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. az okat falta. Az is nagyon értékes megállapítása Riedlnek, hogy Gusztáv Frey
tag Die verlorene Handschrift c. regényének főgondolata a Szent Péter 
esernyőjéével azonos. Freytag regénye akkoriban friss irodalmi élmény volt 

• (1864). A világirodalmi utalások, a szellemes megjegyzések olvastán mély bánat 
fog el bennünket. Mily kár, hogy Riedl maga érett művészetével nem alakíthatta 
könyvvé Mikszáth-élményeit. A fentiek ellenére is hálát kell éreznünk azok 
iránt, akik kegyeletes gonddal tették közzé nagy tudósunknak ezt a nyomdára 
ki nem dolgozott alkotását. 

3. Mikszáth mélységes hatásának egyik legérdekesebb nyilvánulása, 
hogy egész pályáján, annak elejétől fogva s halála után is, mindig voltak 
hívei, akik nemcsak szerették, hanem rajongtak érte s elolvasták minden 
sorát. íme most is, 30 évvel a költő halála után, egy kitűnő jogász, dr. 
Kráhl Vilmos ügyvéd 161 lapnyi könyvet ír és ad ki Mikszáth a jogász 
címmel. E könyv már mint tünet is érdekes jelenség. A szerző elolvassa 
a költőnek valóban minden sorát, s e hatalmas anyagból a jogi és közigazgatási 
vonatkozásokat kiemelve megállapítja, hogy a költő korának jogi színvonalán 

-állt, nemcsak hiba nincs benne jogi szempontból, hanem még alapos és 
teljes ismeretei is voltak. A jogi szempontból laikusok tudtak, hogy Mikszáth 
mint esküdt, éveken át részt vett a magyar jogi életben s. azután azt is, 
hogy pl. a válási probléma-körben nagy jártassága volt (Különös házasság). 
A költő kedves bonhomiája miatt azt hittük, hogy jogi tudása is csak annyi, 
amennyi tréfáihoz feltétlenül szükséges volt. Most e könyv a jogi ismeretek 
alaposságával döntő bizonyítékot szolgáltat arra a tételre, hogy Mikszáth 
minden írása életbéli, vagy legalább is könyvbeli élmény volt. 

A szerző Mikszáthon túl a róla szóló irodalmat is jól ismeri. Az iro
dalmi mükedvelöség főleg a kissé erőszakolt nem-magyar analógiákban 
jelentkezik, a kissé jogászi ízű stílusban s egyes idézetformákban. A szerző
től a könyv végén megjelölt sajtóhibákon kívüi is akad egy-egy. Mikszáth-
nak nincs Gondolat és írás c. könyve. Talán a szerző a Babitséra gondol. 
A Homályos ügyve nem hathatott az eszlári tárgyalás, mert ez 1882—83-
ban volt, Mikszáth elbeszélése pedig először az Elbeszélések c. kötetben 
jelent meg 1874-ben, változata, Az apám ismerősei 1878-ban. Annyi bizonyos, 
hogy e könyv szerzője, a költő igaz rajongója, jogi szempontból is megvilágítva, 
csak fokozta Mikszáth éietmunkájának megbecsülését. 

RUBINYI MÓZES. 

Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok. Pécs, kiadta 
Baranya vármegye közönsége, 1940. I—III. k. 8-r., XXVIII, 802; 4 l 5 ; 623 1. 

Bánó István: Baranyai népmesék. Budapest, kiadta a Pázmány-egyetem 
bölcs, karának magyarságtud. intézete és a Franklin-társulat. 1941, 301 1. 

A Kisfaludy-Társaság Magyar Népköltési Gyűjteménye, amely — Erdélyi 
János kezdését is idesorolva — majdnem évszázados múltra tekinthet vissza, 
részint anyagi okokból, részint mert egy-egy hivatott irányítója, a vállal
kozásnak lelke kidőlt a sorból, már régóta s újból szünetel. Változó nemze
dékek változó célkitűzésekkel jelölték meg a népi kultúra megnyilatkozásainak 
anyaggyűjtését s az irodalomtörténet a vele párhuzamosan fejlődő etnográfia 



KÖNYVISMERTETÉS 309 : ' 

is más-más: a költőiség kérdése után tárgy történeti problémák és szellem
történeti feladatok szempontjából nézte a gyűjtést; de mindegyik hangoztatta 
a gyűjtés fontosságát és sürgősségét. Az anyag miként való összegyűjtésének . 
kérdése az elmúlt évtizedekben kialakult, az irodalmiság szempontja eltűnt: 
adni úgy, ahogyan kapjuk — régóta elfogadott álláspont s bizonyos, hogy 
ennek a viaszlemezen való felvételek a legjobb módjai. De mert e költséges úton« 
mindent fölvenni nem lehet s részben talán szükségtelen is, köszönet illeti • 
meg Baranya vármegye volt alispánját, Fischer Bélát, hogy erélyes elhatáro
zásával lehetővé tette vármegyéje egész népköltési anyagának mennél alapo
sabb összegyűjtését— s utódját, Horváth Istvánt, hogy e mintegy 100 ívnyi. 
anyagnak közrebocsátását meg is valósította. A folklóré régi munkásának, 
Berze Nagy Jánosnak személyében hivatott és lelkes társat találtak a feladat 
lebonyolítására. Az ö ernyedetlen fáradozásainak eredménye a három testes 
kötet, amely a vármegye közönségének áldozatkészségéből napvilágot láthatott. 
Keresztmetszete e kép a ma élő népi irodalmi kultúrának. Természetesen 
nem minden van benne, ami él: sok évi és sok íves gyűjtéssel népdalok, 
vagy népmesék szaporodott számban jelentkeznének; de ilyenformán végük, 
sohasem lenne. E nélkül is a legnagyobb és legteljesebb gyűjtemény, amely 
egy vidék területéről napvilágot látott s amelyet elsősorban mint anyag
gyűjtési, sőt anyaghalmazt köszöntünk szívesen. A gyűjtésnek irányítója' 
Berze Nagy volt, az anyag egy jó részének gyűjtője is; munkatársai leg
nagyobb részükben tanítók. A gyűjtés minden irányba kiterjedt: népi játé
koktól népdalokon és népballadákon át népmesékig, trufákig, szólásformák-
tól és táj szavaktól babonákig. Eléggé nem méltányolható, hogy a népdalokat,. 
énekeket a dallamokkal együtt közli, egyik-másik mesemondónak vagy nóta
fának képét is adja (helyes' lett volna betlehemesekröl, regösökről, általában 
alakoskodásokról is több képet mellékelni.) A gazdag anyag csoportosítva 
került kiadásra s minden csoporthoz jegyzeteket írt a szerkesztő. A jegy
zetek szűkszavúak, de így is utalnak az eddigi ismert szövegváltozatokra 
s a tudományos Összehasonlító és tárgy történeti irodalomra. A szerkesztő 
azonban maga is eleve megjegyzi, hogy ekkora anyagnál csak a leglényegesebb 
útmutatásról lehet szó, nem pediglen az anyag teljes földolgozásáról. Ez nem 
is lehetett föladata. Hogy ez a tekintélyes gyűjtemény, a maga nagy ará
nyaival miben hozott újat, mennyire látszik meg a népbagyományokon a 
város, a világháború, a fejlődés változtató hatása, tárgy és pl. dallamok szem
pontjából mit jelent ez a keresztmetszet, népnyelvi kutatások szempont
jából mond-e valamit a nyelv életéről — fölvetődő sok ilyen kérdés még 
feleletre vár. A feleleteket a tudományos feldolgozás fogja megadni. Egye
lőre csak az anyaggyűjtés gyümölcsét fogadjuk köszönettel, egy becsületes, 
hazafias törekvés fáradságos megvalósítását köszöntjük; hogy a gyümölcsnek 
van-e sok íze, zamatja, édessége, azt majd egyenkint való megízlelésük dönti el. 
Magáról a gyűjtésről azonban megmondhatjuk, hogy az természetesen hete
rogén. Természetesen, mert hiszen a lejegyzők sem egyformák s a lejegyzés 
mikéntjéről a szerkesztő nem tájékoztat bevezetésében; s még kevésbbé egy
formák a hagyományok hordozói és közvetítői. Berze Nagy János maga mondja 
el, bogy a falu zárt társadalmában élő ember már csak mint emléket idézi. 
a hagyományt s mint újsághírt adja tovább: a tanyai ember szavában élő 
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valóság maradt a maga öröksége, amely eredeti frisseségében szólt. Kár, 
hogy a szerkesztő a hagyományokról és átörökítöikről, örizöikről keveset szól. 
A nevek, amelyek mellett néha az sincs ott, hogy hány éveŝ  az illető s csak 
néha van ott, hogy tud-e írni-olvasni, nem mondanak semmit. Ennél sokkal 
többet szeretnénk róluk tudni s például a meséket a mesemondók szerint 
csoportosítva, érdekesebb képet kaptunk volna ebből a szempontból is. 
Az öreg 75 esztendős Hadnagy István, vagy a 38 éves Gilice János meséi 
egyrakáson többet mutattak volna. S ha Berze Nagy megpróbálta, hogy Alsó
egerszegen és Hosszúhetényben ugyanazt a mesét más-más mesemondótól 
lejegyezze, a stereotíp részek megismerésének kedveért érdekes lett volna 
egy mesét más-más tanítóval ugyanattól a mesemondótól többször meg
hallgattatni és lejegyeztetni. Az Aarne-Thompson-számokat a jegyzetekben 
így is adja: ezek kedvéért kár volt a mesék sorrendjét is hozzájuk alkal
mazni. Ezek, az utólag úgysem változtatható hibák nem rontják azt a véle
ményünket, hogy a folklóré e régi, érdemes tudósának sok köszönettel kell 
adóznunk e három hatalmas kötetért. 

A nagy gyűjteményt jól egészíti ki Bánó Istvánnak most megjelent 
könyve, amely — miként amannak II. kötete — szintén baranyai népme
séket közöl. Szempontjai, épen a mesegyüjtés módját illetőleg, Berze Nagyéival 
önkéntelenül is ellentétesek: őt, bevezetése szerint, a Marót Károly által 

. rokon tudományban kijelölt cascendens» módszer, az ember, a mesemondó, 
a mese egyéni születésének mikéntje érdekli. E tekintetben bizonyos tehetség
típusokat vet föl s az élő mese miként való fölépítése, a mesemondó for
dulatossága, eredetisége szerint osztályozza őket, épen azért tulajdonít fon
tosságot a mesemondó egyéniségének is. Ilyen alkotó-mesemondót mutat be 
a hamarosan elhunyt Vágyi Jánosban, akit kissé érzelmesen ismertet s 
akiből «okvetlenül nagy író lehetett volna» — meséje valóban sok szépséget 
mutat. Egy másik mesemondó járatlanabb utat jár, sok színességgel, beszi
várgott modern elemekkel tarkázza meséit. Velük szemben áll a reprodukáló 
típusú mesemondó s az anekdoták, trufák hordozója. Banő a mesélés stílu
sának s a mesemondó egyéni szokásainak finom megfigyeléseivel hallgatja 
s jegyzi le a meséket, modern szempontjai érvényesülnek a kiadásban, amely 
viszont a jegyzetekben a legszükségesebb irodalmat is megadja. Meséi 
élvezetesek, mert jó mesemondókat tudott keresni és találni s szerencsés 
körülmény, hogy több olyan mesét is közöl, amelyet más lejegyzésben, 

•de szintén Baranyából, Berze Nagy János gyűjteménye is közreadott. 
INCZE JÁNOS. 

Szabó Géza: Geschichte des ungarischen Coetus an der Universität 
Wittenberg 1555—1613. Halle a/S., Akademischer Verlag, 1941. 8-r., 158 1. 

Az 1502-ben alapított wittenbergai egyetemen már két évtized múlva, 
'tehát még a mohácsi vész előtt megjelennek a magyar diákok. Lampe szerint 
egy Szentantali Gergely nevű ifjú már 1521-ben tanítványa volt Melanchton-
nak, akinek haláláig 442, azontúl a XVI. század végéig még 576, tehát csak 
ebben a században is több mint ezer ifjú fordult meg Luther városának 
egyetemén, Magyarországnak majdnem minden vármegyéjéből és városából. 
— Irodalomtörténeti nevek közül ott találjuk köztük Sylvester Jánosét, Dévai 


