
KÖNYVISMERTETÉS. 
A magyarság szellemi néprajza. Magyarság Néprajza, III. kötet. Nép

költészet, stűus és nyelv. írták Berze-Nagy János, György Lajos, Horgev 
Antal, Solymossy Sándor, Szendrey Zsigmond, Tolnai tűmos, VisJcy Ká
roly és ZlinszTcy Aladár. 59 képpel és 9 térképpel. Budapest, Egyetemi. 
Nyomda, 1935. N. 8-r. 472 1. ,, 

Az Egyetemi Nyomda Szép vállalkozása, a magyarság néprajzának az 
eddigi kutatások eredményein alapuló, áttekintő összefoglalása, most megje
lent, harmadik kötetével eljutott népünk szellemi hagyományainak vizsgá
lataihoz — ezúttal a népköltészetnek ismertetéséhez. A népköltészet múlt
jának és fejlődésének megvilágítása a kutatásiak legszebb föladata—• de 
leghehezebb is, hiszen még alapvető kérdései is sok munkára várnak. Pedig 
a századforduló óta az etnológia tudománya nálunk is nagyon kimélyült 
és belekapcsolódva a külföldi tudományos munkalatokba, a magyar anyag 
-vizsgálatában lépést tartott az európai irodalommal. Ha mégis, ma is sok a 
tisztázni való, sőt több a kérdés, mint a felelet, az nem baj, így van ez. 
mindenütt. Annál megokoltabb, hogy ilyen gyűjteményes munka összefogla
lóan megrögzítse ismereteinket és a megoldásra várŐ föladatakat, mert iga
zában evvel lesz alapvetésévé, forrásává, söt gyújtópontjává a további kuta
tásoknak. 

Dicséretére van a vállalkozásnak, hogy a mü megalkotására a leghiva
tottabb szakembereket tudta megnyerni, s hogy azok céltudatosan oldották meg: 
föladatukat. A szép kiállítású, érdekes, és tetszetős képekkel meg rajzokkal 
bőven illusztrált kötet mindkét része — a népköltészeté is, a népi stílusé 
is — viszonylag a legjobbat nyújtja. Csak viszonylag azért, mert részmun
kákban a problémákat nem meríthette ki teljesen; de azért is — és ezt 
Visky Karoly bevezetője meg is mondja — mert több tudós fölfogása és 
módszere sohasem lehet egészen egyenletes; sőt ugyanaz a tudós is a tárgy 
szerint váltogatja módszerét. 

A magyar népdal, népballada és népmonda fejtegetése — a kötetnek 
majdnem fele — bizonnyal a legjobb kezekbe került: Solymossy avatott 
munkája. Hármas feladatához a célkitűzés egységessége mellett is (amelyet 
Tájékoztatóiéban jelöl meg) szinte anyagszerűen, különböző utakon közele
dik: másként a lírához, másként az epikus alkotásokhoz. Legegyetemesebb^ 
legművészibb fejezetei azok, amelyek a népdalról szólnak. Az énekléstől a 
versformáig; a népdalok kezdőképeinek szellemes magyarázatától addig az. 
érdekes megállapításáig, hogy változatok alakulásakor az első sor a legszi
lárdabb ; a rímtől a tartalmi elemekig ; a természetszemlélettől a költőiségig: 
minden kérdésre gondos figyelemmel van s a keletkezés psychologiai kérdé
seit megszokott alaposságával vizsgálja. A változatok típusait bizonyára a.-
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hellyel való gazdálkodás miatt fogta kissé rövidre. Érdekes lett volna nép
dalaink geográfiájának és az ebből következtethető tanulságoknak vizsgálata. 
Egészen más módszerrel él a balladáknál. Összefoglalóan ismerteti a népi 
balladaköltészet elméletét és műfaji sajátosságait — elsőül mutat rá a nép
ballada lényegének egy Arany János adta, eddig észre nem vett, finom és. 
találó meghatározására; a magyar népballadákat pedig egy először szin
tén általa körvonalazott történeti rendbe foglalja és egyenkint magyarázza. 
Hasonló rendszerrel szól a népmondákról is; ezeket tárgyuk szerint két cso
portba sorolja: történeti és helyhez fűződő mondákat különböztet ínég és 
mondaköltészetünk nevezetesebb népi emlékeit egyenkint fejtegeti. 

Az anekdotákról György Lajos szól: folyóiratunkban már ismertetett 
kitűnő könyvének tömör kivonatát adja. Itt a legnehezebb annak elkülöní
tése, hogy mi a népi és mi a pusztán irodalmi anekdota. — A népmesékről 
Berze-Nagy János tipológiai alapon rendszerezte összefoglalását. Nagyon 
módszeresen, szépen megírt fejezete, mely a magyar mesekutatásnak törté-
ténetét is magában foglalja, dícséretreméltóan sorakozik Solymossy rész
munkáihoz. Valamivel simább talajon mozgott, mert ezen a téren van a. 
legnagyobb irodalom és a legtöbb eredmény rendelkezésére. De Berze-Nagy 
valóban ura is mindennek, ügyesen és avatott készséggel bánik anyagavab 
Népmese-típusainak kiadását évtizedek óta várjuk, azok gazdagságáról csak. 
egy megjegyzése szól. — Érdekes a Visky Károly írta fejezet is. A többnyire; 
ünnepekhez kötött, drámai jellegű, ú. n. «alakoskodó» emlékeket köti csokorba,, 
amelyek jórésze ma inkább már csak gyermeki szájon él. Becses eredménye,. 
hogy más népek hasonló alkotásaihoz képest — talán, mert a magyar 
kevésbbé alakoskodó ,— a m i hagyományaink kevésbbé mutatványosak, 
viszont jóval régibb emlékeket és szövegmaradványokat őriztek meg. — 
A rigmusköltésről, amelyben a gyermeki játékokon s a táncrigmusokon kívül 
a kantorok poézis-törekvése éli ki magát s amelyben a népi humor gazdagon 
virágzik, Szendrey Zsigmond fest eleven, színes képet. Itt is nehéz a határ
vonalát meghúzni, mennyi pl. a sírföliratokban a .pusztán népi eredet, és 
mennyi a kántori tudákosság. . < • v.. • • , - . • 

..-. .- Á kötet másik része a-nép stílusáról szól, majd a nyelvjárások ismer
tetésével vezet át a gyűjtemény készülő, utolsó kötetéhez. Tolnai Vilmos*, 
akinek nevéhez a magyar szólások tudományos kutatása régóta fűződik, 
ezúttal tömören összefoglalja a szólások elméletét és meghatározását, meg
vonja a határt szólás és közmondás között és ismerteti a rokon formákat, 
a «közhelyektől» a. káromkodásig. Mintaszerű a szólások.tüzetes fejtegetése: 
de legérdekesebb, mert a magyarság lelkialkatára legjellemzőbb, a szólások 
nemzeti vagy nemzetközi voltának jellemzése. Megjegyezzük még, hogy 
Tolnaié a legteljesebb irodalmi tájékoztató is. — Zlinszky Aladár vonzóan, 
sokoldalúan és alaposan, mégis tömören jellemzi a népi előadás, stílusát. A 
népnyelv egocentrikus adottsága, a képesbeszéd szeretete, a leírással.és 
jellemzéssel szemben az elbeszélés egyeduralma, tetszetős megállapítások, 
amelyekről szívesen vettünk volna többet is.— A nyelvjárásokról legalaposabb, 
kutatójuk és legjobb ismerőjük, Horger Antal méltó módon írja meg a. 
tudnivalókat. ^ ' \ KEREKES E M I L . 2 
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Waldapfel József; Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből, 1870— 
1830. A M. T. Akadémiától jutalmazott pályamunka. Budapest, M. T. 
Akadémia, 1935. 8-r. 368 1. 

Waldapfel könyvében azt a fejlődést rajzolja meg, amelynek folyamán 
a Duna két partján elterülő iker-város szellemi életünk középpontjává emel
kedett, s falai között a régi német műveltség háttérbe szorításával a magyar 
irodalmi élet kezdetét vette. Ez a fejlődési folyamat már régebben felköl
tötte a kutatók érdeklődését, de elődei csak egyes részleteiben vagy egyoldalú 
meg világításban rajzolták meg ennek a nagy átalakulásnak lefolyását. 
Waldapfel sokkal rendszeresebb gondolkodó, semhogy részlet-eredményekkel 
beérné. Ö a maguk teljességében iparkodott kideríteni azokat az okokat, 
amelyek ezt a folyamatot megindították s lefolyásában irányították. 

Miközben a szerző feladata megoldásán dolgozott, a legkülönbözőbb 
tényezők merültek fel előtte: a tulajdonképeni szellemi ható-erők mellett 
felsorokoztak a politikai, földrajzi, néprajz, gazdasági motívumok, egyes nagy 
egyéniségek kisugárzásai stb. Mindezeket vizsgálat alá kellett vennie s meg
állapítania, miként hatottak külön-külön egymásra s közösen a pesti-budai 
szellemi élet kialakulására. Ezeknek a tényezőknek a hatása jó régen meg
kezdődött: Waldapfel a XVIII. század legelejétől kezdve nyomozza azokat, 
amelyek elősegítették a fejlődést, s azokat is, amelyek ennek útjában állottak. 
A pesti felsőbíróságok felállítása, a lakosság számbeli gyarapodása, a szer
zetes iskolák — különösen a piaristáké — a nyomdák és könyvkereskedé
sek, a német színház készítették elő a talajt a kettős város szellemi életének 
kialakulására, amelyen azután az 1777-ben Budára költöző egyetem hagyott 
nemzeti szempontból először mélyebbre ható nyomot. Ennek tanáraiból és 
tanulóiból kerültek ki a magyar irodalom első pesti-budai művelői, köréből 
indultak ki az akadémiai törekvések. II. József centralizáló törekvései csak 
látszólag akadályozták az előrehaladást: a kormányszékeknek Budára való 
helyezésével a politikai főváros felé való fejlődésnek tett szolgálatot, sajtó-
Teformjaival meglazította a sajtóra és irodalomra nehezedő cenzúra-bilincset, 
németesítő rendeleteivel pedig felébresztette a nemzeti öntudatot s akaratla
nul is felhívta a figyelmet a nemzeti nyelv és irodalom jelentőségére. Az 
ö korában volt az első magyar nyelvű színielőadás a budai Várszínházban, 
akkor kelt életre a «főváros»-ban a hírlapírás és a tudományos folyóirodalom, 
é éreztette üdvös hatását a rendeletére Pesten felállított új középponti 
szeminárium. 

Ezekben jelöli meg Waldapfel azokat a magvakat amelyekből főváro
sunk irodalmi élete kisarjadt. Földrajzi és gazdasági természetű ható erők 
is közreműködtek kialakulásában.' Pest-Buda középponti fekvése, ennek kö
vetkeztében vásárainak vonzóereje nemcsak a nyomdászat és a könyvkeres
kedelem felvirágzását mozdították elő, hanem elősegítették a vidéken élő 
íróinknak egymással való érintkezését is. Kármán ismeretes terve, egyebek 
között, ezen tényezők jelentőségének felismerésén is alapul, csak hogy amit 
§ mesterségesen akart megteremteni, azt valóra váltotta természetes úton 
az ólét, a viszonyok kényszerítő hatása. A közhivatalok, egyetem, iskolák 
•egyre erősítik a kettős város magyar lakosságának a számát, s ha a XVUI. 
században néhány egyetemi tanáron kívül, úgyszólván, nem élt magyar író 
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Pest-Budán, a XIX. század elején számuk már jelentékeny. Társaságokba 
tömörülnek, ha szervezet nélkül is, támogatják vagy támadjak egymást: 
megindul az irodalmi élet. 

Ez az élet sokféle érből táplálkozott, s a szerzőnek valamennyi ér'for
gását fel kellett kutatnia, hogy a belőlük fakadó életet bemutathassa. A 
tárgya körébe vágó monográfiákon és értekezéseken kivül áttanulmányozta 
;az egykori folyóiratokat, az írók kiadott és kéziratban fennmaradt levelezését: 
a. budapesti levéltároknak feladata körébe tartozó anyagát. Becsületes, lelki
ismeretes munkát végzett, de nem minden részletében egyforma szerencsé
vel. Legjobban sikerültek és legérdekesebbek azok a részek, amelyekben a 
»könyvnyomdászatnak és a színészetnek az irodalmi életet fejlesztő s a cenzú
rának gátló hatását mutatja be. Az első kettőről számos értékes munka 
állott rendelkezésére, de a magyarországi cenzúra története még megírásra 
•»vár, s így a szerzőnek magának kellett — a meglevő részletkutatások ered-
••menyein kívül — a levéltári anyagból gyűjteni össze adatait, hogy a cenzú
rának az irodalmi életben való szerepét megrajzolhassa. Ezt a feladatot 
ügyesen meg is oldotta, s ha majd egykor, a cenzúra története teljes meg
világításban állván előttünk, megállapításai esetleg módosulnak is, érdeme 
;nem lesz csekélyebb: a mai körülmények között ezt a feladatát aligha vé
gezhette volna el jobban. Kevesebb szerencsével dolgozott a szorosabb érte
kemben vett irodalmi élet megrajzolásában: amit pl. Kazinczy pesti triászá
ról ír, vagy amint Kisfaludy Károly szerepét a pesti irodalmi élet kialaku
lásában bemutatja s az ú. n. Auróra-kör jelentőségéről beszámol, nem elég 
«világos. Általában a szerző nagy ismeretanyag ura s ismeretei igen megbíz
hatóak, de mondanivalója elrendezésében és megfogalmazásában nem min
dig szerencsés: túlságosan tömören ír, s tömörsége nem egy helyütt a vilá
gosság és szabatosság rovására megy. 

Ez a fogyatkozása azonban nem sokat nyom a latban. A maga elé 
-tűzött célt teljes mértékben elérte: eleven, részletekben gazdag s minden 
vonásában hü képet rajzolt fővárosunk irodalmi életének kialakulásáról. 

CSÁSZÁR ERNŐ. 

Kozáky István: A haláltáncok története. I. A mulandóság ábrázolásai 
történeti fejlődésükben. 8 táblával, két melléklettel. (Bibliotheca humanitatis 
historica, a Museo Nationali Hungarico digesta. Szerkeszti Zichy István gróf.) 
Budapest, Magyar Történeti Múzeum, 1936. 4-r. 343 I. (A bevezetés általános 
-és tájékoztató cikkei magyar és német nyelvűek, a főrész szövege német.) 

A halál az emberiség aősproblémái», az élet «természetes formái» közé 
•tartozik. Halálvágy és halálfélelem minden világkép alkotó és formáló eleme. 
Már Szent Ágoston is tudja, hogy születésünk pillanatától kezdve a haldoklás 
színe alatt, a halál «felé» élünk: a renaissance és Heidegger között minden 
•«nagy» metafizika ezen a megismerésen alapul. Az egyetemes halálon belül 
minden ember a maga veleszületett külön halálát halja (Simmel): Petrarca 
óta minden «nagy» költészet ennek a gondolatnak a hasonlata. Alighanem 
igaza van Mereskovszkijnak, amikor abban látja a Puskin és Dosztojevszkij 
közötti orosz irodalom fölényét az egykorú európaival szemben, hogy az 
;a világvég «optikájából» született. A halálélmény legmeglepőbb, legeurópaibb 
megnyilatkozása: a haláltánc. Megörökítésében része van minden művészet-
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nek. Történetével beláthatatlan középeurópai irodalom foglalkozik. (1926-ig-
lezárt bibliográfiája G, Buchheit könyvében: Der Totentanz. Seine Entstehung-
und Entwicklung, 1927.) Nincsen motiväüs részlete, keleti-nyugati vonat
kozása, amely ne volna megvilágítva. Söt már eszmetörténeti hátterét is-
ismerjük. (W. Rehm : Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung vom-
Mittelalter bis zur Romantik, Halle 1928.) Az egész problémakör természete 
olyan, hogy csak két hangot tűr meg: a legpuritánabb egyszerűség hangját. 
és a megrázkódtatás ünnepélyes pátoszát. 
" • Kozáky teljes tudatában van feladata problematikájának. Előttünk fekvő' 
munkája első része egy tudományos trilógiának. "Tizenkét évet fordított raja-
Rengeteget olvasott: önálló kutatásokat végzett. Szenvedélyes," következetes-
szorgalma, széleskörű tájékozottsága, tudományos jóhiszeműsége feltétlen, 
elismerést érdemel. A most megjelent első részt lezáró típus- és Lmotívüm-v 
történeti szintézisnek és rendszerezésnek szánta, csakhogy a legjobb esetben, 
az eddigi eredmények összegezése, többé-kevésbbé önálló kiegészítése Külön, 
foglalkozik benne minden motivális elemmel, amelynek szerepe van a halál-,, 
illetőleg halott-tánc keletkezése, kialakulása körül; megkeresi forrásvidéküket,, 
megrajzolja fejlődéstörténetüket és megjelöli azt a helyet, ahol a végső formába, 
torkollnak. Müvének első fele terjedelmesebb és rövidebb tanulmányok gyűj
teménye, a folytatása adat- és adaléktár. Hogy megőrizze a belső összefüggés
látszatát, állandóan ismétlésekbe bocsátkozik. Ehhez járul, hogy úgyszólván-
szabad mértani térben mozog. Nem törődik idő- és térbeli távolságokkal. Nem, 
tud ellentállni a korlátlan tér varázsának, kivált amikor képzeletére bízza 
magát. Egy-két motívum kedvéért olyan részletesen folalkozik könnyen 
mégközelíthető, vagy egyebünnen jól ismert dolgokkal (Lukianos, látomások),, 
mintha csak most kellene felfedeznie őket. Bő tartalmi kivonatokkal tereli el' 
az olvasó figyelmét a gondolatmenetről. Ismeretlen változatok mellett habozás-
flélkül közöl olyan nyomtatott szövegeket, amelyek a kutató számára hozzá
férhetők. De ezek inkább csak formai szépséghibák. Jellemző optimizmusára,, 
hogy nem bántják kételyek. Feltétlenül megbízik az adatok és a tények: 
vallomásában. Megfejthetőnek tart minden rejtélyt, minden titkot, mihelyt 
átültette a maga józan okosságának a síkjába. E mellett olyan alapfogalmakkal. 
indul útnak, amelyek előre elmosnak minden körvonalat. Itt van pl. a halál
tánc meghatározása: «A, mai általános emberi hálálfáncfogalom szerint 
minden müvet haláltánenak nevezhetünk, amely tragikus halállal végződik,, 
még akkor is, ha az illető műben sem a Halál, sem a halottak meg nem 
jelennek, és ha a tánc motívuma is teljesen hiányzik. Sok újkori költői mű. 
számítható a haláltáncok közé, nem egyszer akkor is, ha-a költő a műnek 
nem a haláltánc címet adta.» Ez egyfelől félreértése, helyesebben degradálása 
a tragikum fogalmának, másfelöl felhígítása a haláltáncénak. Ha Kozáky követ
kezetesen megmaradna a maga tétele mellett, akkor a. haláltáneok története-
egyszerűen egybeesnék a világirodalom történetével. Az egész munka különbeni 
a régiszabású motívumtörténetnek azon az alapelvén épült, hogy a motívum. 
függetleníthető a tartalomtól, formától, elvonható a műalkotástól, mintha 
csak atomokkal vagy elemekkel volna dolgunk. 

A bevezető cikkek közül kiemeljük a magyar haláltánc-irodalom történeti 
áttekintését. Szellemben, módszerben kicsinyített mása az egész munkának-
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De megvalljuk, nem értjük egészen. Lényegében megtalálni benne a Példák 
könyvén kezdve Berde Mária Haláltáncéig az egész anyagot. Csakhogy 
ideiglenes vázlatnak sok — annyi benne az aprólékos részlet; végleges
képnek viszont kevés — annyi minden hiányzik belőle. Mellőzi többek között. 
a Székelyudvarhelyi kódexet, a XVII. század gazdag Ars moriendi-
és Gontemptus mundi-irodalmát, az Altercatio animae et corporis emlékeit. 
(Nyéki Vörös Mátyás: Dialógus /), ugyanakkor pedig helyet ád halvány 
motivális vonatkozásoknak, mellőzhető határeseteknek. Megemlíti pl. Csokonai 
nagy búcsúztatóját, holott ez híján van minden haláltáncmotivumhak scsak 
modernebb változata;a jó é,s rossz halál, alapformájának. Kisfaludy Kara' 
csonyéje a Don Juan motivális köréhez tartozik — a halálfö egykori tulajdonosa 
különben sem gyilkosság áldozata, hanem öngyilkosságót követett el 1 Arany 
Ünnepronto'i sem magyar, hanem nemzetközi mondai anyagot dolgoznak fel.. 
A Hídavatásnél utalni lehetett volna a Heine-Madách kapcsolatra. A rodostói 
temető halottainak — a sír jövevényeinek — semmi közük a «wütend Heer»* 
rel. Annál több köze van a haláltáncmotívummal a Bor vitéznek, de époly 
kevéssé hallunk róla, mint Arany altercatio-töredékérÖl (Melyik a bűnös?), 
A Csongor és Tünde Kalmárja, Fejedelme, Tudósa kívül esik a probléma
körön, viszont arról nem hallunk, hogy Vörösmarty drámát: tervezett, amelynek 
egyik hőse a halál lett volna, s hogy a dráma egyik ránk maradt töredéke 
meglepő világításba helyezi egy régi motívum és forma szívós életét. (Vörös*-
marty összes munkái, NHl,, 36—37 1. és ü. o. 380—82 1.) Azt is kérdezhetnők,. 
miért maradt el Vörösmarty mellől Garay (Egy álom), Arany mellől Vajda 
János (Alfréd'regénye: a Halál kaszája). Babitsnak és Heltai Jenőnek minden 
jogcíme megvan arra,. .hogy számontartsák őket ott, ahol számon* 
tartják Ábrahám Ernőt és Raggamby Andrást. Kozákynak az a megálla
pítása, hogy az «Ember tragédiája a világirodalom leghatalmasabb; és-
legnagyobbszerü haláltáncmüve», érdekes ..— de talán mégsem egyezik 
Madách intenciójával. 

Megnyugtatóbb, rendszeresebb a haláltánc-kutatás eddigi eredményeinek., 
ismertetése A. Dürrwächter és W. Stammler alapján* a vezető kérdések szerint.. 
Itt äz a baj, hogy Kozáky megáll 1922-nél — ebben az esztendőben jelent 
meg Stammler könyve — vele foglalkozik a legbebatóbban, neki köszönheti 
a,: legtöbb ösztönzést. Épen ezért meglep, hogy nem vesz tudomást Stammler 
későbbi müveiről (Die Totentänze, 1923, Deutsche Totentänze, 1925). Mellőzi 
G. Buehheítót is, pedig ez az irodalom, művészet, egyetemes szellemtörténet. 
hármas nézőpontjából foglalja össze a hatalmas anyagot, valamint B, A. 
Wallner módszertani szempontból fontos zeneikonografiai értekezését (Zschrift 
f, Musikwissenschaft 1923), H. Thiele (Studien z. Geschichte der Totentänze», 
1923), Ellen Brede (Studien zu d. lat. u. deutschsprachlichen Totentanz-
texten 1931), Whyte (The Dance of Death in Spainand Gatalonia. Baltimore, 
1931) és' L. P. Kurtz (The Dance of Death and tke macabre spirit in 
European Literatur. New York, 193í) tanulmányait. Tudaiában vagyunk annak» 
hogy az a bizonyos «filológiai teljesség» megvalósíthatatlan eszményi követel
mény, de legalább egy problémakörön belül megközelíthető. Épen ezért feltűnő,, 
hogyan kerülhette el a halálgondolat, a mulandóság történetírójának figyelmét. 
a halálgondolat, egyetlen nagyvonalú modern története, W. Rehm könyve.. 
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Az első motívumtörténeti fejezet a «Gisant-Typ»-pel (fekvő halott és élő 
«ember szembeállítása, életkerék, mulandóság gondolata keleten és nyugaton, 
a három élő és három halott legendája stb.) foglalkozik, főleg Weber-Holländer, 

-Storck, G. Kastner s mások nyomán. Bő anyag, gazdag apparátus — minden 
-tárgylörténésznek zavartalan öröme telik benne. Ha lehet, még eredményesebb 
~az «Everyman»-fejezet, amely részleteiben szerencsésen építi ki Goedeke 
•sokat emlegetett könyvét {Every-Man, 1865),1 végül a: halál ikonográfiájáról, 
a halálképzet, halál-halottábrázoiás történetéről szóló. Ez utóbbi főleg 
•azt a régi kérdést feszegeti, mi az eredete a tánc motívumának. Kozäky 
n motívum keleti eredetét vitatja. Hogy a nehezen áttekinthető gondolat-
»menetből kihámozzuk a leglényegesebbet:-a halálra készülődő Krisztus 
-varázstáncot jár, hogy a tánc közben gyűjtött varázserők segítségével 
ílegyőzze a halált; majd fölszólítja az apostolokat és az egész emberiséget, 
hogy kövessék példáját, táncoljanak vele. Ez a diadalmas, ekstatikus tánc 

-egy keleti pogány tánc christianisált alakja, a középkori haláltánc ősalakja. 
A keleti-nyugati közvetítés legfontosabb láncszeme az apokalipszis négy 
Jovasa. A közvetítés munkájában Szent Ágostonnak van legnagyobb szerepe. 
Mindezt értjük, azt is, amit a zene varázserejéről, a zenei hangok és az ősi 
ílermészeti erők viszonyszámainak azonosságáról, a tánc jóserejéröl stb. 
'-hallunk. Kozäky kiapadhatatlan könyvanyagot mozgósít: Keletet és Nyugatot, 
'kabbalisztikus és misztikus tudományt, gnózist, platonizmust — de mégcsak 
valószínűvé sem tudja tenni a halálában diadalmas, haláltkioltó Krisztus és 

-az életet legyőző ördögi halál helycseréjét. Mindez jóval bonyolultabb, mester
kéltebb, semhogy igaz lehetne. Azt hisszük, mégis csak jobb lesz megmaradni 
-a mellett a felfogás mellett (Stammler, Buchheit), amely a keleti kapcsolatok 
-figyelembevételével a germán kultikus táncokból, misztikából származtatja, 
-•vagy a középkor őszének táncszenvedélyével hozza összefüggésbe a tánc 
onotívumát. Kozáky feladatát bizonyára nagymértékben megkönnyíti, ha jobban 
kiaknázza a modern mítosz- és vailáskutatás eredményeit, ha többek között 

-értékesíti Jos. Kroll alapvető munkáját {Gott und Hölle. Der Mythos vom 
Descensuskampfe. Berlin, 1932). Kroll a lehetőség határain belül teljesen 

kimeríti a halál-, túlvilág-, pokolraszállás-képzet keleti (egyiptomi, babilóniai, 
ind-iráni, mandeus, manicheus, zsidó), görög-római, korai és kései 
-keresztény motívális körét, s ilyenformán egyfelől meglepő hátteret rajzol 
-az egész kérdéshez, másfelől fölöslegessé tesz egy sereg meddő 
>kerülőt, sőt Kozáky anyagának jó részét. Azt talán mondanunk sem kell, 
hogy az antik halálgóndölat értelmezése ma már elképzelhetetlen W. F. 
Otto nélkül. Az ö nevével époly kevéssé találkozunk, mint a Gressmann-
éval (Vom reichen Mann und dem armen Lazarus, 1918.), a C, H. Becker-
«ével {Jjbi sunt, qui ante nos in mundo fuere, 1916.), vagy K. Burdachéval 
/Der Dichter des Ackermann aus Böhmen u. seine Zeit. Berlin, 1926.). 

A további fejezetek,, ill, cikkek a halál- és halott-tánc motívumainak, 
-a halál- halottlegendák alapformáinak középkori sorsával foglalkoznak, 
.filológiailag ezek a legbecsesebbek. Nagyobbára tárgytörténetre, szöveg-

1 Goedekéhez v. ö. Joh. Bolté : De düdesche Schlömer. Norden u. Leipzig, 
:1889 és Drei Schauspiele vom sterbenden Menschen. Leipzig, 1927. 
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közlésre és szövegmagyarázatra szorítkoznak. Leginkább számot tarthat: 
figyelmünkre az Altercatio animae et corporis című és benne a látomások 
szemléje. Itt is csak azt hibáztatjuk, hogy Kozáky nem tartott lépést át
kutatással. (Dantehoz Vossler idézendő. A Patrícius mellől épen a lezáró-
müvek maradtak el, pl. R. Verdeyen en J. Endepols: Tondálus Visioen en, 
St* Patrícius Vagevuur I—II. 1914—1917 ; J. Endepols: Die Hijstorie van-. 
Sunte Patrícius Vegevuer... 1919; Sh. Leslie: Saint Patrick's Purgatory*. 
London, 1932. L. különben értekezésemet: Az ismeretlen tizenhetedik század*. 
Szent Patrícius purgatóriumáról való história, Bpest, 1933.). — A kötet, 
függelékében együtt találhatók a szövegben említett és elemzett képek. 

Kozáky tanulmányát komolyan kell venni, csak az a baj, hogy híjával 
van á filológiai fegyelemnek: céltalanul és reménytelenül halmozza az anya
got, nem bír vele, tűri, hogy uralkodjék rajta. Néha annyira elvész a rész
letekben, hogy képtelen megkülönböztetni a lényegeset a lényegtelentől. 
Máskor nyersen, feldolgozatlanul építi bele a maga könyvébe az idézett köny
vek anyagát és apparátusát; ezért gyakran nem látni tisztán, hogyan bon
takoznak ki Kozáky eredményei az eddigi kutatás megállapításaiból. 

Érdeklődéssel várjuk munkájának folytatását. Úgy tudjuk, már sajtó 
alatt van. Mindenesetre jól tenné, ha a belső forma és folytonosság szem
pontját nem rendelné alá teljesen a külső terjedelemnek. 

T Ú R Ó C Z I - T R O S T L E R J Ó Z S E F 

Doktori értekezések az 1935-ik évben. 

1. Ágoston Julián: Kaffka Margit. Budapest, szerző kiad. 1934. 8-rv-
163.1. — A szépen szaporodó Kaffka-irodalomban Ágoston munkája mindeddig-
a legterjedelmesebb. Ö ugyanis külön tárgyalja az írónő valamennyi regé
nyét és novelláját, sőt egyes verseit is. Ez az eljárás azonban csak akkor
kecsegtet eredménnyel, ha a tárgyalt író valóban elsőrendű művész, a ku
tató pedig gazdag szempontú, nagytájékozottságú, finom árnyalatok meg
értésére és kifejezésre képes elme. Ebben az esetben egyik feltétel sincsen-
meg, s így a dolgozat terjedelmessége inkább csak terjengősség. Ágoston 
nagy szeretettel és sokszor hangulatosan ismerteti Kaffka müveit, stílus
elemzései is megállják a helyüket, de szempontjainak csekély volta számos-
ismétlésre és a már ismert tények felelevenítésére kényszeríti. Azonkívül 
a dolgozat irodalomtörténeti része feltűnően szegény. Pedig az esztétikai' 
elemzésnek már bőviben vagyunk, s most inkább Kaffka írásainak tárgy- és-
formatörténeti vonatkozásai érdekelnének, 

2. Magyar István: Szana Tamás. Budapest, Élet, 1934. 66 1. — 
Szana Tamás úri kedvtelésből lett íróvá. Független, vagyonos ember
volt, s szereplési becsvágya és társas hajlamai az irodalom területére vezet
ték Mecénás és riporter, esztétikus és irodalompolitikus volt egy személy
ben, de mindegyik minőségben megmaradt mindvégig műkedvelőnek: írásai
nak leghálásabb közönsége elsősorban önmaga volt. Már kora ifjűságátók 
közdve bőségesen ontotta esztétikai,, művészet- és irodalomtörténeti cikkeit-
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s alig van időszaki sajtótermékünk a múlt század végéről, amelynek ne lett 
volna munkatársa. írásai ma már a kor alkotásainak legelfelejtettehb réte
gébe sülyedtek le, viszont irodalompolitikái és közművelődési kezdeménye
zése, a Petőfi-Társaság, ma is él. 

M. I. ízléses mérséklettel oldotta meg feladatát. Nem elfogult tárgyá
val szemben; nem akar Szanából mindenáron nagy embert csinálni. 
Ez a tisztánlátása szinte bátortalanná teszi: aránylag többet foglalkozik a kor 
irodalmi életével, főleg a sajtóval, mint Szana írói működésével. Viszont új 

•és érdekes, amit az írói és Művészi Körről (a mai Otthon őséről) meg a 70-es 
•és 80-as évek irodalmi ellenzőkéről mond. Előadása mindvégig világos és vonzó. 

SOLT ANDOR. 

3. Bada Gyula: Üti levelek a magyar irodalomban Mikestől Petőfiig-
Budapest, 1935. 45 1. — Érdemes volt a magyar úti leveleket összegyűjteni 
és szemlét tartani felettük : ezt bizonyítja Bada Gyula dolgozata. Sorra veszi 
TMikes, Sándor István, Kisfaludy Sándor, Kazinczy és Petőfi úti leveleit, nem 
feledkezve meg természetesen a harmincas és negyvenes évek nagy mennyi
ségben felburjánzott útilevél irodalmáról. Nagy anyagot próbál átfogni, épen 
azért kissé vázlatos maradt: ez a téma nagyobb arányú feldolgozást érdemelt 
volna. Dolgozata szorgalmas munka eredménye, ahol egymásnak ellent
mondó vélemények vannak, gondolkodó módon igyekszik megtalálni a helyes 
utat. Figyel a külföldi kapcsolatokra és a kortörténeti háttérre is. Csak az 
a baj, hogy kissé nehézkesen ír. Helyenkénti pongyolaságát hajlandó vagyok 
a szejiéa hibájának betudni. 

/CbJHalász Viola: Goethe és Arany. Budapest, 1935. 79 1. — Köz
ismert és többször emlegetett kapcsolat, Goethe és Arany lelki «rokon

sága» és néhány művészi tulajdonaágának egyezése, indította az értekező t 
a kérdés megoldására. Nos, a megoldás nem sikerült: ezután is azt tudjuk, 
hogy Goethe nem hatott Aranyra, de vannak köztük párhuzamok, amint
hogy ellentétek is — egyetlen lépéssel sem vitte előbbre Aranyról szóló 
tudásunkat. Elemzése nem mindenütt szerencsés: súlyos hiba a Toldi és a 
Hermann und Dorothea olyan összehasonlítása, hogy nem veszi figyelembe 
a két főhős közti világnézeti és társadalmi különbségeket. Érdeme: az átla
got meghaladó írókészsége; ami pedig vállalkozását mégis bizonyos mér
tékben rokonszenvessé teszi: nagy szeretete tárgya iránt. 

5. Ongrádi József: A piaristák irodalomtörténeti munkássága. Buda
pest, 1935. 95 1. — Ongrádi József hasznos munkára vállalkozott, midőn 

•összegyűjtötte piarista irodalomtörténetíróinkat és szemléi tartott fölöttük. 
A rendje iránti érdeklődésen túl — nagyon helyesen — az a gondolat vezette, 
hogy a rendi zártság sajátságos és nemzedékről-nemzedékre öröklődő közösségi 
-szellemet hozhat létre, mely a rendi tagok tudományos munkásságát irányít
hatja. Kár, hogy ezt a bevezetésben érintett elvet nem érvényesíti eléggé, bár 
a sorok között is érezzük a piaristák nemzeti szemléletének tudomány irányító 
hatalmát. Müvét három fejezetre osztja, s ez nagyjában megfelel a fejlő-

édesnek : história litteraria-írók, kiadók (köztük Dugonics és Révai) és 
űrodalomtörténetírók (köztük Csaplár Benedek és Prónai Antal). 

HARASZTHY GYÜLÁ. 
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Még e g y s z e r a Széke ly N é p b a l l a d á k r ó l . 

A Székely népballadákról írt bírálatomra a kötet szerkesztőjétől a 
bírálat «kritikai megjegyzéseinek helyesbítése» jelent meg. (EPhK. 1936. 64.1.) 
•«A tiszta igazság — úgymond — és a tudományos objektivitás kívánja ezt.» 
Engem sem vezetett más1. Az objektíven nézett «tiszta igazság» azonban 
/így fest: 

1. A Gragger-elmélet fölhasználásáról mondottakhoz: 
Magyar népballadák: Székely népballadák: 

A századok árja.... elvitte a hida- A sok történeti áradás.. . elmosta 
tkat... (7. 1.) alig egy-két szakadékot az összekötő pallókat s a szakadéko-
.hidalhatunk át. (15. 1.) kat nem egyszer nehéz áthidalni. 

(19. 1.) 
[A Spielmannok után] így folyik 

-össze a ballada anyaga históriás éne
kekből, képes moritásokból, vasári 
•énekesek dalaiból és széphistóriák-
.ból. (40. 1.) 

A hallgató népballada... gazdag 
parlando, refrén nélkül. A másik típus 
többnyire relrénes, tempó giusto tánc-
melódiával, amelybe különféle nyugat-
európai táncformák olvadtak. (14. 1.) 

A népballada másik forrása az 
•egyházi ének, a liturgikus dráma, a 
a misztériumjáték... drámai eszkö
zükül balladastrófák is előfordultak 
.laude névvel. (21. 1.) 

A ballada és a siralomének között 
-van a helye néhány sajátos költe
ménynek, melyek a kántori búcsúz
tatókból fejlődtek. (43. 1.) 

Balladaszerü magyar költeménye
ink egyik forrása a régi elsöszemélyü 
ihősdal. Példájamegvan majdnem min
den népnél, legjobban azonban az 
•ugor népek költészetében fejlődik ki. 
. . . A bujdosók, a rabok szép éne
keiben, a kesergő énekekben élnek 
a nyomai ennek a műfajnak. (16— 
17, 1.) 

A népi vásári ponyva, a képes 
moritások, a vásári énekesek, a kép
mutogatót... a históriás énekek,, a 
széphistóriák... televény talaja vol
tak székely népballadáinknak. (23— 
24. 1.) 

Balladáink egyik típusa... a job
bára refrén néjküli parlando rubato 
dallamú epikus ének. . . .A másik 
és gyakoribb típus a refrénes tempó 
guisto dallamú táncballadának a 
típusa... Ez a táncballada az európai 
népek balladaköltészetében is igen 
elterjedt típus. (27. 1.) 

A népballada keletkezésében... 
szerepet vitt még a . . . misztérium
játék szokása. . . .Ez a dramatikus-
epikus jellegű egyházi ének, a 
laude.. . szintén jelentős hatást gya
korolt az alakulóban levő népballa-
dákra. (28. 1.) 

Hiszen siratóénekeink, halotti bú
csúztatóink, melyeket... szintén a 
balladák közé sorolhatnánk, kántorok, 
tanítók, legátusok szerzései. (28. 1.) 

Balladáink egyes szerkezeti for
dulatában az elsöszemélyü hösdal 
emléke él: kesergők, bujdosó, rab 
énekek, betyárhistóriák őrzik. Ez eset
ben a közösségi stílus a finn-ugor 
korra visszamenő hagyományt tartott 
meg számunkra. (31. 1.) 

1 Amiben hibáztam, a tartalom- és képjegyzék összetévesztésében, azt 
«mindjárt elismertem. (IK. 1936. 119.1.) Ennek a sajnálatos tévedésnek követ
kezménye volt a másik: a balladák számát is a vélt tartalomjegyzék alapján 
vetettem össze a Benedek és a Gragger gyűjteményeivel. Nem volt rossz
hiszeműség, de nagy hiba volt, készséggel elismerem. 
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Nem «óvatosságból», hanem «objektivitás»-ból mondtam, hogy a szerzői 
«mindig visszament az eredeti forrásra». De amit a részletkérdésekről, Heusler,. 
Petz, Prikkel Marián vagy Bartók és Kodály kifejtettek — a szerző bizonyara 
maga sem hiszi, hogy ezekről nem tudtam — az így, együttesen, csak Gragger 
elméletében van meg, s a fenti példák után fenntartom azt az állításomat,, 
hogy «nemcsak az elmélet legjelentősebb eredményeit teszi magáévá, hanem. 
a részleteket is, Graggernek úgy szólván egész példakészletét». Beolvasztotta, 
a maga elgondolásába. 

2. A jegyzetekről azt mondtam: «Változatok és fordítások fölsorolá
sában javarészint Gragger német kötetét követi... helyenként megpótolja, 
őket az újabb irodalom eredményeivel» íme egy példa. 

Ungarischen Balladen, Székely Népballadák. 
A királyfi. Varianten: Erdélyi I. Változatai: Erdélyi 1:373, Színi:: 

373, Nr. 377, Színi Károly, A magyar 42, M. N. Gy. 1:153. Alföldről, IL 
nép dalai, Nr. 21. S. 42; M. N. Gy. 4—5., XIV. 29., Bartalus 1:17., Ko-
I. I53f Nr. 9 (Alföld) 10 (Székler), II. szorúk I I : 56., Abafi: Figyelő 3 : 72.,. 
4, 5 ; XIV. S. 29; Bartalus I. Nr. 17, két dunántúli változat, Szeged népe-
5. 17; Kálmány, Koszorúk II 56, Abafi II: 6., III. 208., M. Nyr. 8: 287., Bar-
Figyelö 3, 72 (zwei Varianten aus tők-Kodály: 62., Bartók: 172. sz,-
Dunántúl), Kálmány, Szeged II 6, Nr. Fordítása : Aigner: 120. 148. 163.,. 
5, 6; Kálmány, Szeged III 208, M. Gragger; 1:9. (Ez utóbbi helyesen r 
Nyr, 8, 287 (Szatmár). 1:4.) 

Übersetzung. Deutseh: Aigner. 120, 
148, 163. 

Persze, sok ilyen példát idézhetnék. Szerzőnk-szerint «forrásainkra,. 
Graggerra is minden egyes esetben hivatkozunk.» Ha a jegyzetek élén meg
mondta volna, hogy sok (számozás szerint fölsorolt) balladánál Gragger német, 
jegyzeteit vette át s azokat esak kiegészítette, nem volna kifogás ellene. De-
ilyen átvételre csak nem hivatkozás az a — szerzőnk nem kis önérzetére 
jellemző — mondat, hogy köszönetet mond «...Gyulai, Sebestyén Gyula. 
és Gragger Róbert munkásságának, akik megjegyzéseikkel, jegyzetanyaguk
kal összeállító munkánkat oly hathatósan segítették.» 

3. Nem vagyunk másként a magyarázó jegyzetekről mondottakkal sem.. 
Egyetlen példánkra (IK. 1935. 434. 1. jegyz.) szerző azt mondja, hogy «a 
Kerekes Izsák ballada jegyzeteinek egy-egy mondata nem éppen bizonyító 
erejű: mind & kettő az EPhK. 1913:288. 1. meglelhető filológiai tényt szö
gezi le.» De hiszen épen ez az «egy-egy mondat» nincs meg ott: a szerző-
a mi mondatunkat írja át! S akad még «egy-egy ilyen mondat.» 

M.M. Sz. Nb. 
Formai nevezetessége a mindvé- A ballada tartalmi és formai (a, 

gig következetes refrén, amely ilyen ritka refrénes szerkezet) sajátosságai 
szabályszerűen ritka a népköltésben. . is azt mutatják, hogy a régi ballada-
A ballada, úgy látszik, nagyon régi. stílushoz tartozik. (291. 1.) 
(196. 1.) 

Egy másik, tipikus formája az idézet burkolásának: 
A magyar változatoknak sajátos Amint Gragger is megjegyzi (L 

novellaszerü vonása, hogy az asszony 189) [helyesen : 193.], a magyar váltó-
Ajgó Märton férfiruháiban tér vissza , zatokban egy jellemző novellisztikus^ 
férjéhez. Ez a vonás a női hűségről elemet találhatunk: az asszony a meg
szóló mesékben gyakorta előfordul. ölt katona ruhájában tér vissza urá-
Nálunk is megvan két, 16. század- hoz. A női hűségről szóló mesékben ez. 
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béli szép históriában : Ráskay Gás- a vonás gyakran előfordul. (A. Aarne 
páréban a Vitéz Franciskáról és a 882—884. 1.) Két XVI. századi his-
Béla király és Bankó leányáról szóló tóriánk szintén ismeri ezt a mese
szép históriában (193. 1.) motivumot: Ráskay Gáspárnak Vitéz 

Franciskája és a Béla király és Bankó 
leányáról szóló história (294.). [Ezt 
már nem «jegyzi meg» Gragger is1?] 

. Nem folytatom a példákat. Azt állítottam, hogy ez «inkább burkolja, 
mint megmondja forrását.» A fiatal szerző arra oktatja a filológia kenyerén 
nőtt kritikust, hogy «a filológiailag könnyen ellenőrizhető tényeket ne másítsa 
meg.» íme: a tényeket filológiailag könnyű szerrel ellenőriztem, nem kellett 
őket «megmásítanom.» 

4. Épen ilyen könnyen ellenőrizhető többi «helyesbítése» is. A balla
dák rendezéséből «stíltistöriéneti felfogásmódot» kellett volna kiolvasnom. 
Hogy ez nekem nem sikerült, annak épen szerzőnk az oka. Maga mondja 
ugyanis, hogy «a különböző korból . . . együvé került népballadáink . . . a 
stílus legteljesebb megegyezéseit mutatják. Nemcsak a hasonló témacso
portba tartozó balladákról mondhatjuk el ezt, . . . de ugyanegy alapegyezést 
mutat a Kőiníves Kelemenné, Kádár Kata, Homlódi Zsuzsanna, Bellen 
Anna balladája.» Ezek után azt vélhetném, hogy ezek egy csoportba van
nak — pedig a szövegben az 1., 33., 49. és 19. számot viselik. Nem tisz
tázza a «stílustörténeti felfogasmódot» az sem, hogy miért következnek 
egymásután a Sírva sétál Miska . . . és a Kádár Kata. 

5. Ezután már csak két, komolytalanabb pontra kell felelnem. Az 
egyik, hogy Gragger magyar kötetéből én is elhagytam a dallamok felsoro
lását. Ez nyilván tréfa: hiszen én változatokat és fordításokat sem vettem 
föl, léhát elhagyhattam a dallamokat is. Ez nem menti a szerzőt attól, hogy 
ha egyebet átvett, miért nem vette át a melódiáknak is Graggernél néha 
teljesebb felsorolását. (L. pl. Az áspis kígyót.) A másik tréfa a kontaminá-
lások kérdése. Itt csak egymás mellé rakom a bírálatot és a «helyesbítést»; 

Ismételten, gyakran beszél arról, «Nincs módunkban vitázni a bal-
hogy Gragger a változatokból «őstí- ládák kontaminálásának kérdéséről: 
pusokat, fiktív alapszövegeket konta- hogy az «őstípusok» visszaállítása 
minált.» Ez sem Graggernek, sem helyes-e vagy sem, . . . ezt a kér-
nekem . . . nem is járt eszemben. dést az etnológia tudománya régen 
. . . Nem akartunk őstípusokat és eldöntötte, még pedig éppen nem 
alapszövegeket helyreállítani. Csoda- Gálost igazoló módon.» 
lom, hogy [szerző] . . . erre nem em
lékezett és «őstípusokat» emleget. 
(IK. 1935. 434. 1.) 

Ha a szerző ezekután is az »őstípusok« védelmét olvassa ki soraimból, 
akkor csakugyan «nincs módunkban vitázni.» Én sem vagyok híve a polé
miáknak. De rosszhiszemű sem voltam és nem vagyok: sajnáltam és most is 
sajnálom, hogy a «tehetségesnek, képzettnek látszó» szerző elnagyolta a 
dolgát; higgye el, jobban örültem volna, ha fáradságos munkájának méltóbb 
eredményeiről számolhatok be. Belőlem sem szólt más, a bírálatban sem, 
ezúttal sem, mint az «elemi tudományetikai kötelesség s ragaszkodás az 
igazsághoz, a tudományos pozitívumokhoz.» 

GÁLOS REZSŐ. 
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