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GE. APPONYI ALBERT: Szent István király intelmei szent Imre her
ceghez, Budapesti Szemle 1930. július. 

Az eddigi kutatás eredményei szerint az intelmek szerzője egy szt. Ist
ván korabeli idegen nemzetű egyházi férfiú volt; művét pedig, amely a ke
resztény uralkodó erényeit és életelveit írja elő, ismét források nyomán állí
totta össze. A további kutatás föladata az lenne, hogy fölfedezze ebben az 
iratban a szent király személyes gondolatainak nyomait. De más szempont
ból is beesés: az intelmek segítségével helyesen értelmezhetjük a magyar tör
ténelem idegen szemmel látott és emiatt sokszor félremagyarázott alapvető 
tényeit. Ilyen alapvető tény a közösségből kinőtt, vérszerződésből keletkezett 
magyar állami főhatalom, míg ugyanakkor a germán és latin fajoknál csu
pán a, hatalmat viselő személyhez való ragaszkodás tömörítette politikai 
testté a nemzeteket. Az egykorú magyar okmányok tanulmányozása is meg
téveszthet, ezekben u. i. túlnyomóan az új nyugati formák és fölfogás érvé
nyesülnek. Pedig amikor a keresztény magyar királyság megalakult, a túl
súlyba került nyugati fölfogás mellett még megvolt a magyar hagyományos 
szellem is, mert lehetséges volt az összeegyeztetés. Ezt igazolják az intelmek 
egyes részletei, amelyek szt. István sug-almazását mutatják. 

A közönség csak egyetlenegy mondást ismer az intelmekből: Unius lin-
guae uniusque moris regnum imbecille et fragile est. Nem is olyan súlyos ez 
a mondás, amilyennek sokan feltüntetik, csak nem kell a nemzetiségről való 
modern felfogás szemszögéből tekinteni. Tulajdonképen azt jelenti, hogy 
szívesen kell látni a keresztény jövevényeket. Máskülönben homlokegyenest 
ellenkező álláspontot jelentene az a tanács, amelyben a király elődeinek kö
vetésére inti a trón várományosát. 

E gyakran zavarosnak látszó intelmeken át is megismerjük a magyar 
államalkotó gondolat folytonosságát. Blédv Géza 

___ CHINEZU JON: Aspecte din literatura maghiarü ardeleana. Editura 
Revistei „Societatea de máine," Cluj 1930. p. 148. 

Szerző az ifjú román esztétikusok között a legkiválóbb. Nemcsak a saját 
nemzeti irodalmának tökéletes ismerője, hímem tisztában van azokkal a nagy 
szellemi áramlatokkal is, amelyek a múltban befolyásolták a nagy európai 
népek irodalmát és átalakító erővel hatnak rájuk ma is. Érdeklődése a ma
gyar irodalom iránt már régi keletű. Mint Riedl tanítványának alkalma volt 
alapos betekintést nyerni a régi magyar irodalom fejlődéstörténetébe s 
egyszersmind nagy mestere hatása alatt eredeti módszert is elsajátítani. Az 
imperiumváltozás után Bukarestben fejezte be tanulmányait. Azóta Erdély
ben él, pár éve Kolozsvárt tanít s így terelődött figyelme a rügybe r fakadó 
életerős erdélyi magyar irodalomra. Az ifjú románok haladó szellemű lapjá-
jában, a Societatea do Máméban, írt beszámolókat a kisebbségi magyar iro
dalomról s ezek a tanulmányok bővültek a fenti könyvvé. 

Chinezu helyes módszert követ. Nem tesz összehasonlításokat, nem ítél 
egy más irodalom kritikai szempontjaival, hanem igyekszik behatolni az 
egyes művek szellemébe, keresve azokat a törvényszerűségeket, amelyek a 
magyar talajból kinőtt s annak speciális fejlődési törvényei alatt kialakult 
irodalomra érvényesek. Célja az volt, hogy megismertesse a románsággal a 
vele együtt élő magyar kisebbség irodalmát. Ezt a célt tudós lelkiismeretes
séggel és filológiai pontossággal el is érte. Áttanulmányozta nemcsak az 
egyes írók műveit, hanem a folyóiratokat is. Minden megállapítása komoly 
és elmélyedő munkát árul el. 

Bevezetésében vázolja az erdélyi magyar irodalom múltját s röviden 
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ismerteti az erdélyi tudományos és irodalmi társaságok életét is. Majd a 
sajtó és folyóirat-irodalmunk ismertetése után rátér az erdélyiség kérdésére. 
Felsorakoztatja a mellette és ellene szóló érveket s rámutat a transilvaniz-
mus valóban létező gyökereire. Könyvének jó részét két nagy fejezet fog
lalja el: a költészetről és a regényirodalomról szóló rész. Mindkettő alapos 
feldolgozása és világos fejtegetése líránknak és regényirodalmunknak. Ez 
utóbbinál különös figyelmet szentel a történelmi, társadalmi, „városi" és 
„agrár" regényeknek, nem feledkezve meg a székely regényekről s a legmo
dernebb irányokról sem. A drámáról és az irodalmi kritikáról írt fejezetei 
már jóval rövidebbek, inkább áttekintő jellegűek. 

Chinezu munkája lelkiismeretes, alapos és irodalmi törekvéseinket meg
értő tájékoztatás a román olvasók számára. j ^ r j a M C S ( j Elemér 

CSÜRY BÁLINT: A székely és csángó mondathanglejtés. Magyar Nyelv 
1930. 7—8. sz. 

A szatmármegyei szamosháti nyelvjárás hanglejtésformáinak össze
gyűjtése s használatuk körének megrajzolása után a szerző most a székely 
és a csángó mondathanglejtést vizsgálja. A székely hanglejtést minden más
fajta magyar hanglejtéstől a párbeszédes hanglejtés különbözteti meg. Ezt 
egyenletesen magas kezdetű hangmenet mellett a szökőzárás jellemzi, vagyis 
az utolsó szótag hangjának felszökése. Ez a forma egész Erdélyben csak a 
Székelyföldön van meg. A moldvai csángó hanglejtés az idegen befolyás közt 
is megőrizte érintetlen magyar voltát. A kiegészítendő, az eldöntetlen kérdés 
és a személytelen kérdés hanglejtése a moldvai csángóknál is olyan, mint 
más magyar nyelvterületeken. A párbeszédes hanglejtés teljesen megegyezik 
a székelység hasonló hanglejtésével, vagyis hangmenete egyenletes magas 
kezdetű, zárása szökő. Eitkán ugyan előfordul az esőzárású hanglejtés is, de 
ez a forma már kiveszőben van. Meglevő nyomai arról tanúskodnak, hogy 
valamikor a csángó párbeszédes hanglejtés is olyan kéttípusú lehetett, mint 
ma a szamosháti. Ez a székelységben egytípusúvá egyenlítődött azáltal, hogy 
a szökőzárású jutott egyeduralomra, míg a csángók nyelvében a harc a két 
típus között még nem fejeződött be. ag 

DÖMÖTÖR SÁNDOR: A betyarromantika. Különlenyomat a „Népélet-
Ethnografia" 1930. évi 1—2. számából. Budapest, 1930. Egyetemi-nyomda. 
8r. 37. 1. 

Szerző mindjárt műve elején konkrét formában fogalmazza meg azokat 
a kérdéseket, melyekre felelni akar avégett, hogy a betyárromantika miben
létének meghatározására jusson. íme a kérdések: 1. Milyenek voltak a való
ságban a betyárromantika hősei? 2. Milyeneknek látta őket a nép, a közvéle
mény1? 3. Hogyan rajzolta meg alakjukat az irodalom? A tárgy fejtegetésénél 
a két első kérdést együttesen vizsgálja, részletesen foglalkozván a kurucvilág 
és a pásztorélet betyárromantikájával, valamint a rávonatkozó népköltészeti 
termékekkel. Aztán sorra veszi a nevezetesebb betyárok (Angyal Bandi, Zöld 
Marci és társai, Sobri Jóska és társai, Rózsa Sándor és társai) életének és 
népköltészeti szereplésének ismertetését. A harmadik kérdés tárgyalásánál 
felsorolja a betyárvilággal foglalkozó irodalmi műveket, Balog István 
„Angyal Bandi"-jától Eötvös, illetve Szigeti József ,,Violá"-jáig. Végül meg
próbálkozik a betyárromantika szónak meghatározásával és hangsúlyozza azt 
a különös figyelmet érdemlő tényt, hogy Magyarországon a betyárvilág föl
éledésének és az irodalmi romanticizmusnak ideje egybeesik, ami aztán egy 
valóságos és egy képzelt, illetve egy népi és egy irodalmi betyárromantiká
nak létrejöttét és kifejlődését eredményezte. ^ j 

GYÖRGY LAJOS: Folnesics Alvinájának eredetije. Magyar Nyelv. 
1930. 7—8. sz. 

Folnesics János híres Alvina (1808.) című regénye, amely a furcsaságai
val és hóbortjaival a Mondolatnak kitűnő anyagot szolgáltatott, sokat foglal-
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koztatta a nyelvújítás történetének kutatóit, de eredetijét megállapítani ed-
gxS n 6 m sikerült. Szerző most rámutat arra, hogy Alvina Friedr. Gustav 
behillmg Der Beichtvater (1803.) című regényének átdolgozása. Páratlan ez a 
regény a maga nemében: időnként a szerelmi történet menetébe nyelvészeti 
értekezéseket illeszt. Eredetijének ismerete most megkönnyíti Folnecsis nya
katekert értelmetlenségeinek kiderífését. " y 

JUHÁSZ COLOMAN: Gerhard der Heilige, Bischof von Maroschburg. 
München, 1930. Sonderabdruck aus „Studien und Mitteilungen zur Geschichte 
des Benediktinerordens und seiner Zweige". 

Kiváló egyháztörténészünk ebben a tanulmányában a külföld olvasói
nak mutatja be Szent Gellértet, a csanádi egyházmegye püspökét. Megkapó 
J*, f"«yHu Kepét fest benne a szerzetesről, a püspökről, az államférfiról, az 
íróról es az emberről, majd szenttéavatását és ereklyéit részletezi. A csa
nádi egyházmegye 900 éves jubileuma tette alkalomszerűvé a szerző e nagy 
tudással megírt értekezését. o 

KOENIS GYULA: Kultúra és nemzet. Budapest, Franklin, 1930. 8-r. 
223 1. Kultúra és Tudomány 66. k. 

Kilenc tanulmányt foglal magában Kornis legújabb kötete. Alkalmi 
írások, amiknek értékét éppen alkalomszerűségük adja meg. A magyar kul
túra fejlődését és megújhodását állítja előtérbe a két első tanulmánya (A 
magyar kultúra fejlődése és a Nemzeti megújhodás), majd több aktuális pe
dagógiai kérdést vet fel és a kor szellemének megfelelő megoldását kutatja. 
(Kultúra és túlterhelés, Munka és pihenés, A cselekvés szelleme). Végűi 
egyéni benyomásai alapján ismerteti az angol népoktatás fejlődését ós az 
angol középiskolák életébe nyújt bepillantást. A romantika és a reform
vágy & múlt század forrongó korszakát tárja elénk és Széchenyi nemzet-
nevelő^ jelentőségét fejtegeti. Tanulmányát a nemzet jövőjébe vetett hittel 
végzi és Széchenyi mottóját idézi: „Az erős ellenáll, a gyönge kétségbeesik." 

Dr. Jancsó Elemér: 

KOENIS GYULA: Magyar filozófusok. Budapest, Franklin-Társulat, 
1930. 8-r. 229 1. Kultúra és Tudomány 65. k. 

Szerző ebben a könyvében hét régebben megjelent tanulmányát gyűj
tötte össze. Köztük A magyar filozófia fejlődése és az Akadémia, tekint át 
nagyobb korszakot és mutat rá általános vonásokkal azokra a lélektani és 
művelődéstörténeti okokra, amelyek egy század óta befolyásolták filozófiai 
gondolkodásunk kialakulását. A többi tanulmány nevesebb bölcselőink lelki 
portréját adja megelevenítő erővel és/színes stílussal. Kettő kozülök Paulerrel 
is Fináczyval foglalkozik, négy tanulmánya pedig Medveczky Frigyes, Bá1 

nóczy József, Alexander Bernát és Posch Jenő bölcseleti eszméit ismerteti 
és értékes adatokat szolgáltat a megírásra váró magyar bölcselet törté
netéhez. A kötet legkiemelkedőbb darabja a Pauler Ákos filozófiájáról szóló 
tanulmány, mely a mai magyar bölcseleti irodalom legnagyobb alakjának 
kitűnő rajzával szerez élvezetet az olvasónak. pr j a n c s ^ Elemér. 

DE. KRISTÓF GYÖEGY : / / . Apafi Mihály erdélyi fejedelem magá: 
nos könyörgései. A nagyenyedi ref. Bethlen-kollégium könyvtárában levő 
kéziratos eredetiből közli s bevezetést írt hozzá: —. Az Ifjú Erdély kiadása. 
Cluj-Kolozsvár, Minerva Et. 1930. 8-r. 28 1. , „ 

Szerző folyóiratunk jelen évfolyamában (49—68. 1.) beható es kimentő 
méltatásban részesítette I I . Apafi Mihály fejedelem kéziratos konyorgéses 
könyvét. Tisztázta valamennyi vonatkozását és részletét s megállapította 
értékét. Magukat a könyörgéseket a Kálvinista Világ 1930. évfolyamában 
közölte a szerző, de előtte már Borosnyai Nagy Pál 1765-ben es Bartók 
György 1909-ben méltónak találta őket kiadásra. Velük szemben a fenti füzet 
az első önálló kiadás, mely az eredeti szövegformát némileg megváltoz-
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tátva, olvasásra alkalmasabbá téve adja. Ezt megmagyarázza célja: „szé
lesebb körök számára ismeretessé tenni a szerencsétlen sorsú választott er
délyi fejedelem imádságait". a 

DE. KRISTÓF GYÖRGY: Bethlen Gábor alakja az egykorú német nép
költészetben. Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda Rt. (1930.) 8-r. 27 1. 

Bethlen Gábor kiemelkedő történelmi alakja nemcsak a magyar költé
szetet ihlette meg, amint azt a szerző egy másik tanulmányában behatóan 
tisztázta (Bethlen Gábor és a magyar irodalom. Budapest-Kolozsvár, 1930. 
Bp. Szemle 1930. 216. k. L. Erdélyi Múzeum 1930. 103. 1.), hanem a világiro
dalomban is magára vonta a figyelmet. Zsidó, görög, latin, német és hol
land nyelvű versek magasztalják vagy pártállás szerint ócsárolják a világ
hírű erdélyi fejedelmet, de a cseh, angol és francia költészetben is nyoma 
van hatalmas személyiségének. A fenti tanulmány részletesen ismerteti a 
XVII. századi német történeti énekköltészet Bethlen Gáborra vonatkozó 
darabjait, melyeknek keletkezése egybeesik a harmincéves háború kezdeté
vel. Politikai szempontból ítélik meg a fejedelmet s így inkább gúnyos, 
mint magasztaló tartalmúak. De épen ez a gúny jellemzi számunkra igen 
rokonszenvesen Bethlen Gábor nemzeti és etikai magatartását. Az értékes 
tanulmányt, amely különlenyomat a Protestáns Szemle 1930-ik évfolyamá
ból, az egykorú német népénekek pontos bibliográfiája rekeszti be. o™ 

DR. MEZŐ FERENC: Napsugaras görög földön. Budapest. Pallas. 
1930. 8-r. 29 1. 

A múlt év nyarán 12 magyar tanár négy hétre terjedő társas-kirán
dulást tett Görögországba. A kiránduló társaságnak egyik tagja volt dr. Mező 
Ferenc is, a legutóbbi olympiai versenyek szellemi győztese, aki ebben a 
füzetben gyűjtötte össze uti tapasztalatainak egy részét. 

A kis mű végigvezet a klasszikus görög műveltségnek páratlan termé
szeti szépségekben és beszédes építészeti emlékekben bővelkedő földjén. A 
szerző bemutatja Athént nemrégen újraépült modern stadionjával, elmondja 
a „marathoni futás" elnevezésnek eredetét s beszél a diadaltermő Marathon
ról. Majd magával viszi az olvasót a Labyrinthus-építő Minős király Kré
tájába, az ásatás alatt álló knossosi romokhoz s a herakleioni múzeumba. 
Ugyanitt meglátogat egy modern görög gimnáziumot s elbeszélget a tanu
lókkal a sport kiválóbb magyar művelőiről és bajnokairól. Aztán bejárja 
a földrengések-sújtottá híres Korynthost, továbbá Agamemnon városát, a 
csodás Mykénét, Tyrinsnek gigantikus falait, a „paripanevelő" Argost s a 
Kleobis és Bitón nemes tette által megszentelt Heraiont. 

A hívatásos sport-embernek és a klasszikus szépségek rajongójának lel
kes hangja ömlik el a mű minden lapján, de kiváltképpen az olympiai 
vi'rseny-játékok történeti ismertetésének szánt utolsó fejezeten, melynek vé
gén a szerző felveti azt az érdekes eszmét, hogy az ókori Olvmpia romjai
nak további feltárásához szükséges és teljes napfényrehozatalához még szük
séges költségeket nemzetközi gyűjtés útján kellene az ásatásokat irányító 
archeológusok rendelkezésére bocsátani. -u T 

DR. MIKES LAJOS és DERNÖI KOCSIS LÁSZLÓ: Szendrey Júlia. 
Ismeretlen naplója, levelei és halálos ágyán tett vallomása. Behlen Margit 
előszavával. Közzéteszik és feldolgozták: —•. Budapest. Genius-kiadás, 1930. 
8-r. 400 1. 16 1. fakszimile. 

E nagy buzgalommal készült díszes kiállítású könyv Szendrey Júlia 
emlékét eleveníti fel, azét a Szendrey Júliáét, akiről annyit és oly sokfélét 
beszéltek és írtak kortársai. Ennek ellenére Petőfinó alakja és életének nem 
egy kérdése máig is tisztázatlan volt, míg a szerencsés véletlen pár évvel 
ezelőtt nem juttatta dr. Mikes Lajost olyan adatok birtokába, amelyek Júlia 
életére és egyéniségére egészen új világot vetnek. 

A könyv első részét Dernői Kocsis László színes, drámai erővel meg-
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írt Julia-életrajza tölti be. Ez az életrajz azonban, bár értékes és érdekes, 
sokszor ellenmondásba keveredik a könyv második felében olvasható ada
tokkal. Júlia élete, szerelme, kétségbeesése, szerencsétlen második házassága 
és tragikus halála bontakozik ki előttünk Kocsis életrajzából. A könyv igazi 
értékét és irodalomtörténeti becsét azok az adatok szolgáltatják, amelyek 
alig pár éve kerültek napvilágra. Szendrey Júlia ugyanis haláloságyán jó-
barátjára és tisztelőjére, Tóth Józsefre, hagyta naplóját, továbbá Petőfi és 
Arany néhány kéziratát is. Ez a napló és vallomás, amely Júl ia második 
házasságának titkát lebbenti fel, Tóth József budapesti tanfelügyelő birto
kában volt, aki esküjéhez híven nem hozta azt nyilvánosságra. Csak az ő 
halála után jutottak Mikes birtokába e nagyértékü okmányok, amelyek közt 
ott találjuk Júlia egész naplóján kívül Petőfi és Arany nem egy ismeretlen kéz
iratát is. Júl ia naplója nemcsak mint Petőfiné alkotása érdekes; értékes 
dokumentuma ez egy szenvedő és szerencsétlen magyar írónőnek, aki talán 
más körülmények között maradandóbb írói nevet is szerezhetett volna ma
gának. Irodalomtörténeti szempontból nagybecsű Arany és Petőfi több el
veszettnek hitt kéziratának megkerülése és Aranynak egy ismeretlen verse 
Petőfihez. 

Az előszóban Bethlen Margit grófnő igyekszik Júlia alakját az őt ért 
vádak alól tisztázni. Emberi gyengeségeit védi és rábízza az ítéletet az utó
korra, amely szerinte a megrágalmazott Júliát végleg tisztázni és felmen
teni fogja. 

DB. SCHMIDT BÉLA: Erdély orvosi folyóiratai 1919-től napjainkig. 
Budapest, 1930. 8-r. 5 1. Az Orvosi Hetilap Közleményei. LXXIV. évf. 29. sz. 

A szerző hasznos összeállítást nyújt az Erdélyben 1919 óta megjelent 
orvosi folyóiratokról, amelyeknek rövid történetét is közli a legszükségesebb 
adatokkal. Megállapítása szerint az 1919-től máig terjedő 12 év alatt Erdély
ben összesen 9 orvosi folyóirat jelent meg, még pedig 8 magyar, 1 szász és 
2 román nyelvű. A mai helyzet ez: 4 magyar, 1 szász és 2 román nyelvű 
orvosi folyóirat. 

Szerzőt összeállítása elkészítésére elsősorban az késztette, „hogy a dr. 
György Lajostól megkezdett, majd dr. Ferenczi Miklóstól folytatott erdélyi 
magyar bibliographiai munkákban nem talált sem említést, sem semmiféle 
adatot magyar orvosi lapokra". Ez valóban igaz, mert az idézett munkála
tok könyv-bibliografiák. Nyilván elkerülte figyelmét, hogy György Lajos 
A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje. 1919—1923 címen az Erdélyi 
Irodalmi Szemle 1924-ik évfolyamában (Kny. Tanulmányok és Értekezések. 
Szerk. Dr. Borbély István. I. k. 2. sz.) az erdélyi magyar hírlapok és folyó
iratok bibliográfiáját is elkészítette, s benne az orvosi folyóiratok adatait is 
összegyűjtötte 1923-ig. y 

SEBESTYÉN KÁBOLY: Gondolatok a tragikumról. Budapesti Szemle 
1930. június. 

Ez a tanulmány gondolatfoszlányokat, programmtöredékeket nyújt. 
Beöthy Zsolt szerint a tragikum az egyén s az erkölcsi világrend ellentété
ből ered. Bákosi Jenő kigúnyolja ezt az elgondolást. A káros zavart csak 
úgy oszlathatjuk el, ha más oldalról közelítjük meg a problémát s azt vizs
gáljuk, vájjon lényeges-e a kapcsolat a tragikum és a pesszimizmus között. 
Vannak, akik optimista szemmel nézik a tragédiát (Hegel, Vischer, Beöthy 
Zsolt, legújabban br. Brandenstein Béla), mert ők az igazság diadalát lát
ják a tragikumban. A pesszimisták (Schopenhauer, Nietzsche, Hartmann) 
viszont azzal érvelnek, hogy a tragédia a véletlen és gonosz uralmát mu
tatja. A valóság az, hogy vannak olyan tragédiák, amelyek az optimisták, 
s olyanok, amelyek a pesszimisták álláspontját igazolják. 

A való élet igazságtalansága megborzaszt. Ez ellen a túlvilági igaz
ságosságban táplált reményünk az orvosság. A tragédia azonban nem várat 
meg bennünket. A bűnösre itt e földön sújt le a büntető kéz. Igazságosság 
és okszerűség van a tragédiában. De ez az optimisztikus fölfogás nem egye-
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temes érvényű a tragédiairodalomban. Elsősorban azért, mert a tragédiák 
túlnyomó részében nincs meg a kellő arány a tett és következményei kö
zött, másrészt azért, mivel roppant nagy szerepe van a véletlennek (Anti
goné, Opheíia, Desdemona, Melinda, Hunyadi László). Ezek a példák a pesz-
szimistákat igazolják. A pesszimizmus azonban akkor válik igazán lélek
rombolóvá, amikor azt tanítja, hogy noha akaratszabadságunk merő fikció, 
tetteinkért mégis felelősek vagyunk, valóban pedig vergődünk a gonosz ha
talmak uralma alatt (Oedipus király). 

Érték szerinti osztályozást végezni a tragédiák között abból a szempont
ból, hogy észszerű küzdelmet ábrázolnak-e vagy a véletlen játékát mutatják, 
nincs jogunk. A tragédia az élet tükre, az életet pedig a tragódiaíró úgy festi 
meg', ahogyan ő maga látja. A pesszimista komor színekkel, az optimista az 
igazságosságba vetett bizalommal. Blédv Géza 

SÉNYI LÁSZLÓ: Ünnepi könyv. Félszázados jubileuma emlékéül ki
adta a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság főtitkára — — szerkesztésé
ben. Marosvásárhelyt, Révész Ernő betűivel. MCMXXX. 8-r. 316 1. 

A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond-Társaság tavaly télen ünnepelte 
fennállásának félszázadát s ezt irodalmilag is megörökítette a fenti terje
delmes könyvvel. Egy halomba hordta a Társaság író- és művésztagjainak 
anthologiába gyűjtött alkotásait. „A pár soros aforizmától kezdve & hosz-
szabb léiekzetű értekezésig vagy memoárig, vers, novella, színpadi mű, hang
jegy, kézirajz és fakszimilén keresztül. . . az erdélyi tehetség és munkakedv 
nem utolsó kis seregszemléjét példázhatjuk a Kemény Zsigmond-Társaság 
élő jelenkorának reprezentatív képmása gyanánt." Történelmi és irodalom
történeti tárgyú cikkei: Trósner Lajos, Visszapillantás a K. Zs. T. múlt
jára; Borhely István: Az erdélyi magyar szépirodalom; Lővy Ferenc: Jó
sika Miklós menekülése 1849-ben; Vajda Ferenc: Székely-kérdés a XVI. szá
zadban; Gyalui Farkas: Petelei Istvánról és feleségéről; Dr. Agyagási Ká
roly: A Társaság régebbi tagjairól; Dr. Eisler Mátyás: Magyar hebraisták; 
D. Biás István: Bolyai János utolsó szállása; Nagy Endre: Mentovich Fe
renc; R. Berde Mária: Erdélyi Vormarz. Báró Schleinitz Vilmosné, Tolda-
lagi Róza grófnő emlékei. A könyv 83 darabja közül Tabéry Géza „Zord 
idő" c. verse az egyetlen, amely Kemény Zsigmond emlékével vonatkozás
ban áll. oz 

SZABÓ T. ATTILA: Lupuj vajda történetének ismeretlen változata. 
Irodalomtörténeti Közlemények 1930. 3. f. 

Kelemen Lajos még 1909-ben a br. Apor-család abasfalvi könyvtárá
ban egy érdekes Formulariumot fedezett fel, amelyben egy Lupulj uajdanak 
romlásáról... ualo ének is olvasható. Szerző közli ennek a históriás ének
nek hű szövegét, mely a megénekelt esemény negyedik feldolgozása a XVII. 
század magyar irodalmában. Különösen érdekes az a megállapítása, hogy az 
ének irója Kájoni János, a híres csíksomlyói ferencrendi barát, volt. Bizonyí
tékai olyan erősek és annyira volószínüek, hogy állítását az irodalomtörténet 
minden bizonnyal a magáévá fogja tenni. Helyesen utal arra is, hogy a For-
mularium miképen került az Apor család birtokába. ~ ' « 

SZATHMÁRY BALÁZS: A moldvai magyarok közt. Napkelet 1930. r 

Érdekes és megkapó rajz a moldvai magyarság külső életéről, m , r 
sáról, szokásairól és leikig világáról. „A falunak ősegyszerüségű, z^ í't„?f-L 
mája az egyedül ismert társadalmi forma a csángók közt. Magy r ^eíojílá" 
középosztály nincs. Aki ebből az egyszerű életformából kienr j , r tÜS^ , o r 

kezesbe lép a nekik egyedül hozzáférhető román kultúra^ jj. gfiosztály, 
ságra nézve elveszett. Az ilyen művelt csángó már sz-' IkediS s érint-
szélni, mert a magyar műveltségről sejtelme s incs . . . ' L aá a fflasyar" 
szonyai közt is jó állampolgár. Ezt megmutatta a viL j3"J magyarul, be-ben a parasztíázadáskor, melyben a csángó parapr ' ^ ^ ^ „ Á nehéz életek, 

a,ghálK>r <&**%$ r é s**%*>&& t nem Tfitt rés**-
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gát, reál is gondolkozásmódját egyéb faji e rényei mellett nehéz sorsában is 
megőrizte." o» 

T A B É R Y GÉZA: Emlékkönyv. Kolozsvár 1930. 8-r. 85 1. E rdé ly i Szépmí
ves Céh. 

Az erdélyi m a g y a r i rodalom utóbbi tízéves fellendülésének tör ténet i 
feldolgozása elé várakozássa l tekint a m a g y a r olvasó közönség. De sem Ta-
béry e könyve, se S. Nagy László Harc a végeken e. füzete nem a v á r v a v á r t 
munka , mer t mindket tő személyes visszaemlékezéseket közöl á l ta lános és ob
jek t ív á t tekintés helyet t . A személyes emlékek előtérbeál l í tása m é g nem 
volna baj, ha azok kellő ér tékük szerint vo lnának t á rgya lva . Aki Tabéry 
könyvét elolvassa, kétségtelenül színesen és érdekesen megí r t könyvet kap , 
de az erdélyi i roda lom megszületéséről helytelen beál l í tás t nyer . Megismeri 
a v á r a d i í ró i csoport küzdemeit , de Kolozsvár i roda lmi cen t rummá alaku
lása ismeret len m a r a d továbbra is előtte. Érdekes, de nem teljes és csak rész
ben igaz könyv. P á r vonássa l hozzájárul az erdélyi i roda lom tökéletesebb 
megismeréséhez, de vannak Ítéletei, amelyek kellő óvatosság nélkül olvasva 
könnyen félrevezethetik a tá jékozat lan olvasót, pr jancSA Elemér 

T Í M Á R K Á L M Á N : Szántó (Arator) István irodalmi tervei. I rodalom
történet . Közi. 1930. 1—2. füzet. 

Szántó (Arator) I s t v á n jezsui ta e l lenreformátor volt Erdé lyben a 
XVI.- ik század 80-as éveiben. Alapos t anu lmánya i , majd a bécsi és g rác i főis
kolákon való t aná rkodása u t á n Bá tho ry I s t v á n lengyel k i r á ly sürgetésére 
megindí t ja s i r ány í t j a Erdé lyben az ellenreformációt, amíg ki nem u tas í t j ák 
a jezsui tákat (1588.). Olmützben hal meg 1612-ben. 

_ Először ka tho l ikus műveke t a k a r m a g y a r r a fordí tani , de nem valósít
ha t ja meg tervét , mer t Rómába rendelik (1575.). E rdé ly i missziós munkájá
ban a V á r a d o n eltöltött h á r o m év a la t t (1584—87.) nem volt ideje a r ra , hogy 
i roda lmi tervekkel foglalkozzék. Akkor kezd ismét te rveket kovácsolni , ami
kor Gyula fehérvár ra kerül . Elsősorban fordí tásokra gondol: Imi ta t io Christ i , 
G r a n a d á i Lajos művei . Erede t i műveket is tervezet t : homil iákat , szentbeszé
deket. Azonkívül elleste a reformáció embereinek v i ta tkozás i módjá t s föl
i smer te a nyomta to t t betű jelentőségét. Az ellenreformáció u. i. nem igen nyi
latkozott meg saj tótermékek títján. Ezen a h iányon a k a r t segí teni Szántó s 
ezért szövögette i roda lmi te rve i t r e n d t á r s á v a l a tudós Possevino Anta l l a l 
( Jezsui ta-nyomda fölál l í tása Erdélyben.) . Hogy terveiből mi vál t valóra , azt 
nem igen mondha t juk meg, mer t kéz i ra ta i egy kivételével megsemmisül tek 
1605-ben. de r end tá r sa inak följegyzéseiből tudjuk, hogy szándékai t részben 
keresztülvi t te . 

J ó szónok volt, de beszédeit a kedvezőtlen körülmények mia t t nem ad
h a t t a ki. Életének főműve bib l iafordí tása volt. Első teljes ford í tása elham
vadt, másodszor is lefordítot ta az egész Ószövetséget s az Újszövetség egy ré
szét. Ezt a fordí tás t rendi h a g y o m á n y szerint K á l d y György haszná l t a föl. 
Vi ta tkozása iva l sokat használ t az el lenreformáció ügyének. R á n k m a r a d t i ra
ta i (a római m a g y a r papnevelő-intézet története, a K o r á n cáfolata, a refor
máció terjedéséről Magyarországon és Erdé lyben s az erdélyi jezsui ta rendhá
zak tör ténetéről í r t művei) va l amin t levelezése mind la t in nyelvűek. Szép 
terveinek megvalós í tásában megakadályozta az idők mostohasága . 
H Blédy Géza. 


