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Gróf Széchenyi István élete. Irta: Friedreich István. A M. Tud. Aka
démia által jutalmazott mű. II. kötet. 1840—1860. Budapest, Szent-István-
Társulat, 1915. N. 8-r. VII, 282 1. Ára 10 K. 

Friedreich Széchenyi-életrajzának ez a második, befejező kötete 
mind az anyag fölfogásában és elrendezésében, mind az előadásban az 
elsőhöz simul, úgyhogy részletesebb méltatást nem követel. Sikerültebb 
amannál, de ez csak mintegy negativ értékként jelentkezik: nem érdemei 
nagyobbak, hanem a fogyatkozásaiból maradt el egy és más. S ezt a könyv 
elsősorban a tárgyának köszöni. E kötet ugyanis Széchenyi pályájának máso
dik nagy felét öleli föl, Kossuth fölléptétől Széchenyi haláláig; ez a húsz
esztendei időköz a szabadságharcznál két, mereven elváló részre különül, 
s a szerző az utóbbival röviden, alig harmadfél íven végez, így egész 
erejét a negyvenes évek Széchenyijének bemutatására fordíthatja. Már 
ez a körülmény sokkal egységesebb szerkezethez segítette a máso
dik kötetet; még inkább megkönnyítette a dolgát, hogy Széchenyit, noha 
ezen évtizedben is az eszmék egész sorát vetette föl és iparkodott 
megvalósítani a gyakorlatban, a Tisza-szabályozás kivételével minden 
nagyobbszabású gazdasági reformja és kulturális törekvése szembeállította 
Kossuth-tal. Minden kérdésben összemérte ellenfelével fegyverét, így 
Friedreich minden stilizálás nélkül állíthatta be Széchenyi egész műkö
dését úgy, mint egy nagy, életre-halálra menő párviadalt a reform-kor 
két legnagyobbszabású egyénisége között. Van valami drámai ebben a 
bemutatásban, s mivel nemcsak a küzdő felek, hanem az egész nemzet 
azt gondolta, hogy ezen küzdelem dönti el Magyarország sorsát -— a 
következmények nem igazolták ezt a hitet — Széchenyi és Kossuth 
harcza nemzetünk életének tükörképévé lett. Ez az erős compositio — bár 
magától kínálkozott s nem követelt nagyobb művészi erőt — szemben 
az első köíet laza szövésével, egymást sokképen s így át nem tekinthe
tően keresztező szálaival, egyik nagy érdeme a második kötetnek. 

A másik az előadása. Könnyű, folyamatos olvasmányt nyújt, az 
egész könyvben alig van egy-két mondat, melyet újra el kell olvasnunk, 
hogy megértsük. Mindvégig gondos, világos; olyan író munkája, a kinek 
feje tiszta, s a ki nagy nyelvkészséggel époly nagy írói gyakorlatot 
egyesít. De mint az előbbi érdemében nagy része volt magának a 
tárgynak, a stíl könnyedségének és világosságának is elsősorban a 
tárgyban, illetőleg a tárgyalás módjában kell a magyarázatát keresnünk. 
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Tisztasága a patak vizének átlátszósága, mely épen azért átlátszó, mert 
nem elég mély, Friedreich csak elbeszél s nem fejteget, pontosan szólva: 
Széchenyi levelei, beszédei s főként művei alapján beszámol Széchenyi 
terveiről, izgató működéséről, vállalatairól és — természetesen — leg
bővebben politikai szerepléséről. Nem fojtja ugyan el bíráló megjegyzéseit, 
s a történetíró kötelessége szerint ítél is hőse működéséről, de mindig 
röviden, pár sorral, vagy épen a sorok között — a mi nem is művé
szietlen eljárás. 

Már e pár megjegyzésből is kitetszik, mit tartok Friedreich könyvé
ről. Jó tollal megírt, könnyen olvasható s hű krónika, a szónak meg
bélyegző értelme nélkül, de egyébként teljesen az. A ki meg akarja tudni, 
mivel foglalkozott Széchenyi élete második felének egyes éveiben, hol 
szónokolt és mit mondott, hol agitált és milyen hatással, mi a gondolat
menete egyes munkáinak, milyen hatást tett kartársaira szereplé
sének valamelyik mozzanata: az bátran vegye kezébe a munkát, nem 
fog csalódni. Sőt a kit vonzanak ama nagy idők és Széchenyi szerepe, 
az is hálás lehet, hogy aránylag rövid helyre, 18 ívre összerorítva együtt 
kapja mindazt, a mi Széchenyivel történt. Persze itt is, mint az első 
kötetben, csak a könnyebben hozzáférhető, nyomtatott források alapján.1 

De megelégedhetünk-e ezzel, kimeríti-e mindez az életrajzíró köte
lességeit, megvalósítja-e a művészi életrajz föltételeit ? Korántsem. Még 
irodalmunk és közéletünk harmad-, negyedrangú alakjainak életrajzaitól 
is megvárjuk, hogy megismertessék velünk azt az egyéniséget, melynek 
működéséről beszámolnak, mennyivel jogosabb ez a követelés Széchenyire 
nézve, a ki nemcsak jelentőségével emelkedett legnagyobbjaink sorába, 
Kossuth mondása szerint épen az első helyre, hanem a kinek lelke is a 
legbonyolultabb magyar lélek volt. Erre czéloztam föntebb, azt írván, 
hogy Friedreich csak elbeszél, de nem fejteget, azaz nem ad jellemrajzot. 
Könyve merő analysis, a synthesis egészen hiányzik belőle. Egy szót 
sem hallunk arról, milyen volt Széchenyi az ember, az író, az újságíró, 
a. szónok, a hivatalfő, az államférfiú. Folyton csak részleteket kapunk; 
egy-egy eszme, egy-egy mű, egy-egy tett alapján formálhatunk véle
ményt Széchenyiről, de magasabbrendű összefoglalásra, igazi jellemzésre 
még törekvést sem látunk. Az életrajzírás bizonyos tekintetben művészet, 
s a mathematika törvényei nem érvényesek reá. A mi ott igaz, hogy a 
részek összege egyenlő az egészszel, az itt nem áll, s hiába soroljuk 
egymás mellé Széchenyi szereplésének minden elemét, ebből még nem 
alakul ki Széchenyi pályájának igazi képe. Friedreich Széchenyiéből 
épen az hiányzik, a mi ezeket a részeket egységgé, élő valósággá for-

1 Nem tudjuk megmagyarázni, mért tartózkodott Friedreich nem is a 
fáradságos kutatástól, hanem a mindenkinek rendelkezésére álló kéziratos for
rások fölhasználásától. Szinte érthetetlen, hogy nem tekintett beléjük ; különösen 
ez a második kötet követelte volna meg. A 246. lapon ezt írja : »Hogyan élt, 
kikkel érintkezett, mit művelt Széchenyi az ötvenes évek elejétől 1857-ig? e 
kérdésre forrásaink nem felelnek. Kiadott leveleiben 1851-től 1857 július 27-ig 
űr tátong.« Szabad megelégedni egy kétkötetes életrajz szerzőjének a nyomtatott 
forrásokkal, s nem kellett volna módot keresni, hogy a hiányt eltűntesse ? 
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rasztja: a legnagyobb magyar egyéniségének rajza, annak a léleknek 
megjelentetése, a melyben az ő páratlanul nagyszámú eszméje és terve,, 
hullámzó érzései és egymásnak sokszor látszólag ellenmondó tettei oly 
csodálatos harmóniába olvadtak össze. 

Van még egy fogyatkozása a könyvnek: szerzője nem lelkesedett 
kellően hőséért. Nem magát a tényt hibáztatjuk. Mindenkinek megvan 
a joga, hogy a közpályán működő egyéniségeket, még a legnagyobbakat 
is, a saját meggyőződése szerint, a maga politikai ideáljaihoz mérten 
ítélje meg. Ha valaki, mint Friedreich, úgy látja, hogy Széchenyi és 
Kossuth küzdelmében nemcsak a győzelem jutott az utóbbinak, hanem 
az igazság is az ő részén volt, hogy Széchenyi aggodalmai, melyekkel 
Kossuth szereplését kísérte, alaptalanok voltak, s a forradalomtól való' 
félelme a negyvenes évek második felében olyan útra vezette, melyen 
hazájának nem tudott használni: meghajlunk véleménye előtt, sőt még 
az ellen sem tennénk kifogást, ha ezzel a fölfogással megírná nemzetünk 
történetét 1840-től 1848-ig. Munkája így határozottan politikai színezetű 
história volna, melynek jogosultságát elvitatni nem lehet. De nem tartjuk 
helyesnek ezzel a fölfogással tudományos Széchenyi-életrajzot írni. Ez. 
azoknak a joga, a kik Széchenyiben a maguk politikai ideáljának meg
valósulását látják, a kik őt valóban a legnagyobb magyarnak tartják, 
s erős szeretetükkel megértik hősüket. A megértés kulcsa a megértetésnek, 
s hogy minden pálya, minden egyéniség rajzának ez a tulajdonkepení 
czélja, az nem lehet vitás. Friedreich is elismeri Széchenyi nagyságát, 
méltányolja mint embert és hazafit egyaránt, de más lévén politikai 
iránya, hősének politikai szereplése iránt nincs kellő érzéke. Ismétlem, az író 
értékét ez nem csökkenti, csak a művéét. 

Az igazi, a hőséhez méltó Széchenyi-életrajzra még mindég vár-
n u n k k e l L CSÁSZÁR ELEMÉR. 

Írók és színdarabok. Irta : Salgó Ernő. Budapest, Dick Manó kiadása, 
1916. 8-r. 202 1. Ára 3'50 K. 

Salgó Ernő kötete tulajdonképen színi kritikák gyűjteménye. Van 
ugyan benne egypár rövid tanulmány is — többnyire XIX. századi 
franczia regényírókról — melyek eredetileg a Klasszikus regénytár egyes 
kötetei előtt jelentek meg, de a súly a bírálatokon nyugszik. Salgó Ernő 
rendszeresen beszámol egy fővárosi lap hasábjain a drámai bemutat» 
előadásokról, s a mint maga mondja, e kritikái közül azokat foglalta 
össze, a melyek legkevésbbé- avultak el. Nem gyakori jelenség irodal
munkban, hogy egy író maga bocsátja közre bírálatai gyűjteményét, 
újabb időben csak Szüry Dénes és Ambrus Zoltán vállalkoztak reá, de 
van értelme: hasznát látja mind a közönség, mind a tudomány. A ki 
érdeklődik az iránt, milyen hatást tett annak idején egy-egy drámai 
újdonság, nem kénytelen könyvtárba menni s régi újságokban fölkutatni 
az egykorú véleményeket, hanem kényelmesen megtalálja egy kis kötet
ben. A szerzőnek aggodalmai voltak, jogosult-e az eljárása. Ez a szem
pont megnyugtathatja. 
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Más kérdés, van-e e gyűjteménynek tudományos szempontból* 
jogosultsága, van-e maradandó érték Salgó kritikáiban. Más dolog a napi. 
fogyasztás számára a pillanat hatása alatt papírra vetni a futó benyo
másokat és más komoly tanulsággal szolgálni az utókornak. A 30-as, 
40-es évek nagy kritikusai, Bajza és Vörösmarty, s az 50-es, 60-as-
években Gyulai és Salamon egyesíteni tudták e két, szinte összebékít-
hetetlen követelést, s kritikáik ma tudományos forrásnak époly becsesek,, 
mint voltak megjelenésük idején újságczikkeknek. Ha ez a remény 
vezette Salgót, csalódott. Kritikái csak azért nem avultak el megjelenésük: 
óta, mert már megjelenésük idején avultak voltak. 

Salgó Ernő ugyanis a kritikusoknak egy régebben ismeretlen, de-
újabban mind megszokottabbá váló fajához tartozik: ő nem félelmes,, 
hanem kedves kritikus, mindenkit megdicsér, de nem egyenlő mértékben. 
A magyar írókat sokkal inkább, mint a külföldieket, s a magyarok, 
közül is az újabbakat több melegséggel, mint a régibbeket.1 Ebből az. 
arányoknak erős eltolódása következik. Olvasva a gyűjteményét, azt 
tanuljuk, hogy Szomory Dezső vagy Szép Ernő sokkal értékesebb írói 
egyéniség, mint Herczeg Ferencz; Molnár Ferencz nagyobb, mint Hebbel,, 
s mindnyájuk fölött magasan kiemelkedik s hasonlíthatatlan Bródy Sándor, 
íme, a kritikák összegyűjtésének egy veszedelmes következménye ! A napi, 
kritikában büntetlenül lehet leírni a legmerészebb ítéleteket, de egy
másra vonatkoztatva őket még a kritikátlan olvasó is megütközik rajtuk. 

De Salgó nemcsak dicsér, hanem sokszor szertelenül dicsér. Szo
mory t aránylag még mérsékeltebben. »Akármit mond, mindig kitűnően, 
mondja.« »Amilyen túl ömlő, egyszersmind olyan gazdag is a nyelve és-
a mily pazarló a megjegyzéseiben, ugyanoly hibázhatatlan és zengő a 
szavak összeválogatásában.« Molnárnál már nagyobbakat mer: »Bár
honnan nézzük is e novellát — a Liliom első fogalmazását — mindenütt 
tökéletes és lírában, életphilosophiában, sőt kortörténeti ábrázolásban is-
annyit nyilatkoztat ki, hogy köteteket lehetne vele betölteni.« »Olyan, 
nyelven szólal meg, melynél nincs többet mondóbb.« Végül Bródyról szólva. 
egészen elveti képzelete fékét s az száguld phrasisról phrasisra. Kiragadok 
egypárt: »Senki sincs, a ki intensivebben, világosabban, a kiformáltság. 
gazdagabb teljességében (?) látná a dolgokat, tisztábban tudná kifejezni 
a szinte kifejezhetetlent, tökéletesebb átírását adná az élet hieroglyphjénekr 
igazibb történetírója volna korának és kortársainak.« »Senki a szín
padon gyökeresebb, világítóbb és gazdagabb igazságokat ki nem nyilat
koztatott a magyar földről, a maga országáról és a maga korszakáról,, 
mint ő.« »Valami csudálatos intuitióval, rejtelmes, szinte elementáris 
tárgyilagossággal életet, eleven, kidomborodó, a teljesnél teljesebb életet 
érlel a phantasiájában.« 

Vájjon ezeket a röptében papírra vetett szólamokat át is érezte a 

1 A következő magyar drámákat bírálja: Bródy Sándor, A tanítónő^ 
Hófehérke; Garvay Andor, A becstelen; Herczeg Ferencz, Éva boszorkány,' 
Lengyel Menyhért, A hálás utókor, Taifun; Molnár Ferencz, Az ördög, Liliom -
Móricz Zsigmond, Sári bíró, A falu; Szép Ernő, Az egyszeri királyfi; Szomory 
Dezső, A rajongó Bolzay-leány. 
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szerző ? Van egypár jel, a mely óvatosságra int. Az egyik: biztos ítélete 
alapvető kérdésekben. így p. o. tisztán látja és világosan kifejti, hogy 
Lengyel Menyhért Tat/unja. elveszti értékének nagy részét, mikor az 
ellentétes népjellemekre alapított összeütközést általános emberi lelkí 
mozgalmakra játszsza át ; biztosan fölismeri továbbá Szomory Dezső nagy
számú drámaírói fogyatkozása közül a legfontosabbakat, hogy hősei 
-csak arra valók, hogy a maga hangulatának szolgálatába állítsa őket, 
a mesével meg épen nem törődik, pusztán ötletek hordozójává teszi •— 
ez a két mondat igen finomam süti rá Szomoryra a hatásvadászat meg
szolgált bélyegét. Erről az élesszemű íróról nem tudom elhinni, hogy 
olyan nagy méltánylattal viseltessék az újabb magyar irodalom alkotásai 
áránt, s hogy azok fogyatkozásait meg ne lássa. Ilyen nyom továbbá, 
hogy Salgó igen szeret olyan eljárással élni, melyet jobb terminus híján 
kritikusi euphemismusnak nevezhetnénk. A gonoszkodó kritikusi iróniának 
szelídlelkű párja ez. Abban nyilvánul, hogy a kritikus az ismert Mátyás 
.király-anekdota mintájára elmondja ugyan kifogásait, de értéküket 
valami ügyes fordulattal maga a zérusra szállítja. »Nem fogjuk meg
bántani Lengyel Menyhértet azzal a föltevéssel,« vagyis maga jelzi, hogy 
föltevésének nincs alapja — pedig van! »Mindezt távolról sem [magya
rul : korántsem, épen nem] mondjuk panaszkodásképen« — dehogy 
nem, panasz volt, sőt alapjában vád! »Hálátlanság lenne a dramaturgiai 
panaszkodások bástyái mögé vonulni« — nem is teszi, csak ügyesen, 
ílaikusokat megtévesztve, elleplezi panaszait. Ilyen még, ha egy másik 
anekdotikus személy, Bodóné példájára másról beszél, mint kellene. 
Szomory drámáját kellene dicsérnie, de mivel jó ízlése ettől visszatartja, 
megdicséri — az írót: »Újra ott tartunk tehát, hogy nem a darab
ról, hanem az íróról kell beszélnünk.« Nem látjuk be, miért ez a kell. 
Méltóbb lett volna, ha kimutatja a Rajongó Bolzay-leány értéktelenségét. 

Talán nem csalódom, ha ezen az alapon azt a hitemet fejezem 
ki, hogy Salgónak nem a szeme gyönge, hanem a szíve túlságosan jó. 
Nem lát annyi fényt és csillogást modernjeink drámáiban, mint az olvasó 
•a kritikáiból gondolná, de szívesen szerez örömet az előtte rokonszenves 
íróknak. Annál inkább, mert az ő szemében nem a megbírált munka fontos, 
hanem a kritika, a mit róluk ír. Ezzel a megállapítással egyszersmind 
megjelöltük Salgó kritikai irányát is. Ő nem a magyar színi bírálatnak 
majd egy század óta hagyományos formáját műveli, mely hol mint 
descriptiv, hol mint normativ kritika a szóban forgó mű beható elem
zése alapján obiectiv érték-ítéletekre törekedett — már a mennyire em
bertől obiectiv ítélet telt. Salgó ezzel szemben annak a Németországból 
újabban átplántált kritikai iránynak híve, mely lírai, subiectiv vagy 
impressionista kritika név alatt a megbírálandó munkát pusztán alka
lomnak tekinti, hogy lelkében »impressiók« támadjanak, s hozzájuk 
fűzhesse csillogó gondolatait, szellemének játékos ötleteit. Hogy hű képet 
kap-e az olvasó a munkáról, igaz világításban áll-e előttük a szerző, 
•az mellékes, a fő, hogy a kép érdekes, a világítás sajátszerű legyen, s a 
«kritikus nagy tudománya, ügyes dialektikája, sziporkázó szelleme elká
bítsa az olvasót. Ezért hímzi tele kritikáinak szövetét mély vagy 
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mélyeknek látszó gondolatokkal, melyek hol értékesek, hol nem, de 
abban megegyeznek, hogy az adott helyzethez nem illenek, s nem szol
gálnak a tárgy i megvilágítására. Legbővebben a Bródy-bírálatban ontja 
őket: sajnálom, hogy nagy terjedelmük megakadályozza közlésüket. 
(Érdemes elolvasni a Bródy symbolismusáról szóló részt, 74—75. 1.) 
E helyett egy rövidebb mondatát írom le: »Osztályoz, kombinál, ana
lógiákat és eltéréseket állapít meg, a változatos formák mögött a változ-
hatlan törvényt kutatja; a látható dolgok izgató titkok sejtelmeit keltik 
benne; a jelenségek fonalán a gyökerekhez igyekszik hozzáférkőzni és 
a tények alapján eszmét fedez fel . . . Nála minden ut befelé vezet: az 
eseményektől a sors értelméhez; az embereknél a lelki folyamatok 
reprezentálásához; a külső látszattól a belül munkáló törvény felkutatá
sához.« Ki gondolná, hogy ezeknek az általános, néhol bizony egészen 
üresen csengő szólamoknak az a rendeltetésük, hogy megvilágítsák azt 
a lelki folyamatot, mely Molnár Ferenczben drámái megalkotásakor 
végbe megy? 

A magam részéről sajnálom, hogy Salgó a kritikának erre a 
veszedelmes és tudományos szempontból értéktelen útjára tévedt. Tanult-
sága, műveltsége, ízlése szép sikerekkel kecsegtetné a kritikának másik, 
laposnak tartott, de hasznos útján. CSÁSZÁR ELEMÉR. 

• 

Kereszty István: A magyar és magyarországi időszaki sajtó időrendi 
áttekintése. 1705—1867. Budapest, 1916. (8-r. 98 l.) 

Az időszaki sajtó bibliographiájának kezdeményezése boldogult id. 
Szinnyei József érdeme, ki a Vasárnapi Újság 1862—66. évfolyamaiban 
közzétette a magyar hírlapirodalmat a XVIIL és XIX. században. Utána 
Szalády Antal adta ki »a magyar hirlapirodalom statisztikája 1780— 
1880-ig« czímű munkáját. Ő azonban csak a magyar nyelvű sajtó-ter
mékekre volt figyelemmel s a száz esztendő anyagát betűrendben nyújtja. 

Szinnyei összeállítása óta félszázad telt el, s azóta sok száz adattal 
gyarapodott a hírlapirodalom statisztikája. A M. N. Múzeum hírlaptára 
is oly gazdag lett, hogy feltétlen szükség volt egy újabb könyvészeti 
munkára. Kereszty István tehát hálás munkát végzett, midőn kataló
gusát elkészítette s 98 lapra terjedő füzetben közrebocsájtotta. Műve a 
M. N. Múzeum által 1895-ben megindított »A Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárának czímjegyzéke« 5-ik füzetét képezi s az 1867-ig megjelent 
hírlapok és folyóiratok kronológiáját adja. Az anyagot szerző két kor
szakra osztotta. Az első korszak az 1705-től 1849-ig terjedő idő hírlapjai
nak s folyóiratainak czímét foglalja magában, még pedig két csoportban. 
Az első csoportban időrendben sorolja fel a hírlapokat rövidített czímmel, 
a második csoportban pedig nyelvek szerint és betűrendben foglalja össze 
az időszaki sajtó termékeit. A második korszak az 1850—1867. évek 
hírlapirodalmát öleli fel ugyanazon csoportosításban mint az előző korszakét. 

Hogy mennyivel gyarapodott a hírlapirodalom Szinnyei összeállí
tása óta, az kitűnik a fenti műből. Míg ugyanis Szinnyei az első kor-

• 
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szakból 167 magyar és 143 nemmagyar hírlap és folyóirat czímét adja, 
addig Kereszty ugyané korszakból 211 magyar és 248 nem magyar 
hírlap és folyóiratot sorol fel. 

Szerző nem akarta a hírlapok és folyóiratok rendszeres biblio-
graraphiáját adni; hanem csak katalógust nyújtott, hogy mindenkinek 
alkalma legyen tudomást szerezni a magyarországi időszaki sajtó termékeiről. 

Midőn e sorokban megvilágítottam a mű tartalmát, egy pár meg
jegyzést akarok az ismertetéshez fűzni. így például nem kellett volna 
bevenni a Molnár-féle Magyar Könyvházat, mert ez nem hírlap. Ezért 
hagyta ki Bajza Kritikai Lapját, a mint ezt a 4-ik lapon meg
említi. A 26-ik lapon »Erste Epistel der Ungarn an die Wiener. 1848.« 
czímű nyomtatvány talán inkább röpirat, mint folyóirat. A »Pester 
Mephisto 1847.« sem folyóirat, inkább röpiratnak tartom. 

Pótlék gyanánt közlöm a következő két újság czímét. A kataló
gusban nem fordul elő »Aradi Tudakozó Intézet Hirlapjai. 1839—40.«, 
»Ephemerides Budenses 1791«. 

Szerző, mint mondja, csak katalógust akart adni; ez azonban nem 
zárta volna ki azt, hogy a hírlapoknál a szerkesztőket megnevezze. így 
pl. a 34. lapon említi »Esti Lapok« (Debreczen, majd Budapest, 1849.) 
s »Esti Lapok 1849«. A szerkesztők megnevezésével meg lehetett volna 
állapítani, hogy két különböző hírlapról van szó. így bajosan lehet meg
győződni. 

Végül még egy megjegyzésem van. Szerző a czímeket nagyon is 
rövidítve adja. Némelyik egészen talányszerű. Pl. a 12. lapon 1829/30. 
»Kszr.«. Hogy ez Koszorút jelent, azt nem minden kutató fogja hamar
jában megfejthetni. A 13. lapon 1834. év alatt »Kr-Mag« (Kassa) 
rövidítést úgy tudtam meg, hogy a 28. lapon a betűrendes névsorban 
»Kreuzer Magazin«-t találtam. 

E kisebb megjegyzések nem vonnak le semmit a mű hasznossá
gából, s szerző fáradsága teljes méltánylást érdemel. 

HELLEBRANT ÁRPÁD. 

Dr. Lovas Elemér: B. Margit történetének részletes forráskritikája. 
(A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve, 1915/16. Pannonhalma, 1916. 
203—346. 1.) 

A Zoltvány Irén szerkesztésében megjelenő Évkönyv idei vaskos 
kötetéből Lovas Elemér tanulmánya érdekel bennünket. Nem irodalom
történeti értekezés ugyan, nem a magyar legendával foglalkozik első
sorban, hanem történetkritikai, B. Margit életének összes jelentős forrá
sait egybeveti s adataikat alapos, részletes vizsgálat tárgyává teszi. 
Mégis érdeklődésünkre kell hogy számot tartson két szempontból: 
először örömmel állapíthatjuk meg belőle, hogy a mi szorosabb nyelvé
szeti és irodalomtörténeti vizsgálódásaink általánosabb történeti és mívelő-
dési tanulmányok számára is fontosak, a philologiai kutatások egyéb tudo
mányszakoknak is hasznot hajthatnak, másrészt viszont ránk nézve is sok 
tanulságot rejt magában a történetkritikai módszer figyelembe vétele. 
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Horváth Cyrill alapvető kutatásai szolgáltak Lovas Elemérnek 
is főforrásul. (A Budapesti IV. ker. főreáliskola értesítője, 1907/08.) 
Horváth vetette először részletesen össze a magyar legendát az 1276-i 
tanuvallomasi jegyzőkönyv adataival, s ő mutatta ki mellette a legenda 
másik főforrását Johannes de Vercellis dömés szerzetes latin életrajzában, 
mely azonban csak a Jorg Valder-féle német fordításban maradt ránk 
(egy müncheni kéziratban; Lovas ennek egy gráczi kivonatosabb válto
zatát is előkerítette). 

Lovast azonban nem a magyar legenda forrásai érdeklik, hanem 
e források értéke a szent életrajza szempontjából. A ránk maradt fontos 
documentumokat, mint már Horváth tette, két fő forráscsoportba osztja : 
1. Az 1276-i jegyzőkönyv s ahhoz szorosabban hozzátartozó Guarinus-
legenda, mely egy nápolyi kéziratban meg az ú. n. »Velenczei-codex« gyula
fehérvári másolatában maradt ránk, s ennek paderborni kivonata. 2. A 
Joh. de Vercellis latin legendája, melynek Jorg Valder-féle fordítását 
Horváth C. adta ki, és a Ranzanus-legenda. A magyar legenda a két 
főcsoportot egyesíti magában. Már Thienemann Tivadar is rámutatott 
(Bpesti VIII. ker. főreáliskola értesítője 1913/'4.) A szent-galleni Margit
legenda ez. kis tanulmányában, hogy Jorg Valder fordítása nem adja Joh. 
de Vercellis eredetijének hű képét, s így esetleg a latin eredetiben kell 
keresnünk a magyar legenda azon részleteinek forrásait, melyeket eddig 
csak a Ranzanus és Guarinus-féle legendákból ismertünk. Ugyanerre az ered
ményre jut Lovas Elemér is, ki élesszemű összehasonlításaiban megálla
pítja, hogy Joh. de Vercellis legendáját utóbb átszerkesztették, az eredeti 
legenda a Jorg Valdernél olvasható XI. fejezettel végződhetett, de később 
megbővítették főként a szent halála után ' történt csodákkal. Joh. de 
Vercellis életrajza már 1273-ban készülhetett, mikor ez másodszor járt 
hazánkban, az apáczák vallomása s a dömések házi följegyzései alapján, 
többi részeit a későbbi szerkesztők az első (elveszett) és második jegyző
könyv adataiból kapcsolták hozzá. 

Lovas ezután rátér az 1276-i jegyzőkönyv vallomásainak s a 
többi legendák adatainak, végül a csodáknak kritikai megrostálására, 
minden részletre kiterjedő aprólékos gonddal. Kutatásai e részleteinek kritiká
jába nem bocsátkozunk, de oda kell utasítanunk mindenkit, a kit akár 
a szent életrajza, akár a magyar legenda adatai közelebbről érdekelnek. 

Ránk nézve azonban a magyar legenda forrásainak kérdése még 
nincs teljesen lezárva, még sokat várhatunk Joh. de Vercellis latin ere
detijének s esetleg magyar fordításának (melyet még Pray látott) elő
kerülésétől. KIRÁLY GYÖRGY. 

HELYREIGAZÍTÁS. 

Folyóiratunk 290. lapján a második utolsó sor előtt egy sor 
kimaradt; a helyes értelem ez: »A Szomorú napoknak csak az I—VII. 
fejezete jelent meg 1848-ban (az Életképekben), az egész regény pedig 
először 1856-ban (a Pesti Naplóban) . . .« — A 300. lapon Habibrahah 
helyett Habibrah olvasandó. 


