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JÓKAI MESEMONDÁSA. 

A Jókai-kritika terén visszafejlődés mutatkozik ; magas színvonalú, 
szép múltja csak fokozza a jelen sivárságát. Már 1853-ban, mikor 
Jókaitól még alig egynehány mű jelent meg, az Eszmék a regény és 
dráma körül s az Élet és irodalom m a g v a s fejezeteiben K e m é n y 
Zsigmond egyik-másik általános megjegyzése nemcsak Jókai addigi 
műveinek ismeréséről tanúskodik, hanem mintha egyenesen neki 
szólna ; különben névszerint is említi Jókait, kinek írói jellemét 
helyesen és mélyrehatóan ítélte meg a «a» regényíróról szóló elméleti 
fejtegetéseinek számos intelme Jókai későbbi műveire vonatkozólag 
megannyi Kasszandra-jóslatként hat a mai olvasóra. Kemény külön 
is figyelemmel kísérte Jókai működését, elismerte eredetiségét és sok 
jó tanácsot adott neki magánúton. Jókai ezt hálásan ismeri el sok 
idő múlva is.1 

Másforma hanghoz szoktatja Jókait Gyulai Pál. Szerinte Jókai 
tönkreteszi tehetségét a népszerűség rontó italával, Gyulai tehát, ami-
kor csak teheti, gondoskodik minél keserűbb ürömcseppekről. Igazság-
érzetének talán légszomj asabb gyökerét elégíti ki olyankor, midőn 
Jókait, a «népszerűség rabszolgáját», rendre intheti s a költészet és 
műbírálat magas szempontjai közül az olcsó népszerűséget örökre ki-
tilthatja. Akárcsak az elkényeztetett eszes gyerek vásottságát, kétszeres 
szigorral bélyegzi meg a Jókai írói fogyatkozásait s méltatlankodva 
kérdi, hogy a Jókai könnyelmű, éretlen frázisait «hogy képes eltűrni 
a magyar közönség?» A Jókai-imádat virágkorában teszi ezt Gyulai, 
midőn — saját keserű megjegyzése szerint -— Jókait érdeme szerint 
bírálni majdnem annyi, mint a politikai pártszenvedély vagy irodalmi 
cselszövény gyanújába keveredni. Valóban évek során át Gyulai egy-
maga képviselte a Jókai-kérdésben az országos közvéleménnyel szem-
ben a kérlelhetetlen kritika jogát. 

Péterfy Jenő híres essayje a Gyulai-féle Jókai-ellenes irányzat 
gyümölcse s megírása jórészt Gyulai személyes hatásának tulajdonít-

1 Negyven év visszhangja. Jókai összes művei. 100. köt. 131. 1. 
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ható. Lehet, hogy 1881-ben a Budapesti Szemlén kívül nem is akadt 
volna folyóirat, amely közölje ezt a tanulmányt, melynek hangja és 
szelleme is rokon a Gyulaiéval ; Péterfy, mondhatni, sohasem szokott 
hadakozni az irónia fegyverével s ime itt ezt villogtatja állandóan, 
a legsebezhetőbb részt boncolva vele : Jókai jellemrajzoló módját. 
E három kiváló kritikus említett írásai nem régen új kiadásokban 
jelentek meg s így könnyen hozzáférhetők. 

Gyulai elnémulása óta a Jókai-kritika meglehetősen elárvult s 
csak kivételes alkalmakkor jut szóhoz. Egy meleghangú, mesteri cikket 
bírunk még Jókairól Beöthy Zsolttól a Képes Irodalomtörténetben. 
Jókai ötvenéves írói jubileuma, majd halála, kivált ez utóbbi, persze 
százával termette a Jókai-emlékezéseket szinte elképzelhetetlenül sok-
féle vonatkozásban, de az ilyen alkalmak minden egyébnek inkább 
kedveznek, mint a kritikának. Nagyobbszabású Jókai-tanulmány talán 
mindössze kettő ismeretes : az egyik a Beöthy színpompás emlék-
beszéde,1 a másik Oláh Gábor értekezése.2 Egy pár figyelemreméltó 
közlemény a középiskolai Értesítőkben lappang. 

Nem csoda, ha nagy érdeklődés előzte meg a Ferenczi Zoltán 
szerkesztette legújabb nagyszabású magyar irodalomtörténet3 meg-
jelenését, melynek öt szerzője közül négy a kritikai módszer alkal-
mazását és a kritikai érzék terjesztését tartja az irodalomtörténet 
feladatának, igen helyesen ; Jókai azonban az ötödiknek : Endrődi 
Sándornak munkakörébe jutott. Fiatal ember, kivált ha költő is, sze-
reti bírálat nélkül csudálni a szépet ; példa erre Mikszáth Kálmán, 
aki 1883-ban verses életrajzot írt Jókairól, fölibe emelve ezt Szent 
Istvánnak, Szent Lászlónak, Világverő Mátyásnak stb. ;4 de húsz év 
múlva ugyanaz a Mikszáth ugyanazt a feladatot prózában dolgozza 
fel s Jókait bezzeg emberivé tudja most már tenni e művében,-"' 
mely — minthogy csak élet- és korrajz akar lenni — igen jeles mű. 
Endrődi ellenben hű maradt másfélévtizedes felfogásához, mely talán 
illett az akkori közhangulathoz, de amelyet ő sehol se hangoztathatna 
helytelenebbül, mint egy rendszeres, komoly, nevelő célzatú irodalom-
történeti munkában. Endrődi t. i. ilyenekkel áll elő: «Ugyan kérlek, 
jó urak, menjetek azzal a kritikával ! Mert hisz tulajdonképen mi is 
az a kritika? A költészet inasa . . .» stb. Ebben csak a kisebbik hiba 
az, hogy Endrődi semmi idézőjelet nem használ, pedig az egész rész-

1 A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Új folyam. XL. köt. 
2 Jókai és Debreczen. Irod.-tört . Közlem. 1906. 
3 Műveltség Könyvtára. XI. köt. 
4 Lásd Gyulai P á l : Bírálatok. 1911. 238—240. 1. 
5 Jókai Mór élete és kora. I—II . Bpest, 1907. 
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let Jókaiból való ; 1 nagyobb hiba az, hogy így mintegy szentesítve 
van a nagy közönség eló'tt az a téves felfogás, mely ellen Gyulai oly 
elszántan küzdött. Azt az igazságot is nyilvánvalóvá teszi az Endrődi 
cikke, hogy a kritika útjelző elvei nélkül a magasztalás terén sem 
igen tudunk tájékozódni, annál kevésbbé tudásunkat gyarapítani. 
Jókai maga se szerette az olyan dicséretet, melyhez csak a kritika 
kifigurázása árán juthatni; jól-rosszul rejtegetett becsvágya volt Jókai 
nak az, hogy műveit a hivatásos kritika is komolyan vegye s a nagy 
közönség hozsánnái mellett nagyon jól esett neki -— ha nem mutatta 
is — Gyulai egy-egy elismerő sora. Általában Jókainak a kritikához 
való viszonya már szerves összefüggésben van tulajdonképeni tár-
gyunkkal : Jókai mesemondó egyéniségével s ez a körülmény hadd 
tegye némileg érthetővé, ha menteni nem tudja is, ezt a hosszú be-
vezetést. 

Péterfy maliciózus megjegyzése, hogy t. i. Jókai előadásmódja 
gyakran Háry Jánost juttatja eszébe, különösen fájhatott Jókainak. 
Mert Jókai, noha szívesen nevezi magát a «jámbor magyar nép 
együgyű mesélgetőjének»,2 hallani sem akar olyan szerepről, amilyen 
a Garay Obsitosának nevéhez fűződik. Egy hosszú életre terjedő örö-
kös tanulással igyekezett megváltani a jogot arra, hogy őt a mese-
mondás komédiásaival össze ne tévessze senki. Kevés mesemondónál 
látunk olyan komoly felkészülést tündérországi útja előtt, mint Jókai-
nál. A képzelet eszményi birodalmában valahányszor megéhezik, min-
dig jó hasznát veszi a száraz tudomány hamuban sült pogácsáinak, 
melyeknek nélkülözhetetlen voltára idejében megtanította «kedves 
mentora» és sógora : Vály Ferenc. A gyermek Jókainak télen-nyáron 
reggeli öt órakor kellett kelnie, a rendes iskolai tantárgyakon kívül 
német, francia, angol nyelvet, éneket, építészetet, festészetet, kerté-
szetet tanulnia, olvasnia Gibbont és Kantot, Eottecket és Buffont, 
Byront és Victor Hugót stb.3 A derék Vály professzor okos módszere 
olthatatlan tudományszomjat fakasztott a Jókai lelkében s tudása, ha 
nem is mélység, de kiterjedtség tekintetében bámulatra méltó. Fárad-
hatatlanabb dilettáns nem cserkészett soha az egyetemes tudomány 
rengetegében, melynek egyik-másik mesgyéjén a szaktudós oklevele is 
megilleti. Könyvtára — saját szavai szerint — egyike a magánkézben 
levő legbecsesebb gyűjteményeknek. «Nincs olyan elrejtett völgye a 
földnek, olyan tájék, olyan vegetáció, amit könyveimből ne ismernék.» 

1 Eletemből. I I . köt. 295. 1. E t ré fás sorok a «Kakas Márton arckép-
•csarnoká»-ban fordulnak elő, tehát a helyzet egészen más, min t Endrődinól. 

2 Véres könyv. 222. 1. 
3 Az én életem regénye. 161. 1. 
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Ugy fejleszti napról-napra ismereteit, mint ahogy az akrobatának 
mindennap gyakorolnia kell az izmait.1 Végtelenül és őszintén tisz-
teli a tudományt ; két nagy iskolát, a teremtésnek két nagy univer-
zumát ismeri: az életet és a könyvtárt. «Mik a csillagos ég minden 
csodái egy könyvtárhoz képest'?»2 

Csakhogy épen nagy tudása az egyik oka annak, hogy a kritiku-
sokban akaratlanul is csak az alkalmatlankodó ellenséget látja. Jókai 
olyanformán vélekedik, hogy a kritikának csupán a tudatlanság ellen 
kell küzdenie, ha tehát ő buzgón füröszti lelkét a tudomány habjai-
ban, sérthetetlenségre számíthat a bírálat éles nyilai ellenében. Sok-
szor a legnagyobb elmeéllel halmozza maga körül a védő torlaszokat, 
mert érzi, hogy a kis Gyulai Pál a legapróbb résen is be tud bújni. 
Hadi cselhez is folyamodik s egyszer-máskor inkább feláldozza a 
költői hatás felét, csakhogy tőrbe csalja és kicsúfolja «a» kritikust és 
szemkápráztató adataival lefőzze. Legfeltűnőbb ez a mókája a Három 
márványfejben, ahol a galambepéjű Jókai az egész regény folyamán 
el nem bocsátja a deresről a jámbor kritikust, ezt a szegény «Prügel-
knabe»-t, aki bezzeg nem prüszkölhet bele a Jókai meséjébe olyan 
büntetlenül, mint a Háry János füllentéseibe a furfangos deák. Kár 
persze, hogy az olvasóközönség legnagyobb része az említett regény 
«disputá»-iban nyilatkozó éleselméjűséget és ismerettömeget nem igen 
tudja élvezni s akiknek méltánylására végül is rászorul .Jókai, azok 
épen — a kritikusok. 

Ez a buzgó tanulás, mely egyébiránt a kritika tekintélyének el-
ismeréséről tanúskodik, sok hasznos gyümölcsöt érlel, de egy fattyú-
hajtást is hoz : a tudákosságot, mely Jókai mesemondásának egyik 
eltagadhatatlan eleme. Igaz ugyan, hogy talán mindenik mesemondó 
arcán ott van ez a szeplő. Minél nagyobb figyelemmel és bámulattal 
csügg a hallgatóság a mesélő ajakán, ez annál nagyobb becsvággyal 
törekszik arra, hogy a hallgatóság mindenét lássa a mesemondóban 
s ne bírálja őt, csak hódoljon neki. Aztán meg az emberi természettel 
velejár az a tulajdonságunk, hogy amit fáradságos kutatás, tanulás 
vagy elmélkedés útján összegyűjtöttünk, azt lehetőleg mind értékesí-
teni igyekszünk, noha legtöbbször akad közöttük bizony elég kiselej-
tezni való. Jókai is gyakran megfeledkezik egyrészt olvasóközönségé-
nek képzettségi fokáról, másrészt a mese művészi követelményeiről 
és enciklopédikus tudását ragyogtatja, melyet a kritika tudomásul 
vesz, de azt helyénvalónak nem találja, a közönség pedig áhítatosan — 
átlapozza. Sokszor átlépi a kellő határt pl. a növénytani műszavak 

1 Jókai összes művei. 100. köt. 150. 1. 
2 Életemből. I. köt. 29. 1. 
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halmozása terén, bár ez rendszerint az ő felejthetetlenül szép leírásait 
szolgálja s Jókainak a fák és virágok iránti szinte pantheista szere-
tetéből ered, mely oly fontos eleme a mese-élvező nép lelkületének is. 
Mennyire szereti Jókai a szabad természetet, mily ősi naivsággal tud 
elmerülni benne a népi képzelet hajlamával az ezerfajta megszemélye-
sítésre ! Jókai hiszi, hogy a fák is szeretik azt, aki őket szereti, büsz-
kék rá, ha annak örömet okozhatnak. «Óh a fák oly okos lények ! 
Azokban lélek lakik. Én gyilkosnak tartom, aki egy nemes fát kivág. »1 

A regényíró nem állhatja meg, hogy néha neki ne vetkőzzék kertész-
nek, aki minden növénynek tudja a latin nevét is ; bánja is ő addig, 
akármit mondanak rá. 

így vagyunk Jókai nem egy «hibájával» : elkezdjük feddeni tudá-
kosságáért s a végén azon vesszük észre magunkat, hogy kifogásaink 
már-már a dicséret szótárát lopkodják. Pedig egy pár példát fel kell 
még említenünk Jókai tudákosságára, mely az ő sokoldalú ismeretei-
nek és szellemességének mintegy a kicsurranó fölöslege. Talán leg-
jobban visszaél nyelvészeti elméncségeivel, melyek idegen nyelvekre 
is kiterjedvén, sokszor tudákos magyarázgatáshoz kell az írónak folya-
modnia a gyengébbek kedvéért, pedig a szójáték csak akkor jó, ha 
nem kell azt magyarázni. Különben nemcsak szójátékokra kell gon-
dolnunk. Legtöbbször s legméltóbban megrótták Jókait azért, hogy 
latin tudományát túlságosan érvényesíti.2 Jókai védekezése,3 hogy t. i. 
a regény cselekvényének korában latin volt az illető emberek nyelve, 
nem fogadható el, mert ha annyit belát ő maga is, hogy személyeit 
nem beszéltetheti folytonosan latinul, azt is megtehette volna, hogy 
csak a legszükségesebb latin kifejezésekre szorítkozzék. Különben is 
nem mindig hivatkozhatik mentségül a latinizáló korra és emberekre. 
A Serfőző pompás humoráért csak megbocsátjuk a fiatal Jókainak, 
de nem helyeseljük a sok Antaeust, Saturnust, Bellonát, Ganymedest, 
Marsot, Ajaxot stb. ; az ilyen olympusi nektárcsöppek nem valók a 
Hornyicsek Vendel árpa-sörébe. Midőn Dániel cserkesz bey a Vergi-
liusból ismeretes Sinon-mondát említi,4 szintén az ifjú Jókai vizsgá-
zik előttünk a klasszikai irodalomból, nemkülönben akkor is, midőn 
Vértessy tábornok, ez a csupa-katona, nem talál Hercules és Omphale 

1 Az aranyember. I . köt. 82. 1. 
2 Jókai ezt is rendkívül szeretetreméltóan tudja tenni, már csak azért 

is, mer t több izben őszintén elismeri e hibáját s kedves humorral igér 
javulást Ovidius módján : Nunquam iam carmina dicam. (Novellák. 290. 1.) 

3 Nemcsak a latin, hanem általában az idegen szavakra vonatkozó 
védekezését lásd pl. Egy magyar nábob. II . köt. 238. 1. 

4 Véres könyv. 240. 1. 
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históriájánál ismertebb és közelebb fekvő példát ; 1 az meg épen nevet-
séges, mikor az öreg parlagi szellemű Kárpáthy János a rossznyelvű 
Marion csipkelődését finom mitológiai tromffal viszonozza s Aetaeon 
esetét idézi,2 vagy mikor a 26 esztendős kanalas tót legény az Arany 
János Vojtina Mátyásától származtatja magát.3 Jókai jellemzésbeli 
túlságos eszményítésének is egyik titka az, hogy a mindenhez értő 
Jókai önkéntelen tudákossággal gyakran elszólja magát hőse nevében 
s csak azután kezd kapkodni bizonyítékok után, melyekkel - ha 
törik, ha szakad — igazolni lehessen az elszólást. Például Paczal 
János rendőr igen egyszerű embertársunk, de egyszer csak — elkezd 
angolul beszélni, mert hát Jókai tud angolul s az ilyesmi mindig 
hatásos: kénytelen tehát a jámbor konstáblerről utólag kisütni, hogy 
ez nagyon világlátott ember, két évig volt Amerikában s mint a 
mexikói Miksa császár huszárja még krokodilust is evett ; latin tudo-
mányáról is meggyőződünk, sőt akkor sem ijed meg Paczal János, 
ha Petőfiből kell verssorokat idézni.4 Az sem utolsó mulatság, mikor 
Fehér Gyula, a mocsár-szárító mérnök, egy kificamodott lábú kocsisra 
ránézve, ennivaló szerénységgel csak ennyit mond : «Ennek a tarsus-
csontjai közül ugrott ki az astragalus s félrecsúszott az os naviculare-
től s emiatt a ligamentum talianticum félrecsavarodott; egyéb baj 
nincs.»5 A mérnök ezen kábító orvosi tudományát már meg se meri 
magyarázni Jókai. Igaza van tehát Péterfy Jenőnek, mikor azt mondja, 
hogy Jókai eszményi hőseiben mindig van valami az ezermester Jókai-
ból, aki minden tudományban otthonosnak mutatja magát. Tényleg 
nagy szemeket mereszt az olvasó, mikor Jókai — csakúgy odavető-
leg, à la Fehér Gyula — helyreigazítja pl. a Pallas-lexikon adatát 
arra vonatkozólag, hogy a gázfűtést mikor kezdték el Budapesten.6 

Jókai tudákossága kevésbbé bántó olyankor, midőn a mesemondás 
hangjának kellő eltalálásához szolgál mintegy kiindulópontúl ; ilyenkor 
a tanító és növendékei közti viszonyra emlékeztet Jókai eljárása, aki 
mintha leckén kezdené s aztán észrevétlenül vinné át hallgatóit a 
képzelet országába. Érdekes példa idevonatkozólag az Alma című el-
beszélés, amely így kezdődik: Ez a szó: «álma» előfordul igen sok 
nyelvben s mindenikben valami kedveset és szépet értenek rajta ; lám 
a latin, az arab, a német, a török, a magyar, az angol, mind hasz-

1 Szomorú napok. 62. 1. 
2 Egy magyar nábob. I I . köt. 145. 1. 
3 Gazdag szegények. 56. 1. 
4 Gazdag szegények. 96., 137. 1. 
5 Felfordult világ. 93. 1. 
6 .4 mi lengyelünk. 331. 1. 
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nálja és szereti ezt a szót ; most azonban ón ezek közül egyikről sem 
mesélek, hanem mesélek az álmai csatatérről, mert van egy város, 
melynek neve szintén Alma.1 Gyakoribb módja a mese elkezdésének 
az egyenes kérdés-feltevés, melyre válaszul következik a mese. Például 
a Népdalok hőse így kezdődik: Ki ülteti a mezők virágait? Ki tanítja 
a pacsirtát énekelni ? Ki teremti a népdalt ? stb. ; két lapon át tart a 
kérdések özöne s akkor hallunk egy esetet arra vonatkozólag, hogyan 
terem a népdal.2 A rézpataki lelkész meséjéhez a következő kérdése-
ken keresztül lehet eljutnunk: Micsoda pálya az, melyen legkevesebb 
rózsa terem és a legtöbb tövis ? Micsoda pálya az, melyen legerősebb 
a munka, leggyöngébb a jutalom? Micsoda pálya az, melynek követői 
lqgszegényebbek s mégis legboldogabbak ? Micsoda pálya az, mely leg-
közelebb visz az égi boldogsághoz s legtávolabb a földi örömöktől?. . . 3 

Efféle példát még sokat idézhetnénk, de ehelyett lássunk egy más 
eljárásmódot, midőn t. i. Jókai egy-egy kuriózus aprósághoz fűzi 
kalandos meséit ; úgy tesz, mint ifjúkori bálványképe : Victor Hugo, 
aki azt állítja, hogy A párisi Notre-Dame c. regénye az 'ЛЫАГКН 
szóból keletkezett, melyet a híres székesegyház egyik tornyának 
homályos zugában felkarcolva látott valamikor. Jókai is — kivált 
fiatalon, a túlzó romantika hatása alatt — rejtélyes felírásoktól kér 
ihletet : a Vellebithegy egyik mohos sziklájába öles betűkkel van be-
vésve e név «Barlavit» (hej ! kemény vitéz volt ez hétszáz esztendő-
vel ezelőtt !) ; 4 egy odvas fa tövében szelencét találtak, benne ősz haj-
fürtöt s pergamentdarabot e női írással: «1822. Dec. 22. Halálos 
ágyamon reád emlékezem» ; 5 egy járhatatlan vadon erdőben egy hársfa 
kérgén látható egy kereszt és néhány betű: t A. J. H. S. Z. 1814-, 
maj. 24. «Ki volt az, aki ezt ide felvághatta? Miért ide és miért épen 
ezt ?» ; 0 a Sphinxpiramisban egy ifjú nő csodás épségben megmaradt 
múmiájának keblébe ezüst tollú nyíl van mélyen beszúrva, a nyíl 
tollán ó-chaldeai betűkkel e név: «Sanherib».7 Ez utóbbi példák mind 
Jókai egy legfiatalabbkori kötetéből valók s mutatják azt a sablont, 
melyet Jókai a 40-es években alkalmazott. A Poe-féle Rejtelme s tör-
ténetekre s az újabb detektiv-históriákra emlékeztető eljárás ez, azzal 
a különbséggel, hogy Jókai nem foglalkozik, nyomozással, ő rögtön 

1 Véres könyv. 176. 1. 
2 Népvilág. 127—128. 1. 
:t Népvilág. 212. 1. 
4 Vadon virágai. 2. 1. 
5 Vadon virágai. 116. 1. 
0 Vadon virágai. 93. 1. 
" Vácion virágai. 226. 1. 
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kitalálja a rejtély nyitját s az előttünk fejlődő izgalmas drámát siet 
kellemes mesévé változtatni ; a múmiának pl. egyszerűen annyit mond : 
«ébredj föl, a költő teremtőszava hí!» s a «Sanherib» szó jelentésé-
ről lepattan a titok zárja. 

A későbbi Jókai a sablon nyűgéből s a tudákosság emelvényéről 
hamarosan le tudott lépni az ő kedves hallgatóságának közvetlen kö-
zelébe s oly természetes, naiv elbeszélő hangot és modort tudott el-
tanulni, amilyen igazán csak a népmesékben található. A régi jó 
fonóbeli mesék naiv moralizálását1 egyesíti Boccaccio Decameronejá-
nak rendkívül változatos mesekezdő és végző fogásaival.2 Elég két 
példára u ta lnunk: az Arria című novellára (bevezetése: «Elmondom 
tinektek, milyen halála volt Arriának . . . », befejezése: «Ilyen halája 
volt Arriának.») é9 a Xelenhoa és Toipingvang címűre (bevezetése: 
«На meg akarjátok hallgatni, meghalljátok, ha nem akarjátok hall-
gatni, nem halljátok . . . », befejezése: «На meghallgattátok, tudjátok, 
ha nem hallgattátok, nem tudjátok»). 

A nép is így szokta kikerekíteni egyszerű történeteit s Jókai is 
a mese fonalának kezelésénél szereti mind a három Párka szerepét 
maga elvégezni. Az olyan gyakori felsóhajtások, hogy «Isten legyen 
irgalmas szegény nyomorult lelkének !» — mintha egy megkomolyo-
dott Boccaccio rebegései volnának. A tipikus mesemondó kereten 
belül aztán csodálatraméltó sokféleséget, szinte kifogyhatatlan gazdag-
ságot tud Jókai kifejteni; a kis novella szűknek látszó műfaját , mint 
valami sakktáblát, tréfás szeszéllyel s minden erőlködés nélkül osztja 
fel apró kockákra, melyeknek se szeri, se száma. Mi minden kap 
helyet Jókai meseapróságai közt! Van ott elbeszélés, beszély, törté-
neti elbeszélés, történeti beszély, históriai novella, históriai álom, régi 
történet, igaz történet (és igaz tewrteeneth), szomorú történet, való-
színű történet, rémtörténet, hadtechnika, nyelvtudományi értekezés 
(persze móka az egész), korrajz, mendemonda, regényes képek, igaz 
mese, rege, apró monografia, csatakép, legenda, genre, vázlat, száj-
hagyomány stb., sőt «maureszk» is (a Xeres de la Frontéra melletti 
mór győzelemről szól, bár épen nem humoreszk). A legparányibb 
mesei elem, a legapróbb ötlet és adoma is becses előtte, mert párat-
lanul ért az ilyesminek művészivé emeléséhez. 0 maga állítja, hogy 
legsikerültebb műveit mindig egy pillanatnyi ötlet teremtette meg.3 

1 «Leányok, szeleburdi leányok ! tanuljátok meg, hogy a hűség min-
dig jutalmaz, a hűtelenség mindig megver.» (Dekameron. II . kötet. 
217. 1.) Stb. 

2 Lásd Jókai Dekameron-jából az I. kötet 22., 29., 31., 36., 40., a 
I I . köt. 6., 13., 14., 17., 21., 25., 27., 32., a I I I . kötet 9., 14. sz. elbeszéléseit. 

:i Életemből. I. 31. 1. 
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Ötletek gombamódra termettek agyában, de azért folyton vadászott 
is rájok ; valóságos cserekereskedésben volt az egész nemzettel, mely 
a legkülönbözőbb országrészekből küldözte be Jókainak a népszellem 
nyers gyöngyeit,1 melyeket ő nagyhamar kicsiszolva, művészies ke-
retben hozott forgalomba. De a komoly történeti események és sze-
mélyek is bárányszelídséggel engedelmeskednek nagy mesemondónknak 
s bűvös érintésére az adoma bohóc-köntösévé válik rajtuk a történeti 
jelmez. Es mindnyájan szívesen beállunk a gyermekhallgatóság soraiba 
s jól mulatunk mi nagy gyerekek a szultánokon, fejedelmeken s más 
«félelmes» hatalmasságokon, mikor ezek lekerülnek a bábszínház 
deszkájára. Ide kerül pl. az öreg szultán apó «onnan Stambulból», 
aki ha ; valami neki nem tetsző dolgot tapasztalt Erdélyben, fogott 
egy korbácsot, mely mindig ott lógott a szegen s úgy végigvert vele 
rajtunk, hogy csak úgy repedt a bőrünk ; egyszer azonban Rákóczi 
Gyurka nagyon megmakacsodott s elindult Lengyelországba, akárhogy 
kiabált is utána az öreg apó «onnan Stambulból» : megállj gyerek ! 
mert biz a fenekedre verek ! 2 S mily pompásan naiv megelevenítése 
a régi török-magyar békekötésnek az ilyen néhány szó : Azt mondta 
a török a magyarnak : «kend is jó katona, én is jó katona, — ne 
bántsuk egymást».3 Az adomás letörpítésnek ezek a példái már át-
vezetnek bennünket Jókai tehetségének parodizáló hajlamához, mely 
hajlam testvére a népmese naiv anachronizmusának és torzító kedvé-
nek. Jókaiban, a magyar politikai élclapirodalom megteremtőjében, a 
magyar néphumor művészi megtestesülésében, az adoma-királyban 
természetesen megvan a parodizáló hajlam, de az is igaz, hogy tehet-
ségének ilynemű villámai az abszolutizmus vészterhes levegőjében 
lelték éltető elemüket s az alkotmányosság virradtával mindinkább 
halványodtak ; a paródia legtöbbször ellenséget keres, már pedig a 
Béccsel való kibékülés óta Jókai nem igen tudta haragra lovalni 
magát senki ellen sem ; ha szelíd malíciával néha egy-egy bélyeget 
próbál nyomni valakinek a homlokára, megesik rajta jó szíve s rög-
tön letörli a foltot humora nedvével. Politikai vonatkozású paródiái-
ról most nem szólunk, de Kakas Márton pompás alakja ki-kilép az 
Üstökösből s a Vasárnapi Újsághoz küldözött levelei közt kitűnő 
travesztiák akadnak néhány akkor színre került drámáról ; van Kakas 
Mártonnak arcképcsarnoka is (Falk Miksa, Ipolyi Arnold, Gyulai 
Pál stb.). Néha kedve kerekedik Jókainak meglesni a «félisteneket», 

1 Jókai összes müvei. 100. kötet. 148. 1. 
2 A Damokosok. 18., 20. 1. 
3 Novellák. 319. 1. 
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mikor ezek рою gy ólában vannak,1 sőt egyszer-egyszer az istennőket 
is, mikor Juno lavórjáról beszél 2 vagy Clio múzsával harisnyát köt-
tet.3 Mindez azonban szelíden, szinte udvariaskodva történik s moso-
lyának nem kell álcáznia semmiféle epés támadást a fennálló rend 
ellen. Jókainál a komolykodó pathosz és a paródia két véglet, me-
lyeken ő legtöbbször szerencsésen belül tud maradni. 

Csak egy baj van Jókai paródizáló hajlamával. Sokszor saját 
műve cselekvényét nem veszi komolyan Jókai. A hallgatóság lelke-
sedve követi mindenüvé a nagy mesemondót, valónak kész elfogadni 
a költészetet, szemeiben ott ragyog a naiv hit, s egyszerre mintha a 
paródia gnómja vigyorogna elő, mintha mondaná : úgy-e ügyes bűvész 
vagyok ón ? A Milton c. drámában Fly a legkomolyabb helyzetben 
elkezdi magyarázni, hogy az isten veled helyett jó Isten veled-et «nem 
a jambus kedvéért m o n d » ! ! 4 Furcsa egy drámai személy az. aki 
tudja, hogy őt a szerző jambusokban beszélteti. A cselekvénnyel való 
ezen játék sokszor megzavarja a hatás összhangját. Mindnyájan em-
lékszünk az Elet komédiásai befejezésére ; az olvasó vagy olvasónő 
tetszésére bízza Jókai, hogy a kétféle vég közül válassza azt, amelyik 
neki jobban tetszik ; ha sírni akar, válassza a tragikusai, ha nyugod-
tan akar aludni, akkor a másikat ; öngyilkosság a Mont-Blanc tetején, 
vagy idill Japánban : valamelyik majd csak beválik ; hasonlít az 
ilyesmi a bűvész eljárásához, aki a mutatvány végén annak az ember-
nek az orrából veszi ki a tallért vagy annak zsebében leli meg a 
kártyát, akit a közönség erre kijelöl. Szóval Jókai ahelyett, hogy 
megoldaná a csomót, még két új csomót köt. Mikor Berend Iván 
búcsút mond remete-életmódjának s a pesti high life tagjául csap fel, 
érzi Jókai, hogy ezt indokolni kellene ; világért se jön zavarba, sőt 
külön gondoskodik magyarázatról a «melegvérű» emberek számára és 
külön a «hidegvérűek» számára ; 5 tartalmilag mind a két indok el-
fogadható, de jellemző a fentebbi mód, mellyel Jókai a mese komoly-
ságán üt csorbát. Máskor meg ép ellenkezőleg azt erősítgeti, hogy 
mennyire nem tőle függ az indokolás és a befejezés, mert hát ő kötve 
van a tényekhez, melyeket hűen kell előadnia ; hogy milyen kibékítő 
megoldást tudna ő csinálni, de nem szabad, a kegyetlen igazság nem 
engedi.6 Viszont néha maga bevallja utólag Jókai, hogy annak a 

1 Félistenek bolondságai. (Caesar és Cicero.) 
2 Öreg ember nem vén ember. 69. 1. 
3 Forradalom alatt irt művek. 139. 1. 
4 Színmüvek. I I . köt. 29. 1. 
5 íekete gyémántok. 265. 1. 
« Pl. Rákóczy fia. 236. 1. 
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forrásnak, melyet műve alapjául jelölt volt meg, hírét sem hallotta, 
csak kitalálta, hogy a mesét az olvasó számára «könnyebben bevehe-
tővé tegye» ; szerinte ez nemcsak költői szabadalom, hanem egyene-
sen kötelesség.1 Az ilyesmit azért tartjuk megengedett dolognak fel-
említgetni, mert Jókai restelli azzal elintézni a kérdést, hogy egy 
mesemondótól nem kell következetes esztetikai rendszert várni (ami-
ben pedig igaza volna), hanem szárnyait levetve az ő dilettáns elmé-
letének ingoványain gyalogol és sajátszerű rögeszméjévé kezd mind-
inkább válni, hogy ő nála talán sehol a világon nincs realistább író. 
Teljes jóhiszeműséggel és komolysággal jelenti ki, hogy «egész haj-
lama szerint realista író» ; 2 hogy az élethűség dolgában «elvállalja a 
szavatosságot»;3 lehet-e tehát őt «idealistának szidalmazni»;4 hogy 
ő beleéli magát az egyes alakok kedélyhangulatába, iparkodik bennök 
élni . . . 5 Mindezt elhiteti önmagával Jókai, pedig ez a «beleélés» nem 
sikerül neki, mert mihelyt egy ötletet, egy adomát, valami érdekes 
különlegességet olvas, lát vagy hall, semmi esetre se mellőzi, akár 
illik az a már «átélt» alak jelleméhez, akár nem. Jókai sohase tud 
készen lenni alakjaival és történeteivel; egyszer próbálta meg lemá-
solni egyik kisebb művét s a másolat tizenhat lappal többre ütött ki, 
«annyi új eszme támadt k ö z b e n . . . » 6 ha harmadik példányt készí-
tett volna, megint csak úgy jár vala bizonyosan. 

Játszi fölénnyel azonosítja Jókai, illetőleg téveszti össze a regény-
cselekvény természetét a drámáéval ; pedig Kemény Zsigmond éles-
elméjű fejtegetései óvatossá tehették volna e tekintetben. Mégis azt 
látjuk, hogy derűre-borúra dolgozza fel ugyanazt a tárgyat regényben 
és drámában egyaránt. Persze először a regényt csinálja meg ; 7 a 
dráma aztán úgy készül el, hogy a regényből kihagyja az író a saját 
nevében mondott megjegyzéseket, a leírásokból apró betűs színházi 
utasítások lesznek, a regény párbeszédei pedig szórói-szóra megmarad-
nak. (Ha valaki erre vonatkozólag üzleti szempontokkal hozakodnék 
elő, azt hiszem ez nem válna be védelemnek.) Jókai itt is mesélni szeret 
s a különlegest és látványosat kedveli. A Levente színpadi utasításai 
értelmében vadludak, darvak, hattyúk repülnek végig nagy kiabálás-
sal, egy nagy kígyó tekeregve húzódik a zsombék közé. A Könyves 

1 Délvirágok. 198. 1. 
2 Utazás egy sírdomb körül. 194. 1. 
3 Szerelem bolondjai. Utóhang. 
4 Jókai összes művei. 100. k. 147. 1. 
6 U. o. 122. 1. 
6 Az én életem regénye. 338. 1. 
~ Egyetlen kivétel a Varchoniták. 
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Kálmán második felvonásában «az érkezők mind csónakon jönnek és 
mennek». A Szigetvári vértanuk ezzel a sajátságos utasítással végző-
dik : «A vár összeomlik. Kárpit legördül». A Miltonban lóháton vívott 
halálos végű párbaj folyik a színpadon. Zrínyi rímes anapsestusokban 
monologizál és hexameterekben imádkozik. A Levente olyan régies és 
különleges nyelven van írva, hogy mondhatni — minden harma-
dik szó vállán egy-egy kis szám utal a mű végén levő magyaráza-
tokra. de hogy vájjon mit ér ezekkel a színházi közönség, el nem 
tudjuk gondolni.1 E drámát különben (a IV. felvonásban) hosszú 
értekezésekkel, epikai részletekkel szaggatja meg Jókai, à la Dugonics. 
Hogy Jókai színművei, melyeknek nagyobb része regények kivonatai, 
mégis tűrhetőknek mondhatók s egy pár közülök jelentékeny hatást 
is tet t : mutatja, hogy Jókai mesélő módjában mindig egészséges 
elevenség, fordulatos párbeszéd, sok csattanós helyzet van. Mindenütt 
a csattanós, hatásos helyzet a főcél ; a versíró Jókaira is áll ez : köl-
teményeinek kilenctized része annyira tele van a versszakonkónt 
ismétlődő egyszerű és bonyolult refrénekkel, hogy ép ez az örökös 
csattanó-hajhászás bizonyos egyhangúságot szül. 

Az is természetes, hogy a több mint másfélezer nyomtatott ívre 
terjedő könyvrengetegben ismétlődő helyzetek is akadnak, bár arány-
lag kevés. Többször előfordul pl. az a megrázó ellentét, midőn az 
ünnepi vidámságot valami végzetes szerencsétlenség hirtelen halálos 
rémületté változtatja; csak gondoljunk a Tarnaváryék báljára a pesti 
árvíz kitörésekor és a komáromi híd leszakadására a nádori ünnep-
ség alkalmával.2 Az érdemkereszttel kitüntetett Timár Mihály s a 
főispánná lett Zárkány Napoleon kétségbeesett lelki küzdelme azonos 
két részlet.3 Lívia épúgy szökik meg hazulról, mind Lidia és mind-
ketten annak a mennyasszonyi ruhának a hímzését kénytelenek pénzért 
elvállalni, amelyet ők szerettek volna az esküvőn viselni.4 Gutái 
Lőrinc és Klausner Henrik alakoskodása és lelepleztetése egyenesen 
feltűnő hasonlóságú.5 Az Adorján Manassé és a Jenőy Kálmán fest-
ményeit körülbelül ugyanaz a csizmadia árusítja, noha az (gyiket 
Scalcagnatinak, a másikat Tseresnyésnek hívják.0 A két gyanakvó 
férj : Aldorfay Ince és Timár Mihály egészen egyformán leskelődik 

1 Hangoztat ja itt Jókai , hogy egyetlenegy újkori szót se használ ; a 
dalár és fersing szavak azonban nem va lami őskori zamatúak I 

2 Kárpáthy Zoltán és Politikai divatok. 
: i .Íz arany ember és Az élet komédiásai. 
4 Az élet komédiásai és Gazdag szegények. 

Az elátkozott család és Kétszer kettő — négy. 
Egy az Isten és És mégis mozog a föld. 
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Hanna, illetőleg Timéa után s egyforma eredménytelenséggel. ' Fe-
nyéry párbaja édes testvére a Markóczy Dezsőének. . . 2 De ha még 
egyszer ennyi egyezést sikerül is esetleg összekeresgélni, e gyér kivé-
telek csak megerősítik azt a tényt, hogy mese-kitalálás dolgában Jókai 
talán a világ legelső írója. Mi csak mint mesemondóról tettünk róla 
néhány észrevételt ; pedig az érdekes mese nála a kiapadhatatlan 
humor és az elbájoló nyelv csodálatos szövetségében jelenik meg. 
Nagyszerű* humora és emberszeretete szinte kívánja az összehasonlí-
tást az angol regényírókkal, de ez külön tanulmányt igényelne ; meg 
kellene állapítani viszonyát pl. Dumashoz, Victor Hugohoz,3 továbbá 
itthoni szellemi rokonaihoz, illetve örököseihez : Eötvös Károlyhoz, 
Mikszáthhoz, Herczeghez, Gárdonyihoz; több emberöltő munkája kell 
annak tisztázásához, minő forrásokból, a mindennapi élet és az olvas-
mányok minő ezerféle hatása alatt és hogyan dolgozott Jókai. Azután 
az ő stílusa ! Egy Jókai-szótár készítését, mint a magyar nyelvtudo-
mány egyik sürgős kötelességét, nemrégiben hangoztatta a Magyar 
Nyelvőr ; 4 de esztétikai szempontból is érdekes feladat volna kimu-
tatni : hogyan fejlődik Jókai stílusa különböző hatások alatt (Vörös-
marty, Victor Hugo, Petőfi. Jósika),5 de ezek alól apránként felszaba-
dulva az egész magyar irodalom legremekebb egyéni prózájává. Szó-
val a Jókai-kritika még sokáig nem fog szűkölködni problémák nélkül. 

ZSIGMOND F E R E N C . 

1 Enyém, tied, övé és -4z arany ember. 
- A régi jó táblabírák és Börtön virága. 

A Sue-hatást vizsgálta Jókainak egy regényére vonatkozólag Kovács 
J ános : Sue hatása a magyar regényirodalomra. Kolozsvár, 1911. 

4 Magyar Nyelvőr. XLII . évf. (1913.) 408. 1. 
5 Jókai Vörösmartyban «szellemi apját» t i sz te l i ; Vörösmarty munká i 

képezték a fiatal Jókai «egész szellemvilágát». (Emlékeimből. 126., 129. 1.) 
Eleinte Jókai határozottan a Vörösmarty eposzi stílusának hatása alatt 
áll ; a Hétköznapokban csak úgy hemzsegnek az ilyen hátratett jelzők : 
«Csak egy gömbölyű fej látszik úszni a lankaság vizeiben, mindinkább 
bellebb-bellebb haladó . . .» (235. 1.) A Vadon virágai, Csataképek jó része 
ri tmikus próza, kötetlen nyelvű óda vagy dit iramb, sok helyen refrén-
nel. — Majd Victor Hugo csillogó, bizarr dagálya ha t Jókaira s megjelen-
nek az ilyen hangzatos mondások : A Zúr, az ősbölény «gyönyörű fenevad! 
A föld oroszlánnal álmodott, mikor ezt szülte . . . » С Görög tűz. 88.1.) — Jósika 
kétségtelen hatását muta t ja Jókai első müveiben pl. a feltételes jövő gya-
kori használata (zúzandá össze = zúzta volna össze) ; erről a szerencsétlen 
igealakról Jósika sohase szokott le, Jókai azonban csakhamar elhagyta. 
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Az Erdélyi Hiradó körével való meghasonlása, majd Korteskedésé-
IIek visszás fogadtatása miatt Kemény cgyideig tartózkodóan viselke-
dik a politikával szemben. De ha a politikai mozgalmakba nem 
elegyedik is bele és publicistikai munkásságot nem igen folytat, tel-
jesen még sem fordul el a közviszonyoktól. Ámbár sajnálni kezdi 
azon néhány évet, amit «ezen kedves kis liaza (t. i. Erdély) politikai 
cloacájába vetett»,2 a korkérdéseket nemcsak figyelemmel kiséri, hanem 
azok közül egynémelyikhez hozzá is akar szólni. Főképen az unió és 
úrbér voltak ekkor az erdélyi közélet előtérben álló problémái. Ezek-
ről vágyik még «rövid érintéseket» készíteni,3 egy unió körüli és egy 
úrbéri röpiratot a következő 1845. év februárjától kezdve nyár elejéig 
«összefércelni», aztán kiadni a Korteskedés III. és IY. füzetét, s ezzel 
végbúcsút mondani a politikai irodalomnak.4 — 1844 közepén néhány 
cikket igér a sokfejű szerkesztőség alatt tengődő Híradónak, ezen 
«árva lénynek», melynek bukását minden hibája mellett az erdélyi 
szabadelvűségre károsnak tekintené.5 1845 első felére szó van valami-

1 Az előzményeket 1. Kemény Zsigmond pályaalapítási törekvéseit 
tárgyaló régebbi dolgozatomban. (Irodalomtört. 1913. évf.) 

2 Levele Wesselényihez 1844 okt. 17. (Életképek, 1876.) 
3 1846 márez. 14. lev. 
4 1844 okt. 25. lev. (Életképek, 1876.) 
5 «Érintések» címen néhány cikk valóban jelenik meg Keménytől az 

1845. évf. első számaiban (jan. 14-től). Jellemző Keményre az első cikk be-
vezetése : «Tizennyolcz hó tölt el, mió ta a Hiradó olvasó közönsége, mióta 
Erdély a hír lapirodalom hasábjain csekély nevemmel nem találkozók. Másfél 
év nép és egyén élete fölött r i tkán vonul el minden nyom és változtatások 
nélkül. Ha kezemet szivemre tenném, érezni volnék kénytelen, hogy az 
m á r lassabban dobog. Eeményeim kevesebbek. A politikai álmadozások 
hanyag véremet r i tkán lázítják fel. Azon nagy szavak, mellyeket a 
közügyek Savonarolai és Demoul in Catnilljai szünetlen hirdettek a napi-
saj tó által és a közgyűléseken, régen is kevés hatással voltak ugyan reám, 
de most mákonv erővel bírnak és nem emelik, sőt alásülyesztik lelkese-
désemet.» 
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féle szerződésről közte és a Híradó között. Kemény, aki a szabadelvű 
politika sorsát csalódásai ellenére is a szívén hordja, szeretne vala-
hogyan a lapon lendíteni, noha — amint .Jósikához intézett 1845 
márc. 15,-i leveléből kitűnik — látja, hogy az «a végin sem fog zöld 
ágra ju tn i ; mert szerkesztői élhetetlenek, közönsége csekély és cen-
sora jó ember, de ész- és elvnélküli.» «En meguntam már — mondja 
azután — dolgozataimat illy páratlan rossz szerkesztés megrendelé-
seire, csupán díjért — mert erkölcsi eredménye aránylag kevés — 
irogatni. Ennélfogva, ha te a jövő félévre regényt ígérsz és Kovács 
Lajostól vezérczikkeket nyerhetek, akkor ingyen elvállalom a felügye-
lést Erdélyi Híradónkra és törekvéndek abból tűrhető lapot csinálni. 
Különben pedig semmiben részt venni nem fogok.» Kemény tervéből 
nem lett semmi és joggal hitelt adhatunk 1846 márc. 14. levelé-
ben tett azon nyilatkozatának, hogy 1845 tavaszán eszébe sem jutott 
többé, hogy valaha követ, journalista vagy rendes és komolyabb 
studiumú politikai író legyen. «Mea me paupertate involvo s másokra 
bízom a közélet küzdését és dicsőségét, pálmáját és tüskéjét.» 

A politikától visszavonulóban Kemény megint a költészethez for-
dult és elég hosszú időn át, bár nem állandóan egyenlő erős hatá-
rozottsággal, kitartott azon szándéka mellett, hogy ennek fog élni. 
Az említett néhány hírlapi cikken és «rövid érintések»-en kívül 1844 
kezdetétől körülbelül másfél évig csak a szépirodalom terén fejtett ki 
munkásságot. 1844 eleje körül elővette az Elet és ábrándot, ami az 
Erdélyi Híradótól való megválása idején félig már készen volt, s 
valószínűleg az év második negyedében be is végezte ; azonban egy 
esztendőnél tovább tartó huza-vonába került, míg kiadását biztosít-
hatta. Még az 1844. év első felében egy másik szépirodalmi alkotás-
sal kezdett foglalkozni, A hirlapszerkesztő naplójával,1 melynek csekély 
töredékei nemrégiben kerültek elő' Kemény hátrahagyott iratai közül. 
Ezen dolgozott 1844 utolsó hónapjaiban, sőt munkája belenyúlt a 
következő évbe is és még március közepén is befejezetlen. E művé-
ben, amint a fennmaradt részletekből kitűnik, s amint maga is han-
goztatja, «sok oldalról politikai irányú regényké»-t alkotott. A saját 
életébe és sorsába belejátszó erdélyi politikai és társadalmi viszonyok-
ból fejlesztette ki történetét és ezeknek a viszonyoknak a szövedékébe 
fűzte bele alakjait. Tehát, amidőn azt hitte, hogy a politikával szem-
ben a szemlélő álláspontján meg tud maradni, nem állhatta meg, 
hogy költői formába burkolva ne adjon kifejezést politikai felfogásá-
nak. így Kemény volt egyik legelsője regényíróinknak, aki politikai 
célzattal egykorú tárgyhoz nyúlt. Személyes érdekeltségét aligha tudta, 

1 L. a Honderű 1844. 20. sz. (május) híradását ! 
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sőt talán nem is akarta az őt oly közelről érintő viszonyok ábrázo-
lásából kiküszöbölni. A hirlapszerkesztő naplój(ínak a szereplői sokat 
kaptak Kemény személyiségéből ; gondolataik, érzéseik, élményeik igen 
gyakran az író egyéni tulajdonai. A tárgy természeténél fogva a 
költőpolitikus nem kerülhette el azt sem, hogy a jellemrajz számos 
vonása a közéletből általánosan ismert személyekre ne emlékeztessen. 
Ez visszatetszést kelthetett ; bizonyára maga Kemény is belátta ezt, 
s emiatt mondott le művének nyilvánosságra hozataláról. Az 1843-iki 
akadémiai tagajánlás Keményt az Izabella királyné és a remetén s a 
Camoensen kívül egy Balassa c. regény szerzőjének mondja.1 Errő l 
más nyomot nem ismerünk és valószínűnek tarthatjuk, hogy vele 
Kemény a tervezgetésnél nem is ju tot t tovább. 1845 januárjában, mikor 
még A hirlapszerkesztő naplójával nem készült el, egyik Wesselényi-
nek írt levelében arról beszél, hogy szeretne regényei számára üres 
időt meggazdálkodni. Ez arra vall, hogy ekkor már valami ú j abb 
munkát tervezgetett, valószínűleg a Gyulai Pált, de koncepciója ha-
tározott alakot aligha öltött ; különben, midőn Jósikához intézett 
ekkori leveleiben irodalmi dolgait szóba hozza, nem igen hallgatna 
róla. A mű kidolgozásához meg csak az év közepe felé foghatott 
hozzá. 

Kemény ebben az időben sűrűn változtatja tartózkodási helyeit, 
mintha nyugtalanságában folytonosan újabb és újabb környezetet 
akarna látni maga körül. 1844 közepén beutazza Erdélyt és «kalan-
dozásai»-ból július végén ér haza Kapudra; néhány napi itt időzés 
után augusztus elején Kolozsvárra költözik állandó tartózkodásra.-
Kolozsvárt tölti még a következő év elejét is, majd február végén 
Szatmármegyébe megy, május elején megfordul Szamosújváron. 1845 
jan. 28-án arról ír Wesselényinek, hogy ha körülményei engedik, a 
jövő télre Pestre költözik. Ót, aki ekkor jövője megállapításánál ko-
molyan gondolt az írói hivatásra, Pest elsősorban mint irodalmi 
középpont vonzotta ; de egyébként is nagyon beleunt már a kisszerű 
erdélyi viszonyokba. Folytonosan panaszkodik rá juk ; így kolozsvári 
életmódjának rója fel, hogy regényein nem dolgozhatik és naponként 
«lomhábbá» válik ; ezért vágyódik Wesselényihez Zsibóra, hogy az 
ottani társaságban felélénküljön. 

Kemény 1844 közepe tá ján ju t közelebbi viszonyba Wesselényi-
vel. 1846 márc. 14.-i levele és Szász Károly emlékbeszédének egy 
adata szerint már if jú korában ismerte és előbb is tisztelte őt, mint 
az erdélyi és magyarországi közélet egyik vezéralakját, de barátai 

1 Akadémiai Értesítő 1906. 624. 
2 1844 júl. 26. lev. 
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közé nem tartozott. Sűrűbb és bensőbb érintkezésük minden való-
színűség szerint a Korteskedés útján kezdődött, amely felkeltette 
Wesselényi figyelmét írójának személye i ránt is. A legközvetlenebb 
indítékot azonban, azt hiszem, Keménynek néhány a Korteskedésben 
Wesselényiről tett mély rokonszenvtől áthatott nyilatkozatában kell 
keresnünk.1 

Wesselényi véleményének döntő hatása volt a Korteskedés sor-
sára és Keménynek a röpirat megjelenését követő politikai magatar-
tására. Említett erdélyi «kalandozásai» alkalmával meglátogatja Wes-
selényit és ettől fogva szoros barátság fűződik közöttük.2 Politikai 
elvekben, sőt egész irányukban erősen eltértek egymástól, de azért 
mindegyik méltányolni tudta a másik kiválóságát és érdemeit. Kemény 
egyébként később sem igen nézett ismerőseinek, barátainak a meg-
választásánál politikai pártállásra és felfogásra. Hogy Kemény meny-
nyire átértette Wesselényi törekvéseit és felfogta az ő államférfiúi 
jelentőségét, kitűnik a Wesselényi-essayböl. Viszont Wesselényi is 
mindent elkövetett, hogy a nagytehetségű Keményt megnyerje poli-
tikájának. Jellemre, természetre nézve elütöttek egymástól. De Kemény 
nagyra becsülte Wesselényit mint embert is és a lélekbúvárt érde-
kelte annak szertelenségig nem közönséges és sok tekintetben paradox 
személyisége ; hasonlóképen Wesselényi is vonzódott Keménynek 
titokzatosságában is szeretetreméltó egyéniségéhez. 

1 Az I. füzet 91. lapján ezt mondja : « . . . én Wesselényi leghidegebb 
sorát, legszárazabb fejtegetését is egy neme nélkül a megindulásnak 
olvasni nem tudom, s ha rögtön, ha az első benyomások és kedélyhangu-
lat közt kellene véleményemet nézetei fölött elmondanom, azoknak ná lam-
nál részrehajlóbb bírálója alig találkoznék. 

Osmeritek-e ama néphitet , mely titkos okairól regél egy véletlen 
borzadásnak, mely alkonyban az őszi nap levélhullásai közt megszor í t ja 
szivünket és idegeinken kérészül rezg ? Ez akkor történik, ha sétálásunk-
ban, mig elandalodás borult reánk , oly helyen lépünk át, hol valaki hal-
doklott és jel nélkül temetve van. (Ugyanezt a néph i te t szövi be Kemény 
Gyulai Páljába is.) 

Első olvasáskor ily ha t a lma t gyakorol r á m Wesselényi leghidegebb 
modora, legközönyösebb t a r t a lmú irata is. Nem azért-e, hogy minden 
betűje ta lán egy szenvedés vonaglása, egy életöröm koporsója ?» 

A 95. lapon meg így szól Wesselényiről : «Engedje meg tisztelt honfi-
társam, kit én kiilönszerű egyéniségénél fogva azon ritka jellemek közé 
sorolni mernék, kik tetteik és Plutarchos tolla által kettős apotheosis t 
nyertek.» 

2 Innen kezdődik levelezésük, melyben Kemény nála szokatlan nyíl t -
sággal tá r ja fel törekvéseit és belső életének egyes mozzanatait, s így 
fontos adatokat szolgáltat fejlődése ezen szakaszának ismeretéhez. 

Irodalomtörténet. 2 4 
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Kemény 1845 májusában, amire már régóta készült, ellátogat 
Zsibóra. Ez alkalommal ő Wesselényinél a magyar közélet és irodalom 
két kimagasló alakjával : Deákkal és Vörösmartyval találkozik. E tör-
ténelmi nevezetességű összejövetelnek fontos következményei lettek 
Kemény pályájának további alakulásában. Ekkor enged u. i. azon 
elhatározásából, hogy pusztán csak az irodalom terén fejt ki m u n -
kásságot. Különösen a Deákkal és Wesselényivel töltött huzamos 
együttlét hatása alatt, elnyomott politikai törekvései ismét előtérbe 
kerülnek; hiszen — az 1846 márc. 14.-i levélben tett vallomása sze-
r in t - - velük hosszasan alig lehet az ember, hogy megint kedvet ne 
kapjon a politikára. S az a Kemény, akiről Vörösmarty zsibói talál-
kozásuk alkalmával mint «a regényíróв-rél emlékezik meg,1 Kolozs-
várra visszatérve, naponként szorgalmasan dolgozik ugyan ú jonnan 
kezdett regényén, Gyulai Pálon, de szintoly «assiduitássab tesz elő-
készületeket röpiratokra is.2 Mintha e nagy emberekkel való é r in t -
kezés befolyása alatt valami rendkívüli tevékenységi vágy fogná el : 
erejét a publicistika és az irodalom között megosztva akar és remél 
érvényesülni. A regényirodalom további művelésére ösztönzi — saját 
kijelentése szerint — elég szép szerződése, másrészről meg a politikai 
fellépésre indít ja Wesselényi barátsága s azon utálatos felszínesség és 
apathia, mely Erdélyben mindinkább kezd lábra kapni. 

De a balsors megint ra j ta ü t Keményen és nem engedi, hogy 
dolgai után lásson. Betegeskedése előbb Kolozsváron, majd Kapudon 
június második felétől körülbelül négy hónapon át majdnem teljes 
munkátlanságra kárhoztatja.3 Midőn októberben felépül, eleinte tele 
van ambícióval, reményekkel, tervekkel.4 De nemsokára kénytelen 
belátni, hogy megzavart viszonyait csak bajjal hozhatja rendbe. Mun-
káival elkésett, írói jövedelmei kimaradtak és összeköttetései szét-
szakadtak. Szinte mindent ú j r a kellett kezdenie. S ez a helyzet rá-
kényszerítette, hogy eddigi tapogatódzásaival felhagyván, most már 
teljes határozottsággal és körültekintéssel iparkodjék jövője végleges 
biztosítására minden eshetőséggel szemben. 

Mindenekelőtt saját magával kíván tisztába jönni. Mikor evégett 
magába mélyed, először — részben tán még a kiállott betegség utó-
hatásakép — kínos önelégületlenség lepi meg. Tudatára jön annak, 
hogy törekvései eddigi sikertelenségének a sa já t természetéből sar-

1 Vörösmarty lev. feleségéhez 1845 máj. 8. (Biedl Frigyes, Új Magyar 
Szemle 1900.) 

2 1846 márc . 14. lev. 
3 1845 júl . 3. és nov. 7. lev. (Irodalomtört. Közi. 1900.) 
4 1845 nov. 7. lev. 
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jadzó és szabadjukra hagyott gyengeségek is nagy mértékben okai 
voltak. Jósikához írt 1845 december 15,-i levelében elég világosan 
feltárja ekkori lelkiállapotát. Vádolja magát, hogy nem képes kitartó 
munkásságra, s e hibáját főképen onnan származtatja, hogy szor-
galma inkább olvasgatásra, mint írásra, inkább a más « terményei »-
nek az élvezésére, mint gyümölcsözésre hajlandó. E kijelentésével ő 
maga utal tehetsége kevéssé termékeny voltára és elismeri nehézkes-
ségét. Valóban ő néha túlbecsülte nem képességeit, hanem munka-
kedvét és munkabírását. De most világosan látja ezen fogyatkozását 
és emiatt önbizalma meginog. Bántja az, hogy eléggé előrehaladott 
kora ellenére még sok silány szenvedély háborgatja és nem tud olyan 
érzéseket leküzdeni, amelyeknek káros volta tisztán áll előtte. Indu-
latoktól nem háborgatott léleknyugalmat óhajt ; szeretne «szolid» 
ember lenni, de e törekvésének hiábavalóságát tapasztalja, mert 
könnyebb — úgymond — egész könyvtárt az eszélyes életről meg-
tanulni, mint egy kis balszokást vagy rossz hajlamot felejteni. Élénkebb 
életviszonyok után vágyódik, mert egy oly félreeső falun, mint ahol ő 
lakik, — írja Jósikának 1846 január 9.-i levelében — ki van ő véve 
eleméből, mindig unatkozik, sőt a politikai mozgalmakat sem bírja 
figyelemmel kísérni. Tehát Kemény kereste az emberek társaságát, de 
nem azért, hogy megnyilatkozzék, hanem hogy közöttük szemlélődjék, 
őket megfigyelje. Eegényeinek a személyei is, ha együtt vannak, az 
érintkezésből származó benyomásaikat csak a maguk számára dolgoz-
zák fel és nem juttatják egymás tudomására. Kemény a maga kevés-
szavúságában nem elégítette ki a világ kíváncsiságát, épen úgy, mint 
regényalakjai is rendesen lélektani talányként tekintenek egymásra. 

Kemény egyéniségének ezen jegecesedési folyamatát későbbi fázi-
sában tünteti fel a Wesselényihez intézett többször említett 1846 
márc. 14,-i levél. Az ő egész lelki valóját eltöltő feszültség ekkor éri 
el tetőfokát. Folytonos izgalomban tartja az az érzés, hogy egész 
életére kihatóan döntenie kell a boldoguláshoz vezető útra nézve. 
Mert az ő korában 1 — írja levelében — Bulwer szerint még a 
könnyelmű embert is ellenállhatatlan vágy lepi meg, hogy számot 
vessen erejével, helyzetével és a sokféle törekvéstől visszavonván ener-
giáját, azt kitűzött célra irányítsa. Majd így ítél magáról : «Isten 
látja, hogy én könnyelmű soha sem voltam, de még is nem gazdál-
kodtam eszélyesen azon csekély tehetséggel, mellyel az ég megáldott 
s mellyel nálunk is olly időben, mikor nagy szükség van lelkiösme-

1 Kemény 30 évesnek hitte magá t , holott — a m i n t tudjuk — 3-J-ik 
évében járt . 

24* 
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retes és munkás emberre, csakugyan lehetne szilárd kitartás mellett 
gyiimölcsözőleg fáradozni.» 

Ugyanitt felfedi azokat a rugókat, melyek törekvéseinek a moz-
gatói voltak. «Tudod te azt, hogy otthonróli jövedelmem csak szük-
ségeim kielégítésére való, minden mi kissé több kényelemre van szá-
mítva, nálam a literatura által fedeztetik. — H o n n a n jó l lakhatom, j ó l 
ruházkodhatom, ehetem, amennyit tetszik, tarthatok, ha kell, egy pár 
lovat, meg egy legényt, aztán fársángonként vesztegethetek is valami 
keveset, néhány hétig : ennyire terjed apámról maradt jövedelmem, — 
s többre nem. Ez az embernek elég nagy securitas az életgondok 
ellen ; de én örvendeni, élvezni szeretek, s szívesen fáradok a kénye-
lemért. Nekem sok olly igényeim vannak, mellyeket hasonló vagyo-
nnak nem kívánnak, sok olly szükségeim, mellyeket mások nélkülözni 
tudnak. Ennélfogva folytonoson kell munkálkodnom, hogy eleget sze-
rezhessek.» 

íme, e vallomás tanúsága szerint Kemény érezte, hogy az 
elődeitől leélt múltból átörökölt hajlandóságok, az arról a múltról 
rámaradt emlékképek nem illeszkednek bele az ő vagyoni helyzeté-
nek a kereteibe. Neki igényei, szükségletei voltak, melyek kielégí-
tése végett erőt vett nyugalomvágyán, a szükségszerű munkától 
való idegenkedésén. Az idézett szavak elősegítik erkölcsi valójának és 
életfelfogásának megértését. О nem tartozott az önmegtagadásukkal a 
földi szenvedélyek gőzkörén túlemelkedő lények közé, akik mint 
regényhősök egyes íróknak talán jó szolgálatot tesznek, de akiket az 
élet valóságos alakjai között rendesen hiába keresünk. Az ő szemé-
lyiségének energiarendszerében jelentékeny összetevőt adtak az önző 
elemek, azonban állandóan képes volt ezeket ellensúlyozni, olyannyira, 
hogy cselekedetei mindig a legszigorúbb erkölcsiség megnyilvánu-
lásai. 

Altalános felfogás, hogy Kemény mit sem törődött a világ elis-
merésével és munkássága anyagi eredményeivel. Gyulai azt mondja, 
hogy nem hiúság ragadta az írói és politikai pályára, hanem szenve-
délyből lett költő, hazafiságból politikus. Salamon hangoztatja, hogy 
Keményt a regényírásra nem anyagi haszon, s még kevésbbé nép-
szerűségi ösztön vagy ambició vezette, hanem az neki a szellemi 
élvezet mámora volt. Péterfy lelkiszükségként, az elfojtott belső kény-
szerű kitöréseként fogja fel Kemény költészetét. Ezt a kizáróan csak 
idealisztikus tényezőket számbavevő felfogást ki kell egészítenünk írói 
működése egyéb rugóinak a felfedésével. Kemény maga elismeri, 
hogy törekvései motívumai közé az önzetlenek mellett a saját javát 
szolgálók is vegyültek. A költészet tehát nem pusztán lelki szükség, 
a politika nem pusztán hazafiúi kötelesség volt nála, hanem bizonyos 
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fokig az anyagi életszükségletek kielégítésének eszköze, vagyis kenyér-
kereset.1 De ha vagyoni viszonyainál fogva számításba jön is előtte 
az írói munka gazdasági értékelése, a pénzszerzés vágya sohasem 
hatalmasodik el rajta, mint azt több újabbkori nagy írónál (Walter 
Scott, Balzac, Dosztojevszki) látjuk. Az anyagi előnyök keresése nem 
folyik be írói munkássága irányításába vagy épen természetébe, mint 
pl. Jósikáéba (különösen pályája második felében) vagy Jókaiéba, 
kiknél a termelés erőszakolása vagy a közönségtől támasztott igények 
kielégítésének célzata gyakran szembeötlő. S így van ez politikai 
tevékenységében is : a publicistika, mint legfőbb jövedelmi forrás, a 
Kemény saját érdekeinek előmozdítója, de egyszersmind a közjó szol-
gálata is, melyben a hasznosságnak az erkölcsiségbe ütköző önző 
szempontjaitól mindig ment maradt. 

Mégis főképen anyagi tekintetek indították Keményt arra, hogy 
amikor politika és irodalom között választásra került a sor, amannak 
adja az elsőséget. A publicistikai foglalkozás ugyanis — különösen 
irodalmunk akkori gazdasági viszonyai mellett — jobban megfelel-
hetett azon követelménynek, melyet Kemény jövő élethivatásával 
szemben felállított : tőle telhetőleg használni a köznek, de aztán oly 
független helyzetet teremteni, melyet négy hónapi betegség soha meg 
ne ingathasson (1846 márc. 14. lev.). 

Midőn élete válsága tudatossá lesz Kemény előtt, először arra 
tökéli el magát, hogy huzamosabb időt falun tölt és ezalatt serényen 
írja Gyulai Pál c. regényét. Ennek kidolgozásába — mint láttuk — 
Wesselényitől Kolozsvárra visszatérte után júniusban kezdett bele, de 
kedvezőtlen egészségi állapota munkája folytatásában annyira hátrál-
tatta, hogy december 15-ig csak másfél füzetet í r t meg. Ezzel az elő-
haladással nincs megelégedve, kiváltképen, ha arra gondol, hogy 
azalatt, míg ő ennyire jutott, Jósika négy novellával és négy füzet 
regénnyel végzett.2 Ezen művét akarja most mindenekelőtt befejezni.3 

Anyagi szempontok is késztetik a munka mielőbbi elkészítésére ; t. i. 

1 Müvei kiadásával kapcsolatban rendesen uta l a pénzkérdésre. Í g y 
az Elet és ábránd megjelenését 1845 márc. 15. levele szerint azért is 
óhaj t ja , mert az érte járó dí jazásra számít : «Aztán nekem szünetlenül 
pénzre vau szükségem és a legkevesebb öszveg is pótól oly hiányokat , 
mik igen összecsoportosodva épen nem teszik kellemetessé az életet.» 
Hasonlóképen egy tervbe vett b í rá la tának az elhelyezése felöl 1846 jan. 9. 
így ír Jós ikának : «Mégis csak Lázihoz (Petriehewich) í rok; ámbár ő 
gyöngén fizet s ná lam nem megvetendő artikulus a pénz.» 

2 1845 dec. 15. lev. Jósikához. 
3 1845 nov. 7. lev.-beu erre határ időül a következő februárt tűzi ki . 
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arra számít, liogy Gyulai Ря/пак s az Élet és ábrándnak 5000 váltó-
forintnyi tiszteletdíjából — kiegészítve azt jószága jövedelmével — 
akár Pesten, akár Kolozsváron mindaddig megélhet, míg más kereset-
forrásokat nyithat. 

E tépelődések között, s mialatt Gyulai Pált írja, szakadatlanul 
kovácsolja a terveket jövőjére nézve. De végleges elhatározása csak 
hosszabb önmegfigyelés és a körülmények pontos mérlegelése után 
alakul ki, úgy hogy a döntésig a tervek egész sora váltja fel egy-
mást. Eleinte a politika mellett az irodalomról sem akar teljesen le-
mondani. Jósikának 1845 dec. 15-én azt írja, hogy regényét befejez-
vén, áprilisban az országgyűlés megnyíltával követ lesz; a következő 
nyarat pedig vagy fürdőn vagy erdélyi barátainál, Wesselényinél és Jósi-
kánál töltvén, a tél beálltakor Kolozsvárt végkép odahagyja és Pestre 
költözik, s az év hideg részében ezentúl itt, a melegek idején ellenben 
falun tartózkodik. «Illy vegyítést, — folytatja - mellyben felit, költséges 
felit a frugalis hónapok alkotandják, az én pénztárom el fog tűrni, kivált 
ha belé rendesen ömlend egy kis öszvegecske az irodalomból is.» 
Ezt a tervet azonban csakhamar feladja, mivel tudatára jön annak, 
hogy így megosztott erővel semmi fontosabbat, semmi maradandóbb 
becsűt nem alkothat. Ezért szigorúan számot vetve tehetségeivel és 
hajlamaival, végkép fel akar hagyni vagy a politikával vagy a regény-
irodalommal. Mielőtt azonban valamelyik irányban elhatározná magát, 
tájékozódni kíván arról, minő kilátásai lehetnek egyik vagy a másik 
pályán. Minden eshetőségre kétféle tervet ta r t készen. De kezdettől 
fogva inkább a politikát állítja előtérbe, és ettől anyagi tekintetben 
többet várván, publicistikai működést óhajt kezdeni a Pesti Hírlap-
ban. Úgy látszik, hogy az akkori közélet tényezői közül ezt a lapot 
és a mögötte álló csoport irányát találta a saját felfogásával és meg-
győződésével leginkább összeegyeztethetőnek, ámbár a centralisták 
törekvéseivel sem érthetett mindenben egyet. Midőn a Pesti Hír-
lap a centralisták kezébe került, Kemény Wesselényihez írt 1844 
július 26.-i levelében elég elismeréssel szól az új szerkesztőségről, de 
sajnálja, hogy Eötvös úgy kesereg a megyei rendszer visszaélései 
fölött, mint Kogerius carmen miserabileja a tatárpusztításért. О maga — 
úgymond talán inkább védője az összpontosításnak, mint Wesse-
lényi és Kossuth, de az új Pesti Hirlap centralizáló szelleme mégis 
felforralja vérét és kedve volna egy kis tollharcra. A közélet idő-
közben felbukkanó tünetei, a másfél éven át széles mederben és ma-
gas színvonalon folytatott megvitatások azonban közelebb hozzák egy-
máshoz az ő és a Pesti Hirlap álláspontját. Azóta megszaporodtak 
az érintkezési vonalak az ő felfogása és amazoké között. Ha érvénye-
sülni akart, elszigeteltségében nem maradhatott meg, és ha már csat-
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lakozni kellett valahová, azt látta, hogy a Pesti Hirlap körével való 
együttműködés leginkább összefér az ő politikai elveivel és a taktikai 
kérdésekről vallott nézeteivel. 

így fordul 1845 december közepe felé a lap egyik főintézőjéhez, 
Eötvöshöz, akivel szépirodalmi munkái kiadása ügyében előbb is 
összeköttetésben állott. Arról tudakozódik, hogy rábíznák-e : az ország-
gyűlési és az erdélyi megyei tudósítások tárcáját, átadnák-e neki részben 
a vezércikk-írást és megengednék-e, hogy agitációt kezdjen az unió 
érdekében.1 Ezzel összefüggésben eltökélt szándéka, hogy ha a Pesti 
Hirlap elfogadja ajánlatát és feltételeit, a jövő erdélyi diétára követté 
választatja magát, mert országgyűlési szereplésével akar súlyt adni 
publicistikai működésének. Mint a Pesti Hirlap diétái és megyei tudó-
sítója állandóan Erdélyben szándékozik maradni, s hogy a Pestre 
költözésről, ami pedig régóta kedves vágya volt, kénytelen legyen 
lemondani, birtokvásárlást (Alvinczen) forgat eszében. 

De számításba veszi Kemény azt is, hogy Eötvösék nem fogadják 
el ajánlkozását. Ezért náluk való puhatolódzásaival egy időben szép-
irodalmi vállalatok körül szintén megteszi az előzetes lépéseket, hogy 
így minden fonalat kezében tartva célarányosan választhasson. Jövő-
jét pedig úgy szabja meg, hogy ha sikerül a Pesti Hírlaphoz bejutnia, 
akkor teljesen a politikára adja magát. Ellenkező esetben azonban 
egészen felhagy vele, mert az Erdélyi Híradóba írni nem akar, az ő 
kevés jövedelme mellett pedig rossz gazdálkodás lenne a követségre 
törekedni és a diétái munkásságra annyi időt és fáradságot fordítani, 
hogy «miatta talán éveken át mint a kínai paraszt oly nagy frugalí-
tásra legyen kényszerítve». Ez esetben a regényirodalom mellett ma-
rad és felköltözik Pestre, mert «a provinciális író ritkán dicseked-
hetik kelendőséggel». S jellemző a szenvedélyeit, vágyait zabolázó 

1 Ez a terve m á r különben nem egészen új. 1845 márc . 15.-Í levelé-
ben ír ja Jósikának, hogy ha a Híradóval való összeköttetését felbontaná, 
minthogy viszonyainál fogva nem h a g y h a t fel teljesen politikai cikkek 
készítésével, Pestre küldi dolgozatait. Ezzel kapcsolatban a következő kér-
désre kíván feletet Jósikától : «Nem volna é tehát czélszerű, folytonos leve-
lezésre kötelezni magamat Erdélyi viszonyainkról ? Magyar ország nem 
ösmeri hazánkat . Az uniónak egyik leghatalmasabb emeltyűje fog lenni, 
ha találkozik hirlap, mely mindkét honnak orgánjává váland a haladási 
eszmék körül és olvasóit Erdély sok részben sajátságos viszonyaiba is 
beavatja. Én figyelmet érdemlő fényeinket gyorsan közleném és a meny-
nyire a lap ceconomiája engedné, bizonyos mennyiségű Erdélyi vezérczik-
keket írnék. -— Lehetne é életbe léptetni tervemet ? Miként és hol kisért-
sem meg az t ? !» Bizonyára erre nézve sürget i Jósika válaszát május 5.-i 
levelében. 
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Keményre, hogy az utóbbi kifejlés szíve mélyén kedvesebb volt neki, 
mint az észbeli megfontolástól eléje szabott munkakör elnyerése. Hisz 
1845 jan. 9-én így ír Jósikának: «Mint ügyeim állanak, örömmel 
fogom venni mellőztetésemet is (a Pesti Hírlapnál), mert a szépiroda-
lom szük körében talán kevesebb csillogással, de több valódi haszon-
nal munkálódhatom, mint a politika mozgalmas mezején, s utoljára 
is nagy kérdés : cur valle permutem Sabina divitias operosiores ? 1 

Mért akarjak fényleni, ha egyszerű körben is tudok hasznos lenni?» 
Ilyen vagylagos eltökéléssel nyugtalanul várja Eötvös válaszát, 

ami azonban egy ideig késik. Végre értésére hozzák, hogy örömest 
adnak neki részt a szerkesztésben és számítanak arra, hogy a diétái 
tudósításokat elvállalja. De közbejönnek ekkor a bihari események 
és miattuk a Pesti Hirlap vezetésében is változások történnek. Eötvös 
és Trefort visszalépnek és az ő visszavonulásukból származó « fluctua-
tiók» miatt Kemény dolga is fennakad. A bizonytalanság érzete hang-
zik ki a március 14.-i levél e szavaiból : «. . . még az új emberek 
nem álltak elő és minden zavarban. Mi lesz az én projectumommal, 
azt isten tudja.» Ily körülmények között a Pesti Hírlappal való meg-
egyezés csakugyan még hosszasan elhúzódik. 

Miközben így ügyei függőben vannak, Kemény az 1846. év elejét 
Enyeden tölti ismerősei, főképen a Szász- család társaságában és állan-
dóan dolgozik Gyulai Pálján, amelyből Szászéknál többször mutat be 
és olvas fel részleteket.2 Március közepén megint Kapudon találjuk 
őt, a következő hónap 12-től pedig egészen július végéig Wesselényi 
vendége, mialatt egy cikksorozatot írnak együtt az úrbér ügyében.3 

E tájban juthatott el hozzá Széchenyi felszólítása, aki őt «szö-
vetségeséül» és egy politikai lap szerkesztőjéül szemelte ki, melynek 
célja lett volna «közvetíteni az eszméket s egy oly whig-párt alaku-
lását előmozdítani, mely a Kossuth radicalizmusa és a jobboldal közt 
állván, lehetségessé tegye a reformokat nagy rázkodások nélkül.» * 
Széchenyi már a Kortexkedés közzététele óta figyelemmel kisérte Ke-
ményt.5 A fejtegetéseiben mutatkozó éleslátás és elfogulatlan józanság 

1 Ezt az idézetet beleszövi Gyulai Pál naplójába is. 
2 Szász K. emlékbeszéde Kemény felet t . — Az első kötet kéziratát 

már magával vitte oda és ennek a letisztázásáról gondoskodhatott az ifjú 
Szász. L. többet K. Zs. í rói működésének kronologiájáról szóló dolgoza-
tomban. Egyet . Phil. Közlöny 1911. 

3 Wesselényi levelei Keményhez. (Ferenezi Z. Irodtört . Közi. 1901.) 
4 K e m é n y : A két Wesselényi. (K. Zs. Ö. M. X. 110.) 
5 Tasnernak 1844 febr. 1-én így ír : «Kemény Zsigmond (ugyan 

kicsoda, micsoda ?) korteskedésrül 2 füzetét olvasta-e ?» 
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alkalmas személyiségnek tüntette fel öt az ilyen közvetítő szerep be-
töltésére. Kemény régi barátja, Széchenyi bizalmasa, Kovács Lajos 
vállalta el Kemény megnyerését. Kovács, aki Wesselényi által is sze-
retett volna Keményre hatni, Kapudról Zsibóra hivatta őt ; majd a 
Tisza-szabályozás ügyében összehívott értekezlet alkalmával Széchenyi 
személyesen is szándékozott vele értekezni.1 Kemény hajlandó volt 
Széchenyivel érintkezésbe lépni, amit ez Kovácshoz írt levelében 
(1846 máj. 6.) örömmel vett tudomásul, sőt azon óhaját fejezte ki. 
hogy a nyarat velők szeretné eltölteni. Kemény csakugyan találkozott 
Széchenyivel Debreczenben a nyár folyamán és pedig Wesselényi 
ellenére ; de megegyezés nem jött létre közöttük, mert Kemény — 
amint A két Wesselényiben kinyilatkoztatja — eleve el volt hatá-
rozva, hogy Széchenyi ajánlatát nem fogadja el. A feltételek, amiket 
visszautasított, rendkívül kedvezők voltak, amennyiben húszezer forin-
tot ajánlottak neki. Mi indította Keményt arra, hogy így cselekedjék, 
nem áll előttünk egészen világosan. Wesselényivel szemben ő körül-
ményeire hivatkozik, de közelebbről nem jelöli meg ezek mivoltát. 
Bizonyára nem a Pesti Hírlaphoz való viszonya gátolta őt, hisz erre 
vonatkozó reményei ekkor nagyon ingatag alapon állottak. Az oknak 
sokkal mélyebben kellett feküdnie : bármennyire meg volt is győződve 
Kemény Széchenyi végső céljainak tisztaságáról és bármennyire meg-
hajolt az ő államférfiúi nagysága előtt, ekkori törekvéseit és politikai 
módszerét nem hitte időszerűeknek és életképeseknek. Attól tartott, 
hogy ha Széchenyi politikai irányához köti magát, a közvéleménnyel, 
az oly sokszor hangoztatott «korszellem»-mel szembehelyezkedve egész 
közpályájának útját vágja. Tapasztalt ugyan olyan tüneteket, mintha 
a nemzet kezdene visszafordulni Széchenyihez (kedvező fogadtatása 
tiszai kőrútjában), de — úgy látszik — ennek a hangulatváltozásnak 
a tartósságában nem igen bízott. Ezért célszerűbbnek tekintette fenn-
tartani összeköttetését a Pesti Hirlap körével, annyival is inkább, 
mert ekkorra már megtörtént az egyesülés a szabadelvű ellenzék két 
árnyalata, a centralisták és municipalisták között. 

De mikor ezt tette, most már tudni akarta, hogy a Pesti Hírlap-
nál csakugyan számítanak-e közreműködésére. Ezért augusztusban 
Pestre utazott, hogy Eötvösékkel személyesen értekezzék jövőjéről és 
regényei dolgát eligazítsa. Ezt a hónapot Pesten töltvén, miután a 
Pesti Hirlap intézőivel sikerült megállapodnia, szeptember elsejére 
visszatért Zsibóra. Ekkor egyszersmind felhagyott azzal a tervével, 
hogy Erdélyben vállal szerepet a közélet terén és a diétái választá-
soktól is távoltartotta magát. Szándéka az volt. hogy a télre elfog-

1 Ferenczi Z. Deák életrajza II. 31. 1. 
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lalja állását a Pesti Hírlapnál. Ez azonban különböző bajok és kelle-
metlenségek miatt csak hónapok multán történhetett meg.1 A szep-
tember—december hónapokat Wesselényinél töltötte. Ezalatt állandóan 
dolgozott Gyulai Pálon. Wesselényi nem jó szemmel nézte barátja 
e foglalatosságát, mert attól félt, hogy a szépirodalom megint elvonja 
őt a politikától ; ezért sajnálattal szól arról egy levelében, hogy olyan 
kiválóan képzett és jeles fejű ember, mint Kemény, regényt kény-
telen írni.2 Kemény azonban, mielőtt új hivatásába fogott volna, be 
akarta fejezni azt a művet, melyet költői vágyainak szánt végső áldo-
zatul és Gyulai Pált készen hozta Pestre 1847 márciusában. 

Ezek az évek, melyeknek a történetét áttekintettük, Kemény belső 
életének legmozgalmasabb korát foglalják magukban. Az időszak vége 
az ő pszichológiai fejlődésének is élesen szembeötlő határpontját jelöli. 
Egyénisége megállapodott alakot ölt, amelyen a világgal való további 
érintkezés csak egyes mellékes részleteket formálhatott át. E kifejlett 
egyéniségnek legfőbb meghatározója a rendes emberi mértéken jóval 
túlemelkedő öntudatosság. Valóban Kemény, a bécsi egyetem anató-
miai és fiziologiai előadásainak egykori hallgatója, szinte ezen tudo-
mányok módszerességével, könyörtelen hidegvérrel, sőt valami fájdal-
mas kéjjel boncolta szét szellemi organizmusát, elemezte az abban 
működő értelmi, érzelmi és erkölcsi erőket, s így megfejtette a leg-
nagyobb és legnehezebb problémák egyikét : saját magát. 0, aki gyer-
mekkorától fogva megszokta a saját magával való foglalkozást, már 
korábban is kitűnően ismerte énjét. De ezen tudását soká nem érté-
kesítette eléggé tetteinek az irányításában. Gyakran voltak operczei, 
midőn keblében az önisméret elszenderült és csalképek búvárkodtak 
körülötte». (Élet és ábránd.) Hiányzott belőle a kitartás, a saját dol-
gaiban nem egyszer a határozottság, a következetesség. A tépelődések 
után, melyeken harmincadik éve táján keresztül ment, az önismeret 
hatalmas, de nem mindenható szabályozójává lett következő életének. 
Elmondhatjuk, hogy eddigi lelki élményeiből merített tanulságok alap-
ján ő ekkoriban sok tekintetben újjá teremtette jellemét. Korábban 
gyakran indulatokban kitörő érzékenységét ezután ritka kivétellel 
majdnem tökéletesen sikerült leküzdenie és a közönbösség mezével 
eltakarni az emberek elől belső világának az eseményeit. A heves 
convulsiók, melyek sűrűn kínozták, ettől fogva mintha alábbhagyná-
nak, bár megszűnni, soha sem szűnnek meg. A kielégíthetetlen vá-
gyaktól felvert lázas nyugtalanságot nyugalom váltja fel. Azonban 
nem a megelégedettség önkéntelen lélekcsendje ez, hanem az önmeg-

1 Ferenczi Z. Irodalomtört. Közi. 1901. 
2 Ferenczi Z. Eötvös életrajza. 152. 1. 
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tagadás fegyelmezett mozdulatlansága ; nem az egészséges testnek az 
élet melegétől áthatott jóleső nyugodtsága, hanem a vérkeringésből 
kizárt tagok zsibbadása. Csalódásainak, meghiúsult törekvéseinek a 
mérlegét összeállítva, szinte induktiv utón jutott el a lemondáshoz, a 
szkeptikus világfelfogáshoz. A sorssal, a körülményekkel vívott küzdel-
mek után Kemény hangulata nem a megbékélt, hanem a leigázott 
ellenfélé. De a sors és a viszonyok nyomása alatt zsarnokságra kény-
szerített akarat nem tudta teljesen elnyomni a lélek érzelmi rezdü-
léseit, melyek az öröm, a boldogság utáni vágyódás kiirthatatlanságát 
hirdették. Hite szerint Kemény megkapta a feleletet arra a kérdésre, 
hogy mit várhat az élettől. Hogy ezt elérhesse, végképen el akarta 
űzni azokat az ábrándokat, amelyek választott hivatása gyakorlásában 
zavarhatták, s ezek között a legkedvesebbeket és legerősebbeket, a 
költői hajlamoktól sugalltakat. Az illúzióitól megvált Kemény hangu-
latát legjobban saját szavaival jellemezhetjük: «Kár, hogy az évek 
eltörlik a szív cultusát és a hideg észnek csak egy álma van, s az is 
sivár, mert alaktalan tárgyról, élvezhetetlen gyönyörről regél — a 
temetkezés utáni dicsőségről. S pedig oly bajos ábrándok nélkül élni ! !» 

íme, egy ilyen örvénylő lélekből szakadt ki a Gyulai Pál ! Az erős 
érzelmi impulzusok pedig útját állják a költői alkotóerő szabad érvé-
nyesülésének, s így a regényben lépten-nyomon felbukkannak az író 
forrongó egyéniségének elemei és ki-kiütköznek belső válságának a 
mozzanatai. Péterfy kiemelve Gyulai Pál pszichológiai érdekességét, 
azt mondja, hogy benne a múlt idők regénye mögött, rejtve mély 
értelmű modern dráma játszik, melynek transzcendentális hőse maga 
a regény írója. Valóban Báthory Zsigmond kegyencének a regényében 
nem kevesebb az alanyiság, mint a tragikus sorsú portugál költőnek 
vagy az erdélyi pártvezérnek, Kolostori grófnak, a történetében. Ke-
mény maga is beismeri ezt 1846 jan. 9.-i levelében: « Gyulai Pál 
kevésbé kor, mint lélekrajz. En most annyi bősz szenvedély lég-
körében élek, hogy a sok köd mián nem láthatom azon szelid jellemű 
tájékot, hol a classikai költészet fényalakjai mozognak halkan, szabá-
lyosan, méltósággal s mindenek fölött korszakaikhoz illő öltözet-
ben, szokásokkal és kedéllyel. — Én Goethét, talán mert legkevésbé 
követhetem, miden írók közt leginkább bámulom, s még Faust máso-
dik részét is egy év óta legalább ötször elolvastam.» A regény szub-
jektív részletei közül ez alkalommal csak egyre kívánok rámutatni ; 
arra, mely épen «az élete napfordító pontján» álló Kemény lelki-
állapotát tükrözi vissza. Gyulai naplója ez, amely sok helyt úgy 
hangzik, mintha Kemény levelei egyes helyeinek költői parafrázisa 
volna. 

Gyulai Pál azon részletét, mely a naplót tartalmazza (az első 
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kiadás II. kötet 141. 1.), minden valószínűség szerint 184G elején írta 
Kemény, tán épen a Szász említette enyedi tartózkodás alatt.1 

«Olvassuk el e naplót, noha betiii egy nemes szív vérébe hulla-
tott méregcseppekkel írvák !» Olvassuk a Gyulai naplóját, mert a szív, 
melybe a méregcseppek hullottak, a Keményé ! 

«Le fogom győzni ezeket a garázda gondjait a silány életnek. — 
Legyen a sötét terveké a fényes dél és Eumenidáké az éjfél : de te 
szűz korány ne fertőztesd meg fátyolodat s kedélyedet ! harmatodat 
és könnyeidet. — Mert Gyulainak, Zsigmond fejdelem tanácsosának nem 
szabad ébren lenni, midőn Gyulai a tudományok szolgája és ápolója 
viraszt. — Könyveket, könyveket e sötét gondok kergetésére . . .» E sza-
vakat olvassuk a napló elején, s ezek a Kemény lelkének a hangjai, 
azon léleké, melynek az erejét ép ekkoriban egy nagy elszánással 
teszi próbára, amikor örök búcsút készül mondani a költészetnek. 
A helyzet, amelyben hősét elénk állítja, a magáé. Ez időben ő már 
a publicistikának, a politikának kötelezte le magát és a regénye írására 
fordított időt mintegy ettől hódította el. Gyulai, a fejedelmi tanácsos, 
a hajnal óráit áldozhatja tudós kedvteléseinek, s Kemény, amint Szász 
említi, Enyeden nem egyszer hajnalig dolgozott Gyulai Pálon. 

«A szabad akarat és végzetszerűség tárgya kétkedő tolladnak, oh! 
fél-bölcs és fél-eretnek Pomponace . . . a bölcseség és történelem, az 
elmélet és tapasztalás alapja nem sorozni bűn és erény neve alá a 
tetteket, száműzni a tulajdonítást és az események szülőházára fölírni 
az igaz czímet : sors. A színműnek, mely több mint öt ezer év óta 
ismételtetik, neve: sors.» A sorsfordulat előtt álló Kemény szavai 
ezek, aki annyiszor érezte már a végzet beavatkozását élete intézé-
sébe, a sorsfordulat előtt álló Gyulai szájába adva. 

«S mit tevék legszebb éveimben? Mint egy méla dal, eszembe 
jön a mult idő, s hangjai átszűrődnek kedélyemen. — Két rövid mun-
kám látott sajtót. Egyiket hasznosnak tartják, a másik a hű barátnak 
és nagy mesternek, az én kedves Brutusomnak dicséretére volt érde-
mes. De többek-e mint első kezdet, mint zsengéi azon áldásnak, me-
lyet ha elpazérlánk, nem csak a jótékony ég legszebb ajándékaira 
méltatlanok voltunk, de okvetlen éltünket üresnek, pályánkat elhibá-
zottnak s lényünket — hogy úgy szóljak — csonkának fogjuk tar-
tani. Mert az Istentől küldetés hite a látnokon kívül senkiben nem 
ver oly mély gyökeret, mint egy íróban. Tedd őt a politikai láthatár 
legmagasabb pontjára, honnan ezer család boldogsága fölött őrköd-
hetik, add kezébe az állami gép kerekeinek mozgatását, engedd éle-

1 1846 jan. O.-i levelében Euyedről közli Jósikával, hogy a 4. füzet 
elejét írja és az egészet ha t füzetre tervezi. 
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tébe szőhetni a becsvágy legragyogóbb álmát, még akkor se véld, hogy 
boldog és a betöltött kötelesség léleknyugalmával bir . . . Hogy is 
hihetné az író elvetett tolláért — e szellemkulcsért — kárpótlásnak 
a társaság örömeit, kincseit, tapsát, ő ki mint az öreg Philemon, 
istenekkel beszélhetett volna. — Aztán eddigi csekély dolgozataim szo-
rosan az ösmeret és tudomány körébe vágtak . . . Miért nem írtam 
bár egy dalt ! » 

Mintha a "Wesselényihez intézett 184ö márc. 14.-i levél azon 
szavai csendülnének meg, melyekben Kemény eddigi törekvései hiába-
valóságáról panaszkodva, szemrehányást tesz magának, hogy tehet-
ségét parlagon hagyta. Gyulai megjelent két munkájának említése is 
a saját eddigi írói működésére vonatkozik, amiből eddig szintén túl-
nyomóan a politikai iratok kerültek nyilvánosságra. Talán Gyulai 
Brutusa mögött «Szász Károlyhoz beszél, hű barátjához és nagy 
mesteréhez», akinek ő mindenkinél többet köszön, akivel most épen 
megint együtt van. Gyulai elégiája pedig nem más, mint az író 
búcsúvétele a költészettől, melynek fájdalmas hangjait az a keserű 
érzés váltotta ki, hogy szíve legkedvesebb vonzalmától, a költői alko-
tástól kellett a viszonyok miatt elszakadnia. 

Kemény az irodalom és nemzeti élet kapcsolatáról, a nemzeti 
irodalom hivatásáról vallott felfogásának teszi tolmácsává Gyulait, 
mikor ez rajongó szavakban vádolja magát, hogy miért nem írt 
magyarul, miért nem írt «a döntő mogerek nyelvén . . . » — «Meg kellett 
volna kisérteni erőmet . . . Igaz, mostani műveltségünk csekélylene 
ily művet és tudósaink köztársasága figyelemre alig méltatná. Azon-
ban nem érdem-e néha bizonyos éveken át feledve lenni, elaludni a 
telet, s mint a barázdába takart mag kicsirázni tavasszal . . . » Itt 
megint Kemény hirdeti, hogy ő nem a pillanatnak dolgozik ; az ő 
törekvése, hogy ne a jelen kedvelje, hanem az utókor becsülje műveit. 

«Ki harmincz éves korán túl nem óhajt szenvedélyes viszonyok 
helyett szelid, hű és állandó ragaszkodást, annak nem volt soha eléggé 
mély kedélye a szerelem viharaira és a csalódás örvényére.» E kije-
lentés a családi élet nyugalmas boldogsága után vágyódó, de ezen 
vágy beteljesedésében nem hivő Kemény megnyilatkozása. 

A költő lelkének kínos vergődését érezzük a következő sorokban : 
«Lerázom a gondokat, megszököm a politikai élettől, másra bízom azon 
fáradságot, melytől az ember kara munkától zsibbad, szíve hő vágyak 
miatt kiszárad, lelke cselszövények közt szétmállik, és az élet sóvár-
gásokba olvad föl, anélkül, hogy a czél. — megközelíttethetnék. » 

«Oh, a politikai befolyás feltételeit szíwéremmel írám le! Nem 
akarok többé e kötményre emlékezni. Örömest feledem én a dicsősé-
get: csak feledje a pokol annak árát.» Az élet azon képe suhan el 
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az író előtt, amely felé ábrándjai vonták, de amelytől az értelem be-
látása, az érzelmei felett uralkodóvá tett akarat visszatartották. 

Gyulainak is eszébe jut álmodozásai között a való : «Hiszen én a 
fejdelem szolgája vagyok évek óta ! — E gondolatra az országlár köte-
lességei fölébrednek. Isten hozzád csendélet ! S Gyulai, az országlár 
kiáltja : átkozott légy sors ! Én terhemet emelem, s följajdulok súlya 
alatt. » Kemény maga ébred itt tudatára, hogy «az élet minden képek 
közt legkevésbé ahoz hasonlít, milyenné vágyaink föstik о. 

Gyulai Pál megalkotásával végződik Kemény költői pályájának 
első fele. Salamon azt a megjegyzést teszi, hogy Kemény irodalmi nevel-
kedése 1848 előtt be volt fejezve. De nemcsak ebben, sőt elsősorban 
nem is ebben leljük magyarázatát azoknak az eltéréseknek, melyek 
az ötvenes években kifejtett írói működését a tárgyaltam korszak ter-
melésétől elválasztják. Inkább az életében beálló fordulat és egyéni-
ségének ezzel kapcsolatos változása az, ami magával hozta a pálya 
második felében teremtett művekben megnyilatkozó írói egyéniség 
különbözőségét. Kemény írói munkásságában 1846 után több évre 
majdnem teljes szünet áll be és így megszakad költői törekvéseinek 
folytonossága. Sőt nem lehetetlen, hogy irodalmunk őt mint regény-
költőt talán egészen elveszítette volna, ha a nemzeti élet megrendü-
lésével a közviszonyok változása el nem következik és őt az elhagyott 
pályára időnként vissza-vissza nem téríti. Tehát nála az ember és író 
viszonyára nézve Péterfyvel szemben Salamonnak kell igazat adnunk, 
aki azt állítja, hogy kedvezőbb politikai viszonyok közt talán kevésbbé 
vágyódott volna a politikai élet zajából a regényírás magányába. 

Az egyéniségében történt átalakulásra vihető vissza Kemény írói 
fejlődésének azon tünete, hogy eleinte nagy erővel előtörő szubjek-
tivitása utóbb egyre jobban háttérbe szorul. Péterfy szerint ez magya-
rázza a korábbi és későbbi művek között levő különbségeket. «Az első 
művek a küzdő, heves vágyú, az utolsók a lemondó, meghiggadt 
ember művei ; amott az író szenvedélyesen befúrja magát tárgyába, 
itt nagyobb nyugalommal vagy legalább nagyobb megadással tekint 
körül : látszik, már éles választóvonalat vont az élet és költészet 
között — saját lelkére nézve is.» Péterfy ezen, inkább csak Kemény 
költészetének mélyreható megértésén és átérzésén alapuló sejtését a 
költő életjelenségeinek fentebbi vázlatos feltárása is igazolja. Tehát 
nem kell épen «osztályozgató elmével» bírnunk, hogy Kemény költői 
működésének 1846 végéig terjedő idejét mint «a forrongó egyéniség 
szakát» jelöljük meg. 

P A I S DEZSŐ. 



MIKSZÁTH HUMORA. 

I. 

Mikszáth Kálmán írói egyéniségének egyik legvonzóbb és legere-
detibb vonását kétségkívül kitűnő humora alkotja, melyet rajzainak, 
elbeszéléseinek, regényeinek nagyobb és java részében csillogtat. A ma-
gyar szellem e jellemző tulajdonságát Jókai Mór és Arany János mellett 
ő képviseli leggazdagabban s ezzel, valamint kitűnő magyar élet- és 
jellemképeivel egyik legnemzetibb írónkká lett. 

Mikszáth humorát, az eredeti magyar szellem e becses adalékát 
ismertetve, nem tartjuk feleslegesnek bevezetőül a humor elméletét 
érinteni. A humor legáltalánosabban meghatározva olyan komikai 
beszédmód, mely az írónak tárgyával való érzelmi közösségét, össze-
tartozását is kifejezi. Br. Eötvös József költői meghatározásában: «а 
humor mosoly könnyek közt», a mosoly a humoros beszéd komikai 
elemét, a könny pedig komoly érzelmi elemét jelképezi. 

A humor eszerint a komikum egyik alfaja s a komikum fogal-
mának alkotó jegyei benne is megvannak. így a fonákság; ennek, 
mint ilyennek tudata, vagyis a helyesnek, rendesnek, szokottnak isme-
rete ; azután a játékszerűség ; az elméből való könnyed és természetes 
kipattanás ; az újság ; végül az esztétikai és erkölcsi kifogástalanság. 

A humor élő vagy írott beszédben (feldolgozás, előadás, stíl) nyil-
vánuló, az emberre, az emberi dolgokra, az életre vonatkozó komi-
kum, melyhez alkotó elemként járul az írónak tárgyához való, emel-
kedett kedélyből folyó melegebb érzelmi viszonya. Ezen érzelmi viszony 
az írónak tárgyával bizonyos közösségét teremti meg : a legegyszerűbb 
esetben az író elfogadja tárgyát, amint van, megnyugszik rajta, ki-
békül vele; majd határozottabb rokonszenvvel tekinti, szereti vagy 
sajnálja. 

A humort alkotó komikai és komoly elemek egyesülve, egymás 
hatását sajátosan módosítják. A tiszta komikum hatása a mosoly, 
nevetés, az egyéni felsőség és jóllét érzésének fiziológiai kifejezése. Ez 
fizikailag érzékítve taszítás; szellemi tekintetben kicsinylés, lenézés. 
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E hatást szelídíti s egyszersmind költőivé teszi a közösség, összetar-
tozás eleven érzése, mely a komikumot a tárgy többoldalú, behatóbb 
ismeretévé változtatja s kizárja a nevetségessé tételt, a kipellengére-
zést. Viszont a humor komikai eleme a naiv csodálattal nem fér 
össze. 

Általában a humoros felfogás a tárgyakat bizonyos színvonalra 
emeli vagy siilyeszti. A humorista a komikai tárgyat bizonyos tekin-
tetben komolynak, a komoly tárgyat bizonyos tekintetben komikainak 
fogja fel : a komikumot komolysággal, a komolyságot komikummal 
mérsékli, kiegyenlíti. Amabban meglátja s kifejezésre juttatja a jellem-
zőt, általánosat, igazat, rokonszenvre méltót, emebben a komikai 
hiányt vagy gyarlóságot, anélkül azonban, hogy szeretetét, részvétét 
elveszítené. A humorista feltétlenül semmit sem csodál, de nem is 
kicsinyel. El nem bizakodik, de kétségbe sem esik. Ember- s élet-
ismerő, de ember- s életszerető. 

A humor változatos hangja a meghatótól a fájóig, a pajzántól a 
keserűig az írónak tárgyához való érzelmi viszonyától függ. Sajátos 
nemzeti és egyéni színezetét részben a humoros figyelem tárgyainak 
jellemző csoportjaitól, a komikai érzék és elmésség erejétől, irányától 
s az érzelmi fogékonyság fokától nyeri. Jelentőségét tekintve a humor 
is, mint általában a komikum, erős hangulati velejárójával a tetsző, 
a költői szép körét bővítő elem ; mint állandó írói tulajdonság külö-
nösen a megállapodott férfikort jellemzi s a realizmus egyik költői 
hangulata. A humoros felfogás, illetőleg a raj ta alapuló beszéd olyan 
tárgyakat is a költészet körébe von, melyek jelentéktelenségükkel, 
színtelenségükkel kívüle maradnának. A humorista a csekélyebb értékű 
tárgyat alanyisága kincseivel iparkodik érdekessé, költőivé tenni. 

A humoros mű (és műelem) a tiszta komikaitól és szatiraitól a 
komikumnak az író érzelmi világához való viszonyában különbözik. 
Ha a komikum, akár mint egyedi, akár mint tipikus jelenség az író 
érzelmi világára közömbös, keletkezik a tiszta komikum. Ha a komi-
kum mint egyedi, tipikus vagy általános emberi jelenség az író 
egyéni, faji vagy általános érzelmi közösségének, összetartozásának 
kifejezésével társul, származik a humor. Végül ha a komikum, mint 
tipikus vagy általáijos jelenség helytelennek, kerülendőnek, sőt a (komi-
kum határáig) veszedelmesnek van feltüntetve, ered a komikai szatíra. 

H. 

Mikszáth igazi humorista. írói pályáját naiv érzelmes rajzokkal 
kezdte ugyan, melyeket a Tót atyafiak és Jó palócok című híres 
gyűjteményeibe foglalt ; azonban ezek egy elvirágzott ifjúkor termé-
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seinek bizonyultak, melyeket több nem igen követett. Sőt ezek is az 
író alatt álló egyszerű tárgykörükkel, a népéletnek apró részletekbe 
menő ismeretével és rajzával már a humoristát sejtetik. Valóban 
Mikszáth ezután (tiszta komikai fordulatú adomáit nem számítva) álta-
lában egészükben vagy részleteikben humoros müveket írt. Nemcsak a 
humoros felfogásra, feldolgozásra, előadásra alkalmas s nem közönséges 
leleménnyel talált vagy kigondolt tárgyait fogja fel, dolgozza ki vagy 
adja elő játszi vagy mélyebb humorral, hanem még olyan szomorú 
korszakot is, mint amilyen a török hódoltság. (Beszélő köntös). írói 
jelleméből a fenség iránti érzék hiányozván, tragikai tárgyait is szé-
lesen rajzolt s az érdeklődés előterébe állított humoros történetek, 
képek keretébe foglalja. így a Lohinai fii ben Apolka szerelmi tragé-
diáját a bűnügyi nyomozás játszi humorú rajzába mintegy mellékesen 
szövi ; vagy Prakovszky, a siket kovács c. elkeszélésében a kikosarazott 
hadnagy megható esetét egy szerelmes fickó humorral rajzolt törté-
netének hátterébe állítja. 

Mikszáth a humoros elbeszélő irodalom majdnem minden mű-
faját művelte ; vannak humoros karcolatai, rajzai, elbeszélései, regényei.. 
Mondhatni alig van nagyobb műve, melybe humorral rajzolt alakot, 
jelenetet, képet vagy egy-egy humoros alanyi elemet ne vegyítene. 

Azonban életkora haladtával s tárgyköre tágultával a humorista 
észrevétlenül szatirikusba ment át. Különösen két irányban szatirikus : 
az országos politikai (választási, parlamenti) élet s a modern úri élet 
rajzában. Az Egy választás Magyarországon tárgyias szatíra a vidéki 
választóközönség éretlenségére, meggyőzcdéshiányára, szolgaiságára. 
Katánghy élete a svihák képviselőket szatirizálja, kik fontos hivatá-
sukat egyéni érvényesülésük előmozdítására fordítják. Még keserűbb 
szatirai hangon tárgyalja a modern úri életet. A Galamb a kalitkában 
című darabjában kipellengérezi a hozományvadászatot, a lelketlen 
csábítást, a társadalmi külszín hajszolását s a látszatot fenntartani 
tudó, különben silány, sőt aljas jellemű emberek boldogulását, köz-
tiszteletét. 

De Mikszáth mint humorista írta be nevét irodalmunk történe-
tébe. Más irányú művei elenyésző számúak s jelentőségűek humoros 
alkotásaihoz képest, amelyekben nyilatkozik igazán írói jelleme. Mint 
humoristát akarván ismertetni, először humorának alaki és tartalmi 
szempontból jellemzőbb nyilvánulásait gyűjtöttük össze, hogy ezek 
alapján annál biztosabban megállapíthassuk főbb tulajdonságait. Humora 
részben alakjainak, képeinek, jeleneteinek feldolgozásában ; történe-
teinek eszmei felfogásában ; részben pedig előadásának alanyi elemeiben 
és stíljében nyilvánul. 

Irodalomtörténet. 25 
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H I . 

Mikszáth humora elsősorban tárgyainak kiválasztásában és fel-
dolgozásában jelentkezik. Vannak olyan tárgyak és tárgyelemek (alakok, 
jelenelek, képek, történetek, fejtegetések), melyek humoros feldolgo-
zásra szinte kínálkoznak. Ilyenek azon alakok, jelenetek, képek, 
melyekben valamely külső vagy belső ártatlan komikai megfigyelés, 
jellemvonás, igazság foglaltatik. Ezen képekben alanyisága sokszor 
külön alig jelentkezik s humorának komoly kedélyi elemét tárgyával 
való szemmellátható közösségérzete s ebből folyó, részletekbe ható 
finom megfigyelése, rajzainak élethűsége pótolja. 

Kedvvel rajzolt típusa : a magyar paraszt, deréksége és életre-
valósága mellett apró ártatlan komikai vonásaival. Csornák Gergely-
nek, a kaszát vásárló jtarasztaak jelenetében pompás humorral rajzolja 
a magyar parasztnak a kereskedővel szemben tanúsított bizalmatlan-
ságát, mely a kasza aprólékos megvizsgálásában, óesárlásában, majd 
kicserélésének gyanújában nyilatkozik ; vásárlói felsőségét, kaszaisme-
retére való rátartóságát, biróviselt nemzetségére való büszkeségét, 
végül kajánságát, mellyel búcsúzóra a boltost jól megbosszantja. To-
portyán Mihálynak, az ügyes-bajos embernek alakjában a magyar 
parasztnak valamit megértetni akaró körülményességét humorizálja. 
A magyar embernek általában nem tulajdonsága a bőbeszédűség. 
Azonban egyes alkalmakkor, ha úrral beszél, mindent elmond töviről-
hegyire. Toportyán gazda bonyolult ügyét beszéli el s beszédébe szövi 
paraszti együgyű, de szerető érdeklődését úri pártfogója családja iránt; 
naiv egészségi tanácsait ; régi szolgálataira való hivatkozását ; elmarad-
hatatlan gazdai panaszát a rossz időre, a szűk termés-kilátásra. A hor-
gosi paraszt a Rokkant szekérben a magyar ember keleti lassúságát, 
kényelmességét, lusta szívességét jellemzi. Az Új üstökös Lapaj cső-
szében a magyar paraszt naiv bizalmatlansága nyilvánul. Különös is, 
hogy az urak az ő rozzant kunyhóját rajzolják le, nem a tiszttartó 
házát. Azonban jószívűen az adó gondolatával is megbékél, kivált, 
hogy szivart is кар. «На már rászorul király ő fölsége. úgymond, 
mert hallom, hogy nagy szegénységben él ő is, én bizony nem ódzko-
dom, csak arra kérem szeretettel az urakat, hogy ha már úgy van, 
hát legalább minél kisebbre rajzolják». Tudniillik, hogy minél keve-
sebbet fizessen. 

Magyar népéleti humoros rajzai közül kiválnak : az orvos életé-
nek jóízű festése az Alföld egy sáros fészkében a magyar parasztélet 
és jellem számos eleven vonásával. (Aesculap az Alföldön.) Kitűnő a 
gyarmati palócvásár mozgalmas és festői rajza a gyerekek kölcsön-
kérésének eredeti vonásával (A gyarmati vásár); a népi temetés méla 
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humorú leírása például a Fekete kakas ban, a kántor gyarló búcsúz-
tatójával s az együgyű hallgatóság álmélkodó felkiáltásával : «Istenem, 
hogy bírta ilyen szépre kigondolni!» A népi (tót) mulatság naiv 
hangú rajza a lopatai juhászleány lakodalmában, a népies tréfák özö-
nével . (Eladó birtok.) 

Apró humoros adatokban nyer kifejezést a paraszt naiv, saját 
életviszonyai szerint alkotott felfogása az ország dolgairól. A kép-
viselőválasztás elmaradását a nép így indokolja : «A király ráíratta 
az országot feleségére. A felséges asszony pedig nem szereti a vere-
kedéseket ; azért nem lesz választás.» (Becsüleíbirák előtt.) Az eperfák 
statisztikai célú összeírását azzal magyarázza, hogy egy ánglius barát 
jöt t a királyhoz, ki az eperfából aranyat csinál. Emiatt Butyók Jánosné 
asszonyom a hat eperfáját bemeszelteti, Nagy Ambrus uram pedig 
kivágja és padlásra rakatja. Arany lesz még abból ! (A statisztika.) 
A nép naiv furfangja nyilatkozik a bodokiak esetében, kik az elvesz-
tett határrészre eső szent Yendelin szoborra rávésették : «Ezen szent 
ámbár mostanában mindenestül a majornoki határban van, mégis a 
bodoki határra ügyel fel.» (Hova lett Gál Magda.) Tudásának gyenge 
alapjai Suska Mihályban, ki váltig bizonykodik, hogy boszorkányok 
ugyan ' nincsenek, de Galandánó mégis kivétel lehet. (Galandáné 
asszonyom.) 

Humorral rajzolt alakja a magyar iparos, ügyessége mellett lassú-
ságával, lustaságával, üzleti érzéketlenségével. Filcsik, ki gyűlöli az 
embereket s akit sorsa mégis arra kárhoztat, hogy csizmákat varrjon 
számukra. Nem is igen töri magát, megrendelőit gorombaságokkal 
traktálja s kegyelemképen dolgozik. Sziráki uram, a híres szegedi 
bicska gyártója, ki annyira nem haszonleső, hogy készítményét a 
vásárhelyi embertől szinte irigyli ; nyár idején drága legényeivel olcsó 
mezei munkát végeztet s a tömeges megrendeléstől a hideg rázza. 
Majd cifra céhnyelvüket humorizálja, mint Prakovszkybun : «Ej no, 
hát csak tudja az ember a dolgok mibenlétének hátrafordulását a 
szándékuk szerint» ; máskor pedig önérzetbe burkolt lustaságukat : 
«Nem lehet mindent felfújni, mondja mogorván egyik szabóalakja, a 
világ is hat nap alatt lett készen.» De ezt úgy mondja, mintha az 
valami kisebb, jelentéktelenebb munka lett volna és mégis hat napig 
tartott volna. (Az öregek.) 

Más életkörből vett humoros alakjai az önérzetes közigazgatási 
tisztviselők. Első sorban a községi bírák, a maguk fontosságának erősen 
kidomborodó tudatával. Nagy Mihály halápi biró ar ra a kérdésre, 
hogy mennyi ideig kell még a kis Veronkát házanként tartani, eképen 
felel : « Míg nem méltóztatom máskép intézkedni. » Ugyancsak ő, midőn 
a fuvarosok tagadják, hogy Glogova útjokba esnék, kurtán kimondja : 

25* 
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»Arra kell esnie, punktum b (Szent Péter esernyője.) Kelemen biró 
ily önérzettől duzzadó nyilatkozatot enged meg magának : «0 felsége 
sok dologban nem igen mozoghat szabadon. De ba a császár nem 
teheti, én tehetem (s önérzetesen üt a mellére). Ha a császár nem 
adhat más Bezirkert, hát adok én!» {Plútó.) Természetesen minél 
feljebb megyünk, annál büszkébb alakokra akadunk. Tereskey szolga-
bíró személyéhen nemcsak a törvényt, hanem mint maga mondja, a 
vármegyét, sőt ő felségét a királyt tették nevetségessé. (Lohinai fű.) 
Blikky alispán méltán használja Imre király mondását: «Majd meg-
látom, ki meri kezeit felemelni a vármegye első alispánja ellen.» 
(Rózsaszínű rozsda.) 

Kedvvel rajzolt tárgya a községi élet. Mint a magán-, úgy a 
községi életnek is egyik főtulajdonsága a törtetés. A község város 
szeretne lenni. Mennyire dagad a falusiak keble, midőn közéjük szűcs 
költözik : « Mi mindent megér az ember ! Nagy dicsőség ez a falura ! 
A birkát ezentúl ki sem viszik innen, itthon békességben, minden 
fáradság nélkül éri meg, hogy ködmönné lesz.» (Leveles menyecskék.) 
A város természetesen minden tekintetben kidomborítani igyekszik 
jellegét. Hiszen «a városban minden többet ér, többet mutat a fundus, 
a kert, sőt maga az ember is . . . Hiába rang a rang.» A törtető vá-
rosok humorral rajzolt példája Bábaszék. Mily rátartó vásárjára, «két-
felé osztván a naptárt és a világeseményeket olyanformán, hogy az 
egyik részük a vásár előtt történt ennyi és ennyi héttel vagy hónappal, 
a másik részük ellenben a vásár után következett be, min t ahogy 
például Deák Ferenc halála épen két napra esett a bábaszéki vásár 
után». (Szent Péter es.) 

Kitűnő a községi kupaktanács rajza. Egyszer, amint műértőleg 
nézegetik a faluháza ócska eszterhéját. «Már csak különös is az, hogy 
minden kopik a világon, még a községháza is.» (A néhai bárány.} 
Majd fontoskodásuk a határban talált akasztott ember ügyében : az 
egyik más község határába akarja csempészni ; a másik a lelőhelyen 
eltemetni ; a harmadik a faluba hozni, de előzőleg a határ t jégverés 
ellen biztosítani. (Szent Péter es.) Pompás a hajdú-lucaszéki orvos-
választó közgyűlés rajza. (Aesculap az Alföldön.) 

A megyét első sorban azért humorizálja, hogy az urak kedvtelése. 
Sótony Mihály kártyázni nem akar, gazdálkodni nem szeret, az asszo-
nyokra ráúnt, más mulatságot keres : alispán lesz. (Lohinai fű.) Ezzel 
összefügg a szép asszonyok döntő részvétele a megyei ügyekben. 
A közutakat egy-egy szép asszony kedvéért készítik. Barosnénak olyan 
a téns vármegye, mint egy virágpad, melyet ő gondozgat, gyomlálgat. 
(Nemzetes uraimék.) Egyéb komikai gyarlóságait : lassúságát, könnyelmű 
pénzkezelését, hanyagságát apró humoros adatokban szellőzteti. 
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Az országos választási és parlamenti élet rajzában hol humorista, 
hol szatirikus. Humorral vázolja a képviselőjelölt természetrajzát. 
Először nem kell a jelöltség, részben politikai készületlenségének érzete 
miatt, részben mert már úgy is elérte a királyi tanácsosságot. Am 
hiúsági bacillusa izgatja, a jelöltséget elfogadja, de kiköti, hogy nem 
költ. Utóbb korcsmákat bérel, cigánybandákat fogad, szavazatokat 
vásárol, mert neki bizonyosság kell ; a képviselőség pénzkérdésből 
becsületkérdéssé változott. (A jelöli természetrajza.) A választó tipusát 
Gelencsér Mihály képviseli, ki dohányengedéllyel megvesztegetteti 
magát s mégis az ellenzékre szavaz. (Milyenek a választók ?) Sikerült 
jellemképét rajzolja meg a mameluknak : «Örökké azon jajgat a ház-
ban, a folyosón, a miniszterek, az államtitkárok és mindennemű primi-
pilusok előtt, hogy az ő kerületéért semmit sem tesznek, hogy ennyi 
meg ennyi esztendő óta egy körömfeketényi jó se történt ez irány-
ban, hogy a választók zúgnak és morognak . . . Hanem mihelyt a 
kerületébe ér, egyszerre megváltozik minden. Derült napfény pajkosan 
süt a mezők kövér füvein. Nincs már semmi baj. Vigan lengenek a 
zászlók a házak ereszein. Ha van még valami kivánnivaló, hát az is 
meglesz. Nem kell búsulni. Ami kevés jó történt, az egyszerre nagy 
dolog lesz. A képviselő ráfúj és nőni kezd, mint a hólyag. A mameluk 
szavaiban kitárul a titokzatos fényes panoráma, a jövő. Be enged pil-
lantani a nagy műhelybe, ahol a szerencsét kalapálják. A hallgató 
tömegek látják a miniszterelnököt, amint gondterhelten hajtja le fejét 
az asztalra és felsóhajt: «Most már tennünk kell valamit a vidékért.» 
(Országgyűlési karcolatok.) 

Fájó humorral rajzolt tárgya a pusztuló, átalakuló nemesi világ. 
A történelem kérlelhetetlen folyásában megnyugodott ; nem akarja 
feltámasztani ; részben, mert ismeri hiányait, melyek vesztét okozták, 
részben, mert erős hite, hogy a magyarok istene rendelni fog a ki-
dőlt oszlop helyébe mást, korszerűt, erősebbet. A haldokló gentry-
osztály hibáinak rajzolója lett, minden célzatosság nélkül. Legrészle-
tesebben rajzolt hőse Mácsik, a nagyerejű, ki a múlt nagyságán rá-
gódik s létjogát nem a jövőre irányzott munkával, hanem avult jogainak 
kiásásával akarja biztosítani. Természetesen a korszellem elsöpri, de 
mégis sajnáljuk, mint egy nagymultú történeti osztály jobb sorsra 
érdemes képviselőjét. Többször egy-egy tartalmi elemben szemlélteti 
a pusztulást : megemlíti a honvédlovacskákat, melyek a tüzes négyes-
fogatok örökébe léptek ; egyik alakja siketnek tetteti magát, hogy ne 
kelljen a cigánnyal húzatni, mert már nem telik. (Gavallérok.) 

Humoros figyelmének kisebb jelentőségű tipikus alakjai a kántor, 
orvos és ügyvéd. A kántort egyszer szegénységéért humorizálja. Szülő-
faluját meglátogatván, egykori tanítóját még mindig abban a gérokk-



3í )0 NAGY SÁNDOR. 

ban találja, mint tanító korában. (Az öregek.) Máskor kifejlett önér-
zetéért. Egyik kántor alakja a búcsúztatóhoz tárgyat kér, mert nem 
isten, hogy semmiből teremtsen, csak a helybeli kántor, de ezt bizo-
nyos büszkeséggel mondja. (A fekete kakas.) Az orvosokat humorosan 
hivatásos emberölők gyanánt mutatja be. Hajdú-Lucaszék oly meg-
okolással választ orvost : «Hogy Havran Alajos uram (a patikárius) 
élhessen, ahhoz főképen az szükséges, hogy mi haljunk.» (Aesculáp 
az Alföldön.) Humorral említi kifacsart műnyelvüket, mellyel diagnó-
zisként kimondják a hagymáz jelenlétét feltételező tünetek némi héza-
gokkal való kidomborodásának tagadhatatlanságát. (A fekete kakas.) 

Általánosabb, külső vagy belső humoros vonásaikban rajzolt jellem-
és életképei genreképeihez képest kevesebb számban vannak. Kedves 
humorral festi a gyermeket szeretetreméltó naivságával, az emberi 
természet benne fejledező csiráival. (A gyerekek c. kötet.) Azután a 
fiatal leányt naiv szemérmével, mellyel a macska előtt is szégyenke-
zik s le nem fekszik, míg szemét be nem köti. (Yeronka a Szent 
Péter esernyőjében.) Humoros a leánykérés rajza, melyben a piruló 
leány naivul másra igyekszik terelni a figyelmet, vagy hamis ürügy 
alatt elszalad. (Apolka a Besztereze ostromában.) Kedves a diákszere-
lem túlzó képzelgéseinek, hamaros kiábrándulásának humoros rajza 
Prakovszkyb&n ; a mézeshetek szerető perpatvara tettetett haraggal s 
epedő pillantásokkal a Ne okoskodj Pista c. darabban. A boldog sze-
génység humorral aranyozott képe az Aranyos felhőkben ; a beleélés 
humora az írói birtokban ; az illúzió, az egy ponton való megállás 
humora az Öregekben ; az öregség humora Kupolyiék házatájának 
rajzában, hol minden színehagyott, fakó s mégis kedves. Egy-egy 
vonással odavetett humoros jellemképei : Prakovszky, ki nem hiszi, 
hogy a füle rossz, hanem hogy az egész világ susog. «Milyen tüdők, 
istenem, milyen tüdők!» Filcsik, a Nemzetes ui'aimékban, ki min-
denről csizmadiaszempontból beszél: «Mihelyt a szerencsecsizmát a 
lábára akarják húzni valakinek, egyszeribe mezítláb van minden 
ember.» Lestyák, ki szabó voltára büszke: «Nagyszerű mesterség, 
fölséges tudomány, az Isten alkotásainak kikorrigálása ; a rossz dere-
kat kiigazítom, a lejtős vállakba férfiasságot öntök.» (Beszélő köntös.) 
Torpányi, a kisvárosi politikusok humoros tip usa, kinek elve «ártani 
az államnak, ahol lehet. Eltagadni az adóból valamit, rászedni a 
vámmal, illetékkel ; kijátszani a törvényt, a fináncot ; mindent elszedni 
az államtól, amit lehet s halála előtt az állam nyakára behelyezni 
az összes gyerekeit.» (Eladó birtok.) De ki tudná Mikszáth kifogy-
hatatlan humorának valamennyi jóízű alkotását e nemben is fel-
sorolni ! 

Némely tárgyak csak az író sajátos komikai felfogása és feldolgo-
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zása által válnak humorosakká. Mikszáth olykor fonák szempontból 
tekinti és dolgozza ki tárgyát. Az országgyűlési élet rajza a törtető 
Eatánghy szemüvegén keresztül természetszerűen humoros. (Katánghy 
levelei.) E humoros feldolgozásmódot egyenesen is gazdag változatban 
alkalmazza országgyűlési karcolataiban, melyekben a tanácskozó kép-
viselőket alkalmilag görög daliáknak, prédikátumos nemes vitézeknek, 
iskolás gyerekeknek, templomi hallgatóknak tünteti fel. De vannak 
bizarabb szempontjai is. Egyszer a multat a jelen, a jelent a jövő 
szemüvegén tekinti s Jónás bibliai alakjában a modern kormánybiztos 
prototípusát rajzolja. Csak épen hogy a napidíjait nem hámozza ki. 
(Jónás.) Jókai Mór csodás írói termékenységét érzékeltetni akarván, 
felolvasást tartat egy jövőszázadbeli tudóssal, ki a nagy író külömböző 
irányú munkássága alapján több Jókait tételez fel. (Jókai Mórok.) 
Egy karcolatában az íróasztalán heverő koponya mondja el jellemző 
véleményét Petőfi koponyájának céltalan kutatásáról. (Petőfi-keresők.) 

IV. 

A humor birodalmába tartoznak azon ártatlan komikai történe-
tei, melyek általánosabb típusra vagy életkörre vonatkozó jellemző 
igazságot, eszmét fejeznek ki. 

A magyar népnek királyához való szerető ragaszkodását tanúsítja 
a Kölcsön a királynak című adoma. A becseiek, hogy királyunkon 
segítsenek, rendkívüli adóra 10,000 forintot írtak alá; csak az vo l t a 
bibi, hogy az egészet felváltva a megyeházán akarták leülni. Az adó-
felügyelő elkergette őket, pedig a királynak «pénznél is becsesebb 
hódolattal adóztak». A csigerfalviak esete, kik jegyzőjüket hol letéte-
tik. hol visszatétetik, aszerint, amint jegyzői dolgait, vagy családi 
helyzetét tekintik, humorral bizonyítja, hogy «a magyar népnek sok-
kal jobb szíve van. semmint valaha jó közigazgatása lehessen.» (Milyen 
a magyar karakter.) 

A megyei közigazgatást jellemzik a Koriálfa és Egy beveri fej, 
hogy milyen különböző közigazgatási apparátusaink vannak. «Az egyik 
úgy dolgozik, hogy mire a korlátfa elkészítése rendbe jő, akkorra 
már elromlik ; a másik úgy dolgozik, hogy mire a bevert fej napi-
rendre kerülne, akkorra már begyógyul. És mégis azt beszélik, hogy 
az egyik olyan, mint a másik.» A kedélyes dclinquensek, melyben a 
részeg pandúrokat a delinquensek kísérik a megyeházára, szelíd gúny-
nyal igazolja, hogy «a régi vármegye mégis szép és csodálatos volt. 
Eend volt benne magától is. Ha a pandúr csinált hibát, akkor a 
delinquens vágta ki a becsületet. Becsület denique mindig volt.» A régi 
megye patriarchális egyszerűségét, sommás eljárását a Császár embere, 
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könnyelmű pénzkezelését a Még egy megyei történet, könnyű hiva-
tali lelkiismeretességét a Statisztika humorizálja. 

Egész nemzetünket jellemző igazságokat tartalmaznak : a Demo-
kraták, hogy a magyarnak demokrata elve csak arisztokrata alapter-
mészetét fedő külső máz. Egy magyar úrnak Amerikában szerzett 
demokrata elveit egy öblösszájú kortes «szervusz Pista bácsb-ja egy-
szerre elfújja. Hogy a magyarnak nemcsak demokratasága, hanem 
sok egyéb elve, kultusza is csak pillanati hangulat dolga, humorral 
bizonyítja az Ugyan eredj a Rákócziddal című rajz. A képviselő el-
lopott kofferjével Rákóczi-kultusza is elpárolog. Hogy az irodalomra 
nem költünk, Tisza Kálmán adomája illusztrálja, ki a gazdag, fény-
űző házban az adókönyvön kívül más könyvet nem talál. (Az olvasó-
hoz — a nem olvasókról.) Az Amerikai nyulak c. r a j z azt fejezi ki, 
kogy a «magyar —- osztrák szempontjából — mind rebellis; mind-
össze az a külömbség, hogy némelyiket több, másikat kevesebb ideig 
kell piszkálni, míg a jóórzelműség lehámlik róla.» A Németke, Mik-
száth németnek nevelt kis fiának esete, ki titokban magyarul tanult, 
lelkesen példázza, hogy «vau külön magyar vér, és talán egy külön 
isten is . . .» 

Több hétköznapi komikai történetkéjét általános eszme belevegyí-
tésével emeli a humor magaslatára. Enemű darabjai akkor a legsike-
rültebbek, midőn ismert világában mozog. így az Egy rab történele 
Kozma Sándor főügyész javíthatatlan rabvincellérjéről a «naturam 
expellas furca, tamen usque recurret» eszméjével. Berci fogai, a dol-
gok értékének relativ voltáról ós hogy «épúgy lehet építeni az embe-
rek bölcsességére, mint bolondságára, sőt tekintetbe kell venni mind-
két tényezőt.» Már kevésbé jellemzetesek a Kétezeréves ember, a jótevő 
örök meggyanusításának eszméjével ; a Málna, hogy az ember mindig 
fitymálja azt, amiért az imént még hevesen küzdött ; a Szamár sine-
curában, sok fényes életpálya történetének humoros példája. 

NAGY SÁNDOR. 



« T H T J E Y G Y Ö E G r Y É N E K E . » 

A Régi Magyar Vitézi Énekek (1864) I. köt. 31—32. lapján adta 
ki Thaly ezt a mindössze tizenhat sorból álló éneket, melynek sze-
reztetése idejét 1548-ra teszi, jóllehet maga a vers utolsó szakasza 
1648-at vall. E száz évvel élőbbről keltezést azzal indokolja, hogy 
Thúry György, a jeles vitéz, ki az utolsó sor szerint maga éneklé ezt 
az éneket, a XVI. században élt, nem pedig a XVII.-ben, s így a 
költeménybeli keltezés csak a másoló tévedése lehetett. A Régi 
Magyar Költők Tára, jóllehet már innen jár az 1548. éven, nem vette 
fel T. Gy. énekét. Irodalomtörténeteink azonban, amennyiben szóba 
hozzák vagy közlik, hitelt adnak Thaly keltezésének. Takáts Sándor 
is, a magyar XVI. század e nagy rajongója és alapos ismerője, 
1548-ból valónak tar t ja egy nemrég (Bp. ffirl. 1914, ápr. 9.) meg-
jelent érdekes cikkében s a kétségbe nem vont keltezésre építve lehet-
ségesnek véli, hogy ennek a költeménynek is Thúry György más-
honnan ismert lantosa, Alistáli Márton deák, volt a szerzője. Pedig ha 
Thaly keltezése helyt állhatna, akkor ez az ének irodalmunk legrend-
kívülibb jelenségei közé tartoznék, valóságos verstörténeti csoda volna, 
mert versalakja szerint páros rimű tizenkettősökből áll ! Tudok ugyan 
XVII. századi példát elég szép számmal erre a verselésre, de a XVI.-ból 
az egy Thúry György énekén kívül hasonló verselésű egész költeményt 
egyet sem ismerek. Ilogy 15tô-ban, mikor maga a tizenkettős sor sincs 
még a mai tisztasággal kialakúlva, ily kifogástalan tizenkettősöket talál-
junk ; s hogy 1548-ban, mikor még a négyrímű tizenkettős is igen 
csekély múltra tekinthet vissza, Orczy kezdeményét teljes kétszáz év-
vel megelőzve, már kész kialakultában pattanjon elénk a kétsarkú 
tizenkettős : kronológiai abszurdumnak látszik. 

Thúry György énekének nincs meg eredeti, egykorú kézirata. Csak 
XIX. századi másolata van meg, mely Jankovich Miklós gyűjteményé-
ből került a Nemzeti Múzeumba (jelzése : hung, quart. 236). Abból 
közölte Thaly, de átírt helyesírással, s ugyanonnan közlöm én betű-
híven, amint következik (csak megszámozom a versszakokat) : 
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Végbéli Vitéz Éneke. 
1. Zülditsétek Egek liamar az Erdőket, 

Hogy próbálhatsuk már nyugott fegyverinket. 
•2. Ellensegeinkre egyszer hogy ki kellyünk 

Török Pogányokkal vigan meg ütközzünk 
3. Deli Kortván Béget kezünkben kerí tsük 

Delczeg Mehemetet Lováról öklellyük 
4. Hiszen a' Magyarok mikoron ki ütnek 

Pogány ellenségnek bátran szemben mennek 
5. Kik hamar elöttök futnak vagy el esnek 

Magyar fegyverétől terítve feküsznek 
0. Adjad Nagy Ur Isten, Vitézi tettekkel 

Végházunk kérkedjen, sok Pogány fejekkel 
7. A' Végbelieknek tartsd meg erejeket 

Hogy Pogány Véreben mártsák fegyvereket 
8. Az ezer hatszázban és az nye ? venyolczban 1 

Eneklé Túri György vér szomjúzásában. 

Szövog szerint (az ezerhatszáznak ezerötszázra való, s jegyzetében 
megokolt átváltoztatását nem számítva) Thaly is híven közli, mind-
amellett egy pár eltérésre figyelemmel kell lennünk helyesírásában. 
Thaly így í r j a : «az magyarok», «az végbelieknek», holott a kézirat-
ban mint fentebb is látható, hiányjeles a' van mindkét helyen. 
Továbbá a 4. versszakbeli hiszen helyett is régiesebb hiszemet, az 
5. vsz.-beli terítve helyett régiesebb «terétve» alakot ír. Apróságok 
ezek, de kétségtelenné teszik, hogy maga Thaly is ösztönszerűleg 
érezte, hogy a szöveg az ő datálásához nem eléggé régies. 

Tudnunk kell a dolog megítélésére még a következőket. Abban 
a hat levélből összeragasztott negyedrétű kézirat-kötetben, melyből ez 
az ének is való, összesen hat verses darab másolata van. Énekünk 
ezek között a negyedik. Ennek a lapján, még az ének eíme felett ez 
olvasható: «Vegyes versek (Secul. XVII. 1648.)». Majd pedig az 
énekszöveg után ez : «Találtatik a XVII. századbeli Hös Énekek 
Gyüjtemennyeben W. Jankovich Miklós kézirataiban. » Tehát : az 
1648-as évszám nemcsak magában az ének végszakában van kimondva, 
hanem fel van jegyezve a bevezető jelzésben is ; az pedig, hogy 
XVII. századi, szintén két helyen, a költemény előtti címjegyzetben, 
s a költemény alatti utaló jegyzetben is kétségtelenül ki van fejezve. 
Valóban rendkívül fontos és minden egyebet megdöntő okra kell hát 

1 A ? helyén a kéziratbeli betű meghatározhatatlan ; d, t, vagy 
l formájú. 
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támaszkodnia annak, ki e négyrendbeli egyértelmű adat ellenére is 
tévedésben akarja elmarasztalni a másolót. Mire támaszkodik Thaly 
feltevése ? 

Az ének utolsó sorára: «Eneklé Túri György». Említett kiadása 
jegyzetében u. i. ezt mondja : «mert a hires Thúry György, Palotá-
nak 1552-ben hősi megmentője a «törökrém», a páratlan személyes 
bajvívó, ki végre a kanizsai mezőn vagdaltatott össze a török által : 
a XYI-ik században, s nem a ХУП-ikben élt ; hogy pedig versünk 
szerzője csakugyan e híres és nem más Thúry György : — bizonyítja 
e sor: «Az véqbelieknek . . .» e Thúry György volt ugyanis a dunán-
túli végek főkapitánya, ezért fohászkodik katonáiért.» 

Thúry György körül forog tehát az egész bizonyítás. Ha azonban 
azt, hogy a XVL századi, a híres Thúry Györgyről van szó, csak 
azzal bizonyíthatni, hogy a végbeliekért fohászkodik, akkor Tinódiról 
is be lehetne bizonyítani, hogy a dunántúli végek főkapitánya volt, 
ami pedig tudvalevőleg nem volt.1 Nem bizonyos tehát, hogy épen 
a XVI. századi, mindamellett a másolat szerint valamely Túri György 
(a kézirat u. i. így írja) lehetett az ének szerzője. Thaly oda is írta 
címűi, hogy «Thúry György éneke.» A kéziratban azonban a cím így 
hangzik: «Végbéli Vitéz Éneke.» Hogy aztán ez a cím ott volt-e az ere-
deti kéziratban is, vagy csak a másoló adta neki, azt persze nem 
dönthetjük el. 

De hogy áll a dolog a Thúry szerzőségét állító utolsó sorral ? 
A föntebb közölt szövegben, az utolsó versszak első sora után egy 
kipontozott sort talál az olvasó. Ezzel azt akartam jelezni, hogy a 
Jankovich-féle kéziratmásolatban azon a helyen, sűrű x-vonáskákkal 
egy egész sor ki van húzva, s úgy van aztán aláírva, helyette, utolsó 
sorúi, hogy «Eneklé Túri György vér szomjitzásában». A legelső kér-
dés természetesen az, hogy ki húzta ki az előzőleg ott volt utolsó 
sort, s ki írta alá az azt helyettesítendő uja t? Minden jel arra vall, 
hogy e változtatást ugyanaz a kéz hajtotta végre, amely az ének egész 
másolását végezte. A betűtípusok ugyanazok az utólag hozzáírt sor-
ban, mint az előbbiekben ; a tinta alig észrevehetően sötétebb ebben 
a sorban, mint a többiben. Ez arra vall, hogy nem sokkal amazok 
után íratott oda. Thaly tehát az ének kéziratát olyan állapotban 
találta, amint ma látható, ő csak azt a hibát követte el, hogy egy 
ilyen gyanús bejegyzésű sort tett meg perdöntő fontosságúvá, a két-
ségtelenül megbízható, hiteles adatok nagy száma ellenében. Annál 

1 Hogy a költeményben megnevezett «Deli Kortván bég» és «Delczeg 
Mehemet» mennyiben lehetnek kormeghatározó tényezők : történészeink 
hivatása volna megállapítani. 
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is inkább, mert valami abból a kitörlött sorból is elolvasható a ki-
törlő vonáskák recéje alatt. Elolvasható pedig az elejéről ennyi : 
Éneklé egy, — s a végéről ennyi : . . . úzásában. E sor elolvasható 
kezdete épen elég annak megállapításához, hogy az ének utolsó sorá-
ban eredetileg nem lehetett a szerző megnevezve, csak foglalkozása, 
vagy állapota (egy vitéz, egy ifjú) ; hiszen a saját nevét senki sem 
kezdheti határozatlan névelővel. Thalyt azonban e szembeötlő gyanúok 
sem riasztotta vissza feltevésétől. Lehet ugyan, hogy meg sem pró-
bálta elolvasni a kitörlött sornak még megmenthető elemeit : jegyze-
tében legalább egy szóval sem említi az utolsó sornak e kéziratilag 
különös rendellenességét. 

Ha a bizonyosság irányában nem mehetnénk is tovább, ha pusz-
tán a Jankovich-féle másolatra volnánk is utalva, akkor is meg volna 
tehát rá minden okunk, hogy Thaly feltevését elvessük, mint amely 
kétségtelen adatokkal szemben csak egy gyanús kézirat-javításra tá-
maszkodhat. Ilyen helyzetben kívánja felettébb a kutató, vajha leg-
alább még egy, s az előbbinél hitelesebb, régibb kézirat állna rendel-
kezésére, mely megerősítené eddigi okoskodását s minden további 
kétséget kizárna. Nos hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy ennek a Thalytól úgynevezett «Thúry Gy. éneké»-nek egy má-
sik, sokkal régibb s hitelesebb feljegyzését is bírjuk. Ismerte Thaly is 
ezt a változatát, sőt ki is adta a Ii. M. Vit. Én. ugyanazon köteté-
ben. melyben az előbbit közölte (I : 154—156. 1.). De jóllehet ebben 
a változatban Thúry György nevének híre-hamva sincs, s jóllehet ezt 
is «az ezer/i.aíszázban és az negyvennyolczban» énekelték, Thaly egy 
pillanatra sem inog meg feltevésében. E másik változat a Nemzeti 
Múzeum kézirattárában levő (oct. hung. 10 jelzésű) Szencsey-féle dalos-
könyv 242—243. lapján olvasható. E daloskönyvről maga Thaly álla-
pította meg, hogy « Szencsey György írta össze a XVH. század utolsó 
negyedében, egész 1704-ig» (E. M. Vit. Én. 1 : 1 1 . 1.). Itt tehát a szó-
ban forgó éneknek a Jankovich-féle másolatnál majd másfél századdal 
korábbi kézirata állt rendelkezésére Thalynak. Lássuk, betűhíven ezt 
a változatot is.'1 

Oantio Milites, 

1. ZOLditsed Ur Isten hamar az erdőket 
hogy probálhossuk meg éles fegyverünket. 

2. El lenfégünkre is bátran mikor ju tunk, 
pogány ellenséggel bátran meg ütközünk. 

1 A daloskönyvben a versszakok nincsenek megszámozva, s egy-egy 
versszak egyfolytában van írva, sorokra tördelés nélkül. 
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3. Az deli kor tvánt is kezünkben kerítsük 
az menhet fzártot is lorul le üklellyük. 

4. Kegyelmes Ur Isten tenéked könyörgünk, 
hogy adgyad kezünkben pogány ellenfégünk. 

5. Az vitéz Magyarok mikoron kiütnek, 
pogány ellenséggel bátran izemben mennek. 

Ii. Ottan fok pogányok tsak h a m a r el esnek, 
Magyar fegyverétűi febekben feküfznek ; 

7. Ments m egy nagy Ur minket az infégtül, 
az hitván fzokatlan Török Csorbájatul. 

8. Adgyad nagy Ur Isten, hogy pogány Fejekkel 
ékefithessük meg, az mi fejeinket. 

9. Az végbelieknek add meg erejeket, 
hogy pogány vérében mosfuk Fegyverinket. 

10. Az ezer hatfzázban ós az nyegyven nyolczban, 
éneklé ezeket egy Iffiu magában. 

11. Az ki ezt ha lgat tya Vitéz akar lennyi, 
az enek mondonak kéfz légyén pénzt adnyi. Amen Finis. 

Thaly, a mondott helyen, egészen híven közli ezt a szöveget, csak 
magyar címet ad neki (Végbéli Vitézek Éneke) és a helyesírását igaz-
gatja meg ; a 7. vsz.-Ъап a nagy Ur után betoldja az Isten szót, mit 
ott ri tmus és értelem egyaránt meg is kíván, s végül a 11. vsz. első 
sorában a Vitéz szót s kötőszóval fűzi az előzményekhez a teljesebb 
értelem kedvéért. 

Mint látható, ez a változat három versszakkal bővebb a Jankovich-
félénél, melyből emennek 4., 7. és 11. versszaka teljesen hiányzik. 
Egyebekben a szövegeltérés nem nagy ugyan a két változat között, 
mindamellett, ha az olvasó lesz szíves a kettőt egymásután elolvasni, 
azonnal érezni fogja, mennyivel folyamatosabb, tömörebb, jobb ríme-
léstí s általában kerekebb, művészibb a Jankovich-féle a másiknál. 
De érdemes részletesebben is megvizsgálni a különbségeket. 

A 4. és 7. versszak teljesen fölösleges is a költeményben; hasonló 
fohászkodó részlet ezek nélkül is marad benne kettő ; egyik az elején, 
másik a vége felé (Jankovích : 1. és 6. vsz.), s az épen elég és szer-
kezetileg is ügyesen határolja körül, míg a Szencsey-változat négy 
fohászkodó szakasza tervszerűtlenül szaggatja szét a költeményt. 
Az utolsó vsz. meg természetesen nem tartozik a költemény belső 
egészéhez. Mindezek elhagyása már magában is tudatos szépítőre vall. 
További feltűnő különbség : a Szencsey-félében van két vsz., melyben 
legfeljebb csak afféle mondattaninak nevezhető, s a régiségben elég 
gyakori r ímfaj van; és pedig a 2-ban: jutunk ~ ütközünk ; vagy egy-
általán nincs rím, mint a 8.-ban: Fejekkel ~ fejeinket. A Jankovich-
félében az előbbi így módosult, azaz javul t : kellytón/c ~ ütközzünk ; a 
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másik meg így: tettekkel _ fejekkel. Sőt a 9. vsz. erejeket „ Fegy-
verinket ríme is javult a Jankovichéban : ereje/cet _ fegyveresei. 
Feltehető-e, hogy 1548-ban, a magyar rímelés csecsemőkorában job-
ban rímeltek volna, mint száz év múlva De a Jankovich-féle egész 
változatban érezhetni nemcsak a művészi tudatosságot (takaré-
kosabb lyrai szerkezet ; tökéletesebb verselés) : hanem a kénye-
sebb stílísztát is, ki a mondatfüzést következetesebbé, s ezáltal az 
egész költeményt mintegy összetartozó nagy mondattá igyekszik for-
málni. Tessék összehasonlítni a két változat első hat-hat sorát. 
Szencseyben tökéletlenül van végrehajtva a mondatok alárendelése; 
kiérezni ugyan ebből a változatból is, hogy a második sortól kezdve 
valamennyi az elsőnek van alárendelve, s a tavaszvárás célját akarja 
mind kifejezni, vagyis célhatározó mellékmondat valamennyi ; de a 
Jankoviché formailag (kötőszóval, igemóddal) is tökéletesen kifejezésre 
jut ta t ja az egynemű, sorozatos alárendelést: itt a legelső sor tőmon-
dat, s a következő öt egyenként egy-egy célhatározó mondata a leg-
elsőnek. I t t végződik a költemény első mondatcsoportja. Ezek után a 
Szencseyében egy újabb fohászkodó szak következik s befejezi az 
óhajtó jellegű költeményrészietet. Csak töréssel, ügyetlen hangváltással 
zökken át 5. vsz.-ában az állító jellegű részletre, s ezt semmiképpen 
sem fűzi az előzményhez. Itt is mintegy megérzi az összefüggés 
hiányát a Jankoviché s az állítást egy igen alkalmasnak látszó hiszen 
eresztékével illeszti hozzá az óhajtó részhez. S magában ez állító 
részben is (Sz. : 5 6. vsz. ; J. : 4 —5. vsz.) a Jankovich-féle Kik erő-
sebb ragasztók, mint a Szencsey Oíícmja. Az egyikben tehát széteső, 
ügyetlen, a verselés kényszerében kellő módon érvényesülni nem tudó, 
a másikban ellenben tökéletesen végrehajtott mondatfűzés. Ez is arra 
vall, hogy az egyik (J.) javított, tudatosan tökéletesített, fejlettebb, 
későbbi származéka a másiknak. S még egyet. Túri György Vér szom-
júzása a Jankovich-változatban nagyon feltűnő ; a vér-szomjuzás na-
gyon is XIX. század eleji romantikus színezetű ; akkori drámaírók 
szokták hőseikkel a vért szomj úhoztatní, hőseikben azonban aligha 
volt ily túlzó s hatásos metaforával kifejezhető szomjúság, vagy ha 
volt is, aligha fejezték így ki. Már pedig itt Túri Gy. mondja magá-
ról. Ez a kifejezés nincs is benne a Szencsey-változatban, ott u. i. 
egyszerűen «magában» éneklé egy ifjú, s nem vérszomjúzásában. 
Az idézett s még bemutatandó kétségtelen bizonyítékok mellett nem 
tulajdonítok nagy fontosságot ez inkább esztetikai jellegű megjegy-
zésnek, hisz ez csak érzés dolga. Tény azonban, hogy stilizáló, fitog-
tatva jellemző költők szoktak hősükkel oly túlzó kijelentéseket té-
tetni. minőt csak más mondhat róluk, mikor nagyon ki akarja 
emelni typus voltukat. Itt pedig, ily nagyot mondva, Thúry György 
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önmagát stilizálja, ami egy naiv költőtől abszurdum. A két változat 
eltérései közt vannak még hasonló jelentőségűek. Szencsey változata 
szer int : csak jönne m á r a tavasz, »hogy próbálhassuk meg éles fegy-
verünket » E türelmetlenséget is fokozottabb mértékben fejezi ki a 
Jankovich-változat: «hogy próbálhassuk már»; s a türelmetlenséget 
indokolni is akarja, mikor éles helyett nijugolt fegyvert mond. 

Kérdés természetesen, hogy ki s mikor csinálta az 1648-iki 
Cantio MilUtesböl «Thúry György éneké»-t? Csinálhatta valamely 
ismeretlen poéta is és fel lehetne tennünk, hogy ennek a poétának a 
kézirata került Jankovichhoz, ki aztán gyűjteménye részére lemásolta. 
Yan azonban egy pár jel, melyek alapján azt sem tarthatnók lehetet-
lennek, hogy maga a Jankovich-féle másolat leírója idomított a ver-
sen, és pedig, hogy egyenesen a Szencsey-daloskönyvbeli változat volt 
előtte. Emez u. i. szintén a Jankovich birtokában volt, s az ő gyűj-
teményével együtt vásárolta meg 1852 jan. 20-án a Nemzeti Múzeum, 
amint ezt Mátray Gábor a daloskönyv bekötési táblájának belső olda-
lára fel is jegyezte. Jankovich másolója okvetlenül ismerte mind a két 
változatot, hisz a Szencsey-félébe a megfelelő helyeken ő írta be sor 
felé, sor alá, vagy lapszélre a Th. Gy. énekének némely, a Szencseyé-
től eltérő szavát (Egek, már, nyugott, mártsák): e bejegyzések t intája 
(kivéve a mártsák szóét, amely frisebb), s betűvonása is ugyanaz, 
mint a Jankovich-másolaté. Feltűnő maradvány a J.-félében a nyegyven-
nyolce szó kezdő ny-je, mely a Sz.-félében is úgy van. Ilyen helyes-
írásbeli különc-egyezés maga is valószínűvé tenné, hogy egyenest a 
Szencsey-féle kézirat volt előtte. De még két fontos gyanúokra figyelmez-
tetem az olvasót. A Jankovich-szöveg kézírója, miután leírta a Thúry Gy. 
énekét, mint láttuk, még utólag is javított raj ta ; kihúzta az utolsó sort 
s mást írt a helyére. De ezenkívül két szó, illetőleg kifejezés helyére is 
mást javított be : vagyis kétségtelenül megállapítható, hogy az erede-
tileg leírt versnek a szövegét is módosította. Mindkét esetben világo-
san kimutathatni, hogy e javított helyeken az eredeti szöveg a Szencsey-
félével egyezett. E nagyon fontos helyek elseje a : «Delczeg Mehemetet 
Lováról öklellyük» sorban van. Itt u. i. feltűnik a Láváról szó első 
hosszú ó-ja о helyett. Ez azonban rögtön érthetővé válik, ha figye-
lemre méltatjuk azt, hogy e szó két utolsó szótagja (-várói) egy kés-
sel kikapart eredetinek a helyére van beírva, s így az első ő a ki-
kapart eredetinek a maradványa. Maradt ott még egyéb is a régiből, 
és pedig a sor felett, egymástól bizonyos távolságokra, vesszőnek, 
vagy sor felé nyúló betű szárának egészen el nem tüntetett marad-
ványai ; számszerint három. Megnézzük a Szencsey-változatot ; abban 
ez a rész így hangzik: nlorul le öklellyük». Világos, hogy ezt a szö-
veget írta be a Jankovich-változat kézírója elébb a maga kéziratába, 
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í gy : «hóról le» (vagy: Lórül le^ ; azután kivakarta, de a két ó-nak 
s két l-nek sorfeletti elemeiből ottmaradt valami és pedig egymástól 
olyan távolságra, liogy a Lóról le két szó egészen odailleszthető kép-
zeletben. Másik világos, utólagos szöm?-változtatásra a 7. vsz.-ban 
bukkanunk. E sorban: «Hogy Pogány Véreben mártsák fegyvereket» 
a mártsák szó is javítás eredménye ; és pedig az árt betűcsoport 
helyén volt eredetileg más valami ; az ä betűn világosan látszik, hogy 
eredetileg о volt : az о betű füle most is ott van ; az r oly vastag, 
hogy teljesen elvész alatta az eredeti betű ; a t helyén semmi sem 
volt, az úgy van beszúrva két szomszédja közé, s látszik, hogy igen 
szorosan érzi magát. Nézzük meg Szencseyt : «hogy pogány vérében 
mosfuk Fegyverinket.» Nyilvánvaló, hogy Jankovich másolója is (az 
ige személyragját a mondatsor egysége kedvéért már eleve 3. szemé-
lyűvé változtatva) eredetileg mossák-ot írt, s azután javította mártsák-ra.1 

Egy ilyen kiállítású kéziratot hitelesnek, s egy másik teljesen 
megbízható, jóval régibb kézirattal szemben perdöntőnek el nem ismer-
hetünk. Mindezt csak azért adtam elő ily fárasztó körülményességgel, 
hogy az olvasó is nyilván láthassa, mily gyanús kéziratra támaszko-
dik Thaly feltevése. Thaly az előtte levő kézirat hitelességét kérdésbe 
sem tette, holott abból önmagából is, de, a Szencsey-félével össze-
vetve, következtetés gyanánt is, a gyanúokok egész csoportja mere-
dez elő. 

Nézzük most már : ha Thaly a Jankovich-féle változat évszámát 
figyelembe nem véve, annak csupán Thúry Györgyre vonatkozó vég-
sorát teszi meg okoskodása alapjává, s ebből következtetve, magát a 
verset 1548-ikivá : mit lát akkor a Szencsey-féle változatban, mely 
Thúry György nevét nem is említi, s mely keletkezése évéül ugyan-
csak 1648-at mond? A Szencsey-féle változat közlése után, a R. M. 
Vit. Én. I : 155—156. lapján, jegyzetben ezeket m o n d j a : «Vesd össze 
a kötet elején közlött « Thúry György éneké»-\e 1, melynek e dal csak 

1 Mindig Jankovich másolójáról beszélek. De igen valószínű, hogy e 
másoló maga Jankovich volt. Épen az énekünk előtti lapon van egy min-
den bizonnyal ő tőle származó, s N. J. (= Nicolaus Jankovich) aláirású jegy-
zet, melynek betűi tökéletesen egyeznek e másolatéival. Ugyanettől a kéz-
től való még e kéziratkötetkében a Szent László királyról szóló ének s 
más két ének a Zrínyi M. haláláról. H o g y e másoló nem akart szándéko-
san hamisítani, kétségtelen. Azzal u. i., hogy az Éneklé Túri György vég-
sort utólag hozzáírta, nem lehetett célja régibbnek, XVI. századinak fel-
tünte tn i a költeményt, hiszen benne hagyta az 1648-as évszámot s a 
XVII . századra utaló két rendbeli jegyzeten sem módosított . Az lö48-ról 
való keltezés kizárólag a Thaly ötlete. 
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bővített és későbbkori variációját képezi, előadva valamely hegedős 
által, aki e helyet t : «Éneklé Thúry György vérszomjuzásában* ezt 
mond ja : «Éneklé ezeket egy i f j ú magában», s hogy a dal ujabbnak 
lássék, az 1548 helyett 1648-at m o n d ; a datumnak ily ujabb időre 
tevése azon korban, sőt még a mult században is gyakori. Az utolsó 
két sor azonban bizonyára a hegedős toldaléka, mert a híres Thúry 
György, a várak főkapitánya : csak nem kér vala pénzt az éneklésért, — 
aminthogy e két sor a Thúry György eredeti énekében hiányzik 
is.» —Mindez, amint az olvasó jól láthatja, lépésről-lépésre fordítottja a 
megállapítható kritikai igazságnak. Thaly a régibb változatot teszi meg 
ujabbnak, a hitelest megbízhatatlannak, a megcsonkítottat igazinak, a 
szerény névtelen szerzőt eltulajdonítónak, az igazi évszámot célzatosan 
módosítottnak : egyszóval az igazságot teszi meg tévedésnek, s a maga 
hitét döntő, mindeneket elintéző igazságnak. A tényeket feltevésekkel 
hárítja el szeme elől, s a maga feltevését ténynek veszi, melyhez min-
den egyébnek alkalmazkodnia kell. 

Naivul elénk ad, szinte kitálal minden cáfoló adatot, mindent, 
ami egy kis utánjárással az ő feltevésének megdöntésére alkalmas. 
О szentül hitt abban, hogy ez éneket Thúry György írta, a híres 
nagy vitéz, s hitte, hogy 1548-nál egy esztendővel sem újabb a Jan-
kovich-féle változat eredetije. Amit ő a hirtelen fellobbanó lelkesedés 
pillanatában magára szuggerált, attól többé nem tágított, sőt szugge-
rálta másokra is, különös paradoxként nem egyszer a cáfoló momen-
tumokat forgatva bizonyító fegyver gyanánt. Ily őszinte naivságot, 
melyet rajongás táplál, kipellengérezni nem lehet. De viszont tudo-
mányos módszerül sem lehet elfogadni. Az ilyen példákból, mint a 
most tárgyalt éneké, világosan kiderül, mily jogos a kritikai óvatosság 
Thalyval szemben ott, ahol minden szépítő lelkesedést, minden alanyi-
ságot kizáró tudományos igazságot várunk. 

Thúry György énekét pedig, mielőtt felvennők a páros r ímű 
tizenkettős legrégibb példái közé, sőt e verselési forma legelső ősének 
tennők meg, iktassuk ki a XVI. századból s ne hozzuk zavarba vers-
történetünket ily félrevezető, képtelen adattal. Az igazság az, hogy egy 
névtelen «if flu » írt «az ezerhut százban és negyvennyolcban» egy vég-
belieknek való tavaszváró éneket, mely a Szencsey-féle daloskönyv 
kéziratában maradt fenn, s ezt az éneket tette meg Thúry György 
szerzeményének s ezt rövidítette, csinosította később (alighanem csak 
a XIX. században) valamely másolója olyanná, amint az a Jankovich-
féle múzeumi kéziratban olvasható, alkalmat adva Thalynak arra, hogy 
Thúry György nevéből 1548-ra következtesse ki az ének szerkesztetési 
idejét. HORVÁTH JÁNOS. 

Irodalomtörténet. 26 



NÉMET PÁRHUZAM GYÖNGYÖSI PALINODIÁJÁHOZ. 

Ha a Palinodiáhól (Lőcse, 1695.) elhagyjuk a magyar vonatko-
zásokat, egy allegorikus jelenettel állunk szemben, melynek központ-
jában egy kesergő országnak megszemélyesített alakja áll. Ez az alle-
gória egyedülállóságával föltűnik irodalmunkban.1 De a német iroda-
lomban találhatni párját, mely esetleg Gyöngyösinek mintája lehetett. 
Annál is könnyebben, mert ez az allegória-motívum nélkülözi a szub-
jektív jelleget, s ha említett formájában nem vált is közhellyé, a 
klasszikus gondolatkör, melyből fakadt, konvencionális. 

Már a XVI. századi német drámában találkozunk a megszemélye-
sített Germániával.2 A század elejéről maradt fenn egy protestáns 
röpirat, mely a német nemzet verses panaszát tartalmazza : «Ein Clag 
Und Bitt Der Deutschen Nation An Den Almechtigen Got Umb 
Erlösung Ausz Dem Gefenknis Des Antichrist.»3 

A XVII. században még divatosabb allegória-költészetnek terméke 
Johann Eist 4 két drámája (1647. és 1653.),5 melyekben Teutschland 
mint élő személy szerepel, az utóbbiban könyörgésére a szárnyas 
Béke száll le hozzá, a Háború pedig száműzetik. A budapesti Nem-
zeti Múzeumban őriznek egy 1670-ből való német nyomtatványt,0 

1 Lehet, hogy részben Gyöngyösi hatása alatt keletkezett az a verses 
szatíra (Majd kétségben esett Magyar Országnak siralmas vádja és keserves 
panasza, 1764.), melyet csak nemrég adott k i Dongó Gy. Géza (Adalékok 
Zemplénvármegye Történetéhez 1913. évf.). í ró ja első személyben szól, de 
megemlít i (i. h. 271. 1.), hogy a haza «jajgat kétséges Ínségben». 

2 H . Holstein : Die Reformation im Spiegelbilde der dramatisc)ie>i 
Litteratur des sechzenten Jahrhunderts. Schrif ten des Vereins für Refor-
mationsgeschichte, 14—15. köt. Halle, 1886. 174. 1. 

3 O. Schade : Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit. 
I. köt. Hannover, 1856. 1—6. 1. 

4 Élt 1607 -1667. V. ö. Allgemeine Deutsche Biographie. 30. köt. 
1890. 84. 1. és Goedeke : Grundriszä I I I . köt. 79. s köv. 1. 

5 Johann Risten : Das Friedewünschende Teutschland und Das Friede-
jauchzende Teutschland. Zwei Schauspiele (Singspiele). Mit einer Ein-
leitung neu hrsgg. v. H. M. Schletterer. Augsburg, 1864. 

" Szabó—Hellebrant : Régi Magyar Könyvtár III. köt. 1. rész. (1896.) 
799. 1. 2545. sz. 
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melyben a megszemélyesített «Ungerland» kétlapnyi prózában mondja 
el panaszát és könyörgését, amit már a cím is jelez : «Klage Des 
Königreichs Ungarn An alle Christliche Potentaten Wegen Seines 
Bevorstehenden Untergangs zur Türckisch-Barbarischen Dienstbarkeit. » 
De mindez csak általános és távoli hasonlóság Gyöngyösivel. 

A Palinódia allegóriájának lényeges ós specifikus jegyei Justus 
Georgius Schotteliusn&k, a híres nyelvművelőnek 1 1640-ben kiadott 
munkájában vannak meg, melynek címe : Lamentatio Germaniae 
Exspirantis. Der numehr hinsterbenden Nymphen Germaniae elen-
deste Todesklage. Gedruckt zu Braunschweig stb. 

Gyöngyösi Palinódiaja két elemre bontható, melyek közül a 
nimfa panasza teszi a költemény magvát, míg a többi (a költő sétája, 
az égi követ és a kardos griff szereplése) csak keret hozzá, mely azon-
ban a költő szempontjából, mint látni fogjuk, szintén fontos. A nimfa 
kesergésével Schottelius egész munkája állítható párhuzamba, a Gyön-
gyösi-féle keretnek viszont a német író előszava és költeményének 
utolsó strófái felelhetnek meg. 

Vegyük először a panaszdalt. Schottelius munkája egy 219 négy-
soros strófából álló hosszú versezet, melynek tartalmát az élén álló 
belső cím foglalja újból össze : Der höchstbetrübten Germanise Jammer 
Klage. Az egész költemény nem más, min t egy első személyben elő-
adott panaszlajstrom, melyben a haldokló Germania fölsorolja vég-
pusztulásának okait. Schottelius munkájához a harmincéves háború 
közállapotai és a német nemzeti sajátságok megőrzésére irányuló 
törekvés adtak ösztönzést. Gyöngyösinek bizonyára kevesebb oka 
lehetett 1681-ben, a pozsonyi nádorválasztás alkalmával az ország 
végromlását zengeni. Nála külömben is nem az egyedüli tárgy a 
panaszdal, mely a 86 strófából álló költeménynek csak 30 versszakát 
(16—45.) foglalja el. Mindamellett a két panaszdal kiemelkedő alap-
sajátságokat mutat. Ezek : a nimfa, mint az ország megszemélyesítője, 
maga a panasz és a végromlás emlegetése. 

Gyöngyösi kerete nem más, mint egy allegorikus jelenetben ki-
fejezett és az ország érdekében történt személyes folyamodás párt-
fogójának támogatásáért, illetőleg egy udvarlási forma, melyben párt-
fogójának országos jótékonyságú hatalma jelképileg ábrázoltatik : a 
kétségbeesett nimfának megjelenik a kardos griff (azaz gróf Esterházi 
Pál) és megvigasztalja őt jövője felől. A költőnek ez a személyes 
tendenciája a címlapból is kitűnik, melyben kifejezi, hogy művében 
«Magyarország mostani állapotját példázza, és azt a méltóságos Esz-

1 Élt 1612—1676. V. ö. Alig. Deutsche Biogr. 32. köt. (1891.) 407—412. 
1. (Max v. Waldberg cikke); Goedeke : i. h. 116. s köv. 1. 
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terházy Pál u r n á k . . . alázatosan ajánl ja .»1 Az előszóban még világo-
sabban fejezi ki Gyöngyösi, hogy ő — a gróf «érdemetlen szolgája» — 
művével azt célozza, hogy pártfogója a «Nympha ügyét is szivére . . . 
venni» méltóztassék : «hogy a mely Griffnek szárnya alá folyamodott ; 
ottan kívánt nyugodalmat vehessen magának». Hasonlóképen Sehot-
telius is •— a kor szokásának hódolva — munkája elé egy három 
lapra terjedő körülményes ajánlást csatolt, melyben August (der 
Jüngere) braunschweigi herceghez,2 az irodalombarát uralkodóhoz for-
dul, akinek az ország helyreállítása körül nagy érdemei voltak és aki 
emiatt kortársainak bámulatát és tiszteletét élvezte. Az ország sorsá-
nak javítását a braunschweigi herceg szolgálatában álló Schottelius 
egyedül tőle reméli, akinek : «friedgeneigtes vnd Tugendliebendes 
Gemüthe dem gantzen Teutschlande ja so wol bekand . . . » De az 
ajánláson kívül költeménye végén is a herceghez fordul Schottelius, 
hol mintegy önvigasztaláskép reményteljes szavakat ad Germania szá-
jába és a herceg segítségét helyezi kilátásba. Gyöngyösinél ez a segít-
ség rögtön meg is érkezik a követ és a kardos griff személyében, 
úgy hogy ő többet nyújt , mint Schottelius, továbbviszi az allegóriát, 
nála a Schottelius-féle panaszdal egy előttünk lejátszódó jelenet kere-
tébe van illesztve. 

A részletek több apró egyezést fognak mutatni. Igaz, hogy ezek 
az egyszer megadott helyzetből önként folynak, de épen az alaphely-
zet föltűnő egyezése jogosít föl a részletek szembeállítására. 

Gyöngyösi a Palinódiat egy találgatással kezdi. Végigtekint a 
klasszikus siralmak példáin, találgatva, hogy vájjon Dido, Thysbe stb. 
jajgatását hallja e, vagy talán a még ezekénél is gyászosabb sorsú 
Hecubáét, míg végre magát Hungáriát pillantja meg. Ezzel párhuzamba 
tehető Schotteliusnak az a helye (8. lap, 18. versszak),3 hol így beszélteti 
Germaniát : «Geh vnd lisz durch vnd durch den weisen Pataviner | 
Such alle Wundre auff der Griechen vnd Lateiner | Die Vnglücks-
boten seyn : in, tausend Jahren frist j Ist das nicht was in mir biszher 
geschehen ist.» Schottelius költeményének végén a pártfogó herceget 
ideális hősként képzelteti el, kihez Germania utolsó magasztaló sza-
vait intézi (36. lap, 113, s köv- vsz.) : «Die hochgelahrte Hand des 
höchstberühmten Helden...» 4 Gyöngyösi szabadító hőséről még 

1 Az idézeteket Toldy Ferenc kiadásából veszem (Gyöngyösi István 
válogatott poétái munkái. Pest, 1865. I I . köt. 155. s köv. L). 

2 Élt 1579—1666. V. ö. Alig. Deutsche Biogr. 1. köt. 1875. 660—662. 1. 
(L. F . Spehr cikke). 

Sch. munkája lap- és strófaszámozás nélkül jelent meg. 
4 Az eredetiben vastag betűkkel szedve, valamint az utána következő 

15 sor is. 
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megjelenése előtt zengi az égi követ, hogy: «Mind kézzel s mind 
fővel kereste dicsősség» (57. vsz.). Mindkét helyen a költő pártfogója 
az országos erények megtestesítőjeként van föltüntetve. 

Még részletesebb megfelelések találhatók magában a panaszdal-
ban, mely Gyöngyösinél három részre tagolódik. Két versszakban 
(16 17.) kapjuk a bevezetést, melyben a Nimfa egy fölkiáltással 
kezdi «jajos beszédét» : «Van-é még valaki az én balsorsomban, j 
Aki segíteni kívánna dolgomban?» Schotteliusnál a «JammerKlage» 
mindjárt egy «ACH weh !»-vei kezdődik. Csak a 171. versszakban 
(30. 1.) halljuk az elhagyatottságnak egy fölkiáltásban való összefog-
lalását : «Wer höret meine Noth mein' Angst vnd Jammerklagen?» 

A Palinódia panaszdalának második része (18—28. vsz.) vissza-
pillantás a dicső múltra. «En amaz szép Haza . . . » — kezdi Gyöngyösi. 
Schotteliusnál a költemény kezdetén csak két versszaknyi visszapil-
lantás van (2—3. vsz.: «Ich die man vormals mich die allerschönste 
nante . . . » ) , de a későbbi panaszok közé többször van szőve egy-egy 
ellentét a múltból. íme : «Mint a bimbós tavasz illatos füvekkel, 
Vagy az kalászos nyár sok búzaszemekkel, | Bővölködtem stb. » (18. vsz.). 
Schotteliusnál (14. 1. 56. vsz.): «Wo vormals wuchsen her die schat-
tenreichen Beben I Wo das dickährigs Korn pflag Lantzen-hoch zu 
heben I Die Spitzen in die H ö h : . . . » Gyöngyösi 19. versszakának 
gondolatban ellentéte, de formailag megfelelője Schotteliusnak vélet-
lenül szintén 19. versszaka: «Minden jók megvoltak bennem azok 
egyben, I Kiket másutt lelni külön-külön helyben : | Az egész Európa 
gyűlt volt itt egy helyben, | Amit ott találni, itt vagyon egy hegyben. » 
V. ö. : «Geh hin vnd samla ein die Lästere vnd Sünden | Die aller 
Boszheit Witz hat jemals können finden j In Osten vnd in West in 
Süden vnd in Nord Das alles ist in mir gesehen vnd gehört. » Vagy 
a 25. versszak («Az nemes erkölcsnek nevelő dajkája, | Az szép vitéz-
ségnek voltam oskolája») megfelelője: «Der Welt hab' ich gelehrt 
wie Blitz ein Fewr zuschiessen.» (26. 1. 141. vsz.) és : « . . . In Mir 
von anbeginne | War Trew vnd Tapffrigkeit» (142. vsz.). A panasz-
dal második részének vége, különösen a fordulat, mely az ellentét 
segítségével a harmadik részhez való átmenetet adja, megint csak a 
Lamentatio 56. versszakával (1. föntebb) vethető össze : «Bakott tár-
házaim kincses Indiával, | Asztagos mezőim bő Siciliával, | . . . Borom-
nak bősége ér vala Cretával1 | [29. vsz.] De nézd jobb sorsomnak balra 
fordulását . . .» A németben: «Wo vormals wuchsen . . . : da sechst 
in voller Maas' | Ein faules Heidenriet Vnkraut vnd wildes Gras.» 

1 Toldynál : kútával, de e helyen jobbnak láttam Dugonics kiadását 
követni. 
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A panaszdal utolsó része (29 4-5. vsz.) a tulajdonképeni la-
mentáció Gyöngyösinél. Mindjárt az első panasz az elhagyatottság 
(30. vsz.) : «Eldűltek oszlopim kikhez támaszkodtam, ; Fiaim mosto-
hák, töllök elhagyattam, j Nincsen kihez híznom, árvául maradtam !» 
A következő strófa a nimfa erejének ellankadásáról szól. Schottelius-
nál : «Ach ist doch keiner fast der Meinen mehr zu finden | Der 
nich trewhertzig wil mit Lebens Hülff ' vmbinden | In meiner Ster-
bensnoth.» (10. 1. 32. vsz.) Yagy később (24. 1. 126. vsz.): « . . . ohn 
Trost vnd Hülffe seyn 1 Gantz rett- vnd Hoffnunglos . . . » Gyöngyösi 
35. strófája egy újabb visszapillantás : «Megvallom régen i s . . . | 
Sokszor támadt innét túl is ellenségem, | De akkori erőm volt oly 
segítségem stb.» Minden nép megszaladt, írja Schottelius a 111. vers-
szakban (21. 1.), mihelyt a németeket meglátták (v. ö. 110. vsz.: 
«Ewr Felsenstarckes Heer . . .»). Természetes, hogy a török félholdra 
mindegyikük hivatkozik (Gy. 39. vsz. ; Sch. 21. 1. 108. vsz.). A 39. 
és 40. versszakban Gyöngyösi a szarvával öklelő Holdról, az Euxínus 
és Adria tengerekről mint a nimfa allegorikus, illetőleg megszemélye-
sített ellenségeiről beszél. A hold és a tenger Schotteliusnál (20. 1. 
103—104. vsz.) a világharmonia hordozóiként szerepelnek, kik nem 
támadnak önkényileg az emberek jóléte ellen. A végpusztulás emle-
getése a közös helyzetből adódik: «. . . vajiídom én is közel a halál-
hoz stb. (42. vsz.) ; «Ich sterbe täglich hin stb.» (24. 1. 130. vsz. v. ö. 
31. 1. 179. vsz. : «Sterbenspein»). 

A panaszdal legvégére van téve a Schotteliustól is kiemelt belső egye-
netlenség : «Volnátok még ugyan, kik segíthetnétek, | Ha nem mind, 
részemet felépéthetnétek j Oszlott kezeteket ha öszveszednétek, | Védel-
mezésembe egyet érhetnétek [43. vsz.]. Barátság, egyesség tart minden 
dolgokat, I A visszálkodó párt elrontja azokat, | Mikor a lakosok jól értik 
magokat, I Akkor folyj a boldog idő országokat [44. vsz.]. De az hol visszát 
von az egyenetlenség, j Fogyató veszélyben van ott az egyeség : | így ron -
gál engem is ez a nagy írégység, | Mely miatt elfogyat majd a gondos 
inség» [45. vsz.]. Schotteliusnál : (9. 1. 21. vsz.) «Schaw wie vmb Einig-
keit Ich so vneinig sey | Wie mich der fester band zerbunden gantz 
entzwey» ; « . . . wird vnd ist allzeit | Des Wolstands Nährerin die liebe 
Einigkeit [19. 1. 96. vsz.]. Vneinig streitig seyn ; Zanck suchen sich 
zu zweyen | Das pflegt ja gar gewisz zum vntergang gedeyen | Bey 
iler Vneinigkeit sich stets verderben find | Der \ntergung ist der Vnei-
nig keit jhr Kind. [97. vsz.] ; «Nur die Einigkeit a l lein [ Die k a n m i r 
sterbenden ein Leben wieder seyn [20. 1. 102. vsz.]. Die Einigkeit 
die ist ein Gottesbund vnd Liebe | Der durchvermischten Welt» 

1 Az a láhúzot t részek az eredetiben vastag betűkkel vannak nyomva. 
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[103. vsz.]; «GOTT hat dis grosses-all auff eiiiikeit gegründet ] 
. . . selbst verkündet | Das was nicht einig sey in sich zerfallen sol | 
Ynd endlich nichts mehr seyn.» (22. 1. 105. vsz.) A következő strófá-
ban is : «Wenn sie nur . . . können | Anspinnen Zanck vnd Neyd . . . » 

Gyöngyösi költeményének igen nagy előnyére válik a világos 
tagozottság és a rövidség. A Schottelius fárasztó hosszadalmasságú, 
fokozás nélküli leírásai helyett bizonyos drámai életet találunk nála. 
Egész más színezetet ad Gyöngyösi művének a klasszikus légkör és 
a reminiscenciák tudós alkalmazása is. Schottelius keresztény alapon 
áll s míg a háború ellen nagy hevességgel szól, nem kevésbé fekszik 
szívén fennszóval rámutatni a nyelv és szokások elidegenesülésére. 
Ezek a részei literáris hangulatuknál fogva nem is illettek volna 
bele a Gyöngyösi mithológiai képébe. 

Szükséges volna még külső bizonyítékokkal is igazolni, hogy 
Gyöngyösi Schotteliustól vette az ösztönzést a Palinódia megírásá-
hoz. Ezek híján egyéni mérlegelés dolga valószínűbbnek tartani, hogy 
a két költemény alapgondolatának, a végpanaszát éneklő ország 
megszemélyesítésének és a költő pártfogójától való mentségvárás mo-
tívumának egyezése nem a véletlen műve. Talán, ha Gyöngyösi többi 
munkáira vonatkozólag is merülnek föl német nyomok, s költészetét 
a XVII. századi német tudós költészet megvilágításában látjuk, e 
kapcsolat véglegesen elfogadható lesz. 

A föntiek kapcsán legyen szabad még egy hipotézist megkockáz-
tatnom, a Palinódia sokat vitatott címét illetőleg.1 A Palinódia 
névről az az elfogadott vélemény, hogy «újra-éneklést» jelent, a költő 
arra céloz vele, hogy hosszú hallgatás után újra énekbe fog. Fölmerülhet 
azonban az a vélekedés is, hogy a Palinódiat nem a költőre, hanem 
magára a költeményre kell vonatkoztatni. így a « Palinódia Proso-
popeia Hungáriáé [későbbi kiadásokban világosan : Palinódia tristis 
Hungáriáé] azaz : a maga gyámoltalanságát kesergő . . . nimfa» geni-
tivus possessivus-os szerkezet volna. Ebben a Palinódia annyit jelent-
hetne, mint : visszavonó ének, panaszdal. Erre mutat a latin és ma-
gyar címet összekötő «azaz» ; a német minta szintén egymásnak 
megfelelő kettős címe (Lamentatio Germanise — Der Nympfen Todes-
klage) ; végül maga a panaszdal, mely a mű főrésze és amelynek 
egyedül van megfelelője a németben. E panaszdal első része, mint 
láttuk, a régi boldog állapotok fölsorolása, a másik rész ennek a 
visszáját kesergi. Erről kaphatta aztán az egész munka a «Hungaria 
panaszdala, visszavonó éneke» címet. ZOLNAI B É L A . 

1 E kérdés irodalmáról olv. : P in té r Jenő A magyar irodalom törté-
nete (1772—1831.). I I . köt. Budapest, 1909. 288. 1 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Madách Ember Tragédiájához. 

Aluminium. A phalanster-jelenetben a tudós végigmutatja Ádámnak 
a múzeumot, mely a régi világ néhány megmarad t ritkasága közt egy 
darab vasat is bir tokának mondhat . A tudós a a következő szavakkal 
k ísér i a bemutatást : 

Ezt az ércet itt 
Vasnak nevezték, s míg el n e m fogyott 
Az alumínért nem kellett kuta tn i . (3291—3. sor). 

E szavak az ötvenes évek egyik eseményének, az a luminium nagyban 
való előállításának visszhangja. A fémet magá t kicsinyben m á r a német 
Wöhler is előállította ugyan 1827-ben, de az eljárás drágasága mia t t a fel-
fedezés csak elméleti vívmány volt, ehhez já ru l t még, hogy csak igen 
kicsiny mennyiségekben lehetett készíteni. A nagyban való termelést a 
francia H e n r y Sainte-Claire Deville fedezte fel, ő állapította meg a fémek 
értékes ipari és műszaki sajátságait s 1854-ben bemutatta a párizsi aka-
démiának. A felfedezés iránt I I I . Napoleon császár is nagyon érdeklődött 
s támogatására Deville egy Párizs melletti gyárban már nagy tömegben 
készítette az a luminumot . Az 1855-i párizsi világtárlaton ál l í tot ták ki az 
«argent d'argile», «agyagból készült ezüst» első tömbjeit, kellő magyará-
zattal. A francia lapok tele voltak az ú j fém dicséretével és megjósolták, 
hogy a vasat teljesen ki fogja szorítani ; vérmes lelkesedésükben már az 
egész grande armée-1 fényes aluminium-vértekbe öltözve, a luminium kard-
dal, puskával, ágyúval felfegyverezve látták és műszaki téren is a vas alko-
nya tá t hirdették. Természetes, hogy a felfedezést a francia szellem diadalá-
nak hirdet ték, nem csekély bosszúságára a német szomszédnak, ki a fel-
fedezés elsőségéhez ragaszkodott. Az a luminium híre bejárta a világsajtót 
s így szerezhetett róla tudomást Madách is. Nem lehetetlen, hogy egy 
francia tudósítás került kezébe, erre mutatna , hogy a fémet alumín = f r . 
alumine alakban idézi. 

T O L N A I VILMOS. 

Madách és Büchner. 
Marót Károly Madách egyik gondolatának származásához c. cikkében 

(I. T. I I I : 255.) Madách egyik gondolatának klasszikus őseit muta t j a ki és 
kérdi, hogy Madách az ősforrásokból, vagy közvetítéssel vette-e át a gondo-
latot ? Egy valószínű közvetítőre, akit Madách biztosan olvasott, Büchner 
Lajosra muta tha tok rá, kinek Kraft und Stoffe, nagy elterjedtségű művének 
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(1. kiadása 1855-ben jelent meg, 9. kiadása 18(i7-ben ; az idézet az utóbbi-
ból való) 199. lapján ezt olvassuk : «Und schon der griechische Philosoph 
Xenophanes (572 n. Chr.) bekämpft den Aberglauben seiner Landsleute 
mit den Worten : Den Sterblichen scheint es, dass die Götter ihre Gestalt, 
Kleidung und Sprache hät ten. Die Neger dienen schwarzen Göttern mit 
stumpfen Nasen, die Thraker Göttern mit blauen Augen und roten Haaren . 
Und wenn die Ochsen und Löwen Hände hätten, Bilder zu machen, so 
würden sie Gestalten der Götter zeichnen, wie sie selbst sind usw.» 

Madách e soránál (623.) «S kacagja durván az erő s anyag» Alexander 
is utal Büchnerre,1 s hogy Madách csakugyan olvasta Büchnert, külső 
okokon kívül Büchner-reminiszcenciák is bizonyítják : a természet i f júsága 
a paradicsomban, B. «Urzeugung» с. fejezete, 83. 1. - , a bélférgek példája, 
M. 3970—85, B. u. a. fejezet 68. 1. —, a természet zajtalan munkája , M. 
405—409. B. «Schöpfungsperioden der Erde 61.1. —, «énem zárt egyénisége,» 
M. 431—32, B. előszava, mely igaz, 1863-ból való, de megvan a B.-vel 
rokon Feuerbach «Das Wesen des Christentums» 17. fejezetében — a test 
élete kémiai folyamat, ezt a szellemi élet is szítja, M. 442—446, v. ö. : 
1365—1368, B. «Gehirn u. Seele» 125. 1. —, szabad akarat és statisztika, 
M. 3985—93, B. »Der freie Wille» 250. 1. —, az eszkimó és a fóka, M. 
XI. szín, B. «Die Gottesidee, 199. 1. —, arasznyi lét, M. 263, 516, B. «Ur-
zeugung», 83. 1. és «Die Zweckmässigkeit in der Natur», 99. 1. s végül 
érdekes egyezés Arany «az öreg isten szabómesteres kitörése» (M. levele 
Aranyhoz 1861 nov. 2) és B. «Die Unabänderlichkeit der Naturgesetze», 40. 1. 

Egyébiránt a szóban forgó gondolat Eötvösnek Körösi Csoma Sándor-
ról mondott emlékbeszédében (1843) is előfordul: «Az ember isteneiben is 
csak önképe mását imádja, s esztelennek vagy szörnyetegnek hirdet i azt, 
kivel magát összehasonlítania nem lehet.» 

KARDEVÁN KÁROLY. 

Arany János, mint egyháztanácsi jegyző. 

A székkérdés igen gyakran nagy viszálykodások oka a református 
hívek között, mert sok helyütt a hiúság kérdésévé vált, kinek melyik hely 
j á r ki az Is ten házában. Minthogy a reformátusok magok erejéből építik 
templomaikat, a székeket legnagyobbrészt a hívek magok csináltatták, így 
támadt köztök a vetélkedés ; egyik-másik kisebb-nagyobb művészettel ki-
faragtat ta székét, előbbre jutot t a szószékhez, ami különösen a módosabb 
emberek között az egyenetlenség magvait h inte t te el, sokszor halálos 
gyűlölködést támasztott az egyház tagjai között. Az ilyen perek gyakran 
évekig elhúzódtak és a felsőbb egyházi hatóságokat is foglalkoztatták. Ter-
mészetes dolog, hogy az egyházi fensőbbség iparkodott mindenféle eszköz-

1 Alexander iskolai könyvtári, 1900-iki kiadásának számozása. Biichner-
nek fejezetcímeit is közlöm, hogy a sok kiadás között könnyebben ellen-
őrizhető legyen. 
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zel elejét venni ez emberi gyarlóságnak, de gyakran igen kevés sikerrel 
j á r t az ilyen törekvés. 

A szalontai nemes csizmadia céh tagjai a régi időben vagyonos és 
tekintélyes tagjai voltak a városnak és az egyháznak, a mesterlegényekben 
is felütött tehát a nagyra vágyás. Ők is külön széket kívántak magoknak . 
E tervöknek megnyer ték a czéh elöljáróit, akik a czéh biztosa : Markus 
Ferenc ügyvéd, szalontai biróviselt tekintélyes férfiú fogalmazásában a 
mesterlegények nevében folyamodtak «Nagytiszteletű Balog Péter Úrhoz a 
szalontai vidék esperest»-jéhez és a helybéli nagyérdemű Consistoriumhoz 
(ma presbitériumnak mondják) 1843-ik év február 23-ikán, hogy a piatz 
felőli karnak jobb szárnya végiből mintegy 50 mesterlegénynek való ülő 
helyét olyképen resolválni és kijelöltetni méltóztasson, hogy ha az Ekklésia 
n e m kívánná a kimutatandó helyen az ülőszékeket elkészítetni, a nevezett 
i f júság kész a m a g a költségén azt teljesíteni.» 

A nemes csizmadia legénység tehát első sorban még az «Ekklesia» 
bőkezűségére is számít , mikor kü lön székeket akar magának a templom-
ban biztosítani, csak ha az Ekklesia nem kívánná a székek saját költségén 
való elkészítését, úgy akkor ajánlkozik a maga áldozatkészségével. Igazi 
magyar gondolkodás. 

Ez a folyamodás előkerült a csizmadia czéh leveles ládájából, de elő-
kerül t a Nagyérdemű Consistorium végzése is Arany János ismert gyö-
nyörű írásával. Szól pedig e végzés a következőképen: «107/1843. Tekin-
tetbe vévén jelen Consistorium azt, hogy minden illyes elkülönözések az 
Is ten házában csak ingerültséget s viszálkodást szülnek ; valamint azt 
is, hogy templomunk a kért helyen, úgy s egyébbütt is új székek felállí-
tására igen szűk : folyamodók kérelme nem tellyesítethetik. Kelt Szalontán 
Február 23-án 1S43. tartatott Cons. Gyűlésből kiadta helyettes Jegyző 
Arany János.» 

A bölcs körül tekintő Consistorium tehát visszautasította ez ujabb el-
kiilönző vágyat, de egyúttal azt a flastromot ragasztotta az elutasításra, 
hogy a Consistorium jóakaratán se múlik a dolog, mer t a templom külön-
ben is szűk «a kér t helyen, egyebbütt is», így a kérés — nyilvánvaló — 
n e m is «teljesíttethetik.» De ebből a végzésből lá t juk, hogy Arany jegyzői 
igen bokros teendői mellett a Consistorium felszólítására szívesen helyet-
tesítette az ő jegyzőjöket. Presbiternek ugyan nem választották meg, de 
munkájá ra szívesen számítottak. Azonban «a kis nótárus» e készsége jó-
akaratot gerjesztett a Consistoriumban és a városban is. Igen-igen te-
kintélyes ember vál t volna belőle Szalontán ; biztosan beválasztották 
volna a Consistoriumba, idővel «öregbbik nótárus» is lett volna belőle, de 
m á r ekkor barátkozott Szilágyi Istvánnal , s a r ra az útra lépett, amely 
elszakította szülőföldjétől és e nagy méltóságtól. Öreg korában bánatosan 
elmélázva, humorosan írja mindezekre visszaemlékezve, s megírja, hogy 
ta lán már alig emlékeznek róla a szalontaiak, vagy akinek eszébe is jut, 
úgy szól ró la : «Kenyere volt i t t holtig.» De elszakadt, elzüllött az apai 
háztól : «Vagy lett , vagy nem lett va lami belőle. Azóta már hír t se hallani 
felőle.» GYÖNGYÖSY LÁSZLÓ. 
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Gyulai Pál Kemény Zsigmondról. 
Ebben az évben egy századja, hogy Kemény Zsigmond született. De 

egyszersmind körülbelül félszázadja annak, hogy megszületett olyannak, 
aminőnek ma ismerjük. 1806-ban jelent meg az a eikk, amelyben először 
volt megrajzolva a nagy regényíró képe úgy, hogy azóta jóformán egy 
arcvonás sem változott raj ta. Ebben az esztendőben adta ki az arckópét — 
mellette egy pár hasábos írott arcképpel — a Vasárnapi Újság 44. száma. 
Név nincs a cikk alatt, még egy betű sincs s mégis kétségtelen, hogy 
Gyulai Pál munkája . Külső bizonyíték nincs ugyan állításunk mellett , leg-
följebb oly tényre hivatkozhatunk, amely megengedi azt : Gyulai t. i. sokat 
dolgozott a Vasárnapi Újságba. Ami mégis kétségtelenné teszi : az e port ra i t 
tökéletes egyezése az 1879-ből való emlékbeszéddel. A Kemény értékének 
megállapítása, írói tulajdonságainak megfigyelése, világfelfogásának jellem-
zése teljesen azonos e két műben. H a nem tudjuk elhinni, hogy volt egy — 
ismeretlen — író, aki már 18(i6-ban megformulázta Keményről való néze-
tünket, de ezt sehol másutt n e m írta meg, csak épen itt s ha nem akar-
juk feltenni azt, hogy Gyulai, aki máskor kri t ikáiban oly önállónak mutat-
kozik, ezen emlékbeszéde í rásakor egy idegen ember régi névtelen cikkét 
szedte elő, megállapításait á tvet te s kifejtette : akkor el kell h innünk, hogy 
e cikk Gyulai műve, az ő m á r kialakult, többet nem módosuló, legföljebb 
mélyülő nézeteinek első határozot t és szinte teljes kifejezése. I t t adjuk a 
cikk és az emlékbeszéd néhány szembetűnő párhuzamos helyét : 

Az arckép (1866) : 

Cikkei fo rma tekintetében ne-
hézkesek voltak és látköre sokkal 
szélesb, mintsem az akkori erdélyi 
viszonyok között népszerűségre ver-
gődhetett volna. 

Az elbeszélés bája később sem 
lőn erős oldala, de szerkezet, kor-
és jellemrajz tekintetében folyvást 
emelkedett. 

Erős érzéke van a t r ag ikum 
iránt, mester a kor t ragikumának 
az egyénekével való összeolvasztá-
sában . . . Jellemrajzait különösen 
kitünteti az, hogy az egyetlen ma-
gyar regényíró, ki komplikált mo-

Az emlékbeszéd (1879) : 

Eleinte politikai cikkei tudomá-
nyosabbak, mélyebbek és nehézke-
sebbek voltak, mintsem népszerűek 
lehettek volna.1 

Regényeinek cselekvénye és 
jellemrajza átgondolva, átérezve, 
élénken állottak szemei előtt, de az 
előadás és elbeszélés különösebb bá-
ját megtagadta tőle a természet . 2 

. . . regényei egyszersmind a leg-
tragikaibb magyar regények, tragi-
kaiabbak, min t tragédiáink . . . Össze-
olvasztja a művészeti célt ós a tör-
téneti igazságot, az egyénekben raj-
zolva a kor eszméit, szenvedéseit. 

1 Gyulai Pál : Emlékbeszédek. Franklin-Társulat . 1902. I. k. 165. 1. 
2 164. 1. 
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t ívumokat használ, azaz : szemétyei-
ben nem egy általánoB uralkodó 
szenvedélyt fest, hanem a szenve-
délyek egész szövedékét, melyek hol 
küzdenek, hol összaolvadnak, hol 
egyik kap túlsúlyra, hol másik, s a 
tettek, úgy szólva, a különböző ha-
tások összegét fejezik ki. 

Némely fontos eseménynél liall-
gatagsága valóságos ékesszólás volt. 

Nagyrészt összetett szenvedélyeket 
fest. Több szenvedélyt, több indokot 
olvaszt össze, melyek egymásra 
hatva, egymást élesztve vagy mér-
sékelve idézik elő a bonyodalmat és 
katasztrófát. 

Az ő hallgatása gyakran ékes-
szólás volt.1 

Érdekes megfigyelni Gyulai kri t ikáinak érési folyamatát. 1854 márc . 
2-án ír először Keményről a Pesti Naplóba. Sokkal egyszerűbb s merevebb 
lélek volt, semhogy e cikkben foglalt nézete — bár 25 év választja el az 
emlékbeszédtől — nagyobb változáson mehetett volna át. De bizonyos 
dolgokról itt még szó sincs, egyetmást csak pedz, figyelemreméltó azon-
ben egy különös módosulás. E kri t ikában olvassuk : «Egyik beszédben 
Florestan gróf így szól: «Oh az ember gyarló teremtés, mikor imádkozik 
vagy vétkezik egyaránt. Minden csak máz ra j tunk, mely gyöngeségeket 
von be. Bűneink nagy része túlhaj tot t erény ; erényeink nagy része magá t 
ki nem nőtt bűn. Játékszerei vagyunk ellenszenveinknek, melyek meg-
vakítanak és közönyünknek, mely érzéseink lángját oltja ki, hogy a sötét-
ségben szellemünk aludjék el és a szívtelenség által butákká váljunk.» 
Nos, ez idézetet megtaláljuk az emlókbeszédben is, de itt nyoma sincs 
idézésnek, i t t e szavakat Gyulai mondja — Kemény jellemzésére : . . . «meg-
megvillan pesszimizmusa is, m in tha az emberen minden csak máz volna, 
mely gyöngeségeit takarja, min tha bűneink nagy része túlhajtott erény 
volna s erényeink nagy része ki nem nőtt bűn, min tha játékszerei vol-
nánk rokon- és ellenszenveinknek, melyek megvakítanak és közönyünknek, 
mely kioltja érzésünk lángját, hogy a sötétben szellemünk elaludjék és 
szívtelenségünk elbutítson.»2 Még érdekesebb egy má,sik változás, amely 
Gyulainak a véleményében ment végbe. A P. N.-beli kritikában u. i. ez 
idézettel kapcsolatban megrója Kemény sötét világfelfogását, disszonáns 
hatásúnak mondva azt ; a nekrológban már ellenmond e régi nézetének s 
mintegy régi magával vitatkozva így javí t ja ki : «De lia gyöngül is olykor 
lelkében az erkölcsi eszmény, soha ki nem alszik. A nemes nő- és férfi-
alakoknak egész sora vonul el regényein.» Amit há t Gyulai Keményről 
hirdetett , nem egy, különböző pi l lanatnyi körülményektől meghatározott 
benyomás volt, hanem több, mintegy negyedszázad folyton fejlődő lelki 
képződménye, sok különböző, egymást korrigáló, egymással összeolvadó 
impresszió végső maradéka ; csoda-e, ha Gyulai nem is úgy ragaszkodott 
hozzá, mint egy jó-, vagy rosszkedvű nap bizonytalan hangulatához, ha-
nem merev hittel, min t egy élet meggyőződéséhez ? ! 

1 18(1. 1. 
2 174. 1. 
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A tárgyalt 1866-iki por t ra i t már az emlékbeszéd előlegezett kivonatá-
nak tekinthető. Kemény jelentősége tisztán áll előtte, képét is alig módo-
sítja, hiszen Kemény megszűnvén alkotni, tényleg nem is ad új vonásokat 
az arcképéhez. Ezentúl m á r csak e cikket használja Gyulai ; ami megjegy-
zést 1870-ben Ujabb magyar regények c. kr i t ikájában K.-ről elszór,1 mind 
benne van ebben. Az érés nagyjából be volt fejezve. A lényeges mondani-
valók e névtelen cikkben azonosak az emlékbeszédben levőkkel, csak itt 
bővebben vannak kifejtve, élénkebben s szerencsésebben formulázva. Csak 
formai volt az átalakulás, mikor az arcképből, min t gubóból a hímes-
szárnyú lepke, előbújt a nekrológ. 

Másfelől megfigyelhetjük e cikk segítségével azt a szuggesztiós folya-
matot , amelyen át a Gyulai szubjektív élményéből a magyar li t terátus-
közönség tudományos meggyőződése lett. Az egykorúak, úgy látszik, tud-
ták, ki müve a névtelen portrai t . Dömötör János például ezt í r ja Kemény-
ről szóló kisebb életrajzában : «Némely fontos eseménynél — írja egy 
kitűnő irónk a Vasárnapi Újságban 1866-ban megjelent arcképe mellett — 
hal lgatása valóságos ékesszólás volt.»2 S e portrai t ki is fejtette a Gy. 
kri t ikáinak szokott h ipnot ikus hatását : így a Dömötör említet t tanul-
mánya (1877-ből) kétségkívül innen vette értékelését és megfigyeléseit. 
Sokat kölcsönzött belőle Szász Károly is B. Kemény Zs. emlékezete c. be-
szédében (1877-ből).3 

KOMLÓS ALADÁR. 

Barcsay Ábrahám házassága. 

Ismeretes, hogy Döbrentei nyomán az irodalomtörténet 1911-ig azt 
tanította, hogy Barcsay Ábrahám 1778-ban vette feleségül Bethlen Zsuzsánnát. 
1911-ben előkerült Barcsay Ábrahámné szomorú jelentése. A szomorú 

jelentésben az az adat olvasható : t izenhat esztendőkig bírta ő néhai b. e. 
férjében a házassági élet boldogságát. Ebből az adatból, másrészt a férj és 
feleség fennmaradt leveleiből arra a következtetésre jutot tam, hogy a 
Döbrentei adata hibás. Barcsay 1789-ben s nem 1778-ban vette feleségül 
Bethlen Zsuzsánnát. (L. ezek részletes bizonyítását Adatok Barcsay Ábrahám 
életéhez cz. dolgozatomban. Erdélyi Múzeum 1911. évf. 249—268. 1.) Mint-
hogy 1789 mellett csak nemleges bizonyítékok szóltak, 1778-at elvetettem 
ugyan s 1789-et fogadtam el bizonyosságnak, bár éreztem a pozitív bizo-
nyítékok hiányát . Ugyanígy vélekedett Császár Elemér is dolgozatom rövid 
ismertetésében : az adat nem kétségtelen, de elfogadható. (Egyet. Phil. 
Közlöny. XXVI. évf. 192. 1.) Ami akkor hiányzott , most rendelkezésre áll. 
Ferenczi Sándor az Erdélyi Nemz. Múzeum levéltárából közli magának az 
elegáns poétának, Barcsay Ábrahámnak a szomorú jelentését. I m m á r 
özvegy felesége, gr. Bethlen Zsuzsánna értesíti ebben a rokonokat és jó 

1 Bírálatok. 100. 1. s ami t a Névmutatóból kifeledtek, a 130. 1. 
2 Dömötör János munkái (156. 1.). 
;i Kisfaludy-Társaság levlapjai, (tij folyam. 12. k.) 
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bará tokat férje h i r te len haláláról s a többek között ezt mondja : s én az 
ő becses ritka tökéletességeinek csak 15 esztendőkig örvendhettem ! (Erd. 
Múzeum 1914. évf. 59. 1.) Az özvegynek a férj szomorú jelentésére oda-
ik ta to t t adata pedig az 1778-at végképen kitörli. Az igaz, hogy 1790-re 
enged következtetni s nem annyira 1789-re, épen úgy mint az ál ta lam 
közölt adat is. A lényeges a Barcsay szomorú jelentéséből az, hogy 1778 
elesik. Hogy most m á r 1789 vagy 1790 Írandó helyette, arra nézve, bizony -
nyal nem a 10, illetve 36 évvel utóbb keletkezett oklevelek döntők, hanem 
az egykorúak, t. i. a levelek. Már pedig Barcsay egy 1789 Beniamin nap-
ján (márcz. 31-én) kelt levelében édes k in tsem angyalom, kedves Feleségem-
nek szólítja Bethlen Zsuzsánát s úgy is címezi. Ugyanezt teszi még több 
1789-ből keltezett levelében. S a levelek adatával, 1789-cel összevág a két 
szomorú jelentés adata is, ha t. i. a Barcsayné szomorú jelentésének 
16 évét úgy vesszük, hogy a 16-dik évig éltek együtt s a 16-dikban hal t 
meg a férj, a Barcsayét pedig úgy, hogy a 15 év már kitelt, a 16-dik még 
nem. Tudjuk, hogy e tekintetben a gyakor la t még ma is ingadozó. 16 éves-
nek mondunk sokszor olyant, aki a tizenhatodik, sokszor olyant, ki a 
t izenhetedik évében jár . Ennek következtében bizonyos, hogy a Barcsay 
Ábrahám házassági éve 1789. 

KRISTÓF GYÖRGY. 

Bidpai és Loknian magyar fordítói. 
Az Irodalomtörténet 1914 ápril isi számában Trócsányi Zoltán azt a 

kérdést veti fel, hogy ki volt Bidpai és Lokman magyar fordítója ? Fejte-
getéseire a következőket jegyzem meg . Az egész cikkecskének utolsó sora 
adja Trócsányi véleményét, melyre Szily Kálmán hívta fel figyelmét. 
A gondolat azonban ismeretes. Szilágyi Sándor vetette fel és arra alapí-
tot ta , hogy Czegén a gr. Wassok voltak birtokosok, s a családból író is 
származott. Dézsi Bajos azonban bizonyosabb utakon jár . (Békefi emlék-
könyv, Bpest, 1912. 354—358. 1. : A czegei névtelen.) Nem czáfolja ugyan 
Szilágyi feltevését, de valószínűbb adattal pótolja. Azt bizonyítja be el-
fogadhatóan, hogy Csehi András volt a czegei névtelen, vagyis Bidpai és 
L o k m a n második fordítója. Egyébként Trócsányi véleményének az a baja, 
hogy hiányzik a bizonyítása, mer t a gr. Wass-család hagyománya nem 
elég és kérdéses, váj jon a czegei ref. lelkész tényleg nem tudott-e franciául. 

Amíg Trócsányi feltevését n e m bizonyítja, addig Dézsi Lajos érveit 
és adatait kell elfogadni. Bidpai és Lokmaut Zoltán József kezdte fordí-
t an i Galland olasz fordításából, az ő fordítását átdolgozta és a I I . részt 
lefordította 17Sl-ben Csehi András, Gallaud francia fordításából. Csehi 
iskolatársa volt Zol tán József fiának, a kolozsvári kollégiumban. Pataki 
Sámuelnek, a ref. kollégiumi könyvnyomda felügyelőjének figyelmét ez 
l i íhat ta fel Csehire. Az ő fordítása kb. ugyanakkor (1781) készült, m i n t 
Báj i Patay Sámuelé (1781). 

BITTENBIXDER M I K L Ó S . 
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Az Újság. 1914. évf. 88. sz. — Magyar darabok külföldön. Bródy Miksa, 
Jacobi Viktor, Földes Imre, H a j ó Sándor, Lengyel Menyhért, Molnár 
Ferenc, Bényi Aladár, Szomory Dezső, Zerkovitz Béla : darabjaik idegen 
nyelvű előadásáról. — Gajdács Pál : Mikszáth Kálmán mint velencei diák. 
A nagy író diákkori csínyjeinek és «Le az álcákkal» című drámakisérleté-
nek ismertetése. — P - P - : A váli erdőben. (Vajda János szülőfalujában.) 
Apróságok Vajda Jánosról, a költő még élő testvérnénjének, Vajda Bózá-
nak elbeszélése alapján. 

U. i. 91. sz. —• Kozma Andor : Mária-dalok és más vallásos költemé-
nyek. (Budnyánszky Gyula pos thumus verseskönyve.) Elismerő móltatás, 
melynek főcélja, hogy felhívja a figyelmet a kötetre, melynek szerzője oly 
keserves sorsban hagyta hátra családját. «Még a vak Milton is, kinek 
pedig megadattak a paradicsom víziói, a maga vakságát megrázó versek-
ben, mint irtózatos boldogtalanságot panaszolja fel. A vak Budnyánszky 
ellenben még szemevilágának kioltását is úgy énekli meg, mint Is ten 
kegyelmét, mely jobbá teszi őt és szebbé lelki látományát.» 

U. i. 107. sz. - Káinoki Izidor: A pesti argot. A különleges, ú. n. 
pesti beszéd védelme abból az alkalomból, hogy a Nemzeti Színházban 
előadott újabb darabok nyelvének magyarosságát egyik-másik folyóiraton 
kívül még a képviselőházban is kifogásolták. 

Akadémiai Értesítő. 1914. évf. 3. sz. — Trócsányi Zoltán: Egy XVI. szá-
zadbeli nyomtatványtöredék. Todoreszku Gyula birtokában van egy csonka 
nyomtatványtöredék. Megállapítja róla, hogy Melius eddig ismeretlen művé-
nek, a «Halál Könyvé»-nek töredéke. Nyomatott Debreczenben 1563-ban. 
E töredék is bizonyítja, hogy Sztárainak is jelent meg egy könyve a halál 
kérdéséről, mer t Melius vitatkozik vele. — Kárffy Ödön : Levéltári kutatások 
K. Csorna Sándor életéhez. Duka Tivadar, ki K. Cs. S.-nak eddig legalapo-
sabb életrajzát í r ta meg, nem kuta tha to t t hazai levéltárakban. E cikk írója 
értékes anyagot gyűjtött egybe Pest vm. közgyűlési jegyzőkönyveiből 
Csornának magyarországi segélyezésére, továbbá az Orsz. Ltárból s a bécsi 
Udv. Ltárból Csorna halálára s hagyatékára vonatkozólag. 

U. i. 4. sz. — Voinovich Géza : Görgei Arthur mint író. Görgeinek 
önigazolását célzó műveit tárgyalja röviden. Kossuth-lioz képest száraz, 
szikár író ; megvet minden cikornyát s fölösleges szót ; stílusának inkább 
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a gúny, min t a lelkesülés kölcsönöz elevenséget. Katonás rövidség jellemzi, 
s vesékig metsző logika. «Annyi ez iratokban a meggyőződés és meg-
győzés ereje, hogy a régi kegyetlen Ítéletnek már nyoma is kiveszett 
volna, ha nálunk szokásban lenne ily könyvek olvasása.»— Kárffy Ödön: 
Levéltári kutatások K. Csorna Sándor életéhez. I I . Folytatása a K. Cs. S. 
életére vonatkozó adatok, okiratok közlésének. — Harsányi István : Pótlékok 
Kazinczy Ferenc eredeti müveinek kimutatásához. Három új adat K. peda-
gógiai dolgozatai listájához, s ha t ú j adat leveleihez. — A tizennegyedik 
akadémiai ülés jegyzőkönyvéből. (1914 márc. 30.) Négyesy László Zrínyi-
ről tar tot t előadást, s a következő indítványt terjesztet te elő: «Mondja ki 
a M. T. Ak., hogy gr. Zrinyi M. születésének háromszázados évfordulóját 
(1920) alkalmas módon megünnepli.» Az indí tvány kiadatott javaslattétel 
végett az I. és I I . osztálynak. — Ugyanitt közölve az Akadémia elnöksé-
gének a nyilatkozata Szekfü Rákóczija dolgában. (Idézzük belőle e két 
részletet : «nem egy tekintetben ellenszenves munka . A szerző tárgyi la-
gosságra való törekvésében túlságosan hűvösen áll szemben hősével és 
nincs kellő érzéke egy nemes szívű és fenkölt szellemű nagy férfiúnak 
szerencsétlensége iránt.» «Bákóczi meggyalázásáról Szekfü könyvében szó 
sem lehet, mer t a nagy fejedelem e hűvösebb tárgyalásban is közel áll 
szívünkhöz, ta lán közelebb, min t az eddigi nemes rajongástól sugalmazott 
munkákban.» E két állítás n e m egyeztethető össze. S ezért is marad t 
hatástalan az elnökségi nyilatkozat ; sőt ennek tulajdonítandó, hogy nem-
csak Szekfü ellen, hanem az Akadémia ellen is kiaknázhatták. Egyébként 
az összes ülés a nyilatkozatot tudomásul vette ; ellene csak Ballagi Aladár 
és Apponyi Albert szavazott.) — E füzethez mellékelve Szekfü Gyula : 
Felelet a Száműzött Rákóczi dolgában. Már előbb, különnyomatként is 
megjelent. A sajtóban könyve ellen intézett támadásokkal foglalkozik. Ki-
derül, hogy a vádak egy része lelkiismeretlen eltorzítása az ő előadásá-
nak, más része mohó kiélezése olyan adatoknak, melyek az ő könyvében 
diszkrét tendenciátlansággal szolgálják a lélektani indokolást, egy jó része 
végül teljesen laikus emberek együgyű ráfogása. Legjellemzőbb, s leg-
többször hallott vád az volt, hogy Sz. az áruló Vigouroux iratait hasz-
nálta forrásul . A Vigouroux- ak táka t azonban Sz. csak könyve két utolsó 
fejezetében használta fel ; továbbá : ez akták közt magától a kalandor 
V.-tól mindössze egy levél van, minden egyéb csak ő hozzá írt levél, vagy 
neki adott instructio ; végül pedig, s ez oly felsülése a névtelen támadók-
nak, aminőt becsületes kr i t ikus nem bírna elviselni : ezt a h impel lér 
Vigouroux-t Thaly valósággal dédelgette, k i tünte t te ; sőt rosszalta, hogy 
Mikes nincs róla jó véleménnyel ; s Thaly felfogásával szemben épen Sz. 
muta t ta ki, hogy Vigouroux közönséges kalandor volt s hogy Mikesnek 
van igaza, nem Th.-nak. Általában Thaly hát térbe állította Mikest, sőt nem 
egyszer ócsárolta. Hasonlóan alaptalannak, vagy felfujtnak bizonyul a 
többi vád is. Újságírók vádolták vele, de az akadémiai elnökségi nyilatko-
zatban is benne van mellékesen, hogy Sz. a mater ial is ta irány híve. «Nem 
minden komikum nélkül való, í r ja Sz., hogy én, aki könyvem középpont-
jává lelki analysist tettem, a tör ténet i material izmus hívévé kiál ta tom ki.» 
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Sz. konklúziója ez : «Én nem gyaláztam Eákóezit. S tud tommal senki sem 
gyalázta. De mivel akadtak emberek, akiknek E.-gyalázásra, faute de 
mieux, szükségük volt, elővették könyvemet s megtalál ták a módját, hogy 
olyan meggyalázó passzusokat olvassanak fel belőle, melyek a könyvben 
nincsenek, s melyek csak az ő kegyeletre és tisztességre képtelen leikök 
silány szülöttei. Leikök ra j ta ! í téletet róluk én nem mondok.» (Az Ítélet 
azonban nem fog elmaradni, s legnagyobb súly fog esni belőle a magyar 
sajtóra, mely alig egy-két hirlapot kivéve, példátlan terrorral , jobb eset-
ben langyos ingadozással, vagy könnyelmű hallgatással állott rendelke-
zésére a tudománytalan hajszának s vádat, nyilvánvaló hazugságot és 
rosszhiszemű ferdítést ellenőrizetlenül szórt a nagyközönség közé. Soha, a 
legkegyetlenebb kri t ika sem fogja tudni igazolni ezt az országos hajszát ; 
s mi, akik az erkölcsi felelősség teljes átérzését, s a legönzetlenebb lelki-
ismeretességet tar t juk a kritika elengedhetetlen feltételének : megdöbbe-
nünk a kritikai könnyelműség és felelőtlen emberhajszolás azon- nagy 
mértékén, melyet a m a g y a r sajtó legnagyobb részénél tapasztalnunk kel-
lett egy álló hónapon keresztül. Sz. felelete alkalmas lehetett arra, hogy 
a maguk fejével gondolkozó művelteket meggyőzze ; a kisebb műveltsé-
güek azonban, kiknek feje csak a sajtóból gondolkozik, továbbra is és 
örökké hazaárulónak fogják őt tartani, mer t a sajtó legnagyobb része, az 
egyszer közibük dobott vádakat, orcapirító megcáfoltatásuk ellenére is, 
továbbra is fenntartot ta és kürtölte. Ez az, amibe magunkfa j ta kri t ikus 
nem tud belenyugodni, s amin minden jóérzésű embernek fel kell hábo-
rodnia.) 

Alkotmány. 1914. évf. 88. sz. — Túri Béla: Szekfü pszichológiája. 
A száműzött Eákóczin végzett «bravúros, de kínzó» lelki analízisnek kri-
t ikája. — k. g. : Egy megrágalmazott anya. Szendrey Júlia védelme. 
Cikkíró, ki Sz. J . második férjének, Horvát Árpádnak bizalmát bírta, pár 
vonással megvilágítja Sz. J . anyai szeretetét s másodszori férjhezmenésé-
nek körülményeit . — Schrotty Pál: A Fioretti két magyar fordítása. 
Kaposi József és Erdős René F.-fordításának egybevető értékelése. 

Budapesti Hírlap. 1914. évf. 85. sz. — Takáts Sándor: Thúry György 
lantosa. A XVI. századi vitéz élet a költészetet is táplál ta ; a lantosok és 
hegedősök kora csak addig tart, amíg a végházak szelleme él. Minden 
jobbnevű várkapitánynak megvolt a saját lantosa : a fővitézek nemcsak 
lantosukat, hanem krónikásukat is magukkal vitték a csatába. A nagyhírű 
vitéz T h ú r y Györgynek is volt lantosa : a csallóközi születésű Alistáli 
Márton deák. О írta a Th. Gy. halálát sirató hosszú éneket. (Takáts 
Sándor azt is valószínűnek tartja, hogy a «Thúry György éneke» c. szép 
verset is ő szerezte. Csakhogy a vers utolsó sora — Thaly : R. M. Vit. Én . 
1 : 32. 1. — szerint maga Thúry György éneklé a verset. Kérdés külön-
ben, hogy csakugyan 1548-ból való-e a vers ? A kéziratos másolat, mely-
ből Thaly közli, 1648-at m o n d ; de Thaly szerint ez nyi lván a másoló 
tévedése 1548 helyett, hiszen Thúry György a XVI. században élt. Azon-

Irodalomtürténet. 27 
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ban maga Thaly közli e költeménynek egy másik változatát a Szencsey-
kódexből, u. o. : 1 : 154. 1. ; ez a változat nem említi a Thúry nevét, egye-
bekben azonban alig tér el a «Thúry György éneké »-tői. Nos : ez a változat 
is ezerhatszáznegyvennyolcat mond. A Thaly-féle datálás tehát nem vég-
érvényes.) 

U. i. 87. sz. — Sikabonyi Antal : Mailáth János gróf. A szerencsétlen 
végű férfiú emlékét eleveníti fel, ki költészetünkről először adott össze-
foglaló, rendszeres és esztétikailag méltató áttekintést. 

U. i. 104. sz. — Petőfi horvátul. Horváth Béla lefordította horvátra 
P. 150 versét. Ezt ismerteti . 

Budapesti Szemle. 1914. évf. 4. sz. — Császár Elemér : Vértesi Arnold 
(1836—1911). Legtermékenyebb novellistánk, mintegy ezer novellát s vagy 
félszáz regényt és nagyobb elbeszélést írt. Elsősorban az elbeszéléssel akar 
ha tn i ; prózája t ipikus elbeszélő stíl, sima, gördülékeny, de n e m eléggé 
egyéni ; szinte kerül i a képet ; szabatos és kifejező. Jókai ha tása alatt kez-
dett írni ; romantikusnak, történeti tárgyak novellistájának indult , de már 
a 70-es évektől kezdve megállapodik s realista lesz, ki bár maga eszeli ki 
meséit, igyekszik azt a milieu h ű rajzával a valóság színébe öltöztetni. 
Tárgyai a szerelmi élet és házasság örökös problémái, különösen a minden-
féle változatú mésalliance ; de mind más-más karakterű, jóllehet tartóz-
kodik a szokatlantól, a rendkívülitől, s misztikustól, s megmarad a maga 
igazi területén, a középosztály hétköznapi körében. Elébb az egyes ember 
érdekU, később mind nagyobb helyet ju t ta t a társadalom, a hatvanhét 
u táni Magyarország rajzának s kérdéseinek, ezek közt is főleg a gentry 
sorsának. Jel lemrajza r i tkán következetes, s épen a megoldásnál szeret a 
véletlenhez folyamodni. A pszichológia gyenge oldala ; sokszor kerüli is az 
azt követelő tárgyat , s főkép utóbbi köteteiben egyszerű, kevés mozzanatú 
meséket kedvel. Egész írói alkotásán bizonyos pesszimista világnézet vonul 
végig, melyet a tendenciózus, túlzó színezés igazságtalanná s egyoldalúvá 
tesz. — Husztiné Révhegyi Rózsi: Eötvös aesthetikai álláspontja. (Fel-
olvasta Társaságunk mult decemberi Eötvös-ünnepén.) Eötvös Magyar-
ország legnagyobb humanis tá ja ; szívét, eszét az emberszeretet igazgatja. 
Nála a nemzeti sem izolált, hanem az emberiség tagjának magasabb jelen-
tőségében lép fel. Legegyénibb érzéseit s legsajátabb gondolatait fedezi fel 
Victor Hugóban, ki esztétikai elméletében először hangsúlyozza a költészet 
erkölcsi és társadalmi rendeltetésének elveit. A mű lényege, főcélja, Eötvös 
szerint, mindig valamely «erkölcstani gondolat», «ez az, mi köszönetre 
vagy átokra teszi érdemessé a költőt». A való, a szép forma s az erkölcsi 
cselekvésre ösztönző eszme : a költészet három alapeleme. A művészi for-
mát öncélul tekintő költészet emberi szempontból csak önzés és játék ; a 
használni akarás a legnagyobb írói önmegtagadás. A tör ténet i költészet 
speciális feladatai kitűzésében is követi Hugót ; egyéb művészi és erkölcsi 
célokon kívül a történet népszerűsítését is feladatának t a r t j a ; a történeti 
költészet nem elégedhet meg az egyszerű történeti igazság bemutatásá-
val ; humánus csak úgy lehet, ha korszerűvé válik, vagyis ható tényező 
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kíván lenni a jelen mozgalmaiban. Egész elmélete szociális jellegéből kö-
vetkezik, hogy foglalkozik a ha tás kérdéseivel ; ha tn i az író elsősorban 
nemzetére tud, s azon át szolgálhatja az emberiséget ; a költő legfonto-
sabb eszköze a népszerűség ; Petőfi egyik legfőbb érdemének azt tar t ja , hogy 
az egyszerűbb olvasó is mindig megér the t i ; népies elbeszélésekkel ő is részt 
a k a r t venni az irodalom nemzetnevelő munkájában ; hogy ezek nem való-
ban népiesek, annak okai nemcsak Eötvös egészen másfajta egyéniségé-
ben, hanem elméleti okokban is rej lenek : Auerbach taní tását követi, mikor 
a nép részére valónak a stilizált népiességet ta r t ja . A hatás legnagyobb 
lehetősége miat t t a r t j a legkorszerűbb műfajnak a drámát , később a re-
gényt . Victor Hugo mellett az «ifjú németek» voltak hatással esztetikai 
meggyőződéseire. Az ő esztetikája lényege röviden : l 'ar t pour l 'homme. 

U. i. 5. sz. — Márki Sándor : A száműzött Rákóczi. E. hatrendbel i 
«száműzetését», hontalansága különböző szakaszait ismerteti, a 12 éves 
gyermek első hontalanságától (1688) a Eodostóban végződő utolsóig, 
állandóan kiemelve a fejedelem lelki nagyságát a hányattatások idején. 
Nem kritikája Szekfű könyvének, de nem egyszer ar ra gondolva, s azzal 
ellentétben közli megállapításait. — Kéki Lajos : Gárdonyi Géza. 1881-ben 
meginduló írói pályája elején, még előadásában is Jókai hatása alatt , jó 
ideig romantikus ; még karr ikatura felé hajló humoros müveiben is szélső-
ségeket hajszol. A M. Hírlapban közölt, de végefelé elnagyolt Göre 
Gábora hozta meg első igazi sikerét. Vidéki hánya to t t életéből a nép 
ismeretén kívül sok keserűséget is hozott magával, mely eleinte ingerült 
vádaskodás, akasztófa-humor a lakjában tört ki, később, nemesedve, a 
szegények és kivált a gyermekek meleg szereteteként főelemévé válik 
világfelfogásának. Igazi művészi magaslat ra «Az én falum» finom, han-
gulatos rajzaiban emelkedik. Majd a tört . regény felé fordul, s Jókai-után-
záson kezdve, i t t is csakhamar önállósul, s korrajz s lélekjellemzés t ek in -
te tében egyre emelkedik. Szép sikert arat a színműírás terén i s ; «A bor»-
ra l a népélet reálisabb színpadi ábrázolását indítja meg ; majd a népies 
anyagból kifejleszthető összes drámai formákkal (misztérium, komoly 
népdráma, népies bohózat) megpróbálkozik. Költeményei egy szemlélődő, 
hangulatokban gazdag lélek vallomásai : színes, röpke hangulatok, melye-
ket azonban nem mindig sikerül megkötnie. így át tekintvén ösezes alko-
t á sá t műfaji megoszlás és fejlődésbeli rend szerint, Gárdonyi írói egyéni-
ségét most már egységes szempontból jellemzi a cikk. G. világnézete : 
rezignált , a világrenddel megbékült lelki harmónia, kereszténység és 
budhizmus Tolsztoj-féle összeegyeztetése. A halál szabadulás az idő korlát-
j a i b ó l ; holt kedveseink árnya nem hagy el, segít, karol az élet fáradal-
maiban ; szenvedéseinkben egy régibb, születés előtti létünkért lakolunk, 
s ez a tudat teszi elviselhetőkké. Szenvedő gyermek, állat sorsa azért oly 
megindító, mer t híj jával vannak e rezignált tudatnak. A gyermeki szen-
vedés részvevő átélése G. költészetének egyik legszebb erénye. Nincs 
szabad akarat : erélytelen hősei, m i n t ő, szívesen menekülnek az egyszerű, 
szerény, idilli örömökhöz. Idilli boldogság nála a szerelem is, melynek 
fiatal gyermekszívekben való szemérmes kinyiladozását oly nagy szere-
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tettel fejtegeti. Nem a várost szereti, hanem a vidéket, falut, mezőt , 
parasztot. A várost emezekkel szívesen állítja szembe s különösen ha tá -
sosan «Az öreg tekintetes»-ben, melyet elemző elmélyedés, szabatos lólek-
jellemzés egyik legkiválóbb művévé avat. Mondott hajlamával j á r együtt 
előadása int imitása s tört . regényben bizonyos helyén nem való familia-
ritás. Kifejező mozdulatok, nézés, hang, r i tmus (tánc !) iránt különös 
fogékonysággal bír. Egyéni emlékek nyoma, hogy a nő iránt bizalmatlan 
s gyarlóságait szívesen ostorozza. Hősein is r a j tuk az író egyéniségének 
bélyege : magányt , elmélkedést kedvelő, természettel, virágokkal, kert tel 
barátkozó, érzékeny, büszke lelkek. Leggyakoribb hangulatuk valami 
szomorkás jókedv : magyar tulajdon, melynek sok változatát megannyi 
igaz magyar t ípusban rajzolta meg. Könnyen hangolódó, de nehézkes 
képzeletű tehetség ; impresszionista előadó, megfelelő gazdag, eleven nyelv-
kinccsel. Szerkezetei többnyire fogyatékosak. — Voinovich Géza: Görgei 
és az irodalom. I . A 48-as szabadságharc kevesebb népköltészeti n y o m o t 
hagyott, min t pl. a kuruc világ. Nem csoda : gyorsabb lezajlás ; gyászos 
kimenetel ; kalandra, személyes vitézségre kevesebb alkalom ; szinte lát-
hatat lan vezérek. Harcról, személyekről kevés szó esik : Kossuth után 
legtöbb Görgeiről. De ma m á r ezek a dalok sem élnek. A müköltészet 
többet foglalkozott Görgeivel. A cikk időrendben sorolja elő az idevágó 
adatokat, felhasználva a bőtartalmú anthologiákat is. (Hangok a múltból , 
1851; Aldor I m r e : Arany furulya, 1867; Léczfalvi B. László: A Riadó, 
1868.) Márc. 15.-e, az orosz beavatkozás híre, Világos, majd Görgei sorsa 
s védelme : e költészet főbb ihletői. Görgeiről szóló vagy vele is foglal-
kozó, s őt is illető verset a következők írtak : Tompa, Sárosy, Vachott S., 
a német H a r t m a n n Móric, Szász К., Hiador, Gyulai, Bérczy Károly, 
Tóth Endre, Görgei István, Vörösmarty, Tisza Kálmán, Arany J . (Nagy-
idai C. és Görgei A. leányának], Arany László, s ismét Gyulai (Romliányi), 
Lévay, Baksay, Kozma, Bárd Miklós. Mindé költeményekhez kimer í tő 
felvilágosítás ; javarészük, különösen a kevésbbé ismertek, közölve is. 

Debreczeni Független Újság. 1914. évf. 76. sz. — Kardos Albert: Em-
lékezés Szigligeti Edéről. (Felolv. a debreczeni Csokonai-körben, márc. 27.) 
Kisfaludy K. hatása alatt tört . drámákkal kezdi, majd Vörösmarty, a 
francia s német romantika szellemében rémes tárgyakhoz fordul, hol vég-
zetes túlzásoktól csak józan alaptermészete ment i meg. A hivatalos irod. 
tört . a Trónkeresőt, a közönség I I . Rákóczi F . fogságát becsüli legtöbbre 
tört . darabjai közt. A tört . vígjáték terén is folytatja Kisfaludy hagyo-
mányát (Rózsa). Komolyabb társadalmi kérdést ritkán feszeget, de jól 
látja a nevetséges félszegségeket : itt főereje a bonyolítás és hatásos hely-
zetek teremtése s főkép Liliomfiban féktelen, de nem sértő vidám-
ság, melyhez csak Csokonai Dorottyájáé fogható. Nem volt a nép fia, de 
ismerte a népet és nyelvét s népszínműveiben, melyek némelyike (Lelenc, 
A Strike) már a paraszt- és munkásdrámához hajlik, egy pár má ig élő 
alakot teremtett . Alig van modern s népies tá rgyú darabja, melyben Deb-
reczen nevével ne találkoznánk. í r t egy operaszöveget Debreczeni Bíró, s 
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egy népszínművet Debreczeni Püspök címen s egy Csokonai Szerelme c. 
nem igen sikerült darabot. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1914. évf. 5. sz. — Horváth János: Ének 
a gazdagrul. Egy ily című s Toldy szerint XVI. századi költemény két 
változatban is ki van adva, de jelentősége nem lévén felismerve, irodalom-
történeteink meg sem említ ik. Szereztetése kora ismeretlen. Ránk maradt 
alakjában régibb eredetinek is lehet a másolata. E szép költemény a 
Nádor-kódexben olvasható Visio Philibertinek egy verses változata. A visio 
magva : a holttestet korholó lélek, mely ördögöktől pokolra vitetik : tárgya 
a különben sokkal rövidebb költeménynek is. Forrását Katona Lajos mu-
tat ta ki. Hogy az Ének a gazdagrul fordítása-e valamely lat in eredetinek, 
vagy a Visio ismeretén alapuló szabad verses feldolgozás : az még nincs 
eldöntve. — Moravcsik Gyula : A csodaszarvas mondája a bizánci írók-
nál. II . Amint a bizánci írók egész sora Priskosból merítet te a hunokra 
vonatkozó ismereteit, úgy a középkori lat in írók szemében a nagy tekin-
télynek örvendő Jordanes kompilált munkája volt a hunok történetének 
forrása. I n n e n került át a csodaszarvas mondája a későbbi krónikákba, a 
külföldiekbe és magyarokba. A monda eredetére vonatkozó vizsgálódások 
a r ra az eredményre vezettek, hogy a csodaszarvas mondája görög talajon 
keletkezett s itt kapcsolódott a hunokhoz. Az egész antik világ sorsa el-
dőlt, amikor a barbár csapatok átlépték Európa határát , amikor a csoda-
szarvas — ahogy a képzelet kiszínezte — megmuta t ta a hun vadászoknak 
a Míeotis járhata t lan ingoványain át az Európa felé vezető utat . Ennek 
emlékét őrzi a monda. Nem a hun nép hozta magával : a megtámadott 
népek a jkán keletkezett. — Zolnai Béla : Szigligeti «Szökött Katonát-jának 
külföldi elemei. (IV.) A subordinatio drámáin belül szűkebb csoportot 
alkotnak a deserteur-drámák. Közbevetőleg mondva : a szökött katona nem-
csak a színpadon mutatkozott élő típusként, a nép is magáénak vallotta. 
Magyarországba a hazai német irodalom közvetítette a témát : a kapcsolat 
révén, mely az osztrák irodalomhoz fűzte. A magyar színpadon az első 
disciplina-vétség Ivónyi János közkedveltségre jutott Waltron-fordításával 
jelenik meg. Irodalmunk eredeti drámáiban hagyományos t ípus volt a 
katonaszökevény betyár, főkép Gaal József Zöld Marcija révén. Ilyen szö-
kött katona a Gvadányi és Nagy Ignác Rontó Pálja is. Kimutatható, hogy 
Szigligeti Szökött Katonájának főhősét a világirodalomban tekintélyes ha-
gyomány előzi meg, melynek hatása nálunk is érezhető, jóval Szigligeti 
előtt. A mi drámairodalmunkban a «szökött katona» szereplése a magya-
rosításokkal és fordításokkal kezdődik. Szigligeti könnyen hozzáférhetett 
valamelyik deserteur drámához, nemcsak a német, de a magyar színház 
könyvtárának súgókönyvei között is. Nincs kizárva, hogy ismerte Goldoni 
egyik hasonló tárgyú darabját . A szökés szerelmi motivációja — a Szökött 
Katonát Goldoni művéhez kapcsolja. Emellett tudjuk, hogy már a kor-
társak észrevették a hasonlóságot, mely a Hapde-Scliall-féle deserteur-dráma 
és Szigligeti műve között fönnáll . Ezek u tán szerző a romantikus elemek, 
elsősorban Victor Hugo hatását vizsgálja. — Király György az Alszegliy 
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Zsolttól és Szlávik Ferenctől sajtó alá rendezett Csiksomlyói iskoladrámák 
kiadását bírálja. — Sas Andor: Wal ter Dóimnak, Das J a h r 1848 im 
deutschen Drama und Epos című (Stut tgart , 1912) magyar vonatkozások-
tól sem ment művét ismerteti . A m u n k a függelékének bibliográfiája tájé-
koztat azokról a német drámákról, melyek kizárólag a magyar forradalom 
történetéből mer í t ik tárgyukat . — Alszeghy Zsolt : Kelemen Bélának és 
Maron Is tvánnak a székesfehérvári Vörösmarty-kör ünnepélyein elhang-
zott felolvasásait ismerteti . — h. : Megint a Toldi-monda címen Kari Lajos-
nak folyóiratunk : I I I . 2. számában megjelent dolgozatára tesz megjegyzé-
seket. — Gulyás Pál Gandinak egy magyar vonatkozású novellájáról ír . 
A novella címe Canaletta. A pompás h u m o r ú elbeszélés középpontjában 
egy Velencében szolgáló magyar baka áll. (L. Gandi's ausgewählte Werke. 
Leipzig. Hesse I I I : 26—37. 1.) — Trostler József: Az Iréne-monda német 
feldolgozásához szolgáltat hat, eddig ismeretlen változatra vonatkozó ada-
tokat. Valamennyi változat rövid, anekdotikus elbeszélés. Közös forrásból 
merítenek, vagy egymást ír ják ki. É r t ékük tisztára történeti . — Baranyai 
Zoltán szerint a The Hungarian Brothers című magyar tárgyú angol re-
génynek két francia fordításáról is tudunk. — Gálos Rezső megállapítja, 
hogy Eschenburg hires antologiája Kis Jánosnak kedvelt olvasmánya volt 
s több fordításának forrása. — Pitroff Pál Szegedy Rózának Kisfaludy 
Sándorhoz intézett két német versét közli. — A füzetet a szerkesztőhöz 
beküldött könyvek és az 1913. évi doktori disszertációk jegyzéke zárja be. 

Erdélyi Múzeum. 1914. évf. 1. sz. — Dézsi Lajos: Körösi Radó István 
versei. (Í649.) A budapesti egyetemi könyvtárban a Kaprinai-féle kézirat-
gyűjteményben egy érdekes — eddig kiadat lan — énekgyűjtemény talál-
ható e cím alat t : «Egynehány Uj énekök Az Nemes és Nemzetös Uram-
nak Klobusiczki András Urnák az Tekintetös es Ngos Rakoci Giörginek 
Erdei Országanak Kegielmes Feiedelmenek Huseges Követinek, es Szömöre 
Pa l Uramnak Aba Uyvar Követének, nekem kegies es bizodalmas Urajm-
nak, ösmerethseghnek okaert Czekély ayándék gyanánt nyuyta ta t tanak 
Körösi Rhado Is tvantul Aő 1649 in festő Mathiae.» Radó Is tván úgy lát-
szik annak idején ki is akarta nyomatn i verseit, de ez a vágya nem tel-
jesedett. A költészet nem sokat veszített vele, de az irodalomtörténetíró 
figyelmére igényt ta r tha tnak. Radó R imay nyomain halad. A hatás főkép 
az «Arany láncz, az az Virtus és szent Erkölcs» című költeményén lát-
ható. Érdekesebb ennél a Catechesis echica című ekhós verse. Radó, aki 
szláv protestáns tanító volt, vallásos tárggyal is tet t kísérletet. E bevezető 
ismertetés után a versek közlése következik. — Ferenczi Sándor: Barcsay 
Ábrahám halálának napjáról írva, megállapít ja, hogy az «elegáns poéta» 
1806 március 2-ról 3-ra virradó éjjelen, gutaütés következtében halt meg. — 
R. 1. : Lakos Bélának, Heltai Gáspár reformátor és kora c. t anulmányát 
ismertet i és bírálja. 

Ethnographia. 1914. évf. 1. sz. — Sebestyén Gyula: Újabb glosszák a 
konstantinápolyi rovásirásos magyar nyelvemlékekhez. Külön fejezetekre 
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tagolt megjegyzések : a bolognai leletről, mely eddig egyetlen olyan emlék, 
melyről kétségtelenül tudjuk, hogy rovásbotra volt róva ; Dernschwam 
Jánosról, utazási naplójának s ebben az 1515.-Í konstantinápolyi rovásírá-
sos emléknek újabban megismert másolatairól (melyeket, valamint D. J . 
arcképét is, fényképfelvételben is közöl) ; Babinger Keleti Szemle-beli cik-
kéről s az a körül keletkezett vitákról. — Sebestyén Gyula : Három regös 
ének. Közölve is. — Harsány i I. és Hodossy Béla: Két XVIII. századi 
dalgyűjtemény sárospataki kézirata. Egy «Dávidné Soltári» tréfás című 
gyűj temény sárospataki kéziratát ismertetik. Tartalma 195 da l ; 102-nek a 
kótája is megvan. Eredetileg csak 150 dalt í r t össze a kézirat szerzője 
Darótzi József, 1790—91-ben ; a többi későbbi pótlék. A Nemz. Múzeumi 
Jankovich-gyűjtemény I I I . kötete (173. Quart. Hung. 3.) nem egyéb, m i n t 
e kötet másolata, a szövegnek it t-ott csekély módosításával. Közölnek 
belőle több darabot, a népköltési gyűjteményekben föllelhető változataikra 
is utalva. — Gálos Rezső: Katona Lajos irodalmi tanulmányai. Ismerte-
tés. — Az énlakai templom mennyezete. Fényképfelvételek az 1668.-Í fel-
i ratot őrző mennyezetről. — Erdélyi János gyűjtésének felfedezett kéziratai. 
Sebestyén Gyula most foglalkozik Erdélyi gyűjteményének ú j kiadásával. 
Heinlein István felfedezte az Akad. kézirattárában azon eredeti kéziratokat, 
melyek alapján Erdélyi kiadványa készült, s így az líj kiadás igazi krit ikai 
kiadás lehet. 

Élet. 1914. évf. 13. sz.— Márki Sándor: A száműzött Rákóczi. Véle-
mény Szekfü Gyula könyvéről. Sz. túlságosnak találta B. eddigi életirói-
nak lelkesedését. «De nagy kérdés, nem esett-e ő még nagyobb túlságba, 
mikor a száműzetés nyomorúságai közt is Erdélyt követelő fejedelmet min-
den díszétől megfosztva, a legteljesebb pongyolában mu ta t j a be ?» Cikkíró 
elismeri Sz. könyvének tudományos értékét ; de csatlakozik «Ballagi Ala-
dárnak ahhoz az ítéletéhez (Magyarország, 1914., 62. sz.), hogy teljesen 
fonákul és egyoldalúan ítéli meg a Habsburg-ház világtörténelmi helyze-
tét , a miből következik, hogy B. szerepét sem értheti meg.» (Hogy meny-
nyire nem alkalmas Sz. könyve a Bákóczi-kultusz emelésére, azt Márki a 
könyvből kiszemelgetett s azon csupaszon egyvégtébe sorakoztatott kifeje-
zésekkel muta t ja be. Ilyen módszerrel azonban talán az ő nagy Bákóczi-
monografiáját is rossz hírbe lehetne keverni.) 

Huszadik Század. 1914. évf. 4. sz. — Gyulai István: Herczeg Ferenc, 
a nagy magyar író. Durva hangon támadja Herczeg Ferencet . Különösen 
sajnál ja Herczegtől a "Wahrmann-díjat, mely az Uj Idők és Magyar Figyelő 
szerkesztőjét «a legelső magyar íróvá avatta». Pedig Herczeg «kiment a 
divatból». Neki már igazán nem maradt egyéb, mint «politizálni a munka-
pártban«. A Herczegek «lézengő rit terek». Hol maradnak Herczeg Fe-
renczék ? «A munkapár tban vannak.» Milyen nagy író Bródy Sándor ! 
«Bródy . . . de hol van tőle Herczeg Ferenc ? Hol marad el Bródy nagy-
ívű fantáziája, emelkedett világnézete, lélekbevágó látása, fölényes geniali-
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tása, jövőket sejtő intuíciója, Eodin-i ereje mögött a Herczeg-féle pepe-
cselő kisplaszt ika?» 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1914. évf. 2. sz. — Papp Ferenc: 
tí. Kemény Zsigmond mint kir. táblai s kormányszéki kancellista. A nagy 
regényíró 1837 tavaszán esküdött fel a kir. tábla Írnokai közé s 1838 június 
20-ig volt Marosvásárhelyen. Azonban kevesebb időt töltött az akták, mint 
a könyvek között. A kir . tábla visszás ha tásá t bizonyítják költői művei-
ben az igazságszolgáltatás torzképei. Ekkor gyűj töt te jogtudományi isme-
retei legbecsesebb elemeit. Nagy hatással volt i t t rá Dósa Elek kiváló 
jogtudós. De a környezet nemcsak jogi ismeretei t gazdagította, hanem 
költői kedélyét is. Gyengéd érzelmek vonzották az i f jút a Maros völgye 
egyik érdekes pontjához, Malomfalvához, hol b. Kemény Pál lakott csa-
ládjával. Sűrűn ellátogatott ide Bolyai Fa rkas is, a híres mathemat ikus . 
Kemény sokat tanult és í r t Malomfalván. I t t í r ta a Nemzeti Társalkodó 
1837. évfolyamában megjelent ifjúkori cikkeit, a Gondolatokat s a Két 
levél a bajviadalról címűt. Utóbbiban a pá rba j ellen szólal fel. Már ez első 
irodalmi dolgozatokban jelentkezik az erkölcsi és történelmi felfogás össz-
hangja. Ez időtájt készült A mohácsi veszedelem okairól szóló dolgozata, 
melyben minden adat a r ra vonatkozik, miként döntötte romba a magyar 
oligarchia a magyar nemzetet . Malomfalván tervezte s kezdte meg Izabella 
királyné és a remete c ímű regényét is. I t t en i tartózkodása azért is neve-
zetes, mer t gyengéd viszony fejlődött közte s a fiatal Kemény Poli bárónő 
közt. Első regénye nőalakjában, Hedvigben, min tha i f júkori ábrándképét 
másolná. — Gálos Rezső: Erdélyi János lírája. Erdélyi költészete abban 
a korban épen nem jelentéktelen. Van tör ténelmi érzéke. Ep igrammái 
telvék líraisággal. A nő romant ikus tiszteletében Garayval rokon. Helyzet-
dalaiban némikép Bajzával egyezik. Kedveli a szonettet. A magyarság, a 
természet szeretete, egyszerű családi érzelmek : főmotivumai. Költeményei-
ből kiérzik az érzelmek őszintesége. A szabadelvű eszméknek első szószólói 
közé tar tozik Eötvössel együt t . Felemeli szavát a jobbágyság s a zsidók 
érdekében. Népdalai nyelvben és formában egyaránt kiválók. Dalkölté-
szetével min tegy Petőfi hatásához készítette elő a talaj t . Több dala a nép 
ajkára is á tment . — Császár Ernő: Szenei Molnár Albert Zsoltárai. Molnár 
Altdorfban 1606 március 9-én kezdett hozzá a zsoltárok fordításához s 
szeptember 23-án elkészült az egész Psal ter iummal . Mint Dézsi Lajos ki-
mutat ta , Lobwasser fordítását vette alapul. Elsősorban ér te lmi hűségre 
törekedett, de az alaki hűséget is sikerült megőriznie. Az anyagi hűség 
már nem mindenüt t látszik meg. Vannak darabjai, melyekben egy-két 
versszakban csak a hangula t , vagy a kifejezés azonossága muta t rá az 
eredetire. Psal ter iuma hívebb mása a német Psalternek, min t ez a francia 
Psautiernek. Eljárása hasonló Lobwasser versenytársáéhoz, Melissuréhoz, 
aki szintén a francia zsoltárokat fordította ugyan, de egybevetette őket a 
héber szöveggel. Változtatásai közül leggyakoribbak a hely szűkéből folyó 
kihagyások, melyek néha egyes mondatokra is kiterjednek. Máskor betol-
dásokat látunk, ismét máskor , hogy egy kifejezést mással pótol . — Nagy 
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Sándor: Л János vitéz és a Toldi. II. Petőfi művének Aranyéra gyakorolt 
általános és részletes hatását vizsgálva, megállapítható, hogy amaz jelen-
tősebb, min t a részletes ha tás . Jellemalakok tekintetében Jancsi alakjá-
nak befolyása Miklós jellemére a főtulajdonságokat kiegészítő, színező 
mellékvonásokban látszik. A János vitéz a Toldi meséjére az érzelmes és 
némi tárgyi elmélkedő elem bevitelével s több motívummal hatot t . Az ese-
mények egybevetése is m u t a t egyezést. Petőfi művének költői világa álta-
lában népies adataival gyakorolt befolyást Aranyéra. A szerkesztő, jellemző 
és előadó művészet fogásai tekintetében látni hasonlóságot. — Horvát 
István Mindennapijá-bó\ a kilencedik közlemény megint számos érdekes 
adatot tar ta lmaz. Szóba kerülnek : Révai Miklós, Virág Benedek, Jankovits 
Miklós, Verseghy Ferenc, Kul tsár István, Karacs Ferenc, Gyöngyösi István, 
Kazinczy Ferenc, Horváth Endre , Katona István, Horányi Elek és mások. 
Jellemző idézet : «Ugyan ma vettem (1807 aug. 2) Eggenbergertől íme' kis 
könyvet is : ,Anakreoni Dalok Cs. Vitéz M. által. Bétsben. 1803.' Tsudál-
kozást éleszthet akárkiben az, hogy e' kis könyv ámbár 1803-dikban jöt t 
vala ki, még tsak most árul ta t ik legelőször három esztendő múlva.» 
Augusztus 6-án ezeket írja : «Délelőtt a' Fő iskola könyvtárában olvastam 
a' híres Bollandístáknak Acta Sanctorum nevű könyvökből Junius hónap-
nak V. Darabát , hol I. László Magyar Királyunknak élete elő számlálta-
t ik. Az, ki életének régi Legendájá t írta, a' babonás szenteskedésből készí-
te t te ditséreteken kívül életének viszontagságait föl nem jegyzette. Tsak 
azt tar tom megjegyzésre mél tónak az egész hálálkodó írásban, a' mit benne 
a' Szent László koporsójánál tétetett ítéletről említ. E' majd ollyas valami, 
min t a' tüzes vasi és forró vízi ítélet ki szolgálás.» Augusztus 8-ról kelt 
feljegyzése is érdekes : «A' napnak nagyobb részét Fő iskolánk könyvtárá-
ban töltöttem, hol leirogattam számomra azon régi Magyar Énekeket, 
mellyek az 1506-dik és 1508-dik Esztendei Magyar kéziratokban találtat-
nak. Számok ha t ra megyen, s belőlök is lehet valamit tanulni a' Magyar 
költés történeteire nézve. Udő volna már erről gondolkodni, hogy tudnók, 
millyenek voltanak üstökös eleinknek énekeik. Én e' tárgyról jókora nya-
lábot öszve gyűtöttem.» — Szűcsi József : Berzsenyi Istvánnak (1795—1841), 
a nagy ódaköltő rokonának hátrahagyot t verseit ismerteti s négy darab 
szemelvényt is közöl belőlük. Berzsenyi István híres névrokonának kis-
tehetségű utánzója. — Erdős Károly: Sztárai Mihály Crammerus Thamás-
ról szóló históriás énekének forrását megtalálta Foxe Jánosnak Berum in 
Ecclesia gestarum stb. 1559 című munkájában. Az egész költeményt szinte 
szórói-szóra végig lehet kisérni a latin szövegben. Hogy kicsoda küldte 
vagy kicsoda hozta el Foxe munká já t Sztáraynak, az adatok hiányában 
n e m ál lapí tható meg. — Kardos Lajos : Adalékokai közöl Lord Byron 
költeményeinek magyar fordításaihoz. A cikk főcélja, hogy Morvay Győző 
Byron-bibliográfiáját teljesebbé tegye. Figyelemreméltó megállapítása, 
hogy ha n e m rendelkezünk is teljes magyar Byronnal, de csaknem vala-
mennyi nevezetesebb művének van legalább egy magyar fordítása. Azon-
ban míg a The Island kivételével minden epikai műve tolmácsolva van 
nyelvünkön, drámáinak nagyobb része még nem jelent meg magyarul . — 
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Vértesy Jenő Szabó Károlynak Gyulai Pálhoz intézett tíz levelét közli 
(1860—1863). Szó van bennük Arany Jánosról, Brassai Sámuelről, Szilágyi 
Sándorról és másokról. A korviszonyokra jellemző az 1860 április 19-ről, 
Nagykőrösről kelt levél : «Ma volt városunkban a Széchenyi gyászünnepe, 
mind a két egyházban föltűnő botránnyal.» — Viszota Gyula: Kölcsey 
Ferenc ismeretlen akadémiai dolgozatai (I) közül a Pázmándi Horváth 
Endre «Árpádi- jának Kölcseytől származó kivonatát teszi közzé. — 
Vértesy Jenő, Mikszáth Kálmán hát rahagyot t iratainak IV—V. köteteit, 
Borbély István az Alszeghy Zsolt és Szlávik Ferenc által kiadott Csik-
somlyói iskoladrámákat, továbbá az Alszeghy Zsolt bevezetésével most 
megjelent Illei János-féle Tornyos Péter kiadását, Kerekes Emil pedig 
Kardos Lajosnak Arany János Bolond Istókjáról írt t anulmányát ismerteti . 
Végül Vértesy Jenő helyreigazít ja Alszeghy Zsoltnak a magyar romant ikus 
drámáról szóló könyvre tet t egyik megjegyzését. 

Katholikus Szemle. 1914. évf. 5. sz. — Lakatos Vince: Két posthumus 
könyv. Ismertet i báró Kemény Zsigmond és Mikszáth Kálmán hátrahagyott 
munkáinak mos t megjelent köteteit . 

Keresztény Magvető. 1914. évf. 2. sz. — Borbély István: A magyar 
unitárius egyház hitelvei a XVI. században. Kálvin a teremtés munkájá t 
Istennek és Krisztusnak, Serveto csupán Istennek tu la jdoní t ja ; 1567—1571 
közt Dávid Ferencék is ezt fogadják el, de Dávid F. halála u tán a magya r 
unitárizmus (Enyedi György) felfogása módosul. Dávid szerint Krisztusnak 
egy személyben két természete van : emberi és isteni ; Socinus Faustusék 
szerint lényege emberi, s csak minősége isteni. Az üdvözülés és megváltás 
fogalma nem igen foglalkoztatta Dávidot ; e tekintetben átvette a kész 
hagyományokat . 

La Vie Des Lettres. 1914. évf. április. — André Révész : Le jeune mou-
vement littéraire en Hongrie. A legújabb magyar irodalom rövid áttekin-
tése, kirívó ellenszenvvel i rodalmunk nemzeti hagyományai iránt. Cikkíró 
szerint 1867 előtt csak vallásos, oktató és politikai költészetünk volt, a 
l 'art pour l 'ar t hiányzott . Az ú j költészet a társadalom átalakulásához 
simult : munkásokról és a félvilágról énekel s a világvárosi életet tükröz-
teti vissza. Ady Endre a vezető, ki megreformálta a Petőfi és Arany óta 
stagnáló magyar nyelvet és szembeszállott az elődök «száraz, egyhangú, 
konvencionális és gyermekes» patriotizmusával. Móricz Zsigmond a parasz-
tok erőteljes regényírója. A színpadon újabban, Maeterlinck és Paul Claudel 
hatása alatt, a misztér inmdráma is megjelent Balázs Béla munkáiban. 
A kritikusok között Ignotus és Schöpflin válnak ki. (Sok fölösleges és 
alig ismert név szerepel még ebben az összeállításban, mely az írók össze-
válogatásában egyoldalú szempontokat árul el s tendenciózus fölszinességé-
vel félrevezeti a külföldet.) 

Le Bibliographe Moderne. 1912—1913. évf. novembre—décembre. — 
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H. S. ismertet i Korit Ignác Bibliographie française de la Hongrie (1913) 
с. munká já t . 

Magyar Figyelő. 1914. évf. 7. sz. — Szekfű száműzött Rákóczija. 
«Polónyi Géza nyilt ülésen megbotránkozott azon, hogy Sz. megsértette 
Rákóczi emlékét, később pedig — ugyancsak nyilt ülésen — megkapó 
őszinteséggel bevallotta, hogy ő nem olvasta a könyvet.» «Gr. Károlyi 
Mihály l a p j a . . . szükségét érzi, hogy valami olcsó módon demonstráljon 
egyszer megint a maga magyar soviniszta volta mellett és doronggal esik 
neki Szekfűnek.» Sz. sok ú j adattal gazdagította R.-ról való ismereteinket, 
de a R.-ról azelőtt alkotott képünkön nem változtatott : vérnélküli szabadság-
bálvány R . eddig is csak a tudatlanok szemében volt ; ami pedig benne az 
embert illeti, arról Sz. könyve után is bizonyos, hogy nagy és nemes volt. 
Sz. objektív igyekezetében talán túlságba ment s «lelkiismeretes kutatásai 
folytán túlságos közelségébe jutott a fejedelemnek és a csúzzal és pana-
szokkal te l t öreg úrban nem tudja többé fölismerni a nagy embert. » Jó, 
hogy az akadémia kiadta a könyvet s jó, hogy nem teszi magáévá Sz. 
némely nézeteit. 

U. i. 8. sz. — Rákóczi gyalázói. R á m u t a t a Szekfű-elleni hajsza pár t -
politikai hátterére. Rámuta t , hogy a soviniszta politika hol találhat igazi 
Rákóczi-gyalázókat, kiknek szemében a Rákócziak sohasem voltak sza-
badsághősök, hanem «csak holmi osztályérdek exponensei.» «Az ellenzék 
és az egyetemi ifjúság, amely oly lelkesen rávetette magá t a Szekfűügyre, 
nagyon jó l tenné, ha mos t már ezekkel szemben állí taná sorompóba a 
közvéleményt. » 

U. i. 9. sz. — Lábán Antal : Szigligeti és a becsi Polizei-Hofstelle 
1838-ban. Szigligetinek «Dienes» és «Vazul» című darabjairól a rendőr-
miniszterhez küldött jelentésekből idéz, melyek Szigligetit veszedelmes 
embernek mondják. De semmi utalás hogy honnan veszi. A Pókaiak c-
darabról Munkácsy Jánosnak, a Rajzolatok szerkesztőjének a véleményét 
közli, mely valóságos besúgás számba megy ; de erről sem mondja meg, 
honnan idézi. (Munkácsy i r ta a másik két darabról szóló jelentést is ? Az 
ilyen közlésnek tudományos értéke n e m lehet. Adalékokat nem így 
szokás közölni). — Szelényi Ödön: Böhm. Károly élete és munkássága. 
Ismertetés. 

Magyar Hirlap. 1914. évf. 107. sz. — Ignotus: Irodalom. Cikkíró ki-
emeli sa já t írói működésének «nemzeti jelentőségét», kul turánk és irodal-
munk történetében, s Szász Károly képviselőházi beszéde kapcsán dicséri 
a pesti ú j irodalmat. «Faludi Perencig kell visszamenni, hogy annyira 
magyar prózát találjanak, mint a budapesti írók és újságírók prózája.» 
Meg azután : «nemzedékünktől nem hagy juk elvitatni, hogy amit csinál, 
az magya r irodalom s belekerül ez i rodalom történetébe, ha megpukkad-
nak is bele, akik kapujá t őrzik.» (Vezércikk gróf Andrássy Gyula lap-
jában.) 

U. i. 110. sz .—Andrássy Gyula gróf : Szekfü : A «száműzött Rákóczi». 
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(E nagy ter jedelmű komoly kritikával végre a sajtóban is abba a kerék-
vágásba terelődött a hirhedt könyv ügye, amelybe való: a tudományos 
meggyőződések higgadt, objektiv, megvitató modorú kri t ikája elé. Ott jó 
helyen van ; s mi akik ez ügyben állandóan a tudományos krit ika egye-
düli illetékességét hangoztattuk, s tudományos szolidaritásból és a kritikai 
erkölcs érdekében kötelességünknek éreztük, hogy foglalkozzunk vele : 
reméljük, most már búcsút vehetünk tőle.) 

Magyar Középiskola. 1914. évf. 4. sz. — Simon Miklós ismerteti Al-
szeghy Zsoltnak Tóth Kálmán drámaköltészetéről szóló cikkét ÍE. Ph. K.), 
gr bírálja Yértesy Jenőnek a magyar romant ikus dráma történetéről 
(1837—1850) ir t kötetét. 

Magyar Kultura. 1914. évf. 8. sz. - Császár Ernő: Kedvencz költökt 

Kosztolányi Dezső műfordításait ismerteti . — Alszeghy Zsolt : Báró Ke-
mény hátrahagyott munkái. Ismertetés. 

Magyar Nyelv. 1914. évf. 4. sz. — Szily Kálmán: A magyar etymolo-
giai szótár. Ismertetés. — Simái Ödön : Kazinczy Ferenc nyelvújítása. 
XXXIII. Kulcsárnak a M. Kurir 1804-iki évfolyamában közzétett pálya-
kérdésére több felelet küldetett be, melyekben a nyelv kiművelésére vonat-
kozólag már Bessenyei óta felvetett eszmék mind együtt találhatók. Vala-
mennyi az orthologizmust, vagy csak igen józan neologizmust hirdeti. 
E cikk Mátyási József Vélekedésével (180G) foglalkozik részletesebben, s 
alapelveiben Gottsched és Adelung nézeteit ismeri fel. — Putnoky Imre : 
Hunnia. E név m i n t Magyarország neve 1799-ben Virág B.-nél fordul elő 
először magyar nyelvű szövegben ; de onnan kezdve kivált a XIX. század 
első tizedeiben nagy divatnak örvend a hazafias páthosz verseiben. — 
Szemkő Madár : Szofra, zofra. E Zrínyinél s Vitkovitsnál is előforduló 
szó különféle jelentéseivel foglalkozik. — Martha könyve a finn-ugor-
etruszk rokonságról. Ismertet i Gombocz Zoltán felolvasását (márc. 17.), ki 
Martha módszertelenségét s a finn-ugor szófejtő irodalomban való járatlan-
ságát kézzelfoghatóan kimutatta, s az egész etruszk rokonság meséjét a 
délibábok társaságába menesztette. (Hír lapjaink, melyek oly nagy lelkese-
déssel terjesztették az etruszk rokonság illúzióját, a cáfolatról tudomást 
sem vettek. Nekik a tudomány is csak szenzáció.) -— P. Thewrewk Emil : 
Pósfai János. Emlékezetből közöl egy verset, melyet annak idején a nyel-
vészkedő Pósfaira (sz. 1778) írtak volt. 

Magyar Nyelvőr. 1914. évf. 4. sz. — Erdélyi Lajos: A Halotti Beszéd-
hez. Ismertet i Barla-Szabó Titus füzetét, s Halász Ignácnak a magyar 
nyelvemlékekről ta r to t t egyetemi előadásait, melyeknek kéziratát megsze-
rezte. A H. B. korát 1205 és 1210 közé teszi. 

Magyar Társadalomtudományi Szemle. 1914. évf. 4. sz. — Torkos 
László : Költészet és társadalmi élet. A társadalmi és ál lami közösség 
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gazdag anyagot szolgáltat a költészetnek s a költészet nagy hatás t tesz 
még a tömegekre is. Sajnos, az erkölcsrontó szépirodalom egyre jobban 
hódit s gátolja a nemes i rányú költészet terjedését. 

Magyarország. 1914. évf. 90. sz. — M. P. : Amerikai magyar poéták. 
Rudnyánszky Gyula u tán az ismertebb amerikai magyar költők Kovácsy 
Kálmán, Baja Mihály és Nagy Ferenc. Utóbbinak versfüzetét ismerteti 
a cikk. — Márki Sándor: A Rákóczi-kultusz kifejlődése. A R.-irodalom 
teljes áttekintése : B. a költészetben, szépirodalomban és színműirodalom-
ban, B. és a történetírás, a R.-induló, B. a képzőművészetben. — Móricz 
Pál: Régi magyar élet. Emlékezés Balogh Ferenc (1836—1913) debreceni 
kollégiumi tanárról, a kollégium történetírójáról .—Kalmár Antal: Öngyilkos 
volt-e Teleki László? T. t ragédiája lélektani okainak kifejtése T. hátra-
hagyot t iratai alapján. Öngyilkosságának indító oka : «T. L.-t . . . az adott 
szó ölte meg . . . azért, mer t a 61-diki országgyűlésen kifejezésre jut ta tot t 
48-as politikája jöt t ellentétbe a belső világában háborgó, de kifejezésre 
nem ju tha tó 49-es politikai érzelmeivel ; min thogy pedig ezt az érzelmei-
nek megfelelő 49-es poli t ikáját a császár feltételeinek első és második 
pontja szerint (tehát adott szava szerint) az országban és az országgyűlé-
sen kifejezésre nem ju t t a tha t t a : Telekinek a nemzet által reáerőszakolt 
vezérsége miat t meg kellett halnia.» 

U. i. 115—116. sz. —- Kacziány Géza : Riedl hadjárata Thaly ellen. 
«Fellebbezhetetlen Ítéletet» akar mondani a kuruc balladák kérdésében. 
Tudományos szempontból teljesen jelentéktelen cikk. 

U. i. 118. sz. — Ballagi Aladár «4 száműzött Rákóczi»-ról. B. A. 
akadémiai felolvasása. 

Neue Freie Presse. 1914. évf. 17827. sz. — Kübeck Blanche bárónő 
több kiadatlan levelet közöl, amelyeket Metternich-korabeli írók intéztek 
nagyatyjához, Kübeck Károly Frigyes báróhoz, az udvari kamara elnöké-
hez. Közöttük van Pyrker Lászlónak két levele 1843-ból és 1845-ből. 

Nyugat. 1914. évf. 8. sz. — Laczkó Géza: Az etymologiai szótár. 
Ismertetés. — Kosztolányi Dezső: Gárdonyi Géza versei. Bövid méltatás. 
G. G. verseiben a vidéki népdal-kultura ha tása él ; nem Petőfi és Arany 
egészséges népdala ez, hanem «a polgári osztály dekadens népdala, amely 
bomlaszt, különccé tesz, r íkat , a fáradt népdal.» A városi költészethez 
való átmenetek ezek a versek ; nem népiesek a szó régi értelmében, s nem 
városiak a mai értelemben. — Tóth Árpád Kardos Lajos Bolond Istók 
tanulmányát ismerteti . 

U. i. 9. sz. — Halász Imre : Rákóczi Ferenc. Hogy egy semmi esetre 
sem agresszív jellegű könyv, mint a Szekfü Gyuláé, hogyan idézhetett 
elő ekkora mozgalmat, annak tulajdonítja, hogy a könyv témája nem R. 
egész pályafutása, csak annak hanyatló végszaka, s így a tájékozatlan kö-
zönségnek könnyen lehetet t szuggerálni, hogy a könyv, mely csupa le-
hangoló dolgot mond el B.-ról, ócsárolni akarta őt. Majd át tekint a tör-
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ténet i anyagon, s Sz.-vel többnyire egyetértve, máshol kiegészítve őt, igen 
tanulságos essayt í r a bujdosó fejedelemről. 

Országgyűlési Értesítő. A «Budapesti Közlöny» 1914. évf. 102. sz. mel-
léklete. — 535. országos ülés 1914 m á j u s 5-én. — Szász Károly : Mai iro-
da lmi viszonyaink közt talán még fontosabb feladatul háraml ik a Nemzetire 
a nyelvi és irodalmi hagyományok ápolása, mint azelőtt. Rámutat némely 
•ott előadott darab nyelvbeli fogyatkozásaira, holott a Nemz.-ben nyelvi 
szempontból csak a legkiválóbb darabnak szabad színre kerülnie. Bánk-
bánt 1908 óta egyszer sem adták. Azelőtt minden febr. 6.-án volt Kisfaludy-
este, az idén már az is elmaradt. Marót bán, Csongor és Tünde, Sziglige-
t inek, Csikynek több darabja kellő váltakozással műsoron lehetne. Kívá-
na tosnak tartaná, ha a Nemz. Sz. minden esztendőben rendezne irodalom-
tör téne t i ciklust, melynek nagy jelentősége volna az if júság irodalmi neve-
lése szempontjából. Egy ily ciklusban másodrendű írók is szóba jöhet-
nének s különösen Toldy István érdemelné meg a fölelevenítést. Némely 
m a i darabot pedig jobb volna nem adni ; a N. Sz. utóbbi éveinek nagyon 
sok műsordarabjából csak úgy dől az amoralitás. Egy dramaturgot kíván 
я N. Sz.-hoz, aki irodalmi ember legyen, aki vállalja a felelősséget minden 
színrekerült darab nyelvtisztaságáért, irodalmi értékéért s vállaljon kötele-
zettséget arra, hogy a magyar i rodalom régi termékeit , amelyek a mi 
nemzet i hagyományainkat hivatva vannak fenntartani, céltudatosan, terv-
szerűen fogja a N. Sz.-ban színre hozni. Elsőrangú művészi előadásról 
kell gondoskodni, s olcsó helyárakról : «a N. Sz. nem üzleti vállalkozás, a 
N. Sz. közművelődési intézet, olyan m i n t az iskola, olyan min t a múzeum» ; 
«ha igazán közművelődési intézetté válik, s ha helyárai leszállíttatnak, 
akkor szívesen szavazok meg százezer, vagy kétszázezer koronával többet 
annak a N. Sz.-nak». 

Pester Lloyd. 1914. évf. 85. sz. — Max Nordau : Ungarische Lyrik in 
deutschem Gewände. A Párisban élő magyar származású német író fölveti 
a kérdést , nem illeti-e meg a Nobel-díj több joggal a magyar Kiss Józsefet, 
m i n t a csak kevesektől ismert indus költőt, Rabindranath Tagorét. Bizo-
n y á r a akad majd valaki, aki a svéd tudományos akadémia figyelmét 
a magyar költőre felhívja. El ismerés illeti Neugebauer Lászlót, Kiss 
József hivatott fordí tóját is, aki Petőfi-fordításaival szerzett magának hír-
nevet . 

Protestáns Szemle. 1914. évf. 2. sz. — Zoványi Jenő: Ki volt a 
Pastor... с. könyv igazi szerzője ? Nem Károlyi Péter, hanem Hem-
mingsen Niels (1513—1600) dán pap. — Kemény Zsigmond. «Az a tény, 
hogy Kemény Zsigmond, születése u t á n száz évvel, csak egy pár nemes, 
igazán magyar és igazán mívelt lélek hódolatára számíthat , olyan szo-
m o r ú jel, hogy lá t t á ra elsötétül m i n d e n gondolkodó magyar embernek az 
arca . . . Ma közveszélyes dolog Kiss Józsefet rogyásig nem ünne-
peln i . . ., de Kemény Zsigmond szellemének hódolni csak podagrás aka-
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démikusoknak és kokárdás Kisfaludystáknak való feladat. Ez a mai kor 
nem fogja megérteni Kemény Zsigmondot, mer t már nincs vele semmi 
közös vonása. Az ősi magya r főúri család gyermekét, a fejedelmi sarjat, 
aki beáll újságírónak, m e r t emésztő szenvedély lobog benne : az áldozat, 
a szolgálat szenvedélye, hogyan értse meg az a pesti gyerek, aki ma 
megbukik az érettségin a magyar irodalomból s holnap valamelyik revue 
dramaturg ja lesz; hogyan értsék meg a báróból lett zsurnalisztát a zsur-
nalisztából lett bárók ? » 

Sárospataki Református Lapok. 1914. évf . 13. sz. — Harsányi István: 
Pilarik Jeremiás eddig ismeretlen munkája. A szóbanforgó munka egy 
példányát Веха Dezső találta az alsókubini Csaplovics-könyvtárban. 
(M. Könyvszemle: 1913 : 348). Most a sárospataki ref. főisk. könyvtárából 
került elő egy második példánya. Címe : Anatomi Desz von dem Unga-
rischem Jesui ten gestellten Glaubens-Bekäntnisz. 1686.» A németnyelvű 
munka azt a 22 cikkből álló s magyar átokmintának, vagy újkatholikusok 
h i t formájának is nevezett vallástételt taglal ja , mely a pozsonyi vértörvény-
szék által üldözött s a r . kath. vallásra á t té r t prot. lelkészeknek és taní-
tóknak volt szánva. A cikk bebizonyítja, hogy a munka szerzője Pilarik 
Jeromos, a szepesmegyei Tepliczen született, de külföldön működött ev. 
lelkész és tanár, kinek Szinnyei nyolc munká já t sorolja fel. 

U. i. 14. sz. — Végh János : Rumy Károly György pataki tanársága. 
Két ízben történt kísérlet arra, hogy B. K. Gy.-öt a pataki kollégium 
tanárává válasszák. Ez 1808 és 1820 közt történt sikertelen kísérleteket 
ismerteti. — A száműzött Rákóczi. Ez a Vegyes Közleményekben elhelye-
zett kis cikk a mi folyóiratunknak szól. F. é. harmadik füzetünk folyó-
iratszemléjében (208. 1.) túlzásnak mondot tuk a Sp. B. L. azon állítását, 
mely szerint Szekfű minden t elkövet, hogy Thaly K. homlokáról a törté-
netírói babérokat letépdelje s azt mondtuk, hogy Sz. könyvében csak egy 
szerény jegyzet szól Thaly történetírói romantikájáról . Azt kérdi tisztelt 
folyirat társunk, hogy fenntart juk-e ma is ebbeli véleményünket, ma is, 
az egész magyar hírlapirodalom, az egész magyar közvélemény felzúdu-
lása, az Akadémia elítélő nyilatkozata, Márki Sándor nyilatkozata, s a 
kolozsvári egyetemi i f júság határozata u tán is ? Egyszerű feleletünk az, 
hogy igen, ma is, mindezek után is fenntar t juk . A hírlapirodalom tudo-
mányos kri t ikájára ugyanis mi általábanvéve semmit sem adunk ; az 
egész magya r közvélemény, tudomásunk szerint, nem zúdult fel, a fel-
zúdult résznek pedig nem volt igaza ; ha meg az Akadémia nyilatkozata 
elitélő, honnan van, hogy tudomásúl vétele ellen éppen csak Apponyi 
meg Ballagi szavazott, vagyis épen azok, kiknek egy elítélő nyilatkozat-
tal egyet kellett volna érteniök ? Márki Sándor nyilatkozott ugyan, de 
nem cáfolta meg Szekfű Thaly-jegyzetét, másfelől pedig az ő nyilatkozata 
után n e m lehetett várni, hogy aktív részt vegyen egy i f júsági gyűlésen, 
mely Sz. könyvét Eákóczi-gyalázással vádolja, hiszen nyilatkozatában csak 
annyit mondott volt, hogy a könyv nem szolgál a B.-kultusz emelésére ; 
s végül Márkitól mindmáig nem kaptuk meg a könyv tudományos bírá-
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la tát . Különben pedig mind e felsorakoztatott nagyhatalmak (az egyetemi 
ifjúságot is beleértve) sem tudnának rábeszélni, hogy a Sp Eef. Lapokkal 
együtt valljuk, miszerint Sz. «mindent elkövetett» Thaly babérjainak 
megtépázására. Mi u. i. magunk szoktunk olvasni és ítéletet alkotni,, 
mikor azt hisszük, hogy arra jogunk és hivatottságunk van. Mindezeken 
felül nemcsak kérdez, hanem állít is a Sp. Bef. L. Azt állítja, hogy folyó-
ira tunk «a kuruc balladák meghamisí tása mellett a történeti adatok meg-
hamisítását is szívesen látta a Thaly homlokára sütve». Mi ugyan «hami-
sításról» sohasem beszéltünk, sőt Biedl Frigyes tapintatos, választékos 
modorát egy ízben mintául is a jánlot tuk tisztelt folyóirattársunknak, 
mindamellett , amennyiben hamisí tásról lehetne szó, legyen meggyőződve, 
hogy mi azt nem szívesen lát juk Thaly homlokára sütve. Általában m i 
csak az igazságot lá t juk szívesen s míg az megnyugtatóan kiderítve nin-
csen, szívesen vitatkozunk felőle, pro és kontra, amint azt folyóirat-
szemlénkben épen tisztelt folyóirat társunk nem egyszer tapasztalhatta. 

U. i. 15. sz. — Simonfi János, Harsányi István és Gulyás József : 
Néhány szó a kuruc balladák kérdéséhez. Azon egyezéseket, melyeket 
Biedl az Ocskay-ballada és az Ocskay-óletrajz közt muta t ki, úgy fogják 
fel, hogy Thaly forrásúi használta történeti müvéhez a balladát is. Az 
Ocskay-életrajz ugyanis nyolc évvel később jelent meg (1880), mint a 
ballada. Lehetséges-e, hogy Thaly «önnön koholmányával igazolja meg-
állapítását ?» (Ez végre, ha egyszer a gyanú ráirányúlt , nem lehet kér-
dés. Egyébként pedig : a Biedl-től kijelölt egyezések szinte kivétel nélkül 
kifejezésbeli egyezések ; vagyis a történeti mű, az Ocskay-életrajz nem 
adatot merít «forrásából», a balladából, hanem kifejezéseiben egyezik 
vele. Továbbá, nemcsak a későbbi, hanem a korábban (1865 ben) meg-

jelent Bottyán-monografiával is m u t a t kifejezésbeli egyezéseket a ballada. 
A ballada és Kolinovics krónikája közti egyezéssel szemben arra hivat-
koznak, hogy adatbel i eltérések vannak a kettő közt. További tartalma a 
cikknek : B. szövegközlése nem egészen pontos. A Bujdosó Bákóczival 
rokonjellegű népdal t ismernek Vikár Béla gyűjtéséből (Fabó : A m. népdal 
144 1.). Persia szőnyeg : e szóra van adat 1630-ból. — Végh János : Humy 
Károly György pataki tanársága. Befejező közlemény. 

U. i. 16. sz. — Simonfi J., Harsányi I. és Gulyás J. : Néhány szó a 
kuruc balladák kérdéséhez. Fehérváry Dezső (Irodtört. I I I : 253—253.) 
újabb Arany-átvételeket vélt felfedezni a kuruc balladákban. De a «nieg-
bődűl az ágyú» kifejezést Arany is a régiségből veszi ; a Zách Klára 
Istenhez óhajtó befejezése is szokásos a régiségben. Ugyancsak Zách 
Klárából vettnek mondot ta Biedl a »rettenetes, bosszúálló kardja volt ke-
zébe» kifejezést. Arany azonban Zách Klára több más kifejezését és motí-
vumát is a népdalból vette, ezt is vehette onnan, nem pedig Thaly ő 
tőle. Hasonlókép vélik megoldhatónak a Kisfaludy Károly-féle, Biedl sze-
r int átvett sorok kérdését is («Szülőföldem szép határa») : ugyanezeket Kis-
faludy a néptől vehette. (Vehette és vette azonban nem egy.) 

U. i. 17. sz. — Harsányi I. és Gulyás J. : Új ének. Vers, melyet 
Petrőczy Kata Szid. most felfedezett versei kötetéből közölnek. 
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Új Nemzedék. 1914. évf. 17. sz. — Az új egyetemi tanszékek. «Kultur-
népeknél valamely egyetemi tanszék betöltése a közvélemény legéberebb 
érdeklődését mozgósítja. Emlékezni kell csak a helsingforsi egyetem finn-
ugor tanszékének pár év előtti kérdésére. Nem volt pedig egyébről szó, 
mint a helsingforsi egyetemről és a finn-ugor tanszékről. És mégis, micsoda 
vitatkozást, agitációt és országokra kiterjedő érdeklődést vert fel ez az 
egyszerű kérdés, hogy ki legyen e tanszék képviselője. S mikor a finnek, 
vagyis a finn egyetem nem tudott megegyezni a jelöltek mellett, m e r t 
egyformán alkalmasnak találta a sok rostálás után a legalkalmasabbnak 
tar to t t Wichmannt és Paasonent, hogy a tudományos közérdeket a lehető 
legmesszebbmenő eljárással megóvja, nemzetközi fó rum elé bocsátotta a 
döntést s a Thomsen (Koppenhága), Brugmann (Lipcse) és Szinnyei (Buda-
pest) szakvéleményétől tette függővé, hogy melyik jelölt mellett foglaljon 
állást. í g y nyerte el Paasonen a helsingforsi finn-ugor katedrát, miu tán 
egy szaklapban a bírálatok is közreadattak. A legnagyobb nyilvánosság és 
a legnagyobb ellenőrzés után megnyugodhatot t végre mindenki, hogy az 
emberileg lehető legobjektivebb eljárás érvényesült a tanszék tudományos 
érdekeinek megóvására. De másutt sincs ez másképen. Berlinben és a 
német tudományos lapokban épen m o s t arról folyik például a vita, hogy 
a Schmidt Erich halálával megüresedett német irodalomtörténeti tanszéket 
kivel töltsék be. Nemrégiben Kluge freiburgi egyetemi tanár ez ügyben 
röpiratot adott ki s a német tudományos világ a legélénkebb figyelemmel 
várja a döntést, mely a tanszék dolgát majd megoldja. A francia tudo-
mányos világ hasonló érzékenysége és érdeklődése megnyilvánult még, egy 
rá juk nézve olyan potom kérdésben is, hogy mi legyen a Sorbonne-on 
rendszeresített és a magyar kormány által dotált magya r tanszék jövőjé-
vel. Nálunk tapasztalható csak az a hal la t lan közöny és majdnem barbár 
nemtörődömség, hogy mikor a magyar kulturának i lyen nagyfontosságú 
kérdéséről van szó, alig kelt ez a korszakos szervezés még annyi érdeklő-
dést is, mint egy rossz mozidarab, vagy valamelyik középszerű, de elszánt 
strébernek a tülekedése. Pedig a közvélemény legteljesebb ébersége és 
érdeklődése mellett kellene a jelöltek kiválasztását megejteni , mert a rossz, 
szűk látókörű és tehetségtelen professzor egyetemi hivatásában annyi ká r t 
mindig jelent egy elmaradt országra, min t amennyi kár t akár egy jégverés 
okoz.» — Zuboly : Feljegyzések báró Kemény Zsigmondról. Beszélgetés Sze-
gedi Maszák Hugóval, a hajdani Pes t i Napló riporterével, aki a cikkíró-
nak érdekes dolgokat mondott el Keményről . 

Uránia. 1914. évf. 5. sz. — Pitroff Pál: Kemény Zsigmond aestheti-
kája. I. Kemény Zs. min t esztétikus nagy tehetségéhez képest kisebb 
jelentőségű, de ná lunk így is korszakot alkot. Sajátságos helyzete ha tá-
rozza meg az ő módszerét, melyben a nemzetnevelés a főcél. Esztétikájá-
ban, mellyel honfi társai t akarta nevelni, kevés volt az újí tás. Az irodalmi 
i rányokat ő még inkább a tör ténet í ró szemével nézte. í rásaiban az 
egyéniség jogát hirdet i ugyan, de csupán a társadalom erkölcsi javainak 
bővítése szempontjából. A Gautier-féle l 'ar t pour l 'ar t szelét még n e m 
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érezhette meg, bár egyszer — tanulmányaiban — helyes érzékkel mintha 
ezt az elvet érintené. Amint főkép regényeiből látjuk, Kemény is a XIX. 
század szkepticizmusának hata lma alatt áll, de észreveszi annak romboló 
hatását s a realizmus ha tárán megáll. Eredetisége összegező előadásában 
rejlik, mellyel régi gondolatoknak súlyt ad. Hatása meglátszik Erdélyin, 
Gregusson, Beöthy Zsolton és Bákosi Jenőn. Működése iránya a realidealiz-
mus, vagyis az életnek a vele összefüggő ideálokkal való szoros egybe-
kapcsolása. A tudományos értelemben vett milieunek fontosságával és 
lényegével tisztában van, még a műforma evolúcióját is megpendíti. 
A művészi értelemben vett hűségre nézve megpróbálja felállítani a hatá-
rokat . Kemény realidealizmusának értelme csak úgy lesz előt tünk világos, 
ha az íróban az ihletett költőt és a tudóst külön-külön megfigyeljük. 
Barnabás alakja a Zord Időben és Gergelyé a Gyulai Pá lban jó képet 
nyúj tanak arról, hogy Kemény a költő és tudós, az ihlettől a tudomány 
mezejére s a tudomány területéről az ihletbe átcsapó géniusz, hogyan 
dolgozik. A történeti értelemben vett romant iká t nem azokban a tulajdon-
ságokban látta, amikben ma mi. Ebből látni , hogy — legalább az ő fel-
fogása szerint — neki a romantikához semmi köze. Benne a klassziciz-
mus (a régi) és a romanticizmus tragikuma egyesült, hogy létrehozza az 
életet oly jól ismerő lángész előtt feltűnő t ragikumot . De Kemény művei-
ben az érzelmes részletekkel époly gyakran találkozunk, min t a tragiku-
sokkal, hiszen az egyik a másiknak kiegészítője. Ez az érzelmes elem 
azonban sohasem kiáltó, mesterkélt, hanem inkább a befelé síróké. Mégis 
úgy érezzük, hogy van benne valami romant ikus . Keménynek általában 
megvolt a maga véleménye a romantikusok érzelmeiről. Amit megdicsért 
bennük, az az ő szívében is ott rejlik. Ez áll kötött formájú költeményei-
ről is. Gyulai Páljába beleszőtt néhány éneket, melyekre nézve nem kö-
vetnénk el tévedést, ha szerzőjüket legnagyobb lírikusaink mellé állítanók. 
Bennük a dikció mögül egy kis romantikus áramlat csap ki. Ugyanezt a 
romant ikus aláfestést árulják el románc- és balladaszerű költeményei is. — 
gr. : Katona Lajos irodalmi tanulmányait ismertet i . 

Vasárnapi Újság. 1914. évf. 18. sz. — Paál Jób : A Nemzeti Színház 
ismeretlen tervei. Kasselik Fidelius és Eberl Károly 1815-i, s Telepy György 
szinész 1833 utáni színház tervét ismerteti szóban és képben. A két első 
a mostani Nemzeti Kaszinó helyére, a harmadik mai helyére tervezi. 

Világ. 1914. évf. 108. sz. — A könyv hadserege. Jogos megütközést 
kelt, hogy Magyarország a lipcsei nemzetközi könyvipari és grafikai ki-
állításon hivatalosan nem vett részt, holott máskor nagy anyagi áldoza-
tokat hoztunk, hogy a világkiállításokon bemutathassuk kul túránk hala-
dását. 
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tanár, Veszprém (aj. Perényi József) ; Terbócz Ilonka, Bpest (aj. Biegler 
Ernő) ; Mező Ferenc, polg. isk. igazg., Zalaszentgrót (aj. Pais Dezső) ; 
Bányai Elemér dr., hírlapíró, Budapest ; Bévész Andor dr. f. keresk. isk. 
tanár, Bpest ; Baranyai Zoltán dr., f. keresk. isk. tanár , Bpest (aj. a t i tkár) ; 
Kádár I lona tanár, Bpest (aj. Kardos Lajos). 

Bendkívüli taggá választatott : Pikkel Paula bh., Bpest (aj. Kardos 
Lajos.) 

Az Irodalomtörténetre újabban előfizettek a következő könyvkereske-
dők : Pollacsek, Temesvár ; Tóth János, Győr (2 pld.) ; Szél Nándor, Kecs-
kemét (2 pld.); Gibbon A., Kolozsvár; Bothbaum Izraelné, Nagykőrös ; 
Benkő Gyula, Bpest ; Buzárovics Gusztáv, Esztergom (2 pld.) ; s a követ-
kező könyvtárak : Sarajevo : magyar Főgimn. tan. könyvt. ; Arad : 
közmiv. könyvt. ; Békés : ref. Főgimn. tan. könyvt. ; Selmeczbánya : kir. 
kath. főgimn. tan. könyvt . ; Szamosujvár : áll. főgimn. tan. könyvt. ; Zala-
egerszeg : polg. leányisk. tan. könyvt. 

Társaságunk tagjainak s előfizetőinek összes száma t ehá t : 1134. 
Ebből tiszteleti tag : 2, alapító : 22, rendes : 719, rendkívüli : 52, elő-

fizető : 339. 
3. Ti tkár jelenti, hogy Perényi Adolf, bpesti áll. főgimn. tanár , Tár-

saságunk rendes tagja, f. év febr. 25-én meghalt. 
4. Ti tkár bemutatja Holzmann Károlyné sz. Pákh Berta levelét, mely-

ben felkéri Társaságunkat, hogy képviseltesse magát Pákh Albert újból 
rendbehozott síremlékének és nyugvóhelyének megáldásánál, f. évi május 
hó 3-án. A Társaság kegyeletes készséggel tesz eleget e kérésnek, koszorút 
küld a megújí tot t síremlékre. A Társaság önként jelentkező tagjai az elnök 
vezetésével vesznek részt a kegyeletes ünnepélyen. 

5. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Eszer int a 
bevétel 7915*43 kor., kiadás 4993-09 kor., pénztári maradvány 2922*34 kor. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 

6. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Is tván és Papp Ferenc 
vál. tagokat kéri fel s az ülést bezárja. 

2 8 * 
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A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg, melynek tárgyai : 
1. Pais Dezső : K e m é n y lelki válsága. 2. Vargha Dámján : Laskai Ozsvát 
kódexeinkben. 

A Nemzeti Színház hivatása. Társaságunk alelnöke, Szász Károly, a 
képviselőház má jus 5-i ülésén nagyszabású beszéddel vett részt a kultusz-
minisztérium költségvetésének tárgyalásában. Beszédében, mely általános 
helyesléssel találkozott, újból s nyomatékosan hangoztat ta azon eszméket, 
melyeknek idei közgyűlésünkön is kifejezést adott. Különösen a budapesti 
Nemzeti Színházat bírálta, melyben a magyar drámairodalom igazi klasz-
szikus színházát óha j t aná látni. A Nemzeti Színház vezetésében nem lehet 
elsőrangú tényező az üzleti érdek, m i n t a többieknél ; e színháznak nem-
csak a közönséges értelemben vett szórakoztatás a feladata : elengedhetet-
len kötelessége az is, hogy ébren t a r t sa a magyar drámairodalom legki-
válóbb hagyományai t s ne csak a közönség ízléséhez alkalmazkodjék, 
h a n e m járuljon hozzá annak speciálisan magyar irodalmi neveléséhez is. 
A Nemzeti Színház n e m lehet kísérletezések kiinduló pontja, főkép pedig 
n e m dajkálhat oly kísérleteket, melyek az «egyéni stílus» örve alatt a 
legvadabb idegenszerűségeket lopják be nyelvünkbe. Azon válaszok közül, 
melyeket e nagy h a t á s t keltő beszéd vont maga után, kétségtelenül figye-
lemre méltó volt a Bánffy Miklósé és a közoktatásügyi miniszter úré. De 
ők (különösen Bánffy) úgy fogták fel, mintha Szász Károly az írónak az 
egyéni stílushoz való jogát vonta volna kétségbe, holot t ő tisztán a nyelv-
helyesség szempontjai t hangoztat ta. Már pedig ebben igaza van. Az író 
önérzetét sértheti ugyan , ha a színház vezetősége ki akar ja korrigálni a 
darabja nyelvét ; de nincs is szó korrigálásról : vigye a darabját olyan 
színházba, amely t i sz tán a maga üzlet i érdekeivel törődik ; a Nemzeti 
Színház pedig egyszerűen ne fogadjon el olyan darabot, amelynek nyelve 
a helyes magyarság szempontjából kifogás alá eshet. Bizonyosak lehetünk 
felőle, hogy majd kikorrigálja akkor nyelvét maga az önérzetében sértékeny 
szerző. L. Folyóiratszemlénkben «Országgyűlési Értesítő» címszó alatt.) 

S- gy-

Társaságunk kormánysegélye. Fentebb ismertetett beszédében, a tudo-
mányos társulatok segélyezéséről szólva, többek közt ezeket mondta Szász 
Ká ro ly : «Van egy ú j társaságunk is, a M. Irodalomtört. Társaság. Valóban 
i rodalmi közszükséglet teremtette m e g ; tagjainak elsőrendű folyóiratot ad, 
felolvasásokat rendez, egyáltalában megbecsülhetetlen szolgálatokat végez. 
Az irodalomtörténet a mi legnemzetibb tudományunk . . . A vall. és közokt. 
miniszter úr segélyezte is ezt a Társaságot a mult évben : 2000 K-át utal t 
k i részére . . . Most azt vagyok bátor kérni a miniszter úrtól, hogy, ha a 
Földrajzi Társaság és más érdemes társaságok megkapják a 3000 К segít-
séget, úgy méltóztassék ezt a 3000 K-át megadni a Történelmi Társaság-
nak is . . ., valamint az I rodalomtörténet i Társaságnak is és ez az összeg 
jövőre kifejezetten előirányoztassék a költségvetésben.» — Ezúttal is, min t 
m i n d e n lehető a lkalommal , Szász Károlyban Társaságunk érdekeinek fárad-
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hatat lanul buzgó szószólóját látjuk. Hogy nekünk a kormánysegélynek évi 
1000 koronával való fölemelése mit jelentene, s mi t jelentene elsősorban 
szaktudományunk érdekének : megítélhetik olvasóink abból, hogy akkor a 
mostani négyíves füzetek helyett már a jövő évtől kezdve ötíveseket 
adhatnánk. Szükségét éreztük annak, hogy olvasóinkkal is közöljük, mint 
fáradozik alolnökünk ezidőszerint is Társaságunk érdekében, s meg 
vagyunk győződve róla, hogy valamennyien hálás elismeréssel veszik ezt 
tudomásul. 

Pákh Albert sírjánál. A Vasárnapi Újság alapítójának, a jeles humo-
ristának, Petőfi minden tiszteletre méltó bará t jának halála után már 
három évvel, 1870-ben, díszes síremléket emelt hamvai fölé olvasóinak 
kegyelete. A sírbolt s a síremlék a többszöri tatarozások ellenére is igen 
megrongálódott, a család azonban gondoskodott róla, hogy Pákh Albert 
nyugvóhelye rendbe hozassék s az ekként megúj í tot t sírt s a benne nyugvó 
hamvakat f. évi május hó 3-án Kacziány János ev. esperessel ünnepélye-
sen megáldatta . Pákh Albert unokahúga, Holzmann Károlyné szül. Pákh 
Berta, Társaságunkat is meghívta e kegyeletes alkalomhoz s Beöthy Zsolt 
és Szász Károly köré csoportosulva, Társaságunkat a tagok szép száma 
képviselte. Az Akadémia nevében Heinrich Gusztáv, a Kisfaludy-Társaság 
nevében Beöthy Zsolt, a Petőfi-Társaság megbízásából Ferenczi Zoltán, a 
Vasárnapi Újság képviseletében Schöpflin Aladár te t t koszorút a sírra. 
Társaságunk koszorúját Szász Károly tette le kegyeletes melegségű beszéd 
kíséretében. 

M. J . 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 
Loósz István : Ady Endre lírája tükrében. Szabadka, 1914. 92 1. A szerző 

kiadása. Ara 2 korona. 
Szerző, aki eddig főkép Kemény Zsigmondról szóló derék forráskuta-

tásaival te t t szolgálatot a tudománynak, ezúttal a ma i magyar líra leg-
emlegetettebb alakjának költészetét tette tanulmánya tárgyává. Ady neve — 
úgymond —- ma már annyi ra benne él a köztudatban, hogy méltán tart-
hat számot a tárgyilagos megítélésre. Ezt pedig úgy véli leginkább meg-
közelíthetőnek, ha költészete gondolatvilágába vezeti az olvasót. Fejtege-
téseinek végső eredménye, hogy «Ady költői tehetségének nagyságát és 
sok tekintetben mutatkozó eredetiségét senki sem vonhatja kétségbe». 
A részletek során megtudjuk, hogy maga a költő Vajdát tar t ja elődjének, 
de erősebb rokonszenv fűzi Csokonaihoz és Petőfihez is. Zavaros közéle-
tünk mindennél jobban foglalkoztatja. Legújabb verskötetének túlnyomó 
része poli t ikai költemény, melyekben közállapotainkat ostorozza vagy a 
proletárság szószólójaként lép fel. Szívesen fordul mul tunk azon alakjai 
felé, akiket koruk félreismert, vagy nem értett meg. Történelmünknek 
főképen azok a mozzanatai érdeklik, melyekből a mul tak bűneinek átka 
tettre serkenthet i a jövő harcosait. A magyarság eszményét önmagában 
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lá t ja megtestesítve. Hibáink korholása nem szokatlan jelenség i rodalmi 
életünkben. A m u l t költői és Ady között azonban e tekintetben nagy a 
különbség. Amazoknál a javító programra és célzat nem kétséges, Adynál 
a világos cél csak a rombolás ú t j á t jelöli meg, de hogy mit kell a romo-
kon építeni, afelől bizonytalanságban hagy. Az ő különleges világfelfogá-
sának gyökere a züllésnek indult birtokos magyar középosztály elégedet-
lenségének talajából ered. Ady általában a meglepetések költője. Hazafi-
eága, ha osztálygyűlöletet és harco t hirdet is, fa j szeretetből fakad. Hisz 
abban, hogy törekvései megvalósulnak. Költészetének egyik sajátsága, 
hogy szereti magá t szembeállítani a régibb költői i rány híveivel, akiket 
lenéz. E maga ta r tásá t megérteti a francia dekadensek hatása, bár az ily-
fa j ta találkozások a hasonló lelki berendezésre is visszavezethetők. A rafi-
nál tság és népies egyszerűség együvékerülése ugyanabban a költeményben 
szintén egyik je l lemző vonása. Szerelmi lírája a költő beteges érzékiségé-
nek hajtása, bár olykor nemesebb hangokat is hallat. A pénz és gyö-
nyörvágy s a m á m o r érzései nagy realizmussal szólalnak meg lantján. 
Szereti a tudat ta lan ösztönélet lelki folyamatait képekben megrögzíteni. 
Ady elsősorban szimbolista költő. Megelevenítő szimbolizmusa még a 
halálnak is életet tud adni. Szinte múzsája a halál. Yilágfelfogására nézve 
feltűnő, hogy a keresztény felfogás nála csaknem egészen figyelmen kívül 
marad. Az ő hitvallása a mindenséget betöltő életakarat. Az újjászületés 
gondolata nála csak az érzéki lé t formának a múl tba s jövőbe való kito-
lását jelenti. Az istenfogalom Ady gondolkodásában nem valami meta-
fizikai eszme. Bűnbána ta utálat tal tölti el lelkét eddigi bűnös élete miat t . 
Utolsóelőtti köteteiben újszerű és rokonszenves vonás háborgó lelkének 
rezignációja és a tisztultabb életörömök keresése. Lelki fejlődésében sok 
nietzschei vonás van. A gyönyöröket hajszoló és a maga übermensch-
voltától megit tasodott Ady telve van Nietsche-féle reminiscentiákkal. Kü-
lönösködő egyénisége rányomja bélyegét költői-nyelvére is. Egyszer parasz-
tosan pongyola, máskor étheri finomságaival lep meg. Költői nyelvét a 
kifejezés módjában bizonyos egyformaság jellemzi. Igazi eredetisége a 
szóelemek összerakásának újságában van és abban, hogy ő nem fogalmak-
kal dolgozik, de képekben gondolkozik. Képei tágkörűek ; a kul tura majd 
minden vívmánya szerepel köztük. Legkedvesebb és leggazdagabb nyelvi 
eszköze : a szóösszetétel. Stílusa mozaikszerűen szakadozott. Verstechnikájá-
ban ütem-tagozódás helyett csak a meghatározott szótagszám ad a sor-
nak formát, azáltal, hogy a sorok ugyanegy versben egyformán szerkesz-
te t t strófákba tömörülnek. 

íme a t a n u l m á n y gondolatmenete, melynek megállapításait lehető-
leg az eredeti fogalmazásban próbál tuk összefoglalni s amelynek egyes 
pont ja i t szerző megfelelő utalásokkal erősíti és világítja meg. E vázlatos 
ismertetésből is lá tni , amiről a könyv elolvasása után mindenki meggyő-
ződhetik, hogy írója kimerítően és komoly elmélyedéssel foglalkozott tár-
gyával, ismeri a kérdésre vonatkozó irodalmat s t isztában van a kri t ikai 
tárgyilagosság követelményeivel. Horvá th Jánosnak Adyról szóló jeles 
tanulmánya után (melynek kitűnően megalapozott fejtegetései, mint látható» 
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szerző is jól ismeri) természetesen kevés újat mond. Munkája azonban 
így sem mondható fölöslegesnek, főkép ha népszerűsítő előadására gon-
dolunk, meg arra , hogy Horvá th dolgozatának megjelenése óta már több 
év telt el, melyeknek költői termését hősével kapcsolatban Loósz Is tván 
szintén figyelembe vette. 

V. M. 

Minay Lajos: Erdélyi János (1814—1868). B u d a p e s t , 1914. 90 l a p . 
Lampel B. Ára 2 korona. 

Szellemi életünk egyik jelentős alakjának emlékezetét új í t ja meg az 
a kis könyv, melyben Minay Lajos az Erdélyi János életére és működé-
sére vonatkozó adatokat áll í totta össze. Szerző, akit büszkeséggel tölt el 
az a tudat, hogy irodalmunk e derék munkását az ő családja fészke, Ung 
vármegye szülöttének mondhat ja , mintegy a kegyelet oltárán óhajt áldozni 
a nagy férfiú születésének százéves fordulója alkalmából. Nemes indítéká-
val összhangban, nagy szeretettel vezeti végig az olvasót hőse pályáján, 
céljához képest mindenütt inkább csak érintve vagy jelezve, mint kifejezve 
a főbb mozzanatok jelentőségét. Maga említi, hogy munkája nem annyira 
kifejtő és magyarázó, min t inkább összefoglaló dolgozat. Arra töreke-
dett — úgymond — hogy benne a történeti előadás uralkodjék és jel-
lemző vonása a hűség s befejezettség legyen. Kétségtelen, hogy müve, 
mely előtt a nagy író fiának, Erdélyi Pálnak bevezető sorai olvashatók, 
nem merítet te ki a tárggyal kapcsolatos kérdéseket. Minthogy azonban 
ezt a szerző maga is tudja, sőt nyíltan meg is mondja, a bíráló részéről 
csak ünneprontó fontoskodás lenne ennek újból való hangsúlyozása. 

V. M. 

Velics László S. J. : Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. I — I I I . f ü z e t . 
Budapest, 1912—1914. 130+162+132 1. Szent István-Társulat kiadása. 

Ez a munka kettős beosztású. Korszakonként tárgyalja a jezsuita-rend 
történetét hazánkban s ezzel párhuzamban adja a kiválóbb régi magyar 
jezsuitáknak nagy gonddal megrajzolt jellemképeit. A régi jezsuiták tör-
ténete szorosan egybeforrt hazánk művelődésének, tudományos életének 
és irodalmának fejlődésével. Ép azért ezek az életrajzok közelebbről érdek-
lik az irodalomtörténettel foglalkozókat is. Szerző azonfelül az egyes 
kötetek végén külön is összefoglalja a jezsuiták irodalmi tevékenységét. 
Legrészletesebb ez az át tekintés a III . fűzet végén, ahol szakok szerint 
vázolja a XVII I . századi jezsuiták irodalmi működését. A nevezetesebb 
íróknak méltatásában többnyire a Pintér-féle irodalomtörténet szerint 
igazodik. 

Szerző — úgy látszik — legalább részben már régebben írta munká-
já t s a jezsuita-rend visszaállításának (1814 augusztus 7.) százéves for-
dulója szolgáltatott most alkalmat a kiadására. í g y Pázmányra és Szántó 
Istvánra vonatkozó néhány újabb adatot a szövegben már nem értékesít-
hetett és csak a mű végén uta l ezekre. Helyenként más fejezeteket is ki 
lehetne még egészíteni egy-egy újabb adattal. TÍMÁR KÁLMÁN. 
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André Levai : Une poésie française en l'honneur de François Rákóczi. 
Réimprimée pa r —. Budapest, 1914. 13 1. Banschburg. 

Bibliofil kiadása, hollandi papiroson, D. Fournaux abbé 1714-ben 
I'árisban megje len t munkájának : «Le prince Bagotzi ou le Modèle d 'un 
véritable héros.» Az alexandrinokban írt vers klasszikus stílusban és 
reminiscentiákkal dicsőíti Rákóczit. Érzelmei, min t Levai megjegyzi, 
egyszersmind kifejezik XIV. Lajos udvarának a fölfogását. 

Új könyvek és füzetek. — l'échi Simon szombatos imádságos könyve. 
Közzéteszik : Gut tmann Mihály és Harmos Sándor. Budapest, 1914. 
VI + 488 1. Kiadja az Izr . Magyar Irodalmi Társulat . — Hagyományok. 
Borbély Mihály mondása u tán . Leírta és jegyzetekkel ellátta : Kálmány 
Lajos. I I . köt. V I I I + 210 1. Kiadja a Néphagyományokat-gyűjtő Társaság. 
Ara 3 kor. — Benedetto Croce : Esztétika. Elmélet és történet. A negye-
dik átnézett kiadás után fordította : Kiss Ernő. Budapest. XVI + 496 1. 
Bényi Károly kiadása. Ara 15 kor. — Arkosi Ferenezi Kálmán: Guzsajas-
ban. Elbeszélések. Budapest, 1914. 244 1. Franklin-Társulat . Ara 4 kor. 
tíiró Lajos : A Serpolette. Budapest, 1914. 1S4 1. Athenaeum-kiadás. Ára 
3'50 kor.—- Wildenbruch: A boszorkány dala s egyéb balladák. Budapest , 
1914. 72 1. Franklin-Társulat . — Persián Kálmán: Az új egyetemek és 
könyvtáraik. Kolozsvár, 1914. 18 1. — Éltes Mátyás : A gyermeki intelligen-
cia vizsgálata. Budapest, 1914. 132 1. Athenaeum-kiadás. Ára 4'50 kor. — 
Moravcsik Gyula: A csodaszarvas mondája a bizánczi Íróknál. Budapest, 
1914. 29 1. (Kny. az E. Ph. K-ből.) — Hasztiné Hévhegyi Rózsi : Eötvös 
aesthetikai álláspontja. Budapest, 1914. 12 1. (Kny. a Bp. Szemléből.) — 
Vértesy Jenő : Macbeth Rómában. Budapest, 1914. 16 1. (Kny. a Célból.) — 
Szegfű Gyula: Felelet a Száműzött Rákóczi dolgában. Budapest, 1914. 
12 1. (Kny. az Akadémiai Értesítőből.) — Upor Geyza: A naukratiszi 
keresztek. Elbeszélés. Temesvár, 1914. 40 1. (Kny. a Temesvári Hírlap-
ból.) — Járosy Dezső: Giuseppe Verdi. 10 1. (Kny. a Magyar Kultúrából.) — 
Olcsó Jókai. 191—200. A lélekidomár. Begény. Öt kötet. Bévai-kiadás. 
Ára 4 kor. — Magyar Könyvtár. 740—742. Coleby-Knoblauch : Az igazgató 
úr. Ford. : Mikes Lajos. 743. Lakatos László : Lancelot és egyéb történe-
tek. 744—745. H a l Godfrey : Miss Semaphore megifjodásának csodás tör-
ténete. Fo rd . : Benedek Marcell. — Olcsó Könyvtár. 1742—45. Márki Sán-
dor : Történet és történetírás. Ára 80 fill. — Brandes : Korok, emberek, 
írások. Ford. Lengyel Géza. Budapest, 1914. 344 1. Bévai-kiadás. Ára 
1-90 kor. — E. M. Dell: A sas útja. Ford. Katinszky Beatrice. Budapest, 
1914. 444 1. Athenaeum-kiadás. Ára 1'90 kor. — Svante Arrhenius : 
A világegyetem élete. Ford. : Polgár Gyula. Budapest, 1914. 238 1. Frankl in-
Társulat. Ára i kor. — G. L. Straehey : A francia irodalom főirányai. 
Átdolgozta Schöpflin Aladár. Budapest, 1914. 168 1. Franklin-Társulat . 
Ára 1'60 kor. 



HIVATALOS NYUGTÁZÁS 
az 1914 dpr. hó 1-töl 1914 május hó l-ig befizetett díjaiéról : 

T a g s á g i díjak 1914-re : Beniács J., Bereoz S., Timár K. (8'50 K), Tol-
nay A., Maczky V., Tóth Gy., Kapossy L., Vincze L., Kovács A., Bászel E., 
Balogh J., (1913: 10 K), Müdner Gy., Nagy S., (8-50), Szegő T., Zolnay D. 
(1913: 6 K), Mikó S., Simon L., Nagy L., Gulyás P., Fischer K., Pőtz E., 
Námesy M., Lux Gy. (5 K), Janovics J., Kőrös E., Marton J., Durkó A., Greksa 
K., Nádai P., Tóth A., Obendorf К., Molnár A., Majornó K. A., Is tók J., Gyulai 
Á. (5 K), Áldásy A., Bayer J., Máthé L., Klebersberg К., Vörösvári F., Vincze 
J., Simonyi Zs., Sík S., K o m i s J., Friedreich E., Trencsényi K , Loosz I., 
Megyesy F., Viszota Gy., Ваков I., Nagy A., Pásztor i M., Demiany E., Bara-
nyai Z. (1912 : б K), Terbócz I., Vadász N., br. Badvánszky B.-nó, br. Badvánszky 
В., br. Badvánszky D., Aczól B. (5 K)Fejes Gy. (1912: 5 K), Haszlinger J . 
(1913: 5 K), Geist A., (6 K), Sallay G., Kiss F., id. В. Vozári Gy., Zádor В., 
Schwarcz K., Kaprinay K., Fó r i s M., Pásthy J., Kreszta В., Bayer А. (6 К), 
Kardeván К . (8 К), Bóth J . (6 К), Trombitás Gy. (6 К), Mátray J . Jánosy 
В., Thaly L., Olgyai В., Freeskay J., Havas I., Kozák L., Jung В., Drodtlef 
К., Mixich L., Reichardt P., Stieglmár R., Takács M., Har tyáni Z., Lehr A., 
Alszeghy Zs., Kovács E. (5 К). Összesen : 869 К. E l ő f i z e t é s i díjak 1 9 1 i - r e : 
Pápai ref. i f j . képző társulat, Kunszentmiklósi réf. g. (10 K), Kőszegi főgimn. 
ig., Zalaegerszegi áll. polg. leányisk. ig., Grill K., Nyitrai főgimnas. ig., Aszódi 
ev. főgimnas. ig., Székesfőváros anyagszertári hivatala (490 K), Budapest X. 
kőbányai áll. főgimn. ig., Kolozsvári m. írod. tört . seminár. ktára, Brassói rk. 
főgimnas. ig., Lévai rk. főgimnas. ig., Dési áll. főgimnas. ig., Szombathelyi 
f. keresk. isk. ig., Beszterczebányai f. keresk. isk. ig., Békési ref. főgimnas. 
ig., Kézdivásárhelyi rk. főgimnas. Temesvári áll. főreálisk. ig. (13-50 К), 
Temesvári áll. főgimnas. ig. (18 К), Félegyházi áll. tanítóképző int. ig. 
Összesen : 771 К 50 f. — Mindösszesen befolyt : 1640 К 50 f. 

Felkérem a Társaság azon t. tagjait, akik tagdijaikkal még hátralékban 
vannak, hogy a hátralékot mielőbb címemre juttatni szíveskedjenek. Alapszabályaink 
7. § -a értelmében a tagdíj az év első negyedében fizetendő be. 

Dr. Agner Lajos, 
a M. Irodalomtörténeti Társaság pénztárosa. 
Budapest, I . ker., Bors-utca 10. sz. П . em. 7. a. 



A MAGYAR I R O D A L O M T Ö R T É N E T I T Á R S A S Á G 

T ISZT IKARA ÉS VÁLASZTMÁNYA. 

Elnök: Beöthy Zsolt. 

Alelnökök: Dézsi Lajoá, Négyesy László, Szász Károly, Zoltvány I rén . 

Titkár: Horváth János. Jegyző: Kéki Lajos. 

Szerkesztő : Pintér Jenő. Pénztáros : Ágner Lajos. 

Tiszteleti tagok : Szilády Áron, f id. Szinnyei József. 

Választmányi tagok : 

Aloxander Bernát 
Alszeghy Zsolt 
Angyal Dávid 
Babits Mihály 
Badics Ferenc 
Bajza József 
Baksay Sándor 
Balassa József 
Baros Gyula 
Bayer József 
Bánóczi József 
Békefi Rémig 
Binder Jenő 
Bleyer Jakab 
Borbély István 
Császár Elemér 
Császár Ernő 
Csűrös Ferenc 
Czapáry László 
Czeizel János 
Elek Oszkár 
Endrődi Sándor 
Erdélyi Pál 

Ferenczy József 
Ferenezi Zoltán 
Gagyhy Dénes 
Gálos Rezső 
Gárdonyi Géza 
Gragger Róbert 
Greksa Kázmér 
Gulyás István 
Gulyás Pál 
Gyöngyösy László 
Gyulai Ágost 
Hajnóczi Iván 
Harsányi Is tván 
Hegedűs Is tván 
Horváth Ferenc 
Imre Lajos 
Imre Sándor 
Jakab Ödön 
Jánosi Béla 
Kapossy Lucián 
Kardos Albert 
Kari Lajos 

Kelemen Béla 
Király György 
Kiss Ernő 
Kőrös Endre 
Kristóf György 
Kürt i Menyhért 
Lehr Albert 
Lengyel Miklós 
Loósz István 
Madarász Flóris 
Miklós Elemér 
Miklós Ferenc 
Nagy József 
Német Károly 
Pais Dezső 
Pap Károly 
Papp Ferenc 
Paulovits Is tván 
Perényi József 
Prónai Antal 
Radó Antal 
Riedl Frigyes 

Schöpflin Aladár 
Sebestyén Gyula 
Szily Kálmán 
Szinger Kornél 
Szinnyei Ferenc 
Tolnai Vilmos 
Tones Gusztáv 
Tordai Ányos 
Vadász Norbert 
Vargha D ámj án 
Varjú Elemér 
Váczy János 
Várdai Béla 
Vende Ernő 
Veress Samu 
Versényi György 
Vértesy Jenő 
Viszota Gyula 
Voinovich Géza 
Wallentinyi Samu 
Weber Ar thu r 
Werner Adolf 
Zlinezky Aladár 

f r a n k l i n - t á r s u l a t n y o m d á j a , 


