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amely csak téglát hord, ezeket a nagy dolgokat nem látta meg, mert nem 
is tudja, mi az a fejlődés. Egyáltalában nem ért semmihez. Benedek sokkal 
tisztábban lát mindent. A modern magyar drámairodalom pl. (Molnár, Szomory) 
nem modern, nem dráma és nem irodalom — de épen annyira magyar, 
mint a nagyvárosi magyar élet — tehát magyar. Mert a hivatalos irodalom
történet tagadja. 

Ezek után nem kell részleteznem, hogy mit ír Móriczról, Adyról, 
Babitsról. Móricz igazibb művész — mondja — semhogy moralizálna. 
A parasztja trágár beszédű és érzéki természetű, tehát igaz. Ady? «Főtémáit» 
kell elolvasni, meg a Benedek erkölcstanát hozzá. Végeredmény: komédia 
a hazafiatlanság vádja, még nagyobb komédia, hogy a hagyományok lerom
bolásával vádolták. «A nyíltan nevükün nevezett királyi életigények bevallása» 
vártra; «nyelvében stílusában, formakincsében a magyar költészetnek minden 
értékes hagyománya fel van halmozva». Ő a «szociális forradalom legnagyobb-
magyar költője». 

Benedek csak ezt az egy komoly irodalmi problémát ismeri: a szociális 
forradalmat. Csak egy művészi irányt lát: a naturalizmus diadalát. Veszedelem, 
hogy ezt hirdeti. Mégis, könyvének nem ez a legnagyobb baja. Ez csak a 
valóságnak meg nem felelő beállítás, vagy merő, de alapos tévedés. Nagyobb 
bűne, hogy ebben elfogulva, csak ebből a szempontból, rosszakaratú céltu
datossággal «hivatalos vélemények ellen akar hadakozni» és felületes ítéletekkel, 
henyén vagdalkozva, értékekeket rombol. Veszedelmes, mert ezt fölényes 
hangon, művészi szempontokot hangoztatva, a tudás leple alatt teszi. 

GÁLOS REZSŐ. 

Nagyszalontai gyűjtés. Gyűjtötte a Folklore Fellows Magyar Osztályának 
nagyszalontai Gyűjtő Szövetsége. Kodály Zoltán közreműködésével szerkesz
tette Szendrey Zdgmond. (Magyar Népköltési Gyűjtemény. XIV. kötet.) 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, Athenaeum, 1924. 8-r. 

A Magyar népköltési gyűjteménynek ez az új kötete egyszersmind 
első, nyomtatásban megjelent tanúbizonysága annak a nagyarányú és nagy-
értékű gyüjtöbuzgalomnak, mely nálunk a Folklore Fellows gyűjtő szövet
ségeinek munkája nyomán megindult. Kár, hogy a gyűjtés megakadt, mert a 
magyar szellemi néprajz igen sok értékes terméke rejtekben marad, azután 
meg észrevétlenül elpusztul. Ez pedig nemzeti veszedelem, főként ma, mikor 
a maroknyi területre szorult magyar sokkal jobban érzi az idegen fajok 
ostromát, mint azelőtt. Néphagyományainknak — bármily nemzetközi jelen
tésű Í3 e szó: néphagyomány — alaki és tárgyi tekintetben is van valami 
sajátos vonása, mely a környező fajokétól megkülönbözteti, s önmagunk, 
faji szellemünk, művelődési értékeink megbecsülését jelenti, ha összegyűjtjük, 
amíg nem késő. 

A Nagyszalontai gyűjtés anyagát két kiváló, lelkes folklorista és 28 kis 
diák hordta össze, mondhatni: nagy buzgalommal és szép eredménnyel-
Nem ártott volna a gyűjtés sikerének, ha a gyűjtök gárdájában még több 
felnőtt egyén tevékenykedett volna, mert bármily igaz az, hogy sok hagyó-
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mányhoz csak a gyermek tud hozzáférni, az is igaz, hogy sok folklore-ter-
méket lehet találni olyan helyen, hová a gyermek, különösen a diák, el 
sem mehet, mint pl. a mulatókban, fonókban, a nép téli találkozó és 
beszélgető helyein. • ., 

Az egész kötet anyagának lejegyzése hangtani pontossággal történt; 
ez tudományos értékét és használhatóságát nagyban növeli. Az anyag maga 
igen változatos, szerepel benne minden műfaj, melyet eddigi népköltési 
gyűjtéseinkben találhatunk. Feltűnően kevés benne a mese, az is színtelen, 
száraz epikai anyag, minden nyoma nélkül annak a közvetlen, kedves népi 
elbeszélő hangnak, mely Arany László meséit annyira értékesekké teszi. 
Legnagyobb számmal van képviselve a találós mese és a helyi vonatkozású 
monda, ezek is a legértékesebb adalékai. Ebben a tekintetben, s mert tudo
mányos szempontból sem fér hozzá kétség, ez a gyűjtemény minálunk 
egyedülálló. Igen változatos a dal- és másnemű, kötött alakú anyag-készlete, 
ez azonban már több kisebb értékű adalékot is tartalmaz. Külön kell meg
említenünk a balladák közül a Sára asszony címűt, melyről kétségtelen, 
hogy Arany János akár ebben, akár más alakjában ismerte és Agnes asszonyról 
szóló balladájában felhasználta. Hasonló vonatkozásúak a Toldival, a 
Csőn ka toronnyal, Kopasszájú Szűcs Györggyel, a hamis tanúval és az ünnep
rontók témájával foglalkozó helyi mondák; melyek Arany János költészetének 
szintén helyi és népi gyökeréig vezetnek. 

Igen értékesek és becsesek a Kodály Zoltán lejegyezte dallamok, 
melyeknek értéke nemcsak abban van, hogy Arany János is ismerhette, hanem 
a tökéletes jelzésű ritmusban is. Ezért, s mivel a szöveg ritmusát igen sok 
esetben csak a dallam kíséretében ismerhetjük fel és határozhatjuk meg, a 
dallamközlés kérdésében a magunk részéről Kodály Zoltánnal és Bartók 
ISélával tartunk, mert a népdalgyüjtö munkája csak akkor teljes, ha a 
dallamot is megörökíti, s nem tehetjük magunkévá azt a felfogást, hogy 
«egy zenével hivatásszerüleg nem foglalkozó irodalmi testület . . . nem 
tekintheti a zenei gyűjtést feladatának.» (A szerkesztő bevezetésében, XI. 1̂  

Csak sajnálnunk lehet azt is, hogy a néphit és babonás szokások 
emlétei közlésének útját állotta a Magyar Népköltési Gyűjtemény szerkesz
tésénél eddig követett gyakorlat. Ezek az adalékok nem csupán Nagyszalontának 
néprajzi képét tették volna teljesebbé: Arany János költészetének még 
biztosabb és világosabb forráslani megítélését is elősegítették volna, mert 
tudvalevő, hogy Arany müveiben számtalan ilyen vonatkozás van. Ezek 
közül azokat, melyekről szintén feltehetni, hogy Arany ismerhette, épen a 
gyűjtés kiadásánál szereplő irodalmi szempontokra való tekintetből is 
kivételesen közölni lehetett volna. 

A kötetnek műfajonként gondosan szétválogatott anyagát lelkiismeretes 
utánjárással készült jegyzetek követik, melyek legnagyobbrészt Szendrey 
Zsigmond és Kodály Zoltán tollából valók. A 'Krisztus-mondák jegyzeteiben 
inkább csak a magyar változatok egynémelyike van megemlítve, holott e 
tekintetben elkelt volna némi tájékoztatás az idegen kapcsolatokra nézve is. 
A jegyzet írójának figyelmét elkerülte, hogy a Bordalok 5. sz. darabja 
Petőfi Kórdal&nab. első versszakával azonos. A Szerelmi dalok között a 95. 
sorszámú adalékot («Ide látszik a temető széle . . .») Hoór János, volt temesvári 
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zenetanár dalszerzeményei között is olvastam. A szöveg müköltő kezére vall, 
valószínűleg a nép volt az átvevő. 

A szalontai folklore-ifjak derekas és Arany János emlékéhez méltó 
munkát végeztek. Az Aranyt kutató irodalom részéről külön köszönet illeti 
meg őket: gyűjteményük a körülményekhez képest pontosan és híven számot 
ad arról a népi szellemi környezetről, amelyben Arany, a legmagyarabb 
költő, fölnevekedett, s mely annak költői erét állandóan táplálta. 

BERZE NAGY JÁNOS. 

Arany János összes munkái. I—V. kötet. (Voinovich Géza gondo
zásában). Budapest, Franklin-Társulat, kiadása. (1924.) N. 4—r., 232, 233, 
357, 355, 382 1. 

Arany János összes munkáinak — a Hátrahagyott iratokkal és levele
zésével együtt tizenkét kötetes — Ráth-Franklin-féle kiadása, amelyet felerészé
ben még Arany László gondozott, a könyvárusi forgalomból elfogyott. Bár
mennyire szeretnők is, hogy ennek helyét most a régvart teljes és kritikai kiadás 
pótolja, világos, hogy a kiadók érdeke s ürgősebb volt a tudomány óhajainál — 
a teljesség, a nagyközönséget kevésbbé érdeklő szövegváltozatok és ellen
őrző jegyzetek kevésbbé voltak fontosak a közkézen forgó kiadás meg
újításánál. 

Hálásak vagyunk ezért a kiadásért is a Franklin-Társulat készségének. 
Vajha Vörösmarty és Petőfi munkáinak is legalább ennyire teljes, ennyire 
díszes kiadása is nyomon követné Aranyét. Mégis —• post festa — föl merem 
vetni a kérdést, nem lehetett volna-e a nagyközönségnek szánt, szép kiadással 
együtt a kritikai kiadás kérdését is, két sütetre, de egy lepényből valamiképpen 
megoldani. A mostanság divatos A) és B) listára gondolok: az A)-kiadás lett 
volna a most megjelent szöveg, de csakugyan teljes gyűjteményül, amelyhez 
kiegészítésül a B) azaz tudományos kiadásban a levelezés is csatlakozott volna; 
a B)-kiadásban ugyanez a szöveg, folytatólagos kötetekben az összes variánsokat 
és az egész tudományos apparátust közölte volna. Az egész csak technikai kér
désen múlik, a németek Goethe-kiadványaikban régen megalkották a mintáját. 

A kiadás, úyy ahogyan megjelent, hü lenyomata az előbbinek; kibővült 
Arany két novellájával, amely annál érthetetlenebb ül maradt ki a Hátra
hagyott Iratokból, mert hiszen ugyanott Arany László a novella-töredékeket 
is kiadta. A Népmese-töredék új címet kapott (Az özvegy ember árvái) és 
a — különben is nagyon hiányos — két kötetnyi levelezést nem vette föl 
az új kiadás. 

Mindebben természetesen nem Voinovich Géza a hibás, hanem a kiadó, 
aki — úgy tetszik — az előbbi kiadásnak csak lenyomatát akarta közre
bocsátani. Erre vall az a körülmény is, hogy Voinovich neve nincs a cím
lapon, s a belső jegyzet is csak annyit mond, hogy az egységesebb elrendezést 
s a szöveg épségét Voinovich Géza gondozta. Ugyanott azonban megjegyzi, 
hogy a kiadás néhány eddig kiadatlan töredékkel bővült; ez esetben nem 
értem, hogy a Burns- és Béranger-fordítások, a Széchenyi tiszai oszlopára 
próbált fölíratok elseje, s a levelezésből a Petőfihez irott költői levelek miért 
maradtak ki. — A bírálatok között a Shakspere-fordításokét és Greguss 


