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P Á R IS I LE V É L . Anatole France ha
lála óta a francia fővárosban nem em
legették a »Maítre délicieux« nevét oly 
sűrűn, mint most az utóbbi hetek alatt. 
Utóda, Paul Valéry akadémiai szék
foglaló beszéde váltotta ki az irodalom 
berkeiben ezt az Anatole France nevét 
sokat emlegető, heves vitatkozást. 
Azzal, hogy ezen a tradicionális mél
tató beszéden akarva egyetlen egyszer 
sem hangzott el a mester neve, ami pá
ratlan eset akadémiai székfoglalón. 
Ezért zúgott fel utána oly erősen a ba
rátok és az ellenségek/ az tamis et 
détracteurs« hangja. Cikkeket írtak, 
demonstráltak pro és contra.

A  nagy vita igazságmérlegét erősen 
Anatole France barátai felé billentette 
e közben egy értékes könyv. A  Gabriel 
des Hons könyve : «Anatole France et 
Jean Racine, ou la clé de l'art fran
cien.» És sokat használt e könyv meg
jelenésével kapcsolatban rendezett szép 
és_ érdekes kiállítás a mester emlékei
ből. Az ismert bibliofil és kitűnő kiadó 
Berger-Levrault Bd. St. Germain-beli 
könyvesboltjában a minap ért véget 
ez a sikeres kiállítás. Két héten át, 
mint a kútra, a tiszta, üdítő forráshoz, 
úgy jártak oda az emberek. Anatole 
Francé barátai és ellenségei. Nézték, 
megbámulták a halott mester emlé
keit : a portraits-kat, a művészi fény
képeket, a Sacha Guitry mulatságos 
Tíziatát, mely alá a rajzoló azt írta : 
woos voyez, Monsieur Jacques Sión, 
je i ’ai pas osé faire les yeux.« A  becses 
kéziratokat, a ritka kiadásokat, a sok
- - - . megható relikviát, amiket mind 
« "  finom, ízléses elrendezéssel egy 
i - ■ :c befedő bíborbársony sipka kö
rit. - - : t : ~  : sítottak. És mintha most 
a mmstsr fején állott volna ez a ma 

issá vált irodalomtörténeti 
bölcs és komoly rezignáció- 
:e:t ki az emlékek közül, 

tr 5e klődést keltett még egy 
: áj os gyermekkori miniatűr

- tzy egyszerű, szerény tin- 
: ~ ; - yet Az istenek szomju- 

í -ek írásakor használt.
_ ytelen, zöldes üvegre maga 

r rí - re ragasztott egy címkét 
rxsônak e szavaival: »Encre 
sce vertu.* Nagyon szívesen 
" ; í  egy ügyes aktrajzocs-

—  lû t  Victor Hugo, Francé is

tudott és szeretett rajzolni —  egy 
guggoló, összegömbölyödő női aktot, a 
«captive*-ot ; 1913-ban április 9-ikén 
rajzolta Taorminában. Mellette volt 
Jean Yéber ismert karikatúrája, Stein
len portrait-ja, Bourdelle mellszobrá
nak jó reprodukciója —  és az ügyes 
aktrajzocska nem veszített semmit 
köztük.

A  nagy bibliofil szeretettel őrzött 
emlékei otthonosak voltak a könyvek 
közt, mint saját maga, aki hosszú éle
tén keresztül a könyvek társaságában 
érezte a legjobban magát. Itt kegye
lettel és tisztelettel kellett reá gon
dolni és ellenségei sem tehettek más
ként. Ezért őszinte hálával adóznak a 
mester hű tisztelői az emlékeket idéző 
kiállításért Berger-Levrault-nak, a 
megértő könyvbarátnak és Gabriel des 
Hons-nak, a kiváló írónak.

Gondolatainkkal emlékek közt jár
tunk, emlékek és könyvek közt. Emlé
kezzünk tehát arra az elbátortalano- 
dott bámulatra, amit Jules Lemaítre 
érzett és több ízben kifejezett Anatole 
Francé írásaival szemben. »És az a stí
lus !« lelkesedett a »Contemporains«-ek 
írója, —  az a stílus I . . . Finomabb, 
értékesebb vegyülék, mint a korin- 
thusi érc. Benne van Racine, Flaubert, 
Renan, és mégis mindig tisztán Anatole 
France marad. Az ő utolérhetlen egyé
nisége a legteljesebb bájosságban, 
könnyedségben. A  latin géniusznak leg
szebb kivirágozása (»fleur extréme«-je).

És a különféle nemes érc közt, ami 
ezt a hasonlíthatlan vegyüléket képezi, 
Gabriel des Hons a legfőbbet, a legtö
kéletesebbet választotta. Az át nem 
változható aranyat, aracine-i forma és 
tisztaság természetes aranyát. Amit el 
nem ért Jules Lemaítre éleslátása, tu
dományos maliciája, bámulatosan biz
tos kritikája, fejlett ízlése, azt Gabriel 
des Hons bizonytalankodás, ingadozás 
nélkül, intuitív érzékével megtalálta. 
És elemzése közben eltávolította a vé
letlen, a nem fontos elemeket. France 
és Racine összemérő összehasonlításá
ban Gabriel des Hons oly finom, gyön
géd és lelkiismeretes forráskereső, ami
lyet az eddig megszokottak közt nem 
ismerünk.

Talán el fognak majd vitatni tőle 
némely igen finom megfigyelésű össze
hasonlítást. Talán merésznek fogják
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ítélni némelyik megszemélyesítését. De 
meg kell, hogy hajoljanak a bizonyíté
kok dús, erőteljes és mégis hajlékony 
kévéje előtt.

Amikor a műveit tanulmányozta 
Anatole France-nak, akit »un bénédic
tin narquois«-nak neveztek, maga des 
Hons is »rnint furfangos, csalafinta 
bencés« járt el. »Rejtse el tudását és 
mutassa szellemét«, —  mondotta a jó 
Jean Lafontaine a tudóssal beszélve. 
Gabriel des Hons kifinomult, fölényes 
ízlésével alkalmazkodott e tanácshoz : 
tudásának bősége alatt özönlik szelle
mének zuhataga.

»A  szerelem a szépség utáni vágy«,
—  állították a tizenhatodik század pla- 
tonistái. Mindenki tudja, hogy a vágy 
nem más, mint a szerelmesnek óhaja 
magáévá tenni elbűvölésének tárgyát, 
vagyis megsemmisülni bírásában, ami 
egy és ugyanaz. Ma tudjuk Gabriel des 
Hons-tól, hogy Anatole France így 
szerette Racine-t. Hogy több más sze
relmet is táplált és e szerint más tarto
zást is vett magára, erről a Mester né
mely bizalmasa meg van győződve. És 
Gabriel des Hons az első, aki maga is 
azt hiszi, Racine nem magyaráz meg 
mindent a Lys Rouge-bán, az lie des 
Pinguins-ben, a Révolte des Ang’es-ban.

Anatole France ízig-vérig érzőbb és 
érzékibb volt, semhogy egy szerelem
mel megelégedett volna. O, aki a gon
dolat birodalmában annyi eszmét és 
igazságot élvezett, elgondolható lett 
volna az esztétikai igazságokkal és esz
mékkel szemben, amint szárnyait szegi 
vágyainak e végtelenül izgalmas min- 
denségben? Eléggé bizonyít csapodár, 
változást kedvelő természete mellett 
az az alig észrevehető kis vonás, amely- 
lyel a francia nyelvet Amyot és La  
Fontaine nyelvének nevezte. Nem  
lenne akadálya és nem lehetne kivetni
valót találni benne, ha Gabriel des 
Hons kedves és kellemes könyvének 
mintájára műkritikusok írnának akár 
egy : Anatole France és La Fontaine, 
akár Anatole Francé és Voltaire, vagy 
Anatole France és Renan című újabb 
tanulmányt.

De akármennyit próbálkozzunk, ke
ressünk, kutassunk e csábító, érdekes 
utakon, az igazi fölfedezéssel mindig 
Gabriel des Hons-nak fogunk tartozni. 
Akármerre is forduljunk, bizonyságul 
mindig őt kell hívnunk. Az ő módszerét 
kell alkalmaznunk, az ő következteté
seit kikölcsönözni. Az új adatok, ami

ket össze fognak szedni, bizonyára mu
latságosak lesznek egy ideig a rossz- 
indulatúaknak és tápot fognak nyúj
tani a frivol botrány-éhességnek, ami 
a legmagasabb érdeklődésnek a mélyén 
is ott szunnyad.

És amint egyre jobban fogják is
merni a mester műveit, be fognak ha
tolni futó viszonyainak titkaiba. Mu
latni fognak egyik-másik titkos találka 
felfedezésén. És megállapítják a léte
zését több kétségtelen, eddig ismeret
len rokoni köteléknek. De az érdem 
egyedül Gabriel des Hons-é, ő általa 
ismertük meg, ő tette előttünk lükte
tővé e két francia génie mély azonos
ságát. Mintha egy fogamzás hozta 
volna őket létre és egy emlő tején táp
lálkoztak volna : ugyanazok az álmok 
izgatták, ugyanazok a képzeletek része
gítették őket. Elbűvölve ugyanazon 
látományok által, ugyanazon gyönyört 
és élvet merítve : a hangok végtelen 
világából ugyanazt szólaltatták meg az 
élet kiirthatatlan szenvedélyeire, gyöt
relmeire, ami a legmélységesebben em
beri. Egyforma bájjal, egyszerűséggel 
és tökéletes formában fejezték ki.

Annak a maradandó érdeme is Gáb
riel des Hons-é, hogy ő volt az első, aki 
kiszedte az átanyagiasodás törvényé
nek a lényegét és kifejtette belőle a 
bölcseletet. Munkája útmutató az iro
dalomtörténetben.

(Paris.) Kémeri Sándor.

N E M Z E T K Ö Z I  K Ö N Y V M Ű V É 
S ZE T . A  Nemzetközi Könyvművé
szeti Kiállítás 1927 nyarán a könyv- 
barátoknak s a könyvipar min
den tagjának figyelmét magára vonta. 
Korunk termeléséből hihetetlen tömeg
ben hordották ide egybe mindazt, ami 
Gutenberg nemes művészete híveinek 
legnagyobbmérvű okulására és a könyv 
barátainak gyönyörűségére szolgál. 
Noha a mi kiállításunk a világháború 
kitörése folytán oly hirtelen megszakí
tott 1914. évi Bugrával, a lipcsei 
Nemzetközi Könyvészeti Kiállításon 
szereplő anyaggal, mennyiség dolgában 
nem mérkőzhetett, minőség dolgában 
bátran versenyezhet vele. Bár 1914- 
ben is a német könyvművészeknek igen 
előkelő, saját kiállítási területük volt, 
az 1927. évi Nemzetközi Kiállításon 
elfoglalt hely nagysága bizonyítja, hogy 
mily nagy mértékben növekedett meg 
azóta jelentőségük. Az 1914. évi Búgra  
óta, amelyen minden a könyvvel kap



csolatos technikai, kereskedelmi, mű
vészeti, tudományos és grafikai kér
désről összefoglaló, áttekinthető képet 
nyertünk, sem Németországban, sem 
a külföldön nem történt kísérlet arra 
nézve, hogy bemutassák, mi a mű
vészek része a könyv egészéből. Az 
említettem kiállítás egyes nemzeti cso
portjaiban annak idején ugyan minden 
jeles nemet és külföldi művész méltó, 
szépszámú művel volt képviselve, de 
helyileg annyira el voltak egymástól 
sa lú tva . hogy nem lehetett a könyv
művészét akkori állásáról egységes, 
zsszefoglaló képet nyerni, de meg a 
gazdasági érdekeket sem volt szabad 
figyelmen kívül hagyni, úgyhogy a 
művészi gondolat kizárólagos előtérbe 
állításáról szó sem lehetett. Ma pedig 
ez áll a homloktérben. Időközben 
voltak ugyan könyvkiállítások, de eze
ket könyvkereskedők és könyvkiadók 
rendezték, akik a kiadók szerint csopor
tosították a könyveket, most azonban 
a művészek maguk vették kezükbe a 
rendezés munkáját. Ilyképpen tehát 
nem kereskedelmi kiállítást rendeztek, 
hanem olyant, amelyben a művészeté 
az irányítás. így létesült tehát a 
■Könyv műkiállítása«.

A  kiállítást Hugo Steiner (Prága) 
vezetése alatt az 1908 óta fennálló 
Német Könyvművészek Egyesülete (Vé
réin deutscher Buchkünstler) szer
vezi, amely nemcsak a könyvművé
szetben és a könyvgrafikában vezető 
szerepet betöltő német művészeket 
egyesíti magában, hanem a levelező 
tagokként hozzátartozó legnevesebb 
külföldi könyvművészek útján a nem
zetközi érintkezésben is kitűnő össze
köttetések felett rendelkezik. Ez az 
egyesület, mely csak saját lelkiismere
tének felel művéért, minden gazdasági 
szempontot kizárt vállalkozásából s így 
biztosította annak kizárólag művészi 
;ellegét. Ezért látjuk e kiállításon a 
. ^szebbjét annak, amit a művészi és a 
gyakorlati könyv szempontjából az 
utolsó évtized termelt, mert korábbi 
időre, korszakunk első felére csak kivé- 

nyúltak vissza. Kiállításra kerül
tek Németország és a külföld legkívá- 

: : k r.y vművészeinek s gyakorlati 
l iw y f  nyomóinak művei, az illusztráló- 
t-  ̂ iiszit 'művészek legkiválóbb alko- 
•_ü íj ;  : n dós rostálás után, a könyvnyo- 
■ á s  legkitűnőbb példái s ehhez csatla- 
*. : xv a a betűművészet, a betűírás és 
:«*: z : mintái. Az érdeklődés éb

rentartását szolgálták ama különféle 
bibliofil és irodalomtörténeti csoportok, 
amelyekre később még visszatérek.

E  kiállítás kioktat bennünket a 
könyv jellegének számtalan sokfélesé
géről. Látunk műveket, amelyekben a 
csökönyösen díszítőkedvű művész
akarat pompázón tomboló munkát 
fejt ki, ezek azok a művek, amelyek 
legjobban mutatják a könyvművész 
énjét. Kissé tovább oly műveket szem
lélünk, amelyek általánosabb, tárgyila
gos stílust képviselnek, azt amely az 
iparszerűségből szeretettel kiindulva, 
keresetlenségével, tartózkodó szerény
ségével a kor stílusának tekinthető. 
Ezek jellemzik a művészi érzékkel 
vezetett kiadói üzemeket. H a  e kiad
ványoknál már nem játszik szerepet az 
anyag értékessége, még sokkal kevésbbé 
játszik a szép és olcsó könyvek típu
sánál, amely tisztán a tipográfia segít
ségével a legszerényebb anyagon is 
művészi hatásokat ér el.

A  kiállítás a lipcsei Szépművészeti 
Múzeum földszintjének harminckilenc 
termét foglalja el. E  régi helyiségeket 
a mai kiállítási technikának megfelelően 
jó beosztással alakították át. A  kiállítá
son tizenkilenc kultúrnemzet vesz részt. 
Egy sem hiányzik sem a régi, sem 
az új kultúrnépek közül, amelyek a 
könyvtermelésben vezetnek. Kerek
szám 1100 könyvművész körülbelül 
20.000 művel jelent meg a kiállításon, 
kik közül a németek 21, a külföldiek 
18 termet foglalnak el.

Először a németekről szólok, kik 
csoportokra s egyes egyéniségekre tagol
tan vannak beosztva. Ez utóbbiakhoz 
tartoznak az úttörők, valamint azok 
az új mesterek, akik már nagyobb 
hatáskört értek el. A  beosztásban 
a típus, szedés, díszítés, kötés szerinti 
rendszert szigorúan keresztülvinni 
ugyan nem lehetett, de azért mégis 
gyakori az eset, hogy az esztétikailag 
rokon anyag helyileg is egymás mellé 
került. A  betűk csoportjának közép
pontjában természetesen Rudolf Koch, 
az írott betű mestere áll, kinek felette 
jellegzetes betűmintái mellett egy való
sággal eredeti betűtípus mintáit látjuk^ 
mely ilyen hártyán is, nagyszabású 
hímzett szőnyegen is. A  műszaki dol
gok iránt érdeklődő meglátja itt, hogy  
készül a betű az öntőműhelyben. Oly 
mesterek kiállításán, mint amilyen 
E. R. Weiss vagyW alter Tiemann, a 
lipcsei akadémia igazgatója, észlelni
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lehet, mily mértékben vesznek erőt 
magán a betűn s ezzel kapcsolatban 
mennyire egyszerűsödik a növényi 
díszítésük jellege. Marcus Behmer és 
Emil Preetorius munkái elárulják, 
mennyire hatott reájuk a betű iránti 
érdeklődésük. Az előbbinél a keleti 
eredetű ornamentika hatását, az 
utóbbinál grafikus leleményességének 
játszi könnyedségét figyelhetjük meg. 
Kiválóan ízlésesek és egységes felfo- 
gásúak Hugó Steiner (Prága) munkái. 
E z a művész egyúttal a fantasztikumok 
kiváló illusztrátora is.

Az illusztrációk súlypontja G. A. 
Mathey külön gyűjteményén van. 
Ő a színes kőnyomat mestere. Kiválóan  
jó ízlésűek Gruner és Kleukens munkái. 
A  könyv anyagszerűségét sugározzák 
magukból Ehmke gazdagon díszített 
művei, melyek még legkisebb részleteik
ben sem tükröznek történeti hatásokat. 
Az illusztrátorok sorából kimagaslanak 
Max Unold, Peter Trumm, Hans Pape, 
Bruno Goldschmidt s mások még, míg 
sokan, köztük Corinth, Slevogt, sőt 
maga Liebermann is, -—  eltekinve 
a céltudatosan karikatúra - grafikát 
művelőktől —  erősen a grafika felé 
hajlanak. A  magas színvonalú illuszt- 
ráció-remek itt is, mint egyáltalában 
mindenütt, felette ritka.

A  könyvtáblák sorában a történelmi 
stílusok hatásától az expresszionista 
szerkesztésig minden irány képviselve 
van. Csak néhány nevet említek a 
sokból mint : Pfaff, Weisse, Dorfner, 
Kersten. A  fiatalokat Heissmann, 
Fuss, Bohn, Tschichold, Möhring kép
viselik. A  kötés díszítésének példái 
azonban annyifelé vannak elszórva, 
hogy egységes képet nem nyerünk 
felőle s a jövőnek képe még mindig 
homályban marad.

A  könyvkötéshez kell a kissé túlmo- 
numentálisra sikerült#Klingspor-gyüj- 
temény könyvtártermét számítanunk, 
amelyben a betűművészet kiváló da
rabjai s egyéni kézikötések, festett 
hártyakötések találhatók. Gerhardt 
Hauptmann külön terme, mely egy
magában is egy Hauptmann-múzeu- 
mot képvisel, a könyvművészet negy
ven esztendejéről ad számot s meglepő 
képsorozatot tár szemünk elé.

Az egyes nemzetek majdnem kivétel 
nélkül külön teremben vannak el
helyezve, ahol jellegzetes sajátságaik 
jól érvényesülnek. Anglia konzervatív, 
de mindig nemes könyvművészetével

szemben ott harsog Oroszország kere
setten mindig újat mutató, plakát- 
szerű művészete. Franciaország a ré
gebben kedvelt rézkarcot eredeti fa
metszeteivel cserélte fel. A  belgák 
kitünően illusztrált könyveket állí
tottak ki. A  hollandusok könyvművé
szetükben a szak- és az anyagszerű
séget domborítják ki. Az északi népek : 
a dánok, norvégek, svédek, finnek 
részint történelmi stílusok enyhe ha
tása alatt, részint finoman népies mo
dorban üdénható munkákat állítottak 
ki. Csehszlovákia (mely helyiségének 
belső díszítését maga végezte) és 
Lengyelország szintén népi hatásokat 
mutat fel. Ausztria remek betűművé
szetével válik ki. Svájc rendkívül 
magas fokon álló könyvművészeti 
technikáját mutatja be. Amerika a 
megszokottat, a rendest szolgáltatja. 
Jobb híján inkább könyvkereskedői, 
mint könyvművészi kiállítás anyagát 
nyújtja.

A  magyarok a katalógusban túl- 
szerényen jelennek meg. Valójában, 
hála Kozma Lajos és Kner Imre 
közreműködésének, igen reprezentatív 
a kiállításuk. Mindkét művész munkás
ságát Németországban már régóta 
nagyrabecsülik. Előbbit metszetszerű 
könyvdíszeiért és címformáiért, utóbbit 
pompás nyomásáért. Tipografiailag 
jellegzetesek Csabai Ékes, Gróf József 
és Jeges Ernő, ez utóbbi tarka, dús 
címformái feltűnők. Az illusztráció 
terén az ismert Divéky mellé elsőrangú 
finom fametszeteikkel s kőrajzaikkal 
Fáy Dezső, Dankó Ödön és Jaschik 
Mária sorakoznak.

Könyvtáblákat Kozma, Végh Gusz
táv, Kner Erzsébet, Jaschik Álmos, 
Ács Géza, Galamb József, Balogh  
László állítottak ki. Munkáikban tör
ténelmi stílusvonatkozások, különösen 
barokk és mór díszítőelemeikben, ész
lelhetők. Szembetűnők a bőrappliká- 
ciós munkák és a festett hártyakötések. 
Amikor a megszokott beosztásokkal 
szakítanak egyik-másik darabnál, az 
írás és a díszítés keresett elosztása 
némi veszedelmet rejt magában. 
De az a mód, amellyel a magyarok a 
könyvművészetben új utakat keresnek, 
kiemeli őket a többi haladó nemzet 
közül s az ő csoportjukat a Könyvmű
vészeti Kiállítás egyik fontos részévé 
tette. A  magyarok még a gyermek
könyvek osztályán (Das Kinderbuch 
aller Völker) is résztvettek s itt különö
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sen figyelemreméltók voltak Fiora 
Margit bájos rajzai, míg Pólya Tibor 
tréfás élű rajzai nagy örömöt okoztak a 
gyermekeknek.

(Lipcse.) Julius Zeitler.

, S Z L O V E N S Z K Ó  I R O D A L M I  
É L E T E .  Egymillió lelket meghaladó 
magyar nemzeti kisebbség keletkezett 
a mai Szlovákia területén, pontosan 
fele a területet lakó szlovák nép 
lélekszámának.

Ez a magyarság Pozsonytól Kőrös
mezőig részint zárt tömbökben, részint 
szórványokban él. A  magyar nyelvi 
többségű városokból Komárom, Léva, 
Érsekújvár, Ipolyság, Losonc, Rima
szombat, Rozsnyó, Kassa, valamint a 
kárpátorosz területen Beregszász, Ung- 
vár, Munkács kerültek ekképpen új 
impérium alá. Maga az államváltozás 
az elvesztett háború ellenére is meg
lepetésszerűen érte a magyarságot, 
amelyből hosszú ideig nem volt képes 
felocsúdni. Első gondolata természe
tesen az önvédelem volt, amely a poli
tikai szervezkedésben nyilvánult meg, 
amennyire ezt a katonai diktatúra 
és az idegen —  francia, olasz —  meg
szálló csapatok lehetővé tették. Ez a 
politikai szervezkedés részint világ
nézeti alapokon részint osztály- és 
foglalkozás szerint ment végbe és szét
tagolta a magyarságot, mely hasztalan 
kívánkozott nemzeti alapon egy min
dent átfogó politikai pártban elhelyez
kedni. Mindez természetesen nem elé
gíthette ki a magyarságot és a nehéz 
viszonyok közt is, amelyben csak a 
magyar sajtónak a cenzúrától letom
pított hangja erősítette az összetarto- 
zandóság érzését, korán fölébredt a 
a magyar kultúra területén való szer
vezkedés szükségességének vágya, amely 
1920 nyarán Komáromban meg is in
dult, de sem erre, sem a későbbi egy
séges kulturális szervezkedésre a cseh
szlovák kormányok nem nyújtottak 
lehetőséget. Ilyen viszonyok közt a 
már meglevő és működésükben nem 
korlátozott kultúrintézmények kere
tein belül indult meg lassan a magyar 
kultúra folyamata és ebből idővel meg
kezdődött az irodalmi élet csendes 
lüktetése is. A  főbb egyesületek közül 
a pozsonyi Toldy Kör, a kassai Kazin
czy Társaság, a komáromi Jókai Egye
sület voltak azok, amelyek kezükbe vet
ték a magyarság vezetését és kulturális 
életszomjának kielégítését.

A  magyar könyv küzdelmes útját 
közvetlen az államfordulat után a Toldy 
Kör kiadásában megjelent U j Auróra 
egyengette, amely körül elsőnek cso
portosultak Szlovenszkónak számot
tevő írói. Jankovics Marcell és Dobai 
János szerkesztők nemes lelkesedése 
nem is akart itt megállni, hanem életre 
kívánta hozni a magyar szépirodalmi 
és kritikai folyóiratot is a magyar 
olvasóközönség összekötő kapcsául, ez 
a törekvésük azonban hajótörést szen
vedett a politikai hatóságok akaratán.

Az irodalmi élet kialakulása lassú 
folyamat, mert gyökerei mélyen nyúl
nak le a nemzeti múlt és jelen talajába. 
A  történelmi adottságok talán Szlo
vákiában sem hiányoztak ehhez, bár 
a mai Szlovenszkó olyan különálló 
politikai és nemzeti életet sohasem élt, 
mint Erdély, ahol a régi hagyományok 
szövedékéből táplálkozott a nemzeti 
lélek akkor is, amikor az unió régen 
történelmi valósággá változott, mivel 
az erdélyi szellem eleven hatóerő gya
nánt élt társadalomban, politikában és 
irodalomban egyaránt. Szlovenszkó kü
lönállásának emlékei sokkal hamarabb 
elmosódtak, holott tudott dolog, hogy 
a X V I— X V II . század Felvidéke terü
letén ébredő szellemi életből kivirág
zott az irodalmi élet is, melynek so
káig Kassa volt a középpontja, míg a 
politikai szálak ezt az országrészt a 
koronázó városhoz, a csonkaország fő
városához, Pozsonyhoz kapcsolták a 
hódoltság korában, sőt később is.

Az irodalmi renaissance Kassa 
felől kezdett felragyogni Kazinczy és 
köréből. Mintha a történelem ismételte 
volna meg önmagát: ismét Kassa jut 
szerephez az önálló útra vergődő ma
gyar irodalmi élet megalapozása körül. 
A  kassai Kazinczy Társaság az, amely 
elsőnek kezd önálló, országos akciókat, 
szervezi a szlovenszkói írókat, majd 
megalakítja a Könyvbarátok Társa
ságát és ezzel az olvasóközönséget is 
egy táborba igyekszik összegyűjteni.

A  szlovenszkói irodalom mögött álló 
alig kilenc esztendő talán még túl 
rövid is volt ahhoz, hogy itt önálló 
irodalmi élet kialakulhasson. Az 1918 
után megjelent magyar könyvek be
hozatala eltiltatván, Szlovenszkó ma
gyar olvasóközönsége sem szépirodalmi, 
sem tudományos folyóiratokhoz nem 
juthatott. Másik oldalról a magyar poli
tikai pártok is korán felismerték a kul
turális élet megteremtésének szüksé
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gességét és ennek irányítására felállí
tották Kassán a ku ltúrreferátu st, amely 
ennek érdekében folytatta tevékenysé
gét. A  nemzeti kultúrák kialakulása 
mindenütt a politika és irodalom egy
másra való hatásának eredménye gya
nánt jelentkezik ; e két erőnek a nem
zeti művelődés eredőjében kell talál
koznia. Az irodalom magában véve 
talán nem is jelenti magát a nemzeti 
művelődést, mert annak csupán egyik 
fontos tényezője, de a fókuszából ki
áradó sugarak a legmesszebb érnek ; 
a további tényezők az általános műve
lődés, melyhez iskolákban és iskolán 
kívül jutnak el a tömegek, és a jó gaz
dasági helyzet, mely az életszínvonal 
feljavítását mozdítja elő. Az igazi 
nemzeti politikának minden államban 
az a feladata, hogy termékenyítőleg 
hasson az irodalmi életre és annak út
jaiból minden akadályt elhárítson.

Ezt a támogatást azonban sem a 
kulturális, sem az irodalmi élet nem 
kaphatta meg teljes mértékben Szlo- 
venszkón az erre hivatott tényezőktől 
és így ezek fejlődése is lassabban in
dult. A  kölcsönhatások, amelyekből 
kialakulhat az irodalmi élet, meddők 
maradtak és legelsősorban hiányzott 
a minden vállalkozáshoz szükséges 
anyagi támaszték ; a szlovenszkói iro
dalom szegényes útravalóval indult. 
Egyedül művelőinek erkölcsi lelkesülése 
volt az, amely híven kitartott mellette 
a legrosszabb napokban is. Kulturális 
közös kapcsa nem lévén a magyar 
közönségnek, azt a pártpolitika tagolta 
szét, bár mindenkor az egységes kul
turális és politikai élet volt az ideálja.

Szlovenszkó irodalmi életének ala
kulására nem kicsinyelhető befolyást 
gyakoroltak azok az ünnepek, amelyek 
egyesítették a szétszórt magyarságot 
a nemzeti irodalom nagyjainak kul
tuszában. Petőfi centennáriumát két
száznál több magyar falu ülte meg 
Szlovákiában és ünnepet rendezett 
a legnagyobb magyar lírikus emlékére 
minden magyar város és minden ma
gyar kultúregylet. Madách Imre cen- 
tennáris emlékünnepe Losoncon orszá
gos kereteket ölt és egybegyűjti a 
magyarság vezetőit. Majd Jókai Mór 
születésének százados évfordulóján a 
szülőváros, Komárom, rendez felejt
hetetlen emlékünnepet a legnagyobb 
magyar mesemondó emlékére, ahol 
az ünnepi harangzúgásban elvegyült 
imádságban a magyarság összességé

nek hangja egybefolyt. Mindezeknek 
elvitathatatlan hatása nemcsak a lel
kesedés fokából volt megállapítható, 
de abból is, hogy ezek az események 
a magyarságnak törhetetlen ragaszko
dását bizonyították a nemzeti múlt
hoz azokkal szemben, akik a modern 
eszmeáramlatoknak minden enged
ményt megtéve, felszámolni hajlandók 
a nemzeti irodalom nagy hagyomá
nyait is.

Ezekre az évekre esik a három ve
zető irodalmi egyesület közül a po
zsonyi Toldy Kör félszázados fenn
állásának gyönyörű emlékünnepe, a 
nagytevékenységű Kazinczy Társaság 
negyedszázados jubileuma és a Jókai 
Egyesület 15 éves fennállása, melyet 
ez utóbbi teljes csendben, az egyesület 
nagynevű alapítójára, Beöthy Zsoltra, 
vezetőire és munkásaira való kegye- 
Ietes emlékezéssel ült meg. Pozsony 
és Kassa egybegyüjtötte az irodalom 
munkásait ünnepeikre és a magyar 
közönség mindenütt arra a megálla
pításra jutott, hogy egyes-egyedül a 
magyar kultúra az, amely a népek 
nagy versenyében fennmaradásunkat 
biztosítani képes, tehát nemzeti köte
lesség az ennek a kultúrának magvát 
tevő irodalom támogatása.

De meg kellett éreznie a magyar 
közönségnek is, hogy megmaradá
sának biztosítéka a nemzeti irodalom 
kifejlődésében rejlik, tehát elsőrendű 
kötelessége azt bármily áldozatok árán 
önálló útra terelni, megerősíteni és a 
saját erejére bízni, hogy ekképpen 
függő viszonyát megszüntetve irodalmi 
divatoktól és irányoktól, azt a saját 
arculatára formálja.

Ebben rejlik Szlovenszkó irodalmi 
életének lényege. Hogy a célhoz még 
eddig nem jutott egészen közel és 
nem alakult ki teljesen az úgynevezett 
szlovenszkói szellem, miként Erdélyben 
az erdélyi szellem, annak számos, ré
szint politikai, részint társadalmi, de 
legfőképpen gazdasági okai vannak, 
eredendő oka pedig az, hogy szerve
zett kultúréletet a szlovenszkói ma
gyarság, önhibáján kívül, még mindig 
nem élhet.

Ezek között a nehéz viszonyok kö
zött onnan érkezett segítség, ahonnan 
arra nem is számított : Berlinből. Egy  
magyar tanárnak, Farkas Gyulá
nak kultúrérzéke kapcsolatot létesí
tett az utódállamok magyar írói ré
szére a Voggenreiter kiadócéggel és



megalakította annak magyar osztályát. 
Ezzel jelentékeny lépést tett előre a 
szlovenszkói magyar irodalom is, mert 
a könyvkiadás gondjait és anyagi ter
heit, ha idegenben is, de biztosítva 
látta. 1923 óta igen sok szlovenszkói 
könyv jelent meg ebben a kiadásban. 
A  Voggenreiterrel történt megálla
podás tette lehetővé, hogy megalakul
hatott a Kazinczy Társaság égisze alatt 
a Könyvbarátok Társasága és végre 
elkezdhette (1926) a szlovenszkói írók 
könyveinek kiadását, amivel újabb 
nagy akadály hárult el a szlovenszkói 
irodalmi élet útjából.

Nyomon követte ezt az írók szervez
kedése. Az első kísérlet volt erre a 
csehszlovákiai magyar hírlapírók szin
dikátusának megalakulása, amellyel 
kapcsolatban, mint annak egyik al
osztálya, alakult meg 1926 pünkösd
jén az írói osztály. Ez a szerv ezet azon
ban a heterogén írói világnézetek miatt 
nem bizonyult tartósnak és így 1927 
májusában a Kazinczy Társaság vette 
a kezébe az ügyet több szerencsével, 
mert e társaság keretében megalakult 
az írói osztály egyelőre 40 taggal. 
Ebben igen kevés kivétellel egyesül
tek Szlovenszkó írói.

Eddigelé azonban még mindig nem 
nyert megoldást a vezető irodalmi 
folyóirat ügye. Mint említettük, a 
pozsonyi Toldy Kör tervezte annak 
kiadását és az ehhez szükséges anyagi 
tőkének is a birtokába jutott, de a 
szükséges hatósági engedélyt nem tudta 
kieszközölni. 1925 májusától kezdve a 
Prágai Magyar Hírlap adott ki minden 
vasárnap irodalmi mellékletet (Magyar 
Vasárnap), melyet Sziltlay Ferenc író, 
kultúrreferens szerkesztett, de ez is 
megszűnt másfél év után. Kísérletek 
magyar szépirodalmi lap kiadására elég 
számmal történtek. A  Pozsonyban meg
jelent Remény, Tűz, Képes Világ után 
az 1926. év őszén megindult Szeredai 
Gruber Károly szerkesztésében Az 
Este című színházi, művészeti és kri
tikai folyóirat, de nem állván mögötte 
tőke, hamarosan megszűnt. Most H a j
nal címen történik újabb kísérlet. 
Kassán a megszűnt U j Élet után U j 
Társaság című szépirodalmi és ismeret- 
terjesztő lap jelenik meg, de mindezek 
a kísérletek nem teszik nélkülözhetővé 
egy komoly irodalmi lap megindítását, 
mely a szlovenszkói irodalom standard 
folyóirata és fóruma és egyben az írók 
anyagi támasztéka is lehetne.

Az irodalmi lap hiányát igyekeznek 
a nagyobb lapok pótolni, melyek körül 
írói gárdák csoportosulnak. A  szlo
venszkói magyarságnak hat napilapja 
van : a Prágában megjelenő Prágai 
Magyar Hírlap, a pozsonyi Híradó, 
Magyar Újság, A  Reggel, a Kassán 
megjelenő Kassai Napló és Kassai 
Újság. Megszűnt magyar napilap 
A  Hírek (Komárom). Hetilapok : a 
Komáromi Lapok (hetenként három
szor), Érsekújvár és Vidéke, a Léván  
megjelenő Bars, a rimaszombati Gömör 
és a Rimavölgye, a rozsnyói Sajóvidék, 
a nyitrai Nyitravármegye, Nyitramegyei 
Szemle, Nyitra-Vágvölgyi Lap, & Losonci 
Hírlap és Magyar Közlöny (Losonc), 
az eperjesi U j Világ és az iglói Szepesi 
Hírlap, s Az őrszem.

Kárpátoroszországban Ungvárt jele
nik meg az U j Közlöny napilap, a Ruszin- 
szkói Magyar Hírlap, korábban napilap, 
most hetilap, Határszéli Újság, Kárpáti 
Futár, Kárpáti Híradó, Ruszinszkói 
Magyar Gazda. Beregszászon a _Bereg, 
Munkácson a Munkács és az Őslakos.

A  könyvkiadás ügye ezidőszerint 
még csak a Kazinczy Társaság pro- 
grammját alkotja, de nemsok idő 
múlva többi irodalmi társaságunk is 
foglalkozni fog vele, amint az olvasók 
tábora növekedni fog és az anyagi 
eszközök fokozottabb mértékben álla
nak rendelkezésükre. A  kassai Renais
sance magyar kultúregylet már koráb
ban tett kísérletet könyvek kiadására. 
Irodalmi egyesületeink közül, mint azt 
említettük, a Toldy Kör minden év
ben kiadja az U j Aurórát, de minden 
évben pályadíjakat is tűz ki költe
ményre, elbeszélésre, történeti novel
lára és regényre, a kassai Kazinczy 
Társaság társadalmi regényre, a Jókai 
Egyesület költeményre, Jókai-élet
rajzra és Jókai-essay-re. Pályadíjat 
tűzött ki Jókai centennáriuma alkal
mából a magyar pártok központi iro
dája is Jókai tanulmányra, 1927-ben 
történeti tanulmányra; a Híradó, po
zsonyi napilap, pedig a magyarok tör
ténetének megírására. Ezek a pályá
zatok nemcsak kielégítő eredménnyel 
záródtak, de sok alkalommal abszolút 
irodalmi értékekhez is juttatták a pá
lyázatok kitűzőit. A  Híradó a magyar 
nemzet történet megírására kiírt pályá
zatára Erdélyi László szegedi egyetemi 
tanár nyerte el az első díjat és pálya
díjat nyertek Magyar Győző pozsonyi és 
Hajdú Lukács komáromi tanárok művei.



A  következő számban nyujtjuk a 
felvidéki magyar irodalom pontos 
könyvészetét s ismertetjük ez iroda
lom kiválóbb újdonságait : Mécs László 
s Ölvedi László költeményköteteit s 
Jankovics Marcell novelláskönyvét és 
Falu Tamás regényét.

Röviden szólanunk kell Szlovenszkó 
színészetéről is. Két színtársulat mű
ködik a magyar városokban : az
egyik a pozsony-kassai, mely nyolc 
éven át Faragó Ödön igazgatása 
alatt, most pedig Iván Sándor veze
tése alatt áll. Ez a társulat Pozsony, 
Kassa, Érsekújvár, Komárom, Léva, 
Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó váro
sokban működik. A  másik színtársulat 
Ruszinszkó területén Ungvár, Bereg
szász, Munkács, Nagyszőllős városok
ban játszik és ezidőszerint való igaz
gatója Polgár Károly, a pozsonyi vá
rosi színház volt igazgatója. Azelőtt 
Horváth Kálmán társulata működött 
ezen a területen 1926-ig.

Pár éven keresztül, mint második 
társulat, Földessy Sándor délszlovensz- 
kói színtársulata működött a kisebb 
városokban (Dunaszerdahely, Somorja, 
Ipolyság, Párkány, Nagymihály, Gál- 
szécs stb.), ezidőszerint mint kamara
társulat él nehéz viszonyok között.

A  színészet támogatására megala
kult 1925. évben a Szlovenszkói Szín
pártoló Egylet Kassa székhellyel, mely
nek Pozsony, Komárom, Léva, Losonc 
és más városokban vannak fiókjai. 
Elnöke Forgách Antal gróf, ügyvezető
igazgatója Keller Imre.

A  képzőművészet terén a Szlovensz- 
kón élő magyar művészek részben a 
szlovenszkói művészegylethez ( Jednota) 
csatlakoztak, mely Besztercebányán 
alakult meg. Művészegyesületek mű
ködnek még Pozsonyban és Komárom
ban. Rendszeres műtárlatok Pozsony, 
Kassa és Komárom városokban van
nak, de a festőművészek időnként 
más városokban is rendeznek tárlato
kat. A  nevesebb szlovenszkói festő
művészek : Angyal Géza (Körmöcbá
nya), Bánó Dezső, Jordán Miklós 
(Éperjes), Basilides Barna és Sándor 
(Komárom), Flache Gyula (Beszterce
bánya), Boruth Andor (Tátraszéplak), 
Gerő Gusztáv, Gyurkovics Ferenc (Lo 
sonc), Harmos Károly, Reichental Fe
renc, Nagy Márton, Zenhardt György 
(Komárom), LIalász-Hradil Elemér 
(Kassa), Gwerck Ödön (Selmecbánya), 
íjász Gyula (Ungvár), Dömény László,

Bánsághy Vince, Hermély Viktor (K ör
möcbánya), Kőszeghy-Winkler Elemér 
(Lőcse), Markovits Jenő (Rimaszom
bat), Mousson Tivadar (Nagymihály), 
Schurmann Miksa, Schüle Gusztáv 
(Nyitra), Somos Jenő, Schubert Ede, 
Weyde Gizella (Pozsony), Tichy K ál
mán (Rozsnyó) és mások. Szobrász- 
művészek : Berecz Gyula (Komárom), 
Rigele Alajos (Pozsony), Maell Ede, 
Muhrmann József, Hitzer Róbert 
(Léva).

E  sorok célja volt lehetőleg teljes 
képet nyújtani Szlovenszkó irodalmi 
mozgalmairól és a belekapcsolódó mű
vészi viszonyokról.

A  felsorolt adatok azt mutatják, 
hogy a szlovenszkói magyar irodalom 
eleven valóság, mellyel a jövőben szá
molni kell. Tagadhatatlan, hogy az 
első évek az irodalmi élet ingadozásait 
mutatják, de ennek megítélésénél nem 
szabad felednünk azt, hogy az állam
változás előtti vidéki irodalom a buda
pesti irodalmi középpontnak vetülete 
volt csupán, ahhoz, hogy egy ország
részben irodalmi élet alakuljon ki az 
írók jóakaratán és tehetségén kivül, 
még más tényezőkre is van szükség.

A  szlovenszkói magyar irodalom ta
lán még gyermekcipőit szaggatja ma, 
határozott célkitűzései fel nem ismer
hetők, de nem tagadható meg össze
függése a történelmi korral, amelyben 
született és életre kapott. Ez az” iro
dalom most már meg fog állani a saját 
lábán is ; sok a biztató ígéret, hogy ha 
a viszonyok kedvezőbbre fordulnak, 
akkor elszigeteltségben való élése elle
nére is maradandó becsű alkotásokkal 
járul a magyar nemzeti irodalom és a 
magyar kultúra erősségének kiépíté
séhez.

Ennek az volna egyik előfeltétele, 
ha a Szlovenszkói Magyar Kultúr- 
egylet alapszabályait a kormány látta- 
mozná. Ez az egyesület 1925 július 
havában Komáromban alakult azzal 
a céllal, hogy a magyar irodalmat tá
mogassa, a könyvkiadás ügyét vállalja 
és a falu kultúráját a legmesszebbmenő 
módon felkarolja.

Szlovenszkó írói a való élettel és 
annak adottságaival való kapcsolatot 
keresik. Az irodalom művelőinek össze 
kell forrniok a múlttal és annak hagyo
mányaival, ha sikerrel akarnak dol
gozni a magyar jövőn. Irodalom és 
irodalmi élet kultúrát és szervezett
séget föltételeznek ; magasabb művelt



séget és bizonyos gazdasági jólétet. 
Ezek biztosítása csak részben az írók 
feladata, a másik részét a társadalom
nak kell kiharcolnia. Viszont az iro
dalmi élet kialakulásához nem elég az 
abszolút irodalmi kritika, mely a gon
dos szelekciót hangsúlyozza legelső- 
sorban a dilettantizmussal szemben ; 
ez korán leforrázná a még zsenge iro
dalmi vetéseket. Inkább a jóakaratú 
támogatásra és az érdeklődésre tarthat 
számot, amely idővel kitermeli magá
ból az objektív kritikát is, miután meg
erősítette ennek az irodalmi életnek az 
alapjait és biztosította megmaradását.

Alapi] Gyula.

A Z  E R D É L Y I  K Ö N Y V . Az ország
határok megváltozása után az erdé
lyi szépirodalom éveken át folyóirat- 
formában kereste a maga kifejeződését. 
Folyóiratok születtek, buktak, s a 
folyóirat szükségletei : sok vers, no
vella, essav, ezekben az időkben iro
dalmunknak valami Urai. könnyed és 
kurtalélekzetü jelleget kölcsönöztek, 
annak ellenére, hogy Erdély mindig 
inkább bő epikai mondanivalók szá
mára bizonyult televénynek. A  kép 
tehát hamis volt. Szerencsére rövide
sen el is enyészett, legalább is elveszí
tette egyeduralmi jellegét. Ez pedig 
úgy történt, hogy amint íróink mű
ködése kialakult, jelentkeztek az ol
vasók is, akikre az erdélyi írás támasz
kodhatott.

Az olvasók száma kisebb volt annál, 
hogy rá egy olcsó, de tartalmas folyó
iratot építeni lehessen. Viszont ugyan
ez a számú olvasóközönség elegendő 
ahhoz, hogy évente 20— 30 erdélyi 
könyv megvásárlásával állandó, meg
bízható s az erdélyi irodalommal ele
ven kapcsolatot tartó támaszunk le
gyen.

Jelenleg nincsen egyetlen nívós és 
egyben rentábilis szépirodalmi folyó
iratunk sem. Van ellenben egy életre
való könyvvállalatunk, mégpedig az 
erdélyi írók szabad munkaközösségé
nek tulajdonában. Ez a vállalat, mely 
gazdaságilag is jövedelmező, évente 
10— 15— 20 könyvet ad ki. A  válla
lat, az ú. n. Szépmíves Céh, — - tekin
tettel arra, hogy a romániai magyar 
írók színe-javát foglalja egybe -—  egy
előre elvileg kimondotta, hogy csakis 
erdélyi írók munkáit adja ki s csupán 
eredeti kéziratokat, nem pedig fordí
tásokat.

Magától értetődik, hogy a Szép
míves Céh kiadványain kívül is szép 
számmal jelennek meg könyveink, el
vétve más kiadók, például a kolozs
vári Minerva, de főként az írók saját 
kiadásában vagy budapesti könyv
kiadóknál. Nem lesz talán érdektelen 
felsorolni azt a néhány könyvet, amely
nek olvasottsága Erdélyben a leg- 
fokozottabb a kiadók szerint. Meg
jelenésük sorrendjében :

Berde Mária Haláltánc. (Regény. 
Athenaeum. Budapest.) Áprily Lajos 
Versei. (Saját kiadás.) Reményik Sán
dor Egy eszme indul. (Versek. Studium. 
Budapest.) Tabéry Géza Szarvasbika. 
(Regény. Athenaeum. Budapest.) Kós 
Károly Varjú nemzetség. (Regény. Szép
míves Céh.) Ligeti Ernő Fel a bakra! 
(Regény. Szépmíves Céh.) Makkai Sán
dor Ördögszekér. (Regény. Szépmíves 
Céh.) Nagy Dániel Cirkusz. (Regény. 
Szépmíves Céh.) P. Gulácsy Irén 
Hamueső. (Regény. Szépmíves Céh.) 
Gyallay Domokos Vaskenyéren. (Re
gény. Minerva. Kolozsvár.) Szántó 
György Bábel tornya. (Regény. Brassói 
Lapok kiadása.) P. Gulácsy Irén Fekete 
vőlegények. (Regény. Singer és W o lf-  
ner. Budapest.) Kádár Imre Nászrepü
lés. (Regény. Szépmíves Céh.) Makkai 
Sándor Magyar fa sorsa. (Tanulmány. 
Szépmíves Céh.) Tabéry Géza Tűz
madár. (Regény. Szépmíves Céh.)

E  semmi esetre sem kimerítő könyv
szemléből is megállapítható, hogy ez
időszerint az erdélyi könyvtermelés 
hangsúlya a regényen van s hogy 
könyveink nagy része az írók köz
tulajdonában levő Szépmíves Céh kiad
ványai. Erősen propagálja a Céh köny
veinek publicitását az utóbbi időben 
a Helikon néven ismert mozgalom.

A  Helikon és a Szépmíves Céh, ha 
írótagjait személyek szerint vesszük : 
egy és ugyanazon tömörülés.

Múlt év nyarán báró Kemény János 
marosvécsi kastélyában néhánynapos 
vendégeskedésre volt hivatalos az a 
28 erdélyi magyar író, aki ott a Heli- 
kon-1 megalapította s aki a Szépmíves 
Céhet átvette. A  Helikon az írók világ
nézetére való tekintet nélkül : a mai 
értékes erdélyi magyar írók szabad
szövetsége.

Az  elmúlt tél folyamán Nagyvá
radon, Aradon, Temesvárt, Tordán, 
Marosvásárhelyt estélyeket rendezett. 
Estélyein csak saját kebelébe tartózd 
írók vettek részt, tehát ugyanazok az.
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írók, akiknek könyveit a Szépmíves 
Céh kiadványaiban kapja az olvasó. 
Részint a magyar szónak, részint az 
erdélyi író egyre növekvő presztízsének 
kijáró megbecsülésből, de ne tagadjuk : 
másrészt annak a lelkes főúri csoport
nak társadalmi súlyából is, amely ez 
estélyekre tüntető módon kísérte íe az 
írókat, a Helikon-estélyek mindenhol 
a közönség legnagyobb érdeklődése 
mellett zajlottak le. (Egyedül Maros- 
vásárhelyen több mint ezernégyszáz 
ember hallgatta meg a Helikon-estélyt.)

Az erdélyi magyar könyv terjedé
sének, olvasottságának fokozódásából 
tehát derekas rész tudható be a Heli
konnak is.

Azonban a népszerűség igazi, benső 
rúgója az író mondanivalója. Az a 
mondanivaló, ami mai helyzetében a 
mai erdélyi magyar olvasónak sokszor 
vigasztalás, gyakran fájdalmának meg
szólaltatása, mindenesetre pedig pro
blémája. Regényeink túlnyomó több
sége vagy történelmi, vagy úgyneve
zett kisebbségi regény. Fentebb 11 
regényt említettem fel a kiadók sze
rinti osztályozásnál. E  11 regény közül 
6 a történelmi regény formájában tépe- 
lődik sorsunkkal, 3 pedig az aktualitás 
frisseségével markol jelen helyzetünk 
megoldhatlan kérdéseibe. Tabéry Géza.

A  V A J D A S Á G I M A G Y A R  IR O 
D A LO M  ÉS K Ö N Y V K IA D Á S . Amikor 
a vajdasági magyar könyvkiadásról 
akarunk írni, talán azt kellene első
sorban megértetni, hogy milyen ember- 
feletti munkát végeztek azok, akik az 
első vajdasági magyar könyveket az 
olvasó kezébe adták. A  Budapesttől 
elszakadt vajdasági magyar írók hama
rosan új munkához kezdtek, az új 
irodalmi megmozdulás központja is 
kialakult Szabadkán, de nem akadt 
kiadó, aki meg merte volna koc
káztatni a lehetetlennek látszó t : a 
vajdasági magyar írók könyveinek ki
adását.

Az a néhány magyar tollforgató, 
akit a Bácska és Bánát földjéhez köt 
végzete, nem csüggedt. Az úttörők 
szent lelkességével és önzetlenségével 
dolgoztak a jugoszláviai magyar írók 
éveken keresztül, bátran és minden 
kockázattal leszámolva a saját költsé
gükön adták ki első könyveiket, haszon 
nélkül, sőt ráfizetve vállalkozásukra, 
de mégis megvetették az alapját a va j
dasági magyar könyvkiadásnak. Az

eddig végzett munka legfontosabb 
eredménye az, hogy legyűrték az olvasó- 
közönség közönyét. Az olvasó már nem 
fogadja közönnyel vagy idegenkedéssel 
a vajdasági magyar író könyvét és ez 
az erkölcsi sikeren túl azzal az örven
detes ígérettel is biztat, hogy a vajda
sági könyvkiadás hamarosan üzletnek 
sem lesz a legrosszabb. A  szó szo
ros értelmében vett magyar könyv
kiadóvállalat még ma sincs a Vajda
ságban, de a szabadkai Minerva könyv- 
és lapkiadó részvénytársaság az utóbbi 
időben már mind gyakrabban jelentet 
meg magyar könyveket, sőt elvétve 
budapesti kiadók 'is érdeklődnek már 
a vajdasági magyar írók munkái iránt.

Ennek az irodalomnak igazi érték
mérője Milkó Izidor (Baedeker), az 
utódállamokban élő legkitűnőbb ma
gyar írók egyike. Milkó Izidor neve és 
munkássága túlnő a Vajdaság határain 
és inkább a magyar irodalom kereteibe 
tartozik. A  vajdasági írók nesztorának 
neve és értékes munkássága, tanult- 
sága, finom ízlése és tehetsége hivatott 
egyedül a vajdasági magyar írók és 
olvasók nevelésére. Csak természetes, 
hogy a vajdasági magyar könyvkiadás 
életrekeltésében is az övé a vezető 
szerep és hogy egymaga adott annyi 
könyvet a jugoszláviai magyar olvasók
nak az utóbbi években, mint az összes 
vajdasági írók együttvéve. H at könyve 
jelent meg az elmúlt esztendőben egy
szerre és hogy ez ma milyen teljesít
mény, azt nem kell külön méltatni. 
A  hat kötet a következő : Baedeker 
írásaiból novellisztikus és komoly íráso
kat foglal egy kötetbe, az Asszonyok 
novellák gyűjteménye, A  miniszter 
barátja derűs történeteket ad, a Spe- 
kuláné és társai a műveletlen hadi
gazdagok ragyogó szatírája, a Firenzei 
eset hosszabb elbeszéléseket tartalmaz, 
és az írók és könyvek a magyar irodalom 
■néhány kiválóságáról ad értékes képet, 
és könyvekről, írásokról mond figye
lemreméltó dolgokat. E  hat nagysikerű 
könyv után most Milkó Izidor legújabb 
kötete hagyta el a sajtót Retten cím
mel. Ez a könyv történelmi miniatűrö
ket ad, a világirodalom és a történelem 
nagyjait szólaltatja meg úgy, hogy 
nemcsak a megszólaltatott nagyokról 
ad képet, hanem arról a korról is, 
amelyben éltek. A  kiváló írónak ez 
talán legértékesebb kötete, a vajda
sági magyar irodalomnak pedig bi
zonnyal büszkesége.



Utána elsősorban Radó Imrét kell 
említeni. Évekkel ezelőtt jelent meg 
az annexió korában játszó, színes mese- 
szövésű regénye, a Riport, és ezt nyo
mon követte a múlt évben a budapesti 
Panthéon kiadásában megjelent Az 
akarat szárnyán című regénye, amely 
egy nagybanknak adja megdöbbentően 
hű keresztmetszetét és egy száguldó 
karriernek izgalmas történetét. Radó 
Imre finom elbeszélő tehetsége is túl
nőtt már a Vajdaság keretein és az 
egyetemes magyar irodalom értéke. 
Szenteleky Kornél izmos tehetsége is 
vezető és tanító szerepre hivatott a 
Vajdaságban. A  budapesti Táltos kiadá
sában még 1920-ban jelent meg Ke
sergő szerelem című lírai regénye, egy 
újságíró és egy szerencsétlen sorsú 
asszony halk szerelmi története, leg
utóbbi kötete 1 1' :. fáj a: élet) pedig 
szubjektív írásait, finom hangulatait 
foglalja magában. Szenteleky ezenkívül 
széleslátókörű kritikus és vers-fordi- 
tásai is említé'reméltóak. A  Becskere
ken élő halk és finomszavú Borsodi 
Lajosnak Álarcosbál és Kirakat címen 
jelent meg két könyve.

A  fiatalok közül elsősorban Tamás 
Istvánt kell megemlíteni. Nagyon izmos 
tehetség és jelentős ígérete az új ma
gyar irodalomnak. Fekete majális című 
első verskötetében a háború utáni 
húszéveseket szólaltatja meg új han
gon, sokszor merészen, de mindig figye- 
lemreméltóan. U jabb  könyve (Öt világ
rész a Szajna partján) pedig Párisban 
élő írókról, művészekről és politikusok
ról ad művészi portrait-kat. Tehetséges 
fiatal költő Csuka Zoltán is, akinek 
már több verskötete jelent meg. A  leg
modernebb költői irány képviselője úgy 
korábbi verseiben, mint Esztendők ütő
erén című legutóbbi kötetében. A  V a j
daság egyik legfinomabb ízlésű lírikusa 
Ambrus Balázs ; Koszorú című köteté
ben gyűjtötte össze verseit és figye
lemreméltók műfordításai is.

A  többiek is nagy lelkesedéssel és a 
legjobb szándékkal járulnak hozzá a 
vajdasági magyar irodalom előrevite- 
léhez. Havas Emil A fehér lapon cím
mel regényét adta ki, Szántó Róbert, 
a szabadkai papköltő Vérző tavasz cím
mel verskötetet és A  próféta szerelme 
címen novelláskönyvet adott' a vajda

sági olvasóknak, Debreczeni József és 
Graber János versköteteket adtak ki, 
Arányi Jenőnek pedig Amiről álmo
dunk címmel novelláskötete jelent meg.

Figyelemreméltó tudományos mun
kásságot fejt ki Farkas Geiza, akinek 
legutóbbi (M i  tetszik és miért) című 
könyve a lélektani esztétika érdekes 
kísérlete, és komoly mondanivalói van
nak Aszlányi Dezsőnek is. Nagyon  
érdekes munka Grób Imre Hét év 
Szibériában című Budapesten meg
jelent könyve, amely írói eszközökkel 
ad nagyszerű képet a magyar hadi
foglyok oroszországi szenvedéseiről. Az  
ifjúsági irodalom is szóhoz jutott már 
a Vajdaságban P. Gergely Boriska 
meséskönyvével.

Mint a legérdekesebb kísérletről kell 
végül megemlékezni a Dettre János 
és Radó Imre szerkesztésében meg
jelent Vajdasági magyar írók alma- 
nachjáról, amely 1924-ben elsőízben 
adott teljes képet a vajdasági magyar 
irodalomról, egy kötetbe gyűjtve össze 
a vajdasági magyar tehetségeket. 
Ugyanezt a célt szolgálta a Bácsmegyei 
Napló jubiláris almanachja is. A  fel
sorolás teljessége kedvéért meg kell 
említeni, hogy Ut címmel az aktivista 
irány körül csoportosuló fiatal költők 
egy ideig folyóiratot adtak ki, és Revü 
címmel színházi és irodalmi hetilap 
jelent meg rövid ideig, a vajdasági 
irodalmat reprezentáló komoly magyar 
irodalmi folyóirat azonban még nem 
tudott megszületni.

Az eddig némaságra ítélt tehetsége
ket az eddigi tervek szerint hamarosan 
támogatni fogja az érvényesülés útján 
a Könyvbarátok Egyesülete, amely most 
van alakulóban a Vajdaságban. Az 
akció kezdeményezői kellő számú tag 
gyűjtésével biztosítani akarják éven- 
kint három-négy irodalmi becsű könyv 
kiadását már új eszten dőtől kezdve. 
Ez az alakulás egyrészt az eddig ma
gukra hagyott írók munkáját fogja 
megkönnyíteni, másrészt végre hozzá
értő kezekre fogja bízni a kiadandó 
könyvek megválogatását úgy, hogy a 
kisebbségi magyar irodalomnak és könyv
kiadásnak a vajúdó és utakat kereső 
lázas esztendők után ezzel talán új 
korszaka nyílik meg Jugoszláviában.

László Ferenc.



K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K

P E D A G Ó G IA I ÉS T A N K Ö N Y V -  
K IÁ L L ÍT Á S . A  pedagógiai és tan
könyvkiállítás, amelyet a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium pünkösd
kor rendezett a Nemzeti Múzeum dísz
termében és kupolacsarnokában, méltó 
kifejezője volt a magyar iskolák nem
zeti lélekkel áthatott szellemének. Az 
iskolák belső élete virult ki előttünk. 
Ez a belső élet azonban több az isko
lák életénél, mert a nemzet életereje 
lélekzett bennük : a munkás jelen és 
a diadalmas jövendő.

A  kiállítás rendezői a magyar isko
lák alkotómunkáját, a könnyebb át
tekintés céljából, osztályozták, rend
szerbe foglalták ; különválasztották az 
egyes iskolatípusokat, a fiú- és a leány
növendékek alkotásait, a tanügyi fér
fiak munkájának dokumentumait, a 
tankönyvirodalom fejlődését és mind
azt, ami a pedagógiai kiállítás keretét 
megtöltötte mély tartalommal.

Az elemi népiskolai tankönyvek, a 
kiadóra való tekintet nélkül, osztályok 
szerint csoportosítva a Magyar Nem
zeti Múzeum kupolacsarnokában vol
tak kiállítva. A  könyvek itt szerves 
kapcsolatba illeszkedtek az elemi is
kolai rész páratlanul gazdag pedagógiai 
anyagával : a tananyagbeosztásokkal, 
a tanítási tervezetekkel és javaslatok
kal, a tanulók írásbeli dolgozataival 
és rajzaival, valamint az intenzív 
szemléltetés sokféle eszközével.

E  teremben találtuk kronologikus 
sorrendben kiállítva a mohácsi vész
től 1925-ig megjelent összes magyar
országi kiadású ábécéket. E  kultúr
történeti vonatkozású csoportnak mint
egy folytatását adta a teremben kiállí
tott elemi iskolai tankönyvek tömege. 
Tanulságos összehasonlításra adott ez 
alkalmat. Örömmel állapíthatta meg 
mindenki, hogy különösen az ábécés és 
olvasókönyveknek, de az egyes köz
ismereti tárgyak tankönyveinek is a tar
talmi értéke mennyire növekedett. Az 
engedélyezett elemi iskolai tankönyv
kiadványok csökkentett számával for
dított arányban áll az engedélyezettek
nek pedagógiai szempontból meglepően 
magasra lendült minősége. Átgondolt 
rendszeresség, metodikai jártasság ; az 
erkölcsi és értelmi nevelés céljai felé 
való tudatos törekvés, a gyermek lelki 
életét és szellemi fejlettségét figyelembe

vevő bölcs mérséklet s végül az elemi 
iskolai oktatásra vonatkozó új tan
terv intenciói szerint a gazdag tárgyi 
anyag nagy pedagógiai készültséggel 
való kiválogatása és csoportosítása 
annyira mássá, a gyermeki lélekhez 
közelebb esővé teszi ezeket a könyve
ket, hogy egyáltalában nem csodál
kozhatunk azon, miért alkalmasabbak 
ezek az iskolai használatra, mint a 
régiek, amelyek között sok kiváló is 
volt, de selejtes is fölös számmal.

A  tankönyvek, de különösen az 
ábécés könyvek művészies kiállítása 
és gazdag illusztrálása különösen meg
lepett mindenkit. Meleg, derűs színek, 
kedves tárgyakat, alakokat, jelenete
ket és élményeket ábrázoló képek 
mosolyognak ezekből felénk.

Különösen ki kell emelnünk néhány 
előkelő magyar könyvkiadóvállalatot, 
megemlítve á kiállításon szerepelt alaki 
és tartalmi szempontból mintaszerű 
elemi iskolai tankönyveinket.

A  Szent István-Társulat tankönyv
kiállításának legkiemelkedőbb része a 
katholikus iskolák számára kiadott, az 
új püspöki tanterv alapján készült 22  
darabból álló teljes tankönyvsorozata. 
A  tankönyveket, az A B C  (Betűvetés) 
kivételével, országosan szervezett szer
kesztő- és bírálóbizottság állította össze.

A  Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
elemi iskolai tankönyvei közül különö
sen kitűnt Urhegyi— Voinovich— Móra 
•— Szentiványi : A  Betűország első, má
sodik, harmadik, negyedik, ötödik és 
hatodik Virágoskertje. Az olvasmányok 
összeválogatása nagy gonddal történt. 
Nem ötletszerű mesék, hanem gyöngy
szemek jeles íróinkból összeválogatva, 
úgyhogy a gyermek már legelső olvas
mányaiban valódi népmesékben gyö
nyörködhetik, s Petőfi Sándor, Arany  
János, Czuczor Gergely, Gyulai Pál, 
Hermann Ottó, Herczeg Ferenc, Gár
donyi Géza, Szász Károly és Móra Fe
renc nevével és munkáival találkozik.

Külön lapra tartozik a Betűország 
illusztratív anyaga. A  Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda e téren is úttörő 
munkát végzett s a legtökéletesebbet 
adta, amit csak magyar nyomdában, 
magyar kezek előállítani tudnak. Min
den kép külön a gyermek szívéhez nő, 
és milyen egyszerű eszközökkel éri el 
a művész ezt a hatást. Megterhelő
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részletezés nélkül, egy-egy színes folt
tal, egy-egy kifejező vonallal minde
nütt eltalálja a jellemzőt, a lényegest 
és azt mesteri módon kidomborítja. 
A  művész itt módszeres pedagógiai 
munkát végzett és nagyszerűen ér
vényre tudta itt juttatni a tanítás 
egyik sarkalatos követelményét : a
szemléltetést. A  Betűország nem utá
nozza a külföldet ; a magyar géniusz 
szülötte s benne a falu és a város lelki
sége karöltve jelenik meg.

A  Singer és Wolfner irod. intézet 
rt. elemi iskolai könyvei között első 
helyen kell megemlítenünk Egri A B C - 
jét, amely az 1925. évi tanterv 
folytán átdolgozott új kiadás s az 
azelőtt használatban volt háromféle ki
adás (fővárosi, vidéki és fonomimikai) 
egyesítéséből és átdolgozásából készült. 
Úgy a jelképes, mint a fonomimikai, 
vagy írva-olvasási módszerrel való ta
nításra alkalmas. A  betűk sorrendje és 
az azokhoz fűzött olvasási gyakorlatok 
mind tartalomban, mind terjedelemben 
a több évtizedes használat és javít
gatások alapján kiforrott és kikristá
lyosodott tökéletes tanítási anyag. 
Olvasmányai nemcsak a szoros érte
lemben vett pedagógiai célt szolgálják, 
hanem azt a nagyértékű újítást terem
tették meg, hogy a gyermek már a 
legzsengébb kortól kezdve a legkivá
lóbb hazai írók művészi átdolgozásá
ban kapja a szükséges ismeretanyagot, 
amely a nemzeti, erkölcsi és vallásos 
nevelés legmesszebbmenő biztosítékait 
nyújtja.

A  papiros és a nyomdatechnikai ki
állítása egészen elsőrangú, betűtípusai 
tiszták, világosak és nem stilizáltak, 
mint a többi ábécé-é, úgyhogy a gyer
mek kezdőismeretei az egyedül helyes 
és pedagógiailag megfelelő alapon kép
ződnek ki.

A  kiállítás látogatói szívesen for
gatták a Havas— Pósa-féle olvasóköny
veket is. Ezek az olvasókönyvek is két 
évtizedes múlttal bírnak, a gyakorlat
ban már bevált tankönyvek, amelyek
nek új átdolgozása az új tantervnek 
és a mai viszonyoknak megfelelő ki
egészítésekkel történt. Ezek az olvasó
könyvek a nemzeti, erkölcsös és val
lásos nevelés igen szilárd alapjai. Olvas
mányaikban erős faj szeretet nyilat
kozik meg, tisztelet a múlt értékei és 
történetünk nagyjai iránt és bizalom
keltés a jövőre nézve. A  nemzeti sza
badság egészséges nagyrabecsülése, a

vallásos érzés erősítése, erős jellem- 
képzés árad ki minden egyes olvas
mányából.

A  középiskolai tankönyvek csoportjá
ból kiemeljük a Szent István-Túrsu- 
latot, amely kiváló gonddal összeállí
tott, rendszeresen követett pedagógiai 
elvek szemmeltartása mellett készült 
könyvek egész tömegével, 40 darab 
új könyvvel szerepelt. A  technikai 
kiállítás elsőrendű, de hasonlóképpen 
elsőrendű a tartalmi érték is.

A  Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
a legújabb tanterv szerint megírt 
középiskolai tankönyveket állította ki.

Ezek közül kiemeljük :
1. Magyar olvasókönyv a közép

iskolák I. osztálya számára. Szerkesz
tették : Voinovich Géza dr. és Galamb 
Sándor dr. Az illusztrációk ismert mű
vészek alkotásai után készültek.

2. Rés Romanae, latin olvasó- és 
gyakorlókon}^ a középiskolák I—-II. 
osztályai szaunára. Az új tanterv alap
ján irta : Reibner Márton dr.

A  Franklin-Társulat polgári iskolai 
könyvei közül kiemelkedtek Greguss 
Pál természetrajzi és a Szenes-féle új 
mennyiségtani könyvek tisztán út
törő heurisztikus módszerükkel és a 
gyakorlati életből vett sok érdekes 
példájukkal és a Négyesy-Siklaki-féle 
új magyar nyelvi sorozat első kötetei, 
egészen új gyakorlati módszerükkel.

Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 
Rt. tankönyvkiállítása két célt szol
gált. Az egyik, hogy bemutassa azokat 
az új tankönyveket, amelyeket a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter a tan
könyv reformja alapján adott ki, a 
másik pedig, hogy bemutassa mind- 
ama kiadványait, amelyek mint enge
délyezett ifjúsági iratok vagy egyéb 
értékes kiadványok valamilyen for
mában összefüggésben vannak a ma
gyar iskolával. Az Athenaeum új tan
könyveinél a legszigorúbb bírálónak is 
meg kell állapítani, hogy azok külső 
formájukban tetszetősek, finom papí
ron nyomattak és bőven el vannak 
látva művészi illusztrációval. Az is 
megállapítható, hogy ezeknek a tan
könyveknek a szerkesztése és egész 
belső tartalma haladást jelent a ré
gebben használt tankönyvekkel szem
ben. Különösen megemlítendő a való
ban gyönyörű kiállítású Angyal—• 
Fekete— Galla-féle ABC-és könyv, mely 
olcsó bolti ára mellett is valóságos



díszmű benyomását kelti és remek 
színes képeivel, gyönyörű kiállításá
val nemesíti a gyermek ízlését, meg
könnyíti a tanítást. A  számos polgári- 
iskolai és középiskolai új Athenaeum- 
kiadványt külön-külön fölemlíteni he
lyünk nincs, de azoknak az együttes 
bemutatása minden szemlélőre a leg
jobb hatást tette.

A  kiállítás új és igen tanulságos volt. 
A  magyar kultuszminiszter és érdemes 
munkatársai a kultúra építőkockáit 
helyezték el a Nemzeti Múzeum csar
nokaiban. Mindenki, a saját elképze
lése szerint, házakat és palotákat emel
het e kövekből. Körösi Henrik.

AZ  OLASZ K Ö N Y V . Kiállítás a 
párizsi Bibliothèque Nationale és a 
Musée des Arts Décoratifs helyiségeiben. 
1926 május— június.

Kéziratoknak és nyomtatványoknak 
páratlan gazdagságú során mutatta be 
ez a kiállítás az olasz könyv fejlődését. 
A  kiállítást 31 olasz közgyűjtemény 
és 13 magánkönyvtár, 17 francia köz
gyűjtemény és számos magánkönyvtár, 
különféle spanyol, angol és amerikai 
könyvtárak anyagából állították ösz- 
sze oly sorozattá, melyhez fogható még 
sohasem volt együtt. A  szekrényekben 
egymás mellett feküdtek a Viscontiak, 
a Sforzák, az Esték, a Mediciek, a 
nápolyi királyok, a különféle pápák 
stb. remek kéziratai, gyakran a né
hai tulajdonos arcképével díszítve. 
Nagy dicsőség nekünk magyaroknak, 
hogy ez az összeállítás, mely szigorú 
kritikával csak a világ legszebb köny
veit válogatta össze, több olyan köte
tet is felölelt, melyet valamikor magyar 
gyűjtő vallott a magáénak. Különösen 
pompás az a kilenc kötet, melyet a 
Bibliothèque Nationale a saját állagá
ból és saját helyiségeiben tett ki köz
szemlére. Ezek közül az első (kiáll. 
9. sz.) Szathmáry György esztergomi 
érsek Breviáriuma (Cod. lat. 8879). 
A  kiállítás katalógusának elkészítésére 
a kitűnő Seymour de Riccinek csak 
egy hónap állván rendelkezésére, e 
darab leírásába több hiba is csúszott. 
Mivel a tulajdonos nevét a külföldi 
irodalom nem tudja (d'Ancona sem 
említi La  miniatura fiorentina című 
könyvében), Szathmáry György élet
rajzi adatai sem szolgálhattak alapul 
a könyv korának megállapításánál. 
S így, noha Szathmáry 1521— 1524-ben 
volt esztergomi érsek, a könyvet tehát

csakis ez években rendelhette meg, a 
Breviárium mégis mint X V . századi 
munka szerepelt. Nem volt helyes a 
miniatúráknak egyszerűen »flórenci is
kola (Attavante modorában)« való 
megjelölése sem, mert előbb említett 
munkájában már d’Ancona megálla
pította, hogy a kódex Attavante köve
tőjének, Boccardino Vecchio flórenci 
művésznek munkája, kinek legkorábbi 
művei 1486-ból vannak keltezve, ez 
tehát a művész késői munkái közül 
való.

Szathmáry György Breviáriumán kí
vül a kiállítás a Bibliothèque Nationale 
tulajdonából négy Corvin-kódexet mu
tatott be. Az elsőnek (kiáll. 2. sz.), egy 
S. Ambrosius-kódexnek (Cod. lat. 1767) 
leírásánál a katalógus csak annyit 
mond, hogy I. Federigo nápolyi király 
címere van benne s Corvin voltáról 
nem tesz említést. Pedig ez a kéz
irat nem festése, hanem átfestése 
miatt érdekes. A  kódex Mátyás ha
lála után ugyanis Nápolyba került, 
ahol az új tulajdonos a címlapot tel
jesen átfestette, hogy Mátyás király 
négy hollóját és nyolc címerét nagy 
drágaköves ékszerek és az aragóniai 
címer alatt eltüntethesse. A  kiállítás 
második Corvin-kódexe az Attavanté- 
től festett Hieronymus volt (kiáll. 
23. sz. Cod. lat. 16839), a harmadik 
pedig Ptolemaeus Geographiája (kiáll. 
47. sz. Cod. lat. 8834), melyet Boccar
dino és Attavante valószínűleg együtt 
készítettek el.

A  negyedik Corvin-kódexben Mátyás 
király híres Cassianusát (kiáll. 10. sz. 
Cod. lat. 2129) mutatták be. A  munka 
igazság szerint nem tartozik a kiállítás 
kereteibe, mert miniatúráit nem olasz, 
hanem magyar művész, festette. Nagy  
királyunk budai műhelyének e leg
pompásabb termékét, amint a benne 
látható szignatúra eléggé bizonyítja, 
János madocsai apát festette.

Ugyancsak Mátyás király számára 
készült a kiállítás 70— 72. sz. alatt, 
a nyomtatványok között kiállított 
Aristoteles is, melyet 1483— 1484-ben 
nyomtattak Velencében. (H . 1660.)
A  katalógus a könyvet díszítő miniatú- 
rákat szintén olaszoknak veszi és II. 
Ulászló cseh (? ! ) király számára ké
szülteknek. Azonban, ha a lapokat job
ban megvizsgáljuk, az ornamentumok 
között mindenütt Mátyás király hol
lóira akadunk. Az ő címereit borít- 
tatta be Ulászló, a királyi örökös, a



saját címereivel és Mátyásnak az át
festés alatt ma is világosan kivehető 
M  R  (Mathias Rex) szigláit festtette 
át Ulászló a saját W  R  (Wladislas Rex) 
szigláival, mint ahogy ezt három kéz
iratnál is megtette. Az Aristoteles 
igazi tulajdonosának helyes felisme
rése Mátyás király könyvtáráról való 
ismereteinket lényegesen gyarapítja. 
Fontos a munka tartalmilag, mert ez 
az első Aristoteles a könyvtárban, 
melyet ismerünk. Második jelentő
sége, hogy fényesen illuminált nyom
tatvány. Eddig csak három nyom
tatványt ismertünk a könyvtárból, 
melyek közül kettő egészen jelenték
telen díszt mutat, a harmadik, mely 
állítólag pazarul volt díszítve, ma egy 
ismeretlen csikágói magánkönyvtárban 
lappang. Harmadik és legfőbb jelentő
sége a munkának, hogy miniatúrái 
éppúgy Budán készültek, mint a 
Cassianuséi, melyek teljesen egyező 
modort, János mádocsai apát modorát 
mutatják. Az ötkötetes munka négy 
pompás címlapja, a Cassianus lapjai
val együtt, a könyvtár legjelentéke
nyebb termékei közé tartozik.

Hoffmann Edith.

A. F. OESER  IF J Ú K O R I G R A F I
K ÁJA . Adam  Friedrich Oeser Pozsony
ban született 1717-ben. Bécsben, majd 
Drezdában tanult, később a lipcsei 
akadémia igazgatója lett. 1799-ben 
halt meg Lipcsében. Élete folyamán 
gyakran foglalkozott könyvdíszek és 
illusztrációk tervezésével. Nem érdek
telen, hogy korai ifjúságából származó, 
talán legelső ilyenfajta műveinek egyi

két egy magyar tárgyú könyvben 
találjuk.

Bél Mátyás Notitia Hungáriáé novae 
etc. című, 1735-ben Bécsben meg
jelent művének első kötetében, az 
570-ik oldalon, mint az V . fejezet 
záródísze egy 1 1 x 1 1  cm nagyságú 
rézkarc szerepel. Szárnyas női géniuszt 
ábrázol, mely faragott kőpadon ok
mányok és könyvek között ül, jobb
jában tollat, baljában füzetet tartván. 
Babérkoszorús fejét balra hajtva fel
tekint, míg felsőteste kissé jobbra for
dul, köpenyének ráncaitól körülömlött, 
balraforduló alsóteste pedig a lábak 
helyzeténél fogva —  amíg a jobb láb 
hegye leér a földre, addig a ballábat 
fölemeli —  erősebben hangsúlyozza a 
mozgás kontrasztgazdagságát. Áz egész 
ábrázolás volutás díszen épül fel. Az 
alsó voluták fölött balra a jelzés : 
A . F . Öser (sic) dél; jobbra pedig: 
A . Kaltschmidt se.

A  könyv 1735-ben jelent meg, e záró
dísz tehát legkésőbb ebben az év
ben készült, amely év az akkor csupán 
18 éves művész életében fontos ese
ményt jelent, mert akkor nyerte el 
a bécsi Akadémia nagy díj át.

A  záródísz női alakja a kor ízlésé
nek megfelelő konvencionális ábrázolás, 
mely nyomát sem mutatja még a mű
vész későbbi klasszicizáló irányának.

A  rézkarcolóról, A. Kaltschmidtről, 
aki Bél művének még egynéhány 
vignettáját is karcolta, melyen más 
művészjelzés nincs, nem tudunk sem
mit. Adatait nem jegyezte fel a mű
vészettörténet.

Weyde Gizella.

A következő 1928 január elsején megjelenő számunk tartalmából kiem eljük az alábbi közleményeket : 
Ambrus Zoltán (A  könyv és üzlet), Bonkáló Sándor (A  könyv a mai Oroszországban), Dézsi Lajos 
Byron és a b ibliofilia ), Elek Artúr (Zichy Mihály a könyvillusztrátor), André Fevret, Paris (A  B ib lio 

thèque Nationale időszaki kiállításai), Leffler Béla (A  szép svéd könyvről), Podhradszky György (Cseh
szlovákia sajtója), Ravasz László (Raoul Francé), Varjú Elemér és Lajtha László (Legrégibb szent 

Erzsébet-himnusz Zsigmond-korabeli kódexben), Vass József (Ravasz László), Antonio Widmar 
(Az olasz-magyar szellemi kapcsolatokról). — S többek között a következő szerzőktől 

hozunk c ikkeket: Alapy Gyula (Kom árom ), E . Björkmann (Newyork), Enyvoári Jenő,
Fülep Lajos, P . Gulácsy Irén (Nagyvárad), Gyergyay Albert, Hevesi Sándor, Kárpáti 

Aurél, Kéky Lajosf Kóbor Noémi, Lengyel Ernő, Thérèse Mandel (Paris), Miikó Izidor 
(Szabadka), Nagy Miklós, Schöpflin Aladár, Bártfai Szabó László, Szántó Rudolf.


