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T A N U L M Á N Y O K . 

Toldy Ferenc. 
— Halálának félszázados fordulóján. — 

N É G Y E S Y LÁSZLÓ 
elnöki megnyitóbeszéde az Irodalomtörténeti Társaságnak 1925 december 5-én 

t a r t o t t ülésen. 

Elment a nagy hajó, már füst je sem látszik, de barázdájá-
nak nyoma még ott fodrozódik a víz tükrén, a hullámgyűrűk 
mind szélesebb ívekbe terülnek szét, anár a szemhatárt is meg-
haladják, és beszélnek a gépezet erejéről, mely mozgásba hozta 
őket. Elment Toldy Ferenc is, már egy fél százada elment, de 
még mindig működni véljük, még mindig érezzük szellemi 
életünk folyamán azt a mozgalmasságot, amelyet az ő tevé-
kenysége idézett elő. Alig tud juk elképzelni, hogy amióta meg-
szűnt élni, már annyi idő telt el, mint az ő ifjúkorától, i f j ú -
korának legdicsőbb élményétől, a Zalán Futásának megjelené-
sétől az ő haláláig eltelt. Ha tekintetünket pá lyá já ra összponto-
sítjuk, mennyivel hosszabbnak tűnik fel az a félszázad, melyet 
az ő gazdag munkássága tölt be és sikereinek hosszú sora 
tagol, mint az a másik félszázad, melyen á t élete művét mint 
befejezett egészet tekintjük. Pályája oly hosszúnak tetszik, 
mintha egy századig élt volna, s alakja oly közelre látszik, 
mintha csak egy-két évtizede halt volna el. 

Elköltözése is egészen hirtelenül történt: pályáján nem is 
fékezett előzőleg, teljes erővel robogott előre. Csak lebukott foga-
táról, a hajtó erő megtartotta sebességét. Hetven éve ellenére 
lázasan dolgozott. Halála előtt néhány héttel jelent meg a 
Magyar Költészet Kézikönyvének új, ötkötetes kiadása, készít-
gette Balassi ú jon felfedezett verseinek kiadását, írni kezdte 
a magyarországi újkori irodaiam, az egyetemes magyar iro-
dalom történetét, tehát a latinnyelvűt is beleértve, a renaissance-
tól a XVII I . század végéig, összeállította a Régi Magyar Könyv-
tár I. kötetének anyagát, (már a címlap is készen volt), és foly-
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2 TANULMÁNYOK. 

tattá több más megkezdett munkájá t в tervezett újakat. Néhány 
év óta a 4000 forintos évi nemzeti jutalmat élvezve, minden erejét 
az irodalom történetének szentelte. Még elnökölt a Kisfaludy-Tár-
eág novembervégi ülésén (nov. 25.), még december 9-én megtar-
totta egyetemi előadását. December 10-ére viradó éjjel órakor 
meghalt. Beteg csak néhány óráig volt. Utolsó napján Damjanich-
utcai lakásáról a városba sietve egy lóvonatú kocsi után futot t , föl-
hevült, a hideg kocsiban átfázott, s valószínűleg az erős hűién 
fokozta végzetessé régi csúzos baját. Halálának híre általános 
megdöbbenést keltett. Mély részvéttel fogadták az „irodalom-
történetírás atyja", a „páter Academiae", a Kisfaludy-Társaság 
alapítója, „az irodalom kincstárnoka" vára t lan halálát. Érezték, 
hogy szellemi életünk egy legfőbb és legállandóbb mozgatója 
sziint meg működni. Felsőbb helyről életében jött kitüntetései 
közt a Lipót-rend lovagkeresztje volt a legnagyobb; de halála-
kor, tán még inkább, mint 1871-i jubileumán, a kegyelet olyan 
magasra értékelte jelentőségét, mint kormányférfiakét sem 
mindig. December 11-én az Akadémia gr. Lónyay Menyhért 
elnöklete alatt külön ülést tartott s azon elhatározta, hogy oszlop-
csarnokát n y i t j a meg a végtisztesség céljaira, mert ez a dísz illeti 
meg az Akadémia alapítói közül az utolsó tagot. A családnak 
Horváth Mihály elnöklete alatt az osztályok elnökeiből és tit-
káraiból összeállított küldöttség fejezte ki az Akadémia részvé-
tét, emlékbeszéd tartására Gyulai Pált kérték fel. Ravatalát sokait 
látogatták. Hadik-Barkóczy Ilona grófnő ungmegyei birtokáról 
csak azért jöt t fel Pestre, hogy koszorút tegyen a koporsóra. 
Koszorúi közt, a csarnok közepén feküdt, a kapuval szemben, 
arca nyugodt, mondja egy tudósítás, mintha nem a halál, hanem 
az álom ülne ra j ta . A végtisztességen, december 12-én, vasárnap 
délután, megjelent gr. Andrássy Gyula külügyminiszter, Trefort 
és Percei Béla miniszterek, Pauler Tivadar és Horváth Boldizsár 
volt miniszterek, az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság fővárosi 
tagjai, közöttük Arany János, számos fiatalabb író is, az egye-
tem tanárai , a főváros tanácsa Ráth Károly főpolgármester 
vezetésével, az országgyűlés mindkét házának sok tagja , Maj lá th 
György főrendiházi, Ghyczy Kálmán képviselőházi elnök, Haynald 
Lajos kalocsai érsek, több tábornok díszben, főtisztviselők, a könyv-
árusok testületileg. A szertartást Ipolyi Arnold besztercebányai 
püspök végezte. Beszédeket a ravatalnál nem mondtak. A menetben 
a koporsó u tán Csengery Antal másodelnök és Pulszky Ferenc, 
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az I. osztály elnöke haladtak (gr. Lónyai Menyhért aznap beteg: 
volt). Az egyetemi i f j ú ság gyászlobogóval, babérkoszorúval 
sorakozott a menetbe, mely a komor, fergeteges időben az Aka-
démiától az egyetem központi épülete elé vonult, a téren meg-
állapodott, épen a szenvedő Deák Ferenc ablakai alatt ; az 
egyetemi templom előtt ú j r a beszentelték a koporsót, s a gyüle-
kezet meghallgatta az i f júság szónokának búcsúbeszédét. 
A Kecskeméti-utcán és az Országúton (a későbbi Múzeum-
kőrúton) át a Nemzeti Színháznak vette ú t j á t a gyászmenet, s 
úgy ért ki, már sötétben, a kerepesi-úti temetőbe. A Kisfaludy-
Társaság dec. 29-i ülésén Gyulai Pál másodelnök székéről fel-
állva jelentette be a szavait állva hallgató társaságnak és 
közönségnek Toldy Ferenc és br. Kemény Zsigmond halá-
lát, akik a Társaságnak mind a ketten elnökei voltak. Gyulai 
kiemelte ekkor, hogy Kazinczyt kivéve senkinek sem volt oly 
nagy fogékonysága a magyar szellemi élet mozgalmai iránt., 
mint Toldynak; ez volt szenvedélye, mely utolsó percéig egész 
i f j ú i hevet kölcsönzött szellemének. Emlékbeszéd tar tására 
Greguss Ágostot kérték fel. 

Talán érdekelni fog e részletek fölelevenítése ma bennün-
ket; egy kie szelvényt adnak akkori szellemi és közéletünkből. 
Az egykorú lapokból idézem őket, magam nem lehettem még 
ott; de tagja ink közt tiszteljük Badics Ferencet, aki mint első 
éves, lelkes hallgató érezte a tanítványok fájdalmas megdöbbené-
sét a mester váratlan halálán. Idősebb társai még szoríthatták azt 
a kezet, melyet egykor Kisfaludy Károly, Vörösmarty és Bajza 
szorongattak, sőt Kazinczy is szorított; még a Kazinczynál is tíz 
évvel idősebb Goethe is. Hány írói nemzedék szorította e kezet, 
s hány író éiiezte szövetkező, vezető, emelő, i rányí tó hatását, 
némelyek bizony a súlyát is! S még hány írói nemzedéket 
emelt ki a multak homályából, régi idők törmelékei alól! El-
haltak ós élők egy folytonos láncolat tá sorakoztak elméjében 
és az elhaltak is életre támadtak szíve melegétől. Szinte sze-
mélyes és bizalmas viszonyban volt a századok magyar írói-
val, Vásárhelyi Andrástól kortársainkig. Mennyi emlék, mennyi 
munka és siker esik az írókkal váltott első kézszorításoktól 
fogva az utolsókig terjedő időbe! 

H a valahol, i t t fölösleges fölsoroünoin munkásságának 
eredményeit. Hiszen a mi tudományszakunk alapjai t nagy mé-
retekben ő rakta le s az alapokra falakat , épületeket emelt, sokat 

1* 
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be is tetőzött. Minek elmondani, hogy maga volt az irodalomtör-
ténet kőfejtője, tervező mérnöke és kőműves-munkása? Hogy 
ő állapította meg a korszakok kereteit, az írói csoportok rend-
szerét, napfényre hozta, kiadta és kommentálta az írók mun-
káit, összeszedte életadataikat és megír ta életrajzukat, el-
végezte első esztétikai és történeti értékelésüket, és hogy 
a temérdek részletből egy egységes folyamatképet konstruált, 
a német Gervinushoz és a tudatfolytonosság eszméjét valló ma-
gya r állambölcselők, jogászok, történetírók és nyelvészek fel-
fogásához csatlakozva azzal az alapfelfogással, hogy mindez 
egy századok során át élő, fejlődő, működő személyiségének, a 
nemzetnek, a nemzet lelkiségének a megnyilvánulása. Arany 
János szavaival szólva: „a m a g y a r ész történetét" írta. Diva-
tosan szellemtörténetnek mondhatnók, azzal a különbséggel, 
hogy nem épen eszmék és eszmeáramlatok történetét nyo-
mozta, egyetemes emberi ú t ja ikon, hanem a nemzeti szellem 
történetét koncipiálta, s a nemzieti szellem életére vonatkozta-
tott mindent. E körben jól t ud juk azt is, minő kiegészítésekre, 
itt-ott helyreigazításokra volt szükség, részint a kritikai érté-
kelésben, részint a történeti beállításban, továbbá a történeti 
kép megalkotásában és az előadás művészetében. De alig van 
oly oldala az irodalomtörténetnek, melyben ő kezdeményező ne 
lett volna. Hogy az újabban annyi ra fejlett összehasonlító iro-
dalomtörténetet említsük és a Katalin-legenda példáját vegyük, 
melyről Szilády, Katona Lajos és Horváth Cyrill oly becses 
monográfiákat írtak: előzőjük ebben is Toldy Ferenc volt, az ő 
Katalin-legeiida-kiadása 1855-ből m á r oly gazdag összehasonlító 
apparátusra támaszkodik, amely abban az időben még oly tudós-
tól is kiváló munka lett volna, aki hosszabb időn át erre az egy 
tárgyra összpontosította volna erejét. Általán is rendszerint tekin-
tettel van az idegen irodalmakkal való kapcsolatokra. Attól az 
alapfelfogástól pedig, melyet érintettem, lehetetlen megtagadni a 
grandiózus jelleget. 

De bármily párat lanul nagyszabású is az ő irodalomtörté-
netírói működése, nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez csak 
egy része volt az ő egész pályájának, ő a szabadságharc előtt 
inkább akt iv író volt, mint történetbúvár. A szépirodalom, kri-
t ika és irodalmi publicisztika terén Vörösmartyval és Bajzá-
val együt t biztosította az Auróra-kör fennmaradását és irányá-
nak diadalát , ö a nyugat i irodalmakból és sa já t irodalmunk 



5 TANULMÁNYOK. 

múltjából vett hatásokkal termékenyítgette kora magyar iro-
dalmát, mozgalmasságot vitt bele s éreztette történelmi és nem-
zetközi kapcsolatait. Még inkább ki ter jedt munkássága és ha- * 
tása a tudományos irodalomra. A tudományos munkát szer-
vezte, 1848 előtt létrejött tudományos intézményeink nagy részét 
ő alapította, vagy résztvett alapításukban. Egész sor társulat, 
bizottság és folyórat neki köszönheti létét. Szerette az élő tudo-
mányos munkát intézményekkel biztosítva látni. De szelleme 
is vo.lt hozzá, hogy a megalkotott intézményekbe lelket öntsön. 
Az Akadémiát Széchenyi alapította ugyan, de évtizedeken át 
ő működtette, és ő szervezte át tudománynépszerűsítő intézet-
ből tudománymívelő intézetté. Ö alapította meg a Kisfaludy-
Társaságot is, megindította az archeológiai tevékenységet, ki-
váló részt vett az Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyű-
lései, a Természettudományi Társulat, később a Történelmi Tár-
sulat megalapításában. Pá lyá ja az erők foglalkoztatása, a 
tudományos törekvések megindítása és szervezése tekintetében 
művelődéstörténeti fontosságií. Apostolkodását méltán hason-
lít ják Kazinczyéhoz; lelkessége, hi te nem kisebb; símulékony-
sága, érdeklődése, egyéniségének vonzó és ható ereje hasonló 
a széphalmi mesteréhez, de a különbség az, hogy ő a személyi 
hatásnak fennmaradásáról is gondoskodott és intézményeket 
szervezett. Lelkéből vidámság, bizalom, ösztönző erő sugárzott 
tudóstársaira és az if júságra. Öreg korában is lelkesedés és 
tettvágy töltötte el. 

Valóban igazságtalanok lennénk Toldy iránt, ha csak mint 
irodalomtörténetírót akarnók méltatni, bár az ő irodalomtör-
téneti érdemei is még mindig akkorák, mint senki másé nálunk. 
Egy fiatal magyar irodalmi elmélkedő 1903-ban kri t ikai tanul-
mányt í r t róla az Irodalomtörténeti Közleményekben. Keresi 
munkáiban a maradandó értékeket és megjegyzi, hogy Toldy 
nem let t olyan, mint Taine, aki a minden szellemi tudomány 
alapjául szolgáló lélektan újabb eredményeit magáévá téve, 
Hegel és Sainte-Beuve nyomán haladva- az irodalomtörténet 
nagy megiíjítója és tudományos megteremtője lett. Hozzáfűzi, 
hogy Toldyról szólva, reá nem szabad Taineről hímet varrni, 
nem szabad a tehetségtől zokon venni, hogy nem termett rá л 
lángész munká já ra ; egyébként igen nagyra t a r t j a Toldy telje-
sítményét, csakhogy inkább a tanulmány, mint a szellem ered-
ményét l á t j a benne. 
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Mikor engem másfél évvel utóbb az a szerencse ért, hogy 
Toldy születésének százéves ünnepén a Kisfaludy-Társaságban 
én t a r tha t t am az emlékbeszédet, a beszéd bevezetésében Kunfi 
Zsigmondnak erre a — különben derekas — tanulmányára célozva 
mondottam a következőket: 

„Mi nagyot tett Toldy Ferenc, hogy a százéves megemlé-
kezés kivételes tisztességében kívánjuk őt a nemzet színe előtt 
részesíteni, mint a legnagyobbakat? Hol vannak halhatat lan 
művei, mint írónak? Hol a gondolatok ű j tar tományait feltáró 
s az emberiség egyetemére nézve kötelező érvényű eszméi, mint 
tudósnak? Nagy író volt-e, nagy tudós volt-e! Szűkkeblű és 
jogosulatlan kérdések, tisztelt közönség, melyeket hétköznapi 
foglalkozáskép lehet feszegetni, s a k á r ellenére el is dönteni, 
akkor is csak a nagyokról véve mértéket; de ilyen ünnepi alkal-
makkor, midőn százados távlatból nézzük a tényeket és szemé-
lyeket s egynek látva Toldy Ferenc egész rengeteg munkássá-
gát, az tűnik szemünkbe, hogy ez a munkásság a X I X . század 
nagy nemzetépítő törekvései közt az elsőrendűek egyike, akkor 
tiltakozni fogunk egyéniségének széttagolása ellen, s azt fog-
juk kérdeni: vájjon a nemzeti hálát pszichofizikai erőpróbák 
eredményéhez kell-e inkább mérni, m in t a nemzet érdekében 
kielégített szükségletek arányaihoz, s vájjon a nagyságnak 
egyetlen alakja-e az eredeti produkció, nem épen oly fontos 
szükséglete-e közéletnek és irodalomnak a szervező, közlető, fenn-
tartó erők működése, mint a teremtő erőké? Maga Toldy Ferenc 
nem tűnt-e ki olyan nagyszabású lelki vonásokkal, az agy ki 
nem merülő terveléseivel és foglalkozásával, a szív csodálatos 
hitével, az akaratnak lángoló buzgalmával és kitartásával, hogy 
őt mintegy az irodalmi buzgalom genie-jének mondhassuk?" 

Húsz éve múlt, hogy ezeket í r tam, de ma tán még erősebb 
meggyőződéssel írhatom, mint akkor. Toldy Ferenc nagyságá-
nak arányai az azóta eltelt húsz év ó ta nem kisebbedtek. Toldy 
a magyar szellemtörténetnek ma is nagy alakja, irodalmunk 
egyik hérosza. És ha az újabb, sőt még újabb pszichológiai 
kutatásokra kell hivatkoznunk, épen a legújabb évtizedek 
pszichológiája hangsúlyozza nagy eréllyel a léleknek gondol-
kodó és képzelő funkciója mellett, melyet a régibb pszichológia 
kissé egyoldalúan kegyelt, az emocionális oldal jelentőségét. 
Az érzésnek és akarásnak az a rendkívül i mértéke, amely egy 
Kazinczy, egy Toldy agyá t fűtötte, a géniusznak kétségtelenül 
egyik t ípusát képviseli. Toldy alkotásai nemcsak az ő iroda-
lomtörténete, költészettörténete, életrajzai , tanulmányai, hanem 
a Kisfaludy-Társaság is, az Akadémia három évtizednyi mű-
ködése is, egész szellemi életünk pezsgésben tartása is. És bizony 
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az övé a magyar irodalomtörténet megalapítása is, melybe 
nemcsak ihletet, buzgalmat öntött, hanem egyúttal igen nagy 
szellemi erőt is. 

Ha most, két újabb évtized múlva, ismét ünnepi szózatot 
kell mondanom róla, ismét csak hódolattal, tisztelettel és szere-
tettel teszem. Hiszen szellemének erejét és szívének melegét még 
ma is érezzük. 

Ma fölkerestem síremlékét s egy igénytelen örökzöld bokré-
tát tettem rá ; úgy éreztem, mintha mindnyájunk nevében ten-
ném. Hiszen mostani szavaimat a Társaság egyenes megbízásá-
ból mondom. Az Irodalomtörténeti Társaság, mely maga is az ő 
szellemének ihletésétől származott, á l talam fejezi ki emléke előtt 
hódolatát, tiszteletét, szeretetét. 

Ez érzelmekkel, Toldy Ferenc nagy nevére áldást mondva, 
megnyitom Társaságunk mai felolvasóülését. Felkérem a t, jelen-
levőket, hogy Toldy Ferenc iránti kegyeletünk ée tiszteletünk 
jeléül egy pillanatra emelkedjünk fel helyünkből. 
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Jókai Mór, a drámaíró. 
írta : PERÉNYI JÓZSEF. 

Jókai Mór első komolyabb irodalmi élményei a komáromi 
kollégiumban rendezett műkedvelő színielőadások voltak. Vá-
lyék elvitték u g y a n már előbb is a színházba, de ő maga a 
kollégiumi előadásról emlékszik meg úgy, mint az első feled-
hetetlen élvezetről. Ennek a ha tá sa alatt í r j a tíz éves korában 
első színdarabját Hohenheimi Friedrich vagy a meggátolt 
gyilkosság címen, melyet konjugis ta diáktársaival elő is adott 
egy kocsiszínben. Egy- másik i f j ú k o r i darabjáról Szuper Károly 
színésznaplójában emlékszik meg és ez a Víg cimborák című 
vígjátéka, melyet Kecskeméten ír t , de ez egészen elkallódott s 
ő maga sohasem te t t róla említést. 

Színműírói pá lyá ja a 17 éves korában írt Zsidó fiú című öt-
felvonásos romant ikus történeti drámájával kezdődik és ettől 
kezdve utolsó d ráma i alkotásáig a Leventéig a színművek egész 
sorozatát adta. Sok oly körülmény működött együtt, amelyek 
a r r a ösztönözték, hogy a drámaí rás terén is p róbára tegye ere-
jét. Huszonhat színművet írt. Ezek közül történeti színművek: 
A zsidó fiú, Manlius Sinister, Könyves Kálmán, Dózsa György, 
A szigetvári vértanúk, Milton, Az aradi hősnők, A murányi 
hölgy és a Levente. Dramatizált művei, melyeknek tárgyát egy-
egy előbb írt novellából vagy regényből vette: Dalma, Szép 
Mikhál, Az arany ember, A fekete gyémántok, A bolondok 
grófja, Keresd a szívet, Fekete vér és Helvila. Népszínművek: 
A két gyám, A földönfutó, A világszép leányok. Alkalmi dara-
bok: Hős Pálffy, A jószívű ember, Olympi verseny, Thespis 
kordéja, vagy a Földönjáró csillagok és a Harangok. Társa-
dalmi dráma: A hulla férje. 

A Zsidó fiú c ímű darabjával Vörösmarty és Bajza elis-
merését is kivívta magának. Ez a dráma Hugo Viktor utánzata, 
valóságos rémdráma. Jókai romant iká ja ebben különösen hajl ik 
a rémséges felé, de a hangot meg tud ja ütni és az erő sem 
hiányzik első darabjából. Hőse Szerencsés Imre, a kikeresztel-
kedett zsidó, II . La jo s kincstárnoka. A sötét történetet nem-
zetünk egyik legsivárabb korába helyezi s a hát térben ügyes 
korképet ad. Áradozó nyelve ellenére helyenkint megkapó rövid-
séggel is tud írni, versei Vörösmarty könnyűségével és színeivel 
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versenyeznek. I t t m á r megnyilatkozik az igazi költő. A gyorsan 
változó képek közé olyan hatalmasan színezettet is be tud állí-
tani, mint amilyen Izsák, az uzsorás zsidó. A darab túlságos ko-
morságát a nagyon fiatal író túlzásának a rovására írjuk. A 
darab így is kiegészítő köve a magyar romat ikus dráma pom-
pás épületének. 

A Zsidó Fiú után a népszínművel próbálkozott meg. 1846-ból való A két 
gyám című és 1850-ből A földönfutó. Az előbbi csak egyszer került színre, 
sugókönyve is elveszett. Az egykorú kritikák losujtóan nyilatkoztak róla. 
Második népszínműve is megbukott. A népszínművel későbben még egyszer 
kísérletezett. Egy világlátott fiú című novellájából dolgozta át Világszép 
leányok c. népszínművét, mely azonban előadásra nem került. Igen szerencsét-
len alkotás. Tárgya nom népszínműnek való, de hang, felfogás én a szereplő 
személyek tekintetében sincsenek népies vonásai. Jókainak a népszínmű iránt 
alig volt érzéke. 

1851-ből való egyetlen társadalmi színműve A hulla férje, melyről ő maga 
sehol sem tesz említést s mindössze kétszer adták. Néhány ügyes jeleneten 
kívül semmi kiemelni való nincs ebben a rémdrámában, melyben bőven szorepel 
öldöklés, tőr, méreg, színrehozott koporsó és egyéb színi ha tás t hajhászó esz-
köz. Az Anicet—Bourgeoie-féle rémdrámák közé sorozható. 

A legtöbb erő, tűz és fiatalság történeti színműveiben nyi-
latkozik meg. 1853 dec. 10-én adták először a Nemzeti Színház-
ban Manlius Sinister с. ötfelvonásos történeti szomorú játékát , 
melynek tárgyát a római történelemből Carinus Marcus Aure-
lius idejéből vette. Az egész második részt s benne a cselekvény 
voltaképeni magvát Teleki László Kegyencéből kölcsönözte. Az 
egész dráma három alapeszmén épül fel: 1. A pogányság harca 
a ter jedő kereszténységgel szemben; 2. Manlius Sinister| és 
Sophronia szerelmi története, Manlius boszúja; 3. A bukott Gly-
ceriának erkölcsi megtisztulása. Az elsőnek csak halvány képét 
ad ja Jókai. Sophronia, a kereszténység ra jongója , áldozatul 
esik. Menekülhetne ugyan, de vértanúvá akar lenni, de mikor 
lá t ja , hogy Cai'inus orgiáiba aka r j ák hurcolni, öngyilkos lesz, 
hogy a becstelenséget elkerülje. A második alapeszme szorosan 
kapcsolódik Sophronia öngyilkosságához, Manlius jelleme ki-
alakul, boszúja indokolt. A harmadik eszme — Glyceriának, a 
hírhedt hetaerának története az egész darabon uralkodik. Ebben 
Jóka i a francia romantikusok hatása alatt áll. Glyceria törté-
netére főleg Victor Hugo Angelója és Marion de Loo6ne-ja 
hatott . Carinus a francia romantikus dráma kedvelt t ípusa. 
Alak ja megfelel Victor Hugo La jos királyának (A király mu-
lat). Vele szemben áll az elkeseredett, elnyomott romantikus lá-
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zadó Manlius Sinister, akiben Dumas Lorentino-jára ismerünk. 
Glyeeria és Manlius érzelmes találkozása: szakasztott pá r j a a 
Török világ Magyarországon c. regényben Azraëla ée Fer iz bég 
búcsújának. 

Leghatásosabb a színműben Giyceria szerepo, melyből jó tragikai szerep 
lehetett volna, ha a végét el nem rontja a szerző. A darab tele van csodás 
részekkel, amelyek inkább mondába, vagy eposzba, do nem modern drámába 
valók. Igen találóan mondja róla Zsigmond Ferenc, hogy a modern drámából 
Katalin-legenda lett. A témának, az őskereszténység korának világtörténeti 
érdeke annyira hatalmába keríti Jókai gyúlékony képzeletét, hogy ő maga is 
beá'l rajongó naivságú hívőnek. Kemény Zsigmond e darabról ír t bírálatában 
így nyilatkozik: „A legnagyobbszerű drámai anyag, melyet az összes világ-
történelemből kiragadni lehet, a kereszténység és paganizmus küzdelme. Do 
egyénítése oly óriási nehézségekkel jár, hogy szívemből örvendek, ha valódi 
talentum által kísértetik meg." Jókai pedig a drámaírás terén nem valódi 
talentum. 

A Manlius Sinister u tán elég gyors egymásutánban három történeti 
szomorújátékkal lépett fel Jókai : Könyves Kálmán (1855), Dózsa György 
(1857) és A szigetvári vártanuk (I860). Esztétikai tekintetben egyik sem 
kiváló alkotás, do .irodalomtörténeti jelentőséget ad a középsőnek a Gyulai-
kritika nyomán kelt zajos polémia, az utolsónak pedig az a tar tós tetszés, 
amelyet a darab hazafias szelleme és célzata a magyar közönségből kivá'tott. 

A Könyves Kálmán kompozició szempontjából Jóka i leg-
gyengébb drámái közé tartozik. Kálmánnak és Álmosnak is 
a lak ja történelmileg hamis. Szerencsétlen gondolat volt Kálmán 
királyt t ragikus hőssé tenni. Kálmán királynak nincsen bűne, 
csak rút külseje! Ferde termetű, görbe vállú, serteszőr-hajú, 
kancsalszemű, bicegőlábú, inkább neveti, mint tiszteli, aki 
látja. Trónjá t állandóan fenyegeti Álmos herceg, aki nyi l tan és 
ismételten kijelenti magáról , hogy for radalmi merényleteinek 
egyetlen jogcíme: Kálmán testi fogyatkozása. 

Miért választotta tragikus hősül Kálmánt Jókai? Mert ki akar ja hasz-
nálni a kontraszt-motívumok minden faj tá ját . A kontraszt-kedvelő romantikus 
költészetnek egyik legkapósabb motívuma: a testi rútság. A születéssel együtt-
járó rútság a tragikum végzetszerű tényezői között még a legérthetőbb. 
III . Richárd alakját testének szertelen mivolta is segíti tragikai magas'atra 
emelni. De az ellentétet bonyolódottabbá is lehet tenni. Találunk Jókainál 
angyalarcú démont is eleget, de van ördögarcú angyala is. Ilyennek rajzolja 
Könyves Kálmánt is. Pedig a rút külső kevésbbé alkalmas tragikai hatás 
előidézésére, ha lelki nemességgel párosul, mintha rút mögötte a jellem is. 
Kálmán király sem válhatik tragikus alakká Jókai drámájában. Kálmán 
király egészen ártatlan. Nem haragtartó, hiszen a lázadó Almosnak hatszor 
megbocsát. Sze'íd indulatú. Szinte angyali türelemmel tűri el a rab Almos 
arcátlan gorombaságait. Elvetemedett vetélytársának kis fiát térdére ülteti s б 
akarja felnevelni, önfejűnek mondhatnók, mert az Almos ellen kimondott 
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országtanácsi ítéletekre nem hallgat, hanem vétkes engedékenységet tanúsít a 
lázadó iránt. Van azonban egy motívum — melyre különösebben Zsigmond 
Ferenc hívta föl a figyelmet — s mely csakugyan mintegy előre is jelzi a 
király későbbi boldogtalanságát s mintegy oka is ennek. De éppen ez a motívum 
a legnagyobb gyöngéje a drámának. Egy boszorkánysággal vádolt nőt fölment 
Kálmán a büntetés alól. Ekkor a nő elkezd szánakozni a királyon. A szána-
kozásnak az a magyarázata, hogy ezt a nőt régen egy másik „boszorkány" 
megátkozta: „Ne halj meg addig, amíg egykoron egyet találsz, ki jót teszen 
ve'ed. És az, ki véled jót tecnd . . . jó tettei nyomán jutalom helyett há 'át-
lanság keserveit talál ja". Kálmán kimondja híres tételét, hogy nincsenek 
boszorkányok s abban a percben utoléri egy néhai boszorkány átka. A darab-
nak minden hibája ellenére is nagy és hosszantartó színpadi sikere volt 
(harmincszor adták). Ennek a színpadi sikernek okát a darab gyönyörű nyelvé-
ben, hatásos jeleneteiben és csattanós felvonás végeiben kell keresnünk. 1885-ben 
még a bécsi Burg színházban is nagy sikerrel adták. 

A Dózsa Györgyben az 1514-iki parasztlázadást drama-
tizálja Jókai. A bemutató előadáson — az egykorú kritikák sze-
rint — jelentős sikere volt a drámának. A közönség tetszésével 
szemben Gyulai P á l emelte fel írói szavát igen szigorúan, de 
hozzátehetjük rögtön: igazságosan. Gyulai bírálatában meg-
támadja a színpadi hatásvadászatot, kifej t i a t ragikum hiányát , 
megtámadja a költő felfogását, mely ellenkezik a történeti való-
sággal, megtámadja irányát, mely szerinte a politikai éretlen-
ségre számít és politikai szenvedélyektől v á r j a a sikert. Jóka i 
Gyulai súlyos vád ja i ellen védekezett és a v i tába beleszólt a kö-
zönség is. A közönség pedig népszerű és kedvelt írója mellett 
foglalt állást, mer t amikor a t ragédia harmadszor került elő-
adásra, a II . felvonás után Jóka i t igen sokszor előhívták és ko-
szorúkkal ünnepelték. 

A vádak, amelyekkel Gyulai Jókai t illette: hogy meghamisítja a törté-
nelmet ós hogy a darabból hiányzik a tragikum, igazak. Mert Jókai darabjá-
ban csakugyan hiába keresünk történeti hűséget, Dózsa alakja rikító anachro-
nizmus, többi alakja is torzkép s Gyulai ítéletével szemben csak enyhítő körül-
ményeket kereshetünk. Jókai célzatosságát nem lehet ridegen rosszhiszeműnek 
tartani , s azzaj sem vádolhatjuk, hogy a politikailag éretlenek tapsait ha j -
hászta s így e'járása sem mondható társadalmi szempontból veszedelmesnek. 
Hiszen jól ismerjük Jókai romantikus világnézetét. Tudjuk, hogy az elnyomott 
emberfaj és társada'mi osztállyal szemben az elfogultságig menő rokonszenvvel 
viseltetett s mint azt legjobb ismerője — a már idézett Zsigmond Ferenc meg-
jegyzi — még egy tiszteletreméltó elfogultsága volt Jókainak egész életén 
keresztül. „A reformkor naiv ezabadelvűsége és ennek roppant fontosságú ered-
ményei, melyekben az ő tollának is része volt, a dicsőségbe belekóstoló ifjúság 
emléke — örök eszményekként éltek lelkében s a jobbágyság felszabadításának 
emberséges voltát annyira átérzi, hogy ezt a modern pápaszemet még akkor is 
rákényszeríti hősére, ha ez a hős a negyedfélszáz esztendős múltból jöt t elénk." 
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E szempontoknál azonban sokkal fontosabb az esztétikai szempont. Dózsa 
Györgyben nincs igazi tragikum. Dózsa tragikuma három tényező eredőjeként 
kezd fogamzani: 1. az egyszerű székely katona nemesi rangot kapván, a nagyra-
vágyás bűnébe esik s izzó gyűlöletet kezd érezni a főnemesség ellen; 2. Dózsa 
szerelmes lesz egy főrangú lányba és hűtlenné válik régi menyasszonyához és 
katonai hibát is követ el: szabadon bocsát egy csomó főúri foglyot; 3. egy 
jósnő jövendölése, hogy nemsokára trónra jut . De egyik tényező sem válik a 
tragikum magvává. A gyűlölet nem viszi Dózsát végzetes bűnbe. Dózsa sze-
relme nincs végzetes következmények nélkül ; a cigányasszony jóslata pedig való-
ságos csodás elem, mely a modern drámában bosszantó. Így a drámából éposz 
lesz. Dózsa epikus hős, ki milliók nevében vértanúi tudattal hal meg, holott 
megmenekülhetett volna. A dráma eok fogyatkozásával szemben jelenségei: kor-
rajza, a XVI. századeleji Magyarországot eleveníti meg; nyelve. Erővel teljes, 
érces zengésű ez a nyelv; és drámába beleszőtt három pompás költemény, ezek 
között a „Régi dal, régi dal, régi dicsőségről !" kezdetű korszerű vonatkozásaik-
kal nem tévesztették el a ha tás t ! (Folytatása a következő számban.) 



K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 

Virág Benedek megválása a tanári széktől. 
A székesfehérvári püspöki levéltár es az ottani ciszterci-rendi Szent 

István reálgimnázium irat tára értékes adatokat őrzött meg Virág Benedek 
eletére vonatkozólag. 

Virág Benedeket rendfőnöke 1780-ban rendelte Székesfehérvárra. Szer-
zetes volt, nem habozott. Szívesen is jött , mert áhította hivatását. Tanári 
működését a pálos-gimnáziumban kezdte (1780—86). A pálos-rend feloszla-
tása után mint világi pap királyi gimnáziumban folytatta (1786—97). 

Ezen idő alat t 5 évig a három grammatikai osztályban tanított , 
12 évig pedig a poézis tanára volt. Szépszámú tanítványai közül Pyrker 
János László, a mecenás-érsek, Egyed Antal, a klasszikus fordító, Horvát 
István, a nagy buzdító, Reseta János, az áldozatos lelkű egyetemi tanár 
az ő ráhatásából, életpedagógiájából, az ő magyar lelkéből fakadtak naggyá. 

De az áldozatos odaadás, a 16 éves megfeszített tanári munka fiziku-
mát erősen megkoptatta. A kimerülés már az 1796—97-i iskolai esztendő 
elején jelentkezett. Remélte azonban, hogy »idővel, vagy az eszközök (gyógy-
szerek) alkalmazásával jobban lesz, de nem történt meg«. Kénytelen volt 
állapotát hivatalosan jelenteni. 1797 január 20-án közli igazgatójával: 
»Napról-napra tapasztalom, hogy gyengülök, biztosan érzem, hogy a taní-
tást testi romlásom nélkül nem folytathatom. Eddig lappangott titkon 
(a betegség), most erejét jobban kiadja, ha hallgatok, jogtalaB leszek magam 
mai. Kötelességem a nagyobb veszedelmet, ha nem is elhárítani, de legalább 
elhalasztani vagy kisebbíteni. A tél-mészét elég gyönge és beteges szervezetet 
adott s ezt a 17 évi folytonos iskolai munka még csak jobban megernyesz-
tette. Ezt, a ki szenvedek, érzem.« 

Nehezen vált meg hivatásától. Utolsó gondolata is az iskoláé, az 
ifjúságé volt. Ugyanabban a levélben, amelyben felmentéséért esedezik, kéri 
a felsőbbség lehető gyors és körültekintő gondoskodását, nehogy az első 
humanióra (junior) tanár nélkül maradjon, »mert ez az osztály nem olyan 
könnyen helyettesíthető, mint bármelyik grammatikai«. 

Spaits István igazgató fölterjesztésében, amelyet a főigazgató továbbí-
to t t (febr. 6.) a Helytartótanácshoz, Virág Benedek jelentését jogosnak minő-
sítette. A Helytartótanács leiratában (febr. 21.) utalt ugyan a fennálló 
szabályzatra, amely a tanügyi férfiak lemondásánál félévi előzményt követel, 
az elégséges orvosi bizonyítvánnyal történt igazolást mégis elfogadta. Csak 
azt szerette volna, ha Virág Benedek tanszékének rendszeres pályázathoz kötöt t 
betöltéséig helyén marad. De ez már nem történhetett meg. Nemcsak azért 
mivel Virág Benedek többször is egész határozottsággal kijelentette: neki 
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mellbaja van, tehát az iskolában nem beszélhet, hivatásában — bármennyire 
is szeretné — tovább nem működhetik, hanem azért sem, mivel a helytartó-
tanácsi leirat megérkezésekor (márc. 24.) Virág Benedek már nem volt Székes 
fehérvárott. A fővárosba költözött, mint mondják »levegő változtatásért«. 

Kezdetben évi 350 forint nyugdíjat állapítottak meg neki a tanulmányi 
alap terhére. Ezt csakhamar módosították. Az új, 1797 május 9-ről keltezett 
helytartótanácsi rendelkezés szerint e naptól kezdve a szerzeteseknek szoká-
sos 300 forint évi penziót kapja évnegyedes részletekben. 

Nagyon szegényes dotáció volt ez. Érezték is a közelállók, főleg a fő-
igazgató, Nóvák Krizosztom, bakonybéü apát , aki négy éven á t szemlélte 
Virág Benedek működését, amellyel »a tanári pálya minden vonatkozását a 
legpontosabban és legalaposabban betöltötte s amellyel követésre méltó élet-
példát mutatot t«. így nyilatkozott a főigazgató a Helytartótanácshoz kia-
dott relációjában (1797 okt. 15.), amelyben Virág Benedek számára nyugdij-
eme'ést javasolt, 100 forintnyi pótlást azzal a föltétellel, hogy egészsége 
helyerá'lításával, ha addig nem múlik el sok idő, a tanításhoz visszatérjen. 
(Székesfehérvári gimnáziumi levéltár.) 

Sajnos, egyik sem következett be. Virág Benedek Budán élte le életé-
nek második szakát, 33 esztendőt, anyagi tengődésben, de nemes lélekre 
valló tűréssel. ' Lakatos Dénes. 

Dalmady Győző versei idegen nyelven. 
Az Irodalomtörténet 1924. évi füzetében közölte a Dalmady-versek for-

dításainak jegyzékét. Azóta újabb fordításokról veszünk tudomást különböző 
országokból. 

Schnitzer Ignác, a Kisfaludy-Társaság volt 1. tagja, öt szerelmi versét 
fordította németre; az Anyai könny című megjelent a Pester Zeitungban 
1921-ben. — P. V. Lebourg: Echos Français de la Lyre Hongroise. 1921. 
hozta az Aludjál kis fiam! című verset, melyen kívül még két verset fordí-
tot t Lebourg pesti francia nyelvmester. — Ugyanez a vers található az 
aténi O. Noumas folyóiratban 1922-ben Horváth Endre magyar tanártól új 
görög nyelven. — A Panteon Literatury Wszechsviatowej című Varsóban, 
1921 ben megjelent gyűjteményes munka az Imádkozó Angyal című verset 
tartalmazza Jankowski József fordításában. — A római Alma Roma 1921 ben 
az európai hírű latin nyelvésztől, Franz X. Reuss aláírással hozza A templom 
és a gyár újabb latin fordítását Hegedűs István latin fordítása után. — 
A szegedi Hungara Esperantisto 1922-ben ugyanezt a verset Turzó Pétertől 
esperanto nyelven mutatja be. 

Az esperanto fordítások terjesztik különösen e verseket a világirodalom-
ban. Ezek nyomán fordítottak Caw Janet edinburgi tanár és Page W. M. 
edinburgi író több verset angolra, De San Millan Rafael madridi orvos 
spanyolra, Jaik Johann lapszerkesztő eszt nyelvre, melyek, az Anyai könny 
és Függetlenség címűek, a tallinni Romaan folyóirat 1923. évfolyamában láttak 
napvilágot. 

A Helsinkiben megjelenő Otavainen című kéthetenkint megjelenő képes 
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folyóirat 1924 december 26-i számában közölte finn fordításban A templom 
és a gyár és a Függetlenség, az 1925 január l i számában az Anyai könny 
című verseket. Fordítot ta Leppäkoski Johann Edward (családi neve Bout-
ealainen) író és szerkesztő. A fordítás esperantóból történt. 

A Felső-Olaszországban használatos ladin-friul nyelven Tellini udinei 
tanár küldött ez évben hét versfordítást szintén esperantó után kéziratban 
a Hungara Esperantisto lap szeiTíesztőjéhez azzal, hogy ezek a versek egy 
könyvben fognak megjelenni. 

Esperantóból a spanyol, pszt, angol, lengyel, olasz nyelvek után a 
hetedik fordítás Kalocsay Kálmán, Turzó Péter és Fuchs Jenő esperantó 
fordításai után, amelyek a szegedi Hungara Esperantisto 1921 és 1922-i év-
folyamaiban jelentek meg s a világ minden tájára e'küldettek. 

További újabb idegen nyelvek: Lindberg Hermann Nils tudomány-
egyetemi lektortól svédre, Zübeir Hamid kazáni tanártól tatárra, Wimmer 
Ludvigtól dánra és Imaoka Dsuicsiro, Magyarországon tanulmányúton volt 
tokiói tanártól japánra. 

A költő verseinek ez a terjedése a világirodalomban, továbbá az a ritka 
körülmény, hogy a Kisfaludy-Társaság által kiadott verses kötetéből két év 
alatt 800 példány elfogyott, teljesen igazolják Beöthy Zsoltot, a Társaság 
elnökét, aki ez em'ékkiadással Dalmady költészetét felújítani kívánta. A kor 
felfogásának és ízlésének is kedvező változását jelzi, hogy a tiszta érzések 
költőjét szívesen olvassa mindenki. D. ö. 

Az ördögi kísértetekről. 

Thienemann Tivadarnak az Irodalomtörténeti Közleményekben »XVI. és 
XVII. századi iroda'munk német eredetű művei« című összeállítását egy apró 
adattal óhajtom megtoldani: ez Bornemissza Péternek könyve: »ördögi kísér-
tetekről avagy röttenetes utálatosságairól ez megferteztetett világnak és 
ezból való kitisztogatásáról ez mi Urunk Jézus Krisztusnak« (Szabó Károly: 
R. M. Kt. I. 148. sz.). Ennek az ördög kísértéseiről elmondott példái — 
amennyibon nem a saját korára vonatkoznak — fordítottak. Forrásuk: Vitae 
patrum in usum ministrorum verbi, quoad eius fieri potuit repurgatae. Por 
Georgium Maiorem Cum pracfatione D. Oratoris Mart. Lutheri. Witeburgae, 
1560. — Nem fordította természetesen a maga tapasztalatait , tehát az ilyen-
féléket: »Huszár Gál mondta, hogy beszéllett egy emberrel, aki kígyóból ételt 
főzött és valaki azban ött , minden állatnak, madárnak, tyúknak, lónak, 
tehénnek az szavát megértötte. Históriát is beszélt róla, az tyúk mint szólt 
fiának, hogy farka alá bújjék és azon mosolyodott az szolga, ki t i tkon öt t 
volt az ura étkébe. Az verebeknek is mint hozták követséget, hogy egy 
szamár elontott egy zsák búzát az uton, de én ezt is ördögi practikának 
vélem«.(802. 1.) Értékre és kortörténeti jelentőségre sokkal csekélyebb fon-
tosságú a fordított rész, de forrásának megjelölése talán mégsem felesleges. 

A. Zs. 
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Jelentősebb irodalomtörténeti munkák. 

1. Az újabb irodalomtörténeti monográfiák között a leg-
becsesebbek egyikéről kell megemlékeznünk e negyedévi át-
tekintésünkben: Császár Elemér könyvéről (A magyar kritika 
története a szabadságharcig. A Kisfaludy-Társaság kiadása). 
A magyar irodalomtörténet munkásságának ismerői előtt feles-
leges is kiemelnem, hogy a nehéz kutatást és nagy esztétikai 
jár tasságot követelő munka mennyire méltó feldolgozóra talált 
Császár Elemérben. Rendkívül gazdag irodalomtörténeti mun-
kássága a kutatónak fáradhatat lanságát , szerencsés kezét, pom-
pás ítélőképességét és az esztétikusnak elmélyedő szeretetét, 
biztos értékelő érzékét mindannyiunk előtt ismertté és tiszteltté 
tette. Kr i t ikus i pályája, melyen az ünneplésnek és a szinte 
kegyetlen megrostálásnak (Sebestyén Gyula, Szinnyei Ferenc, 
Váczy János egy-egy műve kapcsán) egyarán t szívesen volt a 
bajvívója, a tudományos irodalomnak sokak szemében félelmes 
ellenőrzőjévé tette; szépirodalmi alkotásokról mondott ítéletei 
a beszédes r. r. jelzésnek még ellenségei előtt is tiszteletet 
ébresztettek. Nemrégiben a kri t ika elméletéről is közzétett egy 
műhelytanulmányt, amely a kritika természetét, jogkörét és 
törvényeit, tehát ú j könyve értékelésének alapját foglalta 
szóba. Ami egy kri t ika értékeléséhez szükséges: a megbírál t 
műalkotás ismerete, az elfogulatlanságra törekvő egyéni ítélés 
és az ítélés a lap jául szolgáló történeti és esztétikai jár tasság, — 
mindez Császár Elemér eddigi írásaiban is elénk tűnt. Örömmel 
ós őszinte tisztelettel kell tehát ú j munkájáról hírt adnunk. 

A magyar krit ika történetéről — egy gyenge kísérlettől 
eltekintve — összefoglaló munka nem jelent meg. A magyar 
irodalmi kr i t ika kezdeteiről van ugyan Váczy Jánosnak, 
Kazinczy legalaposabb ismerőjének, egy szép dolgozata; Köl-
csey kri t ikai munkáiról, Ba jza ezirányú működéséről, Vörös-
marty, Henszlmann, sőt Szemere Pál és a többi kiinagaslóbb 
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krit ikus ilyetén munkálkodásáról, a Petőfi-kritikákról stb. van-
nak ugyan többé-kevésbbé gondos tanulmányaink, de az egész 
krit ikai termést fejlődésbe állító, egymással összekapcsoló, így 
aztán közös szempontból értékelő munkánk nem .volt. A magyar 
kri t ika története pedig nem lehet mozaiktöredékek sorozata, 
bármilyen értékesek is ezek a mozaikok; Császár Elemér mun-
kájának a jelentősége az, hogy az egész fejlődést egységbe fog-
lalja. Az ilyen részletes monográfia azonban nemcsak egységbe-
foglaló, hanem aprólékosabb ís: nemcsak a nagyokról szól, 
hanem jóformán minden kr i t ikai kísérletet és törekvést regisz-
t rál : ez ad j a meg Császár Elemér munkájának második érté-
két: teljességét. 

A magyar kritika első számbavehető képviselőit Ráday 
Gedeonban, Barcsay Ábrahámban és Bessenyei Györgyben 
látja. Sajnálkozik azon, hogy nincs Gyöngyösi korából nyilat-
kozatunk arról, hogy mit szeretett benne a közönség, — de talán 
Mátyási József és Szeles János (Alagyáról) nyilatkozatait min-
den vakmerőség nélkül a Gyöngyösi koráéval egyező vélemény-
nek és megokolásnak t a r tha t juk . Az bizonyos, hogy ezek sem 
mondanak sokkal kevesebbet, mint Barcsay Ábrahám, akinek 
Császár kötetében olyan elismerés jut. Az újságkri t ika meg-
indulása Ráth Mátyás nevéhez fűződik, de jelentősége csak a 
Magyar Museum krit ikáinak van. Császár nem ta r t j a említésre-
méltónak a Magyar Hirmondó kapcsán Révai Miklóst, nem 
endíti meg Kármán József véleményét az irodalom fejlődéséről, 
mellőzi Szatsvay ú j ságprogrammjá t és e lhagyja Molnár János 
ismertető Könyvesházát, amely pedig — ha nem is ízlés, de — 
műveltségterjesztésre való törekvéséért a Pántzéléhoz hasonló 
kísérletek mellett talán a fölemlítést megérdemelte volna. De 
a kezdet kezdetéről van szó: Bacsányinak is alig ju tot t egy 
oldalnál több, — érthető, hogy az egészen jelentéktelenek között 
még ez a tel jes monográfia is válogat. Kazinczy működését 
már részletes elemzés kíséri. (Szabadjon azonban már i t t egy 
aprólékos, de zavaró mozzanatra figyelmeztetnem: Császár az 
elemzésbe rendesen olyan hangos elismeréssel kezd, hogy a 
később felsorakoztatott kifogásokat az olvasó szinte ellen-
mondásnak érzi. PL: „A jelenkor kri t ikusa sem tudná jobban 
megoldani föladatát, mint Kazinczy", — de: „Két súlyos 
fogyatkozása áll ezzel szemben" stb.) Kazinczy felett szembe-
tűnő szigorúsággal ítél: vá j jon az azóta kifejlődött magyar 
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kri t ika művelőit is nem lehetne-e leckéztetni i lyenformán: 
„esztétikai ítéletei csak megfontoltak, de nem megokoltak, 
igazságukat csak érezteti, bizonyítani azonban nem tud j a " stb.? 
Az értékelésnek ez az egyéni íze f á j akkor is, amikor egy oda-
vetett jelzőben a csekélytehetségű Virág Benedekről ítélkezik. 
Császár végső megállapítása Kazinczyról (38. 1.) igaz, de a 
történetiség talán erősebb megértést követelne meg; a „ciniz-
mus" pedig olyan erős kifejezés, hogy a kr i t ika fejlődését meg 
világító kötetben, ahol egész sereg jelentéktelenebb és kevésbbé 
nemes egyéniség kap dicséretet, feltétlenül bántónak kell ítél-
nem, még a Váczyra való hivatkozás u t án is. Kazinczyval 
szemben Kisfa ludy Sándor mérhetetlenül kisebb jelentőségű i 
kr i t ika történetében, — s ha ő harmadfél oldalt kapott, Cso-
konai is helyet érdemelt volna. Mégis nagyértékű a Kazinczy-
ról szóló rész: módszeressége, a bírálatainak alapfogyatkozásait 
megértető okfejtése a Kazinczy-irodalom legszebb részlettanul-
mányává teszi. 

Ugyancsak szép és elmélyedő a Kölcseyről szóló rósz. 
Kri t ikai pá lyá jának szempontjai közt erősen hangsúlyozza a 
gyönyörködtetés és erkölcsi hatás szétválasztását. Ez a szét-
választás másoknál is elismeréssel említődik: nem tudom, hogy 
egyszerűen a szétválasztás ténye csakugyan előnye-e minden 
kri t ikának? Kölcsey bírálatai t nagy elismeréssel elemzi; téve-
déseit azzal menti, hogy „tévedései elvekből következtek". 
Kárhoz ta t ja a hibák kiemelésében való elmélyedését, szinte 
már kátyubajutásá t . Ebben célzatosságot lát, ami Kölcsey jel-
lemére éppúgy némi ködöt borít, mint olyatén ítéleteinek ki-
emelései, hogy „Révai és Horváth Endre költői nyelve stíl-
szerűbb, mint Csokonaié". Még szomorúbb a kép, mely a Sze-
mere-szonett megítélőjéről marad az olvasó emlékezetében, — 
pedig Császár látható szeretettel ír Kölcseyről. Az okot abban 
látom, hogy minden kri t ika részletes elemzése az egységes 
képet megzavarja . 

Meglepő az az elismerés, amely a kr i t ikus Berzsenyinek és 
Katonának ju t ; Katona egyetlen bírálatát „egész irodalmunk-
ban a legalaposabb drámaelemzések egyikének" mondja, noha 
csak töredékben maradt reánk. Egy jelentéktelenebb, de fel-
tétlenül érdekes kísérletről azonban nem szól: Terhes Sámuel 
kr i t ikájáról (Tükröcske. 1816.). Pedig ha Terhes ítélete Ungvár 
németi Tóth Lászlóról téves is, de a verselésről, a verselés és 
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tar talom összeilléséről, a nyelvhelyességről, a világosságról 
mondott szavai megemlítést érdemeltek volna. 

A Tudományos Gyűjtemény bírálói köziü Császár Teleki 
.József grófnak szolgáltat igazságot: jó szemet és jó szándékot 
állapít meg írásaiban. Szemere Pál folyóiratának már csak azt 
az érdemét látja, hogy egyre hangoztat ta a kri t ika jogát. 

A Kazinczy-Kölcsey-korszak u tán a fejlődést Bajza műkö-
désében lehet megállapítani. Császár könyvének ez a rész egyik 
legértékesebb fejezete. Megjelöli B a j z a egyéniségében a kriti-
kusi hivatottság bizonyságait, megrajzol ja és megbírál ja elvi 
ál láspontját s amikor bírálatainak áttekintéséhez fog, ezzel 
indul meg: „tökéletesség nincs semmi téren, a kr i t ika terén 
sem s Bajza sem volt tökéletes kritikus". Mulasztásai között 
a legmegbocsáthatlanabbnak azt t a r t j a , hogy a kor legnagyobb 
íróiról nem írt, — de vannak értékes szempontjai, elméleti el-
mélyedése. Munkásságának azonban nem az irodalom fejlődé-
sében volt látható eredménye, — érdeme a krit ika jogának vég 
leges elismertetése. 

Bajza körül — a Tudománytár fordított, de az ízlés fej-
lesztésében jelentős külföldi kr i t ikái t mellőzve — Szontagh és 
Vörösmarty működése jut bővebb elemzéshez. Amarról így ítél: 
„Genialitást nem szabad Szontagh bírálataiban keresnünk, de 
igen mindazt, ami a krit ikát alapossá, becsületessé, megbízha-
tóvá teszi." Megítélésénél azonban filozófiai felfogását is gon-
dosan figyelembe veszi (Magda Sándor dolgozata „A magyar 
egyezményes philosophiá"-ról Krugot , nem — mint Császár — 
Kra<70t említi a rendszer idegen forrásai között és Szontagh-
nak a különállását határozottabban hangsúlyozza!), nezeteit. 
nem a kritikák, hanem a szempontok és elvek szerint csopor-
tosítja, esztétikai felfogásával szemben a sa já t helyesebbnek 
gondolt álláspontját leszegezi (pl. a költői igazságszolgáltatás). 
Ez a Szontaghról szóló fejezetrész a legélénkebb és legmélyebb 
a kötetben, — valósággal mintá ja annak, hogyan kell a kriti-
kust ítélőszék elé vonni. — Vörösmartyról hidegebben ítéL 
Bírálatai „nem méltatlanok Vörösmartyhoz, de bennük inkább 
a nemes embernek, mint a hivatot t köl tőnek. . . érdemei tükrö-
ződnek". Császár hibául említi, hogy bírálataiban az író alig 
érdekli, csak a mű s ebből az átfogó szempontok hiányára* 
következtet; furcsál ja , hogy legszívesebben novellákat bírál t , 
noha e téren maga is csak kísérletező volt, — mind a két kifogás 
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nehezen illeszthető a kritika elméletével össze. Gondos szeme 
azonban i t t is rátalál egy, eleddig föl nem ismert Vörösmarty-
bí rá la t ra (bár Vajda János sal i r a t j a meg a Dallioii-t). Ugyan-
csak a Figyelmező bírálatai kapcsán egy érdekes krit ikai elvet 
foglal szóba Császár: az elvhű bíráló elmondhatja ugyan ítéle-
tét, de hangjának tompítását ahhoz a tisztelethez kell mérni, 
amely a megbírált szerzőnek egyéb munkásságáért jut ki 
(161. 1. — Bajza harciasságának megítélésénél ez a megállapítás 
nem szerepelt!). 

A harmincas évek kritikáiból Csathó írásai emelkednek ki: 
de í ró juk jelleme lesújtó ítéletet követel. Toldy kritikáiban a 
szellemesség kevesebb, a tartalom értéke sem sokkal több, de 
van fejlődés az írásaiban, van szempont a kri t ikákban. Császár 
kr i t iká ja Toldyról nagyon lesújtó: inkább a kri t ikusi munkás-
ság terjedelme, mint Toldy jelentősége magyarázza meg azt, 
hogy Bajzánál is hosszasabban foglalkozik vele. — Végül Baj-
záék korában kezdődik a magyar színi kritika: Császár teljesen 
érintetlen területről ter jeszt i elénk ítéleteit és Hazucha mélta-
tásával, az Athenaeum kritikáinak megrostálásában az értékelő 
ítéletnek meggyőző teljességét adja. A legtöbb esztétikai tanul-
ságot Császárnak ez a fejezete n y ú j t j a . (Van azonban stílusá-
nak két furcsasága: 1. az ilyetén közismert, természetes és épp 
azért fölösleges megállapítások: „A színi kri t ika természet-
szerűleg a színi előadásokhoz kapcsolódik" stb.; 2. az ilyenféle 
felesleges stí lvirág: a „poètès de second ordre", 191. 1.; vagy: 
„A «fiat iustitia, pereat nmndus» szállóige bátran az ő agyából 
pat tanhatot t volna ki!" 119. 1.). Ba jza és Vörösmarty különben 
értékelt színibírálatairól azt állapítja meg, hogy .,elveik — leg-
alább javarészük — sem mélyek nem voltak, sem eredetiek"; — 
a kifogás különös és kétszeresen kár az ilyen megfogalmazás, 
mert egyébként nagyon érdekesen m u t a t j a ki a bírálatok nagy 
jelentőségét. Ennek a jelentőségnek a kiemelése esztétikai és 
történeti szempontból egyaránt teljes, szép. 

A negyvenes évek kr i t ikájá t a Petőfivel szemben való 
állásfoglalás osztatja csoportokra. Ez a rész foglalja el a könyv-
nek csaknem felét. Császár e csoportból két kritikus bemutatá-
sánál emelkedett a legmagasbbra: Vahotnál és Henszlmann 
működésénél. Az utóbbiról — elméleti esztétikája kapcsán 5— 
eddig is eleget tudtunk, az előbbi i t t nyer először igazságos, 
megokolt méltatást. Magukat a negyvenes évek kri t ikusai t az 
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újságírók és esztétikus írók csoportjára különít i el; bemutatá-
suknál pedig a Petőfivel szemben való állásfoglalásukat veszi 
szempontnak. „Az egyik csoportnak tagjai ósdi, fogyatékos 
ízlésű, elmaradt kritikusok; . . . a másik irány a fiataloké, az i f j ú 
ór iásoké . . . A harmadik csoportba kerülnek végül a komoly, 
értékes kritikusok." Az ilyen csoportosítás és a vele való érté-
kelés mindig Procrustes-ágy: i t t is az ósdi P . Horváth Lázár-
nak elismeréssel kell adóznia egy, valóban jelentős b í rá la táér t 
és Nádaskayt is némi dicsérettel kell fölemlítenie (259. 1.); az 
i f j ú óriások között is babérral kell áldoznia Vahot Imrének és 
Gyurmánnak; viszont nyílt ellenszenv és rokonszenv vétkét kell 
egyik-másik értékes kr i t ikusnak a szemére vetnie. Az értékelés 
mértéke is alacsony néha: kénytelen itt-ott érdemnek venni azt 
is, hogy a kri t ikus — ha n e m is világosít fel, de — legalább 
félre nem vezet. A túlságos részletezés, amely a kritika törté-
netét néha a kri t ikák k r i t iká jává teszi, felesleges hosszadal-
masságba csalja: pl. Poór Jenőről semmit sem tudunk; neve 
egyetlenegy bírálat alatt fordul elő; írása „badar kri t ika" és 
vele kapcsolatban csak az az elintézetlen nagy probléma vetőd-
het föl, hogy váj jon jóhiszemű vagy rosszhiszemű-e az í rása? 
De ha így áll a dolog, érdemes 26 sort pazarolni reá? Szebe-
rényi kr i t iká ja ismertebb, de vájjon megérdemel egy teljes 
oldalt az az írás, amelyet „a magyar kr i t ika története csak 
azért ta r t számon, mert az ügyetlenül leplezett rosszhiszemű-
ségnek a legnyilvánvalóbb példája"? Sajnos, a szép kötetnek 
ebből a részéből a helyes mérték hiányzik; innen a stilizálásba 
itt-ott belecsúszó bőbeszédűség is (mint pl. Garay Tonsard-
kritikájánál, amelyről végre is kisül, hogy „pusztán a d ráma 
tar talmát mondja el"). Sokkal sikerültebb az egyes kr i t ikák 
fölébe emelkedő íróbemutatás, mint amilyen a Vahotról szóló 
rész. Ilyenkor pregnáns képet ad, amely megmarad az olvasó 
emlékezetében (pl. Vahot „típusa a művelt magyar vidéki mű-
kedvelő írónak". Szeverin írásai „nem egyebek, mint egy jó-
ízlésű, művelt ember csevegései"). Gondos és részletes a leg-
előkelőbb magyar krit ikai szemlének (Magyar Szépirodalmi 
Szemle) ismertetése: de a pártok fölébe helyezkedő lapnak 
bírálatairól hiába mondja, hogy „nem szabad benne személyes 
motívumokat keresni", később elismeri, hogy „nyílt ellenszenv-
vel és rokonszenvvel kell a folyóiratot vádolnunk". És a sok 
gyatrább bírálat részletező elemzése azt a gondolatot kelti az 
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olvasóban, hogy maga a történész a dicséretet csak bóknak 
mondotta el, alapjában ezt az előkelő folyóiratot nem ta r t j a 
nagyra. Néhol a maga nemtetszésének megokolását elhagyja, 
pl. amikor a Kerényi-birálatról azt mondja, hogy „egy fokkal 
szigorúbb, mint szeretnők". 

Elvi válaszfal tólja Császár előtt kissé hűvös távlatba 
Henszlmann Imrét . Az esztétikus olvasó néha bizony még e 
krit ikák kr i t iká ja alapján is Henszlmann állításának ad igazat 
és kevésnek t a r t j a annak a legvonzóbb vonásként való kiemelé-
sét, hogy „bár az értékítéletek egész sorából alakul (a bírálat), 
nincs az a latolgató, ítélkező jelleme, mely annyi kri t ikát ellen-
szenvessé tesz". A részletező kritika-ismertetés azonban Henszl-
ínannról szóltában van leginkább a helyén: épp ez teszi a róla 
szóló fejezetet a kötet legtanulságosabb részévé. Henszlmannt 
esztétikai és bölcseleti a lapja azonban oly magasra emeli őt a 
tárgyal t korszakok kri t ikusai fölé, hogy az értékelés hűvösségét 
fáj lalva kell megállapítanunk. 

Pulszky és Eötvös bírálatainak értékelésével végéhez is ju t 
a kötet. Az i t t felölelt a n y a g jelentőségét három pontba fog-
lal ja: 1. megteremtette és kifejlesztette a kr i t ika műformájá t ; 
2. kivívta a kr i t ika jogát; 3. megtalálta szempontjait, mód-
szerét, tónusát. Császár könyve valóban e három mozzanat 
krit ikai szemléletét adja. Jelentősége nem csupán a korok ез 
emberek irodalmi ízlésének megállapítása és bemutatása, ha-
nem egyszersmind a kritika alapjainak az aprólékos megismer-
tetése. Brunetière a L'évolution des genres-ben nagyvonalúbb, 
a kor és ízlés mélyére hatoló, az ízlés fejlődését és változását 
jobban kidomborító, — mondhatnám esztétikaibb; Császár Ele-
mér aprólékosabb, pontosabban regisztráló, minden kr i t ika i 
próbát ellenőrző. Császár könyve épp ezért nem olyan élvezetes 
olvasmány, de rendkívül tanulságos, rengeteg kritikai figyel-
meztetést nyúj tó . A kritika ideálja, amelyhez méri a bírálato-
kat, talán még a képzeletben is nehezen formálható meg: 
Császár Elemér, a kritikus, az önmaga í rásaiban is tapasztal-
h a t t a ezt. í télete tehát sokszor súlyos, sokszor pedig ellenmon-
dást ébreszt. De értékét ez le nem rontja: a szorgalom és tudás 
olyan imponáló eredménye «z a munka, amilyen csak nagy 
r i tkaság a tudomány történetében. Nem az összefoglalás az 
egyedüli érdeme, mint volt a magyar regényről írt monográ-
fiájáé: az ú j és az líjra-értékelések, az ellenőrzés és megokolás 
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nehéz gondja, az írói és emberi egyéniség pompás öwszhangba-
hozatala, a figyelmes latolgatás és elfogulatlanságra törekvő 
ítélkezés az irodalomtörténet művelői és az esztétika munkásai 
előtt egyaránt nélkülözhetetlen, hasznos és nagyon becses ér-
tékké teszik. 

2. Az 1925. esztendő emlékünnepei között a magyar ku l tú ra 
szempontjából talán a legjelentősebb a Magyar Tudományos 
Akadémia ünnepe. Hogy a magyar irodalom és az irodalom-
történettudomány fejlődésében a M. Tud. Akadémiának milyen 
jelentős szerepe volt, azt az Akadémia szakavatott, megbízott 
tudósai vi lágít ják meg ebből az ünnepi alkalomból. Bennünket 
e helyen egy alkalmiságán messze túlemelkedő kiadvány érde-
kel, a legjelentősebb azok közül, amelyek a M. Tud. Akadémia 
nagyjaihoz fűződnek: gróf Széchenyi István naplói. A M. Tud. 
Akadémia már régebben is érezte a fontosságát Széchenyi leg-
meghittebb írásai kiadásának, de Zichy Anta l és Majláth Béla 
kiadásai a kiadó szemüvegét ékelték oda a lélektükör és az 
olvasó közé. Amikor a Magyar Történelmi Társulat gróf 
Klebelsberg Kunó sürgetésére és segítségével Magyarország 
Üjabbkori Történetének For rása i között Széchenyi összes mun-
káinak kiadását megindította és módot adot t Viszota Gyulának 
arra, hogy Széchenyi-kutatásának immár csaknem negyed-
százados fáradozásának legszebb eredményeként Széchenyi 
naplóit kiadja, lehetővé tette azt, hogy a M. Tud. Akadémia 
megalapítójának lelkületét a leghívebb megszólaltatásból ismer-
hesse meg a magyar közönség. 

Igaz, hogy a naplók niem egységesek; a 42 jegyzetkönyv 
közül nem mind naplójegyzés; vannak köztük jelentéktelennek 
látszó apró feljegyzések is; vannak az esemény- és élmény-
elmondások folyamán rések, vannak terv-töredékek, de 1814-től 
kezdve mégis Végigkísérhetjük belőlük Széchenyi pá lyá já t 
1848 március 18-ig. A Viszota gondosságából felsorakoztatott 
írásos intézkedések mellett maguk a naplók is tanúságot tesz-
nek arról, hogy Széchenyi nemcsak a s a j á t maga számára írta 
őket. Florencban 1818 júl ius 31-én valóságos tervet dolgoz ki 
arról, hogy utazásairól milyen naplót vezessen. A naplók során 
ismételve vet fel nagyfontosságú problémákat, amelyekről való 
elmélkedése néha valóságos tanulmánnyá szélesedik ki. Éles 
szeme kortörténeti szempontból megbecsülhetetlen értékűvé 
teszi népekről és intézményekről papírra vetett megjegyzéseit. 
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Az önmaga lelkét pedig olyan meglepő őszinteséggel t á r j a fel, 
hogy a kiadónak kell a túlságosan erős megvilágítású fénykép 
árnyalatai t gondos megfigyeléssel kirajzolnia. 1819 novemberé-
ben rövid önéletrajzához azt toldja hozzá, hogy „naplóiban 
alkalmat vesz arra, hogy azokhoz, ami t cselekedeteiről le-
jegyez, odaiktassa felfogását, nézetét is" arról, hogyan kellett 
volna cselekednie. Naplóinak ez a szinte túlságosan szigorú 
önmagaellenőrzése ezeknek az írásainak nevelő szempontból is 
mérhetetlen jelentőséget ad. Az ember megismerésénél a fel-
szín és a mélység néha különbséget muta t : Széchenyi naplói 
a lélekelemzésnek utolérhetetlen finomságú példái. 

Az én feladatom azonban nem az, hogy a naplókról szól-
jak — bár lenyűgöző érdekességük szinte kényszerít rá —, ha-
nem arról a hatalmas tanulmányról, amelyet 160 oldalon 
Viszota Gyula e kiadás elé iktatot t . A naplók adatainak a tudós 
leszűrése és feldolgozása ez a tanulmány. Nem a naplók ki-
vonata, hanem a naplók a lap ján megrajzolása Széchenyi külső 
és belső életének. Az első kötet 1814—1819 közötti éveket öleli 
fel. A naplók legtöbb vonatkozása ma már alig érthető meg: 
Viszota Gyulának legnagyobb érdeme a vonatkozások fáradsá-
gos felkutatása. Hogy ez mekkora munkát jelent, azt csak az 
foghat ja fel, aki a naplók a la t t levő jegyzetek ezrein végig-
haladt, a nevek és idézetek százainak a megfejtésén elcsodál-
kozott, a nehezen érthető szövegek helyreigazítását élvezte. 
A bevezető tanulmány ezt a rengeteg felkutatot t adatot a nap-
lók és levelek felvilágosításával összeolvasztja: Széchenyi Ist-
vánnak tehát az első pontos és h ű élet- és jellemrajza. Már az 
I. részben, Széchenyi 1819-ig te r jedő életkorszakának megismer-
tetésében sok az érdekes ú j adat . A környezet és a viszonyok 
megvilágítása ad színt az elénk kerülő adatoknak. A II . rész 
a szerelem hatásá t mutat ja ki Széchenyi életére. A szerelem 
nemesítő és tökéletesítő erejé t Széchenyi ismételve hang-
súlyozza. A jutalmazatlan szerelem egyetlen vigaszának azt 
lá t ja , hogy „életét teljesen hazá jának szentelheti és a kötelesség-
teljesítés munká jában a csalódás fájdalmát elviselni tudja" . 
A szerelem azonban nemcsak boldogtalanságában ihlető; ha 
méltó a tárgya, akkor az ember lelkében égő törekvéssé, sóvár 
vággyá teheti a tökéletesbiilést: elvetni a gyengeségeket, az 
emberi hivatást abban keresni, hogy az államnak hű polgára, 
rokonainak és embertársainak testvére, a szegényeknek segí-
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tője, a kétségeskedőknek tanácsadója legyen. A szerelem által 
való nemesedésnek két nőalak a munkálója: sógornője, Karo-
lina és ennek testvére, Selina. Hunyadi Gabriella és Kaunitz, 
grófnő ilyen i rányban kevésbbé hatottak reá. Az első mély 
szerelem kapcsán Viszota a naplókból Széchenyi egyéniségének 
a következő vonásait domborít ja ki: élénk képzeletét, különc-
ködésre való haj lamát , meggondolatlanságát és következetlen-
ségét, végül még becsvágyát. Talán még egyet lehetne kiemelni: 
rendkívüli érzékenységét. Világnézetének néha meglepő ingado-
zását is erre vezetném vissza, de szerelmeinek szinte csapodár 
következetlenségeit is. „Az ember tökéletessége — í r j a — szívé-
től és lelkétől függ. Mentől nyugodtabbá, szenvedélytelenebbé 
vált, annál közelebb van cé l jához. . . " Széchenyi érzékeny lelke 
ezt a nyugodtságot nem tud ja megszerezni, mint valami túl-
érzékeny földrengésjelző a pihenő helyzetet, Széchenyi maga 
két tulajdonságára vezeti vissza egészségtelen életefolyását: 
gyengeségére és türelmetlenségére. Mind a kettő az akara terő 
hiánya. Egyik elmélkedésében azt í r ja , hogy „amint a lélek érzi, 
hogy tökéletességre hivatott, elfordul a földi örömöktől is és 
magasabb célok felé tör". A naplónak ez az első kötete ennek 
a hivatás-fölismerésnek a megedződése és a magasabb célok felé 
való fordulásnak az út ja . Ezért nem hihetem azt, amit Viszota 
sejt, hogy „Byron hatása alatt lesz Széchenyi is melancholi-
kussá", a melancholia tüneteit a napló jóval előbb muta t j a , 
mint Byron olvasásáét. Széchenyi érzékenysége nagyon is ter-
mészetessé teszi, hogy lelke Byron hatása alá került, de az 
akaraterő gyengesége, a családi szellemörökség vissza-vissza-
térő levegője, az élmények kedves és szomorú sora tette Szé-
chenyi lelkét a melancholiára hajlamossá. 

Nagyon érdekes Viszota tanulmányának I I I . része: Szé-
chenyi erkölcsi és vallásos érzésének fejlődése. A francia for-
radalom általános hatásának rajzolásával kezdi, de vissza kell 
nyúlnia a forradalmat megelőző másfél század Franciaországá-
nak világnézeti és erkölcsi hanyatlásába. Sajá tosan az uralkodó 
szerepét hangsúlyozza e szellem kialakulásánál, pedig az ural-
kodó is benne él a században, az sem szív idegen levegőt. Nyil-
vánvaló, hogy ez a francia szellem az ősforrás, de a bécsi udvar 
volt a közvetlen átadó: az e fölött való elsietést sajnál juk. Be-
muta t ja azután Széchenyi elégületlenségét az uralkodók, a kor-
mányzat, a katonaság, a nevelés és önmaga iránt. Az önmagá-
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val való elégületlenség azonban az önmagában való bizalmat 
nem töri le. Viszota is idézi a naplónak ezt a szakaszát: „Csak 
egyetlen (tulajdonság) t a r t örökké, az ész és kedély ere je ; azért 
minden évvel inkább divatba fogok jutni , mert mindkettőből 
több van bennem, mint más emberben . . . A fő: férfinak lenni 
és erélyesen cselekedni, csak a férfiasság és erő körül egyesül 
ugyanis az emberiség, éppúgy, mint ahogy a hata lmas Isten 
a világegyetem központja." Elégületlenségét, de lelkének cél-
keresését is segítik olvasmányai. Naplójegyzetei ebből a szem-
pontból is nagyon értékesek, mert gazdagok idézetekben. 
Viszota két írónak ha tásá t emeli ki: Byronét és Eustace-ét. 
Sajnos, e ha tás kimutatásában rövid, a vonatkozásoknál is 
csupán az idézett részekre utal , pedig a Child Harold lenyűgöző 
ereje nemcsak a IV. énekből árad. Még kurtább vallásos meg-
győződésének a rajzánál. Ami t szerelme történeténél túlzott, 
szinte önkínzó vallomásnak vett, azt i t t szószerint fogadja el. 
Azt is sa jnálom, hogy a vi lágharmóniára vonatkozó elmélet-
csiráról nem szól e vonatkozásban és hogy nem tesz különbséget 
a vallásra te t t megjegyzések között a perc hangulata szerint. 
Mert hogyT a perc hangulata az Istentől való függés tudatának 
milyen ská lá ján tudja végigragadni az embert, azt éppen 
Széchenyi lelki életéből l á t juk , de ennek a skálának egyetlen 
pillanatában sem érzem a függést meglazultnak. Viszont azt 
sem szabad felejtenünk, hogy amikor Széchenyi bölcselkedik, 
olvasmányai szárnyán száll, — amikor imádkozik, akkor vallása 
oltáránál pihen. 

Hazafias megnyilatkozásairól szóltában emeli ki Viszota azt 
a bölcs nevelőprogrammot, amely a naplók néhány helyén való-
ságos értekezéssé válik. Az eszmény röviden is megszövegez-
hető: „Az i f j a k a t úgy kellene nevelni, hogy gyermekségüktől 
kezdve hozzászokjanak szenvedélyeiket alárendelni a haza dicső-
ségének és javának." Meglepő, de könnyen érthető, hogy Szé-
chenyinél a haza és az osztrák birodalom fogalma néha össze-
folyik. Arra azonban, hogy mennyire magyarnak érezte magát, 
1814-ben tett nyilatkozata (hún leszármazásáról) rokonszenves 
bizonyság. Viszota gondos szeme megjegyez minden gondolatot, 
amely a későbbi Széchenyi programmjában helyet foglal, szép 
fejtegetései u tán a naggyá emelkedő Széchenyi lelkét egysége-
sebbnek lá t juk , mint a Zichy közölte naplók után gondoltuk. 
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Ebből az évkörből Széchenyi írói munkássága — naplóíróin 
kívül való írósága — nem nagy. Német költeményei közül a 
kiadó egyet emel ki: hangját , tar talmát, külső formáját , szer-
kezetét megdicséri (eredetiségét azonban nehéz ellenőrizni). 
Érdekes l írai regényének terve is; megírásával nem az iroda-
lomnak, hanem szerelmének akar t emléket szerezni. 

Mindebből Széchenyinek sokkal jelentősebbé emelkedik az 
alakja, mint eddig az i f j ú huszárkapitányét gondoltuk. Az inga-
dozások között is nagyobb céltudatosság, nemesebb alaplelkület, 
határozottabb keresés világosodik elénk: Viszota Gyulának, aki 
e megvilágítás forrását rengeteg u tánajárássa l elénk hozta és 
megérttette, teljes elismerés és hála! 

3. A Jókairól szóló centennáris megemlékezések között 
utolsó összefoglaló munkaként jelent meg dr. Gál János tollá-
ból: Jókai élete és írói jelleme. A kötetnek különös becset ad 
ft7 hogy Berlinben a Voggenreiter-Verlag magyar osztálya 
adta ki és így alapjában a megszállott magyar területek szá-
mára készült. Zsigmond Ferenc nagy munkájával szemben két 
tulajdonsága szembetűnő: egységesebb és határozottan annak 
az esztétikai kri t ikának a hajtása, amely — ellentétben Gyulai 
Pá l felfogásával — Jókai művészeti értéke mellett tör lánd-
esát. Ez a lándzsatörés nem a Jókai-kri t ikáról szóló fejezetben 
a7 értékes. I t t a kri t ikának teljesen helytelen lebecsüléséből 
indul ki: „A kritikusoknak megvannak a maguk elvei, az írók-
nak megvannak a maguk művészi haj lamai és képességei. Már 
most a kritikusok szerint az ideális állapot az lenne, ha az írók 
л kritikusok elvei szerint alkotnák meg műveike t . . . " Józan 
kri t ikus ezt sohasem követelheti: vannak azonban minden mű-
f a j esztétikájának bizonyos psychológiai, néha szinte norma-
tiv megállapításai, amelyek akkor is igazak maradnak, ha a 
művész azokat lábbal tapodja is. A kr i t ikus ilyenkor nem azon 
sopánkodik, hogy az ő általa tisztelt normákat az író megveti, 
hanem azon, hogy a művészi hatás teljességéhez az író el nem 
jutott . Ennek az okát a kritikus megállapíthatja, de a hatás 
teljességének hiányát semmi megokolás el nem tüntetheti. Gál 
felfogásának erre vonatkozó egyoldalúsága odavisz, hogy csak-
nem kimondja: a nagyközönség jobban t u d j a értékelni Jókait , 
mint Gyulai Pá l tudta. Az egykorú közönség ízlésének ez a 
megfellebbezhetetlensége ledöntené a különbséget a napi-érték 
és az örök-érték között s az esztétika normativ épületének a le-
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elöntését kívánná. Ez pedig annál fonákabb, mivel Gál maga 
is esztétikai érveléssel v i t a t j a Jókai jelentőségét. 

Gál könyvének vannak nagyon szép, érdekes fejezetei. 
Ügyes gondolat a Pápára készülő Jókai lelkületének a rekon 
^ruá lása . Józan mérséklete, erős kri t ikája, minden tudomá-
nyos munkánál elengedhetetlen képzelőereje i t t kapja meg elő-
ször az olvasót. P á p a hatásánál igen helyes a dunántúli nyelv 
jelentőségének a hangsúlyozása. Kecskemét ú j lépcső Jókai fej-
lődésében: Gál finoman és élénken rajzolja meg ennek a kor-
szaknak Jóka iá t ; igaza van abban is, hogy Jókai természet-
érzékének művészi irányban való kifejlődését ennél az alföldi 
tartózkodásnál kell eredeteztetnünk. Helyesen l á t j a a tardonai 
négy hónap jelentőségét is: „Ez alatt mélyülnek el- érzelmei, 
ekkor finomodik ki természetérzéke s kap a lelke némi haj lan-
dóságot a reflexióra, s így a dolgok átfogóbb, perspektivszerű 
szemléletére". Mindez talán apróságnak látszik, de a tétel újdon-
sága, vagy erősebb hangoztatása ar ra vall, hogy Gálban éles 
szem és a jellemző motívumok megfigyelésére való határozott 
tehetség vizsgálja hősét, Jókai Mórt. 

Jókai témáinak áttekintésében a nagy történeti érdeklő-
dés megokolása az érdekes: „Nekünk mindig annyi közös nagy 
problémánk volt, hogy azok a kollektiv szemléletre szorí-
tot tak bennünket s a fantáziánkat is nem annyira a mélység 
és individualitás, mint a messzeség és a felületes csapongás 
vonzotta". Van ennek a megokolásnak némi túlzása, de rávilá-
gít Gálnak egy ú j tu la jdonságára: a probléma-elmélyítésben 
való próbálkozására. A regénybonyolítás vizsgálatánál kell 
Gálnak először szembeszállnia a Gyulai-féle felfogással. Elfo-
gad j a erre nézve Jókai önvallomását, melyet Mikszáth —- azt 
hisszük helyesen — kétségbevont, azután pedig a Rab Rábyn 
muta t j a ki, hogy Jókai ért a komponáláshoz és cselekvény -
fejlesztéshez is. Ezzel kapcsolatban a cselekvény-vonalnak egy 
sémáját rajzol ja mieg. Gál szereti ezeket a ra jzban is megörö-
kíthető sémákat, de — meg kell vallanom — ezeknek a rajzolása 
lehet eredeti, muta tn i azonban semmit sem mutat . Amikor a 
„történelmi valóság vonalát" szembeállítja a „költői lelemény 
vonalával", vagy a „képzeleti kitérések pont ja i t" a „lehetősé-
gek síkjával", játszik, de nem használ könyve megértető törek-
vésének, sőt árt a komolyságának. Újat itt bizony nem tud mon-
dani; azért ilyenféle eredetieskedéssel próbál elkápráztatni; a 
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végeredmény mégis az, liogy az érdekesség és a (rendesen nem 
művészi, hanem meglepőkkel dolgozó) szépség a valószerűséget 
sokszor aláássa. A logika és a lehetőség, bármennyire gúnyolja 
is őket Gál, mégis az élet két „pólusa" és amiben az író eletet 
ad, abban ezt a két pólust a megítélés sem nélkülözheti. Gál 4-
psychológiai kényszer elől úgy próbál kibújni , hogy a regénye-
ket csoportokba sziedi; az első csoportban a „száraz" történelmi 
adatok mellett ünnepli Jóka i fantáziá já t ; a másodikban a 
hősök übermenschi hatalmával magyarázza a „kicsinyes" logi-
kai következetesség és természetes szükségszerűség félrerúgá-
sát; a harmadikban pedig éppen annak a kimutatását lát ja 
Jókai céljának, hogy „a nagy, az erős, a bátor, a tudós és az 
acélakaratú ember meddig tudná kitágítani a mindennapi lehe-
tőségek határai t" . Gál itt Jókainak a realitással való kapcso-
latról mondott önvallomását egyszerűen e l takar ja és Jókai 
művészeti elveinek egész sorát á l lapí t ja meg, noha jól tudja, 
hogy Jókainál ezek ösztönszerűen élhettek, de tudatosakká 
sohasem váltak. H a ennek a fejezetnek nem lenne vitatkozó 
éle, hanem egyszerűen Jókai megértetésére törekedne, nem is 
szólnánk ellenie; de Gál vitatkozik és a vitában az igazságtól 
maga is félrecsúszik. Ma már azt senki sem tagadja , hogy 
Jókai képzeletének a fennhatósága sok szépséget teremtett, sőt 
az idő azt is bebizonyította, hogy a képzeletnek ez a „túlsága" 
a. művészi mérséklet minden hiányáért bőven megadta a kár-
pótlást. De a Jókai-esztétikát egyenesen kötelezőnek, minden 
művésszel szemben megkövetelendőnek beállítatni éppen olyan 
túlzás mint amilyen Gyulai kr i t iká ja volt. Általános köteles-
ségül mégsem szabad minden író elé azt állítani, hogy „ideálo-
kat mutogasson a szürke embertömegnek, hogy legyen irány, 
mely felé kapaszkodjanak". Azután meg arról is lehetne beszélni, 
hogy ez a cél milyen magasra, milyen idealizálási fokra engedi 
fel a hősökef annak a veszélye nélkül, hogy hatástalanok ma-
radjanak. Jókainál is vannak példák, amelyek ideálokká éppen 
az arányok túlzása miatt sohasem lehettek. 

A cselekvény-megoldásnak Jókainál van jellegzetessége; 
Gál reá is mu ta t ennek jelentkezésére, de a Jókai lelkével való 
összefüggését Zsigmond helyesebben és világosabban látta. Gál 
fejtegetései a megoldás vezérindokainak összeállításánál érde-
kesek, de túlkorán tér át más problémákra, s így teljességét fel-
áldozza. A drámák fejtegetésénél is mintha lankadott volna az 
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ereje: i t t már valósággal Gyulai panaszát halljuk ki a kifogá-
saiból. Nyilvánvaló, hogy a színpadon látott dráma más eszté-
tikai motivumok figyelembevételét követeli meg, mint az olva-
sot t ' regény; Gál ezt nem emeli ki, így aztán a regények igazo-
lásául felsorakoztatott érveiről is megfeledkezik, — ami könyve 
hatását , előbbi szaVainak meggyőző erejét is gyöngíti. 

Érdekes fejezet ú j r a a regény- és drámahősök taglalása. 
Zsigmond megállapításába kapcsolódik bele, de nagyon ügye-
sen magyarázza meg-, hogy miért szereti Jókai a fiatal hősö-
ket. A hősök sémába-szorítása, mint Gál mesterkélt sémái álta-
lában, felesleges és semmitmondó; csak a r ra való, hogy így az 
egyes csoportok „nagy belső egységét" dokumentálja. Amit iga-
zolásul von le belőle, az erőszakolt, néha megfogalmazásában 
ízléstelen is (pl. amikor a Gyulai-krit ikának azt ad ja szájába: 
„Jókainak egy nagy szekunda írandó a jellemzés című tan-
tárgyból"). Hogy Jókainál sok az elképzelhetetlen félisten, azt 
Pé te r fy sem tagadta, de viszont abból, hogy nála sok ilyen van, 
a jellemzés esztétikája sok örömöt nem mei-íthet. Üjból azon kell 
sajnálkoznom, hogy Gál vitatkozik, mert ha egyszerűen ismer-
tetné a tipusokat, zavartalan és józan fejtegetést adna. Abban 
is igaza van, hogy Jókainak egységes világnézete nem volt: 
világnézet megalapozásáról szó nála nem leliet; épp ezért Jókai 
nál mások a lelki problémák és más azoknak megoldása, mint 
a kiforrot t világnézetű íróknál. De ennek a megalapozatlanság-
nak ellenére is van ennek a léleknek jellemző motívumokra 
különíthető valósága, amelyet a „gyermeki lélek" egyoldalúan 
határozott meg Zsigmondnál, Gál pedig meg sem kísérel egy-
ségesíteni. 

A hetedik fejezet Jókai írói értékének elemeit szedi össze: 
ezek: a fantázia, a humor és a nyelv. Sajnos, Gál e három érték 
bemutatásánál nagyon hamar elveszti az alapot: a nagymondá-
sok, a frázisszerűen nagyképű elkülönítések, a henye, üres 
elmélkedések sok szép és érdekes megállapításának minden 
hatását lerontják. A népies illatú humor elemzése, az anekdota-
vándorlás konstatálása, a „mély humorral ' való hányaveti 
játék, a stílus szépségharmóniájának fontolgatása, a megsej-
tések és revelációk kiemelése, a színek és alakok sémájának 
összefoglalása arany színbe és kerek alakba, a metaphora ere-
jének a Jókaihoz kötött túlzása, végül a fantázia-esztétikának 
éppen Diltheyről megfeledkező felmázolása csak kárá ra van 



Ö S S Z E F O G L A L Ó KÖNYVSZEMLE. "51 

annak a sok okos és helyes megfigyelésnek, amit egyszerűen és 
mesterkéletlenül is el lehetett volna mondani. Nagyon helyes 
például hogy Jókai fan táz iá já t az elbeszélésben, a leírásban 
és az összekapcsolásban megfigyeli, de a hármas fantázia elkü-
lönítése már felesleges tudákoskodás, hiszen Jókainál a három 
egy. Ezeket a nagy szavakat mintha az ú jabb magyar eszté-
t ika túlságosan szeretné, pedig pl. nem érdemelné a közönség 
ezt a megállapítást: „Itt lesz a szintétikus fantázia az optimisz-
tikus világnézet egy kialakítójává", értelmesebben, egyszerűb-
ben, magyarosabban1? Gálnak ez a megállapítása alapjában 
igaz, de a közönség éppen azt nem érti benne, amit Jókai lel-
kének megértésével tudatába kellene vésnie. Ilyenkor az olvasó 
könnyen gyanút fog, hogy a fejtegetőnek csak a maga értelmi 
ségónek felszínes csillogtatása a célja, — pedig Gálnál erről 
szó sem lehet. Lám Horváth János Petőfi-könyve a l í ra eszté-
t ikájának egész sereg, alig sejtett problémáját t á r j a fel, de 
ilyen filozófuskodó nagymondás egy sincs benne! A humor tár-
gyalásánál a humor szó tar ta lmi meghatározása, illetve meg-
határozatlansága okoz zavar t ; kétségtelen, hogy nem minden 
komikum humor is: nem szabad tehát őket összekeverni. A komi-
kum köre t ág : az idézett német esztétikusoknál lá that ta Gál, 
hogy e kör parcellázása nem egységes. A magyar esztétikában 
ez a parcellázás a humorban az érzelmi alapot nagyon kiemeli: 
jobb lett volna Gálnak is e magyar értelmezésnél maradnia . 
Nála a komikus egyszerűen humor nevet kap. A komikum többi 
parcellája is sajátos f ló rá júvá válik: Jókainál e flóra keresz-
teződései nagyon érdekes tanulságra adnának alkalmat. Gál 
ebbe nem mélyed el; mindössze hangsúlyozza a magyarosságot 
és a tipikus vonást emeli ki: a józan konzervativizmust, tapasz-
talati életbölcseséget és fölényes, sokszor már szkepticizmusra 
hajló világszemléletet. A három vonás között nem tesz erő-
különbséget, pedig Jókai minden figyelmes olvasója könnyen 
tehetne. Van valami félresiklás abban is, hogy Jókai „humo-
rában" ennek a „négy évtizedes boldog korszaknak önfeledten, 
megalázóan mulatozó lelkét is" benne l á t j a : a Kakas Márton 
komikus tar ta lmát ezzel a kijelentésével erősen megszűkíti. 
Gondoljunk csak a Kakas Márton-versekre, a szatírai próbákra! 
A Jókai nyelvéről szóló részben csak két fejtegetés érdemesebb: 
a három tónus odakötése Jókai korszakához és nyelvbotlásai-
nak az áttekintése. 
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Jókai értékében nemcsak szorosan vett irodalmi, hanem 
politikai és et ikai értékek is vannak. Gál ezt a pontot elna-
gyolja, mivel éppen ezen az oldalon mások elég bőven hordták 
össze az anyagot; a megvilágítás nem lévén teljes, az el tagad -
hatatlan árnyakról sincs módjában tájékoztatni. Bizonyára a 
könyv terjedelemben való megkötöttsége is oka ennek, de — 
mivel a komponáló Jókainál oly erősen hangoztatta az ideál-
kitűzés fontosságát, a könyvön ez a hiány nem is érződik meg. 

Jókai mestereinek és tanítványainak kissé elsietett bemu-
tatása u tán Jókai külföldi győzelemútját muta t ja be, művei 
idegen nyelven megjelent fordításainak teljes összeállításával. 
Fáradságos munkájá t eléggé muta t ja az, hogy Gulyás Pá l 
bibliográfiai összeállítását megkétszerezte. Ez a hatalmas össze-
állí tás nemcsak Jókai nagyságát igazolja, — Gál szorgalmá-
nak, gondos munkájának is jellemző bizonysága ez. 

Alszeghy Zsolt.. 



B Í R Á L A T O K . 

Hangay Sándor: Csaba ú t j án csillag porzik. Versek. Budapest, 
1025. 212 1. 

Hangav Sándor ebben a kötetben háborús verseinek hatodik kiadását 
bocsátot ta közre, összes munkáinak immár a huszonkettedik kötete gyanánt. 
Első munkája Szárnybontás címen 1908 ban jelent meg. E z t követte a 
Magyar ekével, majd a Csókok könyve c. verskötet. Azonkívül megjelentek 
tőle novellák, verses dráma, regény, filozófiai és esztétikai tanulmányok. 
Költeményeinek már két német fordítása is van, háborús versei pedig helyet 
kaptak a Magyar Könyvtárban is. 

Mély érzésű, őszinte, férfias l írája méltán rászolgál nagy elterjedett-
eégére. Háborús versei ugyanis nem egyszerűen a világháborúban szerzett 
benyomásait örökítik meg, hanem a magyar harci dicsőségnek a világháború-
ban való megnyilvánulását a régi vitézi erények egyenes folytatásának tün-
tetik föl. A hadrakeléskor pompás szivárvány indult a földről, mely á t -
ívelve az ürt , egyenesen Csaba útjával kö tö t t e össze a háborús jelent, mikor 
Tiszaközről nomád módra messze ú t ra kerekedtek a magyar hősök százezrei 
és ú j babérokat tűzve a régi dicsőség cserkoszorújába, a harcmezején á t -
dicsőült lelkük új szikraként gyulladt ki a hadak útján, hogy fényt adjon 
a Csaba-út sok csillagának. Magyar ka tona nem hal meg soha. mind haza-
száll majd messze idegenből s fiaikban tovább él örök dicsőségük. 

A legendás ősi virtuson kívül a hazaszeretet és lelkesedés szülte az 
önfeláldozás és hősiesség gigászi példák. A világ négy t á j á ró l hosszú sorban 
indult Urához sok ha lo t t i lámpa. Tisz tább tűz nem volt ennél a világon. 
Meg is becsülik őket odaát . Az Isten jobbján is vigyáznak a hazára. »Minde-
nünket odaadtuk, Erdélyország hogyha kér te : életünket, épségünket, nyomo-
runkat, hitet, k e d v e t . . . S láttuk Erdélyt szépnek, n a g y n a k . . . « 

De nemcsak az országért, hanem tűzhelyéért, családjáért , feleségéért, 
gyermekéért : a magyar jövendőért harcolt ez a katona t ípus. »Aludjál, aludjál 
két kis fiam szépen, virraszt az apátok fekete éjfélen, á lmotokat őrzi, féltve 
ügyel rátok.« A halál t osztó dúló fergetegben feleségére gondol a hős s a z t 
írja neki, hogy él és megvan, mert érte él és érte van. Kicsike a ház, pár 
lépés a kertje, ablaka parányi, onnan néz a bánatos édesanya délre vagy 
északra, nyugatra és délre, hol rendíthetetlen őr virraszt s gondosan vigyáz 
az ot thonra az akácvirágos magyar fa lura , a pártás má tká ra . 

Merőben ú j tárgyköre a költőnek a hadiröpülés. E z t a költői témát — 
a röpülőtiszt érzésvilágát — Hangay Sándor szólaltatta meg először irodal-
munkban. Mindezek az érzések zenei csengésű nyelven, a képeknek színes 
változatával jelennek meg költeményeiben. P . 

Forbáth Sándor: Vidéki örökség. Budapest, 1925. 96 1. Pápai 
Ernő kiadása. 

Irodalomtörténet. 3 
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A mosolygóan könnyed külsejű kötet, méltó kivetítése a belső tarta-
lomnak. A zöld zsalugáteres, rozmaringos ablakú fehér ház, hófehér kerítés-
sel ragyogó napsütésben, a falusi csend, a nagy Kék ég, a kövér tiszteletes, 
nád, rét, szőlő, hajladozó mák, mintha élne, bennünk volna, olyan eleven 
erővel rajzolja meg Forbáth Sándor a maga rendkívül fejlett színező képes-
ségével. Méltán dicsérhetni nála az igaz és őszinte hangulatot művészi módon 
kifejező nyelvet. 

Csak sajnálni tudjuk, hogy a hazafias érzés nem talál hangot Forbáth 
lantján. Ehelyett valami nagy bánat, végtelen csalódás nyugtalanítja lelkét és 
keserű lemondásban oldódik fel, ami nagyon mély és őszinte érzés, de mégis 
csak egyéni érzelem, az emberi közösséget hidegen hagyó. Formaérzéke hiva-
tot tá tennék Forbáthot arra is, hogy a magyarság mostani érzelmeinek ki-
fejezője legyen. (Körösparti.) 

I>ampérth Géza: A gárda virág-). Regény. Budapest, 1925. 168 1. 
Pallas kiadás. 

Loránth András nemes ifjú Fekete György gróf körmönfont rábeszélé-
sére belép a testőrgárdába. A cigányozáshoz, szántás-vetéshez szokott ifjú 
szívesen megy Bécsbe, hogy ot t kiinüvelődjék. Nagyapja, az öreg kuruc, nem 
hiszi ugyan, hogy jóra vezetne ez az újabb német praktika. Andrist meg 
is szédíti a bécsi levegő s egy estélyen megcsókolja a gyönyörű Mimi grófnőt, 
akit az udvari cselszövény neki szánt feleségül. Mikor erről anyja értesül, 
nevelt leányával, Esztikével, akinek Andris még eMndu'ása előtt hűséget 
esküdött, hamarosan Bécsben terem s bátor fellépésével nemcsak Andrist 
téríti vissza a helyes útra, hanem az erkölcsöket gondosan féltő királynét 
is meggyőzi Andris ártatlanságáról Mimi grófnéval szemben. A királyné meg-
bocsát a daliás ifjúnak, testőrhadnaggyá lépteti elő s a gárda köte'ékéből 
idő előtt elbocsátja. Boldogan tér haza, Esztike oldalán, elhagyott falusi 
birtokára. 

Az író a mese keretébe ügyesen illeszti bele a Mária Terézia-korabeli 
vidéki magyar nemesi élet rajzát , a testőrök nemes irodalmi törekvéseit., 
a bécsi magasabb és udvari körök életmódját és szándékait. A magyar világ 
rajzában reális, a szemé'yek jellemzésében idealista. A kellemesen folyó elő-
adás, az egészen elömlő nemes derű és komolyság kedves olvasmánnyá teszik 
a kis regényt. (H. L.) 

Péchy-Horváth Rezső: Havasi csend. Nemzedékek-kiadása. 1925. 
123 1. 

A svájci környezetbe szorí tott novellák közül a Térkép a homokban és 
A diákleány a rosszul értelemezett pacifista világfelfogás szellemét áraszt-
ják. »Mindazokra katonai börtönök várnak, akik engedik megrugdosni magu-
kat a mi'itarizmus va'amelyik elbolondított szolgájától, valami vadparaszt 
szakaazvezetőtől. . .« (99. 1.) Az ilyen megállapításokban van valami kegyelet-
sértő azokkal a hősökkel szemben, akik hazájukért (s nem miként szerzőnk 
hiszi militarizmusért!) a világháborúban életüket áldozták. Aránylag kevés 
olyan magyar honos volt, aki idegen földre menekült s amíg a magyar fiúk 
ezrei vérezték a Kárpátoktól a Doberdóig »1apítva élt — miként a szerző 
írja — nem zúgolódva, hanem himnuszos hálaimákat zengve napról-napra, hogy 
emberien és biztonságban élhetek, élhetjük a legdrágább emberi téboly elől 
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elrejtett egyedüli kincsünket: a puszta életünket.« (109. 1.) »Gőgösen verem 
a mellem ma is, hogy otthont adtam egy forradalmár magyar katona-
szökevénynek!« (110. 1.) — Másik kifogásunk a szerző stílusát illeti. Csak 
a pesti írók rontott magyar nyelvében állják meg helyüket az ilyen ki-
fejezések): »váratlanul jelent meg, mintha valami jól emelkedő eülyesztő 
köpte volna fel«. E könyv kapcsán is rámutathatunk, hogy a magyar nem-
zeti irodalom nemzeti és erkölcsi tovább fejlődésének megvalósulását a mai 
modern magyarnyelvű irodalmon át nem várhatjuk. Ezek lehetnek egyesek-
nek kellemes olvasmányok, szórakoztathatnak is, de igen-igen távol esnek 
nemzeti törekvéseinktől és vágyainktól. (Zr.) 

Finta Sámlor: Szenvedés. Szombathely, 1925. 100 1. Nemzedékek-
kiadása. 

Az emberi élet mosolyra váló szenvedéseit tárgyazza ez a nyolc cl 
beszélés. Nem sötét, komor hátterű, megrázó véget rejtő szenvedések ezek, 
hanem könnyek mosoly között, vigaszt nyújtó, enyhet adó, az örömben 
felolvadó szenvedések. A hűség legendája a Bibliának ügyesen utánzott nyelvén 
mandja el az emberpár küzdelmes szenvedéseit a paradicsomból \'аДо kiűzetése 
után. A kis Gróf Jaiáved a tanítójától hanyagságáért kapot t dorgálásait 
feledteti a beteg anyjáról és kis testvéréről való gondoskodása. Tóth Ambril« 
honvédet társainak csipkelődéseiért kárpótolja a maga fabrikálta láda sok 
mindenre alkalmatos volta. Márton tisztiszolga szenvedése is feloldódik foga-
dalmának becsületes megtartásában. Van tehát szenvedés, de minden szen-
vedésben benne rejlik a feloldó vigasz. Ez a tanúsága az elbeszéléseknek. 

A szerző stílusa egyszerű és keresetlen. A dunántúli, vasmegyei nyelv-
járás sajátságait ügyes kézzel szövi nyelvébe. A biblia ódon beszédét is meg-
lepő szépséggel másolja. Nyelve itt és Az ének legendájában a legszínesebb. 

(—sz. —ó.) 
Egri Viktor: Pierre találkozása. Berlin, 1925. 
Nem tudom, hol él ez az Egri Viktor, de stílusán és témakörén olyan 

közömbösség érzik, hogy bátran lehet valamelyik fővárosi lapnak a tárca-
írója. Ennek a rovására írom, hogy szereti az érzékiség enyhe csiklandozását. 
nem igen érti a nemesebb emberi érzéseket, szívesen rajzol csinált, mester-
kélt, valószínűtlen lelkiállapotokat. Az olvasó érdeklődését a napi élet szen-
zációival akarja kielégíteni, a világot a napilap felszínes, alkudozó világ-
felfogásával szemléli. S t i lœa azonban könnyed, ha nem is meleg; kompozí-
ciója ügyesen éleződő, ha nem is szilárd és erős. Gondolatvilágának a magyar 
lélekbe való elmerülése nélkül igazi magyar író nem lesz belőle. (L.) 

Bónyi Adorján: Jómadár. Regény.Budapest, 1925. 132 1. Légrády-
kiadás. 

A regény egy jóindulatú vásott fiatalemberről szól. A vidám fiú külön 
böző cseltevések után megszerzi nővérének vőlegényül az t a férfit, akit a 
leány szeret. A regényíró helyzetei nem mindenhol hihetők el, de alakjait jól 
jellemzi. A kisvárosi emberek elevenen jelennek meg regényében a maguk 
kicsinyességével és pletykálkodásával. Szívesen olvastuk a könyvet. (B. B.) 

Alszeghy Zsolt: Vállatok. Budapest, 1925. 148 1. Pallas-kiadás. 
Az utóbbi idők l'art pour l'art és bátortalan kertelésekbôl álló irodalmi 

bírálatai után, egynéhány kitűnő esztétikus és kritikus igyekszik az örök 
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szép látószögéből az újabb magyar szellemi termést értékelni. Alszeghy neve 
józan konzervativizmusával, t iszta erkölcsi felfogásával, a jelenségek mélyére 
látó szemével, finom ízlésével, nagy tudásával közöttük is kitűnik. A XIX. 
század lírájáról írt nagyszabású, a fejlődést, illetőleg változást pompásan 
megértető műve e tárgynak sok problémáját oldotta meg. Ebben az újabb 
munkájában szintén belehelyezkedik a magyar szellemi élet változásaiba és 
azokban keresi az írók fejlődésének, tárgykörének, dolgozási módjának ezer 
okát vagy eredményét. Művészete abban rej'ik, hogy e szociológiai, sőt majd 
nem biológiai módszerrel is tisztára ideális esztétikát fiz, mert a módszer 
kereteit hiánytalanul ki tudja tölteni a léleknek szervezetünkben megjeleni" 
reakcióival. Tulajdonképen ezzel menti át az új, mondjuk modern esztétikai 
ezedményeket a józan konzervatív irány kerékvágásába, .lellemző rá, hogy 
nagy tudományát nem fitogtatja haszontalan összehasonlításokkal, nem vágja 
mel'be olvasóját tetszetős idegen idézetekkel, filológiás szőrszálhasogatá-
sokkal, hanem egyszerűen beállítja íróit, kedveltjeit egy-egv pompás távlatba 
s elmagyarázgatja azt, amit o t t lát. Ebből a távlatból nem rekeszti ki a 
hibákat, nem tolja benne olőtérbe az erényeket, ezért a gyanakvót is meg-
győzi. — Herczeggel sokan foglalkoztak, Alszeghy megállapításai mégis egé-
szen újak. Szellemesen kiemeli egy idézetét s abból világítja meg annak íróját: 
nagyítóüvege „domborulatában — mondja — van valami egyéni, valami 
önkéntelenül torzító, ami hozzásegít az író lelkének megismeréséhez". És ezzel 
kezünkbe adja Herczeg egész lényegét kezdve onnan, ahol a Gyurkovics-
lánvok történetét — helyesen — derűs szatírák sorának tünteti fel, a tör-
téneti regényírót merészebb kezű Székely Bertalannak, a drámaírót pedig — 
egyetlen igazi drámájában, a Bizáncban — a jelen emberében visszahangot 
keltő, örökké élő mozzanatot kifejező „alkalmi" költőnek. Herczeg „elvará-
zsolni, meghatni tud, embert rajzolni pompásan szokott, mesét szőni tündérie-
sen ért — de tud embert is formálni, szobor-embert". Ez a befejező ítélet 
— és ezt nagyszerűen bizonyítgatja, anélkül, hogy 6záraz volna. — Rákosi 
Viktorról, a humorista Sipuluszról szeretettel, tisztelettel veszi le a bohóc-
sipkát és megmutatja agyának nagy gondolatait, nemzeti gondjait, szívének 
melegségét, bána tá t — szóval: a nemes magyart . Ebből vezeti le humorát 
és megható témáit egyaránt. „A józan ember előtt a mi világunk törtető 
bábjátéka komikus, de mivel emberi, hát szomorú is." Ez a vallomás adta 
Alszeghy kezébe Bákosi Viktor lelkét s maga az író jelentette ki életében, 
hogy senki őt úgy meg nem értette, mint szerzőnk. — Szemere Györgyben 
bemutatja az igazi zsentrit, aki fajába a nemesebb embert akar ja szugge 
rálni. Levezeti származásából, környezetéből, tapasztalataiból azokat a 
regényalakokat, akik az ő társadalmi prob'émáit viszik színesen, változato 
san, bár a 'akjuk „megformálása" nem sikerül. — Domonkos Istvánt, mint a 
falu elbeszélőjét, a tükrözött élet sokoldalúságát mély szeretettel meg-
elevenítő, kipepocselő íróját nézi. Azt, aki lá t ja az életet, azt lerajzolja, de 
a hozzá való mo?ét csak vázolja. — Tarczai Györgyben a nagy művelődés-
történeti ismeretből korokat és embereket híven feltámasztó írót nézi, aki 
megbízható adatokból, kevés hozzáképzéssel roppant érdekes rajzokat ad — 
de benne a tudós elnyomja a költőt. — A lírikusok közt Kozma Andort 
a századvégi nemes, teljesen magyarrá lett liberalizmus pompás verselőjének, 
finomlelkű költőjének tar t ja . Sajó Sándorban a tüzes, önmagából, a tiszta 
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szívéből fakadó erős nemzeti, családi és emberi érzések dalosát dicsőíti. 
Móra Ferenc nyelvének sajátos szépsége, tősgyökeressége, hangjának bugása 
ragadja meg és családias érzését emeli ki. Reményik Sándort annak lírájából 
kiharsogó útmutatása alapján ítéli meg: „a sajátos természetérzék sajátos 
lelkének természetes vonása, milyen nemes szemérme, csendes szomorúsága, 
békés problemavi'ága". A lélek és a forma nála összhangra talál, tehát igazi 
poéta. Aprily Lajos harmónikus verseiben Erdély szívét, emberi bánatait, 
álommeséit csodálja meg s azokat Tompa Mihály legszebb elégiáihoz hason-
l í t ja , kiemelve az író egyéniségét. 

A „vázlatok" sok új gondolatot, igazságos értékelést, kitűnő beállítást 
és gondos fejtegetést hoztak. Írójuk a jövő összefoglaló kritikusa számára 
egyengeti bennük az úta t . Pitroff Pál. 

Verő György: A Népszínház Budapest színi életében. Buda 
pest, 1925. 340 1. 

Verő György munkája két részből áll. Az e'ső részben a színészet tör-
ténetével foglalkozik, a második részben a Népszínház ötven esztendős műkö-
dését mutatja be. 

Az első rész nem sikerült. Az írónak nincs meg a kellő történeti isko-
lázottsága ahhoz, hogy a helyes adatokat a rég elmúlt kor képzeletalkotta 
történeteiből biztos kézzel ki tudja válogatni. Ezenkívül az olvasó érdeklő-
dését sem tudja fölkelteni. 

A második rész azonban, mikor a szerző kortársi viszonyban áll 
szereplő személyekkel s az eseményeket az együttérző tá r s szemüvegén keresz-
tül mutatja be: nagyon érdekes és értékes munka. Érdekee, mert szinte 
novellaszerű frisseséggel és élénk elbeszélő hangon tárgyalja a Népszínház 
dicsőségét, sikereit, bajait . Értékes, mert nagy szolgá'at azok számára, akik 
bepillantást akarnak nyerni a Népszínház félévszázados működésébe. 

Verő György alapos körültekintéssel, nagy hozzáértéssel és mély szere-
tettel írta munkájának ezt a részét. A szereplő személyekkel együtt örül, 
velük szenved. Kívánatos volna, hogy a többi magyar színházak is megírat 
nák történetüket ilyen munkákban. (B. B.) 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

(Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 
Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Brnos Gyula, Brisits Frigyes, 

Gulyás Pál, Halász László, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 

A Cél. — 1925. évf. febr. Altenburger Gyula: Elmélkedés 
Jókairól. Jókai filoszemitizmusának fejtegetése. 

Akadémiai Értesítő. — 1925. évf. 6—9. sz. Berzeviczy Albert: 
Jókai emlékezete. (Elnöki megnyitó beszéd.) Jókai nagyon ön-
tudatos író volt. Nemes és őszinte vonás nála, hogy rend-
kívül érzékeny volt becsületére, Júrnevére. Hevesen tiltako-
zott, ha őt a modern real is ta írókkal szemben idealistának tün-
tették fel. Költői hivatásáért való ra jongása fölébe emeli a 
kiritika minden kellemetlenkedéseinek. — Négyesy László: 
Jókai költői és nemzeti értéke. Legtöbbet a fantázia-értéket 
szokták Jókaiban ünnepelni. Valóban, ez a képzelet bámulato-
san termékeny. Ebből a szempontból Jókai valóságos csoda. 
Jókai képzelete a meseszövő-típus felé hajl ik, de nem kirekesz-
tőleg. Egyút ta l lélekrajzoló is. Van továbbá Jókainak elsőrangú 
jelenetalkotó fantáziája. Képzeletén kívül egy másik kiváló 
adománya: érzése. Különleges nagy értéke költészetének a 
humor. Erős komikai érzéke is volt. Jóka i egyike a legszelle-
mesebb íróknak. Egész alkotó munkájában egyéniség nyilatko-
zik meg. Ez az egyéniség sokban közös nemzetével. Ez egyéni-
ség egyik legfőbb jegye szeretetreméltósága. Fontos érték még 
benne: jeles elbeszélő tehetsége és stílusa, illetőleg nyelve. Köl-
tészetének nemzeti értéke kettős: iradalomtörténeti és általános 
nemzeti. — Császár Elemér: A Zalán Futásá-nak százéves for-
dulóján. Zalán-nak sajá tosan magyar érzésvilágával harmoni-
kusan olvad össze romantikus szelleme s az a két folyamat, 
mely addig költészetünkben párhuzamosan, de kiilön haladt, i t t 
Vörösmartynál egymásra talál t és megtermékenyül egymástól. 
— Császár Elemér: Gvadányi szobra előtt. Gvadányi teremtő 
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ereje megvalósította azt, ami a legnagyszerűbb költői feladat : 
embert formált. Azonban nemcsak a magyar embert tudta meg-
rajzolni, hanem a magyar életet is. — Vargha Gyula székfogla-
lója. A szerző három újabban készült bal ladáját (Báthory Er-
zsébet, Béldi Pálné, Furulyaszó) keletkezésük történetével 
együtt közli. — Némethy Géza Üdvözlő beszédei Jakab Ödön-
höz, Dézsi Lajoshoz, Kéky Lajoshoz, Vargha Gyulához székfog-
lalóik alkalmából. 

Az Erő. — 1925. évf. 6. sz. Zsigmond Ferenc: Jókai. A vi-
lágirodalom összes nagy regényírói közül nincs senki, akinek 
képzelete, életfelfogásmódja, egész világnézete olyan testvéri 
rokonságban volna az egészséges i f jú i lélekkel, mint Jókaié. — 
K. G.: A leány ideál Jókai költészetében. Jókai költészetében 
dicsőséges szerep jut a nőnek. Romantikus és lovagias képze-
lete felruházza a nőt minden szépséggel. Az élet minden igaz 
értéke: a szép, a jó, az igaz, Jókai női lelkeiben érvényesül a 
leggazdagabban és legteljesebben. — Szilágyi Dezső: .,Móricz 
kisasszony" a betyártanyán. Regényes r a j z Jókainak a tisza-
menti betyár tanyán való látogatásáról. — Merényi La jos : 
Jókai és a sakk. Jókai két elbeszélése a lapján arra következ-
tet, hogy Jókai jól értett a sakkozáshoz. 

Budapesti Szemle. 1925. 7. sz. Berzeviezy Albert: Meg-
emlékezés Jókairól. —Viszota Gyula: Politikai eljárás Széchenyi 
ellen 1835-ben. A bécsi volt házi, udvari és állami levéltár egyik 
iratcsomagján ez a felírás volt olvasható: Gróf Széchenyi Ist-
ván üzelmeire vonatkozó tárgyalások és védekezések. Megálla-
pítható, hogy ez iratban Széchenyinek volt igaza. Metternich az 
általa inaugurál t besugásokkal, korlátlan uralomra törekvő 
rendszeréyel törvénytelen alapon állott. 

10. sz. — Galamb Sándor : A rajzforma fejlődése elbeszélő 
irodalmunkban. Az első igazi rajzot Arany János Koszorú-ja 
közli. (Szász Béla: Egy este a malom előtt.) A ra jz formának 
meggyökeresedése Balázs Sándor, Tolnai Lajos és Beöthy Zsolt 
nevéhez fűződik. Más művelői még: Sebestyén Gyula, Endrődi 
Sándor, Margitay Dezső, Kisfaludy Atala. E teljessé fejlődő 
m ű f a j Petelei Istvánban ta lál ja meg legpregnánsabb művelő-
jét. Benne a turgenyevi és bret-harti hatások érdekesen válta-
kozva mutatkoznak. A Peteleiben diadalra jutott műforma azon-
ban fejlődésében nem áll meg, hanem tovább csiszolódik s a 
mult század kilencvenes éveiben kialakul a tárcaelbeszélés. 
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A külföldi irodalmakban legnagyobb mesterei ennek a formá-
nak Maupassant és Csehov, nálunk legkiválóbb művelői Herczeg 
Ferenc és Gárdonyi Géza. 

11. sz. - Balogh Jenő: A Magyar Tudományos Akadémia, 
megalapítása. A köztudat szerint Széchenyi a M. T. Akadémia 
megalapí tására vonatkozó ismert a j án la tá t Felsőbüki Nagy 
Pál beszédének hatása alat t tette meg. E kérdésről a „leg-
nagyobb magyar" 1830 január 30-án Nagy Pálhoz intézett levelé-
ben így nyilatkozik: „Eltökéllett szándékom vo l t . . . még minek-
előtte az Országgyűlésre mennék, — egy magyar tudós Társa-
ságot projectumba hozni s ahhoz tetemesen áldozni. S azt, ked-
ves Barátom, akár az országgyűlésen lettél volna, akár nem, 
hidd el, mindenesetre mozgásba indítottam volna." 

Egyenlőség. — 1925 júl. 18. A hatvanéves Palágyi Lajos-
élete és költői pá lyá ja emlékeiből. A költő egyik kezdeménye-
zője volt a zsidó vallás recepciójának. 

Élet. — 1925. év. 13—24. sz. Alszeghy Zsolt: Gárdonyi Géza 
hagyatéka. A posthumus kötetek kapcsán Gárdonyi regény-
műformájának kialakulását ál lapít ja meg. A végső fok az, ami-
kor a régmúlt a tegnapnak meghittebb köntösében lép elénk. — 
Brisits Fr igyes : Kocsis László. Költészetében szinte bűvölő ön-
állósággal emelkedik uralkodó vonássá a vers-, a r i tmushangulat . 
Muzsikája szinte kápráztató, de néha a vers éppen ezért hideg. — 
Pitroff Pá l : Az első dekadens impresszionista. Lisznyai Damó 
Kálmánban a sok dalidó, borgőz, izgalom, gyomorrontás a 
színek és hangok csodálatos skáláját hozza létre: ez az erőszako-
lás teszi a modern impresszionizmus rokonává. — Biró Vencel: 
Márki Sándor. Egyéniségét a szerény, de becsületes munká-
val előretörés, tiszta családi élet, fá radha ta t lan munkásság, 
önzetlen segítségnyújtás, a dolgozásra nevelés, a becsületesség 
jellemzik. — László Is tván: Sajó Sándornál. Első sikere a 
M. T. Akadémia Teleki-pályázatának elnyerése volt. Akkor még 
jászberényi t anár volt. Budapestre kerülvén, hamar megérezte, 
hogy lejtőn vagyunk: ezt az érzését tolmácsolta l írája. Ma vigy 
érzi, hogy életének legjava tartalmát annak köszönheti, 
hogy tud bízni, hinni a nemzet erejében, küzdő, éltető hazaíi-
ságában. — Gyulai Ádám: Erdélyi József. Jelentősége, hogy 
visszatért az ősforráshoz, a magyar népköltészethez. 1896-ban 
a biharmegyei Ujbátor-pusztán született, végigharcolta a világ-
háborút. — Vass Tamás: fíangha Béla. Életének munkáját három 
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pontban foglalja nyomtatásban megjelent művei a l ap ján : 
1. a modern lélek isteniségének felismerése és hangsúlyozása; 
2. a napi és időszaki sajtó hivatásának a keresztény és nemzeti 
erkölcs szempontjából való fölismerése; 3. a társadalmi szerve-
zés. — László I s tván: Bodor Aladár. Első verseskönyvén Tóth 
Kálmán hatása érződik; később az élmény egyénítette és Ady-
hoz hozta közelebb. A háború terméketlen évekbe sodorta, most 
pedig ú j kötet hozza a szépségek csokrát. — Nyitrai Dénes: 
Beszélgetés Szemere Györggyel. Az irodalom és művészet tisz-
teletét családi örökségképen kapta. Ösztönzést adott irodalom-
t a n á r j a : Bélák Ferenc is. A vármegyei szolgálattól bir tokára 
vonulván, teljes erővel az irodalom munkásai közé lép, kb. 
36 esztendős korában. Az Akadémia dicsérete és Rákosi Jenő 
biztatása teljesen az irodalomhoz kapcsolta. Alapgondolata, 
minden írásában, hogy a magyar f a j kiváltságos kitenyésztése 
az irodalomnak. — Pitroff Pá l : Misztikus drámák. A külföld 
ilyetén drámáinak típusba való külöuítése után Sik Sándor, 
Környey Paula és Erdős Renée vallásos t á rgyú darabjairól szól. 
— Zs.: Torna István. A népi életnek minden terhét, problémáját a 
szívébe fogadta. Szociális érzésben Mécs László rokona, de simí-
tóbb tapintású; a falusi néphez való szeretete Domonkos I s tvánra 
emlékeztet, de stílje csiszoltabb, idegenebb, összetettebb. — 
Nyitrai Dénes: Látogatás Bartóky Józsefnél. Első í rása az a 
románc volt, amelyet egyik szarvasi t a n á r j a húsvéti vakációra 
feladatul adott fel neki. Az Ország-Világ fogadta először szíve-
sen; néhány verse a Hét-ben jelent meg. Hivatalos pá lyá ján a 
hivatalos nyelv megmagyarosításán fáradozott . 1918-ban vonult 
nyugdíjba, azóta ír ú j r a az egész magyar közönségnek. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1925. évf. 1—2. sz. Badics 
Ferenc: Adalékok „Bánk bán" történelmi forrásaihoz és magya-
rázatához. A mélyebbre ható elemzésből kitűnik, mily forrás-
tanulmányok után, mily tudatos munkával és költői intuíció-
val alkotta meg Katona József a máig is legjobb magyar nem-
zeti tragédiái, aminek érdemét, sem esztétikai álokoskodással, 
sem történelmi tájékozatlansággal nem lehet tőle elvitatni. — 
Papp Ferenc: Gyulai Pál lírai költészetének fejlődése 1858-tól 
1909-ig. A fejlődésnek azt az út ját , melyen Gyulai l írai költé-
szete haladt, részint a költői egyéniség elemei, részint az iro-
dalmi viszonyok jelölik ki. Az i f j ú költő híven követte a mult 
század negyvenes éveinek irodalmi ízlését, a romantikát. Az 
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ötvenes évek végén s a ha tvanas években a realizmus ú j lelki 
erőket fej tet t ki Gyulai l írai tehetségében. Jelentős szerepe, 
hogy a magyar, különösen az erdélyi magyar jellem eszmény-
képét a maga vonzó fenségében örökíti meg. Tovább fejlesz-
tette Arany korának irodalmi eszményét s ennyiben növelte a 
magyar irodalomban annak a költői i ránynak hódításait, mely-
nek a világirodalom legnagyobb remekműveit köszönheti. — 
Mitrovics Gyula: Arany János esztétikája (I.). Arany esztéti-
kai felfogása abból indul ki, hogy a szép törvényei általános 
érvényűek. Az örök szépnek nemzeti különössége mellett nélkü-
lözhetlen eleméül t a r t j a az ideált. Az igazság is hasonlóan fon-
tos szerepet játszik Aranynál . A népköltészetnek főleg a forma-
kincsét és formateremtő erejét t a r t j a sokra. A költői fo rma 
mellett az érzést ál l í t ja előtérbe. Költői el járásában a tudatos-
ság és tervszerűség is erősen érvényesül. A költői munkában sze-
rinte is nagy szerepe van a képzeletnek. Legtöbbet tart a nép 
képzeletéről. A tanulmányt nemcsak a közepesek, hanem a láng-
elme számára is nélkülözhetetlennek t a r t j a . A tanulmánynak 
azonban nem szabad külön megéreznie a költői alkotáson. Szer-
kezeti és tónusegység, tar talom és alak belső egybeolvadása: 
ezek Arany főkövetelései. — Békéi Jo lán : A francia hatás 
Kisfaludy Sándor lírai költészetében (I.). A szerző az eddigi 
kutatások nyomán részletes egybevetés a lap ján fej t i ki a f ran-
cia írók hatásának mértékét s kiegészíti annak megállapításá-
val, hogy az Eglé és Cyane c. mese nem egyéb, mint Voltaire 
Le trois manieres-ának fordítása. Deshonlières fontosságát 
pedig abban lát ja, hogy Kisfa ludy akkor ismerte meg verseit, 
mikor hasonló lelkiállapotban volt és mikor már vágyat érzett 
kesergő dalok írásához. Az Adat tárban Tolnai Vilmos Madách-
ereklyékről és Vörösmarty Görgey-verséről ír, — Harsány i 
István egy XVII . századi ismeretlen virágénekre hívja fel a 
íigyelmet, továbbá három, Kazinczytól való és egy Kazinczyhoz 
írt levelet közöl, — Baros Gyula Jókaihoz írt levelek-et, — 
Hellebrant Árpád meg Révai Miklós levelesládájából való ada-
tokat tesz közzé. Timár Kálmán Verseghy utolsó versének for-
rása címen megállapítja, hogy a „Ha kívántok nagy csudákat" 
c. vers eredetije a Páduai Szt. Antalt dicsőítő Si quavis miracula 
kezdetű ismert latin responsorium. — Horváth Konstantin 
Verseghy Ferenc néhány ismeretlen költeményét ismerteti. 
Harsányi István A debreceni grammatika szerzői-nek nevét 
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egy régi följegyzés alapján a következőkkel to ld ja meg: Gál 
András, Szilágyi Gábor, Kocsi Sebestyén Is tván. — Gulyás 
József: Csokonai színdarabjainak előadása. A Somogyban írt 
Cultúrá-t két ízben, Karnyóné-t talán három ízben adták elő 
Csokonai diákjai Csurgón 1799-ben. Ellenben a Debrecenben írt 
Tempefői s Gerson a költő életében nem kerültek színre. — 
Gulyás József: Volt-e Apolloniusnak s Markalf пак régibb fel-
dolgozása, illetőleg kiadása az ismerteknél? Felelet: valószínű-
leg volt. — Gulyás József: Arany egyik szerepéről. Arany J . 
18,% márc. 6-án a favágó szerepét játszotta Balog Istvánnak 
Argi r és Helena címen előadott (Aranyszájú Tündér I l o n a . . . c.) 
darabjában, amely a mondott alkalommal Debrecenben került 
színre. — Szilágyi István Adalékok-at közöl Benkő Ferenc éle-
téhez. — Verő Leó közli Kisfaludy Károly levelé-1 Markovics 
Mihályhoz, Gulyás József pedig- Adat Zrínyi a költő halálához. 
Idézet Nagyvári János Nászdalá-ból. 

Katholikus Szemle. — 1925. évf. 6—8. sz. Proliászka Ottokár: 
Ész és szív. Benső lelkivilágunknak is van n a p j a : az a hit s a 
szeretet, mely ál tal Istenbe kapcsolódunk. Az irodalomnak és 
művészetnek a lélekidomítás, lélekkitüzesítés, lélekbőldogítás 
művészetévé kell válniok. — Áldásy Antal: Fraknói Vilmos 
emlékezete. Kiemeli Fraknói történetírói munkásságának nagy 
körét, megál lapí t ja a legkedvesebb korszakait; elmondja a 
római magyar Történelmi Intézet történetét. 

Ma Este. — 1925. évf., 13. sz. Juhász Árpád: Magyar írók 
Szlovenszkóban. Petőfit és Arany t már a X I X . század végén 
sokat fordították tótra, főleg Hviezdoszlav-Ország Pál, aki 
Madách Ember t ragédiáját is lefordította. Sok Petőfi-verset for-
dított a jelenleg Párizsban élő Dvorcsák Győző, volt országgyű-
lési képviselő is. Sok fordítás jelent meg utóbbi időben a tót 
lapokban Ady Endre, Helta.i Jenő, Kaffka Margit, Kar in thy 
Frigyes és Molnár Ferenc írásaiból. 

Magyar Család. — 1925. évf., 6—9. sz. Simon Lajos: Móra 
István. M. I. megjelent műveinek méltatása rövid életrajzi be-
vezetéssel. — Móra István: Istennek rendelése. Önéletrajzi ada-
tok. — Klobusiczky Kálmán: Női irodalmunk fejlődése. A női 
íróknak a féllépés időrendjében az 1890-es évekig ismertetése. 
—• Köveskúthy Jenő: Móra István. M. I. beható jellemzése. — 
Gárdonyi József : Édesapámról. Apróságok Gárdonyi Géza 
életéből. — Tóth Kálmán: Az egri remete és a nők. Gárdonyi 

# 
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Géza a női lélek alapos ismerője. Véletlen okozta, hogy elfor-
dult a nőktől, mégis a legjobban ismerte a nők természetrajzát. 

Magyar Katonai Közlöny. — 1925. évf., 3—4. fűz. Gyalokay 
Jenő: Kossuth mint hadtudományi író. Kossuth sokféle elfog-
laltsága mellett is szakított időt magának arra , hogy a katonai 
tudományok már akkor is nagy tömegének nekifeküdve, a Ma-
gyarországot majdan felszabadító hadsereg számára alapos uta-
sításokat dolgozzon ki. 

Magyar Nyelv. — 1925. évf., 7—8. sz. Tolnai Vilmos: Katona 
József Bánk-jának régies személynevei. Az első gyűj tő , aki a 
régi magyar neveket legelőször összegyűjtötte s a magyarság 
figyelmébe ajánlotta, Bod Péter volt. A Páriz-Pápai szótár 
1767-i kiadásában, a latin rész függelékéül többi közt egy név-
jegyzéket is csatol. Katona József ebben kereste meg „a régi 
mód szerént" ej tet t neveket. — Tolnai Vilmos: Magyarország 
nem volt, hanem lesz. E szállóige a Hitel végsoraiból alakult. 
Mai a lakját már Széchenyi idejében kaphatta, ő maga is nem 
egyszer hivatkozik rá, sőt alkalomadtán változatot is í r hozzá. 

Minerva. — 1925. évf., 1—5. sz. Lukinich Imre: Báró Eötvös 
József kiadatlan naplóiból. Mutatvány egy a közel jövőben 
megjelenő műből. — Zolnai Béla: Magyar janzenisták. (III.) 
Rákóczi janzenizmusának a lap ja nem más, mint egy nagyvilági 
életet élő embernek konverziója, megtérése a szent életre. 
A szerző ezután helyesbíti előbbi feltevését, amely Beöthy Zs. 
nyomán Mikest a quietizmussal hozta kapcsolatba s megálla-
pít ja, hogy a Törökországi Levelek írójának tollát janzenista 
kéz vezeti és vallásos kedélyén nyomot hagy a janzenista inspi-
ráció. — Huszti József: Platonista törekvések Mátyás király 
udvarában. (II.) Mátyást teológiai képzettsége, az asztrológia 
i ránt i beható érdeklődése és előzetes platonista tanulmányai 
avat ták Ficinus platonizmusának pártfogójává, sőt megértő 
hívévé. Ami az egykorú ú. n. akadémiai törekvéseket illeti, két-
ségtelen, hogy volt Budán egy közös szellemi törekvésektől át-
hatott „coetus", de ennek nem volt látható feje. 

Napkelet. — 7—9. sz. Tormay Cécile: Jókai. Akkor volt leg-
nagyobb író, mikor képzeletét nem nyűgözte törvény és szabály, 
akkor volt legnagyobb historikus, mikor a magyar valóság sívó 
homokja fölé tündérvárakat épített a magyar történet szivár-
ványszíneiből és egy elbukott népnek nagyságról és dicsőség-
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í ől mesélt. — Egy svéd irodalomtörténetíró Jókai Mórról. A svéd 
író szerint: „Jókai Mór életművész volt; a hétköznapiság mun-
ká já t mindig be tudta aranyozni a romantika fényével; a kép-
zelet világába ragadott fel mindenkit azzal a szeretetteljes 
őszinteséggel, amellyel élete utolsó percéig csüggött népén és 
imádott hazáján!" — Pais Dezső: A magyar hún-hagyomány s 
a Juin-magyar azonosság kérdése. Hóman Bál int megállapításai 
szerint hún-monda abban az értelemben és oly terjedelemben, 
mint Mklor is tá ink és filológusaink nagy része hirdeti, nem élt, 
illetőleg bebizonyíthatatlan, hogy élt a magyar népnél. — 
Velezdi Mihály: Jókai „munkatársai". Vámbéry Árminnak és 
P a p Gábornak az „Eppur si muove" című regény egyes részle-
teire vonatkozó levelei. — Galamb Sándor: Népszínházak és a 
Népszínház. A Budai Népszínkör fennállásának két korszaka 
volt. Az első 1861-től 1864-ig. a második 1867-től 1870 tavaszáig 
tar tot t . Legnagyobb érdeme e színház működésének, hogy életre 
hozta a magyar operettet. 1870-ben az István-téren a Carré-cir 
kuisz helyére építettek egy másik kis népszínházat, melyben 
1874 dec. 3-án volt az utolsó előadás. 1875 okt. 14-én nyitották 
meg a későbbi Népszínházat. Fel tűnő jelenség, hogy a Népszín-
ház első öt esztendejében a magyar operett e színpadon nem 
fejlődik tovább. Később azonban nagy sikerei voltak az ily-
nemű daraboknak. Másik uralkodó műfaja e színháznak a nép-
színmű volt. A Népszínház 33 esztendős működésének jelentő-
sége abban jelölhető meg, hogy a magyar drámai alsóbb fa já -
hoz irányuló írói, zeneszerzői és színészi törekvéseket fegyel-
mezően i rányí tot ta és diadalra vjt te. — Makkai Sándor: A két 
Bolyai tragikuma. A két Bolyai t ragikuma az egymással vívott 
harcban bontakozott ki. s mivel a fiú néni volt más, mint az 
a tya zsenijének tömörített, erejében és fogyatkozásaiban meg-
nagyított , de egyúttal beteg kiteljesedése, ennek a harcnak meg-
akadályozása a Farkas kötelessége lett volna. — Rédey Tiva-
dar : Reményik Sándor lírája. Beményik egyéniségéből hiány-
zik a kétségbeesés, de a humor is. Költészete irodalmi hatások 
nyomait is mu ta t j a (Arany, Ady, Babits). Technikai inven-
ciója általán nem gazdag, annál erősebb és gazdagabb a belső 
formában. Valódi műfaja a s t rófás tagolástól meg nem kötött 
lírai monolog. — Horváth J ános : Az újabbkori magyar vers 
ritmusa. Hosszabb tanulmány a címben írt tárgyról, polemikus 
vonatkozással Gábor Ignác verselméletére. — Baros Gyula: 
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Vajda János vezeklése. Va jda Jánosnak egy Jókaihoz intézett, 
újabban előkerült leveléből megállapítható, hogy a jeles költő 
bizonyos önvádat érzett 1862-ben, álnéven kiadott két röpirata 
miatt . — Tormay Cécile: Széchenyi. Kossuth, Deák és Andrássy 
műve politikai lehetőségekhez kapcsolódott, — időhöz kötött 
volt. Széchenyi müve a magyar f a j lelkének lehetőségeihez kap-
csolódott és ezért időtlen. — Szekfű Gyula: Széchenyi ünnepe. 
Széchenyi progranimja: a társadalmi osztályoknak méltányos 
anyagi jóllétével és magas erkölcsi színvonalával, a közértei 
messég és nemzetiség megvalósításával, messze késik a betelje-
sülés távolában. — Barta János : Bánk és Melinda tragédiája. 
Bánk és Melinda történetét úgy tekinthet jük, mint össze nem 
illő embersorsok küzdelmét. Milyen a Katona-féle hős? Ha az 
önmagához való hűség a legfőbb követelmény, kétségtelenül 
t ragikus személy az, aki az ellen vét, aki a sors és sa já t tettei 
folytán megszűnik önmagával, jellemével, célkitűzésével azonos 
lenni. Ilyen hőse csak egy van Katonának: Bánk bán. 

Néptanítók Lapja. — 1925. évf., 1—26. sz. Herczeg Ferenc: 
Mese-Komárom. Ünnepi emlékezés Jókai gazdag költői mun-
kásságára. — 5—6. sz. Ürhegyi Alajos: Jókai. Mintataní tás 
Jókai csodás költészetéről elemi iskolai III—IV. osztályos 
tanulóknak. — Gróf Klebelsberg Kunó: Eötvös-emlékbeszéd 
halála évfordulóján tar tot t emlékünnepélyre. — Sassi Nagy 
Lajos: Jókai isteni küldetése. Jókai a legnépszerűbb regény-
írónk, az elnyomatás korának vigasztalója, a nemzeti szellem 
ébrentartója, nemzetünk örök tanítója, a magyar géniusz egyik 
csúcspontja. — Gróf Klebelsberg Kunó: Jókai emlékezete. Beszéd 
й Magyar Történelmi Társulat Jókai születésnapja százéves for-
dulóján tar tot t közgyűlésén. — U. az.: A magyar nemzet pedagó-
gusáról. A nemzetgyűlés Jókai emlékének szentelt ülésén elmon-
dott beszéd. — Solymossy Sándor: A nemzetnevelő Jókai. Jókai 
munkáinak elemzésével igazolja, hogy Jókai a magyarság 
egyik legnagyobb nevelője, örök időkre szóló tanítómestere. — 
Gulyás Pál : A könyv sorsa Magyarországon a középkortól a 
trianoni békéig. Könyvírás, könyvnyomtatás és könyvtárak 
adatokban gazdag ismertetése 1000-től napjainkig. 

Pásztortűz. — 1925. évf., 11—12. sz. Gulyás Károly: Gróf 
Teleki Sámuel könyvtáralapítása. A XVIIT. századi tudós főm-
könyvtáralapításának ismertetése. — Kristóf György: Jókai 
napjai Erdélyben. Gazdag anyaggyüj temény Jókai erdélyi kap-
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csolataihoz. — Hereppi János : Apáczai Cseri János kolozsvári 
lakozásának ismeretlen részletei. Apáczai Cseri J ános Kolozs-
várra érkezése és első lakása, ottani helyzete, gyermeke halála, 
testvérei, kolozsvári második lakása. — Roska Márton: Erdély 
lelke. A külön erdélyi lélek külső kereteit Erdély földrajzi fek-
vésében, felszíni képződésében, természeti viszonyaiban és 
javaiban találjuk meg. Ebből a körülményből fejlődött ki az 
erdélyi léleknek kardinális jellemvonása: az aggodalmaskodás, 
a békés jóindulat és a türelmesség. Erdély földje a maga ké-
pére formálta a ra j ta megtelepülőket. — 15. sz. Bris i ts Frigyes: 
Tormai Cécile. írói arckép. — Papp Ferenc: Jókai és Gyulai 
Pál. A multszázadi magya r irodalom küzdő eszményei az ő 
ellentétes egyéniségükben érték el kifejlődésüket: Jókaiban a 
romanticizmus és Gyulaiban az eszményies realizmus. — György 
Lajos: Andersen. A nagy meseíró műveiben előforduló magyar 
vonatkozások. — 18. sz. Kiss Ernő: A százesztendős Zalán 
Futása. Alkalmi tanulmány. Szerző lehangoltan á l lapí t ja meg, 
hogy a mű már nem él, csak az iskolák világában van még 
gyenge élete. — Deák Sándor: Nagy idő, nagy emberek. Bohusné 
Szőgyény Antónia levele férjéhez, melyet Vörösmarty halála-
kor az á rvá i részére megindult országos gyűjtés megindulása-
kor írt. Tuda t j a férjével, hogy 1000 forintot adott e r re a célra. 
— Szabolcska László: Gárdonyi és Szabolcska Mihály. Szemé-
lyes élmény Gárdonyinak Szabolcska Mihálynál Marosfelfaluba 
tett látogatásáról. — Rass Károly: Gróf Gvadányi József. Gva-
dányi műveinek csak kortörténeti szempontból van értékük. 
Adatok a meginduló nemzeti reakció lélektanához. Mint költő, 
alig számít valamit az irodalomban. — Kiss Ernő: Negyedszá-
zad a kolozsvári Magyar Színház kultúrmunkájából. A lefolyt 
25 év alatt a kolozsvári színház az ottani tanári bizottság be-
vonásával i f júsági előadásként harminc magyar színműíró 
67 művét 166-szor, tizenöt idegen író 36-művét 64-szer, tíz opera-
író 11 művét 15-ször és nyolc operettszerző 9 művét 13-szor 
hozta színre. — Kiss Ernő: A jubiláló Magyar Tudományos 
Akadémia. Az Akadémia alapításának körülményei és műkö-
désének száz esztendeje rövid előadásban. — Bitay Árpád: Szé-
chenyi és a románok. Széchenyinek egyes kiváló román vezér-
férfiakkal való összeköttetésének közlése. — Gy. L.: A Magyar 
Tudományos Akadémia Erdélyben 'élő tagjai. Karácsonyi János, 
a kiváló történettudós, Szabolcska Mihály, a hírneves l ír ikus 



4 8 FOLYÓIRATOK S Z E M L É J E . 48 

és Balogh Ar túr a neves jogtudós rövid életrajza és megjelent 
műveik címének egybeállítása. 

Protestáns Szemle. — 1925. évf., 8—9. sz. Mitrovics Gyula: 
Apáczai Csere János. Sokszorosan érdeke a mi korunknak, hogy 
keresse azt az összetartó erőt, mely a széthullást meggátolja és 
az eszményt, mely kivezesse korunkat az erkölcsi, a szellemi és 
az anyagi züllés örvényéből. Apáczai énnek eszközéül az isko-
lát és a kultúrát ismierte fel; mi sem lehetünk el ezek nélkül. — 
Neményi Imre: Apáczai Csere János és a magyar nemzeti tudo-
mányosság. Azok a nagy horderejű eszmék, melyeket Apáczai 
d rága örökségül hagyott nemzetére, azóta mind országépítő 
valóságra váltak: a nemzeti iskola, az akadémia, a magyar 
egyetem, a tanító- és tanárképzés, a hazafias és emberbaráti 
érzésen nyugvó iskolai szellem, az általánosan kötelező ingye-
nes népoktatás és a presbiteri rendszer a re formátus egyház 
alkotmányos szervezetében. — Imre Sándor: Apáczai lelke. Lélek 
szerint Apáczai nem kutató tudós, nem politikus, hanem tanító. 
Amit felismert és megvalósítani igyekezett, mind vitathatatlan 
igazság. Ilyen az: 1. hogy igazi ismeretre csak anyanyelven jut-
hatunk; 2. hogy mindenféle munka kihat a nemzet sorsára, 
tehát a legkisebb részletet is a legtökéletesebben kell végezni; 
3. hogy a nemzet megújhodásának a lapja a nevelés; 4. hogy a 
nemzet jövője érdekében az egész köznevelést egységesen kell 
szervezni. Zs.: Salamon Ferenc. Nem kisebb mintái voltak, 
mint Gibbon, Macaulay, Thires, Momsen. Megállapítható, hogy 
az az érték, amiért e nagyokat becsülte, magának is legfőbb 
erőssége volt: a szakismeret és az azon túlmenő sokirányú tájé-
kozottság. — Kemény Lajos: Csengey Gusztáv. A Nyugat-tói 
„egyversű"-nek nevezett költő valójában igen termékeny mun-
kásságot fej tet t ki. „Eszter" és „Bokiétás világ" című munkáin 
kívül egész ládára való verse van, melyekben tovább mondo-
gat ta önmagának a szépről, jóról, nemesről való vallomásait. 
Szőnyi Sándor: Akadémiák és a Magyar Tudományos Akadé-
mia. A M. T. Akadémia századik életévében fontos feladatok 
előtt áll. A magyar élet számára a tervszerűség szintézisébe kell 
foglalnia a modern élet szerte hömpölygő áramai t , hogy 
egészségesen s nemzeti mivoltunk ép teljességével járhassuk az 
egyetemes emberi művelődés út ja i t . — Imre Sándor : Gróf Teleki 
László „Tanácsadás"-a a nevelésről. Gróf Teleki László (1764— 
1821.) 1796-ban írt egy, a magyar nevelői gondolkodás történe-
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lében nevezetes 6 nagy 8° ívre terjedő munkál ; címe: Tanács-
adás a gyei nie к nevelés ügyében. (Egy kézirata: a M. T. Aka-
démiában.) A művet az teszi érdekessé, hogy a szerző sajá t fiai-
nak nevelésére alkalmazza. E fiúk közül József az Akadémia 
első elnöke lett, László pedig a Kegyenc írója . Növeli a Tanács-
adás fontosságát, hogy ezt vette alapul fia, a későbbi „árvízi 
hajós" nevelésében özv. Wesselényiné Cserei Ilona is. Jellemző, 
hogy a magyar művelődéspolitikában Teleki László — tudtáu 
kívül — az Apáczai út ján halad. —Szász Károly : Madách és a 
reformáció. Madáchnak 1863 márc. 18-án kelt, Szász Károlyhoz 
(a későbbi ref. püspökhöz) intézett leveléből kitűnik, hogy miér t 
maradt ki Az eniber t ragédiá ja képei közül a reformáció: 
„ . . . magát a' tulajdonképeni reformatiót, mint győzedelmeset 
azért nem véltem használhatni a' tragédiában, mert ha hasz-
nálom, azt is kénylelen vagyok valami olyan kiábrándulással 
végezni, mint a többi jeleneteket, hogy t. i. ez sem vezeteti 
célra". Az érdekes cikk Madáchnak ugyanazon címzetthez inté-
zett, 1863 febr. 1-én kelt levelét is közli. — Kéky Lajos: Gár-
donyi Géza írói hagyatékából. Az újabb Gárdonyi-könyvek 
gyarapodását jelentik irodalmunknak, de Gárdonyi írói képé-
hez nem nyúj tanak ú j vonást. Ami írói erénye Gárdonyinak, 
ezekben a köteteiben is csorbítatlan épségben áll előttünk. 

Századok. — 192Г). évf., 1—6. sz. Kastner Jenő: Kossuth és 
Mazzini. A köztársasági érzelmű Mazzini Olaszország egységé-
nek megteremtése érdekében Kossuth Magyarországában látta 
hazájának természetes segítőjét az osztrák abszolutizmus ellen. 
A két államférfi már 1848 óta szoros összeköttetésben állott egy-
mással. — Re de у Tivadar: Jókai 'és a történelem. Jókait a mul-
tak rekonstrukciójában természetszerűleg nem a történetíró 
becsvágya vezérli. 

Természettudományi Közlöny. — 1925. évf. március. Moesz 
Gusztáv: Jókai növényismerete. Jókai műveiben 600-nál több 
növényfajnak a nevét említi. Bizonyára senki sincs a világ 
regényírói között, aki Jókai t a botanikai vonatkozásokban felül-
múlná. A cikkíró sorra k imuta t ja , hogy hol ismerkedett meg 
Jókai a növényekkel s milyen növényeket ismert. Pl. a Hétköz-
nap elbeszélésébe közel 80 növényt szőtt. Az ugyanakkor írt 
Nepean-szigetben 38 tropikus növényeket szerepeltet. Botanikai 
tudásának egy részét Diószegi—Fazekas Magyar Füvészkönyvé-
ből merítette. Jeles kertész is volt. Körtéi a milleniumi kiállí-

Irodalomtörténet. 
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táson dí jat nyertek. Svábhegyi telkét paradicsommá alakítot ta 
át. Szőlőit bámulatos hozzáértéssel és szorgalommal tudta meg-
védeni. 

Visszhang. — 1925—1926. évf. Eadványi Sándor: Krúdy 
Gyula. Rövid jellemzés művei felsorolásával 25 éves írói jubi-
leuma alkalmából. — Eadvány i Sándor: Juhász Gyula. Költői 
egyéniségének rövid rajza. — Váth János : P. Jánossy Béla: 
Az Erdélyi Hirnök c. képes folyóirat szerkesztőjéről. — Váth 
János : Ady magyarsága és stílusa. Dicsérő cikk. — Eadványi 
Sándor: Finta Sándor. Néhány szó P. S. költészetéről. —Péchy 
Horváth Rezső: A tizedik könyv. Váth János és szerepe a 
katholikus magya r szépirodalomban. — Kemény György. 
A clevelandi újságíró és költő önéletrajzi adatai. — Radványi 
Sándor: Gárdonyi Géza emlékezete. Gárdonyi életének és költői 
működésének vázlatos magrajzolása. 

Üj Illők. — 1925. évf. 15—44. sz. Herczeg Ferenc: Az Űj Idők. 
30 esztendeje. Történeti visszapillantás. — Rákosi Jenő: Csiky 
Gergelyről. Személyes visszaemlékezések. 

II . H í r l a p o k . 

A N é p . — 1925. szept. G. Lendvay Béla: Sárosy Gyula Arany Trombi-
tájának kézirata. Látogatás Kiss Etelka fővárosi tanárnőnél, aki II. Rákóczi 
Ferenc kardját, hadi tintatartóját és Sárossy Gyula Arany Trombitájának 
eredeti kéziratát őrzi. 

B u d a p s t i H i r l a p . — 19Г5 júl. 24. Szász Károly: Űj regény régi 
írója. Werner Gyula költői működésének méltatása. — Júl. 29. Kovács Géza: 
Egy elfeledett olasz Petőfi-fordító. Egyéb fordítók nevének felemlítése után 
részletesen foglalkozik Sirola Ferenc volt fiumei áll. főgimn. tanár fordítói 
munkásságával. Közli életrajzát is. — Okt. 4. Badics Ferenc: ötven év előtt 
egy régi szerkesztőségben. Bensőséges hangú visszaemlékezés a Pesti Napló 
1875. évi szerkesztőségére és munkatársaira. 

M a g y a r s á g . — 19.5 júl. 15. Vaska Géza: Deák Ferenc könyvtáráról. 
D. F. könyvtárából a parlament könyvtárába került 250 kötet általános 
tartalmi ismertetésén kívül néhány kötet címének közlése. — Júl. 29. Gere 
Zsigmond: Petőfi ismeretlen szerelme. Teleki Sándor gróf által mesélt történet 
Petőfinek egy Milka nevű gyönyörű cigányleány iránt érzett szerelméről. — 
Aug. 19. Веха Dezső: „Aprekaszión." Gvadányi József egy 1791-ben meg-
jelent, kevésbbé ismert kis versesmunkájának ismertetése a munka címlapjával. 
— Szept. 5. О áh György: Bolyongások rutén földön. Látogatás Mécs László-
nak, a Felvidék ünnepelt papköltőjének, nagykaposi parochiáján. — Szept. 29. 
Juhász Gyula: Találkozások Tömörkénynyel. Visszaemlékezések az elhúnvt 
íróra. — Nov 8. Jónás Károly: Beöthy Zsolt ismeretlen levele Kossuth Lajos-
nál tett látogatásáról. Közli Boöthy Zsoltnak egy érdekes leve'ét, melyet 
Kossuthnál tett látogatása után a cikkírónak írt.. 
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N e m z e t i Ú j s á g . 11)25 júl. 25. Rexa Dezső: Két régi kalendárium. 
Az 1583-ban Bártfán megjelent legelső magyarnyelvű és az 1626-i, a kassai 
székesegyház falában befalazva talált lőcsei kalendárium ismertetése a cím'ap 
szövegének közlésével. — Aug. 12. Zoltán Vilmos: A szigeti csodakertész. 
Arany János tölgyeit a múlt század hatvanas évei elején maga József fő-
herceg ültette. Aranynak ma i t t szobra áll. — Aug. 18. Rezek Román: 
Magyar író a marengói csatában. Szekér Joakimnak a marengói csatáról szóló 
feljegyzései. — Aug. 20. Császár E'emér: Gvadányi szobra előtt. A költőnek 
Rudabányán leleplezett szobránál elmondott emlékbeszéd. — Aug. 23. Mados 
György: Régi magyar élet. Ismeretlen kortörténeti adatok Gvadányi József 
életéből. — Szept. 13. Kelemen Andor: Hogy született a legnépszerűbb magyar 
nóta. Gróf Vass György erdélyi földbirtokos dallamszerző és szövegszerző a 
kottát nem ismeri. Fütyörészve komponálja nótáit. Köztük a leghíresebb: 
Messze, messze Csík-országban. Több versét Frá ter Lóránd és Balázs Árpád 
zenésítették meg. — Nov. 8. Viszota Gyula: Az 1825. évi országgyűlés és az 
Akadémia megalapítása. Részletesen ismerteti Széchenyi István szerepét az 
Akadémia alapító országgyűlésén. 

8 Órai Ú j s á g . — 1925 nov. 1. Csák Zoltán: Három befejezetlen regény 
van Gárdonyi írói hagyatékában. Gárdonyi Géza után gazdag irodalmi hagya 
ték maradt. 16—18 kötet. Egyik legérdekesebb része a két kötetre terjedő 
nyelvészeti jegyzetek gyűjteménye. Három teljesen befejezett regénye, két 
novelláskötete, gyermekkönyve, utazási jegyzetei, irodalmi és politikai vonat 
kozású feljegyzései fognak még megje'enni. 

P e s t i H i r l a p . — 19^5 jún. 12. Fesztv Arpádné: Hogyan született 
a Sárga Rózsa. Költői leírása annak a hortobágyi kirándulásnak, melynek 
élményeiből a Sárga Rózsa megfogant. — Júl. 12. Rexa Dezső: Az első 
magyar opera. Pikkó herceg és Ju tka Perzsi c. Kelemen László társasága által 
1793 május 6 án előadott opera ismertetése. — Aug. 2. Jónás Károly: Aka-
démiai emlékek. Főleg Gyulai Pálra vonatkozó személyes élmények az akadé-
miáról. — Aug. 4. Balla Antal: Kossuth Lajos három ismeretlen levele. Közli 
K. L.-nak gróf Teleki László drezdai elfogatása, a londoni bankjegy-pör és az 
októberi diploma megjelenése alkalmából különböző személyekhez intézett három 
levelét. 

P e s t i N a p l ó . — 19-5 aug. 20. Mikes Lajos : El kell hagynom élő gyer-
mekemet. Szendrev Júlia ismeretlen kolozsvári naplójának köz'ése facsimi'ék-
kel. — Nov. 10. Kardos Pál : Egy ismeretlen Ady-vers Debrecenben. Közli Ady 
Endrének egyik debreceni barátjához írt ismeretlen versét. 

Prágai Magyar Hirl p. — 1925. évf. 195. sz. Wallentinyi Samu: 
..A fogoly lengyel" keletkezésének története. Csenger Gusztávnak A fogoly 
lengyel című költeménye az 1863-i lengyel forradalom idején jelent meg a 
Vasárnapi Újságban. Ebből sokan azt következtették, hogy a vers a lengyel-
országi események hatása alat t keletkezett. A költő maga — önéletrajzában -
tagadja ezt. A vers 1862 szept. 27-én készült. 

4 * 



F I G Y E L Ő . 

Százéves a Magyar Tudományos Akadémia. 

A legnagyobb magyar szavára egy eszme indult száz évvel 
ezelőtt diadalmas út jára , hogy i rányt jelölő tűzoszlopa legyei: 
a fejlődni akaró nemzet szellemi életének. Az eszme és meg-
vallósítása: a Magyar Tudós Társaság. 

Tagjai sorában mindig helyet foglaltak legkiválóbb tudó-
saink, nemzetünk elhivatottjai, művelődésünk halhatatlanjai . 
Voltak ugyan egyesek, akik kimaradtak a sorból. De ezek 
vagy korán elhánytak, vagy pedig olyanok voltak, akiket 
civódó hajlamuk, szabályokat nem tűrő egyéniségük nem mu-
tatott alkalmasnak az önmegtagadást kívánó társasági életre. 
A tudományos élet fölvirágzásával nem is volt annyi megüre-
sedő helye az Akadémiának, hogy minden érdemes tudósunk 
helyet foglalhasson a magyar Pantheonban. 

Nekünk különösebb okunk is van arra, hogy megemlékez-
zünk az akadémiai ünnepségekről. Társaságunk elnöke, 
Négyessy László volt az, aki a főünnepen nagyszerű képben 
rajzolta meg a magyar irodalom és költészet százéves fejlődé-
sét. Hivatottabb kiválóság nem mondhatta volna el ítéletét iro-
dalmunk alakulásáról. „Akadémiánk sohasem volt dogmatikus. 
Ma is csak egy dogmája van: az igazság. Csak az maradhat 
meg, aminek benső igazsága van, ami egészéges. És nem bán-
juk, ha fiaink máskép írnak, mint mi, csak jobban ír janak . . . 
Ezt kívánjuk mindenekfölött. És várjuk, epedve várjuk, az ú j 
nagy költőt, aki szebben beszél mindenkinél és akinek mind-
nyá junk számára van édes ti tka, üdítő, éltető szava!" 

Hal l ják meg és fontolják meg Négyessy László szózatát 
széles e hazában mindazok, akik elkeseredett ellenségeskedéssel 
t ámadják tudományos életünk fejét , az Akadémiát, éppen azért, 
amiér t becsiilniök kellene. 
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Levél Erdélyből. 
Igen tisztelt Szerkesztő Űr! 
Igen nagy élvezettel olvastam végig az Irodalomtörténet, 

kitűnően összeállított legutóbbi számát. Különösen megkapott 
a Hírek rovata, amely mintha csak a mi számunkra készült 
volna, hogy minden nevezetes irodalmi mozzanatról tudósítson. 
Azonban éppen ebben a kiváló értékű rovatban van egy nagy 
tévedés. A 247. lapon Kriza Jánosról ez olvasható: „Sajnos, 
Kriza János s í r ja gondozatlan, még csak vadrózsa sincs r a j t a . 
Maholnap talán egy egyszerű sírkő sem muta t ja az érdemes 
püspök nyugvóhelyét". 

Ezzel szemben az igazság az, hogy Kriza János síi-ját ma 
is hangulatosan diszíti a vadrózsa s a vasráccsal bekerített sír-
kertben a sírhant fejénél igen tisztességes s még jó hosszú idő 
viszontagságait kiálló gránitoszlop áll. A sírkert és a sírhant is 
nagyon kegyeletesen van gondozva, hiszen Kriza Jánosnak szá-
mos unokája es dédunokája él még itt Kolozsvárt, köztük 
Kovács Kálmán uni tár ius püspöki t i tkár és referens, ki nagy-
apjának az emlékét és a családi sírkertet szeretettél ápolja és 
rendben ta r t j a . De ha valamikor Kriza János leszármazottjai 
nak gyökere szakadna, még akkor is gondozottan állna Kriza 
János sír ja, mert az uni tár ius egyház nagyjainak (Bölöni Fai-
kas Sándor, Brassai Sámuel, Berde Mózes stb.) s ír jai ma is a 
leggondozattabbak a kolozsvári temetőben. Mi i t t Erdélyben 
különösen meg tudjuk beesülni a multat és nagyjainkat . S mind-
addig, amíg magyarok élnek itt, az érdemes emberek emlékét 
haló porukon túl is kegyelettel fogja ápolni Erdély hálája . 

György Lajos. 

Hivatalos nyelvreform. 
»Több mint háromnegyed évszázad mult el azóta, hogy az 1844 : II. t-.r. 

a magyar nyelvet kötelező állami nyelvvé tette, de ez alatt a hosszú idő alat t 
sem sikerült megteremteni az egységes helyes magyar hivatalos nyelvet, azaz 
a hivatalos írásoknak olyan általános nyelvhasználatát, amely a hatósági 
ügyintézésben megkövetelt méltóságot, komolyságot és szabatosságot össze-
egyezteti a magyar észjárásnak megfelelő könnyű megérthetéssel. Ennek a 
hiánynak a pótlását a közérdek követeli, de különösen sürgős természetűvé 
teszi az a sajnálotos helyzet, amely hazánk megcsonkítása következtében 
állt be.« — Ez indította a belügyminisztériumot arra, hogy végre rendet 
teremtsen a hivatalos nyelv terén. 

Hasznosabb elgondolás a megnyomorított és értelmetlenné te t t magyar hiva-
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talos nyelv érthetőségének érdekében még nem fogant meg. Mennyire szükséges 
volt már ez! Hiszen ha kezünkbe került egy miniszteri rendelet, bírósági végzés 
vagy egyéb hivataltól származó véghatározat, vagy esetleg megálltunk az 
utcán egy hatósági hirdetmény olőtt, elfogott bennünket a keserűség. Próbál 
tuk a szöveget elölről olvasni, próbáltuk visszafelé, magunkban és hangosan, 
s bizony ritka eset volt, hogy azt meg is értettük. A szavak arra valók 
voltak ezekben a nagyközönségnek szánt hivatalos iratokban, hogy elrejtsék 
a gondolatot. 

Talán most mégis csak megtanulják a hivatalos tollak, hogy egyszerűen 
és világosan írni nem bűn. —sz. 

Szociálista álláspont a futuristákkal szemben. 
Ez az álláspont: a teljes visszautasítás. A szocialisták tiltakoznak 

annak a föltételezése ellen, hogy a Kassák-féle értelmetlenségeket proletár-
művészet címen az б nyakukba varrják. »Ez az új iskola semmi egyéb, mint, 
a zavarcsinálás módszerének az irodalomba és a művészetekbe való belopása. 
Ezek a szózsong'örök és irodalmi sejtmunkások. A tömeg az értelmetlenséget, 
nem tűri.« Ha Várnai Zseni azt mondja: »Ne lőjj fiam, mert én is ot t 
leszek«, ez minden if jú és minden anya megérti, mert ez már nem is magyarul, 
hanem emberien van megírva. De ha Kassák Lajos azt írja, hogy „röpülni, 
röpülni, bianka bu lia báli, ó bum a házak tovább úsznak velem és a pékek 
fölmutatják a pirosra sült kenyereket", akkor ez a bődület sem magyarul, sem 
művésziesen, sem emberien, hanem egyszerűen Kassákiasan íródott. »A szo 
cialistáknak sa já t ezemszögükből nézve a dolgot kétségtelenül igazuk van. 
Várnai Zseni versét annak idején tízezer számra hordták szét s ez a vers 
mindenesetre hatalmas lökést adott az akkori mozgalomnak. Akik elolvasták, 
valószínűleg á t is pártoltak a szocialistákhoz. De bizony Kassák versét olvas 
hatják elölről, olvashatják hátulról, a szocialistáknak egyetlen hívet sem fog 
szerezni, de nem szerez az irodalomnak sem, mert ennek a homályos szó-
zagyvaléknak, ennek az értelmetlen és tartalom nélküli szókotyvaléknak az 
irodalomhoz sincs semmi köze. Ezeket az írókat hagyjuk békében. Hiszen úgyis 
közömbösen és mosolyogva haladnak el mellettük az emberek, akik nem akar-
ják megérteni, hogy miért kell Kassák Lajosnak a szó-proletárt, osztályharcba 
vinni a mondat-burzsuj kizsákmányolása ellen. —à. 

Elhúnytak. 
B1RINYI LAJOS (.1898—1925) banktisztviselő, a Sugólyuk c. (1925) 

színházi lap főszerkesztője. 
DÉKANY MIHÁLY áll. tanítóképző-intézeti tanár, szül. Szegeden, 1869 

aug. 23 án, magh. Budapesten, 1925 szept. 26 án. Nagy becskereken, Csák 
tornyán és Budapesten működött. Csáktornyán (1894—1907) felelős szerkesz 
tője volt a Muraköz c. lapnak; utóbb szerkesztője a M. Tanítóképzőnek. Mér-
tani és természetrajzi tankönyveket is írt . 

ÉRDŰ.THELYl MENYHÉRT r. kath. plébános, szül. Zentán, 1864 jan. 
4-én, magh. Allentownban (Pa) 1925 októberében. Kiskőrösön, Zentán s végül 
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az Északamerikai Egyesült Államokban volt plébános. Történeti dolgozatai 
közül irodalomtört. érdekű: Péter és Bánk bán összeesküvése, 1893. 

FARKAS ANTAL ny. máv. főellenőr (1852—1925). Fiatalabb korában 
az Ellenőrbe, Fővárosi Lapokba és Vasárnapi Újságba dolgozott. 

FELBERMANN HENEIK német publicista, szül. Mányokon, 1850-ben (?), 
inegh. a Majna menti Frankfurtban, 1925 szeptemberében. 

HEGEDŰS GYÖRGY nemzetgyűlési képviselő, ügyvéd (1880—1925), 
hosszabb ideig fel. szerkesztője volt a Zalai Közlönynek. 

KERÉKGYÁRTÓ ELEK dr. ny. szfőv. polg. isk. igazgató, szül. Mező-
csáton, 1847 júl. 17., megh. Budapesten, 1912 nov. 12-én. 1869 óta több 
irodalomtörténeti cikket ír t az Egyetértésbe, a Borsodmegyei Lapokba, a Rozs-
nyói Híradóba, a Fővárosi Lapokba stb. Munkája tankönyvein kívül: Tompa 
Mihály költészete. Bp., 1879. 

KOCSIS ERNŐ, hírlapíró (1899—1925), a Makói Friss Újság felelős 
szerkesztője. 

KOMORÓCZY MIKLÓS EDE (császárii és bicskei) nyug. gimn. tanár, 
szü'. Borsodtapolcsányban, 1869 szept. 27-én, megh. Budapesten, 1925 szep-
temberében. Előbb vidéki színész, majd megyei tisztviselő volt Nyitrán s egy-
úttal a Nyitrai Közlöny s. szerkesztője. Azután Miskolcon hivatalnokoskodott, 
majd a fővárosba került hírlapírónak. Ekkor a Nemzeti Hirlap és Székes-
fővárosi Lapok kötelékében állott. 1894 ben Rozsnyóra került tanárnak. Ott 
évtizedekon át szerkesztője volt a Bozsnyói Hiradó és a Sajóvidék c. lapok-
nak. Vidéki színpadokon több alkalmi színművét és prologusát adták elő. 
Ifjúsági művei a Gyermekvilágban, Az Én Újságomban 6 a Szent-István-Tár-
•ailat Ifjúsági olvasmányok c. gyűjteményében jelentek meg. 

MEGYERCSY BÉLA а К er. Diákszövetség elnöke, megh. Zürichben, 
1925 szept. 30 án 45 éves korában. Egyik megalapítója volt a magyarországi 
cserkészmozgalomnak. Szerkesztette az Ébresztőt, a Ker. If j . Egyesület lapját, 
1918-ban pedig Magyarság c. szépirodalmi lapot, mely a forradalmi kor-
szakban hallgatott el. 

SZEMÁK ISTVÁN dr. kormányfőtanácsos, c. igazgató, szül. Szászfalu-
ban, 1842 dec. 25 én, megh. Budapesten, 1925 novemberében. 1891-ben az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület megbízásából összeállította a magyarnyelvű ifj. 
irodalom címjegyzékét s 1911 ben újabb s hivatalosan kötelezővé te t t Ifjúsági 
Könyvjegyzék elkészítésére nyert megbízást. Főműve: A magyar ifjúsági iro-
dalom története, Bp., 1924. 

SZENTKLÁRA Y .TENÖ dr. csanádi nagyprépost, a M. Tud. Akad. 1., 
a Szt. István Akad. r. tagja, szül. Törökbecsén, 1843 jan. 21 én, megh. Temes-
várott, 1925 okt. 12-én. Fiatal korában Nagykikindán és Temesvárt tanítós-
kodott, majd csanádi kanonok; 1918-ban nagyprépost lett. Főleg történelem-
mel foglalkozott, de publicisztikai működése is van. 1874 —80 ig a Torontál 
c. hetilapot, 1907-től Szabolcska Mihállyal a Szépirod, és Szépműtani Közle-
ményeket szerkesztette. 1903 okt. 15 én Szabolcskával megalapította a temes-
vári Arany János Irodalmi Tár-aságot, melynek húsz éven á t elnöke volt. 

SZEPESSY JENŐ (négyesi) dr., megh. 1925 szeptemberében. Az Érdekes 
Újság rovatveztője volt. 

RÉTHEI PRIKKEL MARIÁN bencés tanár, szül. Csémen, 1871 aug. 
19-én, megh. Balatonfüreden, 1925 nov. 19-én. Főleg a népnyelvvel és etno-
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gráfiával foglalkozott. Cikkei 1894 óta a Nyelvtud. Közleményekben. M. Nyelv-
őrben, M. Nyelvben és az Ethnografiában, valamint dunántúli hírlapokban. 
Munkái: A Pray-kódex. Bp., 1903. — A magyar táncnyelv. U. o., 1906. — 
Csuzy Zsigmond szavai. U. o., 1909. — Sándor István nyelvtudománya. U. o., 
1909. — A magyarság táncai. U. o., 1924 (főmunkája). 

TELLER KÁLMÁN hírlapíró, megh. Budapesten, 1925 okt. 28 án 50 éves 
korában. Az Aradi Közlöny szerkesztője, majd a P. Napló, végül Az Igazság 
s.-szerkesztője volt. 

WOLFF VILMOS ügyvéd, szül. Törökkanizsán, 1853-ban, megh. Buda-
pesten, 1925 szeptemberében. Már mint diák dolgozott a Szegedi Híradóba, 
utóbb jogász korában a Pesti Hirlap és a Budapesti Hirlap belső munkatársa 
volt. E lapokba Don Diego álnéven törvényszéki humoros karcolatokat írt. 

ZÁDOR JENŐ hírlapíró (1892—1925), előbb Aradon, majd Budapesten 
a Világnál, utóbb Az Est-lapoknál dolgozott. Több novellát s egy regényt is írt. 

ZICHY ÁGOST (vásonkői) gróf, főudvarnagy, a M. Tud. Akad. 1. tagja, 
szül. Pozsonyban, 1852 jún. 14-én, megh. Bécsben. 1925 októberében. Nagy 
utazásokat tett Ázsiában és Észak-Amerikában. Útirajzaiért 1880-ban akadé-
mikus lett. 

ZSILINSZKY MIHÁLY v. b. t. tanácsos, nyűg. államtitkár, szül. Békés-
csabán, 1838 máj. 1-én, megh. Budapesten, 1925 okt. 5-én. 1861—75-ben fő-
gimn. tanár volt Szarvason, 1875 -ben képviselő, 1889-ben főispán, 1895—1906 
ban vallás- és közoktatásügyi államtitkár volt. Főleg a törtenetirodalmat 
művelte. Irodalomtörténeti és esztétikai munkái: A magyar költészet és szónok-
lat kézikönyve. Bp., 1868. — A széptan előcsarnoka. Bp., 1872. (2. kiad. 
1897.) — Széptani levelek. (Horovitz után.) U. o., 1873. — Virág Benedek 
mint történetíró. U. o., 1880. Szerkesztette a Bészvét c. albumot (1881). 

Hirek. 
Ki volt Anonymus? — Jakubovich Einil akadémiai székfoglalójában 

paleografiai és nyelvtörténeti adatokkal igazolta, hogy Anonymus neve P 
betűvel kezdődött. P mester valószínűleg II. Béla király idejében élt a 
1131—1135 között a király jegyzője volt. Személyét valószínűleg Péter mes-
ter, óbudai prépostban kell keresnünk. 

Gvadányi József szobra. — Rudabánya közönsége szobrot állított a 
vármegye szülöttének, Gvadányi Józsefnek. A másfélszeres életnagyságban 
készült ércszobor korhű viseletben ábrázolja Gvadányit. A szobor talapzatán 
dombormű örökíti meg a lóháton Budára tar tó peleskei nótárius alakját. 

Az utolsó Bolyai. — Bolyai .János, a világhírű Bolyai János unokája 
és Bolyai Farkas dédunokája, a Bolyaiak egyedül életben lévő leszármazottja 
Nyiregyházán tartózkodik állás és kereset nélkül. Az oláh hadseregbe való 
belépés helyett inkább a hontalanságot választotta. 

A Sárgacsikó Kanadában. — Saskatechawan kamadai község magyar-
jai az idei farsangon a Sárgacsikót adták elő. Boldogok és büszkék voltak, 
hogy magyar népszínművet játszhatnak. Az óhazából jöt t öregek tanították 
meg az újhazában született „betyárokat" duhajkodni magyar módra. Az öre 
gek járták a mintacsárdást is, mert az o t t született magyar még azt soha-



F I G Y E L Ő . 5 7 

sem látta. Előadás után az amerikai táncok helyett csárdást roptak a kana-
dai síkság magyarjai. 

Jókai-emlékmű Balatonfüreden. — Jókai Mór sokszor nyaralt Balaton-
füreden. Ennek emlékére emlékművet állítottak az ottani .Jókai-téren. Virá-
gos-kertbe foglalva áll az emlékmű, Sinkó Lajos szobrász műve. Három 
oldalát három nagy dombormű ékesíti. 

Jókai-emléktáblák. — Jókai Mór születésének századik évfordulójára 
a Petőíi-ház Bajza-utcai oldalán Jókai-emléktáblát helyezett el a székes-
főváros kegyelete. Az emléktáblát Szentgyörgyi István szobrászművész készí-
tette. A tábla felső részén koszorúban Jókai Mór relief-arcképe, a lat ta egy 
regét mondó magyar lantos szavát figyeli a magyar nép. — A Református 
Lelkész-Egyesület a kecskeméti ó-kollégiumban állított emléktáblát Jókai 
Mórnak. Jókai a kollégium falai között töltötte két legszebb deákesztendejét, 
1842—44-ig. 

Jókai és Debrecen. — Zsigmond Ferenc ezen a címen ta r to t t a meg 
akadémiai székfoglalóját. Jókait Komárom, Debrecen és Erdély vonzották 
leginkább Pesten kívül. Fantáziájá t e helyek közül mégis Debrecen ragadta 
meg leginkább. 1849 január elejétől április végéig tartózkodott i t t , amikor 
a magyar kormány is Debrecenben székelt. 

Jókai-centenárium Velencében. — A velencei tudományos, irodalmi és 
művészeti akadémiának egyik ülésén Radó Antal felolvasással áldozott Jókai 
emlékének. Jókaival különösen mint politikussal foglalkozott és kiemelte azon 
regényeit, amelyekben olasz vonatkozásokat dolgozott föl. 

Az Ember Tragédiája jidisül. — A new-yorki Jüdisches Kumsttheater 
elfogadta előadásra Older Józsefnek Madách-í'ordítását. A darab a legköze-
lebbi szezonban kerül bemutatásra az amerikai jidis színház legjobb színé-
szeinek közreműködésével. Az előadás iránt már is igen nagy érdeklődés 
mutatkozik. 

Mikszáth- és Madách-ünnep Balassagyarmaton. — Nógrád és Hont 
vármegye közönsége Balassagyarmaton Madách Imrének ée Mikszáth Kál-
mánnak emléktáblát állított. A vármegye két nagy szülöttének irodalmi jelen-
tőségét és munkásságát a mai viszonyok között méltán hirdeti ez az emlékmű. 

Gárdonyi-emléktábla. — Sály borsodmegyei község római katholikue 
iskolaszéke díszes emléktáblát helyezett el azon az iskolaépületen, ahol Gár-
donyi Géza tanítómesterétől három éven keresztül a betűvetést tanulta. Hir-
desse időtlen-időkig ez az emléktábla annak a halhatatlan költőnek emlé-
kezetét, aki gyöngybetűivel annyi ezer embernek szerzett gyönyörűséget. 

Gárdonyi Géza mauzóleuma. — Egerben Gárdonyi Géza emlékének 
méltó mauzoleumot szándékoznak állítani. Ma csak egyszerű tölgyfakereszt 
jejöli az egri remete nyugvóhelyét. Az egriek lelkesedéssel fordultak az 
ország, a megszállt területek és Amerika magyarságához is, hogy a mauzó-
leum céljaira gyűjtés útján teremtsék elő a szükséges összeget. Három év 
alatt azonban csak 4,200.000 korona gyűlt össze. 

A Bujdosó Könyv franciául. Tormay Cécile kitűnő műve Marcelle 
Tinayre és Paul Eugène Rognier fordításában megjelent Párizsban. A tör-
ténelmi események megörökítése mellett nemzetünk legfájóbb szenvedését meg-
szólaltató könyv nemcsak elsőrendű történelmi forrásmű, hanem a szemtanú 
megfigyeléseit is ritka irodalmi szépségekkel köti öseze. 
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A Bolond és a rendőrség. — Rákosi Jenőnek Bolond című operettjét 
az óbudai Kisfaludy-Színház nemrégiben színrehozta. A darab cselekménye 
zárdában játszik. Az előadáson jelenlevő ügyeletes rendőrfogalmazó ebben 
a valláserkölcs megsértését lá t ta és kérte a darab betiltását és az inkrimi-
nált részek kihagyását. A darab újabb előadásán megjelent rendőrfőtanácsos 
sem vallásellenes, sein erkölcsöt sértő részletet nem talált a darabban. 

Ady-emléktábla a Hűvösvölgyben. — A hűvösvölgyi szanatórium igaz-
gatósága márványtáblával jelölte meg annak a szobának a külső falát, amely-
ben Ady Endre tizenkét esztendővel ezelőtt lakott. 

Kiss József-monográfia. — Rubinyi Mózes avatot t tollából elkészült 
Kiss József élete és költészete, című mű. Kimerítően tárgyalja Kiss József 
életét és egész munkásságát. Körülbelül tizenöt ív terjedelmű. Megjelenésének 
ideje bizonytalan. 

A Testőr londoni bukása. — Az előkelőbb londoni lapok kicsinylő kri-
tikát mondanak Molnár Ferenc Testőrjéről. A Daily Telegraph szerint: 
„A Testőr egyenetlen és éppenséggel nem kielégítő minőségű alkotás. A szerző 
túlságosan sokat tételez föl a hallgatóság hiszékenységéről. Egyazon húr-
nak állandó pengetése végül a testet és lelket egyaránt elfárasztja. A darab 
gyakran a bohózat, sőt burleszk nívójára süllyed." A Manchester Guardian 
a következőket í r ja : „A Testőr olyan darab, amelyben a szerző képtelen, 
valószínűtlen helyzetet teremt, hogy megüsse a bohózati hangot és aztán 
fáradságosan fenntartsa annak hatását. A darab una'masnak bizonyult. A kar-
zaton néhány nyugtalan lélek a szokásos módon fejezte ki nemtetszését". 

A Liliom Hamburgban. — Molnár Ferenc színműve a hamburgi Thalia 
Színházban díszes külső keretek között került először színre. A premier 
közönsége zajosan ünnepelte a magyar darabot, melynek színpadi kiállítása 
a megtévesztésig ábrázolta a budapesti színhelyet. 

Heinrich Gusztáv irodalmi hagyatéka. — Heinrich Gusztáv írói hagya-
tékát a Nemzeti Múzeumnak adományozta. A Múzeum kézirattárában most 
dolgozzák fel ezt a több szempontból igen értékes anyagot. A hagyaték egy 
részét a német irodalomtörténetre vonatkozó pótlások és jegyzetek alkotják. 
Eg.\ másik csoportban egyetemi előadásainak és tanulmányainak kéziratai 
vannak. A szerkesztői munkásságára vonatkozó jegyzetek külön csoportot 
alkotnak. 

Magyar életrajzi lexikon. — Gulyás Pál megteremtette Szinnyei József 
hatalmas írói lexikonának folytatását . A vállalat első két füzete elhagyta 
a sajtót . Az A-betűben eddig legterjedelmesebb az Ady-bibliografia, mely két 
ívnél többet tesz ki. Ady után Arany Jánosé a legterjedelmesebb címszó. 

Új egyetemi tanárok. — Zolnai Béla, a szegedi egyetem francia nyelv 
és irodalomtörténeti tanszékén, Vargha Dámján és Tolnai Vilmos pedig a 
pécsi egyetem irodalomtörténeti tanszékén nyilvános rendes tanárok lettek. 
Mindhárman kitűnő művelői tudományszakunknak. 

A kath. Sajtóvállalat. — A Központi Sajtó vállalat lapjai melegen 
ünnepelték Baranvay Jusztint, a vállalat megalapítóját, a keresztény saj-
tónak Bangha Béía mellett egyik leglelkesebb megszervezőjét, abból az alka-
lomból, hogy a budapesti Pázmány Péter-egyetem hittudományi karán az 
egyházjog tanára lett. A keresztény sajtó megalapozása rendkívüli jelen-
tőségű kezdeményezés volt nálunk: a hontalan kereszténység hazájában. 



F I G Y E L Ő . 5 9 

Élő magyar írók kéziratai a Széchenyi-Könyvtárban. — A Nemzeti 
Múzeum Széchenyi Könyvtárának igazgatósága az élő magyar írók és hírlap 
írók kéziratait kívánja összegyűjteni s ezért arra kéri íróinkat, hogy kézira 
taikból és levelezésükből néhány darabot engedjenek á t a könyvtár részére. 

A debreceni nagyiásárról. — Még mindig akadnak vándorköltők. Tor-
nyai János magyar vándorköltő verseit árulgatva egyik érdekessége a deb-
receni vásárnak. A sujtásos magyar ruházatú és árvalányhajas kalapú dalnok 
2500 koronáért árulgatja füzeteit, melyekben nemcsak a megrabolt ország 
keserű élete van rigmusokba szedve, hanem minden más helyi és országos 
érdekű esemény is. Az egyszerű nép örömmel veszi ezeket a füzeteket s 
Tornyai János vándorköltő a debreceni vásáron annyi pénzt keres, amennyit 
a pesti poéták talán félév alatt sem tudnak összeszedni. 

A kolozsvári Magyar Színház. — A kolozsvári Magyar Színház élet-
halálharcot vív létéért; mindazonáltal az idei évadban 479 előadást t a r t o t t . 
Dráma, vígjáték és népszínmű 205, opera 31, hangverseny 8, gyermekdarab 4, 
sportünnep 1 és operett 208 estén szerepelt. Külön eseményt jelent a színház 
bukaresti vendégszereplése. I t t négy dráma került színre. 

A Magyar Bibliofil Társaság kiállításai. — Az Iparművészeti Múzeum 
üllői úti palotájában könyvkiá'lítás volt. A kiállítás anyaga a régi magyar 
szerzők első kiadásaitól kezdve felölelte a könyvnyomtatás és könyvkiadás 
minden nevesebb termékét egészen napjainkig. 

Magyar könyv szokatlan sikere. — Pálffyné Gulácsy Irén Hamueső 
című regénye, mely a megszállás a la t t i erdélyi magyar falu életét muta t ja 
be, néhány nap alat t 1400 példányban fogyott el Kolozsvárt, ahol a mű meg-
jelent. Szokatlan siker ez Erdélyben. 

Pozsony sajtótermékei. — Pozsonyban ma háromszor annyi lap jelenik 
meg, mint az utolsó békeesztendőben. Míg békében három német napilapja 
volt s egyetlenegy magyar újságja, most ezek mind megszaporodtak. Jelen-
legi I I napilapja közül 3 magyar és 2 német. A közönség nagy része termé 
szetesen prágai lapokat olvas s így a helyi újságok nem nagy példányszám-
ban fogynak el, de mégis nagy dolog, hogy meg tudnak <4ni. 

Magyar színészek Prágában. — A pozsonyi magyar színtársulat igaz-
gatója júniusban színtársulatával Prágában vendégszerepelt. A cseh fő-
városban ez volt az első magyar színtársulat. Megjelenése nemcsak a szín-
házi köröket, de a cseh sajtót is hosszú időn át foglalkoztatta. 

A nemzetgyűlésből. — A nemzetgyűlés Széchenyi István emlékét és 
a Magyar Tudományos Akadémia érdemeit törvénybe ik ta t ta . 

Magyar színdarabok Norvégiában. — Osló legelőkelőbb színházának 
műsorán két magyar darab szerepel: Herczeg Ferenc Gyurkovics lányok című 
vígjátéka és Lengyel-Biró Cárnője. A színház igazgatója mindinkább nagyobb 
helyet ad a modern magyar drámáknak. így a színház egyik legnagyobb sikere 
éppen Herczeg Ferenc Kék rókája volt. A darab negyvenszer ment egymás-
után telt ház előtt, ami Norvégiában a legnagyobb sikert jelentette. 

Magyar újság Olaszországban. — Milanói Magyar Újság címmel egy 
magyar újság indult meg Milanóban. Egyelőre hetenkint egyszer jelenik meg. 

Színházi statisztika. — A székesfővárosi statisztikai évkönyv szerint 
a Nemzeti Színházba 1483, az Operába 1251, a Vígszínházba 1575, a Magyar 
Színházba 1133, a Király-Színházba 1286, a Városi Színházba 2405, a Fő-
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városi Operettszínházba 1255, a Belvárosi Színházba 456 és a Renaissance-
Színházba 932 ember fér el. Esténkint, ha a színházak minden jegyet eladnak, 
13.000 színházi néző van Budapesten. Legnagyobb személyzete az Opera-
háznak van: 298 férfi és 170 nő. Ebben a számban a művészszemélyzeten 
kívül a műszaki gazdasági és egyéb személyzet is benne van. A Városi Szín-
ház 159 férfi és 90 nőt foglalkoztat. A Nemzeti Színházban ós a Kamara-
Színházban összesen 69 férfi és 29 nő van. Az összes színházak 1311 férfi-
nak és 584 nőnek, vagyis közel 2000 embernek biztosítanak állandó foglal-
kozást, nem számítva a szerzőket és egyéb embereket. 

Űj könyvek. 
Verses kötetek. 

Ady-versek. Magyaiázatos kiadás az ifjúság számára. Közrebocsátotta: Pár-
kányi Norbert. Bp. 1925. 128 1. Athenaeum. 

Babits Mihály: Sziget és tenger. Bp. 1925. 100 1. Athenaeum. 
Erdélyi Gyula: Esküszünk! Bp. 1924. 20 1. 
Finta Sándor: Robinson szigetén. Szombathely. 1925. 96 1. 
Hangay Sándor Csaba útján csillag porzik. 5. kiad. Bp. 1925. 210 1. 
Hangay Sándor: A világháború nótáskönyve. 6. kiad. Bp. 1925. 210 1. 
Kisteleki Ede: Könyörgések könyve. Bp. 1925. 90 1. 
Kozma Andor: Honfoglalás. Bp. 1925. 286 1. Pantheon. 
Móra László: Almok szekerén. Szeghalom. 1925. 140 1. 
Oláh Gábor: Patkánybűvölő. Bp. 1925. 128 1. Athenaeum. 
Regőczi Exner Győző: Az ismétlő óra. Székesfehérvár. 1925. 30 1. 
Szamolánvi Gyula: Magyar mezőkön. Szekszárd. 1925. 48 1. 
Szathmárv Is tván: Az álmok palotája. Bp. 1925. 108 1. 
Takáts József: Aranyos hidon. Bp. 1925. 78 1. 

Elbeszélő kötetek. 

Ady Endre: így is történhetik. Bp. 1925. 164 1. Athenaeum. 
Ady Endre: Sápadt emberek és történetek. Bp. 1925. 194 1. Athenaeum. 
Benda Jenő: Hajtóvadászat egy férfire. Bp. 1925. 160 1. Légrády. 
Bókav János: Mario. Regény. Bp. 1925. 156. 1. Athenaeum. 
Bónyi Adorján: Jómadár. Bp. 1925. 132 1. Légrády. 
Egri Viktor: Pierre találkozása. Berlin. 1925. 104 1. Voggenreiter. 
Földi Mihály: Valakit szeretni kell. Bp. 1925. 208 1. Athenaeum. 
Havas István: Opálgyűrű. Debrecen. 1924. 88 1. 
Kodolányi János: Börtön. Bp. Ê. n. 128 1. Athenaeum. 
Ifj. Könyves-Tóth Kálmán: Furulyaszó. Bp. 1925. 36 1. 
Lázár István: Istenek harca. Bp. 1925. 207 1. 
P. Pál ödoiK Tündérfa. Bp. 1926. 116 1. Szent István. 
Péchy-Horváth Rezső: Havasi csend. Nagykanizsa. 1925. 126 1. 
Torna István : Kálváriázók. Berlin. 1925. 100 1. Voggenreiter. 
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Színdarabok. 

Bárd Oszkár: A taposómalom. Boriin. 1925. 142 1. Voggenreiter. 
Bibó Lajos: A juss. Bp. 1925. 88 1. Pallas. 
Kiss József: A kereszt apródjai. Berlin. 1925. 32 1. Voggenreiter. 
Sik-aki István: Ifjúsági színdarabok. Debrecen. 1925. 74 1. 

Tudományos munkák. 
Ady-Múzeum. I. és II. kötet. Szerkesztették: Dóczv Jenő és Földessy -Gyula. 

Bp. Év nélkül. 404 1. Athenaeum. 
Alszeghy Zsolt: Vázlatok. Bp. 1925. 146 1. Pallas. 
Babura László: Szent Jeromos élete. Bp. 1926. 144 1. Szent István. 
Balogh József: Szent Ágoston a levélíró. Bp. 1926. 154 1. 
Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története. Bp. 1926. 160 1. Szent István. 
Bárány Gerő: Az ethikai világrend útjelzői. Bp. 1925. 132 1. 
Borbély István: A magyar irodalom története. II. kötet. Kolozsvár. 1925. 

420 1. 
Budai Gergely: A gyakorlati teológia alapelve az Üjtestamentomban. Debre-

cen. 1925. 40 1. 
Dávid Antal : Bábel és Assur. Bp. 1926. 180 1. Szent István. 
Dengl János: A hazai felsőfokú kereskedelmi oktatás múltja és jelen állapota. 

Bp. 1925. 24 1. 
Dékány István: A történettudomány módszertana. Bp. 1925. 76 1. 
Emléköknyv dr. gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai műkö-

désének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján. Bp. 1925. 642 1. 
Gál .János: Jókai élete és írói jelleme. Berlin. 1925. 304 1. Voggenreiter. 
Imre Sándor: A családi nevelés főkérdései. Bp. 1925. 154 1. 
Karácsonyi János: Gróf Mailáth Gusztáv erdélyi püspök származása. Koloz-

vár. 1925. 16 1. 
Karácsonyi János: Szent László király élete. Bp. 1926. 130 1. Szent István. 
Koppányi Tivadar: A biológia modern problémái. Bp. 1925. 128 1. Athe-

naeum. 
Kühár Flóris: Bevezetés a vallás lélektanába. Bp. 1926. 206 1. Szent István. 
Mihályfi Akos: Giesswein Sándor emlékezete. Bp. 1925. 38 1. 
Miskolczy István: A középkori kereskedelem története. Bp. 1926. 224 1. 

Szent István. 
Radvánvi Sándor: A párbaj. Pécs. 1925. 32 1. 
Rákosi Jenő: A tragikum. Bp. 1925. 170 1. Franklin. 
Révay Mór .János: Jókai és a magyar ügy külföldön. Bp. 1925. 20 1. 
Révész Imre: A magyarországi protestantizmus történelme. Bp. 1925. 80 1 
Scipiades Elemér: Emlékezés Velits Dezsőről. Pécs. 1925. 40 1. 
Szémán István: Az újabb orosz irodalom. Bp. 1926. 212 1. Szent István. 
Takáts Sándor: Magyar nagyasszonyok. Bp. 1925. 540 1. Genius. 
Trikál József: A gondolkodás művészete. Bp. 1926. 220 1. Szent István. 
Trócsányi Zoltán: A régi magyar irodalom breviáriuma Gyöngyösiig. Ber-

lin. 1925. 104 1. 
Ifj. Zulawszky Andor: Petőfi—Ady. Bp. 1925. 108 1. 
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Fordítások. 

Bonseis Waldemar: Indiában. Ford. Sajó Aladár. Bp. 1925. 232 1. Franklin. 
James Oliver Curwood: Kazán, a farkaskutya. Ford. Szinnai Tivadar. Bp. 

19. 5. ICO 1. Genius. 
Joseph Conrad: Az árnyékvonal. Ford. Kiss Dezső. Bp. 1925. 160 1. Genius. 
Kristóf György: Mauriciu Jókai. Magyarból románra fordítot ta Bitay Árpád.. 

Cluj. 1925. 144 1. 
Lagerlöf Selma: Két Krisztus-legenda. Ford. Leffler Béla. Berlin. 1925. 98 1 

Voggenreiter. 
Merezskovszkij : Az antikrisztus Péter és Alexej. Két kötet. Ford. Kiss 

Dezső. Bp. 1925. 628 1. Frankin. 
В omain Rolland: A szerelem és a halál játéka. Ford. Kállay Miklós. Bp. 

1925. 128 1. Genius. 
Szent Ágoston Vallomásai. Ford. Vass József. Bp. 1925. Két kötet. 334 és 

360 1. Élet. 
We'ls: A szív titkos kamrái. Ford. Kiss Dezső. Bp. 1925. 192 1. Genius. 
Windelband Vilmos: Proludiumok. Ford. Szemere Samu. Bp. 1925. 214 1. 

Franklin. 

Egyéb könyvek. 

Lengyel Miklós: Tamás érdeklődik. Bp. 1925. 174 1. Pantheon. 
Minay Lajos: Jókai élete. Mezőtúr. 1925. 44 1. 
Radnai Béla: Az egyszerű gyorsírás tankönyve. Bp. 1925. 40 1. 
Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. Második kiad. Bp. 

1925. 202 1. Athenaeum. 
Szendrey Zsigmond: Zemplénmegyei néphagyományok. Sátoraljaújhely. 1925. 

20 1. 
Sik Sándor: Magyar cserkészvezetők könyve. Bp. 1925. 364 1. 
Temesi Győző: Cserkészkönyv. Bp. 19 5. 224 1. 
ТопеП Sándor: Emberi miniatűrök. Szeged. 1925. 250 1. 
Tower Vilmos: Levelek egy szülőhöz. Szombathely. 1925. 40 1. 

Karácsonyi kiadványok. 

Addig is, amíg az újonnan megje^nt kiadványok közül a szépirodalmi 
és irodalomtörténeti vonatkozású köteteket bővebben ismertethetjük, egybe-
állítjuk a most megjelent fontosabb újdonságok jegyzékét. 

A z A t h e n a e u m u M o n s á s r i . — Az Athenaeum kiadásában meg-
je'ent Ady Endre novelláinak gyűjteménye két kötetben. (Így is történhetik; 
Sápadt emberek és történetek.) A novellákat Földessy Gyula rendezte sajtó 
alá o'yan módon, hogy a két kötetben egyesítette Ady Endre eddig meg-
jelent elbeszélő köteteinek egész anyagát. (Sápadt emberek és történetek, 
1907; Űj csapáson, 1909; A tízmilliós Kleopátra és egyéb történetek, 1910; 
Így is történhetik, 1911; Muskétás tanár úr, 1913.) — Ugyancsak az Athe-
naeum adta ki Révész Béla ismert munkájának kiegészített második kiadását. 
(Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről.) •— Megje'ent az Ady-Múzeum két 
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kötete Dóczy Jenő és Földessy üvula szerkesztésében. Ez egyike a leg-
nagyobb szeretettel és körü'tekintő gondossággal készült forrásgyűjtemény-
nek. Egybeállítja mindazokat a szétszórt adatokat, amelyek Ady életére és 
költészetére vonatkoznak. — Párkányi Norbert jegyzeteivel megje'ent az 
ifjúság számára az Ady-versek magvarázatos kiadása. Végre egy gyűjtemény, 
melyet nem kell dugdosni az ifjúság elől. 

A G e n i u s ú j d o n s á g a i . — Ennek a vállalatnak áldozatkészségéhez 
fűződik Balassa Bá'int és Csokonai Vitéz Mihály összes munkáinak kritikai 
kiadása. Most közreadta Takáis Sándor nagyértékű történeti jellemképeinek 
gyüjtéményét Magyar nagyasszonyok címmel. A régi magyar vi'ág minden 
tiszteletet megérdemlő nőinek a'akjai megkapó erővel bontakoznak ki ebből 
a munkából. — Steier Lajos Ilaynau és Paskievics magyarországi szerep-
lését vi 'ágította meg történeti anyaggyüjteményében az eddig nem ismert 
levéltári adatok egész halmazával. — A fordítások közül Wells világtörté-
nete, Andersen meséinek teljes kiadása, Az ezeregyéjszaka könyvének VI. 
kötete s Romain Rollandtól a Szerelem és halál játéka jelent meg a válla'at 
kiadásában. 

A Szent-István-Társulat újdonságai. — A Szent-István Társu-
lat nagyhatású vál'alata, a Szent István könyvek, újabb értéke-s kötetekkel 
gazdagították a magyar tudományos irodalmat. Dávid Antal megírta Bábel 
és Assur történetét, Fejér Adorján a Római régiségeket, Balogh József 
Szent Ágostont mint le élírót ismerteti, Babura László Szent Jeromos életé-
ről, Karácsonyi János Szent László király életéről, Miskolczy István A közép-
kori kereskedelem történetéről, Szémán István Az újabb orosz irodalomról. 
Bán Aladár A finn irodalom történetérő], Trikál József A gondolkodás művé-
szetéről írt egy-egy értékes könyvet; ezekhez csatlakozik Kühár Flóris könyve: 
Bevezetés a vallás lélektanába. 

A P a n t h e o n ú j d o n s á g a i . — Ezek élén Kozma Andor történelmi 
regéje, a Honfoglalás áll. A magyar honalapítás eposza ez: méltó minden 
művelt magyar olvasó érdeklődésére. —• Goethe Reinecke Fuchs című elbeszélő 
költeményét Benedek E'ek dolgozta át az ifjúság számára Сsili-Csali-físala-
vári csalafintaságaiban. — Lengyel Miklós kedves ismeretterjesztő munkája: 
Tamás érdeklődik. — Dános Árpád és Kovács Gábor tudományos könyvo: 
A szociális eszmék fejlődés a modern szocializmusig. — A kölföldi tudósok 
munkái közül való Raoul Francé kötete: A föld élete. 

A F r a n k l i n - T á r s u l t ú j d o n s á g a i . — Bartóky Józsefnek két el-
beszélés kötete: a Jelenések és a Piros rózsák. — Színháztörténeti szempont-
ból jelentékeny mű Verő György könyve: A Népszínház Budapest színi életé-
ben. —1 Bákosi Jenő esztétikai tanulmánya, A Tragikum is megjelent ú j 
kiadásban. — Windelband Praeludiumait Szemere Samu fordítot ta magyarra 
megfelelő magyarázatokkal. 
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Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1925. évi április hó 

4-én tartott felolvasó üléséről. — Elnök: Négvesy László. 

Az elnök Greguss Ágost, emlékének szentelt kegyeletes szavakkal nyitja 
meg az ülést. Szigetvári Iván Greguss Ágostról tart felolvasást. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1925. évi május hó 
9-én tartot t felolvasó üléséről. — Elnök: Szász Károly. 

Galamb Sándor a drámai alfajok kialakulásáról olvas fel. Harsányi 
István újabb irodalomtörténeti kutatásairól számol be. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 19.5. évi november hó 
7-én tartott felolvasó üléséről. — Elnök: Néeyesy László. 

Az elnök az ülés megnyitása után kegyeletes szavakkal emlékezik meg 
a Magyar Tudományos Akadémia fennállásának jubileumáról - az ezzel kap-
csolatos Széchenyi István em'ékünnepről. Indítványára a Társaság e'hatá-
rozza, hogy feliratban üdvözli a Magyar Tudományos Akadémiát, Széchenyi 
István emlékét pedig jegyzőkönyvben örökíti meg. Az ülésen felolvastak 
Szigetvári Iván: Lévay József költészetéről és Gulyás József: Jókai és a 
kálvinista énekek kapcsolatáról. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1925. évi november hó 
7-én tar to t t választmányi üléséről. — Elnök: Négyesy László. 

1. Alszeghv Zsolt titkár bejelenti, hogy a Társaság a Gvadányi ünnepre 
táviratban küldte el ünnepi üdvözletét. Bejelenti továbbá, hogy Rédey Tiva-
dar bejelentette a választmányi tagságról való lemondását. A választmány 
a lemondást egyhangúlag tudomásul vette. 

2. Oberle József pénztáros részletes jelentést tesz a Társaság megnyug-
tató pénzügyi helyzetéről. 

Felelős szerkesztő és felelős k iadó: Pintér Jenő . Budapest, I., Attila-u. 1. 
Kir. M. Egyetemi Nyomda , Budapest .— Főigazgató: Dr. Czakó Elemér. 


