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érdeklődése kiterjedt a gazdasági és 
kulturális élet minden ágára. Hihetet-
len nagy energiája és munkabírása 
erőforrást zsenijén és veleszületett 
munkaszeretetén kívül abból a nem-
zeti gondolatból merített, hogy helyze-
tünk megoldását a céltudatos, akara-
tos munka útján érjük el. 

Kandó Kálmánt az egész kultúr-

világ halottjának tekinti. Aki emléké-
nek áldoz, elismerését nyujtja a gyöke-
res magyar tehetségnek is. Mert nem 
lehet elválasztani őt attól a talajtól, 
amely őt kitermelte és amely őt egé-
szen magáénak vallhatta és vallja : 
életében — alkotásaiban, halálában — 
emlékezetében egyaránt. 

Kelényi B. Ottó. 

Tudományos élet. 
A magyarországi német irodalom. — Bessenyei redivivus. — Észt-magyar tudományos 
kapcsolatok. — Magyarország a mohácsi vész után. — Psychoanalysis. — A törökség 

története. — Bregetio. 

Mikor négy évvel ezelőtt Pukánszky 
Béla nagy könyve : A magyarországi 
német irodalom története megjelent, 
külföldi ismertetői nagy sajnálatukat 
fejezték ki, hogy csak a könyvhöz 
mellékelt rövid kivonat alapján ismer-
hetik ezt a nagyterjedelmű, alapvető 
munkát. Most a Georg Schreiber szer-
kesztette Deutschtum und Ausland 
című vállalatban megjelent a kitünő 
magyar germanista testes kötete né-
met nyelven is. 

Pukánszky Béla könyve egy nagy-
stílű vállalkozás sikeres megoldása. 
Feladatául tűzte ki magának egy nagy 
irodalmi anyag összegyüjtését, tar-
talmi ismertetését, az irodalmi művek 
környezetének, az életrajzi vonatkozá-
soknak történeti megvilágítását, pe-
dig erről az anyagról még az előmun-
kálatok is hiányoztak. A magyaror-
szági német irodalom ugyanis Pu-
kánszkyig igen mostoha elbánásban 
részesült mind a német, mind a magyar 
irodalomtörténet részéről, holott a ke-
vésbbé szűkkeblű XVIII. századi poli-
tikai és történeti felfogás ezt a nem 
magyar nyelvű szellemi termelést is — 
igen helyesen — a magyar irodalomhoz 
számította. Ma, mikor a történelmi 
látás tisztulni kezd és mind jobban lát-
juk, hogy a felvilágosodás és a XIX. 
századi romantika követelménye, a 
nyelvi kritérium nem lehet kizáró té-
nyező a magyar szellemi élet történeté-

ben és joggal magyarnak valljuk mind-
azt, ami más nyelven bár, de részt vett 
a magyar művelődés kialakulásában, 
elsőrangú szükségletté vált Pukánszky 
könyve, mely nélkül a magyar szellemi 
élet történetének ismerete csonka 
volna és minden szintézis, mely az ő 
anyagának ismerete nélkül igyekeznék 
a magyar szellemi élet multját meg-
ragadni, szükségképen történetellenes, 
anakronisztikus jellegű volna. 

Más kérdés persze, hogy esztétikai 
mértékkel mérve mit ér ez az egész 
magyar-német irodalom, melynek csak 
aránylag sommás ismertetése is egy 
ilyen vaskos kötetet tölt meg? Tulaj-
donképen kisszabású irodalom ez, még 
a legönállóbb szellemi életet élő szá-
szokat is bele számítva, melynek ezer 
esztendeje emberi értékben nem ér 
fel a magyar irodalom egyetlen nagy-
ságával, ha csak Lenaut, a szintén 
magyar származású német költőt ide 
nem számítjuk. Pukánszky tanulmá-
nyának tehát elsősorban művelődés-
és szellemtörténeti értéke van : integ-
rálja a magyar élet folyamatába 
mindazt, amit a városi német polgár-
ság szellemi élete jelentett s ami a vá-
rosok elmagyarosodása óta nálunk 
feledésbe merült. A további kutatás 
feladata lesz majd kimutatni, mi 
módon kapcsolódott ez a német-
nyelvű irodalom a magyar élet egysé-
gébe? 



179 

Addig is a Geschichte des deutschen 
Schrifttums in Ungarn, Bleyer Jakab 
egyik legtehetségesebb tanítványának 
kötete ékesszólóan mutatja a német 
tudományosság előtt, hogy a dunai 
államok között a magyar tudományos-
ságban van egyedül annyi önkritika, 
hogy nem tagadja, hanem gondos 
pártatlansággal rajzolja meg az idegen 
és a magyarságot sokszor elmerüléssel 
fenyegető nyelv szellemi körét. 

* 

Bessenyei György prózai elmélke-
déseit a maguk idején, a felvilágoso-
dási mozgalomtól rettegő cenzura el-
fojtotta. Igy a magyar felvilágosodási 
irodalom legkiválóbb termékei, me-
lyekben a XVIII. századi francia filo-
zófia eszmekörének magyarországi ha-
tása egy érdekes és erősen receptív, de 
sok tekintetben eredeti magyar író 
lelkén keresztül a legtisztább és leg-
nemesebb formában nyilvánul meg, 
kéziratban maradtak csak ránk és 
hatásuk sem igen lehetett Bessenyei 
nemzedékére. Most Vajthó László ki-
tünő iskolásdiákjai egymásután adják 
ki Bessenyei elfelejtett munkáit, ami 
az irodalom kultuszának, melyet az 
iskola oly intenzíven igyekszik a diá-
kokba oltani, kétségtelenül egyik leg-
helyesebb módszere. Ez alkalommal 
két kisebb művet : a Törvények útját 
és a dialógusformában írott Tudós 
Társaságot adták ki a tavaly érettségit 
tett diákok költségén, a Magyar Iro-
dalmi Ritkaságok című vállalkozás első 
számaképen. Az első művecskében 
Bessenyei józanul és világosan ma-
gyarázza el olvasóinak a rousseaui 
Contrat Social gondolatmenetét, a má-
sodikban természetről, törvényről, Is-
tenről elmélkednek az élénk szavú 
társalgók a francia filozófusok racio-
nális eszmekörében maradva. E pro-
blémakör főcélja az állami berendez-
kedés észszerű felépítése, illetve racio-
nális megjavítása. Montesquieu, Rous-
seau és Voltaire gondolatai hatnak 

ránk e művecskén át is tömör magyar 
fogalmazásban. 

* 

Csekey István a tartui (Dorpat) észt 
egyetemen már hét éve adja elő az 
általános és észt közigazgatási jogot 
és egyúttal igazgatója az általa alapí-
tott magyar-észt tudományos intézet-
nek. Most Aus den Forschungsarbeiten 
des ungarischen Wissenschaftlichen In-
stituts in Tartu címen kiadta az intézet 
tagjainak tudományos műveit és egy 
bőséges bibliografiát, melyben nagy 
gonddal állította össze saját műveinek, 
előadásainak és nagyszámú cikkei-
nek jegyzékét ; ehhez a volt magyar 
lektor, Virányi Elemér és a szintén 
magyar földrajzprofesszor, Halten-
berger Mihály tudományos munkás-
ságánakismertetése csatlakozik. A vas-
kos kötet közli azonkívül Csekeynek 
egy nagyobb alapvető tanulmányát 
az észt közigazgatási jog forrásairól és 
Haltenberger Mihálynak szintén alap-
vető dolgozatát Észtország földrajzá-
ról. Virányi Elemér is nagyobb tanul-
mánnyal szerepel ; a romantikus fran-
cia író-költő Thalés Bernardnak, ki 
egyébként a mi Petőfinknek is leglel-
kesebb francia apostola volt, észt ér-
deklődését világítja meg. A német 
romantikus eszmék hatásaképen egy 
liv-észt költő : Jegor von Sivers német-
nyelvű verskötetéből merítette Thalés 
Bernard lelkesedését az észt népkölté-
szet iránt, ami eléggé kivételes jelenség 
a franciák között még a mai korban is. 
Örvendetes jelenség, hogy a magyarok 
milyen élénk részt vesznek egy testvér-
nemzet tudományos életének megala-
pításában. Az észt-magyar intézet 
igazgatójának további szép sikereket 
kívánunk ! 

* 

Török Pál, ki újabban Áprily 
Lajos mellett végzi a Protestáns 
Szemle szerkesztését, előnyösen ismert 
e folyóirat olvasói előtt történet kri-
tikai tanulmányai révén. Történetírói 

12* 
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munkássága főleg a mohácsi vész utáni 
időre vonatkozik. A Mohácsi emlék-
könyvbe írott tanulmánya annak ide-
jén méltó feltűnést keltett, mert teljes 
képet nyujtott az 1526. előtti Magyar-
ország szomorú külpolitikai állásáról, 
kimutatva, hogy a gyámoltalannak 
ismert II. Ulászló sokkal okosabb kül-
politikát csinált, mint szerencsétlen 
fia, kinek veszte már az 1526. körüli 
európai helyzet logikus következmé-
nye volt. Most Török Pál sajtó alá 
készítette I. Ferdinánd konstantinápo-
lyi követeinek jelentéseit (1526—1552) 
is, s e munkájának összefoglalásaképen 
adta ki az ősszel tanulmányát I. Fer-
dinánd béketárgyalásairól (1257— 
1547). Semmi sem mutatja jobban a 
mohácsi vész következtében beállott 
helyzet zavarosságát, mint ezeknek a 
követeknek a sorsa, kiknek sokszor 
még annyi tekintélyük sincs a török 
udvarban, hogy előadják mondani-
valójukat. Bécs-Buda felől minden a 
kezdetlegesség és kapkodás stádiumá-
ban van, nincs megbizható hadsereg, 
a birodalmi támogatás bizonytalan és 
Ferdinánd minden akcióját megbénítja 
I. Ferenc francia király aknamunkája, 
kinek Habsburgellenes török szövet-
ségi politikája közvetve Magyaror-
szág végső pusztulását idézte elő. Igy 
lesz I. Ferdinánd mellékalak a nagy 
drámában, Magyarország meg a török 
felvonulási területe. A bécsi levéltárak-
ból tehát becses szempontokat nyer-
tünk e szomorú korszak megértésé 
hez, melyet Török Pál alapos mun-
kájának és eleven történeti intuiciójá-
nak köszönhetünk. 

* 

A Magyar Szemle Kincsestárának 
egyik legújabb számában Nyirő Gyula 
ismerteti világos előadásban a még 
mindig divatos és újabb fejlődési fo-
kozatokon keresztűlmenő Psychoana-
lysist. A világosság pedig nem csekély 
érdem e tudományban, mely épen a 
lélek sötét zugaiból táplálkozik. Freud 

ma körülbelül azt a szerepet tölti be 
az irodalmi kritikában, mint Krafft-
Ebing a kilencvenes években : Zolnai 
Béla csak nem rég mutatott rá egy 
érdekes tanulmányban, hogy nálunk 
is, ma más eszményekért rajongó kri-
tikusok Krafft-Ebing és a szekszuális 
pathológia tanulmányozásáért lelke-
sedtek. A mostani fiatal tudományos 
és kritikai generációban a freudizmus 
kísért állandóan : Németh Lászlónak a 
Napkeletben közölt nagy regénye, mely 
az utóbbi évek egyik legnagyobb sza-
bású alkotása, jórészt viaskodás a 
freudizmussal, de az író csak úgy, mint 
a hívő Pascal a szkeptikus Montaigne-
tól : nem tud szabadulni ellenségétől. 
Róheim Géza etnográfiai műve jórészt 
a freudista teóriák etnológiai alkalma-
zásán alapszik és se szeri, se száma 
azoknak a napi kritikáknak, melyek-
ben Freud neve előfordul s a gátlás 
fogalma ma már közhely. Igy égető 
szükség volt a freudizmus világos is-
mertetésére s a laikus olvasó is elbor-
zonghat azon a beteges fantáziából 
fakadó meredélyen, melyet Freud el-
mélete első fogalmazásában nyitott az 
ámuló világ előtt. Ma már egyes rész-
leteredményektől eltekintve, úgy lát-
szik, a freudi pánszexualizmus túlha-
ladott álláspont s teóriáinak legújabb 
fogalmazói épen a lényeges kérdések-
ben térnek el szellemi atyjuktól. 

* 

A Kincsestár többi kötetei, Török 
Pál Francia forradalma és Vernon 
Duckworth Barker eredeti Angol civili-
zációja hasznos könyvecskék lesznek 
az érdeklődő kezében. De egy legköze-
lebb megjelenő számról a tudományos 
élet krónikásának illik előre megemlé-
keznie, mert egy részletéből, melyet a 
szerző a Kőrösi Csorna-Társaság ülé-
sén mutatott be, megállapítható, hogy 
a népszerűsítési szempontok mellett a 
könyvecske tudományos haszna sem 
lesz lekicsinyelhető. Rásonyi Nagy 
Lászlónak a Törökség története című 
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kötete az első kisérlet lesz arra nézve, 
hogy a török népek őstörténetét és az 
izlámba való betörését egységes szem-
pontból feldolgozza. A turkológiának 
mint történeti studiumnak a kialakí-
tása sok tekintetben a magyar tudo-
mányosság, s elsősorban Németh Gyula 
iskolájának érdeme s így helyén való, 
hogy a törökség történetét magyar 
tudós vázolja először a maga tel-
jességében. * 

A Magyar Régészeti Társaság leg-
utóbbi ülésén Paulovics István, a pan-
nóniai rómaiság kiváló ismerője tar-
tott beszámolót Komárom melletti 
bregetiói, vagyis ószőnyi ásatásairól. 
Megdöbbentő képet festett előbb a 
mult korszakok bűnös hanyagságáról : 
három évszázad óta pusztítják laikusok 
és külföldi ágensek a leggazdagabb 
pannóniai castrum területét és a rend-
szeres ásatás csak napjainkban, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia szerény 
segítségével indulhatott meg. El nem 
fojthatjuk azt a megjegyzésünket, 
hogy a millenáris Magyarország sok 
illuzionista alkotása helyet monumen-
tálisabb emléket hagyott volna maga 
után, ha ezt a római telepet a maga 
teljességében feltárta volna ! A magyar 
régészek már megállapították, hogy 
amit a népvándorlás, sőt a török pusz-
títás megkímélt, az újkori építkezések 
idején a katonaság és a lakosság ve-
gyesen kőbányának használta és sze-
kérszámra hordta el a római táborok 
falait, herdálta el külföldre, főleg 
Bécsbe, de egészen Londonig, a vélet-

lenül kiásott régiségek özönét, amiket 
nagy mennyiségben ontott mindenkor 
Bregetio földje. Az odavaló nép külön 
névvel régálásnak nevezi ezt a régészeti 
portyázást, mely — a lakosság dicsé-
retére váljék — azonnal megszünt, 
mihelyt a rendszeres tudományos ása-
tás megkezdődött. A legszerencsésebb 
eset volt, amikor ott helyben, művelt 
történeti érzékkel bíró egyének kezébe 
kerültek a szebb gladiátorszobrok, 
függők, műszerleletek. Paulovics kuta-
tásai megállapították, hogy a castrum 
szabályos négyszög, mely már a II. 
század legelején megvolt, a pannóniai 
megtelepedés legrégibb időszakában. 
Sok szebbnél-szebb szoborlelet fontos-
ságát is felülmulja azonban az az újab-
ban előbukkant bronztábla, mely Nagy 
Konstantinnak 31 l-ben Serdicából kel-
tezett katonai törvényeit tartalmazza 
(Exemplum sacrarum litterarum) és 
mely a katonai elbocsátást szabályozza 
eddig még sehol nem ismeretes szöveg-
ben. Diocletianus hasonló törvényei 
után az első ilyen emlék ez, melynek 
történeti és régészeti becse egészen 
kivételes. Az a hely, ahol ez a lelet 
előkerült, valószínűleg a tábor hadi 
jelvényeinek a szentélye volt. 

Ha adunk valamit a külföld véle-
ményére, akkor itt kellene elkezdeni 
a külföldi megbecsültetés munkáját. 
A külföldi régészet aszerint mér ben-
nünket, amily mértékben hozzájáru-
lunk az egész európai régészetet érdeklő 
problémák megvilágításához. A ma-
gyarországi archeológiát nem szabad 
mai mostohaságában hagyni ! 

Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 
A bécsi menyasszony. 

Békeffy László vígjátéka a Nemzeti 
Színházban. 

Ez újdonság szerzőjének színházi 
multja nem első műintézetünk lég-
körében, sőt nagyon is a perifériákon 

zajlott le : kabaré- és operettszínpado-
kon, színészi és konferálói minőségben, 
íróvá most Orbók Attilának egyik 
novellája csábította, annak jókaias, 
mikszáthos világából kanyarított egy 
lenge s valóban csak kosztümökre 
bízottan «történelmi» vígjátékot a sza-
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