatába. 

„A második javí tot t kiadás után oroszból fordító" Almási Lászlóról 
Szinnyei József (Magyar Írók Élete és Munkái. I. köt, 1891. 128. h.) ezt a 
szűkszavú „é!etrajz"-ot közli: „Almási László. — Munkája: Bulyba Tárász. 
Gogoly Miklós után oroszból ford. Bpest, 1878. (Olcsó Könyvtár. 61.)." A, kö-
vetkező kötetben (II. köt. 1893. 423—425. h. v. ö. még Gulyás Pá l : Magyar 
Írók Élete és Munkái. IV. köt. 1942. 1116—1117. h.) viszont már megtudjuk, 
hogy Almási László Csopey Lászlóval (1856—1934.), a jeles orosz-fordítóval 
azonos, kinek első munkája éppen Gogoly Bulyba Tárászának fordítása volt.2 

Azt az adato t azonban, hogy a Bulyba Tárász 1874-ben jelent meg elő-
ször magyar fordításban és 1878-ban elsőízben könyvalakban, egy most fel-
fedezett, a szerző (Gogoly) nevét elhallgató fordítás megcáfolja, s így az elEŐ 

fordítás évét 14 évvel előbbre, 1860-ig vihetjük vissza, ami magában is jellemző 
adat a magyar műfordítás történetében. Maga az 1860-as évszám is meggon-
dolásra késztet: ebben az évben jelent meg ugyanis Vonliarliarszky Sándor 
(1814—1852) orosz író Delnő c. regénye magyar nyelven könyvalakban (Deb-
recen, Csáthy és társa, 2.17 1.) a fordító Sárváry Elek ( t l896) bevezetésével 
(előzetesen a Szépirodalmi Közlönyben, 1859. évf. 27—42. sz.). Ezek szerint 
a Delnő az első magyar nyelven könyvalakban is megjelent orosz szépirodalmi 
fordítás. 

Kutatásaim során érdekes irodalmi emlékre bukkantam. Ennek története 
sem érdektelen: Arany János folyóiratában, a Szépirodalmi Figyelőben orosz 
fordításokat keresgélve, az első évfolyam (1861. 25. [ápr. 24.] szám 400. 1.) 
Új könyvek című rovatában olvasom a következőket: „AZ UTÓSÓ CZA-
POROG. Orosz történeti regény két szakaszban, utójátékkal. Viardot után 
írta Khern Ede. A tiszta jövedelem fele nyilvános számadás mellett a m. t. 
Akadémia palotájára van felajánlva. Az író tulajdona, Brassó." Fölkeltette 
érdeklődésemet az „orosz történeti regény". 

Petrik Géza szerint (Magyarország Biblio'graphiája. 1712—1860. 3. köt. 
1891. 785. 1.) Az utósó czaporog egyetlen ismert példányát az Efgyetemi 
Könyvtár] őrzi. Biztonság kedvéért megnéztem az Orsz. Széchényi Könyvtár 
katalógusát is, mert már gyakran előfordult, hogy Petrik nem adta a 
M[úzsumi] jelzést és a nyomdaterméket mégis megtalá'.tam, mert nyilván 1891 

1 1. Köpönyeg. [Fordította: Arany János.] — 2. Egy kép a régi jó időből. 
[Fordította: Sükei Károly. (1824—1854)] Budapest, 1875. Olcsó Könyvtár. 11. sz. 
— 2. kiad. U ott, 1894. Űj sorozat. 23—24. sz. — 3. kiad. U ott, 1944. Üj folyan'. 
12. (Voinovieh Géza előszavával.) 

8 2. kiad. 1895. Olcsó Könyvtár. TJj sorozat. 135—137. sz, 
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után került a könyvtárba.3 A Petriktől megadott nyomon elindulva a könyvet 
az Egyetemi Könyvtárban megtaláltam. (Helyrajzi száma: Hf. 2561.) 

A könyv részletes bibliográfiai leírása: Az utósó czaporog. Orosz tör-
téneti regény két szakaszban utójátékkal. Viardot után írta Khern Ede. 
A tiszta jövedelem fele nyilvános számadás mellett a M. T. Akadémia palo-
tá já ra van felajánlva. (Az író tulajdona.) Brassó, 1860. Pesten Pfeifer Fer-
dinánd, Kolozsvárét Stein János bizománya. A címlap belső lapján: Debreczen, 
Nyomatot t a város könyvnyomdájában, 1860. 1 0 ^ X 1 7 % cm. [ 8 ° . ] 226 1. 

A címlap után következik a szerzőre oly jellemző Előszó: 

„Az újabbkori írók eltértek azon szokástól, személyeiket rögtön beszélve 
vezetni a színpadra. Én — igénytelen nézetem után indulva — jobbnak láttam, 
mindjárt cselekvőleg bemutatni azokat az olvasónak, hogy eleve is képezhessen 
magának — helyes bár, vagy később helytelennek mutatkozó — ítéletet az elő-
vezetett jellemek és személyek felől. 

A regény béltartalmát illetőleg, annak érdekes- vagy érdektelensége, 
választásom helyes vagy nem-helyessége fölött ítéljen a t. közönség, melytől 
eleve bocsánatot kell kérnem, ha némi részben tán nagyon is önfejűleg ren-
delkeztem a szöveggel, kerülvén minden hosszas magyarázatot, ama híres 
jelszóhoz tartva magamat, hogy: , az események folyamatában minden kiderül." 

Bocsásson meg azért, s ne vegye önhittségnek a nyájas olvasó, ha a 
„kevéssel sokat mondani" akaró cél felé igyekezve, itt-ott nem tudtam volna 
minden várakozásnak megfelelni. 

Mostanra ennyit; jövőben többet és — jobbat. 
Óhajtásaim csak abban összpontosulnak, hogy, ki e lapokat végig 

olvasta, félig-meddig vesztettnek ne higyje idejé t . . . 
S így tehát — „fel a függönnyel!" 
Brassó, I860. Octoberben. 

Khern Ede. 

A szerző (Viardot vagy Khern Ede?) szerint „nagyon is önfejűleg ren-
delkeztem a szöveggel" — ezek szerint munkáját átdolgozásnak t a r t j a ? — 
A regény két szakaszból (címei: Andry és Osztap) és egy utójátékból (Tarasz 
Bulba) áll. Meglepve ál lapítot tam meg, amit eddig senki sem vett észre, hogy 
Az utósó czaporog nem más, mint Gogoly Bulyba Tárászának fordítása, még-
pedig az első magyar fordítása. Mivel ez a fontos irodalmi kapcsolat a cím-
lapon nincs feltüntetve (Gogoly neve egyáltalán sehol sem szerepel!)' s kor-
beli olvasói az eredetit aligha forgatták (ismertetését sem talál tam a hazai 
hírlapokban), joggal elkerülhette a figyelmet. 

Vogüe Az orosz regényről ír t és még ma is frissen ható művében írta: 
„francia nyelven Bulba Tárász derék fordítását bírjuk Viardot5 tollából; ez a 

5 A Széchényi Könyvtárban nincs katalogizálva,•• később azonban meg-
,'aláltam а Р. o. gall. szakban; száma: 1640. 

* A könyv végén í r j a : „A folyam tükre tiszta s csillámló; a csengő 
hattyúdal és a pompás G o g o l * üvöklése kedvesen hangzik el r a j t a és ezer-
fa j tá jú szárnyasállat élénkíti par t ja i t s a nádszigeteket." * alatt megjegyzi, 
hogy „a vadkacsa egy a hattyúhoz igen hasonlító neme." 

5 Louis Viardot (1800—1883) figyelmét Gogolyra és egyáltalán az orosz 
irodalomra feleségének (Mme Pauline V.—Garcia híres spanyol opera-
énekesnő) barátja, a Parisban élő Turgenyev hívhatta föl. (A nagy orosz 
író romantikus szerelnie még később is foglalkoztatta íróink képzeletét; így 
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fordítás az idegen olvasó előtt legalább e mű egyik érdemét t á r j a fel: a tör-
ténelmi érzék élénkségét". (I. köt. 1908. 138. 1. Huszár Imre kitűnő fordítása.) 
Khern Ede tehá t „regényét" Viaftfot francia fordítása „után ír ta". Érde-

mes lenne a francia fordítás edicióját ismerni, hogy Viardot milyen címmel for-
d í to t t a Bulyba Tárásat és hogy nála sem lenne feltüntetve az ősszerző, — a 
Gogoly neve? Gondolom, hogy a kalandoréletű Khern Ede6 éppen nem művészi 
igényű fordítását kelendőbbnek t a r tha t t a , ha a romantikusan hangzó „orosz 
történelmi regény" műfaj i megjelölés mellől elhagyta az orosz író nevét és a 
nálunk akkor az olvasóközönség szélesebb rétegeiben népszerűbbnek t a r to t t 
francia szerzői nevet jelezte csak. 

A fordítás7 szószerinti hűséggel követi az eredetit, s azt gyakran ter-
jengősebbé, bőbeszédűbbé hígítja. Az oroszos kifejezések átültetésénél érezni 
lehet, hogy cserbenhagyja nyelvleleménye és vagy az eredeti szót t a r t j a meg 
(pl. a tyopka-TÓl megjegyzi, hogy búsuló, fejsütő; Fincicky: pimasz, Csopey: 
bikfic, Trócsányi: mamlasz, Kiss: bibasz), vagy teljesen deformálja, így a zsa-

porozsjéból (a Dnyeperen, a vízen túl) lesz a czaporog, a parancsnokságnak 
viszont az eredeti szecs nevet adja. (V. ö. A czaporogok és a szecs című rajzot. 
Részlet a Bulyba Taraszból. Fordí to t ta : Ilondár. (?) Nővilág. 1863. 33—35. 
1.) —• Egyébként Khern Ede egyik jegyzetében a regény két legfontosabb fogalmát 
így magyarázza: „Czaporpgé", a czaporogok tanyája ; cza-túl, és porog-zuhatag 
szavak összetételéből; miután czaporog-oknak a kozákok azon ága neveztetett, 
mely a Dnieper-t hasító gránitvonalon lakott . Az egész szövetség, de neveze-
tesen azon hely, ahol állandó táborukat felütötték, „czaporogé"-nak nevez-
te te t t , s innen mentek fel a „Szets"-re, a kozákok főgyűlhelyére, mely egy erő-
s í te t t táborihoz hasonlí tott ." 

A következő könyvalakban megjelent orosz regényfordítás szerzője Tur-
£enyev, műve: A nemes fészek, 1862-ben Vodianer Fülöpnél jelent meg a fiatalon 
elhúnyt G[reguss Gyula] fordításában, ki három évvel később a teljes Luziada 
művészi tolmácsolásával jelentkezett. Az első művészi hatású orosz regény-
fordításunk A nemes fészek. Ezzel a fordítással kapcsolatban írta Gyulai Pál 

.lusth Zsigmond 1888-ban felkereste a szajnaparti Viardot-villát. Naplója. 
Kiadta: Halász Gábor. 1941. 262. 1.) — Krúdy Gyula a Hét bagolyban (1922. 89. 1.) 
ilyen regényesen á l l í t ja a cselekvény sodrába a Turgenyev—Viardot-né esetet: 
„Turgenjeff beszélyeit ugyancsak mellékelte a könyvárus. Zsófia legelőször 
a Vadász iratai után nyúlt, mert a minap azt hallotta egy társaságban, hogy 
ez az iró Párisban egy énekesnőbe volt szerelmes, de az énekesnőnek férje 
volt. T. tehát beállott kertésznek az énekesnőhöz, hogy mindig a közelébe 
lehessen. Meg kell becsülni az olyan írót, a ki maga is felcsap regényhősnek". 

8 Kern Ede életéről mindössze annyit árul el Szinnyei József (Magyar 
hók Élete és Munkái. VI. köt. 1899. 119—120. h.), hogy brassói ügyvéd; 1861 
hen Bukarestbe költözik, majd onnan nem éppen tiszta üzelmei miatt Ameri-
kába szökött. Naptárakat szerkesztett, Brassóban kiadott egy Schneeflocken 
с. verses és prózai antológiát és lefordította Az utósó czaporogot, s ugyan-
csak Brassóban jelent meg Színes könyv c. „diszemlény"-e rózsaszín és kék 
papíroson. 

7 A Bulyba Tárászt magyarra fordították: Khern Ede (I860), Fincicky 
Mihály (1874), Csopey László (1878, 18952), Trócsányi Zoltán (1924, 1930», 1945» 
Halhatatlan Könyvek) és Kiss Dezső (1926. Külföldi Regényírók. 1930' Élő 
Könyvek.) 
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Arany folyóiratában: „örvendünk, hogy fordítóink az orosz irodalom iránt 
is kezdenek érdeklődni. Ezelőtt egy évtizeddel a magyar irodalom alig tudot t 
valamit az oroszról, pedig ez irodalom kitűnő költőket muta t fel. Puskin, 
Lermontov, Gogoly, Szollogub, Turgenyev a legműveltebb nemzetek figyelmét 
is megérdemlik. E mellett a mi irodalmunk és az orosz között , a különböző 
viszonyok ellenére is, sok hasonlóság van. O t t is, mint nálunk, csak néhány év-
tized ó ta vált nemzetibbé a költészet; a népnemzeti elem nálunk is hasonló 
körülmények közt vívta fel magát; az orosz költő éppen úgy küzd a fensőbb 
körök franciás műveltségével, mint ahogy mi legműveltebb köreink németességé-
vel. A politikai és társadalmi viszonyokkal való elégedetlenséget éppen úgy 
megérezhetni az orosz költőn, mint a magyaron, csakhogy az orosz költészet-
ben több a melankólia."8 Kozocsa Sándor. 

Fausbreminiszencia Л Danaidákban. 

Babits A tpanaidák-ban — talán nem túlzás azt állítani, hogy a világ-
irodalomban is — páratlan képet rajzol a görög alvilágról: az antikvitás tel-
jes átélésével; a mellett —- т а т a formájánál fogva isi — teljesen modernül 
eleveníti meg a holtak sötét, vigasztalan világát. I t t töltögeti büntetésképen 
az ötven ébenfürtű, alabástrom testű asszony amforájába a Létbe vizét. Az 
erős homerosi (Odyss. XI.) hatáson kívül azonban egy feltűnő modern világ-
irodalmi .analógiát is találunk a Faust 2. részének 3. felvonása végén. 

Mikor Euphorion, Helena és Faust — a görög szépség és modern rajon-
gója — égfelé törekvő fia holtan zulhan le, anyjával együtt az alvilágba megy, 
Panthalis, Helena szolgálója felszólítja a k a r t alkotó leányokat, hogy köves-
sék oda úrnőjüket. Ezek azonban til takoznak: az alvjlágban is csak a király-
nőknek van jó dolguk, akik Persephonéval jó viszonyban vannak, 

Aber wir im Hintergrunde 
Tiefer Asphodelos-Wiesen, 
Lang gestreckten Pappeln, 
Unfruchtbaren Weiden zugesellt, 
Welchen Zeitvertreib haben wir? 
Fledermausgleich zu piepsen, 
Geflüster, unerfreulich, gespenstig (9974—SO.) 

Ez a jellegzetesen homerosi kép magában még nom mond számunkra semmit, 
csak Goethének Babdtssal közös forrására, a z Odyseeiára utal, amellyel csak-
nem szószerint megegyezik. Érdekessége azonban, minthogy a leányok, a kar 
szereplői, nem akarják úrnőjüket a Hadesbe követni, dicséretet zengenek a földi 
élet szépségeiről. Ennek a —• szinte himnusznak nevezhető — kardalnak a rit-
musa azonban feltűnően egyezik A Danaidákéval: mindkettő helyenkint spon-
daeusszal tarkított troohaikus lejtésű: 

8 Szépirodalmi Figyelő. II . évf. 1862. I I . köt. 315. 1. — Újból: Gyulai Pál 
Kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. (1850—1004.) Kiadta: Bisztray Gyula. 
Bp., 1927. M. Tud. Akadémia. 137. 1. 
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Lenn a csöndes alvilágban, szellőtlen, bús alvilágban, asphodelosok 
között, hol asphodelos meg se moccan, gyászfa nem bókol gályával, 
mákvirág szirmát nem ejti, mert a szél ott mélyen alszik, alszik 
asphodelos ágyban, mélyen alszik, nem beszél, 

hol a tók acéltükörként mozdulatlan elterülnek, pillák könnyen szen-
derülnek, mert a pillák legyezője, habszövetnek fodrozója sohase 
jár ott, a szél; 

A Faustban: 

Wir in dieser tausend Äste Flüsterzittern, Säulseischweben 
Reizen tändelnd, locken leise wurzelauf des Lebens Quellen 
Nach den Zweigen; bald mit Blättern, bald mit Blüten überschwenglich 
Zieren wir die Flatterhaare frei zu lustigem Gedeihn. <9992—95) 

A ritmus egyezésén kívül figyelemreméltó, bogy Goethe fentebb idézett sorai-
ban az Asphodelos szó harmadik szótagja hosszú, Babitsnál is, ezzel szemben 
Homerosnál rövid. 

Az a feltűnő körülmény, hogy éppen az alvilág Babitséval lényegében 
megegyező leírása után következik egy, a Danaidákéval azonos ri tmusú rész, 
szinte kívánja az összehasonlítást. 

A legélesebb ellentétben van a két költemény: Babits a ha'.ál országát 
ír ja le, Goethe az életét. Nála minden él, színes, mozog, hangok hallatszanak, 
zizegnek az ágak, a lomb, a madarak dalolnak, nádsíp, cimbalom szól, a szü-
reteüők vigadnak, Dionysos ünnepli a bort. A Danaidák alvilága mozdulatlan, 
néma, reménytelen, a szél „alszik asphodelos-ágyban, mélyen alszik, nem be-
szél". A kárhozott asszonyok még éneküket is fo j to t t hangon éneklik. Babits 
költeményének nincsenek más szereplői, csak Danaos király ötven férjgyilkos 
leánya. A faust i kardalt is nők éneklik, de szereplője a görög mithológiának 
minden alakja, amely az életörömmel van kapcsolatban: Helios, Dionysos, 
Pán, Silenus. 

A Danaidák jellegzetessége valami szédítő körforgás: ugyanoda tér 
vissza a költemény, ahonnan kiindult, semmi előrehaladás nincs, t ehá t a kör-
mozgás ellenére is mozdulatlan. Hol a Léthe hétszer körbefolyva visszatér 
önmagába : 

ottan ötven asszony kárhozottan ötven órjás amphorába 
mindhiába, mindhiába tölti könnyét és vizét, 

Erre a körmozgásra Goethénél is találunk némi analógiát: 

Wallt ihr andern, wo's beliebet; wir umzingeln, wir umrauschen 
Den durchaus bepflanzten Hügel, wo am Stab die Rebe grünt; (10011—l'i) 

A legszembetűnőbb tárgyi hasonlóság a növények sűrű emlegetése. Ter-
mészetesen ez is ellentétes a két költeményben: Goethénél a t á j fölé a cipru-
sok karcsú koronája rajzolódik, reszketnek az ágak, Bacchus a lomb között 
pihen, a beültetett dombon zöldelnek a venyigék, Babitsnál ellenben „asphode-
los meg sem moccan, gyászfa nem bókol galyával, mákvirág szirmát nem ejti", 
— nála a halál és az álom (mákvirág) növényeivel találkozunk, Goethénél a 
temetői ciprustól eltekintve, kellemes pihenést nyú j tó fákat, az életet és örö-
möt adó szőlőt lá t juk. 

Goethe ezzel a résszel a Helena-drámát zár ja : befejezésül a helytelenül 
értelmezett „görög életörömöt" énekli meg. Babits ezzel szemben a görögség 
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másik arcát, a tragikusát, a vétkéért félig-értve bűnhödőt: alvilágát a home-
rosinak reménytelenségével rajzolja meg. Babits alvilága minden modernsége 
és képzeletbelisége ellenére is inkább fölkelti bennünk az antik hangulatot, mint 
Goethe klasszicizáló leírása a föld örömeiről. 

Mivel a Babits költeményével tárgyilag azonos, és a formailag egyező, 
de tartalmilag ellentétes részek a Faustban közvetlenül egymásután fordulnak 
elő, nem lehet véletlen az egyezés: Babitsot megragadhatta Goethénél a szá-
mára nem ismeretlen homerosi kép és a rákövetkező részben ennek éles ellen-
téte. Ez a hatás talán öntudatlanul, de feltétlenül közrejátszott A panaidák 
megírásánál. Kubinyi Krisztina. 

Kiadatlan József Attila^vers. 
Ujabban mindgyakrabban bukkannak elő barátainak szóló lejegyzések-

ből nem ismert József Attila-költemények s értékesen egészítik ki a költőről 
kialakult képet. Az i t t közlendő költemény a Cserépfalvi-féle összes versek 
közt nem szerep&l, tudomásom szerint soha és sehol másutt napvilágot nem 
látott , így joggal feltételezhető, hogy eddig kallódó szerzeményről van szó. 

Keletkezésének története: Bálint Dénes barátom 1925 őszén ismerte meg 
József Attilát Bécsben, egy közös leánvismerősük révén. A vers leírásának 
külső kerete: a bécsi Ring, időpont: hajnal felé nyúló éjtszaka. Bálint így 
emlékezik vissza erre az esetre: „Ügy emlékszem, hogy vitatkoztunk, már ki 
tudná megmondani, min, a bécsi Ringen, valahol az ú t közepén, éjjel egy és 
kettő között lehetett, nem volt se bor, se pálinka bennünk és mégis úgy szé-
delegtünk a. kocsiút közepén, mint két részeg. Akkor ö szegény valahol meg-
állt (de nem mernék megesküdni, hol és hogyan) és o t t a Ringen írta bele 
ezt a verset a kötetébe. Azt hiszem, az hatot ta meg és vitte rá erre, hogy 
belőlem is kifájdult a szülőföldem messzesége és valamit mondhattam neki, 
ami eszébe ju t t a t t a ezt a verset. Nekem azonban biztos érzésem az, hogy a 
vers már hamarább megvolt, mert emlékezetből írta le, nem ot t költötte. 
Előbb is, azután is találkoztunk, őhozzá engem egy akkori szerelmem veze-
tett, aki aradi leány és medika volt akkor a szegedi egyetemen. Ez a leány 
küldte be nekem a „Nem én kiáltok"-at is és leveleiben mindig Titüának 
becézte (mint mindetoi később)." 

Ennek a könyvnek eteő ée második lapjára ,kapta le' József Attila, 
ceruzavégi sebtében, versét, mely a Magyarországért epesztő honvágy ki-
vetítése a hajnali képbe: a reggeli szélben futkosó, lobogó hajú leá-
nyok csapatából egy rövidszoknyás kiválását pendíti meg az énekes rigók 
füttyének s osengő üllők hangjának t i sz ta ütemévelt A „lffiomillat estéli 
árnyéka" éppolyan gyengédséget és keleti finomságot lehellő kép, mint a török 
fiú hódolata édesanyja iránt: csókolom a drága szemöldökének árnyékát! Ebbe 
a tavaszi látomásba belezörög a virágok száraz kórójának Ő6zi hangja is. 
Igaz, hogy az Űr keze ültette őket. Ez a hatalmas honvágy a fiatal József 
Atti la eredeti megnyilatkozása. 
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(Trieste.) 

1 

Magyarország messzire van, 
Magyarország hegyeken túl van, 
Onnan, rigókkal, éneklőkkel 
Jönne rövidke szoknyácskában, 
Hajnal volna, 
Szellős, 
Világos, 
Szép, tiszta üllők csengenének. 

Uram, nem látta Magyarországot? 
Tudom, nehéz a nyelve. 
Tudom, nehéz a szivem. 
Uram, nem látta Magyarországot? 

Lányok, sokan, szaladnak, 
AkáT a reggeli szél, 
Hajuk lobog a keleti égen, 
Ö pedig kövér kalácsot fon, 
Karcsúbb ő a liliomillat estéli árnyékánál. 

Uram, nem látta Magyarországot? 
Ott ősz van, 
Kicsike kertjeinkbe 
Zörgő, száraz virágokat ültet 
Az Űr. 

Wien, 1925 okt. 
József Attila. 

Közli: Ternay Kálmán. 

i 
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Hírek. 

Radó Antal a Magyar Pen-Glub alapítója és elnöke 1862-ben szü-
letett, június 29-én a fehérmegyei Moóron. Atyja Róder Adolf népiskolai tanító, 
szerkesztő és író a vasmegyei Rohoncon, majd Szombathelyen működik s 
így e helységekben teltek el Radó Antal gyermek- és diákévei. Középiskolai 
tanulmányait a szombathelyi premontrei kanonokrend főgimnáziumában végezte 
1871-től 1879-ig. Mély hatással volt i f jú évei lelki világára egy premontrei 
tanár, Sebesy Kálmán, aki legjobb diákjait azzal tüntette ki, hogy elhívta 
őket szállására s megmutatta nekik azt a bilincset, melyben a szabadságharc-
ban való részvétele miat t raboskodott. Az ő hatása a lat ï írta a kis Róder 
Tóni első hazafias költeményét. 

Mondanunk sem kell, hogy Radó Antal kitűnő diák volt, főleg latin és 
görög tudása keltett feltűnést az osztályban. Ezért iratkozott be az egyo-
tetrnen a bölcsészeti fakultáson a klassizika-fdo'lógiára. Budapesti professzorai 
közül mélyen hatott rá Ponori Thewrewk Emil, de még inkább Greguss Ágos-
ton, akinek személyes hatására a második esztendőben átnyergelt a modern 
filológiai szakra. Rövidesen Gyulai Pál is megismeri, felfigyel rája és párt-
fogásával tünteti ki. Ez pedig így történt, 1880 decemberében az egyetemen 
Gyulai Pál híres stílusgyakorlati óráin olaszból való fordításokat olvasott fel 
a kis Radó. Gyulai meghallgatta és azt mondta az ifjúnak: „Csengetéskor jöjjön 
utánam." No, mi lesz most? Másnap maga a kistermetű professzor fogadta 
a küszöbön. Gyulai betette az ajtót a fiú után, kivett egy 10 forintost a tár-
cájából, az ámuló gyerek kezébe nyomta s azt dünnyögte hozzá: „A vers kijön 
a Szemlében". Ki is jö t t a Budapesti Szemle 1881. januári számában és ezzel 
komoly formában megindult Badó Antal irodalmi pályája. Már akkor „öreg" 
újságíró volt, az akkori Függetlenség című napilap munkatársa. Egy szép парой 
olasz tudásának fejlesztése céljából csekélyke 100 forintos ösztöndíjjal a zsebé-
ben Olaszországba, Rómába utazik. Azt hitte, onnan küldendő riport-cikkeivel 
majd csak fenn tudja magát tartani; Csalódott. A lap cikkeit kiadta, de el-
felejtett fizetni értük. Visszajött és akkor írta róla Tóth Béla a tréfás rigmust : 
„Megjött ma Radó, aki nem volt Rómában maradó". így még három esztendőt 
tölt újságírói robotban, de közben szorgalmasan eljár az egyetemre is és rendes 
időben, az egyetemi nyolcadik félév végén bölcsészetdoktori vizsgát tesz dicséretes 
eredménnyel. Disszertációja: A magyar műfordítás története 1770-től 1830-ig, 
jeles forrásmunka még ma is. Most már írói neve ismertebb, több lappal áll 
közelebbi kapcsolatban, de az olasz probléma nem hagyja nyugodni. Kevés pénz-
zel, sok ígérettel, még több lelkesedéssel újra Rómába utazik s o t t idejét 
megosztja tudományos búvárlatok és újságok számára készülő könnyű tárcák 
közt. Egy kis európai körút után 1884 őszén a Gyakorlógimnáziumba kerül, 
májd Vikár Béla ösztönzésére belép az Országgyűlési Gyorsirodába és ott szol-
gál 1922-ig, mikor mint elnöki tanácsos lép nyugalomba Egyszer úgy volt, 
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hogy imégis tanár lesz. 1900-ban a budapesti egyetent hét professzora Radót 
óha j t ja meghívni az olasz nyelv tanárának, de a már akkor ébredező sötét 
szellem titkos szavazással elgáncsolja ezt. Így történt, hogy tanár nem lehe-
tett, de életét mégis teljesen irodalmi céljainak szolgálatába állíthatta. 

Már a nyolcadik évtizedben jár t В adó Antal, amikor (1936) nagy ten-
geri útra kelt, hogy óceánokon áthajózva, mint a Magyar Реп-Club elnöke 
személyesen résztvegyen az írók buenos-airesi világkongresszusán. 

Nyolcvanadák születésnapján egy meleghangú életrajz ünnepelte és hívei 
már csak amúgy felsurranva Hold-utcai lakásába, szoríthatták meg hűlő kezét. 
Az 1944. év borzalmai őt sem kímélték meg. A 83. éves aggastyánt kiüldözték 
otthonából, nagy könyvtárát feldúlták, értékes kéziratgyüjteményét kirabolták 
és így távol szeretteitől, kórházi ágyakon sínylődve, elhagyottan fejezte be 
nemes életét. 

Irodalmi társaságaink között Radó Antal élénk tevékenységet fejtett ki: 
a Kisfaludy Társaságban, melynek egyik legszorgalmasabb és legsikeresebb 
előadója volt .évtizedeken át és a Magyar Pen-Clubban, amelynek alapítója, 
lelke volt utolsó percéig. 

* 

r A multszázad végén ez a név: Radó Antal szinte azonos volt „a" mű-
fordító fogalmával. Török Sophie írta meg a Babits-Emlékkönyvben, hogy 
mikor Babits kisdiák korában verses fordítást mutatot t be egy nénikéjének, 
ez meghatva mondotta: „Ebből a fiúból még Radó Antal lesz". Valóban Radó 
Antal irodalmi pályájának legragyogóbb sikereit műfordításainak köszönhette. 

Phaedruson, Horatiuson, Schilleren, Heinén kezdette már diák korában 
a műfordítás áldozatos mesterségét, az olaszokon folytatta. Az igazi fordító-
művész Radó először a Leopardi-kötettel jelentkezett, akinek összes költemé-
nyeit 1888. nyarán fordította le. Ezt a munkáját, melyet Leopardiról szóló 
bő bevezető tanulmánnyal látott el a fordító, a Kisfaludy Társaság adta ki 
1890-ben. 

Az Ariosto-fordítás Radó Antal legsikerültebb alkotásainak első sorába 
tartozik, Musset- és Firdusi-fordításai mellé, de mindenesetre közvetlenül azok 
után következik. 1891-ben összegyűjtötte Radó újabb műfordításait, megtol-
dotta néhány legújabbal és így jött létre az Idegen költők albuma című, magyar 
művészek képeivel illusztrált díszkiadású antológia, mely nagyon hamar elterjedt. 

Ugyancsak 1895-ben történt, hogy Radó Antal Schack német fordításában 
megismerte Firdusit. Meghozatta a perzsa mű különféle eredeti és fordított 
kiadásait és így felvértezve fogott hozzá a Sahname legszebb epizódja a „Sija-
vus" története átültetéséhez. Ezután hamar elkövetkezett az eposz egyik leg-
bájosabb elbeszélésének a „Zál és Rudabé"-nak lefordítása, melynek kivált 
erkély-jelenetében érte el a fordítás az eredetinek színét s zamatát. A fordítás 
nyelv, technika, hűség és magyarság szempontjából legkiválóbb műfordításai 
közé tartozik. ,1896 nyarán készültek el Radó Antal Musset-fordításai. Angol-
ból szép kis kötet alakult kisebb műfordításaiból (1925. Angol és amerikai 
költök), míg régebben Wilde verseit fordította, köztük a Readingi fegyház 
balladáját és lefordította Dante Poklát is az ő sajátos elmélete szerint. Azt 
vallotta, a fordítás eszmei hűsége fontosaibb a verselésbeli hűségnél. Radónak 
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ezt az álláspontját Babits Mihály nagy művészete megcáfolta. De nincs litte-
rátus ember, laiki Radó munkájának irodalmi becsületességét ne érezné ki. 

Radé Antal irodalmi pályájának legegyetemesebb hatású, legérdekesebb 
és valószínűleg legtovább megmaradó munkája a Magyar Könyvtár megterem-
tése volt. A német Reclam-féle Universalbibliotek megalapítása ó t a alig volt 
egész Európában irodalmi vállalkozás, amely annyira hézagot pótló, • nagy 
hatású le t t volna, mint a Magyar Könyvtár. Ennek már első sorozata meg-
muta t ta , mit akar Radó Anta l a Magyar Könyvtárral. Űj magyar írókat, ú j 
kitűnő műfordítókat, ú j külföldi írókat hozo t t mindjárt az első sorozatban. 
Akkoriban egy Maupassant- vagy egy Coppée-fiüzet forradalmi cselekedet volt. 
Alig is vol t e kornak számottevő magyar írója, aki ne ju to t t volna be a körül-
tekintő szerkesztő jóvoltából a Magyar Könyvtárba. Ady is adot t két kis 
füzetet. Ady akkor Párizsban élt és a prózai füzetéért járó honoráriumot sür-
gönyileg kérte és kapta meg. Ez volt az egyetlen sürgönyileg küldött hono-
rárium a Magyar Könyvtár történetében. 

A kiváló jelentőségű műfordító eredeti alkotásainak sorsa mindig mostoha. 
Akit egyszer a köztudat műfordítónak skatulyázot t be, az í rhat még plyan szép 
eredeti verseket, az olvasó keresi a cím a l a t t : milyen nyelvből fordí to t t az író. 
így a költő saját gyöngyszemeinek csillogása elhalványul idegenből hozott 
drágakövei között. Radó Antal a költő kiváló Arany-epigon. Kitűnő vers-
technikája, kristályosan t iszta lelki és érzelmi világa, tudós lelkisége, szemér-
mes tartózkodása egyként Arany utódjai közé iktat ja őt. Eredeti verseinek 
gyűjteményei, amelyek 1887 jtől fogva gyér időközökben jelentek meg, nem 
tettek olyan mély hatást , mint másfajta alkotásai. Mégis egy-egy verse szép 
és emlékezetes pályát f u t o t t meg. 1898-ban jelent meg a Dalok és történetek 
című köte t és az 1906-ban megjelent Római ritmusok című kötetéből sokszor 
lenyomatták a Colosseum címűt és Titus ivét. Amabban a vértanúságot szen-
vedett keresztények tragikus sorsát, emebben a római zsidóüldözésoket írta meg. 
A Római ritmusok talán a költő legjobb verskötete. Egységes hang vonul benne 
végig, erős, őszinte érzések jutnak kifejezésre, t i sz ta és zárt technikájú vers-
sorokban. A Rákóczi sírja és egyéb költemények című füzetének (1904) kezdő 
verse először újságban kel te t t feltűnést. A Háborús strófák (1916) című 
füzetből a Kerekes Márton l e t t népszerű. Nagyobb eredeti kötete azután csak 
1925-ben jelent meg: a Magyar Sirámok. 

Azóta is szorgalmasan pengette l an t j á t az öreg poéta. Korunk jelleg-
zetes tüneteként ezek az alkotásai már a nyomdafestékig el se jutot tak. Kő-
nyomatos levonatokban ju to t tak csak el a családtagok, barátok, hívek szűkebb 
társaságának kezébe. Ilyen a z Estalkonyi énekek című gyűjtemény. E kőnyoma-
tos kötetben jelent meg Radó Antalnak az a ha t költeménye is, melyekre a 
buenos-airesi úton kapot t inspirációt, így a Hazatérők című mélyen magyar 
és emberi érzéseket kifejező költemény is. 

S ahogy elsorjáztak lelki szemeink előtt Radó Antal nemes életének törek-
vései, alkotásai, feledhetetlenül áll előttünk kissé haj lo t t alakja, ahogy 1936-ban 
óceánjáró ha jó fedélzetén néz a távolba, ahogy a buenos-airesi kikötőben 
fogadják a magyar telep tagja i az óhaza kiküldöttjét , magyarruhás kislányok 
nemzetiszínű kokárdával díszí tet t virágcsokrot nyújtanak á t neki, ahogy a 
buenos-airesi városházán beszél olasz és spanyol nyelven s ahogy élőszóval és 
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rádión lelkesíti idegenbe szakadt honfi társai t a magyar hazához való hűség 
szent gondolatával. Alakja kiemelkedik a tömegből, amely virágot szór elébo 
és lelkesen hallgatja az agg vándor mély hangjának zengését és az öreg poéta 
verses köszönetét a sok szeretetért, megtiszteltetésért. Az elszakadtak hálatelt 
könnyes pillantásai kísérik alakját, mint a mieink is most, hogy egy esztelen 
kor áldozataként, vég'eg elszakadt tőlünk. Rubinyi Mózes. 

Hazánk és a Nagyvilág. A Teleki P á l Tudományos Intézet ú j kiad-
ványsorozatot indítot t meg Hazánk és a Nagyvilág címen. A kiadványsorozat 
célja, hogy a magyarságnak szomszédaival és más népekkel való történelmi, 
művelődési, gazdasági és egyéb kapcsolatait összefoglalja ós reális mivoltuk-
ban bemutassa. A sorozatból a magyar-francia kapcsolatok összefoglalása 
jelent meg elsőnek — Sőtér István tollából. E z t másodiknak Bertha Kelemen 
könyve követte. 

Bertha könyvét1 olvasva az első benyomásunk az, hogy népünk és a své-
dek kapcsolatai a hazánkat és Svédországot elválasztó nagy földrajzi távolság 
ellenére is régiek, jelentősek és sokoldalúak. Huszár Lajosnak Szent István 
pénzeiről szóló tanulmányára támaszkodva rámuta t Bertha például arra, hogy 
Magyarország és Svédország között már a XI. században volt bizonyos köz-
vetett kereskedelmi kapcsolat, ami abban ál lot t , hogy a svédországi leletek tanú-
sága szerint Svédországban Szent Istvántól egészen 1063-ig minden királyunk 
pénze forgalomban volt. Ennek az a magyarázata, hogy Magyarországtól 
északra a XI. század elején még egy államnak sem volt önálíó pénze s magában 
Svédországban csak jóval később indult meg az önálló pénzverés. Ilyformán 
a svédek kereskedelmüket ez időben még idegen pénzekkel bonyolították le, s 
ezek között az első Arpádházi királyok pénze is szerephez ju to t t . Ez annak 
a jele, hogy akkoriban a magyar pénz jó valuta volt s a magyar pénzek finom-
ság tekintetében is fel tudták venni a versenyt az angol ée a német dollárokkal. 
— A magyar-svéd kapcsolatok időrendben következő emlékei irodalmi termé-
szetűek: a XV. század elején eljutottak hozzánk s megjelentek kódexeinkben 
Brigittának, Svédország legnagyobb szentjének vallásos. elmélkedései. A jóté-
konyságáról és szent életéről híres Br ig i t ta életét először a debreceni kódex 
í r ja le 1519-ben, Jézusról való tizenöt imádságát pedig majdnem valamennyi 
kódexünkben megtaláljuk. 

A magyar-svéd kapcsolatok legélénkebbek Erdély függetlensége idején, az 
erdélyi nagy protestáns fejedelmek korában voltak. Joggal szenteli ezért Bertha 
is könyve legnagyobb részét e reformáció és ellenreformáció korabeli kapcsolatok 
ismertetésének. Ez időben, a harmincéves háború korában, Svédország már 
Európa egyik legkomolyabb katonai hata lma volt. Éppen ezért vallásuk védel-
mében feléje fordultak reményükkel a német protestáns fejedelmek, s a svéd 
nagyhatalommal szövetségben kívántak síkra szállni a vallásszabadságért s 
vele egy táborban akarták megvalósítani Habsburg-ellenes törekvéseiket az 
erdélyi fejedelmek is. Közülük Bethlen Gábor volt az első, aki szinte állandó 
diplomáciai kapcsolatban állott Svédországgal, sőt nagy svéd kortársával, 
Gusztáv Adolffal bizonyos mértékig együt t is működött. Egészségi állapota azon-

1 Bertha Kelemen: Magyarok és svédek. Bp., 1946. Teleki-Intézet. 168 1. 
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ban épp a döntő időszakban, az 1620-as évek végén úgy megromlott, bogy a 
szövetségi viszony előnyeit már nem tudta kellőkép kiaknázni. Több sikere volt 
I. Rákóczi Györgynek: ő nemcsak szövetséget kö tö t t Gusztáv Adolf leányával, 
Krisztinával, hanem a hadszintéren is tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy a 
harmincéves háborút mind a svédek, mind pedig az erdélyi fejedelemség előnyös 
feltételek mellett fejezihette be. A svéd kapcsolatok ápolását II. Rákóczi György 
is folytatta: X. Károlylyal egyidejűleg Lengyelországba tört s a svéd szövet-
séges támogatásával a lengyel trónt szerette volna megszerezni. II . Rákóczi 
Györgyben azonban nem voltak meg azok a jeles uralkodói tulajdonságok, ame-
lyek elődeit jellemezték: az európai erőviszonyokat nem tudta áttekinteni s 
hiányzott belőle a hadvezéri képesség meg a bölcs önmérséklet is. Ennek meg az 
európai politikai helyzet hirtelen változásának az lett a következménye, hogy 
a lengyelországi közös erdélyi-svéd vállalkozás kudarcba fulladt: X. Károly 
még idejében visszavonult, II. Rákóczi György hadserege azonban odaveszett, 
ill. fogságba került, az erdélyi fejedelemség pedig elvesztette hatalmát és 
tekintélyét. 

Szívélyes viszonyt t a r to t t fenn a svéd királlyal II. Rákóczi Ferenc is, 
de fegyveres együttműködésre közte és XII. Károly között nem került sor. 
Mindamellett Rákóczi seregében svédek is harcoltak a magyar szabadságért. 
XII. Károly poltavai csatavesztése után egy, körülbelül 500 főből álló svéd 
csapat csatlakozott Rákóczi seregéhez s a magyar felkelés kél nagyobb csatá-
jából dicsőséggel vette ki részét. A magyar szabadság védelmében elesett svéd 
katonák emlékét emléktábla hirdeti a romhányi csatatéren. Az életben maradt 
svéd katonák 1710-ben váltak meg Rákóczi seregétől s tértek vissza hazájukba. 
Királyuk, XII. Károly, csak 4 év múlva követte katonáit, amikor is (1714-ben) 
több évig tar tó száműzetés után Magyarországon keresztül u tazot t haza 
Törökországból Svédországba. Az egykorú feljegyzések szerint hazánk földjén 
mind őt, mind pedig kíséretét nagy lelkesedéssel, szeretettel s magyaros vendég-
szeretettel fogadták. A XII. Károly iránti meleg érdeklődést és hadvezéri tel-
jesítményeinek őszinte csodálatát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, 
hogy gróf Gvadányi József még ugyanebben a században (1792) megírta a 
nagy svéd király életrajzát, s könyvében egyszersmind igyekezett tájékoztatni 
a hazai olvasóközönséget arról az országról is, amelynek legendás királya oly 
sokáig élt népünk emlékezetében. 

Bertha könyvének további részében a 48-as szabadságharc svéd vissz-
hangjával, Kossuthnak a svéd néphez intézett szózatával s a svédországi Petőfi-
kultusszal ismertet meg bennünket. Ezután az újabbkori magyar-svéd szellemi 
kapcsolatok tárgyalása következik. E rész középpontjában természetesen a 
Nobel-díjas magyar tudósok (Szent-Györgyi Albert és Hevesy György) érde-
meinek méltatása áll. A tudományos és irodalmi kapcsolatok ismertetésének 
vannak még szentelve a Magyar kultúrélet Stockholmban és a Svéd irodalom 
magyarul című fejezetek. Röviden foglalkozik a szerző a magyar és a svéd 
művészeti élet közös eseményeivel, a két nemzet művészeinek érintkezéseivel 
s a két ország közönsége előtti bemutatkozásaival, a svéd építőművészet 
magyarországi hatásával, a svéd mintájú magyar szabadtéri néprajzi múzeum 
(Skansen) tervével, a Magyar-Svéd Társaság működésének eredményeivel és 
kiadványaival s a stockholmi Egyetemi Magyar Intézet és lektorátus tevékeny-
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6égóvel is. A magyar-svéd kapcsolatok összefoglaló ismertetésében méltán fog-
lalnak helyet a sporttalálkozókról és a gazdasági kapcsolatokról szóló feje-
zetek. Időszerűbb és megokoltabb befejezést pedig keresve sem találhatott volnit 
a szerző, mint amit könyvében olvasunk. E záró fejezet ugyanis arról a nemes 
és valóban nemzetmentő munkáról tájékoztat bennünket, amelyre a svédek a 
szenvedő magyar nép megmentése érdekében vállalkoztak. Mint komoly igényű 
könyvhöz illik, tar ta lmazza Bertha munkája a felhasznált irodalom jegyzékét, 
amelynek segítségével alkalmunk van a részletkérdések alaposabb tanulmányo-
zására. Jó szolgálatot tesz a könyv végén álló névmutató is. 

A fenti sorok Bertha Kelemen könyvének csak vázlatos ismertetését tar-
talmazzák. E törzsanyagot helyenként ügyesen megválogatott szemelvények, 
részletes leírások, hasznos kortörténeti kitérések tarkít ják. Díszére válnak a 
könyvnek a benne foglalt műyészi kivitelű képek lenyomatai is. 

Amint jeleztem — s amint talán ismertetésemből is kitűnik —, Bertha 
könyve a svéd-magyar kapcsolatok sokoldalú összefoglalása. Természetes, hogy 
a szerző nem lehet a művelődés és az élet mindama területén szakember, ame-
lyekkel könyve foglalkozik. Éppen ezért könyvének hiányai is vannak. Most 
ezekre térek rá röviden. 

Bertha könyvének anyagával kapcsolatosan vannak megjegyzéseim. Mivel 
folyóiratunk olvasóit elsősorban a tudományos és az irodalmi vonatkozások 
érdekelhetik, inkább csak ezekre térek ki. 

Ami először is a magyar és a svéd tudományos élet kapcsolatait illeti, 
e tekintetben Bertha anyagát bizony eléggé szegényesnek és egyoldalúnak talá-
lom. A magyar-svéd tudományos kapcsolatok múltjának megrajzolásához, jelen-
tőségének leméréséhez jóval nagyobb körültekintésre, szélesebb körű előmun-
kálatokra lett volna szükség, mint amennyit Bertha könyve elárul. Semmikép 
sem tudom ugyanis elfogadni Bertha azt a nézetét, hogy: „A magyar Nobel-
díjasok ismertetése előtt néhány sorban foglalhatjuk össze röviden a magyar 
és a svéd tudományos élet kapcsolatait" (107. 1.), illetőleg: „A két ország 
tudósai csak az utóbbi évtizedekben kerültek közvetlen személyes érintkezésbe 
egymással" (108. 1.). A magyar-svéd tudományos kapcsolatoknak már a magyar 
Nobel-díjasok előtt is olyan multjuk van, hogy nem pár soros, hanem pár 
lapos ismertetést és méltatást kívántak volna, s a két ország tudósainak sze-
mélyes érintkezése bizony jóval előbb elkezdődött, mint ahogy Bertha állítja. 

A nélkül, hogy e téren részletes kutatásokat végeztem volna, jómagam 
Reguly Antallal kezdtem volna a magyar-svéd tudományos kapcsolatok történe-
tének ismertetését. Ismeretes, hogy a nagynevű rokonnép-kutató, akinek műkö-
désétől számíthatjuk a szorosabb értelemben vett, rendszeres magyar össze-
hasonlító nyelvészet kezdetét, 1839-ben te t t stockholmi utazásának közvetlen 
következményekép indult el nagyjelentőségű tanulmányútjára. Németországi 
utazásai során Hamburgba jutva el, élete fordulópontjához érkezett: , . I t t az 
európai éjszak közelében, ennek regényesen sötét mythosai, történeti emlékei, 
szabad intézményei úgy mint útrajzokból ismert vadon természete, az éjszaki 
fény s a földsarkon hónapokig le nem áldozó nap; nemzetének rebesgetett 
rokonai, tán évezrek előtt elszakadt nyelvtársai — mind ez most ellenállhatatlan 
erővel vonta őt éjszak felé. Holand, Belgium, a Rajna szép partjai virágzó 
egyetemeivel fel lőnek áldozva a Svéciának" — írja Regulyról Toldy Ferenc 
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(Reguly-Albuin XXII I . 1.) Nem számítva uppsalai kirándulását, egy hónapig 
tartózkodott Reguly Stockholmban. De nem elégedett meg i t t csupán a ter-
mészeti szépségek megcsodálásával, ellátogatott a svéd királyi könyvtárba is. 
„Elhatározó volt jövendőiére a k. [irályi] könyvtárnak látogatása" — írja 

tovább Toldy (XXIV. L): itt ismerkedett meg a finn származású Arwidson 
könyvtárnokkal, aki „a finn-magyar kérdés iránti figyelmét lelkesen táplálta, 
s e nyelv megtanulására célzó szárdokát. megérlelte". Az ismeretség következ-
ménye az, lett, hogy Reguly még ugyanazon évben átrándult Finnországba, 
majd pedig folytat ta ú t j á t nyelvrokonainkhoz. Így vált a rövid stockholmi 
kirándulás Reguly korszaknyitó munkásságának kezdőpontjává. 

Reguly után — azt mondhatjuk — nagyobb megszakítás nélkül, szinte 
állandóan voltak kapcsolatai vagy legalább is érintkezési pontjai a magyar és 
a svéd tudományosságnak. 1869-ben Reguly hagyományainak egyik feldolgozója, 
jeles tudósunk, Hunfalvy Pál tett tanulmányutat Svédországban és Utazás a 
Balt-tenger vidékein című könyve (1871) 2. kötetében 63 lapon be is számol 
észrevételeiről. Nemcsak a korabeli Stockholmot, Uppsalát, Göteborgot és svéd-
országi útvonalát í r ja le igen részletesen és érdekesen, hanem Svédország tör-
ténelmi földrajzát is adja dióhéjban. Könyve 346. lapján (2. kötet) azokrói az 
„Erdélyországot illető oklevelekről" is számot ad, amelyeket a stockholmi levél-
tárban alkalma volt látnia. A svéd nép tulajdonságaira vonatkozó megjegyzései 
találóak, s már Hunfalvy dicsőíti könyvében azokat a svéd erényeket, amelyeket 
azóta is, most is őszintén csodálunk. 

Hunfalvy után Halász Ignácot is meg kell említenünk. Igaz, hogy ő a 
svédországi lappok kedvéért utazott Svédországba (1884, 1886 és 1891), de 
kutatásait mindenesetre oly területen végezte, amelyet a svédek joggal a 
magukénak tekinthetnek. Annál figyelemreméltóbb, hogy Halász magyar létére 
is szép eredményeket ért el a evéd-lapp nyelv és népköltészet megismertetése 
terén, úgyhogy érdemeit legutóbb a kiváló svéd lappológus, Collinder Björn is 
elismerte. — Nem esik szó Bertha könyvében Wiklund Károly Bernátról sem, 
pedig Wiklund — Collinder elődeként — több évtizeden át taní tot ta a magyar 
nyelvet is az uppsalai egyetemen, s a magyar nyelvtudomány ós őstörténet ered-
ményeivel annyira tisztában volt, hogy még a magyarság őshazájáról és faji 
hovatartozásáról is megvolt a maga eredeti véleménye és tanítása. Az Ebert-
féle Reallexikon der Vorgeschichte 3. kötetében ő írta a magyarság őstörté-
netéről és anthropológiájáról szóló részt. Néhány értekezése magyar folyóiratok-
ban jelent meg (1. Nyelvtudományi Közlemények 37. és Magyar Nyelv 23. 
kötet), és kutatásainak eredményei a magyar nyelvtudomány világában erős 
visszhangra találtak (vö. MNy. 4., NyK. 36. és 37. kötet). Tudományos érdemei 
elismeréséül a Magyar Nyelvtudományi Társaság tiszteleti, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia pedig külső tagjává választotta, így kívánván méltányolni 
azt, hogy kutatásaival a magyar nyelvészetre is termékenyítő hatással volt. 
Wiklund az 1890-es években egy évet tö l tö t t Budapesten, nyelvi és nyelvtudo-
mányi tanulmányokat folytatva. Jól megtanult magyarul és élete végéig hűséges 
barát ja maradt az idősebb magyar nyelvész-nemzedék kiválóságainak. — 
Magyar réezről viszont Svédországban végzett kutatásokat Gombocz Zoltán, 
A magyar nyelvhangok bizonyos fiziológiai sajátságainak tisztázására irányuló 
kísérleteit az uppsalai egyetem fonetikai intézetében végezte (1904-ben), s i t t 
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Uppsalában, jelenitek meg (1907—08) vizsgálatainak a magyar fonetika szem-
pontjából rendkívül jelentős eredményei Zur Phonetik der Ungarischen Sprache 
címen a Le Monde Oriental című folyóiratban, melyet egyebek közt éppen 
Wiklund szerkesztett. Uppsalai tanulmányai idején Gombocz a svéd nyelvet is 
elsajátította, s — amint a Nya Dagligt Allehanda is írta halála alkalmából — 
svéd kartársaival mindvégig élénk kapcsolatot tortot t fenn. Utolsó svédországi 
látogatása Klebeisberg Kunó, akkori kultuszminiszter, északi utazásával volt 
kapcsolatos, amikor — 1930-ban — a stockholmi Magyar Intézetet alapították. 
Ezen intézet igazgatója, Leffler Béla, kellő méltatásban részesül Bertha részé-
ről. Legfeljebb azt emelném még ki, hogy Leffler érdemei nem mérhetők meg 
műfordításainak számával, kiváló szervező képességének eredményeivel. Aki 
benne élt valaha egy külföldi ország társadalmában és figyelemmel kísérte e 
társadalom véleményalkotásának forrásait és módját, az bizonyára el fogja 
ismerni, hogy Leffler rendkívüli szolgálatot t e t t hazájának még más eszközök-
kel is: puritán jellemével, természetes, kedves modorával és egyéniségének vará-
zsával sok olyan svédet te t t népünk barátjává, akikre egyébként talán hatás-
talan maradt volna minden nyomdatermék s minden hivatalos propaganda. 
Meggyőződésem, hogy még ma is Leffler Béla emléke él nem egy olyan svéd 
ember szívében, aki kinyújtja segítő kezét a nélkülöző magyar gyerekek felé. 
Leffler volt az egyetlen demokratikus külképviseleti előkelőségünk, aki t nyolc-
évi külföldjárásom ideje a ' a t t megismertem. Ha honfitársa kereste fel, nem az 
volt az első dolga, hogy vele szemben fölényét és hatalmát éreztesse, hanem 
hogy segítségére legyen — korra és rangra való tekintet nélkül. Bár második 
hazájához, Svédországhoz, évről-évre erősebb materiális szálak fűzték, szive 
magyar maradt. Amikor — 1934-ben — a Dél-Bácskából kiutasított magyarok 
egyik napról a másikra otthontalanokká váltak, Leffler Béla sem éjjel, sem 
nappal nem talált nyugalmat. Haladéktalanul gyűjtést indított a svéd társa-
dalom körében a kiutasítottak javára, úgyhogy a magyar társadalomnak már 
12 évvel ezelőtt is módjában volt érezni a svéd ezív jóságát és a svéd társa-
dalom megértését a szenvedők és nélkülözők iránt. — Méltó utóda Leffler 
Bélának Lötz János, ő sem csupán irodalmi működésével tűnik ki, hanem bará-
tokat is tud szerezni a magyar népnek. Lektori működésének kezdettől fogva 
nagy eredménye, hogy intézetében szépszámú hallgatóságot is tudott tobo-
rozni, akik a magyar nyelv megtanulásával és a magyar irodalom megismeré-
sével egyidejűleg a magyar embert is megtanulják becsülni. Tankönyvei (magyar 
nyelvtana, olvasókönyve és magyar-svéd szójegyzéke) méltán érdemeltek volna 
említést Bertha könyvében is. Intézetének egyes más kiadványai (Steinitz 
osztják chrestomathiája és finnugor hangtana stb.) nem csupán a magyar vagy 
a svéd tudományosság szolgálatában állnak ugyan, de értékes bizonyítékai a 
magyar-svéd szellemi együttműködés eredményességének. 

A nlagyar-svéd irodalmi kapcsolatok elsősorban a kölcsönös műfordítói 
tevékenységben mutatkoznak meg, s csak későbbi, eléggé szórványos megvaló-
sulási formájuk a magyar és a svéd írók személyes érintkezése. A műfordítói 
tevékenység mindkét részről eléggé jelentős. A svéd írók közül — amint Bertha 
könyvében is olvassuk — August Strindberg, Verner von Heidenstam és Selma 
Lagerlöf a legismertebbek. Megismertetésükben a legtöbb érdemet Leffler Béla 
szerezte, műveik túlnyomó részét ugyanis ő fordította le magyarra. Abban 
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igazat adunk Berthának, hogy a legújabb svéd irodalom meglehetősen isme-
retlen Magyarországon (128. 1.), de ha már így van, annál inkább szükséges, 
hogy rámutassunk arra, ami mégiscsak ismert. Kiegészítésül meg kell tehát 
említenem, hogy Kner Izidor kiadásában 1929-ben egész kis sorozat műfor-
dí tás jelent meg az ú jabb svéd írók elbeszéléseiből. Anna-Lenah E-ígström, Per 
Hallström, Selma Lagerlöf, Pelle Molin, Ar túr Möller és Vilmos svéd királyi 
herceg azok a szerzők, akiknek elbeszéléseivel i t t megismerkedhetünk. A sorozat 
fordítói Bartha bnre, Hetyey József és Leffler Béla, s ugyancsak Leffler a 
sorozat szerkesztője és az egyes kötetek utószavának írója is. Tizennyolc 
skandináv író magyarul címen is jelent meg egy kisebb skandináv műfordítás-
gyűjtemény — ugyancsak Kner Izidor kiadásában, 1929—31-ben; ebben szintén 
Arthur Möller képviseli a svédeket Az özvegy című elbeszélésével (fordította 
Bar tha I.). Sőt még az 1940-es években is jelentek meg svéd műfordítások: 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen Vövan című regényét Balogh Barna fordí tot ta 
le Tarka szőttes címen, az Aland-szigetekről származó, finn nevű Sally Salminen 
svéd nyelvű pályadíjas regénye, a Katrína, pedig Mezey Dénes fordításában 
jelent meg. Mindkét fordítást a Palladis a d t a ki Skandináv Regények sorozat-
címmel. 

Svédországban a régibb magyar irodalmat Petőfi, Jókai, Mikszáth és 
Herczeg műveinek fordításai képviselik. A legkiválóbb svéd Petőfi-fordító bizo-
nyára Viktor E. öman, méltatásában azonban kissé óvatosabb lettem volna, 
mint Bertha. Efféle megállapítások ugyanis, hogy „öman Petőfi-fordításait 
mindenképen első hely illeti meg az északi népek irodalmában" (104. 1.) és 
hogy ömant munkássága „az összes Petőfi-fordítók között az első helyre 
emelte" (130. 1.), csak akkor bírnak valóságos értékkel, ha a bíráló valóban 
valamennyi (északi) Petőfi-fordító munkásságát összehasonlítva tanulmányozta. 
Hogy ez megtörtént-e, nem tudom, de ta r tok tőle, hogy e nélkül az első helyet 
bírálóink már több Petőfi-fordítónak kiuta l ták (például az északi Petőfi-fordí-
tók közül a finn Manninen Ottónak). — Az újabbkori svéd magyar kultúr-
munkának kétségtelenül egyik legszebb alkotása Madách: Az ember tragédiájá-
nak svéd fordítása (1. 124. 1.), csak az a kár, hogy a fordító nevét nem ismer-
jük meg Beriiha könyvéből.1 — Az újabb magyar regényírók közül Körmendi, 
Ileltai, Tormay Cecil és Zilahy neve vált ismeretessé Svédországban műfordí-
tások ú t ján . Hogy az „ismertség" az utóbbi esetben nem puszta állítás, arról 
magamnak is alkalmam volt meggyőződni, amennyiben A két fogoly fordítását 
magam is láttam még az északi sarkkörön túl is: egy vasúti pályaőr szép 
házikiönyvtárában. Kiegészítésül megemlítjük, hogy Langlet Valdemar lefordí-
t o t t a Márai Sándor Vendégjáték Bolzanóban és Harsányi Zsolt Magyar rap-
szódia c. regényét. Gösta Forsberg őrnagy, a budapesti svéd segítő mozgalom 
jelenlegi vezetője is több műfordítással járult hozzá a magyar irodalom meg-
ismertetéséhez. Az ő fordításában jelent meg Harsányi Zsolt Whisky szódával 
c. regénye meg Deédné Garzuly Mária Magyar asszonyok c. munkája. Az 
e'őbbi nagy sikert a r a t o t t . — A magyar l írát legújabban Pándy Kálimán kultu-

1 Az ember tragédiáját Olof Lundgren fordította le svédre, Mönniskans 
tragedi címmel. A fordítás a Stockholmi Magyar Intézet kiadásában jelent meg 
lí>36-ban Malmőben (Leffler Béla bevezető tanulmányával és Buday György 
művészi fametszeteivel.) 
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rális attasé és IIans-Eric Stenborg Ungersk Dikt című műfordítás-gyűjteménye 
mutat ta Ъе a svéd olvasóközönségnek. 

Befejezésül: a svéd nevek helyesírása általában helyes, de Koncertfcirenivg 
(116. 1.) helyetit Konsertförtning irandó (vö. Konserthus, 112. 1.). Magyar 
szempontból az Akadémia helyesírási szabályzajának (8. kiadás) 274. szaka-
szát ajánljuk a szerző figyelmébe. 

Bertha Kelemen könyve a mondottak ellenére is érdekes, szórakoztató 
olvasmány. Jó szolgálatot tet t vele a magyar-svéd kapcsolatoknak, mert így 
is sok ú ja t nyújt a nagyközönségnek. Érdeklődéssel várjuk a Hazánk és a 
Nagyvilág című sorozat következő köteteit is. Lakó György. 

Vajthó László a Markóban. Azokban a nehéz napokban, amikor az eget 
repülőgépek berregése lármázta be, amikor a csak anyagiakhoz ragaszkodó 
embertársaink aranyukat és ezüstjüket hordozgatták nehéz táskáikban, Vajthó 
László az emlékeihez menekült és végzett életmunkájának áttekintését vetette 
papírra. Nem emlékiratként, még kevésbbé vádiratként, pedig az ismerősei részé-
ről feléje hangzó kérdés: „Még mindig a Markóban?" a meg-nem-becsültetés 
keserűségét ébresztgeti benne. Nem, Vajthó nem vádol, hanem meleg őszinte-
séggel tár ja fel, érdekes és értékes kedvezményezései hogy születtek és mikép 
váltak valóra. 

Az egyik köztük a Magyar Irodalmi Ritkaságok sorozata. Amikor 
az 1929/30. iskolai évben tanítványait két Bessenyei-kézirat kiadására lelke-
sítette, aligha gondolta, hogy a kezdet 63 számból álló sorozattá nő. Nem is 
lehetett akkor még más a célja, csak tanítványainak irodalomtörténeti érdek-
lődését komoly irányba terelni. Később erősödött ez benne a magyar irodalom-
tanítás módszerévé, amikor az ország összes középiskoláit feltüzelte hasonló 
vállalkozásra, maga pedig lehetőséget teremtett a vállalkozás megvalósulására. 
A sorozatnak ez a pedagógiai jelentőség a legnagyobb értéke. De nem kisebbí-
tendő a tudományos jelentősége sem: hiszen ennek a révén került újra a nyilvá-
nosság elé néhány elfeledett, vagy hozzáférhetetlen irodalmi alkotás, így a Besse-
nyei-művek, a Cantus Catholici, Hajnal Mátyás imádságos könyve, Barcsay 
Ábrahám versei, Verseghy Rikóti Mátyása, Medgyesi Pál Lelki ABC-je, 
Károlyi Gáspár Két Könyve, Cseri Péter elbeszélései, stb. Az életrekeltés másik 
oldala: irodalomtörténeti munkák kiadása; az egyetemi előadások sokszoro-
sított szövegéből az ifjúság és nagyközönség kezébe jutott Riedl Frigyes egész 
sereg elmétébresztő tanulmánya, Beöthy Zsolt irodalomelméleti előadásának 
egy része, más kincseiből Péterfy Jenőnek finom kritikái stb. Végül az ifjúság 
is, a nagyközönség is értékes irodalmi anyagot kapott a sorozat antholó-
giáiban: Pázmányból, Temesvári Pelbártból, Kazinczyból, egy-egy város iro-
dalmi emlékeiből. Az emlékező Vajthó jogos önérzettel tekinthet e sorozatára: 
bátorsága meghozta az eredményt, meghozta nemcsak az iskolában, hanem 
azon kívül is, és ezért az eredményért hálával tartozik neki a magyar irodalom-

. történet Géniusza is. 

De szorosabban pedagógiai vállalata, A Tanítás Problémái is hozott a 
mi tudományszakunknak értékes gazdagodást. Elsőeorban Baránszky-Jób László 
kötetére gondolok (A magyar széppróza története szemelvényekben), a Fábián 
István sajtó alá rendezte írói levél-gyüjteményre és az új magyar költők két 
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gyűjteményére. Ezekhez szorosan kapcsolódik a Magyar Írók sorozatából Kar-
deván Károly Madách-tanulmánya és Nagy Sándornak Arany Toldijáról írt 
fejtegetése. 

Ha egy folyóirat szerkesztője a maga érdemének tudja folyóirata irodalmi 
nívóját, sokkalta több joggal vállalhatja a maga érdemének Vajthó mind e 
tudományos eredményt. És mi kötelességünknek érezzük, hogy e kis emlé-
kezés megjelenése kapcsán idejegyezzük elismerésünk és köszönetünk szerény 
szavát. (A) 

Űj Odysseia-íordítás. Irodalmunk a közelmúltban egy értékes műfordí-
tással gyarapodott. (Homeros: Odysseia. Fordította és bevezetéssel elláíta 
Devecseri Gábor.) A homerosi költemények, amelyek részben közvetlenül, rész-
ben pedig a nyugati irodalmak közvetítésével jelentékeny hatást gyakoroltak 
epikus költészetünkre, műfordítás tekintetében meglehetősen el voltak hanya-

golva: kevesen fordították le őket. szakavatott fordítójuk pedig mindezidáig 
alig akadt. Hogy csak a Molnár János XVIII. századi hexameteres Homeros-
fordítása óta megjelent nevezetesebb Odysseia-fordításokról emlékezzünk meg: 
— mivel jelenleg ez érdekel bennünket közelebbről —• 1846-ban jelenik meg 
Szabó István ma már teljesen elavult hexaméteres fordítása; előtte készült el, 
de a körülmények folytán kéziratban maradt Simonyi Imréé. 1866-ban adják 
ki Télfy Iván prózai fordítását, 1884-ben Szász Károly műfordítását, 1885-
ben Radó Antal szemelvényeket mutat be görög anthologiájában, 1892-ben 
ismét prózai fordítás jelenik meg Gyoimlay Gyulától, 1893-ban jelenik meg 
Kemenee (Kempf) József — az eddig említettek közül legtökéletesebb — hexa-
méteres fordítása. 1909-ben Vértessy Jenő rímtelen alexandrinusokban fordítja 
le, 1937-ben Csengery János ugyanebben a versformában, fordítása messze 

felülmúlta a többiekét. Nagy hiányát éreztük azonban egy olyan magyar 
Odysseiának, amely tartalmid és formai hűségre egyaránt törekszik, filológiai 
szempontból is kifogástalan, amellett költői alkotás is. 

Devecseri Gábor könnyedén és tökéletesen oldotta meg a Kazinczyék óta 
állandóan — európai viszonylatban is — időszerű műfordítói problémát, a 
versforma kérdését. Simán gördülő, könnyen folyó hexaméterekben fordította 
az Odysseiát. Ezzel nagyszerűen cáfolja meg a wilamowitzi elv követőit, hogy 
a költeménynek a formáját is á t kell ültetni olyanba, amelynek a használata 
a mi nyelvünkben azonos a költemény eredeti formájának az eredeti nyelvben 
való használatával. Hiszen az eredeti költemény hangulatát a mi naiv epo-
szunk formája: az alexandrinusok nem adhatják tökéletesen vissza, az eredeti 
formától való eltérés p?dig a hűség ellen vét. Devecseri fordítása visszaadja 
az eredeti hangulatát, amennyire a magyar nyelv visszaadhatja a. görögét. 
Nem tesz erőszakot a nyelven, sorai gördülékenyek, természetesen folynak. 
Ha egy kis változtatást eszközöl is a szórenden, az mégsem válik erőltetetté: 

Már hazatért, aki megmenekült ama szörnyű veszélyből, 
mind, túljutva a harcokon és a vizek veszedelmén (I, 11—12). 

Nyelve nem a szokott, hamis pátosztól á t fű tö t t , félig fenséges, félig 
népies műnyelv: Devecseri fordítása modern, egyszerű, szavait a mai köz-
nyelvből veszi, sem nem archaizál, sem nem népdeskedik, de nem is tudálékos-
kodik. Sokkal jobban megközelíti az eredeti eposzt, mint akár Csengery fordí-
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tása is: .ahogy Homeroe saját nyelvén szólt kortársaihoz, ugyanúgy Deve-
oseri is a mai mindennapi életben beszélt nyelven szólal meg. A tartalmi hű-
séghez ás ragaszkodik: sem betoldást, sem kihagyást nem találunk nála. Meg-
van nála az a kellók, ami a fordítást műfordítássá teszi: a költői ihlet, hiszen 

Devecseri maga is költő. Erről az átélt költődségről a köte t tudományos fel-
készültséggel megírt bevezetése tanúskodik: Odysseus a keleti nyugalomvágy 
és nyugati nyugtalanság ötvözete; ha szem elől tévesztenénk, legszebb énün-
ket vinné magával. Az Odysseia a mesebeli varázsszőnyeg. Ezt lát ja benne 
Devecseri ós ezzé akarja számunkra tenni. Értékeiben, élvezhetőségében túltesz 
eddigi Honieros-fordítóinkon, legfőbb érdeme pedig rendkívül könnyed verse-
lése. Modernségével nemcsak a klasszikus műveltségű olvasók érdeklődésére 

ta r tha t számot, hanem a legszélesebb rétegekére is. K. M. K. 

Titkári jelentés. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság titkárának a közgyűlés napján 
nincs más feladata, mint az, hogy az elmúlt év társulati eseményeinek egy-
szerű, de hű krónikusa legyen. Mint krónikás elsősorban azt állapítom meg, 
hogy az 1946. év áprilisában tartott legutóbbi közgyűlésünk óta a társaság 
élete nyugodt, csendes, egyenletes mederben haladt. A háború utolsó évének 
kényszer-szünetei, anyagi és szellemi válságai után társaságiunk volt talán az 
első a hagyományos tudósszervezetök közül, mely működését újra megkezdte, 
s miost, ennek a működésnek egy évére visszatekintve jogosan tölthet el ben-
nünket a megnyugvás érzése. A munkát, amely annakidején kényszerből 
abbamaradt, becsüleittiel folytattuk tovább. 

Mielőtt azonban erről a munkáról részletesen beszámolnék, hadd szen-
teljek néhány percet és néhány kegyeletes szót azok emlékének, akik működő 
tagjaink sorából az elmúlt év folyamán örökre eltávoztak. Halottaink közül 
Viszota Gyulát, társaságunk egykori alelnökét említem elsőnek. Ercsin szüle-
tett 1871-ben; középiskolai tanár, majd igazgató, később a VKM középiskolai 
ügyosztályának vezetője. Széchenyi alakja és működése korán magára vonta 
figyelmét; а húszas éveik nagy Széchenyi-reneszánszába bekapcsolódva annak 
egyik legbuzgóbb munkása letfjt. Nagy gonddal adta ki és. kommentálta 
Széchenyi naplóit és Kossuthtal folytatott írói és hírlapi vitáját a Magyar 
Történelmi Társulat újkori forrásainak sorozatában. Alapos kutatásokkal 
Széchenyi életének srnmo® mozzanatát tisztázta. Az övéhez hasonló fájdalmas 
veszteség Kéky Lajos elhunyta, aki sok más tudományos tiszte mellett egy-
ideig társaságunk t i tkára is volt. 1879-ben született Hajdúnánáson. Az egye-
temen Beöthy Zsolt tanítványa vollt.; középiskolai működése után a Színmű-
vészeti Akadémia t aná ra lett. Császár Elemér halála után szakmánk jelentős 
folyóiratát, az Irodalomtörténeti Közleményeket szerkesztette. Munkásságának 
egyik kedves tárgyköre az újabb magyar széppróza volt; színiakadémiai tanár-
sága idején a múltszázad nagy magyar színészeivel foglalkozott; e két körből 
több tanulmányát közölték folyóirataink. A Kisfaludy-Társaság „Költők és 
írók"-«orozatában három kötete jelent mieg: először Tompa Mihálynak, majd 
Baksay Sándornak, végül mesterének, Beöthy Zsoltnak életrajza. A maga 
ideijében fogalommá vállt Beöthy-féle középiskolai irodalomtörténetet utolsó 
kiadásaiban ő dolgozta át és egészítette ki. Benne nieimicsak szaktudományunk 
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jeles művelőjét gyászoljuk, hanem társaságunk belső életének buzgó szerve-
zőjét is. Az elmúlt év folyamán húnyt el választmányunk három régi tag ja : 
Madzs'ar Imre, Biczó Ferenc és Kőmíves Nándor Kolois. Nehezen fogjuk elfe-
lejteni Madzsar Imre kedves, finom egyéniségét. Tudományszakja szerint 
inkább a történelem és a bölcselet határkérdéseivel s a történelem elméletével 
foglalkozott; a középkori történelem kapcsán azonban latin irodalmunkat és 
krónikáinkat is bevonta érdeklődése körébe. Elismerésre méltó a Szent Gellért 
nagyobb legendájáról írt értekezése. Biczó Ferenc a kaposvári társulati 
leánygimnázium tanára volt: iskolája értesítőjében számos irodalmi tárgyú 
programmértekezés jelent meg. A Dunántúl regionális irodalmát szeretetté) 
gondozta: önállóan megjelent értekezéseiben a magyar nyelv és irodalom 
tanításának kérdéseivel foglalkozott. Kömives Nándor Kolos premontrei 
kanonok a XVII. századi Nyéki Vörös Mátyásnak életrajzát írta mieg. 

Az emlékezés után rátérek most társaságunk működésének ismertetésére. 
Felolvasó üléseinket a nyári nagyvakáció és a téli szénszünetés hónap kivé-
telével rendszeresen, havonta megtartottuk. Felújítottuk társaságunknak azt 
a régi gyakorlatát, hogy egy ülésre két, természetesen nem túl hosszú felol-
vasást tűztünk ki. Társaságunk életerejének bizonyítéka, hogy felolvasóink 
jelentékeny része került ki az aránylag ifjabb, sőt az egészen ifjú nemzedé-
kekből. Felolvasásaink látogatottságával őszintén meg lehetünk elégedve. 

Néhány évvel ezelőtt titkár-elődöm, közgyűlési beszámolóján sajnálattal 
említette meg, hogy amilyen gazdag nálunk a konkrét irodalomtörténeiti kuta-
tás, épp annyira hiányoznak az irodalomelméleti, poétikai tanulmányok ée a 
stílusielíemző kutatások. A most elmúlt év felolvasásainak több mint egyhar-
mada foglalkozott ezekkel a gyéren megművelt területekkel. Solt Andor tag-
társunk a dráma elméletének alapvető kérdéseiről olvasott fel; Dezsényi Béla 
a sajtó és az irodalom határkérdéseit igyekezett részben történeti, részben 
elvi alapon megvilágítani. Az irodalomelmélet egyiküknél semi öncél; mind-
ketten a maguk konkrét, tárgyi kutatása számára akarják az alapfogalmakat 
tisztázni. Dezsényi tagtársunk felolvasását örömmel üdvözlöm azért is, mert 
az ilyenfajta "kutatások hozzájárulnak a szigorúbb érteleimben vetít irodalomnak 
és az irodalom — hogy úgy mondjuk — határszéli területeinek élesebb elvá-
lasztásához. Amrota az irodalmi alapviszony fogalmával dolgozunk, tehát 
irodalmon írók és olvasók valóságos kapcsolatát értjük, fokozott szükség 
volna ezeknek a határszéli jelenségeknek elkülönítésére és rendszeres tárgya-
lására. Ilyen határszéli jelensége az irodalomnak nemcsak a napisajtó, nem-
csak a közérdekű irodalom, hanem mindazok a jelenségek, amelyeket a ponyva 
nevén foglalunk össze; maga az íratlan költészet is idevág; észrevehetjük, 
hogy a modern civilizáció és a mai nagyváros a maga kabaréjával, rádiójával, 
hangosfilmjével, magazinjaival, műkedvelőivel újabb ilyen irodalmonkívüli, de 
az irodalommal határos, sőt vele esetleg össze is vegyülő műformákat teremt. 

Tagtársaink stílusefemző előadásai a magyar próza két nagy mesterét 
választották tárgyul: Szauder József Zrínyi prózai stílusáról, Fecske András 
pedig Kosztolányiról olvasott fel. Kívánatos volna, hogy tovább folytassák 
ilynemű tanulmányaikat; meggondolandó azonban, hogy teljes sikert csak 
akkor várhatunk, ha a stíluselemzést szélesebb körre, az egyének fölé terjeszt-
jük ki, s ilyen módon teszünk szert általános érvényű kutatási szempontokra 
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és stilisztikai eredményekre. — Felolvasóink nagyobb csoportja a magyar 
irodalomtörténetírás régi hagyományát: az összehasonlító filológiai kutatást 
művelte tovább. Idevágott Dégh Linda felolvasása: Arany János és az angol 
népköltészet; Köpeczi Bélától: Bethlen Miklós állítólagos francia önéletleíráaa; 
Gerézdi Robántól: Erasmus és XVI. századi irodalmunk; Gál Istvántól: 
Az angol essay-irodalom hatása újabb irodalmunkra, és Györy Jánosnak nagy 
érdeklődést keltett Anonymus-értekezése. Gálos Rezső felolvasása Arany 
János Bor vitézéről a lélektani szempontoknak az irodalmi kutatásban való 
alkalmazása révén érdemel figyelmet. Egyéni színt jelentett felolvasóink sorá-
ban Tolnai Gábor közvetlen hangú, essay-szerű megemlékezése Kosztolányi 
Dezsőről. Kovács Livia felolvasása a szociális költészetről jelzi azt az érdek-
lődést, amellyel irodalmunk .korszerű jelenségei [elé fordulunk. — Mindent 
összevéve összesen 7 felolvasóülésünk volt, s ezeken 13 felolvasás hangzott el. 
Az üléseket részint a bölcsészeti kiar Magyar Irodalomtörténeti Intézetében, 
részint a Magyar Nemzeti Múzeum tanácstermében tartottuk. Társaságunk 
nevében mindkét intézménynek hálás köszönetet mondok a helyiségek átenge-
déséért. 

Szerény krónikámat egy kívánsággal fejezem be: folytassa társaságunk 
azt a munkát, amelyet az idén végzett, jövŐTe még nagyobb erővel és még 
szebb eredménnyel. 

Barta János. 

Társasági ügyek. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1946. május 11-én tar tot t felolvasó 
üléséről. 

Jelen vannak negyvennyolcan. A felolvasó ülés tárgya: 

1. Dégh Linda: Arany János és az angol népköltészet. 
2. Szauder József: Zrínyi prózai stílusa. 

Budapest, 1946. május 11. 

Gerézdi R. János, jegyző. Alszeghy Zsolt, elnök. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1946. június 15-én tar tot t felolvasó 
üléséről. 

Jelen vannak negyvenöten. A felolvasó ülés tárgya: 

Tolnai Gábor: Kosztolányi Dezsőről. 

Budapest, 1946. június 15-én. 

Gerézdi R. János, jegyző. Alszeghy Zsolt, elnök. 
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Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1946. június 15-én taatott választ-
mányi üléséről. 

Jelen vannak Atezeghy Zsolt elnöklete alatt húszan. 
Megbeszélésre kerül a Társaság anyagi helyzete, mert az infláció lehetet-

lenné teszi a tagdíjakból bejövő és a VKM-tól kapott összegek eredményes 
felhasználását. A választmány úgy határoz, hogy minden bejövő pénzt a Tár-
saság folyóiratának költségeire kell felhasználni. 

Budapest, 1946. június 15-én. 

Gerézdi R. János, jegyző. Alszeghy Zsolt, elnök. 

Jegyzőkönyv 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1946. október 5-én tartott felolvasó 

ü l é s é r ő l . 

Jelen vannak negyvenhármán. A felolvasó ülés t á rgya : 
1. Köpeczi Béla: Bethlen Miklósnak tulajdonított francianyelvű emlékirat 

szerzője. 

2. Solt Andor : A drámai műfajok elmélete. 

Budapest, 1946. október 5-én. 

Gerézdi R. János, jegyző. Alszeghy Zsolt, elnök. 

Jegyzőkönyv 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1946. november 9-én tartott felol-

vasó üléséről. 

Jelen vannak nyolcvanketten. A felolvasó ülés tárgya; 
1. Gerézdi Rábán: Erasmus és XVI. századi irodalmiunk. 
2.-Fecske András1: Kosztolányi prózaművészeite. 

Budapest, 1946. novembeT 9-én. 

Gerézdi R. János, jegyző. Alszeghy Zsolt, elmök. 

Jegyzőkönyv 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaiságnak 1946. december 14-én tartott felol-

vasó üléséről. 

Jelen vannak hatvannégyen. A felolvasó ülés tárgya: 
1. Barta János: Babits Mihály egyetemi előadásai. 
2. Gálos Rezső : Arany János Bor vitéze. 

Budapest, 1946. december 14-én. 

Gerézdi R. János, j e g y z ő . Alszeghy Zsolt, elnök. 
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Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1947. február 8-án tar to t t felolvasó 
üléséről. 

Jelen vannak hatvanegyen, A felolvasó ülés tárgya: 
1. Dezsényi Béla: Sajtó ós irodalom. 

2. Gál István: Angol hatások modern essay-irodalmunkra. 

Budapest, 1947. február 8-án. 

Gerézdi R. János, jegyző. Alszeghy Zsolt, elnök. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1947. február 8-án tar tot t választ-
mányi üléséről. 

Jelen vannak Alszeghy Zsolt elnöklete alat t tizenheten. 
Barta János titkár jelenti, hogy Gulyás József lemondott választmányi 

tagságáról. Majd a közgyűlés időpontját, az esedékes tagdíjak befizetésének 
megsürgetését tárgyalja meg a választmány. 

Budapest, 1947. február e^án. 

Gerézdi R. János, jegyző. Alszeghy Zsolt, elnök. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1947. március 22-én ta r to t t felovasó 
üléséről. 

Jelen vannak ötvenen. A felolvasó ülés tá rgya: 
1. Győry János: Anonymus. 
2. Kovács Livia: A magyar szocialista költészet. 

Budapest, 1947. március 22-én. 
.. . i 

Gerézdi R. János, jegyző. Alszeghy Zsolt, elnök. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1947. március 22 én tar to t t választ-
mányi üléséről. 

Jelen vannak Alszeghy Zsolt elnöklete a lat t tizenöten. 
A Választmány kijelöli a választmány harmadolását megejtő bizottságot 

Alszeghy Zsolt, Barta János és Kozocsa Sándor személyében. 

Budapest, 1947. március 22-én. 

Gerézdi R. János, jegyző. Alszeghy Zsolt, elnök. 
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Jegyzőkönyv 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1947. április 12-én tartott választmányi 

üléséről. 

Jelen vannak Alszeghy Zsolt elnöklete alatt huszonkilencen. 
Az elnök ismerteti a harmadolást megejtő bizottság jelentését, melyet a 

választmány elfogad Űj tagok: Barét i Dez9Ő, Csapláros István, Győry János, 
Juhász Géza, Komlós Aladár, Koyaüovszky Miklós, Lázár Béla, Máté Károly, 
Radé Polikárp, Trenosényi-Wa'dapfel Imre. 

Regényi Sándor pénztáros jelentése. 
Budapest, 1947. április 12-ón. 

Gerézdi R. János, jegyző. Alszeghy Zsolt, elnök, 

Jegyzőkönyv 
a Magyar Iródateimtörténeti Társaság 1947. április 12-én tartott közgyűléséről. 

Jelen vannak nyolcvannégyen. 
1. Alszeghy Zsolt elnök : „A nemzeti klasszicizmus válsága" c. előadá-

sával nyitja meg a közgyűlést. 
2. Az elnöki megnyitó után Barta János titkár jelentésében beszámol a 

Társa-ág életének főbb mozzanatairól: a felolvasóülésekről és az elhúnyt 
tagokról. s 

3. Batizi László ellenőr felolvassa a Társaság pénztárának felülvizsgálá-
sáról szóló jelentését s javasolja, hogy a közgyűlés Regényi Sándor pénztáros-
nak adja meg a felmentést és munkájáért fejezze ki köszönetét. 

4. Az elnök bejelenti a választmányi ülés határozatát a választmány meg-
újításáról és előterjeszti az új választmányi tagok jegyzékét. 

A közgyűlés a javaslatokat egyhangúlag elfogadja. 
Budapest, 1947. április 12-én. 

Gerézdi R. János, jegyző. Alszeghy Zsolt, elnök. 

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Budapest. 

Ellenőri jelentés az 1944., 1945, és 1946. évekről. 

Megvizsgáltuk a Magyar Irodalomtörténeti Társaság számadásait 1944. 
január 1-től 1945 december 31-ig terjedő időszakról — (pénztári könyvet, 
záró?zámadást, vagyonmérleget.) Azt találtuk, hogy a jelzett idő alaJtt a 
bevétetek összege •— 161,748-01 P. A kiadások össziege 150,139'14 P. és így 
a készpénz maradvány 11,608-87 P. volt. — 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vagyona 1945. december 31-én 
36,701 P. volt, ebből készpénz maradvány 11,608-87 pengő, értékpapírok 
92-13 P. egy irattári szekrény 25,000 Pengő. 

Majd folytatólagosan vizsgálat alá vettük az 1946. január 1-től 1946. 
december 31-ig terjedő idő könyvelését, s megállapítottuk, hogy eirre az időre 
zárószámadást összeállítani nem lelhetett, ment a könyvelés' pengőkben kezdő-
dött, majd 1000, mii. bil. és adópengőkben folytatódott s végül forintban 
fejeződött be. — A pénztárkezelés úgy történt, hogy a főleg a Vallás- és 
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Közoktatásügyi Minisztériumtól, a székesfővárostól és a .lomtól befolyt pénzt 
a pénztároe, vagy a szerkesztő azonnal az Egyetemi Nyomdának fizette be a 
folyóirat papírjának és munkadíjának minél kisebb veszteséggel való bizosa-
tására. — Ilyenformán 1946. december 31-én az Egyetemi Nyomda számlái 
és befizetéseink között terhünkre 750 forint különbség mutatkozott ugyan, de 
ezzel szemben a jelzett időpontban az Egyetemi Nyomdánál 2923 ív papír-
készletünk volt, e ez annyit jelent, hogy a jelzett adósság és papírkészlet érték 
közötti különbséget tekintve 1946-ban пет egyenlegünk erősen aktív volt. — 

A különben is értéktelen értékpapírjaink elpusztultak. Irattárunk sértet-
len. — Folyóiratunk megjelentetése biztosítva van. Költségvetés készítése az 
1947. évre egyelőre céltalan. — 

Budapest, 1947. január 1. 
Dr. Kozocsa Sándor s. k. 

Dr. Batizi László s. k. Regényi Sándor s. k. Dr. Solt Andor s. k. 

Felelős szerkesztő és kiadó: Kozocsa Sándor, Budapest, VIII., Eákóczi-út 19. 
47.078. — Egyetemi Nyomda. Budapest, 1946. (F.: Tirai Richárd.) 


