
ISMERTETÉSEK. BÍRÁLATOK. 

Vörösmarty Emlékkönyve. A költő születésének százados évfordulója 
alkalmából kiadta a székesfejérvári Vörösmarty-kör. Szerkesztette Czapáry László 
dr., a VörÖsmarty-kör titkára. Székesfejérvár, 1900. CXXII. és 384 lap. 

Az irodalom iránti kegyeletnek szép emléke az a hatalmas, negyed
rét alakú szépen kiállított kötet, melynek czímét ezen ismertető czikkely 
fölé írtam. A Vörösmarty-kör adta ki Székesfejérvárott, egyike azoknak 
a vidéki köröknek, melyek föladatukul tűzték ki, hogy a pátriájukban 
született költőknek emlékét ápolják. Szép föladat még akkor is, ha a 
költő nem tartozik azon szellem-óriások közé, a kiket az irodalom törté
nete a nemzet legnagyobb férfiaiként ünnepel, nem csak azért, mert ezzel 
az utókor köteles elismerését és háláját adja meg a kultúrának tett 
szolgálatokért, hanem mély erkölcsi jelentősége miatt is. Beleneveli az új 
nemzedékbe az erény megbecsülésének érzését, elvonja az anyagi czélok-
ért folytatott küzdelmektől, hozzászoktatja, hogy a múló sikerek, kicsi
nyes küzdelmek, könnyű diadalok kivívói helyett azokra fordítása figyelmét, 
a kik egész életükben az ideált szolgálták. Kétszeresen nemes a föladat, 
ha az újra, meg újra ünnepelt költő a legelsők sorába tartozik, ilyenkor 
az ünneplés valódi nemzeti hivatássá magasztosul. 

A Vörösmarty kör nemcsak érezte hivatásának magasztosságát, 
hanem jó érzékkel választotta ki azokat a módokat, melylyel a megye 
lánglelkű szülöttét megtiszteli. Most, hogy elkövetkezett százéves for
dulója Vörösmarty Mihály születése napjának az évenkinti városi ünnep 
helyett országos ünnepséget rendezett, olyan fénynyel, olyan nemes pom
pával, milyen kevés magyar költőnek jutott osztályrészül. Az ünneplés 
nagyszerű jelenetei azonban lassan-lassan elmosódnak az emberek emlé
kezetében, az elhangzott lelkes beszédek visszhangjai elcsendesednek: hogy 
méltóképen megörökítse a kör magát az ünnepséget és a költőt, kiadta 
ezt az emlékkönyvet. 

A könyv, a kettős czélra tekintve, két részből áll. Az első, a 
római lapszámozással jelölt 122 lapon magában foglalja az 1900. év 
decz. 1-én lezajlott ünneplésnek leírását, a másik, terjedelmesebb rész 
majd négyszáz lapon a költő életére, működésére és hatására vonatkozó 
adatok gyűjteménye. E gazdag anyagról nyújtson fogalmat a következő 
rövid tartalomvázlat. 
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Az első rész, az ünnep krónikája híven beszámol a lefolyásá
ról, közli egész terjedelmükben a különböző mozzanatain elhangzott 
beszédeket, pohárköszöntőket és költeményeket, és kiegészíti azokkal 
az ünnepi megemlékezésekkel, melyeket a fővárosban a két irodalmi 
társaság, a Kisfaludy és Petőfi, és az egyetemi ifjúság ünnepén tar
tottak. Nem érezzük magunkat sem jogosítottnak, sem kötelezettnek 
arra, hogy a kegyeletnek ezen az ünnepi szózatait itt méltassuk, mint 
egyszerű krónikások egyszerűen megállapítjuk, hogy mindannyian, a 
miniszterelnöktől kezdve az egyszerű vasúti munkásig a tőlök telhető 
legjobbat, legszebbet nyújtották, érzéssel, lelkesedéssel beszéltek, és azon 
a művészi módon fejezték ki érzelmeiket, gondolataikat, melyet a ter
mészettől ajándékul kaptak. A sok szónoklat közül kiemelem Vass Ber
talan dr. pécsi igazgató (azelőtt fejérvári csisz. gimn. tanár) emlékbeszédét, 
mert terjedelme, negyven nagy lap, a reá fordított tanulmány és gond 
irodalomtörténeti jellegűvé avatják. Nagy szeretettel van megírva, de 
még érdekesebbé teszi a formája: nem az életrajz fonalán halad, hanem 
azt a hatást keresve, a melyet Vörösmarty a korától vett és viszont 
a korára, valamint az utókorra tett, bemutatja Vörösmarty fontosabb 
műveit, és ezen méltatások közölt jelentőségét a politika, költészet tudo
mány és művészet történetében. Hogy a lelkesedés heve egyszer-másszor 
kis túlzásra ragadta, azon nem ütközünk meg, épen mert emlékbeszéd
ben halljuk;x már inkább érezzük idegennek az itt-ott fölcsendülő 
polemikus hangot Erdélyi, Remény és Arany ellen. Az ünneplő sípok és 
fuvolák zenéjéből nagyon kirí ez a — igaz, hogy nem szenvedélyes — 
harczi riadó. A nélkül, hogy beleereszkedném bírálatába, mert még itt 
sem tartom mengengedettnek a bíráló szerepét, csak két megjegyzést 
kívánok tenni. 

A második rész először közöl a Vörösmartyról írott necrologok 
közül hetet, közöttük Tóth Lőrinczét, a kinek Vörösmarty egész életé
ben atyai jó barátja volt, és Salamon Ferenczét; azután két emlék
beszédet, Eötvös Józsefét és Kemény Zsigmondét; két dolgozatot Vörös
marty leszármazásáról és rokonságáról (mind a kettő a Nagy Iván czímű 
folyóiratban jelent meg először), a költőnek két lapra terjedő önéletrajzi 
följegyzéseit, iskolai, egyetemi, ügyvédi bizonyítványait — az iskolaiakat 
fotográfiában — és egyéb okiratait; majd a költő nejére vonatkozólag 
egy-két adatot. 

Erre következik a kötet legbecsesebb része, Vörösmarty levelezése, 
összesen 285 darab levél, az első 1820-ból édes anyjának, az utolsó 
halála évéből, 1855-ből, mikor sokat szenvedett teste-lelke már az utolsó 
hónapokat élte. Ez a harminczhat esztendőre, Vörösmarty fiatal és férfi 
korára vonatkozó gyűjtemény gazdagságával, változatosságával, őszinte
ségével tiszta fényt derít a költő életére. A nagy kincset, melynek jó 
része most jelenik meg először nyomtatásban. Kis mértékben már maga 

1 »Elmondhatjuk, hogy nála nélkül sem Szigligeti és Szigeti, sem Teleki 
és Csiky és a mai kor pleiadjai nem léteznének, sem a Shakspere fordítás, melyre 
Petőfivel, Aranynyal egyesűit, létre nem jött volna.« XXVII. 1. és »Megírhatta 
volna-e Arany a Buda halálát, ha meg nem előzi Zalán futása ?« XLVII. 1. 
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a szerkesztő kiaknázza »Vörösmarty levelezésének ismertetése« czímen, 
bemutatja — a levelek alapján — Vörösmartyt mint politikust, mint fiút 
és családfőt, mint barátot. 

Maguknak a leveleknek összeállításához fér egy par szó. Némelyik
nek nemcsak a szövegét adja, hanem le is írja a szerkesztő, pontosan, 
a czímmel, postai jelzéssel stb., de a legtöbbjénél ez a pontosság hiányzik. 
Még inkább árt a fölhasználásuknak, hogy nem közli rendszeresen, hol 
van a levelek eredetije, vagy ha megjelent, honnan közölte. Egy részük
ről a tartalomjegyzék ad fölvilágosítást, másrészről a csillag alatti 
jegyzet, sokszor egy-egy nagyobb csoport végén számol be a megelőző 
levelekről: úgy hogy gyakran négy-öt helyen is utánna kell nézni, ha 
valamelyik levélnek ilyen adatára van szükségünk. A rendszertelenség 
okozza, hogy hét levélnek egyáltalán hiányzik az őrzés helye a 3., 5., 
6., 43., 251., 267. és 276. levélnek. 

Czapáry dr. a leveleket három csoportra osztja, külön választja a 
politika és közélet jeleseihez, a családjához és a barátaihoz intézett leve
leit. Magam részéről — bár a különféle csoportosításoknak nem tulajdo
nítok sok jelentőséget — inkább az időrendet fogadtam volna szempont
nak, vagy legalább a költő életének egyes fontosabb szakaszai szerint 
állítottam volna rendbe a leveleket, akár Kazinczy, akár Arany János 
levelezésének mintájára. így természetesen lehet vitatkozni, vájjon egyik
másik levél a méltó helyére jutott-e, nem kellett volna-e Vörösmarty 
levelezését Kazinczyval inkább az első csoportba osztani, hiszen az a 
hideg, udvarias viszony, a melyben a két férfiú állott, semmi színét sem 
viselte magán a barátságnak és különben is Kazinczy szereplése a köz
élet terén, mint irodalmi vezér és izgató, volt olyan fontos, hogy őt 
a közélet jeleseihez számítsuk, Ujfalvy Sándor levelét pedig inkább az 
utolsó csoportban keresnők. Mint mondtam, ez az egész kérdés nagyon 
jelentéktelen, a fő az, hogy Vörösmarty levelei, a mennyire egy rövid 
év leforgása alatt lehetett, lelkiismeretesen, pontosan összevannak gyűjtve. 

A kötetet részletes repertórium zárja be, mely időrenden közli 
Vörösmartynak nyomtatásban megjelent műveit és a költőre vonatkozó 
irodalmat 1826-tól (Toldy Aesthetikai levelei) 1899-ig. A fáradságos 
munka pótlásául egy pár adattal itt szolgálunk: Moller Ede értekezésé
ből (Zalán futásáról) az utolsó folytatás a Figyelő 1876. folyamának 
nem a 20, hanem a 21. számában jelent meg, Vozáry Gyuláé (Vörös
marty költői nyelvezete) sem a XIX. kötettől a XXVI-ig (u. o. mint 
a repertórium mondja, csak a XIX—XXI. és XXIII., XXVI-ban. Kimaradt 
a repertóriumból a Szabadság 1879. évfolyamában (181. szám) meg
jelent czikk: Vörösmarty és Bajza életéből és az 1887. évi Nemzetnek 
266. számában világot látott tárcza Vörösmarty első kritikája 1837. 

A szépen kiállított kötetet egy csomó illusztráczió díszíti, Vörös
marty szülőháza, lakóháza, apróbb emléktárgyai stb. Egyrészük meg
felelő, de nem mind. A clichirozás előtt, úgy látszik, nem retouchirozták 
a fényképeket, mert sötétek, elmosódottak, mint például a czímlapon 
Vörösmarty szobra. 

A szerkesztés nehéz munkáját Czapáry László dr. székesfejér vári 
Irodalomtörténeti Közlemények. XI. 16 
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tanár, cziszterczí rendű áldozó pap végezte, nagy szorgalommal, nagy buz
galommal. Elismerés illeti meg a megbízható pontosságáért és azért a 
szerénységért, a melylyel maga háttérbe vonult, hogy magát a nagy 
költőt vagy a régebbi magyarázóit, bámulóit szólaltassa meg. Csak azt 
szerettük volna, hogy ha legalább egy-két fejezetet közöl abból a tanul
mányból, a mely nemcsak Vörösmartynak legméltóbb emlékezete, hanem 
egyszersmind a magyar irodalomtörténetnek igazi büszkesége, »Vörös
marty életrajzáéból és így vagy más valamilyen alkalmas módon meg
tiszteli azt a férfiút is, a ki mindeddig a legszebb babért nyújtotta 
Vörösmarty szellemének. Cs. E. 

Reinhold Köhler, Kleinere Schriften- Herausgegeben von Johannes Bolte. 
Weimar u. Berlin, Emil Felber. (I. Zur Märchenforschung. 1898. XI, 608 1. 
II. Zur erzählenden Dichtung des Mittelalters. 1900. XII, 700. III. Zur neueren L i 
teraturgeschichte, Volkskunde und Wortforschung. 1900. XV, 659. A három 
kötet ára 46 márka.) 

Köhler Reinhold kézirati hagyatékából, kevéssel a hangyaszorgalmú 
gyűjtő és fáradhatatlan jegyzetező halála után, Schmidt Erich és Bolte 
János gondos szerkesztésében egy sor értekezés jelent meg,1 a melyeknek 
a népmesét és a népdalt illető tartalmához élénken óhajtott kiegészítésül 
járul a czímben írt három kötet. Kiadójuk, az összehasonlító irodalom
történetnek ma Németországban egyik legszorgalmasabb munkása, az 
elhunyt jeles mester szelleméhez teljesen méltó kegyelettel gyűjtötte össze 
és rendezte el e számos helyen szétszórt, változó terjedelmű, de egytől-
egyig igen becses dolgozatokat, a melyek némelyike csak pár sornyi, 
míg mások egész kis tanulmánynyá kerekednek ki; azonban valamennyin, 
még oly töredékes és alkalomszerű voltuk mellett is, végig vonul szer
zőjük egyéniségének páratlanul vonzó kedvessége: az a magasabb czél 
szolgálatában nem csekély önmegtagadással önmagát nemesítő mikrologia, 
a mit a Grimm-testvérek iskolájából kikefült kutatók egyike sem gya
korolt több kitartással és gyümölcsözőbb fáradsággal, mint Köhler 
Reinhold. 

Egyéniségén kívül, az igaz, hogy már a hivatalos állása is erre 
a munkára szerelte föl Kohlért. Évek hosszú során át a weimari könyv
tár őreként, annak kincsein kívül hazája és a külföld irodalmi termékei
hez is aránylag könnyen hozzáférve, páratlanul kedvező helyzetben élhe
tett, csendes agglegényi otthonában, hasznos kedvtelésének. Távoí a 
nagyváros idegromboló forgatagától, s mégis a választékos izlés, a tisztult 
műveltség egy nemes hagyományok szentélyévé avatott középpontjában 
lakott, s a családtalan egyedüllét ridegségétől is megóvta őt két nőtest
vérének szerető gondossága. E jó lelkek önzetlen hűsége még az elhunyt
nak emlékére és szellemi hagyatékára is kiterjeszti ápoló kezét, mint azt 
hátramaradt iratainak kiadói hálásan elismerik. Az ő leírásukból eleve
nednek meg előttünk a kedves ember jóságos arczának kimondhatatlanul 
szelid vonásai, melyek e kötetek másodikát díszítik; míg a harmadiknak 
az elején egy kisebb képmás, legalább a vállra omló hullámos fürtjeivel, 

1 Berlin, Weidmann 1894. 
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mintha Rückertre akarna kissé emlékeztetni, de az arczban ennek kemé
nyebb vonásai nélkül. Ez ártatlan kaczérkodással a még kiforratlan ifjú 
a közelmúlt romantikának látszik hódolni, a melynek egyik legbecsesb 
gyümölcsét, a multak emlékeinek hű megőrzését, egész életére hivatásul 
vitte magával a germán philologia hőskorából. Szinte nőies szendeségű 
tekintete a művészi vágyak és a csupán műbecslő képesség között a 
bölcs resignatio útját látszik keresni. Elég hamar meg is találta, mikor 
a nagyok és kicsinyek, sőt a legkisebbek, a névtelenek alkotásainak hűséges 
számtartójává szegődött, jelmondatául az evangélium e szép szavait tűz
vén ki maga elé: Colligite fragmenta, ne pereant! 

Sokan ismételten kifejezték még Köhler életében, mennyire saj
nálják s milyen kár, hogy ez a rengeteg tudású és kifogástalan módszerű 
irodalombuvár sohasem érezte magát valamely nagyobb konczepcziójú, 
rendszeresebb munka megírására indíttatva. Lehet, hogy ebben határtalan 
szerénysége és ritka mértékű. önbirálata állotta az útját, a mely épen 
módszerének a szigorúsága miatt, a kisebb részletkérdésekben sem engedte 
őt soha odáig jutni, hogy valamely tárgyban, a melynek a roppantul 
elágazó szálait korokon és népeken keresztül kutatni soha el nem fáradt, 
az aktákat legalább egyelőre lezárja, s akárcsak ideiglenes következ
tetéseket vonjon le búvárkodásának addigi eredményeiből. Ezt ő rendesen 
másokra, nálánál többnyire jóval kisebb tudású, de tán épen ezért meré
szebb munkásokra bizta; a mint egyáltalán senkisem dolgozott talán 
többet mások számára és önzetlenebbül, mint ő, a kitől teljesen idegen 
volt a legtöbb szenvedélyes gyűjtő szinte irigy féltékenysége. 

Bizonyára ezért nem gondolt életében arra, hogy töméntelen, külön
féle nyelvű folyóiratban elszórt közleménye és mások gyűjtéseihez vagy 
kiadványaihoz írt becses jegyzetei valaha együtt lássanak napvilágot. 
Azért maradt ez a munka két hálás tisztelőjére, kiknek egyike, a jelen 
alkalommal ismertetett három kötet kiadója, számos becses pótlékkal egé
szítette ki részint az elhunytnak utólagos jegyzeteiből, részint pedig a 
sajátjából e dolgozatokat.. 

A három kötet elseje, melyet csak a napokban, több mint két 
évi időköz múlva követett a másik kettő, tartalmával kevésbbé tartozik 
e folyóirat keretébe; épen azért annak idején másutt (az Ethnographia 
1899. évi X. kötetében, 324. 1.) hivtam fel rá a figyelmet. A második 
és harmadik azonban szorosabb értelemben vett irodalomtörténeti, bár 
szintén jórészt nem egy-egy irodalom szűkebb körében maradó, hanem 
rendesen összehasonlító dolgozatokkal és adalékokkal van tele, a melyek 
között számosával vannak a mi régibb irodalmunk tárgyaival kapcso
latosak. 

Csakis ezeknek a felemlítésére kívánok ezúttal szorítkozni, röviden 
megjelölvén, a hol tehetem, azt az irodalmi vagy népköltési termékün
ket, a mely a Köhler illető czímével valamelyes vonatkozásban van. 

A II. kötet a germán és román irodalmak többnyire közös közép
kori mondatárgyaival foglalkozik, a melyek a középkori műveltség közös 
forrásai és még közösebb terjedési eszközei miatt a többi népeknél is 
meghonosodtak. Kiváltképen a szentek legendái váltak ily úton közkincs-

16* 
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csé; de ezek mellett a világi elbeszélő költészet nem egy terméke is, 
a melynek szinte csodaszerű közkelete a legmerészebb elméletek kiesze-
lésére ösztönözte a hasonlítgaiásukkal foglalkozókat. Ez elméletekkel 
Szemben Köhler mindig a legóvatosabb tartózkodást tanúsította. Minden 
meddő polémia elől kitérve, egyszer-egyszer mégsem tartóztathatja magát 
legalább attól, hogy a népmeséket illetőleg pl. Angelo de Gubernatis 
kalandos mythologiai magyarázatait a nála különben szokatlan irónia hűs 
szellőjével ne legyintse meg. (I, 349.) Többnyire egyes középkori szö
vegek kiadóinak a mulasztásait pótolja Köhler, mikor az illető művek 
forrásainak a legaprólékosabb gonddal utána járva, ezzel mindjárt a kér
déses alkotás költői értékének a megállapíthatására is olyan mértéket ád 
a kezünkbe, a mely biztosabb és kétségtelenül tudományosabb a meddő 
aesthetizálásnál. Egyes elbeszéléstárgyak, sokszor csak mozzanatok, köl
tői Szólásformák, szálló igék s még ezeknél is csekélyebb morzsák, lát
szatra semmiségek eredetét kutatva, nála az Összehasonlítás fáradságos 
munkája rendesen előre nem is sejtett műveltségtörténelmi tanulságokat 
derít ki, a melyek legjobban megkülönböztetik az ő módszeres eljárását 
a legtöbb dilettáns párhuzam-vadász fölszinességétől. Igaz, hogy még az 
ő szigorú fegyelmű munkája sem vezet mindig teljesen biztos és végle
geseknek tekinthető eredményekhez; de ilyenkor ép abban vallja magát 
igazi philologusnak, hogy elhamarkodott következtetés helyett inkább 
nyiltan hagyja az illető kérdést, sohasem röstelve beismerni, ha valahol 
még hézag van az adataiban; sőt azt is mindig dicséretes önkritikával 
felemlíti, ha egy-egy adata nagyritkán elnézésből került a többi közé s 
nem egészen helyes. Ebben a példás lelkiismeretességben van Köhler dol
gozatainak, egyébként is mintaszerű módszerességük mellett, a legna
gyobb nevelő értékük. Azért kell hálásaknak lennünk a kiadó iránt, a 
ki e részben ma már nehezen hozzáférhető, időszaki vagy alkalmi köz
leményekben szétszórt becses anyagot könnyen megközelíthető alakban 
juttatta közhasználatra; mert az összehasonlító tárgy- és stiltörténet elég 
bonyolódott útvesztőiben alig tudnánk manapság jobb vezérfonalat aján
lani, kivált a kezdők számára, mint e három nagybecsű kötetet. 

Első sorban természetesen a germán és román irodalmak kutatója 
lesz rajok utalva; de az egyetemes népköltészet búvára is vajmi gyak
ran fog, főkép az első és a harmadik kötethez folyamodni felvilágosí
tásért, a miben az elég kimerítő tárgymutatók is jó szolgálatot tesznek. 
Csak az első kötetét óhajtottuk volna még részletezőbbnek. A minket 
különösebben érdeklő II. kötet gazdag tartalmát a kiadó a következő öt 
csoportba osztotta: A. Vallási tanítás és elmélkedés (15 dolgozat). B.-
Legendák (24 dolg.) C. Hősmonda (11 dolg.) D. Műeposz és trufa-
költészet (19 dolg.). E. Novellák (14 dolgozat). 

Az első csoportból négy az ember teremtésének és az emberi ábrá
zatok csodálatos különféleségének szenttörténeti (ill. apokryph) hagyo
mányaival foglalkozik. (V. ö. a mi Debreczeni- és Teleki-codexünk Ádám 
és Éva legendáival.) Az emberi arczok csodálatos változatosságára yonat-
kozó találós kérdés benne van a Sz. András legendájában is, a melynek 
magyar szövegét a Leg. aur. 2. fej. nyomán 1. a Debr.-codex 3 — 8. 
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lapján. A hetedik czikk a sir hoszszáról szól s a Visio Philiberti e két 
sorát kommentálja : 

quid valent palatia pulchra vei quid aedes ? 
vix nunc tuus tumulus Septem capit pedes.1 

E nevezetes középkori tanköltemény magyar fordítása tudvalévő
leg a Nádor-codex 307. s k. lapjain olvasható s az idézett sorok 
magyarsága így szól: 

(315. I.) Mith haznalnac a nag palotac, mit a nag hazac, micoron 
atte feröd c'ak aleg foglal heth lab riomdekot. 

V. ö. még a Bod-codex 5. lapján lévő példával és a Lobkowitz-
codex párhuzamos helyével. 

A nyolczadik czikk a Disciplina cleriscalisból ismeretes »Sum, 
quod eris; quod es, fui ipse« számos változatából köt bokrétát. A kilen-
czedik az örökkévalóság egy nagyon elterjedt, népköltészeti feljegyzé
sekből nálunk is többszörösen előkerülő képét tárgyalja. E kép a mér-, 
hetetlen idők végtelenségét a roppant kősziklával szemlélteti, melyből egy 
madárka minden ezredik évben egy kásaszem tizedrészével egyenlő mor
zsát köszörülne le a csőrével, de valamikor még így is elfogyna; holott 
a pokolban szenvedők kínja még boldogság volna, ha ennyi idő alatt 
véget érne. E prédikátoroknál vajmi gyakori képet Köhler egész a XIV. 
század első felében (1300 —1365) élt Suso Henrik mystikus irataiig 
kiséri vissza, de egy buddhista és egy mohamedán párhuzammal is 
egybeveti. 

A következő czím a legerősebb dolgok sorozatával foglalkozik, a 
melynek egyik változata népmesei köntösben is járatos, a másika pedig 
a Gesta Romanorum szerfölött rugalmas keretébe is beléférkőzött. (Oesterley 
kiad. 258.) A 16 a. fejezet annyiban közelebbről is érdekel bennünket, 
hogy egy a bibliai Józsefről szóló mondát Attila udvarába áthelyező 
szöveghez fűződik. E több keleti és nyugati változatú monda arról szól, 
hogy valamely csudaszép ifjú vagy leány váratlan megjelenése az asz
talnál ülő társaságot annyira megbűvöli, hogy a rája feledkezett vendé
gek a kezükben lévő gyümölcs helyett késükkel a kezüket vágják meg. 
Ugyanezt a mondát tárgyalja a 16 b. czikk is. 

A bibliai apokryph legendák költői szépségekben oly gazdag termé
keinek pompázó kertjébe vezet a 17. dolgozat is, a mely a Sába király
nőjének a keresztfa eredetével egybefonódó mondáját kiséri vándorútján. 
(V. ö. a szent kereszt feltalálásának a Leg. aur. 68. fejezetében olvas
ható történetével és az Érdy-codex 288. s k. lapjainak ezen alapuló 
részeivel.) A 19. czikk a Jézus gyermekségének apokryph evangéliumai
ból s az ezeken alapuló szövegekből többszörösen variált fejezetet ismer
teti, melynek gyermekded kedvessége a vallásos költészet egyik legbájo
sabb terméke. A kis Jézus játék közben agyag korsócskáját a napsu
gárra akasztja, a hol az függve marad; míg más gyermekeké, kik Őt 
ebben utánozni akarják, leesik és összetörik. Más változat szerint maga 
a kis Jézus nyargal a napsugáron, holott az őt utánzó gyermekek lees-

1 A Karajan-féle szöveg szerint, melyet Köhler idéz. 
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nek és a karjukat meg a lábukat törik. De az isteni gyermek aztán 
meggyógyítja őket. Számos, hasonló tőből fakadt Krisztus legenda írja 
körűi ugyanez alapgondolatot a mi népköltési gyűjteményeinkben is. 
Ugyané körbe tartozik s nálunk is honos a köv. fejezetben említett 
Krisztus-legenda is, a mely arról szól, miért nem tudják ma már az 
emberek a haláluk idejét. A 21. közlemény a »segíts magadon s az 
Isten is megsegít« ó- és középkori meseváltozatait illeti. A 23. a két 
Szt. Jánosról, a keresztelőről és az evangélistáról szóló híres középkori 
vitának prózai és verses feljegyzéseit állítja egybe, mely utóbbiak közül 
a 116. lapon még kéziratban lévőnek említett azóta ki van adva Dreves, 
Anal. Lymn. medii aevi . . . . 

Köhler bámulatos szorgalmának és a középkori irodalom roppant 
tág mezején való ritka jártasságának legbecsesebb emlékei közé sorolandó 
a 25. és 26. dolgozat, melyek elseje Hugo v. Langenstein »Martina«-
jának, másodika pedig Richard Rolle of Hampole »The Pricke of Con-
science« ez. költeményének forrásait kutatja fel, helyrehozván a kiadók 
mulasztását, a kik e fáradságos munkához vagy nem éreztek magukban 
elég kedvet, vagy nem volt meg a hozzá kellő tárgyismeretük. Mind a 
két, a többi közül már terjedelmével is, még inkább pedig páratlanul 
becses utalásaival kiváló tanulmány hazai • codexeink forrásainak szem
pontjából is beható tanulmányozásra érdemes. Ez ismertetés szűk kere
teihez és szerény feladatához képest itt csak annyit jelzek, hogy a 
Langensteini Hugó költeményének forrásaiul kimutatott középkori mun
kák nem egyike a mi középkori barát íróink kezén is sűrűn forgott; 
s innen a számos, többé-kevésbbé párhuzamos, vagy legalább is közelről 
érintkező hely, mely a Bod-Lobkovitz- és a Nádor- meg a Guary-codex, 
és még több más nyelvemlékünk tartalmából emlékezetünkbe tolul, mikor 
Köhler ez értekezéseit ezúttal ismételten lapozgatjuk. Ilyenek közül 
különösen kiemeljük a Bod- és Lobkovitz-codexeknek az ember három 
fő ellenségéről szóló szép elmélkedését, a több codexünkben részletezett, 
de különösen a Sándor-codexben kimerítően tárgyalt mennyei örömeket, 
az u. o. és egyebütt, kivált a Nádor-codexben félelmes színekkel rajzolt 
pokoli kínokat, stb. 

Az utóbb felsorolt czikkek már a 16 a. jegyűtől kezdve a kötet 
második csoportjából valók, s innen még a következőket említjük meg 
csak egész röviden: A 28. a. és 6. a Gergely-legendával, a 29. az 
ehhez nagyon hasonló Albanus-mon&kvaX, a 30. egy szintén ugyané 
körbe tartozó harmadik tárgygyal foglalkozik iéen behatóan. Az előbbi 
kettő a Gesta Romanorum irodalmának is becses kiegészítése, a mennyi
ben a középkori gyűjtemény Üesterley-féle kiadásának 81. és 244. feje
zeteire is vonatkozik. Ugyanide tartozik a 32. is, a mely a Querianus 
császár történetét hasonlítja egybe keleti változataival, s így a forrásáig 
igyekszik ez érdekes mondatárgyat visszakísérni, a mely minden való
színűség szerint még a rabbinistikus hagyományoknál is régibb rétegek
ből buzgott fel. 

Közelebbről érdekel ismét bennünket és a saját régibb irodalmunk 
szempontjából is nagybecsű a 35 dolgozat, melynek tárgya a Érdy-codex 
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508—515. lapján olvasható »Exemplum mirabile« tartalmával szorosab
ban érintkezik; de ugyanebbe a körbe tartoznak mindazok a mondák is, 
a melyeket nemrég csak futólag említhettem a »Katholikus Szemle« 
1900. évi kötete 529—532. lapjain, »A mennyei madárka« czímen. 
(V. ö. az ott id. párhuzamokkal a Köhler és Bolté pótlékaiban fölhal
mozott rengeteg irodalmat, s azóta még Marcus Landau egy értekezését 
a »Münchener Alig. Zeit.« tavalyi évfolyama mellékleteiben, »Zeitmärchen 
und Märchenzeit« czímen.) 

A III. kötet még változatosabb tartalmából csak annyit is, mint 
a Iléból megemlíteni, jóval meghaladná e rövid ismertetés kereteit, a 
miért is csupán annak ismétlésére szorítkozom, hogy ennek a két rend
beli dolgozatai, úgy az újabb irodalom történetére vonatkozók, mint a 
népköltészet és a többi néphagyomány köréből vettek, nem egy helyen 
érdekes világot vetnek a saját irodalmunkra és a mi népköltésünkre is. 
Nem mulaszthatom el azután mégis legalább a 26. fejezetet illetőleg 
megjegyezni, hogy Werner Zakariás »Der 24. Februar« ez. végzet
tragédiájának a tárgya, illetőleg e tárgynak egyelőre legrégibbül elérhető 
feljegyzése magyarul is megvan már a XVIII. század első felében Taxonyi 
János Tükreiben. (L. az első, 1740. évi győri kiad. I. köt. 346. lapján.) 
Taxonyink forrását, Stengel György jezsuita példatárát, melynek 1651. 
évi ingolstadti kiadása a III. köt. 7. fejezetének 5. §-ában (83. 1.) egy 
még régibb feljegyzésre (Anton Balingbemin Zoopaed. tit. Hospitalitas) 
hivatkozik, Köhler egybevetései között nem találom. 

Nem fejezhetem be ez ismertetést a nélkül, hogy újból a legme
legebben ajánljam Köhler adatokkal zsúfolt dolgozatainak e három testes 
kötetét mindazok figyelmébe, a kiket irodalomtörténeti vagy népköltészeti 
téren mozgó kutatásaik közben egy-egy tárgy korról korra s néptől 
néphez vándorlása és változatos alakulása érdekel. Megbízhatóbb kalauzt 
és több tanulsággal bővelkedő útmutatót ez idő szerint aligha találhat
nának a weimari könyvtár néhai tudós őrénél, a kinél bőkezűbben alig 
osztotta valaki egy egész élet untalan fáradságával egybehordott szellemi 
kincseit. S ha mozaik képeknél egyebet nem is rakosgatott e bámulatos 
szorgalommal egybegyűjtött kövecskékből, e mikrologus munkának a 
becses anyagon kívül, a melyből került, maradandó értéket ád elrende
zésükben a kifogástalan módszer, a szigorú kritika és a választékos ízlés. 
Csupa oly tulajdonság, a mely a szenvedélyes jegyzetező szeretetreméltó 
egyéniségének kedves vonásai mellé szegődve, hálás emlékezetet biztosít 
számára az utódok és a nyomdokain járók szívében. Nem is szólván 
azokról, a kik derűre-borúra teli marokkal merítenek a nála felhalmozott 
garmadából, a nélkül, hogy mindig szükségesnek tartanák a gazdát 
megnevezni, a ki verejtékében szántott, vetett és aratott is ott, a hol 
ők már csak a készből szemelgetnek. Igaz, hogy ezek csak verebek, a 
kikkel a jószívű gazda még annyit sem törődik, hogy madárijesztőt 
állítson ellenük, mert azt tartja, hogy jut is, marad is. Köhler szellemi 
hagyatékából az összehasonlító irodalomtörténet hangosan csiripelő, de 
önállóan dolgozni restellő verebei még nemzedékek során keresztül szemel
gethetnek. Áldásos munkájának a nyomdokait még a hálátlan epigonok 
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sem enyésztethetik el; mert ha a lopott magból itt-ott dús kalász érik, 
az is az ő dolgos kezét dicséri, jusson bár mások neve alatt forgalomba. 

KATONA LAJOS. 

Geschichte der französischen Litteratur von den ältesten Zeiten bis zur 
Gegenwart von Prof. Dr. Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirsch-

feld, mit 143 Abbildungen im Text 23 lafeln in Farbendruck, Holzschnitt und 
Kupferätzuug und 12 Faksimilie-Beilagen, Leipzig und Wien. Bibliographisches 
Institut. Ára kölve 19 kor. 20 fill. 

Pompás és igen érdekes munkát bocsátott ki nem rég a lipcsei 
»Bibliographisches Institut« nevű kiadó czég, mely munkának teljes czí-
mét fönn közöltem. E könyv, mely a kiadó czég által közrebocsátott 
illusztrált irodalomtörténetek negyedik és utolsó részét képezi, kiállításra 
nézve hasonlít a Beöthy Zsolt által szerkesztett »Magyar irodalomtörté
net «-hez, beosztásra nézve azonban sokban különbözik ettől. Míg Beöthy 
a »Magyar irodalomtörténet «-ének megírásában körülbelül 40-en vettek 
részt, a franczia munkát csak kettő végezte, a mi egységes voltát csak 
emelte. 

A mi e mű gazdag illusztráczióit illeti, az közel áll Könneckerf 
»Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Litteratur« ez. munkájához, de 
ez is inkább csak képeket és illusztrácziókat nyújt, valamint az ezekhez 
szükségelt leglényegesebb magyarázatokat. 

Könyvünk első részét, mely a legrégibb franczia irodalmi emlékeket 
és a franczia irodalom középkorát tartalmazza, Suchier irta. Paris Gaston, 
Petit de Juleville idevágó művei nyomán és Gröber »Grundriss der 
romanischen Philologie« híres munkájának fölhasználásával. A könyv 
ezen része határozottan a kevésbbé sikerült, a mennyiben ez a rész a 
régi és igen könnyen mellőzhető művek czímeinek fölsorolása által oly 
szárazzá válik, hogy a laikus közönség, melynek a franczia irodalom
történet első sorban szánva van, annak olvasásában igen könnyen beleun. 
Igaz, hogy a szerző helyzete is nehéz volt, nem akarta a régi híres 
kéziratokat, jellemzetes munkákat és ezek tartalmát mellőzni, de első 
sorban nem lett volna szabad megfeledkeznie, hogy nem a tudós szá
mára" készült e munka, hanem a nagy közönségnek, mely könnyen meg
érthető élvezetes irályban megszerkesztett irodalomtörténetet kivan, nem 
pedig nehézkes bibliographiai lexikont A szerző úgy látszik inkább mély 
philologiai és bibliographiai tudományát akarta e műben csillogtatni, 
melyet mellesleg mondva megbámulunk, de nem adott népszerű nyelven 
irott érdekesen tárgyalt irodalomtörténetet. 

Sikerültebb mind irályra, mind beosztásra nézve a könyv második 
része, melyet Birch-Hirschfeld írt meg. Nem hemzseg ezen rész a sok 
bibliograhiai adattól, a művek tartalmát csak ott adja, a hol igen szük
séges, irálya pedig népszerű könnyed és igen élvezetes. 

Határozottan a könyv legsikerültebb része a XIII. fejezet, t. i. 
XIV. Lajos korának ecsetelése (425—479. lapszám), a hol Sévigné asszony 
Bossuet, Fénelon, Moliére, Corneille és Racine igen sikerült jellemzését 
találjuk. A franczia irodalom legújabb történetének fejtegetésére összesen 
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74 oldal jutott, melyen az oly gazdag franczia irodalom minden ágával 
kellett a szerzőnek foglalkoznia. Hogy ez mily felületesen és rapsodiku-
san történt elképzelhető, ha tekintetbe vesszük ama nagy anyagot, mely 
itt feldolgozásra jutott. 

Teljes elismerés illeti e mű technikai részét. A könyv nyomdai 
kiállítása tiszta és ízléses, különösen a műhöz mellékelt illusztrácziók min
den tekintetben sikerültek. Mint rendkívül sikerült részeket idézzük 
Froissartnak a Foix-i udvarba való megérkezését, mely kép a boroszlói 
városi könyvtárban őrzött még 1469-ben Aubert Dávidtól rajzolt kép 
után készült (242 1.), vagy a Chartiers »Quadriloque« munkájához 
készült ajánló képét (258. 1.), vagy a »Les fétes de Bacchus« ez. ballet 
utolsó jelenetét feltűntető illusztrácziót (478. 1.) mely mindannyi a typo-
graphiának remekművei. A többi illusztráczió, valamint a színes fametszet 
és több fac-similét feltüntető kép a derék mű érdekességét még növeli. 

E munkához — mint a szerzők magok írják — egy kisegítő kötet 
is készül, mely az e műben hiányzó biographiai adatokat és az egyes 
képeknek bővebb magyarázatát fogja tartalmazni. E művet a hallei 
Niemayer czég fogja kiadni. Kétségkívül e mű a főművön tapasztalt 
többnemű hiányoknak pótlására lesz hivatva. 

Nagyon kivánatos volna, hogy a szerzők az előszóban nyilvánított 
ama kívánságukat, hogy e mű hozzájáruljon ahhoz, hogy »a franczia 
nép nemzeti irodalma gazdag és különleges szellemi kincsei a német 
népnek hozzáférhetőbbek és elfogulatlanul méltathatóbbak legyenek,« tel
jesen elérjék. 

T.T. 

cr^c^gn* 


