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mint ahogy sokan elvárnák tőlük ; 
megbecsülik érdeme szerint. A feke-
ték jó emberismerők. Hálás dolog 
gentlemanekként viselkednünk Afri-
kában. «Az európainak sohasem sza-
bad elfelejtenie, hogy Afrikában min-
den szem rajta csügg — akárcsak 
nálunk a királyokon.» 

Torday afrikai utazásaival megdön-
tötte a feketék kegyetlen hajlamairól, 
embertelen vadságáról szállongó hie-
delmeket, emberi fokra állította, em-
berszámba vette őket. Nagy volt 
mint tudós, mert csak a tiszta igazság 
vezérelte ; nagy volt, mint ethnogra-
fus és szociológus, mert meglátta a 
«fekete» lélek mélységes erőit, rejtel-
meit ; bátor volt, mint ember, mert 
szembe mert szállni megcsontosodott 
előítéletekkel ; hőn szerette hazáját, 
mert megcsonkítottságában sem fe-
ledkezett meg róla, fölemelte védő 
szavát érdekében. Lelkesen ismer-
tette második hazájában, Angliában 
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a magyar irodalom termékeit, pom-
pás nyelvezettel ültette át angolba 
a kiválóbb magyar munkákat. Nem 
tagadta meg magyarságát, magyar 
voltát soha, a magyar ügynek min-
dig bátorhangú szószólója volt. A lon-
doni Petőfi centennáriumon ő mon-
dotta az ünnepi beszédet s az ő 
fordításában szavalta el egy angol 
színésznő a Talpra magyar-t. Ő for-
dította angolra Tormay Cecil három 
világjárta művét : A régi ház-at, 
az Emberek a kövek között-et és a 
Bujdosó könyv-et. Torday művészi 
átültetésében ismerkedett meg a vi-
lágirodalom a magyar élettel és a 
magyar fájdalommal s neki köszön-
jük, hogy lord Rothermere szíve — 
saját bevallása szerint — az angol Buj-
dosó könyv olvasása közben figyelt fel 
először a magyar tragédiára. Egy ér-
tékes külföldön élő magyarral lett 
kevesebb Torday Emil elhunytával. 

Horváth Károly. 

Tudományos élet. 
A székelyek eredete. — Magyar oklevéltan. — Zichy-Okmánytár. — A mise története. — 

Jancsó-Emlékkönyv. — A magyar barokk. — Bartók Béla a cigányzenéről. 

A mult hó tudományos életének 
legérdekesebb megnyilatkozása Pais 
Dezső akadémiai székfoglalója volt. 
Nem csekélyebb dologra vállalkozott 
a kiváló nyelvészfilológus, mint arra, 
hogy a székelység eredetének nehéz, 
bonyolult kérdését oldja meg, még 
pedig — s ez itt az új — a történeti 
kritikában rég hitelüket vesztett kró-
nikák és az erdélyi helynevek segít-
ségével. Szerinte a kétségbevont hun-
avar-székely folytonosság történeti-
leg elképzelhető és a Kézai-króniká-
nak az elbeszélése, mely szerint a szé-
kelyek a hun (értsd az avar) biro-
dalom bukása után Erdélybe a Csigla-
mezőre vonultak, hitelesnek vehető, 
mert a Csigla csakugyan gyepűvel 
kerített lakóhelyet jelent s tudvalevő, 
hogy az avaroknak is ilyen gyepű-

gyűrűik voltak. Már most Pais meg-
állapította, hogy Erdélyben a Mező-
ségen nem kevesebb, mint 47 ilyen 
csigla nevű hely akad, ami Kézai 
elbeszélésének érdekes támpontot biz-
tosít. Csaba neve sem fantasztikus 
kitalálás : szerinte ez a török csab 
igének, melynek a magyarban a fu-
tást jelentő csapni (becsap, kicsap, 
csapás) ige felel meg, származéka és 
értelme szerint is szerepelhetett a 
futó, menekülő avarok vezérnevéül. 
Maga a székely, régi formájában 
szikii népnév is valószínűleg egy 
avar-török szik igének származéka, 
melynek a magyarban a szintén török 
szökik felel meg, s így a székelyeket is 
az avar menekülésről nevezték el, 
akárcsak Németh Gyula kimutatása 
szerint a kazarokat, «menekülőknek». 
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A szökik értelmének felel meg számos 
Szekcső helynevünk is. (Az ezzel össze-
függő szék etimológiáját máskorra 
Ígérte a kitűnő nyelvész.) A kró-
nikának azt a másik hagyományát, 
mely szerint Csaba Görögországba 
ment, majd időmultán onnan vissza 
Scythiába, szintén történeti ténynek 
fogadja el, még pedig abban az ér-
telemben, hogy ez a Csaba az elsőnek 
unokája lehetett és vezére annak a 
chunavoi vagyis hun-avar népcsoport-
nak, mely a görög Leon Diakonos el-
beszélése szerint a mai Albánia ha-
tárán lakott. Igy értendő tehát a 
híres «akkor gyere vissza, mikor Csaba 
Görögországból !» Sőt lehetséges, hogy 
a balkáni exodus is történeti tény, 
mert Paisnak vannak fogódzópontjai 
arra nézve, hogy a magyarokhoz csat-
lakozó kabar-törzs tulaj donképen a 
Balkánról visszavándorolt hun-ava-
rok származékai voltak. Igy érthető 
aztán Anonymus elbeszélése is, mely 
szerint a magyarok bevonulásakor a 
rokon-székelyek hódolatát fogadták, 
mert hiszen soraik közt voltak a velük 
egyvérű hun-avarok is. 

Egy még meglepőbb állítást fogal-
mazott meg a leleményes akadémikus : 
szerinte Anonymus blach-jai nem az 
oláhokat jelölik, hanem azt a bolgár 
népet, melynek a honfoglalás idején 
Erdélyben és a Tisza vidékén való 
jelenlétét épen Melich János hely-
névmagyarázatai igazolták. Szerinte 
van a bolgár nép egy részének bulak 
neve is és ennek szlávosított alakja 
lenne a blach népnév. Ez a magyarázat 
mindenesetre jobban megfelel a tör-
téneti adatoknak, mint az oláhokkal 
való azonosítás, mely eddig használat-
ban volt. Épen e helyen fejtettük ki 
aggodalmunkat a blach-oláh azono-
sítással szemben : hiszen még eddig 
senki sem állította össze, milyen 
népeket jelöltek ebben a korban a 
blach, vlach, voloch szóval, holott 
nyilvánvaló, hogy a kutatásnak ezen 
kellene kezdenie, ha Anonymus ada-

tát hitelesnek veszi és helyesen ma-
gyarázni akarja. Pais elmélete még 
azt is megmagyarázza, miért van a 
székely rovásírásnak bolgár-török jel-
lege és miért szorítkozik csupán Er-
dély területére. 

* 

Végre kezünkben van a Magyar 
Oklevéltan is. Hosszú idő óta foglal-
koznak már nálunk ezzel a legfonto-
sabb történeti segédtudománnyal, de 
mindeddig nem volt összefoglaló könyv, 
melyben a kutató a magyar oklevél-
tan eredményeit megkaphatta volna. 
Érdemes részlettanulmányoknak bő-
vében voltunk. A mult század végén 
Fejérpataky és Hajnik kutatásai bizto-
sították az európai színvonalat, majd 
Eckhart Ferenc a hiteles helyekről írt 
dolgozatában olyan sajátosan magyar 
oklevélkiállító jogi intézményt tárt 
fel, melynek segítségével az oklevél-
tani kutatás lényegesen új szemponto-
kat kapott. Végül Hajnal István mu-
tatta ki a magyar oklevélírás kapcso-
latait a francia írásgyakorlattal és szé-
les távlatot nyitott meg az össze-
hasonlító oklevélkutatás előtt. A mo-
dern oklevéltan német atyamestere, 
Bresslau is hozzájárult a magyar ok-
levéltan újabb fellendüléséhez, ameny-
nyiben a Szent István-kori oklevelek-
nek német császári oklevélgyakorlattal 
való szoros kapcsolatára rámutatott. 

Most a budapesti egyetem oklevél-
tanára, Szentpétery Imre, kinek ki-
rályi oklevéljegyzékéről minap beszá-
moltam, nagyszabású szintézisben állí-
totta elénk a magyar oklevéltan teljes 
területét, az alapfogalmaktól kezdve 
az oklevéltan magyar irodalmának 
ismertetéséig és a magyar középkori 
okleveles gyakorlatnak saját eredeti 
kutatásaival bővített világos történe-
tét nyujtja. Megkülönbözteti a német 
császári oklevelek utánzásának korát, 
majd egy átmeneti időszakot, mely-
ben az oklevelek iránti érzék lassan 
kialakul, aztán a gyakorlat kialakulá-
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sának korát és a tömeges okleveles 
gyakorlat korszakát. Megkapjuk a ki-
rályok és királynék, a hiteles helyek, 
magánszemélyek és egyéb hatóságok 
okleveles gyakorlatának kritikai tör-
ténetét e tárgyat különösen jellemző, 
apró részletekre is kiterjedő kritikai 
szellemben és végül egy érdekes feje-
zetet az oklevélhamisításról. Szent-
pétery művének nagy jelentősége ab-
ban áll, hogy sikerül mindenütt ki-
mutatnia az európai kapcsolatokat a 
magyar oklevélhasználatban, de egy-
úttal a magyar oklevélanyag teljes 
ismeretében meggyőzően mutatja ki 
a magyar okleveles gyakorlat sajátos 
intézményeit, formáit, külön magyar 
életét, mely a horvát-szlavon-dalmát 
gyakorlatra is rányomta jellemző bé-
lyegét. Előadásából úgy vesszük ki, 
hogy a magyar oklevélkutatásnak leg-
égetőbb szükséglete egy nagyszabású 
fotografált facsimile-kiadvány lenne, 
melyben a még ki nem adott magyar 
oklevelek tömegei megjelenhetnének, 
mint ahogy már a csehek és horvátok, 
sőt részben már a románok is kiadták 
az őket illető anyagot. Nem lenne sza-
bad itt sem lemaradnunk ! Addig is 
Szentpétery művét a magyar oklevél-
tan reprezentatív műve gyanánt köny-
velhetjük el, melyből a külföld a ma-
gyar okleveles gyakorlat nemzeti sa-
játságait és európai összefüggéseit e 
tudomány mai európai színvonalán 
álló szintézisben kapja meg. 

* 

Nemrégiben említettük, hogy Ester-
házy Pál herceg milyen követésre 
méltó példát állított a kiadatlan levél-
tári anyaggal rendelkező főúri csalá-
dok elé az Esterházy-okmánytár meg-
indításával. Most újra van alkalmunk 
egy másik, a tudományos világban 
már jól ismert főúr, gróf Zichy István 
mecenási érdemeit kiemelni Lukcsics 
Pállal összeállíttatta és kiadatta a 
zsélyi levéltárnak középkori vonatko-
zású és még ki nem adott anyagát 

a már 11 kötetet kitevő Zichy-Ok-
mánytár pótkötete gyanánt. A kitűnő 
anyagot tartalmazó gyüjtemény 1268-
tól 1490-ig terjed és függelékül közli 
a kisvárdai uradalom 1521-iki ur-
báriumát és Várday Ferenc erdélyi 
püspök számadásait.Ez a becses anyag 
1700 táján került a Töttős- és a Vár-
day-család hagyatékaképpen a Zichy 
grófi család birtokába. A legrégibb 
magyarnyelvű levelet (1486-ból) innen 
adta ki már korábban Jakubovich 
Emil. A nagyon művelt Várdai-nem-
zetség több érdekes külföldi levéllel 
is szerepel, melyből érdekes világítást 
nyerünk külföldi iskoláztatásukról. 
Egyikük Ferrarából írja meg, meny-
nyit szenvedett a pestis miatt, mási-
kuk 1431-ben Konstancba kér ijjat 
küldeni, hogy lovagi tornán részt-
vehessen, mert ott nem lehet magyar 
ijjat kapni. Egyébként jobbára ma-
gánjogi természetű levelek és okiratok 
gyüjteménye az új kötet, melyből úgy 
a történészek, mint a régi magyar 
nevekre és szavakra, mint csemegére 
leső nyelvészek kitűnő tanuságot fog-
nak meríteni. 

* 

A többnyire igen jeles Szent István-
könyvek között jelent meg legutóbb 
két művecske, melynek a történészek 
és irodalomtörténészek különösebb 
hasznát vehetik : Meszlényi Antal a 
magyar jezsuiták XVI. századi törté-
netét állította össze az egyikben, míg 
Petró József a szentmise történetét 
adja, magyarázva az egyes részek ere-
detét, régiségét, jelentőségét és az 
esetleges országonkénti eltéréseket. 
A Petróéhoz hasonló munkát már ré-
gen várt az irodalomtörténetírás, a 
magyar irodalmi élet középkorának 
ugyanis még feldolgozatlan részeinek 
felkutatását könnyíti meg a mise-
történet. Tudjuk ugyanis, hogy a mise-
könyvek milyen fontos szerepet tölte-
nek be az irodalmi műveltség kezdetén. 
Sajnos, a fiatalon elhúnyt bencés Za-
lán Menyhért óta nem folyik rendsze-
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res kutatás e téren, holott a magyar 
művelődés sajátos vonásai rejlenek 
a középkori misekönyvekben. 

* 

Jancsó Benedek mindenkor a leg-
nagyobb magyar publicisták között 
fog szerepelni. Most, hogy a magyar 
nemzeti problémák közé a volt ma-
gyar nemzetiségek multja és jelene 
elkerülhetetlenül beiktatódott s hogy 
e téren lehetetlen immár a régi libe-
rális struccpolitikát űzni, Jancsó Be-
nedek politikamentes és reális nemzet-
politikai szemlélete mind mintasze-
rűbbnek tűnik fel és talán Rákosi 
Jenőé fölé fog kerekedni. Legalább 
erről tanuskodik az a vaskos kötet, 
mely Jancsó Benedek-Emlékkönyv 
címen nemrégiben megjelent és a 

«Jancsó Benedek Társaságban» egyesí-
tett fiatal tudósoknak és publicisták-
nak a nagy mester szellemében írt 
dolgozatait tartalmazza. A kötet első 
részét Jancsó Benedek politikai és 
tudományos érdemeit méltató cikkek 
teszik ki, melyek helyesen jellemzik 
az embert, tudóst és publicistát egy-
aránt. A kötet túlnyomó részét az 
«időszerű cikkek» alkotják, azaz a 
Jancsó Benedekhez legközelebb álló 
nemzetiségi kérdéssel, kisebbségi pro-
blémákkal foglalkozó tanulmányok. 
Itt kiemeljük Kniezsa István cikkét, 
mely szorongó aggodalommal mutat 
rá arra, mily csekély az a magyar 
tudományos fegyverzet, amely ma a 
szláv tudományos világgal szemben 
áll, mert igen csekély azon tudósaink 
száma, akik a szláv tudományos világ 
előtörését figyelemmel kisérnék. Külö-
nösen áll ez a csehekkel való viszony-
latban. Tudományos szempontból ma 
úgy áll, hogy ők jobban ismernek ben-
nünket, mint mi őket, sőt egyes ma-
gyar problémákkal, így különösen 
magyar jogtörténettel intenzíven fog-
lalkoznak. A történelmi cikkek közé 
sorolt tanulmányok írói közül Asztalos 
Miklós, a kötet érdemes szerkesztője, 

kissé anakronisztikus szempontot al-
kalmaz, mikor párhuzamba állítja a 
mai román nemzetiségi politikát a 
XVII. század vallásharcaival s még 
hozzá ennek csupán egyetlen, legutóbbi 
fázisával. Legérdekesebb és kétség-
telenül egészen új és helyes úton jár 
Hóman Bálint kitűnő tanítványának, 
Deér Józsefnek tanulmánya a magyar-
horvát államközösség kezdeteiről, 
melyben kimutatja, mennyire a ké-
sőbbi közjogi illuzió áldozata volt úgy 
a magyar, mint a horvát történeti 
iskola, mikor Szent László és Kálmán 
dalmáciai és horvátországi hódításai-
ban nemzeti hódító imperializmust, 
vagy a horvát koronázásban közjogi 
tényt láttak. Kétségtelenül igaza van, 
mikor a koraközépkori dalmáciai had-
járatokat a patrimoniális királyság 
dinasztikus családi felfogásából ma-
gyarázza és a koronázásban is csak 
a családi, tehát magánjogi kapcsola-
tok kiterjesztésének az egyház részé-
ről történt szentesítését ismeri fel. 
A később megfogalmazott híres ma-
gyar-horvát paktum is egy későbbi 
kor felfogásának a multba vetítésé-
vel magyarázható, amikor már a racio-
nális közjogi felfogás kialakulásával 
szükségesnek látszott a korábbi poli-
tikamentes, dinasztikus, családi ter-
jeszkedés ellen az újabb felfogás érvé-
nyesítése a mult eseményeinek elmon-
dásában. Ez a dolgozat a horvát tudo-
mányos világban még erős vissz-
hangra fog találni. 

* 

A Magyar Művészet-ben Kapossy 
János a magyar barokkművészeti ku-
tatás mai állásáról számol be és ő, aki 
a XVIII. századi művészi életét nem-
csak kritikai intuicióval, hanem erős 
levéltári felszereléssel tanulmányozza, 
megint számos új szempontot és isme-
retlen mesternevet tud elsorolni. Az 
olasz-osztrák-délnémet eredetű magyar 
barokkművészet legeredetibb, magyar 
vidéki ízléssel átitatott megnyilatko-
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zásának a vidéki magyar kastélyokat 
tartja, melyeknek külföldi analógiáit 
eddig még nem sikerült felkutatni. 
Ilyen a művészileg is legjelentősebb 
Grassalkovich-kastély Gödöllőn, a hat-
vani kastély, a nagytétényi Rud-
nyánszky- a péceli Ráday-kastély, a 
pétervári Keglevich, az iharosberényi 
Inkey-kastély és több más. Már a 
mansard-pavillontetőn is felismerhető 
a helyi jelleg, de még jellemzőbb helyi 
megoldásnak tartja Kapossy a hom-
lokzati épületszárny udvari frontján 
végigvonuló árkádos, itt-ott mellvédes 
tornácot, melyen a «magyar földesúr 
meghittebb, joviális» világának meg-
nyilatkozását ismeri fel. Nem tartja 
lehetetlennek, hogy itt a magyar vi-
déki és népi építészet egyik kedvelt 
alkotóeleme szívódott fel a barokk-
építészet formakincsébe. 

* 

Bartók Béla a Néprajzi Társaságban 
a cigányzene és a magyar népzene 
viszonyáról tartott nagysikerű elő-

adást. Hibáztatta a cigányzene kifeje-
zést, mert félrevezeti a be nem avatot-
tat : nyilvánvaló, hogy amit cigány-
zenének neveznek, az nem a cigányok 
zenéje, hanem magyar népies műzene, 
melyet részben zeneileg művelt vagy 
még többször dilettáns zeneszerzők 
írnak és benne a cigányoknak csak a 
szöveg nélküli előadás szerepe jut. 
Ő, aki mint köztudomású, a magyar 
parasztzene lelkes híve, mert abban 
régi, ősi magyar értéket lát, hibáz-
tatja, hogy az ú. n. cigányzene rajon-
gói a mai napig sem írtak a cigány-
zenéről tudományos könyvet, vagy 
nagyobbszabású tanulmányt. Aztán 
egy újabb német «magyar népzene» jel-
zésű kiadványon mutatta be, hogyan 
nem szabad magyar zenét kiadni. A 
nagy magyar művészt a társaság lel-
kesen ünnepelte Molnár Imrévelegyütt, 
aki a Néprajzi Társaságban ez idén is 
sokszor tolmácsolta művészi előadás-
ban a magyar zene-folklore-előadások 
zenei példáit. 

Eckhardt Sándor. 

Magyar irodalom olaszul. 

E cím alatt tulajdonképpen Balla 
Ignác működéséről számolunk be, aki 
élénk és sokoldalú propagandát fejt ki 
irodalmunk érdekében Olaszország-
ban. Az Alpes kiadóvállalat két kö-
tetet adott ki magyar szerzőktől. Az 
egyik Novellieri ungheresi címen ma-
gyar novellagyüjtemény Balla Ignác 
és A. Borgomaneri szerkesztésében és 
fordításában, a másik Bánjfy Miklós 
gróf «Dell' alba alla notte» című re-
génye F. Vellani Dionisi fordításában, 
Balla Ignác előszavával. Ezenkívül 
még két kisebb lexikonszerű ismerte-
tésről kell megemlékeznünk, amelye-
ket ugyancsak Balla Ignác állított 
össze. Az egyik az Arcilibro című iro-
dalmi almanachban jelent meg, a mai 
magyar írókat ismerteti ABC rendben, 
a másik a Cordelia-ban, az olasz lá-

nyok évkönyvében kapott helyet. 
Ebben a magyar írónőket szedi ugyan-
csak ABC rendbe. 

Külföldön ismertetni a magyar iro-
dalmat nehéz és nagy felelősséggel 
járó munka. Úgyszólván lehetetlen 
úgy megoldani ezt a feladatot, hogy 
mindenki meg legyen elégedve : azok 
is, akiket ismertetnek, azok is, akik-
kel megismertetik. A fontosabb az 
lenne, hogy az olaszok legyenek meg-
elégedve az eléjük adott irodalommal. 
Talán az lehetne a vezető szempont 
itt, hogy csak az alaposan és pártat-
lanul kiválogatott javát vigyük ki 
irodalmunknak. Kevés írónkat emle-
gessük és fordítsuk, de ez a kevés 
lelkiismeretes rostálás után jusson ki 
és az ismertetés is legyen alapos és 
sokoldalú. 
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