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de ebből nem következik, hogy Döbrentei K. írója előtt közös forrás volt az 
Apor K.-szeí. Horváth szerint Halabori Bertalan nemcsak leíró, fordító volt,. 
hanem javító is, aki egyes helyeket értelmesebbé tett: hogyan van tehát, 
hogy e himnusz 4. versszakátiak 4. sora sokkal jobb az Apor K.-ben, míg 
a Döbrenteiben teljesen értelmetlen, miért ne írta volna le a jobbat, ha. 
előtte volt? Hasonlóképen a Veni Redemptor kezdetű himnusz 4. vers
szakának két első sora sokkal jobb az Apor K-ben: 

Procedens de thalamo suo 
Pudoris aula regia 

Apor K.: Döbrentei K.: 
Zarmazuan 9 tereméből Vtereme bglgl ki lepvén 
tisztásságnak palotaiabol kirali háznak zemerme, 

ez utóbbi egyáltalán nem felel meg a latin szövegnek, míg az előbbi hü' 
és jó fordítás. Ugyancsak e himnusz 7. versszakának harmadik sora: Quod 
nulla nox interpolet az Apor K.-ben: kit sem eg ey megnem seteteithet, a. 
Döbrenteiben: kit eg eei sem vezen közbe, ez utóbbi hűbb fordítás, de az 
előbbi jobban illenék az értelmező Bertalan paphoz. Hivatkozik még Horváth 
a Vexilla regis kezdetű himnusz 2. versszakának 4. sorára: Manavit unda 
et sanguine Apor K.: bel9ll9 ki fola viz vérrel 9ZU9; Döbrenteiben: ver 
vizzel 9zve fol'amek egyik sem jó fordítás, a találkozás talán az «össze» 
szócskában van, de ez nem lehet döntő bizonyíték. Egyetlen találkozás van,, 
amely szembetűnőbb, hogy e himnuszban a piisszótmindaketten kegessegnek 
fordítják kegyeseknek, helyett, de egy ilyen helyesírási hiba nem lehet alap, 
amelyre építsünk. 

Hasonlóképen ingatag alapon áll az Apor-, Döbrentei- és Keszthelyi-
K.-ek rokonítása is. 

Egyébként e vitatható néhány helyet nem számítva a könyv példája 
a lelkiismeretes, körültekintő munkának, mely mindeu tekintetben teljeset 
és tökéleteset akar nyújtani. Nélkülözhetetlen forrásmunkája mindazoknak,, 
akik a középkori magyar versekkel akarnak foglalkozni. Az Akadémia régi 
hagyományaihoz tért vissza, mikor e derék munka megjelenését lehetővé 
tette. Örömmel várjuk a többi kötet megjelenését. 

BOROS ALÁN. 

Zsigmond Ferenc: Mikszáth írói egyénisége mint történeti doku
mentum. Debrecen, Csáthy F., 1923. 8-r., 34. 1. (A debreceni Tisza István 
tudományos társaság I. osztályának kiadványai, I. k., 2. sz.) 

A dolgozat célját és legvégső eredményeit maga Zsigmond így fog
lalja össze (32—33. 1.): «Elismerjük, hogy a kép, melyet Mikszáthról raj
zoltunk, egyoldalú; Mentségünkre szolgálhat azonban, hogy az az egyetlen 
szempont, melyből modellünket néztük, nagyon lényeges, talán épen a leg
lényegesebb. Jellemző nemcsak Mikszátra, hanem egész korára, mi közü
lünk is úgyszólván mindazokra, akiket felnőtt életkorunkban ért nemzetünk 
katasztrófája. Mindnyájan adtuk á blazirtat, a fölényest, szerettük a paródia 
szemüvegen át nézni személyeket és eseményeket, nem hittünk semmiben 
igazan, legkevésbbé egy mindnyájunkat érhető irtózatos veszedelem közeli 
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ilehetőségében». Zsigmond nem vádol senkit, csak megállapít, Annak az 
idealizmusból «kiábrándult», szinte minden értéket csak relatívnak felfogó 
lelkületnek forrásait az utolsó ötven év politikai viszonyaiban, a, természet
tudományos, materialista korszellem hatásában keresi, leggazdagabb és 
legjellemzőbb tükörképét; pedig az egész magyar költészetben Mikszáthnál 
•találja meg. Megállapításait bőségesen megokolja, midőn a szakember biz

tosságával megrajzolja Mikszáth felfogását a vallásos hitről, a szerelemről, 
a történelmi nagyságról és a költészet «sine qua non» törvényeiről. De 
maga e kis füzet is érdekes «kortörténelmi dokumentum». Jele a mai idők 
komolyabbá válásának, azonban nem mindenben vigasztaló. írója az ide
alizmus hajnal hasadását várja s vele a föltámadást (34. 1.), de szerintünk 

• ennek legelső föltétele a szilárd, nemcsak ösztönszerű, hanem értelmi belá
tásból is fakadó meggyőződés az ideális világnézet lényeges tartalmának 
igazságáról. Zsigmond azonban — nem hiszem, hogy félreértettem (pl. 9., 
10.1.) — azt voltakép szükséges, jótékony, de mégis csak «illuziók(-előítéletek)» 
•szövedékének tartja. A,túlzó szkepszis mérge nagyon is mélyre hatott. 

-—— Kocsis LÉNÁRD. 

Dr. Kristóf György: Petőfi és Madách. Kolozsvár, Minerva R. T. 
.1923. N.-8-r. 192 1. 

Az elszakított országi-eszekben a magyar kultúra fölszaggatott talajon, 
-rnyomott hangulatú levegőben új csírának indult. Az első bimbók közül 
való Kristóf György könyve. 

A jónevü tudós a kettős centennárium alkalmából kötetbe gyűjtötte 
Petőfivel és Madách-csal foglalkozó tizenhat kisebb-nagyob dolgozatát; avélet-

4en úgy okozta, hogy ezek legterjedelmesebbike — amely ezelőtt 12 esztendővel 
látott először napvilágot — épen Petőfi és Madách világszemlélete között 
vont párhuzamot. Evvel a munkával megjelenésekor a kritika bővebben 
foglalkozott már, Köréje csoportodul a többi, különböző értékű, de külön-

. böző igényű dolgozat is. Van közöttük hozzászólás fölvetődött problémák
hoz (Lucifer tragédiája), van érdekes adatközlés (Petőfi a népirodalom
ban), hosszabban szól a Petőfi és Madách internacionalizmusának sokat 
vitatott kérdéséről; filozófiai és összehasonlító irodalomtörténeti, tanulmá
nyokból kristályosodott ki az Eötvös és Madách c. dolgozat. A bevezető 
dolgozatok az ifjúságnak szólnak, közülük az első a szerzőnek a kolozsvári 
egyetemen. tartott Petőfi-kollégiumából való és azt a szempontot hangsú-

( .lyözza, hogy Petőfi pályájának rövid tartama, lángelméjének megítélése 
szempontjából: milyen ; döntő mozzanat. Új megállapításai vannak Petőfi 

.János vitézének hatása Arany Toldijára c. dolgozatában is. Föltámadott 
a tenger c. elmefuttatásának a világháború, adott aktualitást. Madách Civi
lizátora, kétszer is elmélkedésre készteti . a szerzőt: egyik dolgozata Szé
chenyi Blickjehez, a másik Aristophaneshez vezeti, el. A befejező. cikk 

.A világirodalom nagy alakjaiból szól; a legnagyobb írók.és müvek krité
riumául a cselekvény harmóniát keltő, etikus megoldását, a tartalmi és 
előadásbeli; őszinteséget és a.nyelv szépségét mondja. Á kötet egésze 
.méltó tépe Kristóf c komoly, töijekvéseinejs, buzgalmának és értékes megálla
pításainak.. • . ' ' '•. ,!. .'_^T<? 


