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Adynál azonban — jegyzi meg — csak a rombolás vágya érezhető. 
Mindez nem akadályozza, hogy a következő lapon Adyról is ezt 
írja : ». . . az ő hazafisága . . . lelke mélyén faj szeretetből fakad.« 
Dicséri Adyt, mint a ki a mámoros hangulatot kitűnően tudja érzé
keltetni ; de néhány sorral alább már azt állítja, hogy : »Mámoros 
versei inkább fanyarak, mint jókedvűek.« Elismeri, hogy Ady 
symbolismusa nem egyszer mesterkélt, hogy aztán ugyanezt a 
symbolismust szükségszerűen őszintének jelentse ki. 

Talán Ady egész költészete hatott az íróra, hogy ő is képtelen 
mondatokban és kifejezésekben gyönyörködjék. Azt írja: »Árgyilus, 
az álmok királya, ki a jövendőnek méhében az ifjúság lelkében 
szunnyad.« Mi ez? Aztán beszél »babona-teremtő tehetség«-ről, 
mely új képtelenségre felhívjuk az ethnographusok figyelmét ; 
beszél »passiv akarat «-ról, az »örömmámorba fúló élet halálvágyá
ról« stb. Annak sincs helye, hogy ilyen paradoxonokkal bosszantsa 
olvasóit: »Azért akar (t. i. Ady) mindenáron megbarátkozni a 
halállal, mert nagyon szeretne élni.« 

Tovább megyek. Még a mondatfűzés természetes logikáját is 
elveti magától. P. o. : »A pénz nagy kerítő, neki azonban csak arra 
való, hogy azt örömre, borra és nőre váltsa.« Vagy : »Holott a jó 
szimbólumnak az érzékiesítés által a megértést kell elősegítenie. 
A szimbolista művész tehát már születésétől fogva hajlamos a szim-
bolizálásra.« 

Ügy hiszem, Ady megítélésénél elsősorban azt kellene meg
állapítani, mennyi benne az idegen hatás, sőt az egyenes utánzás ; 
mert a ki annyira keresetten és kimondottan akar egy kívülről jövő 
irányt meghonosítani, ott nem elég, ha önmaga tükréből vizsgáljuk. 
Ám Loósz István könyve akkor se elégít ki, ha különálló termé
szeti jelenségnek is tekintjük Adyt s úgy foglalkozunk vele, mint 
a zoológus, a kinek egyforma tárgyilagossággal kell a vizsgálandó 
állatot leírni, akár oroszlán vagy sasmadár, akár skorpió, pók, 
csótány vagy varangyosbéka, a mitől mi, laikus emberek, undoro
dunk vagy borzadunk. VÉRTESY JENŐ. 

Szentkláray Jenő : Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái. Emlé
kezés Délmagyarország első magyar történetírójáról. Budapest, M. T. 
Akadémia, 1914. (Értekezések a tört. tűd. köréből. XXIII. k, 8. sz.) 
S-r., 107. 1. Ära 2.50 K. 

Bárány Ágoston érdemeit és jelentőségét kellően csak akkor 
méltányolhatjuk, ha működésének nem az egész nemzetre gyakorolt 
hatását keressük, hanem pusztán azt a tevékenységét, a melylyel a 
Bánát elmaradt szellemi életét fellendítette, emlékeit kutatta, múltját 
felderítette. Ez a szempont vezette Délmagyarország történetének 
mai legjobb ismerőjét, Szentkláray Jenőt is Bárány életének és 
működésének vizsgálatában. A felvidékről, a hol Patak irodalmi 
élete és Kazinczy egész munkássága teremtettek kultúrvilágot, 
1825-ben a nemzetiséglakta déli határra került megyei tisztviselő a 
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nemzeti újjászületés hajnalán, Széchenyi és Kisfaludy Károly korá
ban, fiatalos lelkesedéssel teremtett itt érdeklődést a művelődési 
mozgalmak iránt, bele tudta vonni vármegyéjét a magyar közélet 
küzdelmeibe s ezzel is, írói munkásságával is példát adott a követ
kező nemzedékek délvidéki vezető szellemeinek, Fábián Gábornak, 
Pesty Frigyesnek, Ormós Zsigmondnak. 

Munkáit az Akadémia figyelmére méltatta, mikor őt 1836-ban 
tagjai közé választotta, az utókor felhasználta kutatásaiban, de 
azok szerzőjével sem Toldy megemlékezése óta az Akadémia, sem 
az irodalomtörténet többé nem törődött. Szentkláraynak, a ki több' 
mint három évtizedig gyűjtötte e monographia adatait, egészen 
töretlen úton kellett megindulnia; az ország minden részéből, a család 
tagjaitól, levéltárakból és a szóhagyományból merített, hogy az élet
rajzot lehető pontosan megírhassa. Fáradozásainak eredményéül most 
megjelölheti a helyet, mely Bárány Ágostont a magyar művelődés 
múltjában megilleti. Életrajzának minden részletét a lehetőségig 
felderítette. Egy-egy leánynévhez fűződő ifjúkori emlék tovatűnő-
szerelmekről és házasságának története ezután is homályban marad 
ugyan, de ezek a lírájával is részben kapcsolatos adatok már ezután 
is aligha fognak elékerülni. Egyrészt, mert a szabadságharc dél
vidéki eseményeinek áldozatul esett író irományainak jórészét elásta,, 
másrészt, mert e nevek egyikét-másikát Szentkláray koholtaknak,, 
viselőjüket a költői képzelet szülötteinek tartja. 

. Bárány Ágostonnak élete is, működése is két nagy fejezetre 
oszlik. Az egyik a borsodi nemes ember foglalatosságainak korszaka,. 
a mely javarészt Miskolczon játszódik le ; itt született 1798 deczem-
ber 28-án, itt járta iskolái javarészét (a philosophiát és jogot Egerben 
végezte), itt kezdte megyei pályáját s az esküdtséget megunva,. 
Pesten 1821-ben szerzett ügyvédi oklevelével itt nyitott a szegény 
emberek pereit ingyen végző irodát. Pályájának jelentősebb fele 
akkor kezdődik, mikor 1825-ben Torontálban tűnik fel, a hova 
eddig ismeretlen körülmények vetették. A Jókaitól is kigúnyolt, 
a köztudatban is szigorúan bírált Niczky idejében került ide s csak
hamar itt is a megye szolgálatába állván, két évtized alatt tisztelet
beli aljegyzőből a szabadságharcz idejében a vármegye második 
alispánjává lett. De e két tized foglalja magában kulturális szerep
lését is ; itt fejlődött agitátorrá és történetíróvá a költő. 

Bárány ugyanis mint Kazinczy körének egyik lírikusa tűnt fel. 
először, 1820-ban ; akkor fordul először levélben verseivel Kazinczy
hoz, mikor annak vezető szerepe már lehanyatlóban volt. A kevesek 
közé tartozik, a kiket a széphalmi mester óvatos kritikával fogad, 
ha munkásságra biztat is. Költeményei és egy elbeszélése (A hálátlan 
sziv áldozatja), melynek értékét Szentkláray a Különös végrendelet 
(1818) és a Tihamér (1825) mellett talán kissé túlozza, az Aurorá-
ban, Hébében, Koszorúban, és az Urániában, jelentek meg. Egy népies 
verset (Becskereki) tévesen tulajdonit szóhagyomány alapján Bárány
nak szerzőnk : az alatta levő Csaba Vörösmartynak szokott álneve,. 
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s a költemény meg is van Vörösmarty gyűjteményes kiadásaiban. 
Bárány történeti munkássága sokkal jelentékenyebb volt. Nem 
forráskutatásai teszik azzá, hanem mert velük egyrészt (az élet
rajzokban) a nemzeti érzés ébrentartásához járult hozzá, másrészt 
(a megyei monographiákban) Délmagyarország történetírását indí
to t ta meg s példát adott a nála avatot tabbaknak. Ennek megálla
pítása is Szentkláray érdeme, a ki nem bíráló, hanem ismertető
munkát végezve kiemeli Bárány emlékét a múlt homályából és 
rámuta t a helyre, mely őt munkásságáért megilleti. 

DR. GÁLOS REZSŐ. 

Szivekel ujitó bokréta. 18. évszázbeli dal gyűjtemény. Kiadta Ver
senyt György. (RMK. 35.) Budapest, Akadémia, 1914. 8-r. 180 1. Ára 3 K. 

Irodalmunk érdemes munkása, Versényi György, egy nagy, 95 vers
ből álló kéziratos gyűjteményt födözött föl Kolozsvárott, a melyet 
most teljesen szövegében közrebocsát az Akadémia Régi Magyar Könyv-
/arában. A sajtóhibáktól nem ment kiadás mai helyesírásai adja a 
szöveget. Nem vagyunk elvi ellenségei a régi szövegek átírásának; ha 
a közlés nagyobb közönségnek van szánva, a tökéletlen helyesírás 
hibáinak és sallangjainak kiküszöbölése a műélvezet biztosításának 
egyetlen módja; de pusztán szakembereknek készült kiadás tartsa meg 
az eredeti különösségeit, ha mint jelen esetben is, nem teszi vele kocz-
kára a szöveg teljes megértését. Egy-egy helyesírási sajátosság nem várt 
fogódzó valamilyen vitás kérdés eldöntésében! Egypár helyen a kiadö 
pótolta a tollban maradt szótagokat; kár hogy többnyire csak jegyzet
ben számol be róla s a szövegben nem tette a pótlásait zárójelbe. 

A versek egy részét a kiadó jegyzetekkel kíséri. Egyrészt —- a 
szakember számára rendszerint fölöslegesen — a szokatlanabb szavak 
magyarázatát adja, másrészt megállapítja, hogy az eddig ismert vers
gyűjtemények és kiadások közül melyekben található meg az illető köl
temény a maga egészében vagy legalább részleteiben. Összevetései a ver
sek egyes soraira ritkán terjednek ki, de alaposságuk, kimerítő voltuk 
így is megérdemli a méltánylást. A bevezetésen meglátszik, hogy költő' 
munkája, akit megkapott a közölt versek színes, költői nyelve, merész 
fordulatai, szokatlan versfűzése, s így philologiai tájékoztató helyett statisz
tikai és verstani megjegyzésekkel szolgál. Sajnáljuk ezt a hiányt, mert 
a gyűjtemény az érdekes, megoldásra váró kérdések egész sorát foglalja 
magában. 

Az első, a legfontosabb, mi tulajdonképen ez a gyűjtemény ? Hogy 
másolat, még pedig nem annak az A. D. jegyű költőnek másolata, a ki 
a verseket 1780-ban összeírta, azt a sok értelmetlen másolási hiba 
bizonyítja. Hogy ki volt maga az ismeretlen összeíró, azt nem tudjuk, a nyo
mok arra utalnak, hogy erdélyi, valószínűleg kolozsvári református főis
kolai növendék, a ki tanulmányai végeztével külföldi útra készült. * 

1 Egy-két katholikus vallásos ének is olvasható a kötet végén, de ez 
nem elég cáfolat. 


