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Doktori értekezések 1930-31-ben. 

1, Ifj. Pongrácz Lajos: Szépirodalmi folyóirataink 1848-ig. Kny. 
a Budapesti Szemléből. Budapest, 1930. 8-r. 55 1. — Hirlap- és folyóirat-
irodalmunk történetét Szinnyei József alapvető kutatásai s Ferenczy 
József összefoglaló munkája (1887) óta meglehetősen elhanyagolták a kuta
tók, úgyhogy örömmel fogadjuk ezt a kis összefoglalást is. A szerző 
a Magyar Kúrir melléklapjával, a Magyar Musával (1787) kezdi áttekintését 
s a szabadságharccal végzi. A folyóirat fogalmát tágra szabja, mert nemcsak 
a szorosan vett folyóiratokat tárgyalja, hanem a lapokat is (melléklapok, 
divatlapok, a győri Hazánk stb.). Ez természetesen nem baj, csak a címet 
kellett volna Szépirodalmi folyóirataink és lapjaink-ra változtatnia. Szűkre 
szabott terjedelme nem engedte meg: hogy részletekbe bocsátkozzék,' így 
nem is törekedett új adatok felkutatására, csak az ismertek tömör Össze
foglalására és csoportosítására. Rövidre fogott dolgozata kissé száraz, de jól 
tájékoztató összefoglalás nem annyira a szakemberek, mint inkább a nagy 
közönség számára. Az Uránia dolgozótársát, Pajor Gáspárt, tévesen írja Pajor 
Istvánnak. 

2. Győry Aranka: Szász Károly mint költő. Rimaszombat, 1930. 
8-r., 71 1. — Meleg hangon írt kis monográfia, melynek aránylag legsikerül
tebb részei a Szász K. költeményeiben mutatkozó irodalmi hatásokról és a 
lírájáról szóló fejezetek. Az előbbi Arany-, Petőfi-, Tompa-, Vörösmarty-, 
Garay-, Moore-, Béranger-, Hugo-, Heine- és Byron-hatásokat mutat ki Sz. K. 
költészetében, párhuzamos idézetekkel támogatva megállapításait, melyek 
legtöbbnyire helytállók. Az utóbbi lírájáról rajzol elég világos képet. Bemu^ 
tatja témaköreit és motívumait, s kiemeli jellemző vonásait. Formamüvé^ 
szetét csak érinti, pedig ez igen lényeges és sokszor a tartalmat is döntően 
befolyásoló tulajdonsága Sz. K. költészetének. Itt is rámutathatott volna 
Arany hatására. Tárgyalásának módja kissé sablonos és felszínen mozgó. 
Drámáit és elbeszélő költeményeit tárgyalja ezután, helyes és józan ítél
kezéssel. Műfordításaival nem foglalkozik. Értjük, hogy csak az «eredeti» 
költőről akart írni, de úgy érezzük, hogy Sz. K. egyéniségében a költőnek 
és a műfordítónak olyan szoros a kapcsolata, hogy mereven nem lehet őket 
különválasztani. Műfordítói munkásságát tulajdonképen költészetével idő-
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rendi párhuzamban kellene végigvizsgálni, s akkor látnók, hogy az milyen 
döntő hatással volt költői fejlődésére. 

3. Schöner Magda: Erdélyi János élete és müvei. Budapest, 1981. 
8-r. 113 1. — A szerző előszavában önérzetesen kijelenti, hogy E. munkás
ságát eddig nem értették meg és nem méltatták helyesen, nem rajzoltak egy
séges képet róla, az ő célja tehát ennek az egységes képnek a megrajzolása. 
Dolgozatának elolvasása után úgy látjuk, hogy célját nem érte el teljesen. — 
Először jó áttekintést ád életéről, csak külföldi útjáról írhatott volna többet 
E. útirajza alapján. Költészetének erősen kiemeli filozófiai oldalát, melyet 
•eddig szerinte nem méltattak, de nem mutat rá arra, hogy életbölcseletének 
megnyilatkozásai elég közhelyszerüek. Általában túlbecsülj költészetét. 
-Gyulai Pál annak idején mindig szemére vetette a szemináriumi és doktori 
értekezések fiatal szerzőinek, hogy tárgyukért való lelkesedésükben rendesen 
túlzásba esnek s kisebb írókról is úgy beszélnek, mint a legnagyobbakról. 
A szerző is mintha ebbe a hibába esnék. ,E. népköltést illető kutatásait és 
tanulmányait kellően éitékeli, bár az utóbbiak méltatása inkább csak bő 
tartalmi kivonatolás, épen úgy, mint kritikai és irodalomtörténeti dolgozataié. 
Filozófiai munkásságának értékeléséhez pedig hiányzik a kellő tanultsága. 
Helyenkint szépen, lendületesen ír, s érdeme, hogy iparkodik E többoldalú 
működését egységben látni és láttatni. Hogy ez nem sikerült egészen, azt 
nem vehetjük zokon a fiatal szerzőtől. 

í. Véghely Dénes: Báró Eötvös József «-Magyarország '15lá-ben» 
című regényének történeti alapja. Hely és év n. 8-r., 52 1. — E. regényének 
jegyzeteiben tudvalevőleg pontosan felsorolja forrásait, úgyhogy a szerzőnek 
csak ezekkel kellett összevetnie a regény történeti részleteit. Ezt meg is 
teszi lelkiismeretesen. Először azt vizsgálja,, hogyan jellemzi E. a korviszo
nyokat forrásai alapján, azután a parasztlázadás történetét tekinti át ugyan
így, végül a történeti alakok jellemzésével foglalkozik. Hibáztatja, hogy E. 
a mozgalomban nem lát semmi eszmei tartalmat és semmi rendszert, pedig 
nem lehet tőle elvitatni bizonyos szociális törekvéseket és céltudatosságot. 
A főnemesség rajzát túlságosan sötétnek találja, pedig ebben E. nem igen 
túlzott (1. Burgio nuntius jelentéseit). Helyesen mutat rá arra, hogy E. egy
másnak ellenmondó forrásai, melyeket folyton bírál, nom egyszer ingadozóvá 
vagy színtelenné teszik jellemrajzolását. Nem bízik forrásaiban, de adataikat 
mégis átveszi s magyarázni iparkodik Őket, Dózsát pl. elfogult forrásaival 
szemben igazságosabban akarja megitélni, de eszményíteni sem akarja s. így 
színtelen és jelentéktelen alakká törpíti. 

5. Imre Ilma: Balassa Bálint hatása a XVII. sz. névtelen költőire, 
(a Vásárhelyi Daloskönyv alapján). Budapest, 1930. 8-r., 155. 1. —.. 
Balassának meglehetősen sok verset tulajdonítottak, különösen Ferenczi 
Zoltán a Vásárhelyi daloskönyv kiadásában és Dézsy Lajos Balassa-kiadá--
sában, de külső érvek híján. A szakemberek kételkedve fogadták amúgyi 
sem meggyőző megállapításaikat, s Császár Elemér egyetemi előadásaiban 
határozottan kétségbeyonta, hogy ezeknek.Balassa a szerzőjük. Imre Ilma 
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most, tanára utalásai alapján, arra vállalkozott, hogy a Vásárhelyi dalos
könyv harminc Balassának tulajdonított versét tüzetesen megvizsgálja 
s megállapítsa, vajon B. költeményei-e azok, vagy sem. Versröl-versre haladva 
minden lehetséges szempontot figyelembe vesz : a dátum, a versben elő
forduló név, az előadásmód, nyelv, versforma, a kompozíció, az esetlege» 
lélektani okok s mindenféle tartalmi szempont — ezek azok az érvek, melyek 
közül, hol erre, hol arra, rendesen többre is támaszkodva hosszas és-
íilologiailag módszeres elemzés után dönti el a föntebbi kérdést. Végered
mény : a harminc vers szerzője nem Balassa, de így még értékesebbek, mert 
ékesszólóan bizonyítják B. rendkívüli hatását. A V. D.-ben van még vagy 
hatvan vers, melyeken több vagy kevesebb B,-hatás látszik. Ezeket is meg
vizsgálja a szerző s kimutatja, hogy milyen mértékű ez a hatás versforma,, 
tárgyválasztás és költői stílus tekintetében. Komoly, nagy szorgalomra és 
ítélőerőre valló, értékes dolgozat — a kérdésben nyilván az utolsó szó. 

6. Birő Lajos Pál: A Nemzeti Színház története 1837—1841. Buda
pest, 1931. 8-r., 147 1. — Szerző megírta a Nemzeti Színház történetét 
a szabadságharc végéig, ez a füzet azonban csak az első évekét foglalja 
magában, mialatt a színház Pestvármegye igazgatása alatt állott, s míg az 
1840. 44. t.-c. állami színházzá nem tette. Kezdi az első tervekkel, a Széchenyi-
és Földváry-párt ellentétéve), elmondja a színház építését, a társulat meg
szervezését, a megnyitást, a színház szervezetét, igazgatását, az opera fejlő
dését és a drámai műsor fölé kerekedését, Schodelnénak, az elkényeztetett 
opera-primadonnának uralmát, a színészek veszekedését egymással és a 
kritikával, a műsor fejlődését és sok más érdekes részletet is közöl, melye
ket az eddigi irodalomból, az egykorú lapokból s a N. Sz. gazdag irattárából 
gyűjtött össze. Könnyedebb, kellemes előadásra törekszik, úgyhogy munkája 
a nagy közönséget is érdekelheti. Kívánatos lett volna, ha a színészek 
játékának és a műsoron lévő külföldi és magyar daraboknak jellemzésével 
részletesebben foglalkozott volna, s így világosabban kiemelte volna nemzeti 
színházunk nagy hatását színjátszásunk és drámairodalmunk fejlődésére.. 
Igen becses a függelékként közölt műsor (1837—1841. ápr. 3-ig), melyet 
Péchy Gyula, a N. Sz." nyűg. titkára állított össze. 

7. Harsányi István : Rokokó ízlés a magyar irodalomban. Sárospatak,. 
1930. 8-r., 56 1. — H. dolgozatát «szerény kiséilet»-nek nevezi a szellem
történeti módszer alkalmazása terén, melynek célja, «hogy bizonyos rend
szerbe foglalja a rokokó ízléssajátságait s ezek megnyilatkozása szerint vizs
gálja a nálunk mutatkozó irodalmi rokokót.» A magyar rokokó virágzásának
korát az 1794-től (Urania) 1805-ig (Csokonai halála) időre teszi, de más idő
szakokban is nyomozza jelenségeit. Ismeri a rokokóra vonatkozó külföldi 
és magyar irodalmat s ennek, valamint saját vizsgálatainak alapján akar 
képet adni a magyar rokokóról. Dolgozatában sok jó megfigyelést és érdekes-
példát találunk, melyek a rokokó-probléma tisztázását előbbre viszik, de-
megfigyeléseit nem tudja az előszóban ígért rendszerbe foglalni, s így mun
kája zavarossá válik. Helyesebb lett volna, ha forrásai alapján először tisz-
'zta volna a rokokó-ízlés lényeges jellemvonásait s ezeket rendszeresen. 
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vizsgálta volna költészetünkben. így azonban dolgozatának elolvasása után 
sincs tiszta képünk az ú. n. irodalmi rokokóról. Ennek természetesen egyik 
föoka az, hogy a kérdést a külföldi kutatók sem tisztázták eddig. A Merkler-
Stammler-féle Reallexikonba.n pl. ezt olvassuk róla «Rokokodichtung s 
Nachtrag», de a Nachtragban semmi sincs róla. Az Aufriss der Deutschen 
Literaturgeschichteben (1931) Ermatinger, a rokokó egyik fő elméletírója 
írta a Das Zeitalter der Aufklärung c. fejezetet, melyben a hangsúly a fel
világosodáson van, míg a rokokó egészen háttérbe szorul benne. Ez is arra 
vall, iiogy ennek a problémának kutatása még csak a kísérletezés, tapoga
tózás stádiumában van, s a rá vonatkozó elméletek még meglehetősen 
kiforratlanok. Ez a kiforratlanság jellemzi H. tanulmányát is. 

SZINNYEI FERENC. 

Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Kéziratból, bevezetéssel és 
jegyzetekkel kiadta Gálos Rezső. Győr, Kisfaludy írod. Kör kiadása, 
1931. N. 8-r. X, 628 1. 

Ez a hatalmas Kisfaludy-kötet alakjával nem, de anyagával és szelle
mével hozzákapcsolódik Kisfaludy Sándor müveinek kritikai kiadásához : 
adja, ami Angyal Dávidnak ebből a kitűnő gyűjteményéből hiányzik, egyfelől 
tehát azt, amit az 1892-i kiadás szerkesztője tudatosan vagy kényszerűségből 
mellőzött, másfelől a költőnek azóta napvilágra került vagy tőle fölkutatott 
müveit. Ezek az utóbbiak szép számmal vannak ; általában a kötet szerkesz
tője, Gálos Rezső, az eddig ismeretlen Kisfaludy-anyag föltárásában igen 
értékes munkát végzett : részint elődei nyomán tovább haladva, részint a 
maga törte ösvényen, a Kisfaludy-Társaság, a M. T. Akadémia és a sümegi 
Darnay-Múzeum kézirattárát átbúvárolva, a költő ismeretlen irodalmi müvei
nek, leveleinek és irományainak egész sorát találta meg. Más kutatók is rendel
kezésére bocsátották munkájuk eredményét, köztük különös méltánylással 
kell említenünk Fára József dr. vármegyei levéltáros nevét: a költő ifjú
kori versein kívül, amelyeket már korábban közrebocsátott, Zala vármegye 
levéltárából és a Skublics-könyvtárból gazdag kéziratos anyaggal gyarapította 
a kötetet. 

A Gálostól utolsó vesszőig ki ven közölt anyag — megbontva a kötet szer
kezetét is, talán némileg logikusabb rendbe sorakoztatva részeit — a követ
kező csoportokra bontható : 

1. Az 1809-i nemesi fölkelés története. Kisfaludy a nádor felszólítá
sára, Ferenc király számára írta 1810—11-ben ; ez a kötet legfontosabb 
része. A munkáról tudott az irodalomtörténet, Jókai óta ismételten föl is 
használták, a kézirat sorsa is ismeretes volt, nyomtatásban azonban itt 
jelenik meg először. A Gálos-közölte szöveg, az Országos Levéltár anyagából, 
a költő eredeti szövegezése ; a nádor egyet-mást igazított rajta és sokat 
törölt belőle, s így, átdolgozott alakjában* küldte föl a királyhoz. Ez a 
példány, úgy tudom, ismeretlen — tudományos szempontból sokkal becse
sebb az itthon maradt szöveg, mert rajta vannak a nádor változtatásai, így 
belőle mind a két fogalmazás rekonstruálható: Kisfaludy eredeti fogalmazása 
és a nádortól fölterjesztett szöveg. Gálos helyes filológiai érzékkel Kisfaludy 
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szövegét nyomatja le1 s a nádor változtatásait lap alján, jegyzetként adja. 
Úgy tudom, mértékadó helyen elhangzott az a kívánság, hogy a németül írt 
munka (címe ; [Freimüthige] Geschichte der Insurrection des Adels von 
Ungarn im Jahre 1809 und 1810) magyar fordításban jelenjék meg, de a 

szerkesztő kitartott, okosan, tudományos álláspontja mellett s az eredeti német 
szöveget közli. 

2. Kisfaludy költői müvei : a Dárday-ház alaprajza, a Somlóból 
készített előkép scaenariuma, és 11 ifjúkori vers — az utolsó vers kivételével 
már ismert, helyesebben : legújabban, részben Gálos kutatásai alapján 
ismertté vált anyag. A 11. verset, Szegény Sándor címmel, egy egykorú 
•levélből Gálos iktatta Kisfaludy müvei közé, verselése és tartalma alapján, 
s a Himfyre való hivatkozása miatt 1799-re lokalizálva. Gálos nem mondja* 
meg, ki, mikor és kinek írta ezt a levelet, sejtését külső érvvel nem támasztja 
meg, így én is kénytelen vagyok belső érvekkel küzdeni Kisfaludy szerző
sége ellen. A versben Kisfaludyra pusztán a Sándor név és Győr említése 
utalhatna, viszont ellene szól maga a helyzet, amelyben a panaszos szerel
mes van : átesett, nyilván épen akkor, diák esztendein, átbújt sok szűz 
hálóján s most meghódolt egy szépnek, olyannak, hogyha kitudódik szerelme, 
nagy bajba keveredik. Egyébként is elég a baja : nagy kínjában napról-napra 
fonnyad. Ez épen nem az a helyzet és az a lelki állapot, amelyben Kisfaludy 
1799-ben mint Róza ,praesumptiv' vőlegénye volt ! De azt hiszem egészen 
eldönti a kérdést a vers utolsó két szaka: 

S már nincs erő, szívem hevét Ifjúságom kellemeit 
Melly el tudná fojtani, így hullatja termetem 

Lehet Himfy e keservét S az életnek örömeit 
Rólam is elmondani. Egy nagy sírba temetem. 

Nyilvánvaló, hogy ezt a verset nem írhatta Kisfaludy Sándor — puszta 
Himfy-utknz3,t ; nincs kétség : a Kesergő szerelmen fölbuzdulva írta egy 
boldogtalan ifjú, legkorábban 1801-ben. A Szegény Sándor... törlendő 
Kisfaludy müvei közül — egyébként is a helyenként gyarló dikciójú vers 
mélyen alatta áll a költő e korabeli müveinek. 

3. Kisfaludy irodalomalatti prózai művei. Egyfelől nyilatkozatok, 
jelentések, javaslatok, másfelől följegyzések, kivonatok és egyéb apróságok 
— az előbbiek a vármegyei élethez, a balatonfüredi színházhoz és a zala
egerszegi kaszinóhoz kapcsolódnak, s ide. számítom két eddig ismeretlen 
szónoki beszédét is, meg az egyiknek rövidebb változatát. 

4. Kisfaludy Sándor 33 levele. Ezen a 33 ismeretlen levélen kívül 
maradt fönn Kisfaludytór44 olyan levél, amelyet a kutatók Angyal kiadásának 
megjelenése után födöztek föl és közöltek a különféle folyóiratokban. Bármilyen 
kívánatos lett volna lenyomatásuk, hogy legalább két helyen (Angyalnál 
és itt) együtt találjuk a költőnek minden levelét, a mai nehéz viszonyok 
között megértjük mellőzésüket. Az elszórt anyag fölhasználását más úton 

1 A közlésben, amint a szerkesztő maga is megállapítja, sok a sajtó
hiba. Nem ártott volna a jegyzéküket hátul közölni, mert így egyik-másik 
zavart okoz, kivált, ahol egy «nicht» kimaradása a mondat értelmét ellen
kezőre változtatja. (97. 1. alulról 14. sor.) 
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könnyítette meg a szerkesztő : a jegyzetek során betűrendbe szedve közli 
Kisfaludy minden nyomtatásban megjelent levelének pontos lelőhelyét.1 

5. Kisfaludy Sándorhoz írt levelek, számszerint 38. A szerkesztő 
«a Kisfaludy Sándorhoz írt sok, máig is kiadatlan levél közül a kötet 
céljához képest csak azokat iktatta be, amelyek a kötet anyagához 
személyi vagy tárgyi kiegészítést nyújtanak, vagy Kisfaludy Sándor élet
rajzát egészítik ki.» A levelek közül tudományos szempontból legértékesebb 
Verseghy Ferencnek 1806. okt. ll-én kelt hosszú levele: olyan nyelvészeti, 
zenei és verstani gondolatait fejti ki benne, amelyeket még nagy munkáiban 
sem fogalmazott meg ilyen világosan és határozottan. Kivált verstani fejte
getései érdemelnek figyelmet. Még érdekesebb volna, s a Kisfaludyanák sorában 

•igazi jtrouvaille', az a levél — Gálos közli is a kötetben •— amelyet egy 
Teréz nevű leány írt Pozsonyból, 1791. okt. 14-én szerelmesének — ha,. 
amint Gálos gondolja, ez a Teréz valóban Weinstein Teréz volna, Kisfaludy 
pozsonyi «epedő, szőke» német ideálja. Csakhogy ez a föltevés — maga 
Gálos is megkérdőjelezi — semmivel sem bizonyítható ; a forrás, amelyre 
Gálos hivatkozik, nem hiteles, magából a levélből meg egyetlen olyan 
élményi elem sem halászható ki, amely Kisfaludyra illenék. Ezeknél a nega
tív érveknél van egy fontosabb, döntő jelentőségű, pozitív érvünk arra 
nézve, hogy a levél nem Kisfaludynak szól : a leány kedvesét lieber Herzens 
P... .i-nek szólítja, később meg kettejük keresztnevét J—f és T—e betűkkel 
jelzi. Egészen bizonyos te liât, hogy az ifjú neve Josef (Pepi) volt, s még. 
ha valóban Weinstein Teréz írta is a levelet — erre nézve sincs semmi 
bizonyíték ! — akkor sem Kisfaludy volt a levéllel boldogított. Ez a levél 
sem oszlatja el azt a rózsaszínű ködöt, amelybe Kisfaludy magát és a pozsonyi 
német leányt burkolta — a misztikus Terézből ezután sem lett számunkra, 
élő valóság. A levél törlendő a Kisfaludyhoz írtak sorából. 

6. Kisfaludyra és a Kisfaludy-családra vonatkozó levelek és okiratok. 
A legérdekesebb köztük Péteri Takáts József két levele Szegedy Rózához ; 
az egyikben a költő útját egyengeti a leányhoz — Kisfaludynak erről a 
lépéséről eddig is volt tudomásunk ; a második újat ad : megtudjuk, hogy 
a hü barát milyen módon egyengette azután a fiatalok útját az öreg 
Kisfaludy felé. 

Gálosnak ebben a gondos kiadásában mindaz együtt van, amit Kisfa
ludy hátrahagyott írásaiból eddig nem ismertünk vagy nyomtatásban nem 
bírtunk, mindössze egypár költői müvének fogalmazványa maradt ki, 
térkíméléséből. Sajnáljuk, s azt is, hogy Gálos nem adja a Himfy-d&lok 
legrégibb ránk maradt fogalmazásának, a múzeumi füzetkéknek tartalom
jegyzékét, utalva az egyes verseknél árra a helyre, amelyet a későbbi, 
végleges átcsoportosításnál kaptak. 

A kötetben elénk táruló anyag gazdag és változatos, s az irodalom
történet szemében annál becsesebb, mert nagyobb fele, az egésznek vagy 
SU része, Kisfaludy szellemének terméke. Ez az érték azonban csak relatív,. 

1 Angyal kiadásából hiányzik Kisfaludynak a Társalkodó szerkesztőjéhez. 
1837. I. 21. írt levele (közölte a folyóirat az évi 13. számában) ; ezt a hiányt 
Gálos nem említi. 

r 
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s nincs arányban a kézirattömeg méretével : a költő életének csak aprá 
mozzanatai kapnak belőle élesebb megvilágítást, lelkébe nem pillanthatunk 
mélyebben — azt nem veszem számba, hogy a Fáy Andráshoz írt levelei 
még inkább igazolják, milyen erős érzéke volt Kisfaludynak az élet anyagi 
javai iránt, időnként még a nobilitás rovására is. írói képe sem egészül ki 
új vonásokkal; még leginkább ifjúkori versei által, amelyek költői pálya
kezdését színezik új árnyalatokkal — ezeket a verseket azonban már korábban 
közreadta Gálos folyóirata, a Győri Szemle. Az Insurrectio története, a. 
munka gerince, nagyértékü, de csak mint történeti forrásmű — irodalmi 
alkotásnak nem jelentős. Kisfaludyt ugyan új világításban mutatja be, mint 
német írót, de német stílusa messze marad a művészitől. Ennek azonban 
nemcsak szubjektív oka van, része van benne a tárgynak is: az egész 
történet rideg adathalmaz, tényeknek fölfüzése az időrend fonalára, a had
járat egyes mozzanatai naponként följegyezve, s helyenként hazafias szóla
mokkal meg a nádor dicséretével fűszerezve. 

A közölt anyaghoz Gálos jegyzeteket csatol, de, igen helyesen, taka
rékos kézzel, a legszükségesebbekre szorítkozva: jegyzetei pusztán filológiai 
föivilágosításokat adnak. Bevezetésül pedig egy terjedelmes, három részére 
váló tanulmányt bocsát a kötet elé. Első része, A költő ifjúsága, először 
folyóiratunkban jelent meg; a második A Liza-ciklus cím alatt nemcsak a 
két Himfyvel foglalkozik, hanem belekapcsolja a Napló és francia fogságom 
c. útirajzát, valamint hátrahagyott levélregényét, és Waldapfel József nyo
mán a Csobáncot és a Tátikát is ; a harmadik rész A nemesi fölkelés felé 
többet ad címénél, mert a fölkelésen kívül az azt megörökítő emlékirattal 
és a többi, belőle kisarjadt Kisfaludy-müvel is foglalkozik. Ez a két rész 
új megállapításokban nem olyan gazdag, mint az első, de mindkettő mélyre 
hat és sok komoly munka eredménye látszik meg rajtuk: a másodikon 
Kisfaludy müveinek elmélyedő tanulmányozása, a harmadikon a kéziratos 

.anyag lelkiismeretes átbúvárlása. Kivált a Szegedy Rózához kapcsolódó 
költői müvekre tud új fényt vetni Gálos azáltal, hogy határozottabb idő
pontokhoz fűzi és megtalálja ihlető mozzanataikat a költő Ieikí élményeiben. 
Végső megállapítása azonban túllendül az igazságon: hogy Kisfaludy «lírá
jának egésze élményei összeségének megérzékítése», az nyilvánvalóan téves. 
Egyfelől Kisfaludy korántsem érzékítette meg versben minden élményét, 
még az erősebbeket sem mindig, másfelöl lírája, kivált a Himfy eiső része, nem 
a maga egészében sarjadt élményekből — ellenkezőleg, jó része puszta 
elképzelés. A félreértés magyarázata szerencsére nem a Himfy jellemének 
félreismerése, hanem az élmény fogalmának helytelen konstrukciója. Élmény 
poétikai szempontból csak az, amit a költő valóban átélt, a verseiben föltárt 
érzelmekből tehát csak az, ami átviharzott a lelkén : az elgondolt érzéseket* 
s a Himfy jórésze ilyenekből telik ki, nem illeti meg az élmény név. 

Igen szellemesen próbálja Gálos Kisfaludynak levél-formában ránk
maradt útirajzát — Napló és francia fogságom — Összekapcsolni a Kesergő 
szerelemmel, a prózai müvet a versciklus ikerpárjának tüntetve föl. Ezen 
a ponton azonban fejtegetései sem nem elég határozottak, sem nem meg
nyugtatók. Mi eredete szerint ez az útirajz ? .Levelek, talán épen elküldött 
levelek gyűjteménye, vagy napló ? S ha egyik sem, hanem emlékirat, akkor 
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egykorú vagy későbbi szerkesztmény-e ? Gálos feleletei ingadozók : egyik 
megállapítása erre, másik arra mutat. Még kevéábbé megnyugtató a két 
munka belső kapcsolatának megállapítása, az, hogy a Himfyt és a Naplót 
ugyanazok az élmények teremtették meg. Nem. Vannak közös elemeik — a 
,lírai regény' kerete részben Kisfaludy úti benyomásaiból került ki — de az 
anyaguk egészen más. A Kesergő szerelem egy nagy — részben átélt, 
részben elképzelt — érzés illusztrálása, a Napló pedig úti benyomásoknak, 
kalandoknak, eseményeknek foglalata, összehasonlíthatatlanul gazdagabb, 
színesebb, érdekesebb — és igazabb is ! — mint amaz. Azt pedig, hogy a 
Napló «vezető gondolata» : a költő «a veszedelmekből egyszer majd 
hazatér és boldog lesz», épúgy nem tudom belőle kiolvasni, mint ahogy 
nem látom, Gálos kívánsága szerint, az egész elbeszélés hátterében a Dunán
túlt és Rózát tükröződni. Sőt ez épen az egyik fökülönbség a két mü között: 
a Kesergő szerelem elejétől végig Rózáról szól, a Napló keletkezésében 
azonban Rózának nem volt része, s írása közben is csak elvétve ihlette 
Kisfaludyt, érdeklődése középpontjába nem kerül, sőt alakja nem is kapcso
lódik szervesen az elbeszélésbe ~r egyszer-másszor, talán legtöbbször, 
utóbb, a kész műbe szőtte bele rajzát a költő.1 

Mindez némileg el is távolít a kötet eredeti céljától — az mégis a 
nemesi fölkelés történetének megismertetése volt, s ezt a célt jól Bzolgálja 
a bevezető tanulmány. így a kötet minden vonatkozásában hozzákapcsolódik 
Gálos Rezső nevéhez : ö vetette föl a gondolatát, ö készítette a tervet, s 
évek szorgalmas munkáját, meg szellemének erejét fektette bele ebbe a 
hatalmas kötetbe. De hálával tartozik a tudomány annak a két testületnek 
is, amely a terv nagy jelentőségét rögtön megértette és energiájával meg
valósította, a győri Kisfaludy Körnek és Győr város vezetőségének. A város 
anyagi támogatása, a kör önzetlensége és . erkölcsi ereje tették lehetővé 
Gálosnak a Hátrahagyott munkák megjelentetését : vegyék ki részüket a 
kiadásnak juttatott elismerésből. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

Timár Kálmán : Legrégibb bibliafordításunk eredete. Pécsi Tamás 
és Újlaki Bálint bibliája-e ? Irodalomtörténeti tanulmány. Kalocsa, szerző-
kiadása, 8-r. 36 1. 

Timár Kálmán: Legrégibb magyar bibliánk naptára és helyesírása. 
A bibliafordítás eredete. Irodalomtörténeti és nyelvtudományi értekezés. 
Kalocsa, szerző kiadása, 8-r. 32 1. 

Ez a két füzet csak kezdete annak az egyelőre öt füzetre tervezett 
sorozatnak, melyben T. minden eddigi kísérletnél részletesebben újra elő 

1 Egypár elírást itt igazítok ki : Kisfaludy és Pepi grófné idilljének helye 
nem Unzberg, hanem Tlnzmarkt ; egyetemi előadásaimban a Himfyt nem az 
-első nyomtatásban megjelent Urai gyűjteménynek mondom, hanem a szerelmi 
lírikumok első nyomtatott gyűjteményének ; Kisfaludynak nem csak egy 
mértékes verse van, hanem vagy 60 jambicus versen kívül van egy pár 
alkaiosi metrumba írt ódája s distichona is. A 164. dalt sem merném hozzá
fűzni a 1800. VI. 28-i levélhez : gondolata ugyan megvan ott is, de az egészen 
általános, s épen a csattanója maradt el a versből. 
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készül adni az első magyar biblia kolostori eredetének bizonyítását s az 
ellenérvek cáfolását. Az elsőben személyes sérelmeket panaszló előszó s a 
kérdés mai állását jelző bevezetés után azzal foglalkozik, mikor készülhetett 
a biblia, melyik részét fordíthatták először, hol fordíthatták, lehet-e szó Pécsi 
Tamás és Újlaki Bálint szerzőségéről, s végül az e kérdésekre adott fele
letből következő érvek és kétségek alapján követel a főkérdésben reviziót. 
Új bizonyítás^nélkül tovább is ragaszkodik hozzá, hogy a Müncheni k. naptár
kerekét is a bibliafordító készítette, s a másoló együtt találta az evangéliu
mokkal. Párhuzamokkal próbálja igazolni, hogy a kerék kezdőéve azért nem 
kerek szám (1416), mert a bibliafordítás kezdetének évéből indul ki. De a 
felhozott példák épen nem igazolják, hogy a bibliafordítás kezdetének ideje 
szükségképen egybe esik a Németi Györgytől 1466-ban lemásolt naptár-kerék 
kezdoévével. Egyébként maga Timár más esetekben más-más magya
rázatát adja annak, hogy korábbi, nem kerek évvel kezdődő kerekek kéziratról
kéziratra átszármaztak, sőt jóval későbbi időben ki is nyomattak. Ismét felhozza 
n bibliafordítás korával kapcsolatban Káldinak polemikus megjegyzését is, aki 
•egy előtte kétszáz évvel készült fordítást emleget. Ez is bizony vajmi sovány 
támaszték. Káldi szavahihetőségét igazán nem kell kétségbevonni annak, 
aki azelőtt is jól ismert nyilatkozatának tovább sem tulajdonít nagy jelentő
séget. Nemcsak Révai hivatkozott rá, hanem már Bod Péter is ; (A Szent 
bibliának históriája, 1748. 1S2.1.) hogy a bibliafordítást tartalmazó kódexek 
irodalmában oly kevésszer került szóba, nem ismeretlensége, hanem jelen
téktelen volta az oka. Itt igazán senki sem tudja, ki, hol és mit. láthatott. 
Káldi csak annyit mond, hogy egy ismerőse látott egy kétszáz éves kéziratos 
Ijibliát, tehát nem lehet igaz Karolinák az a dicsekvése, hogy ö adta először 
a teljes bibliát a magyarok kezébe; már pedig kétszáz év előtt «kétség nél
kül nem a Luteristáktól vagy Kálvinistáktól (kiknek akkor hírek sem volt) 
hanem az igaz Keresztyénektől» fordíttatott. A zárójelbe tett magyarázatból 
is világos, hogy Káldi csak annyit tudott a fordítókról, hogy nem lehettek 
protestánsok ; ettől még akár a huszitáktól fordított bibliáról is lehetne szó. 
Mert hogy a 200 éves időköz megállapítása min alapult s mennyire volt 
pontos, azt már igazán nem sejthetjük. T. mégis többre tartja ezt az oda
vetett polemikus megjegyzést — pusztán az író személyével érvelve — a 
krónikás előadásánál.1 

Az Apor kódexben megmaradt psalteriumot T. — mint már Gálos is — 
korábbinak tartja a bibliafordítás többi részénél. Szerinte a biblia egyéb 
részeiben előforduló zsoltárverseket már előbb elkészített zsoltárkönyvből 
írták ki. Ennek bizonyítását azonban külön füzetre hagyja s egyelőre csak 
azt bizonyítja részletesen, hogy a legtöbb országban a zsoltárokat fordították 
legkorábban. Ebből persze nem következik, hogy az első magyar biblia
fordító is a zsoltárokat vette először sorra. De T. ebből is levonja a bizo
nyítás előterjesztése nélkül a következtetést: minthogy a psalterium a leg-

1 V. ö. IK. 1927. 270—72. 1. Ott azzal zárta le T. Káldi szavainak ismer
tetését : «Káldinak tudósítása mindenesetre számíthat annyi hiteire, mint 
a névtelen ferencesnek a huszita-fordításra vonatkozó följegyzése, sőt 
többre is». 

7* 
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korábbi, a husziták pedig nem zsolozsmáztak, ezt a fordítást nem végez
hették husziták. Mintha egyazon fordító munkájáról lévén szó, oly jelen
tősége lehetne a netán bizonyítható sorrendnek, mint ott, ahol évtizedek 
vagy évszázadok választják el az első zsoltár- vagy evangéliumfordításokat 
az első teljes bibliától. 

A bibliafordítás helye e. fejezetben azt bizonyítja, hogy nem Tatros, 
a Müncheni-k. másolásának helye, volt a moldvai husziták szellemi köz
pontja, hanem Húsz és Román környéke. Azt gyanítja, hogy az egyik 
huszita bibliafordító, a krónika szerint a törökök közt is térítő Bálint pap,-
alapíthatta a Besszarábiába továbbvándorolt husziták telepei közül Csöbör
csököt, a Románváros közelében levő Tamásfalva neve pedig az ő társának 
emlékét őrizheti. A moldvai huszita központra vonatkozó kutatásait is rész
letesen külön füzetben készül ismertetni. A ránk maradt biblia-kéziratokra 
vonatkozólag azonban úgy okoskodik, hogy mivel a naptárkerékböl való 
következtetés szerint ez a fordítás korábbi a husziták Moldvába menekülé
sénél, nem készíthették ők ott ; de nem készülhetett szerinte a Szerémségben 
sem, mert nyelvjárása a nyugati Dunántúlé. Ennek bizonyítását ismét külön 
füzetre hagyja. Sikerében annál több ok van kételkedni, mert a nyelvjárás
történet a magyar nyelvtudomány legkevésbbé tisztázott részei közé tartozik. 
Mennyire nem látják legkiválóbb nyelvészeink sem világosan a nyelvjárás
területeknek a hódoltságot megelőző időkhöz képest végbement változását, 
igen sok nyelvemlék nyelvjárásának meghatározásában való ingadozásuk és 
ellenmondásaik mutatják. 

De az is bizonytalan, hogyan értendő a ferences krónikában szereplő' 
«de eadem Kamenest» megjelölés, hol született és mely vidék nyelvjárását 
beszélte Tamás és Bálint. Hogy Jirecektöl származó azonosításuk Pécsi 
Tamással és Újlaki Bálinttal nemcsak bizonytalan föltevés, hanem, kivált 
az első esetben, valöszínütlen is, azt Tóth Szabó Pál már 1917-ben kimutatta. 
Tim£r e ponton sem mond újat, csak az új és meglepő, amit belőle követ
keztet. Mintha a biblia eredetének kérdése azon fordulna meg, hogy a 
krónikától emlegetett két keresztnévhez tudunk-e pontosabb személyi adatot 
is találni I T. szerint «a biblia huszita eredetének vitatói épen Jirecek 
felülvizsgálásra szoruló adataira támaszkodnak, arra építik föl egész elmé
letüket.» A huszita eredet elmélete megvolt J. hozzászólása előtt s meg
maradt annak cáfolása után is. Itt T. ismét abba a hibába esik, hogy 
alaposabb bizonyítás helyett egyik-másik ellenfele tudományos hitelét annak 
kiemelésével akarja megingatni, hogy a vita tárgyával távolabbi kapcsolat
ban levő kérdésben tévedett vagy tévesnek látszó föltevéshez csatlakozott. 

A másik füzet első részében is egy régi érvének kel védelmére. Ahhoz, 
nem fér kétség, hogy a Müncheni-k. élén álló egyházi naptár nem lehet 
huszita eredetű ; e bizonyításra nem szoruló tényt több mozzanat kiemelé
sével világítja meg, mint eddig. A bibliafordítás eredetére vonatkozólag 
azonban sem abból, mi van meg a másolatban előtte álló naptárban, amit 
a husziták elvetettek, sem abból, mi hiányzik ott, amit ök megünnepeltek,. 
továbbra nem következik semmi. Akár premontrei, akár bencés eredetű a 
naptár, nem tudjuk, honnan írta le a másoló, már a fordító is odaírta-e az-
evangéliumok elé stb. 
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Egyébként két ponton mintha Timár is engedne álláspontjából. Nem 
ragaszkodik már hozzá, hogy maga a Müncheni-k. is — nemcsak a naptárt, 
naptárkereket és bibliát szerinte azonos módon magába foglaló «alap
szerkezet» — kolostori eredetű. Sőt szélmalomharcnak nyilvánítja «a tatrosi 
másolók szerzetes voltának» cáfolását s hozzáteszi : «Ezt se én, se Gálos 
nem állítottuk.» Nem jól emlékszik. Gálos Legrégibb bibliafordításunk c. 
értekezésének mindkét kiadásában azt írta : «Aki a Müncheni-kódexet fordí
totta, de még az is, aki lemásolta a naptárt is és a perikopákat még a 
másolatba is bele kezdte jegyezni — az nem magyar nyelvű bibliát akart 
•a. nép kezébe adni, hanem az egész evangeliariumot fordította, apáca-hugai-
nak vagy a szerzetbe lépőknek.» Sőt a második kiadásban a 16. lap jegy
zetében külön valószínűtlennek nyilvánította azt az ellenvetést, hogy Németi 
György inkább világi könyvmásoló lehetett. De Timár maga is azt írta 
{Premontrei kódexek, 4tb. 1.) : «mindhárom kódexben (Müncheni-, Döbrentei-
és Apor-k.) s a Bécsi-k.-ben is premontrei nyelvemléket látok !» A ferences 
krónikás szavahihetőségének k^tségbevonásában T. nagy lelkesedéssel csatla
kozott Gáloshoz (V. ö. különösen az IK. 1927. 270. és 1929. 157. lapját), 
noha forráskritikai megjegyzései épen nem voltak meggyőzőek. Akkor tehát 
T. is úgy nézte, hogy a sokat emlegetett feljegyzés írójától látott kézirat 
•sem volt talán huszita eredetű, s csak egy nyelvi régiség alapján sütötte 
rá az eretnekség bélyegét. Most mintha ismét több hitelt adna a krónikásnak 
s Gálossal ellentétben inkább azt emeli ki, hogy a ránk maradt fordításnak 
nem lehet köze ahhoz, amelyet a krónikás látott. 

Utoljára az ellen emel óvást, hogy a bibliafordítás helyesírásának 
Húsz reformjával való rokonsága alapján eldöntöttnek nyilvánítsák a for
dítás eredetének kérdését is. Melich és Jakubovich részletes érvelésének 
megjelenéséig arra figyelmeztet, hogy e helyesírási sajátságok sokféle úton 
terjedhettek. Arra az esetre, ha a kapcsolat valóban kétségtelennek bizonyulna, 
a közös uralkodócsalád folytán lengyel vagy, mivel a bibliafordítás után 
főleg ferences emlékekben ismétlödnek e sajátságok, horvát-szlovén közve
títés lehetőségét veti fel. Ha ez is valószínűtlennek bizonyulna, arra az 
esetre sem tartja igazolhatónak, miért épen Tamás és Bálint hozta volna a 
reformot, mikor oly sokan jártak Prágában, olyanok is, akik katolikus papok 
maradtak. Mindkét esetben sajátságos ellenmondásba keveredik. Szinte 
hihetetlennek tartja, hogy a magyar kódexek helyesírásának köze volna a 
Husz-féle reformhoz, mivel ez Palacky szerint Csehországban is csak akkor 
terjedt el, mikor a bibliafordítás — a naptárkerékböl levont következtetés 
szerint ! — készült : de ha igen, akkor épen annyira lehetségesnek tartja 
hogy más népek helyesírásába való átszivárgásuk után közvetve jutottak 
sajátságai hozzánk, mint azt, hogy Prágában járt diákok útján közvetlenül. 
Másfelöl azt említi, hogy a XVI. század előtt Csehországban is csak a 
táboriták, majd a cseh-morva testvérek fogadták el ; mégsem tartja semmi
vel sem valószínűbbnek, hogy Húsz hívei hozták magukkal, mint azt, hogy 
a huszitizmustól távol maradó katolikus papok. 

W A L D APFEL JÓZSEF. 
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Péczely László: A XVI. századi énekköltés formái- Kny. a keszt
helyi reálgimn. 1930/31. értesítőjéből. Keszthely, 1931. 8.-r. 63 1. 

Péczely László értékes tanulmányban teszi közzé a XVI. század magyar 
verstörténetét illető kutatásainak eredményét. Módszerét Bartók Béla (A 
magyar népdal, 1924) és Horváth János (À középkori magyar vers ritmusa? 
1928) anyagfelosztásából vonta el, az ő nyomukon végzi el a rendszerezés 
nehéz munkáját a XVI. századi magyar formakincs területén, a dallam
formákon és versformákon, sorfajokon és strófaszerkezeteken. A tanulmány 
lelkiismeretesen egymás mellé állítja a kor verses irodalmának sorfajaitr 
pontos statisztika kapcsán vezet végig a strófatípusokon (előbb az izo-
metrikus, azután a heteroritmikus alakzatok osztályán) s itt csak a dallam- és 
versformák egymáshoz való konkrét viszonyának megállapításával marad 
adósunk. Alosztályok bevonásával összesen 58 versformát mutat ki a vizsgálat 
alá vett 200 emlékben. Szövegek szempontjából a R. M. K.T. II.—VII. köteteiben 
közzétett anyagra szorítkozik, tehát figyelmen kívül hagyja a Batthyány-
kódexet, Balassit, Valkait, Bogáti Fazekast stb. Ebben a meglepő forma
gazdagságban hangsúlyozza a dallam nagy alakító szerepét, általában a kor
szak magyar verselésének zenében fogantságát; sikerül képet adnia a régi 
magyar formakincsnek a dallamvilág égisze alatt történő kialakulásáról, 
e formakincs mind önállóbb és sajátosabb hajtásairól, majd teljes irodalmi 
önállósulásáról, mikor a dallamot mint támasztó és részben teremtő tényezőt 
lassankint elveszíti maga mellől s az énekes irodalom területéről átlép a 
pusztán olvasott irodalom területére. Ki kell emelnünk a dolgozatnak azt 
az érdemét, hogy, amint statisztikai összeállításával végigvezet a sor- és 
strófatípusokon, szembetűnővé teszi az egyes rokon képletek fokozott 
különbségeit, szinte egymásból való leszármazásuk rendjét : a bizonyos alap
mintákhoz való fokozatos közeledés vagy a tőlük való fokozatos távolodás 
stádiumait. Ezen a réven sikerül bevilágítania a XVI. századi magyar vers
irodalom némely szerkezeti ,mühelytitkába', a mind önállóbb változatok, 
majd alosztályok s végül (bizonyos fokig) az önálló típusok megszületésének 
olyamatába. (Ez a fokozatosság főként a 8-as, a 15-ös és a sapphikus 
típusoknál tanulságos.) 

Péczely, amint említettük, kellőképen rámutat a dallam fontosságára: 
«A cezúra majdnem kivétel nélkül hibátlan ott, ahol a dallam megkívánja -y 
ott ellenben, ahol a dallamban nincs cezúra, a szövegben sem kell feltét
lenül ilyent keresnünk»... «Csák akkor, amikor a dallamtól elszakadnak,, 
lesz szükség ebből a [t. i. verselési] szempontból a tökéletességre való
törekvés, mert az, ami énekelve nem hiba, felmondva szembeszökő fogya
tékosság» stb. ; amit lehet, a melódia segítségével értelmez, s a dallamok 
vezetik arra az alapjában mindenképen helyes, bár egyetemes érvényességét 
illetőleg legalább is vitatható megállapításra, hogy a dallam «nem követel 
a főbb kereteken belül határozott ütembeosztást». Megállapíthatjuk-e azon
ban, ezen túlmenően, hogy a XVI. századi verselés egyik legfőbb karak-
terisztikuma : «a ritmusnak a főbb kereteken belül való megkötetlen volta»? 
Ezen a ponton, épúgy, mint a versformák fejlődésének kérdésében, ma 
még nem mondhatjuk ki a végső szót; mert ahhoz, hogy valóban titem-
íluktuálásról, illetőleg tökéletesbülö formai illeszkedésről beszélhessünk,. 



KÖNYVISMERTETÉS 103 

pontosabban ismernünk kellene, hol és mennyiben tettek egymásnak enged
ményt dallam és szöveg — vagyis ép az egykorú előadás mindeddig, s 
talán örökre, titokzatos módszerébe, formáiba kellene jobban belelátnunk. 
Vannak ugyanis kötöttebb és szabadabb dallam-minták (Tinódi és vele 
szemben a Hofgreff-gyüjtemény dallamai), a nótajelzések gyakorlata pedig 
mindenképen bizonyos meglazulást, szabadabb értelmezési lehetőséget von 
maga után. . . Egységes állásfoglalás tehát jóformán lehetetlen; igaz, ezen 
a téren már magának a problémának világos megfogalmazása is közelebb 
vihet a megoldáshoz. 

Befejezésül néhány részletkérdésre szeretnénk itt kitérni, melyek Péezely 
tanulmányának adataival kapcsolatban XVI. századi ritmikánk egyes «nyitott 
pontjait» érintik. 

1. Középcezurás 11-es (Péezely 14. 1.) Az itt tárgyalt sorfaj a XVI. 
századi magyar ritmikában ismeretlen; Péczelyt Mátray Gábornak egy 
hibás dallamértelmezése ejtette tévedésbe. Mátray ugyanis Tinódi Temes
váréi hibásan ritmizálta: 

helyett így: 

< 

s ezzel egy nemlétezö sorfajt konstruált a XVI. századi magyar dallamok 
közé. Péezely maga egyébként ugyanezt a sorfajt helyesen tárgyalja pár 
lappal odébb, dolgozata 20. lapján, 25. sz. a. 

2. Ehhez a Mátraytól hibásan feltételezett, nemlétezö sorfajhoz azonban 
közel áll egy valóban létező 10- es sor faj, melyet a Három istenfélő férfiak 
históriájából ismerünk (RMKT. VI. 89. 1.); Péezely, dolgozata 17. lapján 
tévesen Csükei 10-es sorfajával méri össze. Dallamának tanúsága szerint, 
4-3-2-1 tagolással kell ritmizálnunk. 

Jó példái a versben: 

3. Vásárhelyi Gantilená}á,iiak és Tinódi Hadnagyain&k formája. Mennél 
tovább élünk a XVI. század ritmusainak világában, annál mélyebb meg
győződésünkké válik, hogy itt nem «lejtésváltó tizes»-ről, hanem egy, a 

1 Legyen szabad itt épen e verssel kapcsolatban egy legutóbbi IK-beli 
dolgozatomba csúszott számhibát helyesbíteném: az IK. 1931. 426. és 442. 
l.-ján 12-12-10-12 helyett 2X1&10 olvasandó. 
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középkorban hangsúlyossá «tompult» csonka alkaikus formáról van szó, 
mely valószínűleg Németországból került hozzánk a XV. század végén, s 
melynek értelmében a szöveget, amíg ellenkező bizonyság nem kerül elő, 
XVI.—XVII. századi dallamok alapján így kell ritmizálnunk (a sort öt 3-tagú 
ütemre felbontva, vagy egyetlen nagy 5-tagú ütemnek képzelve): 

e hangsúlyossá tördelt és (az eredeti metrum 5. szótagjának «elnyelésével») 
megkurtított középlatin alcaicum kívánalmai szerint.1 

4. Csükei versformája. Az 5-tagú ütemnek ezt a két alakját: 

nézetünk szerint nem tekinthetjük külön sor fajt alkotó elemnek, mint 
Péczely teszi (16. L), legfeljebb ugyanegy sorfaj két változatának. Bizonyság 
erre, hogy noha ugyanegy dallamon belül ritkán cserélődik a két alak, 
(Csükei dallama ép ebből a szempontból különlegesen érdekes) annál 
sűrűbben változik ugyanegy típuson belül. (L. Bartók, A magyar népdal 
208., 209. és 316. sz.; közülök a második különösen alkalmas a Csükei 
dallamával való egybevetésre.) 

5. Armbrust versformája. A dallam felvilágosít róla, hogy ezt a verset, 
ahol hibátlan, ionicus a minőre módjára kell ütemeznünk: 

s legfeljebb abban lehet kétség, hogy a két utolsó ütem talán így hangzik 
helyesen : 

Itt tehát határozottan németes táncritmussal van dolgunk.2 

Mindezek a megjegyzések nem kisebbítik Péczely tanulmányának 
értékét; munkája a modern magyar zenefolklore és Horváth János munkás
sága nyomán induló magyar történeti ritmus-kutatásnak egyik legelső 
komoly eredménye a régi magyar irodalom területén. 

SZABOLCSI BENCE. 

1 Megjegyezzük itt, hogy e sajátságos ritmusforma nyomai máig élnek 
a magyar népzenében; 1. Kodály Zoltán egyik dallamközlését, Zenei Lexikon 
II. 66. 1. («A bolhási kertek alatt»). 

8 Lényegtelen tollhiba a 10. lapon, hogy Tinódi Szálkai mezőjének 
melódiája nincs a Gronicába, felvéve. Szöveg is, dallam is olvashatók ott. 
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Kincs Elek: Kölcsey a közéletben. Szombathely, szerző kiadása, 1931. 
8-r. 59 1. 

Nem vagyunk a Kölcsey-irodalomnak annyira böviben, hogy örömmel 
ne üdvözölnénk minden olyan dolgozatot, mely újabb színnel gazdagítaná 
a csekei szentimentális bölcs arcképét. Annál nagyobb csalódás Kincs dolgo
zata. A munka legnagyobbrészt már a középiskolai tankönyvekből is isme
retes idézeteknek fárasztóan unalmas halmaza. Új szempontból vagy. friss 
fényben nem mutatja be Kölcsey közéleti tevékenységét. így tudományos 
jelentősége nincsen — a szerző nyilván nem is törekszik efféle babérokra, 
mert még annak az elemi követelménynek sem tesz eleget, hogy idézeteinek 
lelőhelyét megjelölje. De mint közérdekű munka is alig jöhet számításba ; 
kusza szerkezete, nehézkes stílusa, s főleg üres semmitmondása még az 
átlag müveitek vagy a tanulóifjúság számára sem tudja Kölcsey alakját 
közelebb hozni. Egyedüli érték címe — figyelmeztető, hogy régebbi irodal
munknak is vannak még eredményt ígérő, eddig még csak kevéssé kiakná
zott területei. 

SOLT (SPENEDER) ANDOR. 

Vitéz Veszprémy Dezső : Thaly Kálmán védelme a tíz kuruc ballada 
hitelessége kérdésében. Eger, szerző kiadása, 1931. 8-r. 37 1. 

Veszprémy a történeti életrajz teréről átrándult az irodalomtörténet 
mezejére: tanulmánya Thaly Kálmánról írt munkájának mellékterméke. Mit 
mondjunk az olyan mellékhajtásról, mely egészségtelen törzsön fakadt? 
A Thaly-életrajz bírálói már rámutattak Veszprémynek szinte lírai elfogult
ságára1 — s ez eleve is kizárja a tudományos módszer alkalmazásának s a 
komoly eredmények elérésének lehetőségét. Míg azonban a biográfiában ez 
legfeljebb az anyag magasabb szempontok szerint való elrendezését gátolja 
— melyik életrajzíró elfogulatlan hősével szemben ? — addig a filológia 
terén a határtalan lelkesedés hiszékenységgé, a kritikátlan hódolat 
tudománytalan személyeskedéssé, a tárgyilagosság hiánya kétségtelen téve
dések forrásává lesz. 

Veszprémy dolgozatában a tíz kuruc ballada hitelességét vitatja Riedl 
és Tolnai ismeretes álláspontjával szemben, melyet, komoly ellenérv híján 
a tudományos közvélemény is elfogadott. Veszprémynek sincs több bizonyí
téka, mint Thaly egyéniségébe vetett rendíthetetlen hite, rajongó tiszte
lete. Ennek hevében észre sem veszi, hogy súlyos logikai botlást követ el : 
azzal bizonyít, amit épen bizonyítani akar — a kuruckor fáradhatatlan 
apostolának jellembeli gyöngeségét jeliemének ragyogtatásával igyekszik 
megcáfolni. 

Ezek után talán mondanunk sem kell, hogy Veszprémy dolgozata nem 
jelent fordulatot a kuruc balladák kérdésében. Egy szempontból tanulságos — 
iskolapéldája a személyes érvek gyönge bizonyító erejének. 

SOLT (SPENEDER) ANDOR. 

» V. ö. IK. 1929:126. és 1931:236. I. 


