K Ö NYVISMERTETÉS.
A. Bartels: Nationale oder universale Literaturwissenschaft. München,
Calwey, 1915., 8-r. 140 1.
Adolf Bartels szükségesnek tartotta, hogy tanulmányt adjon ki a
nemzeti és az egyetemes irodalomtörténet viszonyáról. Az elfogulatlan
olvasó elvárhatná, hogy a világműveltség megrendülésének napjaiban a
szerző valami jelentékeny s a szó tudományos értelmében is alkalomszerű
kérdéshez szóljon a philologia szempontjából. Bartels röpiratának azonban
csak a czíme nagyotmondó, a tartalma igen alacsony színvonalú vitázás
egy kritikussal, a ki Einführung in die Weltliteratur
im Anschluss
an das Leben und Schaffen Goethes (1913.) ez. munkáját, sőt egész
irodalomtörténeti működését sajátos, az író pangermán és leplezetlenül egy
oldalú politikai szempontjai miatt elítélte. Bartels valósággal betegesen
öntelt méltatást ad működéséről, s kijelenti, hogy ha Goethe, az öreg,
feltámadna, ő is örülne világirodalomtörténetének (13. 1.), s hogy a leg
lelkiismeretesebb irodalomtörténetírónak saját magát tartja. (46. 1.)
Kritikusát azzal vádolja, hogy eladta tollát a liberálisoknak, ezeknek
pedig főbűne (Paul Heyset és Erich Schmidtet is közéjük számítja) az,
hogy a német irodalomtörténetet a semitismus kezére játsszák. Bartels a
fajelmélet valóságos hibbantja s kétségbe van esve a német társadalom
iparosodásán, a mi szerinte hanyatlás jele. Nagyhangú programmot tűz ki:
a német irodalmi szellemet meg kell tisztítani ugyanazzal a karddal, mely
lesújt az ellenségekre. Heinét revolver-újságírónak, Paul Heyset berlini
félzsidónak nevezi, Thomas Mannák nem a regényeit nézi, hanem az szúr
neki szemet, hogy anyja kreol nő. Betegesen ujjong azon, hogy a kiütött
világháború nyakát szegte az általános európai műveltségnek. Végre félre
teszik a németek Hebbelnek 1848-ból származó tanácsát »Liebt alle
anderen Völker mehr als euch selbst«, végre megszűnik a szellemi élet
szabad kereskedelme! A német humanismus gyökeres eszményét elítéli s
bűnül rója fel fajának, hogy annyi megértéssel és tisztelettel tanulmányozta
az idegen kultúrákat. Szüksége van-e azonban annak ilyen vásári szín
vonalú uszításra ? Oly kevés dicsőséget hozott-e neki a háború, a német
egység oly lazának és erőtlennek mutatkozott-e, hogy a német szellemnek
a világműveltség iránt való fogékonyságát bűnbakul kell előrángatni ?
Bartels a világháború szenvedelmeinek ótalma alatt le akar suttyomban
számolni néhány halott irodalomtörténészszel (elsősorban R. M. Meyert
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szidalmazza, azután Diltheyt kicsinyeli) s néhány élővel, a kik más fel
fogással dolgoznak, mint ő (Walzel, Simmel). Nemzeti ügygyé hamisítaná
a saját személyes gyűlölködését. Elvakultsága azonban nem képviseli a
közfelfogást úgy, mint a franczia Reynauldé hazájában (IK. XXV. 483.).
Siralmas látvány a fajtisztaság goromba lovagja, a mint másoktól nem
látott kísértetek ellen ront. Ha szabad volna komolyan venni fenekedését,
akkor mint a szellemi élet rendbontóját el kellene hallgattatni. De erre
nincs szükség. Elegendő számára azoknak szánakozó mosolya, a kik
komolyabb időszerű olvasmányt keresve, véletlenül végiglapozzák röpiratát.
Az irodalomtörténetírás mindenesetre megtagadja vele a közösséget, s a
világháború hozhat szellemi téren változásokat, de az irodalmi kritikát a
Bartelsének színvonalára nem fogja lealacsonyítani.
_,
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Jánosi Béla: A magyar aesihetika története. Budapest, 1914. 8-r. 55 1.
(Az aesthetika története, írta Knight William; angolból fordította Husztiné Rév
hegyi Rózsi. Kiadja a Kisfaludy-társaság, Budapest, 1914. ez. mű függeléke a
kötet 439—493. lapjain.)
Hogy vájjon a Knight műve érezhető hiányt pótol-e, lesz-e némi
hatása a magyar aesthetikai gondolkodásra annak a műnek, melyet máifordítója is több helyen kiegészíteni kénytelen, hogy általában az ellen
mondásokban bővelkedő mű magyarra átültetése megérdemelte-e a fárad
ságot és költséget: ennek eldöntése az egész mű megbeszéléséhez tartozik.
E helyen minket csupán a Knight módszere érdekel s ez is csupán azért,
mert Jánosi a magyar aesthetika történetének összeállításában a Knight
módszerét követi.
Knight az aesthetikai gondolkodás történelmének előadására vállal
kozott s ezt úgy oldja meg, hogy elmondja az egyes nemzetek aesthetikai
gondolkozásának menetét. Azt hiszi, hogy így műve nem lesz »az össze
függés nélküli bölcseség arany kincstára«. Véleményünk szerint azonban
a dolog úgy áll, hogy talán egyes problémák, gondolatok kapcsolata a
Knight módszerével jobban kidomborodik ugyan, de maga a középponti
gondolat széttöredezik apró csillámokba. így részletezőbb és könnyebb,
amúgy összefoglalóbb és intenzívebb a történetíró feladata.
A Jánosi nyújtotta összefoglalás, mint maga a szerző is megjegyzi,
aránylag még a Knighténél is részletezőbb. Nem alkalmazhatott olyan
magas mértéket, mint Knight, mert akkor a magyar aesthetika egész
történetében alig 5—6 név fordult volna elő. így azonban a Jánosit elő
nyösen jellemző pontossággal még százéves s névtelenül megjelent aesthetikai
értekezések sem maradnak felemlítés nélkül. Ha a Jánosi 1901-ben meg
jelent művének vonatkozó részeit (III. k. 4 6 1 - 4 7 9 . s 552. 1.) a szóban
forgó összefoglalással egybevetjük, kiderül a két módszer közötti különb
ség s az ebből folyó aprólékosság: tíz fejezete van ebben a magyar
aesthetika történetének. Oly gazdagságot kellene jelentenie e tíz fejezetnek,
hogy nagyon régi és fejlett tudomány sem dicsekedhetik többel. Ezúttal
azonban épen az ellenkezője érteti meg velünk az aprólékos, de pontos
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részletezést. (Ezzel a tartalmi pontossággal szemben rendkívül bosszantó
a sok sajtóhiba: Meier és Meir; Bouterweck és Bonterweck stb.)
A német válogató vagy popularis aesthetika követői után (Szerdahelytől—
Verseghyig) a Kantianusok (Márton Istvántól—Kötelesig és Brassaitól—
Hunfalviig), a Schelling hívei (Schediustól-—Nyíriig), a Schlegel követői
(Henszlmann), a Hegelianusok (Erdélyi Greguss), az egyezményesek
(Szontágh G.), majd Beöthy és tanítványai, a biológiai és értékelméleti
(Böhm) elmélet hívei kerülnek sorba az ismertetés rendjén, mondhatni,
teljes számban.
Maga az ismertetés a főbb gondolatok közléséből s az esetleges
kiindulás vagy kölcsönadó megnevezéséből áll. Sajnálható, hogy a legkiválóbbakról (Greguss Á., Beöthy, Böhm) aránylag rövid ismerte
tést adott.
Jánosi nagy jóakarattal, az alkalmazott alacsony mérték ellenére
is, reménységgel, bizalommal néz a magyar aesthetikai gondolkodás fejlő
désére. Bárcsak valóra válnék reménysége. Akkor talán majd egy későbbi
Knightnek lesz tudomása arról, hogy van magyar nemzet, annak voltak
•aesthetikusai. A mostani ugyanis erről mitse tud. Ép ezért is érdemes,
minket és idegeneket egyaránt eszméitető művecske a Jánosi összefoglalása.
KRISTÓF GYÖRGY.

Gorzó Gellért: Rádai Ráday Pál. Budapest, Athenaeum, 8-r. 200 1.
Ára 5 korona.
Gorzó kötete nem Ráday életrajza, mint a czíme után várhatnók,
csak adalék Rákóczi Ferencz jeles diplomatájának irodalmi munkásságához,
előmunkálat a monographia irodalomtörténeti részéhez. Mint ilyen azonban
nagyon becses munka, mely egyrészt módszerességével, másrészt új ada
tainak egész tömegével válik ki. Ez utóbbiak javarésze a Ráday-könyvtárnak nagyobbára átkutatatlan kincseiből került elő. A könyvnek három
érdekes fejezete folyóiratunkban látott napvilágot. Nem kisebb dologról
volt ezekben szó, mint a Lelki kódolási kiegészítő néhány imádság fel
fedezésén kívül arról, hogy Gorzónak sikerült Ráday Pál néhány virág
énekét is megtalálnia s ezzel igazolnia Arany János feltevését, hogy köl
tőnknek »ifjúsága nem folyt le figyelemre méltó kísérletek nélkül a
világiakban«. A jelen kötet mindezeken kívül közli Ráday Pál sajátkezűleg
összeállított könyvjegyzékét (könyvei során Petrőczi Kata Szidónia: Jó
illattal füstölgő igaz szívéi is ott látjuk) és két táblázatot az imád
ságok, illetőleg az imádságok és az istenes énekek kéziratainak egymás
közti összefüggéséről. Ez adalékokon túl — melyeket a függelékben
közölt — a könyv feldolgozza mindazt, a mit Ráday írói munkásságáról
tudnunk lehet. Az alapot hozzá az író felkészültségét méltató bevezetés
adja meg; Ráday önéletrajza nyomán szól Gorzó a költő tanulmányai
ról, egykorú és későbbi adatok s az említett könyvtárjegyzék nyomán
műveltségéről, melynek magvát leginkább theologiai és történelmi olvas
mányai adták meg.
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A könyv maga két részre oszlik. Az első s megfelelően nagyobb
rész a magyar és latin prózai — a másik, kisebb rész a költői munkákkal
foglalkozik. Mindkettő során figyelemmel van az eddigi Ráday-irodalomra
is. A Lelki kódolás kiadásai között adatszerűen megerősíti Négyesy fel
tevését az 1710-iki (valószínűleg kassai) editio princeps létezéséről. Az
imádságok méltatásának bevezetéséül az egész magyar imádságirodalom
nak összefoglaló áttekintését adja; ilyen terjedelemben talán nem volna
monographiába való, de mert az egész könyvet csak módszeresen
végzett tanulmányok összefoglalásának kell tekintenünk, s mert önmagában
is becses részlet, elismerésre méltó. A Bujdosásnak
Emlékezetkövéröl,
melyet sokan Ráday munkájának tartottak, kimutatja, hogy az II. Apafi
Mihályné alkotása; az ugyancsak neki tulajdonított Emlékiratot is végleg
kiküszöböli Ráday munkáinak sorából, viszont összes hiteles magyar
prózai munkáinak kiadásairól, illetőleg kéziratairól és a leveleknek jelen
tőségéről is szól. A latin művek legjelentősebbikének, a Recrudescuntmk,
keletkezése dátumául végérvényesen az 1704. év első napjait fogadja elr
a Descriptio tárgyalása során pedig megvilágítja Ráday hűségének
kérdését.
A második részben a költői művekre tér; a Lelki kódolás
szövegkritikáját elvégezve, helyesbíti Ferenczi Sári azon állítását, hogy
a kézirat és a kiadások között eltérés nincs; viszont igazolja Ferenczi
Sári feltevését, hogy egyik-másik ének az imádság átdolgozása. Bemard
doktor énekét részletesen összeveti forrásával s a Jézus nevéről írt két
szép éneket is középkori hymnusok átdolgozásainak tartja. Általában
pedig Ráday vallásos énekköltésének forrásait még ott is a középkori
hymnusokban, a zsoltárokban s részben protestáns dicséretekben látja,
a hol az Balassa követőinek egyik-másik költeményére emlékeztetne.
Épen ezért hajlandó ugyan elfogadni azt a csoportosítást, mely szerint
Ráday zárja be a főrangú lírikusok sorát, de olyként, hogy a Balassahatást megszakítva, nem táplálkozik a Balassa-iskolából, hanem az
ősforráshoz tér vissza s példát ad ez iskolától való független fejlődésre -T
inkább csak most megtalált mű-virágénekei fűzik szorosabban ez iskolá
hoz. Befejezésül latin verseiről s verstechnikájáról szól és ez utóbbit
fejtegetve, szembeszáll Jámbor Pál azon állításával, hogy már költőnk
is kísérletezett a rímes-mértékes formával.
Ezek főbb vonásokban Gorzó új eredményei. Módszeresen és kime
rítően fejtegeti tehát Ráday egész munkásságát; a dolgozat azonban
— ismételjük — nem alkot egészet, csak önálló tanulmányok gyűjte
ménye, mely adatszerűen foglalja össze mondanivalóit. A megírandó
Ráday-monographiához mindenesetre alapvető forrásmű lesz, mely minden
tekintetben kiegészíti Négyesy dolgozatát. Ezt teszi Irodalmi
tájékoztatójával is, midőn az egész Ráday-irodalmat gondosan összefoglalja. A szépen
kiállított kötetet képek és facsimilék díszítik és név- és tárgymutató
zárja be. A maga egészében, mint doktori értekezés a javából való.
GÁLOS REZSŐ.
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Heltai Gáspár: Háló. Kolozsvár, 1570. Kiadja Trócsányi Zoltán. (Régi
Magyar Könyvtár XXXVI.). Bpest, Akadémia, 1915. 8-r. 192 1. Ára 5 kor.
Heltai Gáspár Hálója, az erdélyi unitarismus hitvitáinak terméke:
támadás a Háromság hívői ellen, de főképen a katholikus papok és
pápa kegyetlenségének kipelengerezese. A nagyváradi disputát követó
három' unitárius könyv közül ennek az az egyháztörténeti jelentősége,,
hogy Heltai a segesvári disputa történetét is belefoglalta. Irodalomtörté
neti szempontból jelentősebbnek látszik az inquisitio szenvedélyes hangon
megírt bemutatása. Tudjuk, hogy Heltainak stílusa az elbeszélésekben
mennyire folyamatos, meséit milyen könnyeden bogozza, míg ellenben
a vitatkozás árja nála is legföljebb durva kifakadásokban pihen el.
Azok a részek, a melyekben e könyv vitatkozik, semmiben sem álla
nak a kor polémiái fölött: sőt Trócsányi Zoltán megállapításával szem
ben is hangsúlyoznom kell, hogy Melius sokszor világosabb, Dávid
Ferenc mindig színesebb; csak a párbeszédek elevenek, de a Háló polé
miájában azoknak sem jut hely, csak Heltai hosszadalmas magyarázgatását halljuk. A könyvnek főrésze (80—356 1.) Gonsalvus Reginaidus
Montanusnak a spanyol inquisitióról megjelent latinnyelvű könyvét tol
mácsolja; erről már Zsilinszky Mihály megállapította, hogy »inkább
a magyar viszonyokhoz alkalmazott rövid kivonat, szabad átdolgozás
ban, mérges reflexiókkal és szemléletes leírásokkal érdekesítve«. A magyar
viszonyokhoz való alkalmazás azonban alig egyéb, mint kifakadásoknak
közbeiktatása és az intő közbevetéseknek a magyar néphez fordulása.
Mivel Heltainak a magyar művelődéstörténet szempontjából annyira
becses Dialógusa, új kiadásban nem található, noha Heltai stílusának
magyarossága, sőt bizonyos mértékű művészisége is elénk tűnik abban,
szerencsétlen választásnak tartjuk azt, hogy a Régi Magyar Könyvtárban
a Háló jelent meg helyette. Az, a mit jelentőségének kiemelésére
a kiadó fölhoz, semmit sem magyaráz: semmi bizonyítékát sem látjuk
annak, hogy a Háló »a XVI. század irodalmának egyik legérdekesebb
terméke s korának hihetőleg egyik legolvasottabb könyve volt«. A kor
irodalmában — mint a Heltairól szóló irodalom idézéséből is kitűnik —
csak az a része vált megbeszélés tárgyává, a mely az egy-isten hívest
vitatja, s Bodnár is, 1 a kinek részletes tartalomközlése elkerülte kiadónk
figyelmét, Heltai életének egy mozzanata szempontjából foglalkozik vele.
Hogy a kiadó megállapítása téves, azt nem kell bizonyítgatnom: magá
nak Heltainak is minden más munkája érdekesebb és olvasottabb ennél.
A kiadó bevezető sorai közt azonban nemcsak ezen akad meg az iroda
lomtörténetíró szeme: hiába keressük a tárgyi magyarázatokat, a latin
könyv értékelését, az inquisitio mai tudományos megítélésének egy-két
sorban való összefoglalását, de még a történelmi és földrajzi szótárakból
nehezen vagy egyáltalán meg sem is kereshető városnevek magyarázatát.
A kiadó sorai kiemelik, hogy a fordítás a latin eredetiből készült, de
összevetésül a két munka tartalomjegyzékét közli, a mi igazán semmi
ről sem tájékoztat: hiszen a fejezetek czíme, de a széttagolásuk is vajmi
1

Bodnár Z.: A m. irod. tört. Bpest, 1891. I. 142—147.

122

ALSZEGHY ZSOLT

ritkán maradt változatlan e kor fordításaiban, abból tehát, hogy a fejezetek
czíme különbözik vagy egyezik, semmire sem következtethetünk. Az iro
dalomtörténeti résznek egyetlen érdemes lapja a fordító nevének meg
állapítása, de az idézetkészség itt viszont túlzó. A kiadó érdeklődése
nyilván a nyelvi szempontra irányult; részletesen szól Heltai helyes
írásáról és az adatok hosszú sorát hozza fel egy-egy szabályosság vagy
szabálytalanság bizonyítására. Ebből a szempontból a czimlaptalan
nyomtatványok nyomdahelyének meghatározására nagyon használható
adatokat nyújt ez a bevezetés is, mint már az é-jelölésről megjelent
nagybecsű nyelvészeti értekezése is. Elismeréssel kell illetnünk a szótári
összeállítást, mely a könyvhöz kapcsolódik.
A c 7 F r H Y 7o OT T
Hollaender Rózsi: Déry Julianna élete és költészete. (Német Philologiai
Dolgozatok, 15.) Budapest, Pfeiffer. 1915. 8-r. 62 1. Ára 2 K.
Magyar nyelven ez a rokonszenves kis tanulmány emlékezik meg
először a német naturalismus egy érdekes képviselőjéről, Déry Julianná
ról (1864—1899). Bajáról származott el gyermekkorában Bécsbe, innen
a múlt század kilenczvenes éveinek elején Párizsba kerül, megfordul Zola
és Daudet társaságában, majd Münchenben és Berlinben él a »legifjabb
Németország« ma már történeti alakokká vált írói között. Novellaíráson
kezdi pályáját, vannak figyelemreméltó drámai alkotásai, és számos mély
érzésű verse ma is megkap. Határozott tehetség, ha nem is olyan,
a minőből számos nem akadt volna abban a körben, melyhez tartozott.
Voltak sikerei s a müncheni naturalista írók között jelentékeny szerepet
játszott. Müncheni szalonjából indul hódító útjára az Intimes Theater,
mely Max Halbe ösztönzésére alakul a puritán és természetes színjátszás
szolgálatában. Déry Julianna Halbeval együtt lakásán játssza el
Strindberg egy darabját meghívottak előtt. A fiatalok atyamesterének,
M. G. Conradnak, Gesellschaft ez. lapja (1885—), mely G. Hartmann
első novelláját közli, 1893-ban az írónő arczképét hozza. Munkatársa
Brahm Ottó Neue Deutsche Rundschaujának, egy darabját Berlinben és
Münchenben sikerrel adják, s közvetetlenül halála előtt Paul Schlenther
•előadásra fogadja el a Pusztastürme ez. drámáját. Hű és odaadó gyer
meke volt korának: modern nő a szó akkori értelmében. Atyja, jómódú
alföldi bérlő, kitűnő nevelést juttat leányának, a ki később, midőn
a család elszegényedik, önállóan, tollából él. Hatottak rá a német iro
dalmi megifjodásnak franczia, skandináv és orosz sugallói, de nem válik
halvány utánzóikká. A naturalismus nyers szögletességei, újság-hajhászása,
problema-kergetése alig mutatkozik nála: a modern élet összeütközéseit
éles szemmel figyeli, de sok lírával és elmélyüléssel is. Van egy férfi
típusa, mely arra a városra vall, a hol felserdült: Bécsre, és a mely, úgy
tetszik, Schnitzlérnél sűrűn visszatér: a vonzódásában nem kitartó férfi
alakja. Önzésből, hanyagságból nem ragadja meg a szerető nőt s midőn később
visszatér hozzá, amaz már lelkileg, erkölcsileg megtört, vagy félre zuhant.
Lily Braun ismert emlékirataiban (Memoiren einer Socialistin)
elmondja találkozását Déry Júliával Berlinben, a kilenczvenes évek végén.
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Emez ideges nyugtalansággal hallgatja társaságban, hogy Lily Braun Goethe
vei foglalkozik. Őt a naturalismus láza hevíti, egy új világ tüzes sejtése,
szabadság követelése az életben s a művészetben. »Kitárni egész meztelenül és
leplezetlenül, a mi lelkünkben él . . . ezt akarjuk mi — mondja a vele
szemben álló írónőnek — kik fiatalok vagyunk és az életnek akarunk
szolgálni és nem holt, élettelen bálványnak!« Az igazság keresése, új
dolgok felfedezése — csupa olyan czél, melyet minden friss irodalmi
áramlat ismétel. Ha ma tudjuk is, hogy ez elvek legtöbbje nem vált
valóra, mégis meghatottsággal gondolunk azokra, a kiket a fiatalság
öntudata ennyi szenvedélylyel átjárt, hiszen e szép nekilendülés a szellemi
élet megújulásának ép oly örök formája, mint a milyen a természeti
életben a szerelmi illúzió. Déry Julia azok közé tartozott, a kik többet
éltek, mint írtak s ezért minden szavak mögött az élet intensiv hevét
s az élmény igazságát éreztetik. A művészet nála életprogrammot is
jelentett s boldogságot áldozott érte. Szenvedélyes művésziélek volt s
nem kötött compromissumot, hogy békés, polgári révbe érjen. 1899-ben
Berlinben öngyilkossá lesz. A naturalista írók között nem ő az egyetlen
meghasonlott. Az előttünk fekvő tanulmány sok finomsággal elemzi
munkáit, életének a modern nőre jellemző küzdelmességét s gondosan
állítja be működését az irodalmi környezetbe. Természetérzésének és
temperamentumának a magyar földbe nyúló gyökereit is hangsúlyozza.
Ha a czímlapon nem látnók, hogy a dolgozat egy philologiai gyűjte
ményben jelent meg, el sem hinnők, hogy doktori dissertatio. Mint
ilyen, örvendetes bizonyítéka annak, hogy az egyetem modern philologiai
seminariumában a külföld újabb irodalmi mozgalmait tudományos szem
pontból, elevenen és magyar vonatkozásaik számbavételével tárgyalják.
S A S ANDOR.

Koszó János: Fessler Ignácz Aurél élete és szépirodalmi működése. (Német
Philologiai Dolgozatok. 14.) Budapest, Pfeiffer, 1915. 8-r. 72 1.
A magyar irodalomtörténet szempontjából Fessler német nyelven
írott magyar története s magyar tárgyú történeti regényei, mint költőink
által sokat forgatott s eléggé használt források bírnak fontossággal.
Történeti munkái ép azért hatottak termékenyítőleg romantikus történeti
költészetünkre, mert Fessler írói tehetség volt s meg tudta eleveníteni
a drámai helyzeteket a múlt rajzában. Koszó dolgozata a hazai német
philologia tartozását rója le azzal, hogy Fessler egész szépirodalmi tevé
kenységének méltatását nyújtja. Meglehetős jellemző készséggel s alapos
tanulmány alapján rajzolja hányt-vetett életét, jellemének és sorsának
szélsőségeit. Fessler, mint kapuczinus kezdi pályáját s mint evangélikus
püspök fejezi be. Katholikus pap létére jozefinista elveket hirdet s a
jezsuitákat támadja. Mint író csodálja, sőt követi a sejtelmes Novalist
és Schellinget, a romantikusok módján elnyújtott bölcseleti fejtegetések
kel bővíti regényeit, de ugyanakkor, mint berlini lapszerkesztő, a lapos
felvilágosodás szolgálatában kipelengérezi Novalis társát és barátját:
Schlegel Frigyest. Általában sokféle hatást fogad be a Sturm und Drang
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irányától és Wielandtól kezdve Goetheig, de a hatások nyersen' mutat
koznak nála. Ugyanez látszik széleskörű philosophiai tanulmányokból
inkább összetoldott, mint leszűrt világnézetén. A maga korának átlag
regényeit szaporította (1780—1810), melyeket buzgón olvastak. Fessler
ókori és magyar tárgyakat választ (Attila, Mátyás, Árpádházi nagy
királyok) s a lovagi románnak elnyűtt eszközeivel igyekszik hatni.
Hosszas kitérései korának társadalmi és erkölcsi problémáira a regények
történeti hűségét és valószínűségét csorbítják. Egy-egy művébe annyi
különböző fűszert vegyít, hogy ezek semlegesítik egymást s az egész
alkotás meglehetős ízetlen marad.
c „ ANnOR

Magyar könyvészet 1901—1910. Szerkesztette Parik Géza. A M. T. Aka
démia támogatásával kiadja a Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. I—IV.
füzet (Aba János—Flammarion Kamill). Budapest, 1915. Legn. 8-r. 320 1.
Egy-egy füzet 3 K.
Petrik legújabb könyvészeti munkája, melynek első négy füzete,,
az anyagnak vagy egy ötödrésze van előttünk, nem szorul arra, hogy
a magyar irodalomtörténetíróknak bemutassuk vagy ajánljuk. Maga
a név: Petrik, már fogalommá lett, jelenti-egy bizonyos meghatározott
időközben megjelent magyar könyveknek, hírlapoknak, folyóiratoknak,
atlaszoknak és térképeknek pontos, kimerítő jegyzékét. Az irodalom
történeti kutatásnak olyan segédeszközei ezek az újabban tízéves közök
ben megjelenő hatalmas kötetek, a melyek nélkül dolgozni nem lehet.
Köszönet illeti a lelkes, nagyszorgalmú szerzőt, hogy nem retten vissza
ettől az óriási munkától, s a magyar könyvkereskedők egyesületét, vala
mint a M. T. Akadémiát, hogy a munka megjelenését eddig s ezután
is lehetővé teszik.
Az új kötet az előbbiek nyomán halad. Két részből fog állani,
a könyvczímeknek betűsoros jegyzékéből s egy tudományos szak- és
tárgymutatóból. Ez az utóbbi rész csak később kerül sorra, így egy
előre pusztán a szerző élőszóbeli közlése alapján jelenthetem, hogy az
eddigieknél gazdagabb lesz, főként a tárgymutató, mely a külföldi
bibliographiai munkákban igen kedvelt vezérszavak szerinti csoportosítást
teljes mértékben érvényre juttatja. A folyamatban lévő első résznek két
külön is megemlítendő érdeme van — hogy az önállóan, könyvalakban
megjelent művek czímeinek közlésében megközelíti a teljességet, azt nem
emelem ki, ez minden bibliographiai műnek kötelessége és nem érdeme.
De az egyfelől, hogy a könyvárusi forgalomba nem került és így nehe
zen összegyűjthető doktori dissertatióknak és különnyomatoknak czímeit
is adja, másfelől — s ez még Petrik 1886—1900-as kötetéhez képest
is újítás— hogy visszatér ahhoz az eljáráshoz, melyet az 1712—1860
közt megjelent művek négy kötetes bibliographiájában követett: közli
a folyóiratokban megjelent értekezések czímeit is az illető folyóirat
czímszava alatt. Hogy ez mit jelent, s mennyire megkönnyíti a mun
kánkat, mikor az egyes folyóiratok története mindeddig nincs földolgozva
s részletes tartalommutató vagy egyáltalán nem készül újabban hozzá-
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juk (p. o. a Budapesti Szemléhez, IK.) vagy csak nagyon elkésve
(EPhK., Századok), azt nem szükséges bővebben fejtegetnem.
A doktori dissertatiók és a különnyomatok összeállítását illetőleg
tettem egy pár próbát: az eredmény igen megnyugtató. A keresett
•doktori értekezéseket kivétel nélkül megtaláltam, a különnyomatok közül
azonban egy-kettő hiányzik [p. o. az én egyik művem: Az utolsó
nemesi felkelés a magyar irodalomban (év nélkül, 1909)], a mi ért
hető és menthető, hiszen egy részük igen kis példányszámban (25, sőt
10 is) jelen meg. Fölveendőnek tartanám azonban, ha nem is mint
önálló czimszavakat, legalább utalás alakjában az iskolák értesítőjében
megjelent értekezéseket s a Népszerű Főiskolai Tanfolyamnak gyakran
értéket képviselő syllabusait.
Általán, s ez minden dicséretnél többet mond, a szerző egyesíteni
tudta a gyakorlati és a tudományos szempontot, vagy még határozot
tabban szólva: Petriknek volt ereje művében megvalósítani a tudomány
nak azokat a követeléseit, melyeket a kereskedelem nem ismer magára
nézve kötelezőknek vagy hasznosaknak, s azért nem is vet reájuk ügyet.
A bizonyítékokra utaltam föntebb, most csak a tényt állapítom meg.
A mű egyes füzetei a szerzőnél (Budapest, II., Donáti-u. 49) rendelhetők meg.

CSÁSZÁR ELEMÉR.

HELYREIGAZÍTÁS.
Az IK. XXV. évfolyamában, a 481 —2. lapon Csokonai búcsúfa Somogytól
czím alatt egy költemény jelent meg, a melyre nézve kötelességem néhány meg
jegyzést tenni.
1. A költemény közrebocsátója, Noszlopy Tivadar, nem említi meg, hogy
Csokonainak ezt az állítólagos művét már egyszer kiadta, a Budapesti Hírlap
1911. évi 269. számában; még kevésbbé említi meg, hogy én ugyanabban a lap
ban, a 271. számban .kétségbe vontam a költemény hiteles voltát. (Főbb érveim
voltak: Csokonai sohasem írta, de nem is hitte, hogy Lilla öt megvetette; édes
anyjának említése és közvetetlen szerepeltetése ellenkezik az akkori költői föl
fogással ; több ríme nem méltó Csokonaihoz ; több szava, így: értelem, méltat
az érdemesnek tart értelemben, fölkarol igen újszerű.)
2. Kétségemet az újabb közlés még fokozta, mert az IK.-ben közölt szöveg
eltér a Budapesti HírlapétóL így a költeményt továbbra is csekély értékű hamisí
tásnak kell tartanom mindaddig, míg a költő eredeti kézirata elő nem kerül,
az pedig sohasem fog előkerülni!
3. Végül megjegyzem, hogy a Veres Izrael uramnak szóló írás is meg
jelent a Budapesti Hírlap 1911. 273. számában.
KARDOS ALBERT.

