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rendet teremteni. Három nagy irányt lát itt: nemzetközi színezetűnek ne-
-vezhetnök az elsőt minden, kifejezetten bécsi jellegzetesség, bécsi levegő 
• ellenére. A második csoportot a katolikus világnézetűek alkotják : Kralik és 
a Gralbund épúgy ide vannak véve, mint a kizárólag a művészi téren 
mozgók, E. v. Handel-Mazettitől Fr. Schreyvogeiig. Ide viszont került olyan 

•író is, kinek h ova tartóz an dóságáról lehetne vitatkozni. A harmadik csoport 
a politikához közeledett költészet- és háborús regénytől az osztrák vidékhez, 
a néphez,, a természethez menekült íróké. Átmenet ez A «diadalmas» vidék 

•című III, fejezethez, melynek a tartalomjegyzékben idézőjelbe tett diadalmas 
jelzője nem utolsó sorban arra vonatkoztatható, hogy az itt említett müvek 

- feltűnő nagy százaléka városi vonatkozású. A különböző osztrák tartomá
nyok és tájak Alsó-, Felső-Ausztriától, a Szudétáktól Tirolig, Karintiáig, 
Krajnáig, sőt a tengerpartig valóban meglepően sok íróval szerepelnek, s így 
Bécs ellenében is diadalmasnak bizonyul a vidék. A IV. fejezet (Ausztrián 
innen — Ausztrián túl) a legnehezebb kérdést veti föl : van-e ebben az 
irodalomban igazi gyökere az Önálló osztrák szellemnek ? A felelet elég világo
san a nagynémet irányzat felé mutat. Ez azonban elsősorban a szudéta-

; németségre áll, melynek helyzete a mái' új államalakulatok jóvoltából 
úgyis különlegesen, nehézzé vált. 

Bámulatos, hogy Pukánszky mennyi névvel, címmel dolgozik ebben a 
pár fejezetben és előadása mégsem válik szárazzá, sőt elejétől végig olyan 

• érdekkeltően ír, hogy a sok adat ellenére sem fárasztó könyvének olvasása. 
Külön érdeme, hogy számon partja mindenütt a magyar fordításokat is és 

•ügyesen helyez el adott esetekben magyar írói véleményeket az osztrák 
kartársakról, ill. azok egy-egy művéről. Általában igen sikerült, szép munkát 

,nyújtott ezzel a kötetével is; mely szaktudóst, nagyközönséget egyformán 
érdekelhet. 

Koszó JÁNOS. 

József nádor iratai. 1792—1809. Kiadta és magyarázatokkal kísérte 
Domanovszky Sándor. I—III. k. Budapest, Történelmi Társulat, 1925., 1929., 
1935. N. 8-r. VIII, 769 ; 888 ; VIII, 959 1. 

E hatalmas történelmi forrásgyűjtemény anyagának legnagyobb része 
természetszerűen nem tartozhatik irodalomtörténeti érdeklődésünk körébe ; 
azonban a Martinovics-összeesküvéstől az utolsó nemesi fölkelésig a köz
életnek minden nevezetesebb mozzanata benne lüktet, az események szálai 
a fiatal nádor bizalmas jelentésein át vezetnek Bécshez, szereplői között 
pedig íróink, költőink is ott vannak. A rájuk vonatkozó néhány érdekesebb 
adatot óhajtom az alábbiakban ösmertetni. —, A Martinovics-összeesküvés 
megtorlása még Sándor Lipót főherceg-nádor idejében lezajlott; az ifjú 
Józsefre az ügynek már csak utórezgései maradtak : a pesti egyetem tanárai-

*nak ellenőrzése, Spissich zalamegyei alispán és Zemplén vármegye ügyeinek 
kivizsgálása és intézkedés az Olvasó-körök (Lese Cabinett) dolgában : ez 
utóbbiakban a felvilágosodás káros eszméinek egyik forrását látták. Csekély 
pénzért diákok, polgárok gyermekei, sőt cselédek kaphattak innen könyveket 

• olvasni, s bevallott céljuk az ízlés nemesítése és «természetes» fölvilágosítás 
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volt. Mivel azonban Gleixner olvasókörében, épen Pesten, sok diák szokott össze
gyűlni, s itt állítólag rossz eszméket tanulnak és azokat országszerte terjesztik, 
sőt sajtószabadságról beszélnek,1 Ferenc király cenzúra helyett egyszerűen meg
tiltotta az olvasókörök fenntartását. ([. 222—224. 1.) Csak Thugut bukása 
után enyhül kissé az összeesküvést követő erős önkény — Zemplén vár
megye az 1797-iki nemesi fölkelésre való hivatkozással kegyelmet kér a pör 
még fogságban, levő részeseinek. József nádor kilenc olyan halálraítéltről 
tud, akiknek a király börtönbüntetésre változtatta ítéletét, s ezek közül csak 
háromnak, Kazinczynak, Szmetanovicsnak és Laczkovits Lászlónak megke-
:gyelmeztetését javasolja2. Érdekes, hogy Verseghy Ferencet — jóllehet a 
nyomdász Landerer ügyében emlegeti is — föl sem sorolja az elítéltek közt: 
mintha csak megfeledkeztek volna róla. Pedig már nádorsága kezdetén ta
lálkozhatott nevével : Spissich iratai között volt Marseillaise-fordítása. (I. 
301. 1.) A lefoglalt írások közt volt Kazinczynak egy'máig ösmeretlen levele, 
amelyben a festő Stundert és egy szabadkőművest Spissich figyelmébe 
ajánlott; ugyanott Szentjóbi Szabó Lászlónak Spissichhez biharmegyei aljegyző 
korában Péchy Imre alispán megbízásából írt sorai; Almásy Pál királyi 
biztosi,kiküldetéséről, akinek föladata volt, hogy a sajtószabadságról szóló 
javaslat szerzőjét nyomozza ki. (I. 104. 1.) Fiume visszacsatolásának kérdé
sében érdekes a nádor hivatkozása Pray Györgyre, aki Magyarország jogait 
Dalmácia révén bizonyította. (I. 623. 1.) Barics egyetemi tanár arról a szo
katlan feltűnésről számol be, amelyet Batsányi elfogatásának híre keltett. 
il. 4L, 46. I.) Ismételten kísért az egyetem Nagyszombatba vagy Esztergomba 
való áthelyezésének kérdése : Németh János jogügyi igazgató már 1795-ben 
fölvetette ; a nádor není mond véleményt, de arra kéri a királyt, hogy ha 
Nagyszombat javára döntene, a pozsonyi jogakadémiát viszont helyezze át 
Vácra. A M. Tud. Akadémia fölállítását — jóllehel az nyelvmüvelésen kivül 
„zu der allgemeinen Organisirung des Litterairwesens" alkalmas volna — 
a kancellária anyagi okokból épen úgy ellenzi, mint egy tisztképző vagy 
egy szépművészeti főiskola alapítását : a nádornak is ez a véleménye : „es 
ist kein Fundus vorhanden". (I. 452.) 1807. augusztus 21-én és 22-én' 
Vay Miklós tábornokkal, a nemzeti törekvéseknek egyik ártatlanul.meghurcolt 
•harcosával, régi barátjánál, Bárótzi Sándornál találkoznak, aki egy évvel 
ezelőtt vonult nyugdíjba s Bécsben éldegélt. Az európai műveltségű, sokat 
utazott katona ifjúkori barátja volt a testőrírónak. (Kazinczy, Magyar 
Pantheon 84. 1.) Bárótzival halála előtt itt találkozunk utoljára. (II. 774. 1.) 

A kiadvány Hl. kötetének mintegy fele (468—492.) a nemesi fölkelés 
naplója. Eddig úgy tudtuk, hogy e napló vezetése Kisfaludy Sándor föladata 
volt : Domanovszky a nádor sajátkezű eredetijéből közli az egészet az alcsúti 
levéltárból. Helyesen jegyzi meg, hogy az inszurrekció. hivatalos története, 

1 Nagyon jellemző Izdenczy államtanácsos megjegyzése, hogy «viele... tre
ten mit áemdummen Grundsatz auf : ich darf denken, reden und schreiben, was 
ich will, mithin auch diese Producte in Druck juris publici machen.» I. 223. 1.) 

2 Kazinczy megkegyelmezése dolgában egy kis tévedéssel találkozunk. 
A kiadó szerint (I. 396. 1.) K. kiszabadult, „mielőtt a rokonok kegyelmi kér
vénye az államtanács és a király elé került." A nádor fölterjesztése jún. 
9-én kelt s ezt követte a király elhatározása; az államtanács már május 
2-án javasolta a kegyelmet. (I. 380.) 

i 
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amely a császár parancsára készült, nem a nádor fogalmazása és nem is e-
naplója alapján készült ; ez természetes, hiszen ösmeretes, hogy ez a „nádori 
hiv. jelentés", ahogyan a kiadó nevezi, Kisfaludy Sándornak már jóval e 
kötet megjelenése előtt közzétett munkája. (1931.) p , , p 

Dàlmaày Gyözö költői és %>rózai munkái. Előszóval ellátta Preszlif 
Elemér. Budapest, Gyöngyösi István Társaság, 1936. N. 8-r. 272, 285, 307, 337 L 

Dalmady Győző összes müveinek ez az első gyűjteménye három kötetben 
költeményeit, a negyedikben prózai munkáit adja; amazok hatvan év távolából 
(1856—1914) vagy 800-nál több verset (köztük 300 még nem jelent meg 
gyűjteményben, s 46 nyomtatásban egyáltalán nem), emez visszaemlékezéseket, 
és följegyzéseket (1893—1913) meg beszédeket (1871—1897) ad. 

A költő első verse nyomtatásban 1853-ban, a Szikszói enyhlapokban 
jelent meg. 1855 körül, mint pesti jogász egyre több és több verssel szerepel. 
Ifjú éveinek érzelmes lírája Tóth Kálmán Szerelmi vadrózsáinak babérait ' 
áhította, majd, egyidöre, mintaképei a romantikus francia Lamartine, Hugo-
Viktor, Musset és Béranger vollak. Az elsőtől melankóliáját, Hugótól családias 
költészetét, a Májusi éjtszakák költőjétől fájdalmas gyengédségét, Napoleon 
dalnokától hazafias dalainak lendületét tanulta. A Feltámadunk, Jönnek 
a mieink s a 60-as évek több költeményének hazafias alaphangját ennek 
a franciás lüktetésnek köszönheti. Ezektől az európai áramlatoktól csakhamar 
elfordul Dalmady; költészetének Deák kiegyezési beszédei és Tisza Kálmán 
megalkuvó politikája szolgáltatják az indítékokat. 

Hazafias lírája páratlan hűséggel kíséri a nemzet minden küszködését. 
Aggódik a nép jövőjéért, egyre marcangolóbb kétségek kísértik. A Pártokhoz,. 
a Hanyatló nap, A dinom-dánom országa szinte megborzongató jóslatként 
merednek a vigasztalan jövőbe — akár csak Kölcsey Zrinyi II. éneke, majd 
Varga Gyula töprengései, és disszonánsabb, de annál erőteljesebb hanggal 
Ady Endre versei. De megérintik a nagy emberi problémák, a világ viaskodása 
is. Békevágya adta lantjára a Sok a katona és a Békéhez című ódát, a 
szociális kérdések A templom és a gyár szép sorait. 

Szerelmi kötészetének egy része megközelíti a tragikus folyamok partját. 
Ifjúságának feledhetetlen ábrándja, Sebestyén Szidónia, ez az érthetetlen 
és kiszámíthatatlan nő, tele szépséggel, szenvedéllyel és hűtlenséggel, ihlette 
Az ég előtt, a föld előtt, a Nyári est az akácok alatt szép dalait. A csalódás 
egész élete végéig hatással van reája, akár Dantéra Beatrice, Csokonaira 
Lilla vagy Heinére «mennyei leánya». 

Prózai dolgozatai között kétségkívül a naplószerüek az értékesebbek. 
Nemcsak szerzőjükre jellemzők — bevilágítanak ennek a nemeslelkü 
embernek, igazi jellemnek a lelkébe — hanem a beszédekkei együtt becses 
adalékok is a XIX. század második felének müveltségtörténetéhez. 

A gyűjteményt bibliográfia és repertórium egészíti ki. Az anyagot nagy 
gonddal a költő fia, Dalmady Ödön gyűjtötte össze — elrendezése azonban 
nem tervszerű, s ez használatát is megnehezíti. À. szerkesztés munkáját 
Gorzó Nándor végezte nagy gonddal, szeretettel és hozzáértéssel. 

SZABÓ DÁVID. 


