
Igen kézenfekvő ezek után levonni azt a 
következtetést általában Sophokles drámáira, 
amit Sarkady az Antigonéval kapcsolatban 
levonni kénytelen, hogy ti. esetében »nem 
lehet szó sem az ancien régime hősi bukásá
nak, sem a korán jött forradalmárnak tragé
diájáról«. Falus — a modern európai dráma 
testére szabott — Engels-meghatározást me
reven alkalmazza az antik drámára (Engels 
külön hangsúlyozza Shakespeare szerepét a 
dráma fejlődéstörténetében!), — s így nem 
csoda, ha elszakad anyagától és ellentmondá
sokba bonyolódik. A »bűn és bűnhődés« ke
resztény gondolata vagy hogy a tragikumot 
olyan (történelmi) feladat vállalása okozza, 
melyet a hős nem képes megoldani, •— távol 
állnak az antik drámától. A sophoklési tragi
kum épp abban áll, hogy legtöbbször az 
bukik el, aki nem vétkezett, mert elvakult-
ságában — a valóság félreismerése folytán — 
olyan tetteket visz véghez, melyek véglegesen 
szembeállítják az uralkodó »világrenddel« s 
melyek súlyát nem tudja elviselni. Még Kreón 
is azokkal a tetteivel készíti elő saját bukását, 
melyeket az adott helyzetben — egyre söté
tebb elvakultságában — a legbölcsebbeknek 
hisz. 

Ez a gondolat — mint fentebb hangsúlyoz
tuk — a legszorosabban kapcsolódik az embe
rek tömegeit emberszámba sem vevő rab
szolgatartó társadalom könyörtelen »világ-
rend«-jéhez : a legkegyetlenebb sors várhat 

holnap arra, aki ma még bölcsnek és boldog
nak hiszi magát. Kérdezi-e valaki a rabszol
gát, ki volt annakelőtte s mit »vétkezett«, 
hogy mindenét elveszítette, még a legdrá
gább kincsét, szabadságát i s? A »bűntelen
nek bűnhődnie kell« — ahogy Falus egy-
helyütt igen világosan megfogalmazza — : 
ez a sophoklési tragikum lényege. 

Nem szeretnénk itt abba a hibába esni, 
hogy Falus Könyvének vitatható pontjait 
túl hosszadalmasán elemezzük, bírálgassuk, 
azt a látszatot keltve, mint ha ez volna benne 
a leglényegesebb. Tény, hogy ezeken a pon
tokon s néhány kisebb jelentőségű megálla
pítást illetőleg, Falus komoly kezdeménye
zése továbbfejlesztésre s bizonyos-értelemben 
korrekcióra szorul. De hibái is erényeivel iker
testvérek ; nem egy túlzása a marxista szem
pontok túl merev alkalmazásában leli ma
gyarázatát ; az egyes Sophoklés-drámák sa
ját (külön) arculatának megrajzolása közben, 
átsiklik tekintete a legalább annyira fontos 
azonosságokon stb. A könyv azonban így is 
igen jelentős állomása ókorral foglalkozó 
irodalomtörténetünknek, s hiszünk abban, 
hogy a ma még vitás pontokon továbbfej
lesztve Falus kétségtelen eredményeit, egy 
megnyugtató, lehetőségig tökéletes So-
phoklés-képe alakul ki fejlődő irodalomtudo
mányunknak . . . 

Horváth István Károly 

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM 
ELSŐ ÁLLAfDŐ KIÁLLÍTÁSÁRÓL 

1954 decemberének utolsó napjaiban meg
nyílt az Országos Színháztörténeti Múzeum. 
Kapunyitása mintegy ötven esztendő mu
lasztását tette jóvá. — Nemcsak a magyar 
nyelvű színjátszás küzdött ugyanis óriási 
nehézségekkel, fennállásának első évtizedei
ben — ezekre világít rá a kiállítás anyaga! —, 
hanem színháztörténetünk mint történeti 
segédtudomány is. Az új múzeum egyúttal 
az ilyenirányú kutatások hivatott központja. 
Éppen ezért eredményeit az alábbiakban 
kétféle szempontból vesszük vizsgálat alá : 
a nagyközönségéből, mint ismeretterjesztő 
vállalkozást, és tudományosan, mint egy 
kutatóintézet tárlókban és makettekben nyúj
tott publikációját. 

A színház mindnyájunk számára külön
leges élményt jelent. Van, aki a klasszikus 
tragédiát kedveli, van, aki a modern operettet, 
de olyan ember, aki közönyös volna a színpad 
világával szemben, napjainkban aligha akad. 
Mindazok számára, akik a színház hatását 

egy előadáson túl is ízlelgetik magukban, 
akik számára a varázs nem szűnik meg a 
nézőtér odahagyásával, felejthetetlen élmény 
lesz a Múzeum most megnyílt kiállítása. 

Az öt teremre terjedő néznivaló komoly 
kultúrtörténeti adatokat közöl a lehető leg
látványosabb formában. Az első szoba a 
magyar színházi élet kezdeteit varázsolja 
szemünk elé. Nehéz és küzdelmes kor ez 
— éles határait 1790—96-taI vonhatjuk meg, 
az első magyar hivatásos színjátszó-csoport, 
Kelemen László társulatának életével —, a 
német, francia és olasz színjátszást pártoló 
főúri magánszínházak s Pest és Buda német 
társulatai versenyeznek egy maroknyi lelkes 
ifjúval és leánnyal. A hősök alakját már-már 
elhomályosítja az eltelt százhatvan év, s a 
biztató kezdeményezést kemény ököllel zúzza 
szét a Martinovics-féle szabadságmozgalmat 
vérbe fojtó Habsburg-zsarnokság. De ennek 
a társulatnak írtak, ezt lelkesítették Kazinczy 
és Vérségi, az összeesküvés tevékeny részt-
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vevői, az ízesnyelvű, ugyancsak szabadelvű 
Simái Kristóf, s a lelkes hazafi : Dugonics. 
S a kor nem színtelen, nem papírfrázisokra 
épül a kiállításon sem : remek színpadképek, 
korabeli színpadi jelmezek, ügyesen megvá
logatott metszetek és egy pompás dioráma 
teszik szemléletessé a legbeavatatlanabb 
múzeumlátogató előtt is. 

Szakszempontból ennek a teremnek a meg
oldása valamennyi között a legnehezebb. 
Kelemen László társulatának a felvilágosodás 
eszmevilágával és a Martinovics-összeeskü
véssel sokszorosan összefonódó és teljesen 
még fel nem gombolyított szálait bajos úgy 
elrendezni, hogy a nyújtott kép ne csak való
szerű, de igaz is legyen. Nehéz elkerülni a 
túlzásokat, és különösen ennél a par excel
lence szemkápráztató anyagnál, mértéket tar
tani a regényes aláfestésben. Jól sikerült ez a 
Gr. Brühl-Simai-féle Igazházi bemutatásánál, 
kevésbé a Sehyre vonatkozó adatok kiállí
tásakor. Itt a felirat: »aki a Martinovics-féle 
mozgalmat elárulta«, a laikust könnyen abba 
a tévhitbe ejtheti, hogy az első magyar köz
társasági szövetkezés csupán Sehynek köszön
heti vesztét és a legértékesebb magyarok 
egyike, Hajnóczy József, egy kétesmúltú 
vándorszínész ármányai miatt bukott el. 
Holott köztudomású, hogy Sehy árulkodása 
—- az árulás szó is túlzás! — a katasztrófa 
felé rohanó eseményeken már mit sem vál
toztatott. — Feltehetjük, hogy a színtársulat 
búcsúja a pesti közönségtől Kelemen László 
fogalmazványa, de bizonyítani pillanatnyilag 
nem tudjuk — Varsányi írása pl. nagyon ha
sonlított Kelemenéhez, s a gondolatfűzés in
kább protestáns kultúrájú ember eszejárására 
vall, — így hát itt Kelemen nevét nem kellene 
kiemelni. — Kevés hely jut a magyar nemzeti 
színjátszást megelőző iskolai és nemet nyelvű 
hazai színházi kultúrának. Lélektanilag ért
hető, hogy a gyűlölt elnyomó szerepét játszó 
német társulatok mellőzésben részesülnek, de 
a kölcsönös ráhatás szempontjából, ami lép
ten-nyomon kimutatható, nem ártana széle
sebb teret biztosítani ennek a különben iro
dalmilag igen pontosan feldolgozott, tehát 
könnyen reprodukálható anyagnak. 

A XVIII. század legvégétől a Nemzeti 
Színház kapunyitásáig, a »vándorlás évein« 
át vezet bennünket a második terem. A ki-* 
lencvenes évek szellemi irányítói mögött be
csukódtak Kufstein és Spielberg súlyos töm-
löcajtai,a buzgó Kelemen, mint vidéki kántor
tanító teng, az első magyar hősnő, Moór 
Anna, a magánéletbe vonul vissza. De a gon
dolat, hogy a magyar nyelvű színjátszás nél
külözhetetlen nyelvünk újjá, kifejezővé for
málásához, s hogy minden felvilágosodott 
eszme elsősorban a színpadról terjeszthető, 
nem halt meg. Erdélyben is alakul egy kis 
színjátszó csoport, életképesebb, mint pesti 
elődje, mert magyar nyelvű polgárságnak 

játszhat s hazafias szellemű nemesi osztály 
támogatására számít.—A kiállítás megmutat
ja nekünk a házat, ahol először játszott 
Kolozsvárt magyar társulat, meg Kótsi Pat
kót, az első nagy magyar Hamletet, az iro
dalmi kört, amely szolgálta ezt a második, 
szerencsésebb együttest, meg az id. Wesse
lényi, a nagy pártfogó képét is. A társulat -" 
azután növekszik, lassan-lassan túlnő Erdély 
határain, belőle ágaznak ki Debrecen és Sze
ged, Székesfehérvár és Pécs, Győr, s mint 
legfontosabb : Kassa együttesei. Két nagy 
térkép ékesíti ezt a termet: az egyik azt 
mutatja, hány kis faluba tért be a XIX. 
század első harmadában társulatával Balog 
István direktor, a vidék tudatos rnűvelője, 
hol mindenütt szólalt meg Shakespeare és 
Moliére léptei nyomán, a másik pedig mind
nyájunk kedvence, Déryné vándorűtjait tün
teti fel, Pozsonytól Brassóig, Kassától Pécsig. 

Társadalomtörténetileg az erdélyi társulat, 
a vándorlás évei rendkívül tanulságosak. A 
feudalizmus bomlásának kora ez: a ma élő 
magyar színjátszás őse, a kolozsvári társulat 
tulajdonképpen mint »udvari színház« kezdi, 
meg pályafutását, élvezve Wesselényi pártoló • 
kegyét, de kitéve kíméletlen szeszélyeinek is. 
A kolozsvári magyar polgárság öntudatra 
ébredése, majd az egész magyar nyelvterület 
városi polgársága idejében veszi át a megsza
porodott színészegyüttes támogatását, mi
előtt az gerincét törné a nagyúr vasmarkában. 

Különös érdeme a második terem anyagá
nak, hogy tudományosan teljesen alátámasz
tott, rendezőjét nem ragadta el képzelőereje, 
de nem veszett bele a vándorlás korának 
adathalmazába sem. Két főtéma, Déryné és 
Balog István személye körül csoportosította 
a tudnivalókat, ami a laikus látogatót teljesen . 
kielégíti, a szakember pedig talál ezek mel
lett részleteredményeket is. 

Közel félszázad telt el Kelemen Lászlóék 
első várszínházbeli próbálkozása óta. A ma
gyar színjátszás eszméje egyre több hívet 
hódított, de egyre élesebben látták a kor
társak azt is, hogy a nyugati színművészet
tel versenyző játékkészségre csak állandó 
magyar színház, anyagilag független társulat 
tehet szert. 1837-re a magyarság legjobbjai
nak dédelgetett terve valóra vált : aug. 22-én 
megnyílt a Pesti Magyar Színház. Ott látjuk 
klasszicizáló bájában, zöld pázsittól övezve, 
a harmadik terem közepén. S körül a falakon, 
a tárlókban ennek a nagy időnek emlékei: 
kéziratok,» színpadi relikviák, szebbnél-szebb 
színpadképek — makettek — a kor híres 
színműveiről, Szigligeti, Czakó, Obernyik da
rabjairól, no és természetesen a Bánk bánról 
és a Hunyadi Lászlóról. 

A Nemzeti Színház-i kor emlékei— 1837-től 
1849-ig — három termet töltenek meg. Bizo
nyára ezek a leglátványosabb helyiségek, egy 
magára talált nemzeti műveltség gazdag kin-
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csesházából összeválogatva. Finom minia
tűrök, értékes bronzok, ékszerek őrzik ennek 
a színésznemzedéknek az emlékét. 

A magyarság milliói azonban még mindig a 
jobbágysors nyomorúságát nyögték. A kor
festő freskók mutatják a parasztság nehéz 
sorsát, de mutatják ezt a paraszt-sorssal fog
lalkozó egykorú színművek kéziratai, kellé
kei, makettjei is. 

A Nemzeti Színház történetén keresztül 
jutunk el a »Fiatal Magyarország« reformokat 
követelő korához, Petőfi és Jókai alakjához, 
a márciusi napokhoz. A magyar színház fej
lődése az első szabadságeszméktől, Hajnóczy, 
Kazinczy, Simái életművétől a szabadság
harc crescendójáig : ez az Országos Színház
történeti Múzeum kiállításának tárgya. 

A rendezésért csak a legnagyobb elisme
réssel adózhatunk a lelkes múzeológus-gárda: 
Hont Ferenc igazgató, Bajcsa András, Cenner 
Mihály, Haraszti Árpádné munkásságának. 
Néhány bíráló észrevételt azonban nem hall
gathatunk el. 

Azok számára, akiknek nem kenyerük a 
színháztörténet — tehát a látogatók többsé
gének —, nem., ártana termenként egy kis 
kultúrtörténeti összefoglalót nyújtani. A ki
állított iratanyagból élesebben kellene ki
emelni azt a pár sort, amelynek elolvasása 
megvilágítja az eseményeket, s amelyek ked
véért éppen itt ütötték fel az aktát vagy kéz
iratot. De ne nehezítsük meg elolvasásukat 
hanyagul odavetett ékszerdarabokkal sem! 
Egyik kiállított tárgy ily módon a másik ha
tását rontja, s az a néhány, múlt század eleji 
karkötő és egyéb csecse-becse nem ér annyit, 
hogy miattuk a kedvező összbenyomás szen
vedjen. Inkább tegyék ezeket külön tárlóba. 
Pl.abba, amelyikben most Prielle Kornélia és 
Szerdahelyi Kálmán ötvenes-hatvanas, sőt 
hetvenes évekből származó, tehát ebből a 
történeti korból mindenképpen kikívánkozó 
emléktárgyai vannak. 

Ezek a hibák olyan elenyészőek, hogy a 
kiállítás festői szépségét igazán a legminimá-
lisabban zavarják, őszinte élvezetet, a ma
gyar színjátszás hősi korszakának kielégítő 
megismerését nyújtja minden látogató szá
mára, s ezzel népművelési céljának eleget 
tesz. Mivel azonban tudományos intézet tel
jesítményével állunk szemben, amelynekfel
adata nem merülhet ki csupán látványosság 
nyújtásában, vizsgálnunk kell azt is, hozott-e 

a Múzeum újat, és a látottak megfelelnek-e 
a történeti igazságnak? Az első és a második 
terem tárgyalásánál ezekre a problémákra 
már kitértünk. A további három terem, amely 
az 1837 utáni eseményeket ismerteti, nagy 
anyaggazdagsággal illusztrálja mondanivaló
it, rendkívül szűkszavú azonban két pontot, 
a »Fiatal Magyarország« tagjaiból alakult 
titkos társaságot, és a korabeli vidéki szín
játszást illetően. 

Az elsővel kapcsolatban értesülünk arról, 
hogy 1839. dec. 31-én néhány haladó szellemű 
író és színész szövetkezett egymás támogatá
sára. Bevalljuk, nem értjük, miről van szó. 
Annál kevésbé, mert magyarázatul csupán 
egy apróbetűs, olvashatatlan fotókópia és 
néhány sikerült Barabás-metszet van mellé
kelve. Vajon a Múzeum tudományos munka
társai újabb republikánus szövetkezésnek 
jöttek itt nyomára, vagy pusztán fiatalos 
lendülettel megkötött, s tán nem is egészen 
önzetlen, mert propaganda-célú egyezségről 
értesülünk? — Ha az első forog szóban, akkor 
a nyersen odavetett, egyetlen akíábóí álló 
bizonyíték még a nagyközönség tájékoztatá
sára is kevés, nemhogy a szakkörök informá
lására és meggyőzésére. Ha pedig csak afféle 
baráti véd- és dacszövetség az egész, akkor 
a magyarázó szövegnek úgy kellene módo
sulnia, hogy a negyvenes évek elején ezek és 
ezek voltak a főváros szellemi életének 
irányítói. 

1837-től kezdve a vidéki színjátszás lát
szólag kiesik a kiállítás rendezőinek érdeklő
dési köréből. Azt mondjuk : látszólag, mert 
a tényleges helyzet nyilván az, hogy a vidéki 
magyar színjátszás áttekinthetetlen mind
addig, amíg a különféle levéltárakban lappan
gó óriási anyag legalább nagyjából felkutat
va nincs. 

Mindenütt, ahol a kiállítás levéltári kuta
tásokon alapuló irodalomra támaszkodhatik 
— Endrődyre, Bayerre, Rakodczayra, Pukán-
szkynéra stb. —, kifogástalant nyújt. Azon
nal bizonytalanná válik azonban, mihelyt 
nem érez maga mögött pontos történeti ada
tokat. Végső tanulságul tehát azt kell le
szűrnünk, hogy a további kiállítási termek 
megnyitásához és a Múzeum sikeres, tudomá
nyos működéséhez feltétlenül szükséges az 
alapos történeti előkészítés : a levéltári anyag 
feltárása. 

Mályuszné Császár Edit 
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BOCnOMMHAHHH OB ATTHJIE HO)KE<J>E 

0. XOHTTl 
C MOjiOflbiM nosTOM aBTop no3HaKOMiijicfl B 1922 rofly B Cereae. nepBan qacTb »Bocno-

MHHaHHM« nocBflmeHa cereAHCKHM H őyAanemrcKHM roAaM, BoenoMHHaHHiJM >Ke o npeöbißa-
HHH B riapH>Ke — BTOpaH qacTb. 

MATEPHAJIbl ßJIfl MTEHHfl PAKOUH B BHHEPHEHllITAflTCKOfl TIOPbME 

B. 3ojibnau 

KHÍÍ3H Oepemja II PaKomf (1676—1735), KOTopbiii no3we craji BjiacTHTejieM TpaH-
CHUbBaHHH H repoeM BeHrepcKOH ocBOooAHTejibHOfi BOííHbi, BCHCKHÍÍ ABop B 1701 roAy apecro-
Baji H, OSBHHHB B rocyAapcTBeHHOH H3MeHe, 3aKK»qHJi B TiopbMy BHHepHéHixiTaATCKOH (éenyií-
xeiicKOíí) KpeiiocTH, OTKyAa OH nojiroAa cnycTfl öewajr B flojibuiy. OcTaBjieHHbie B TiopbMe 
ero KHnni Sunn BHeceHbi B cm-icoK. K cowajieHHio, ASHHbie cnHCKa BecbMa nopo^Hbi, BCJICA-
CTBiie qero ycTaHOBHTb HAenTHMHOCTb KHnrrpyAHO, Aa H B HeKOTOpbix cjiyqaax H HCBO3MO>KHO. 
HecoMHeHHbiM HBJiHeTcs TO, HTO PaKomi eme c MOjiOAy WHBO HHTepecoBajicH BonpoeaivtH 
(J)HJIOCO(J)HH rocyAapcTBa (»TejieMan« C>eHe.noHa, rpaunaH, CeHexa), BceiwipHOH HCTOPHH 
(TauHT, Vita Caroli V., História Anglica, Hist, des römischen Reichs), HCTOPHH uepKBH (HeMeii-
KHH AByxTOMHHKno HCTOPHH uepKBH, »Tractat von Tempelherren«), reorpa(j)HH (Voyage d'lta-
lif). 3aiweTH0 Hajinqne xyAOwecTBeHHOH HHTepaTypw (Les Ruses innocentes, Melange de poesies,. 
Cleopatra). BSTO BpeMa PaKOun 6HJI erne öjinwe K BejiMKOCBeTCKOii >KH3HH. (Kmira, KOTopbiMH 
OH nojib30BajicH B PoAorxiTo nocjie ero OTmejibHnqecTBa y KaMajibAyjrbueB B rpoöoa noA iiapH-
>KeM, CBHAeTejIbCTByiOT, qTO OH BAOXHOBJIflJlCfl ApyrHMH, HMCHHO HHCeHHCTHMeCKHMH HAeflMH.) 
Ero HHTepec K BonpocaM reoMeTpnn (EBKJIHA, Tractatus Geometriáé, Curs von der Architek
tur) npoflBjiaeTCfl eme BO BpeMH ero npeßbiBaHHH B BHHepHéííuiTaATe ; B TOAH >Ke SMHrpauHH,. 
nocjie 1715 roAa, OH OCOQCHHO OXOTHO 3aHHMaeTCH npoöJieiwaMH ecTecTBeHHbix Hayn. 

HCTOPHMECKHE BOCnOMMHAHHH MHKJIOUIA EETJIEHA 

B. Kerieiju 

B 1736 SbiJiH onyGjiHKOBaHbi B AMCTepAaMe (B AeiícTBHTejibHOCTH, B Pyane) Mejviyapbr 
MHKAoma EeTjieHa noA Ha3BeHneM »Mémoires historiques du Comte Betlem-Niklos, contenant 
l'histoire des derniers Troubles de.Transilvanie«. HacTOHuiHii oqepK npecjieAyeT iienb onpeAe-
jiHTb aBTopa 3Toro TpyAa, K KanoMy jiHTepaTypHOiwy waHpy nocjieAHnii npnHaAJiewHT, BH-
HCHHTb erO HCTOqHHKH H yCTaHOBHTb aBTeHTHHHOCTb HaXOAHIHHXC« B, HdVI ASHHblX. OcilOBbl-
Baacb Ha AOKyjweHTax B apxnßax H 6H6\nH0TeKax OpaHiniH H BeHrpHH,aBTOp ycTaHOBHji, 4TO 
Meiviyapbi SbuiH HanncaHH HCKHM aööaTOM JJOMHHHK PeBepaH (Dcm.niquf Reverend, 1648— 
1734) H iTO HX H3AaTejieM 6HJI Jle KOK Ae Bnjuibpya (Le Coq de Villeroy). nepBaa nacTb TpyAa 
cOAep>KHT onncaHHe JHOÖOBHOH HHTpnrH, BO BTopoií paccKa3biBaeTCíi o AnnjiOMaTHHecKOii 
AeaTejibHOCTH PeßepaHa, noßbiBaßiuero HaiHHa« c 1677 roAy B TpaHCHJibßaHHH B KaqecTBe 
areHra JIioAOBHKa XIV. PaccKa3 o JHOSQBHOM npHKJHoneHHH He HiweeT HHKaKOH xyAOwecT-
BeHHOft iieHHOCTH, HCTOpHMecKne we AaHHbie HiweioT 6ojibuioe 3HaqeHHe. B KOHCHHOM HTorer 
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3T0T TpyA npHHaA^e>KHT K MHCJiy anoKpwJttibix iweMyapoB, nojib30BaBiiiHXCH öojibiuoií non-
yjinpHOCTbio B3TO BpeMH.MeMyapbiHMenH oqenb öojibinoíí ycnex Kan BO OpaHUHH TaK H B 
BeHrpHH. B nocjieAHett CTpaHe OHH 6MJIH nepeBeaeHbi Ha jiaraHCKHit H Ha BeHrepCKH« 
H3MKH B Teqenwe XVIII H B Haqajie X I X CTOJICTHH H cofleííCTBOBajiH BiwecTe c MewiyapaMH 
repoH ocBo6oAHTejibHOíí 6opbŐbi 1703—1711 TOAOB KHH3H PaKOuji K noA^eiwy HaiiHOHajib-
HblX qyBCTB H HAßH He3aBHCHM0CTH. 

ROME® MATbflUIH 

Jl. Tepőe 

flo>Ke<J> MaTbHuiH (1765—1849) SbiJi TajiaHTUHBbiM n03T0M BpejweHH, npeAiuecTBOBaB-
iuero ocBOöOAHTejibHOH BOíme 1848—1849 r r . ^ o CHX nop ero TBOpqecxBO Sbuio HenpaBHJibHO 
oueHeHO. ABTOP onpeAenneT ero MecTO cpeAH nncaTejieH-coBpeMeHHHKOB. 

AblOJIA 10XAC B T. MAKO 

M. Vacmeau-JI. Jlemep 

OAHH H3 BbiAaioinHXCfl npeACTBaBHTejieii BenrepCKOH JIHPHKH X X CTOJieTHa, ,0,bK>jia 
K)xac (1883 -1937) B 1913 1917 rOAax 6bui ywrejieM B MaKO B6JIH3H r. CereA. HacTOflmHii 
oqepK paccKa3biBaeT o roAax, npoBeAeHHbix noaTOM B Mateo. Bo BpeM3 ero npeöbiBaHHH B 
3TOM ropOAe BcnuxHyjia nepßaa MHpoBaa BoíiHa. B noxoAe npoTHB POCCHH CHaqajia lOxac 
BHAeji oc3o6oAHTenbHyio Bottny nporaß uapcKoro npon3BOjia, — jwecTb 3a nonpaHwe peBOjnounn 
1848 roAa. OAHaKO, OH BCKope 3aMenaeT (K KOHuy 1914 roAa) ywacHbie crpaAaHHH, öecueji-
bHOCTb 3oiiHbi H B CBOHX npoH3BeAeHHHX OH . BbicTynaer npOTHB nee. B 1917 roAy OH OKOH-
qaTejibHO nepee3>KaeT AOMOH B CereA. BjiHimne npoBeAeHHbix B Mano jier Ha ero MHpOB033p-
emie cKa3biBaeTCH noTOM B ero nauH^HCTHqecKnx craxoTBopeHMflx, nepeAOBbix cTaTbHx, B 
nojiHTnqecKOH pojiH, KOTOpyio OH nrpaji B CereAe BO Bpeiwfl BeHrepcKHX 6yp>Kya3HOH H npojie-
TapcKOHpeBonrouHH (1918 — 1919), a TaioKe H B ero nporpeccHBHOii, PCBOJIIOUHOHHOH nyßjiH-
UHCTHKe. 

MEJ1KME COOBLqEHMH 

A. KOMAOIU: AAH n wypHaji »A Xe-r« (A Hét HeAejia). 
B cxaxbe oöcywAaioTCH CBÍÖH BeuHMaíiiiiero BeHrepcKoro jinpHqecKoro noaTa X X 

CTOJieraa 3HApe AAH C wypHaAOM »A Xer«, peAaKTupoBaHHOfi Pto>Ke<|)0M KHUIIII. 
H. Bomap : HoBbie AaHHbie K >KH3HH Oepemja flaBHA. 
B cTaTbe npHBOAHTCH HecKOJibKO ueHHbix AaHHbix OTHOCHTejibHO 6uorpa4)HH caMoro 

3HaqnTejibHoro aHTHTpHHHTapcKoro nncaTejiH BenrepcKOH pe^opMauHH XVI cTOJieTHH, OepeHua 
ßaBHAa. 3TH HOBbie AaHHbie öpocaioT cßeT Ha npoBeAeHHbie nncaTejieM B BHireHÖepre roAbi 
yqeHHfl B yHHBepcHTeTe, na ero AeflTenbHOCTb B Knywe nan cBHineHHHKa a TaioKe H Ha Haqajio 
ero aHTHTpHHHTapcKOH nponoBeAHnqecKOH paßOTbi. BnpeBbie O. flaBHA BwcTynaeT npOTHB 
AorMbi cBiiTOH TpQHUbi 20 HHBapa 1566 rOAa. 

B. TÜKÜH: MoKOHaH H OepeHu, XyHbHAH. 

AMCKYCCMH 

Pl. flb'épu: HHOUI XopBaT, CTHJieBbie npoöJieiwbi Haineö JiaTHH0H3biqH0íí jiHTepaiypbi 
snoxH ApnaAOB. 

fl. Xopeam: ripHMeqaHH« K pei;eH3HH Pi. J3|bépH. 
M. PyöüHbu : K »EÍHcaTejibCKHM nopTpeTaiw« MHKcaTa (OTBet flbiojie BncTpan). 
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^OKYMEHTAUHH 

M. Mopui} : 3anHCH >KnrMOHAa MopHu,H3 1905 rOAa. 
0 . Bea: noTepmmbiíí BapnaHT. 
Jl. MapmoHeé'jibdbú: HeH3BectHoe nncbMO HHOma ApaHb. 
Jl. flemep: nepBbie onyöJiHKOBaHHbie CTHXH JXhwmu K)xaca. 

0E30P 

0. Eneu: CoQpaHHbie couHHeHHa HHOiua PHJwan. 
T. K/iaHiiiiau : KJiapa Tapam, >KHBonncb B BeHrpHH B XVII CTOJICTHH. 
B. JJbenuiu: ílpeBHHe BeHrepcKne. KOMCAHH. »\ 
M. öerne: M3öpaHHbie coqwHeHne Howetjja KapMaH. 
M. B. Xopeam : PoßepT Oajiyui, Co(|tOKJi. 
3 . M.-Vacap : Orntr o nepBoft nocTOAHHOii BbicTaBKe HauHOHajibHoro My3ea HCTOPHM 

TeaTpa. 



ERINNERUNGEN AN ATTILA JÓZSEF 

F. Hont 

Der Verfasser lernte 1922 in Szeged den jungen Dichter kennen. Der hier veröffent
lichte erste Teil der »Erinnerungen« befasst sich mit dem Andenken an die Jahre in Szeged, 
sodann in Budapest. Über ihren Aufenthalt in Paris berichtet der Verfasser im zweiten Teil 
seiner Erinnerungen. 

DIE LEKTÜREN RÁKÓCZIS IM GEFÄNGNIS VON WIENERNEUSTADT 

B. Zolnai 

Die Wiener Regierung Hess im Jahre 1701 den Herzog Franz IL Rákóczi (1676—-1735), 
den späteren Fürsten und Helden des ungarischen Freiheitskampfes, verhaften und unter 
Anklage wegen Hochverrats in die Burg von Wienerneustadt sperren, aus der er ein halbes 
Jahr später nach Polen entwich. Über seine im Gefängnis gebliebenen Bücher wurde eine 
Liste aufgenommen, deren Angaben leider sehr mangeKaft sind, so dass die Identität der 
Werke nur schwer, ja manchmal überhaupt nicht, festzustellen ist. Es unterliegt jedoch 
keinem Zweifel, dass Rákóczi bereits in seiner Jugend ein grosses Interesse für staatsphiloso
phische (Fénelons Télémaque, Grácián, Seneca), welthistorische (Tacitus, VitaCaroli V.,História 
Anglica, Hist, des römischen Reichs), kirchengeschichtliche (eine zweibändige deutsche Kir
chengeschichte. Tractat von Tempelherren) und geograpische (Voyage d'Italie) Themen 
zeigte. Auffallend ist die Anwesenheit der Belletristik (Les Ruses innocentes, Melange de 
poésies, Cleopatra) im Gefängnis von Wienerneustadt. Zu der Zeit stand noch Rákóczi dem 
weltlichen Leben näher. (Die nach seinem Eremitenleben bei den Kamalduliernin Grobois 
bei Paris benutzten Bücher in Rodostó zeugen bereits von einer anderen, und zwar jansenis-
tischen Inspiration.) Sein Interesse für die Geometrie (Euklides, Tractatus Geometriáé, Curs 
von der Architektur) ist schon während Aufenthalts in Wienerneustadt nachweisbar, in seinen 
Emigrations jähren, nach 1715, interessieren ihn die Naturwissenschaften in gesteigertem 
Masse. N 

DIE HISTORISCHEN MEMOIREN VON MIKLÓS BETHLEN 

B. Köpeczi: 

Im Jahre 1736 wurden die »Mémoires historiques du Comte Betlem-Niklos, contenant 
l'Histoire des derniers Troubles de Transilvanie« (Historische Memoiren des Grafen Miklós 
Bethlen, die Geschichte der letzten Wirren in Siebenbürgen enthaltend) in Amsterdam (in 
Wirklichkeit in Rouen) herausgegeben. Die vorliegende Abhandlung will den Verfasser dieses 
Werkes, seine literarische Gattung, sine Quellen und die Zuverlässigkeit seiner Angaben 
bestimmen. Auf Grund von Dokumenten aus französischen und ungarischen Archiven und 
Bibliotheken behauptet der Autor, dass der Verfasser dieser Memoiren ein gewisser Abbé 
Dominique Révérend (1648—1734) und sein Verleger, Le Coq de Villeroy, ware. Der erste 
Teil des Werkes enthält die Erzählung einer Liebesintrige, der zweite die der diplomatischen 
Tätigkeit des Priesters, der sich als Beauftragter von Ludwig XIV vom Jahre 1677 an in Sieben
bürgen aufhielt. Die galante Geschichte hat keinen wahren literarischen Wert, die historischen 
Angaben hingegen sind von grossem Interesse. Letzten Endes gehört das Werk zu den unechten 
Memoiren, die derzeit sehr verbreitet waren. Die »Mémoires« hatten sowohl in Frankreich 
als auch Ungarn einen sehr grossen Erfolg. Im Laufe des XVIII. und am Anfang des XIX. 
Jahrhunderts wurden sie in Ungarn auf lateinisch und ungarisch übersetzt und trugen 
zusammen mit den Memoiren des Fürsten Rákóczi, des Helden des Freiheitskampfes von 

703—1711. zur Erweckung des nationalen Gefühles und Unabhängigkeitsgeistes. 
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JÓZSEF MÁTYÁSI 

L. Térbe 

József Mátyási (1765—1849) war ein talentierter, doch bisher nicht genügend gewürdigter 
Dichter der dem Freiheitskampf von 1848/49 vorangehenden Zeit. Die Abhandlung bestimmt 
den Platz des Dichters unter den zeitgenössischen Schriftstellern. 

DIE MAKŐER JAHRE VON GYULA JUHÁSZ 

/. Császtvay — L. Péter 

Juhász Gyula (1883—1937), eine der grössten Gestalten der ungarischen Lyrik des XX. 
Jahrhunderts, war zwischen den Jahren 1913 und 1917 und Lehrer in Makó, das neben Szeged, 
seiner Heimatstadt, liegt. Die Abhandlung stellt die in Makó verbrachten Jahre des Dichters 
dar. Während dieser Zeit brach der erste Wettkrieg aus. Gyula Juhász betrachtete den russi
schen Feldzug eine Zeitlang als einen Freiheitskampf gegen die Gewaltherrschaft des Zaren, 
als die Rache für die Unterdrückung der Revolution von 1848. Doch sieht er bald (bereits 
Ende 1914) die schrecklichen Leiden und die Ziellosigkeit des Krieges und wendet sich in 
seinen Schriften immer mehr dagegen. 1917 siedelt er endgültig nach Hause, nach Szeged. 
Die Wirkung der Makóer Jahre auf seine Weltanschauung zeigt sich in seinen von da an 
geschriebenen pazifistischen Gedichten und Leitartikeln, sodann in seiner politischen Tätig
keit und fortschrittlichen, revolutionären Publizistik zur Zeit der ungarischen bürgerlichen, 
und Proletarrevolutionen (1918/19) in Szeged. 

KLEINERE MITTEILUNGEN -

A. Komlós : Ady und »A Hét« (Die Woche) 
Die Mitteilung bespricht die Verbindung von Endre Ady, dem grössten ungarischen 

Lyriker des XX. Jahrhunderts, mit der von József Kiss redigierten Zeitschrift »A Hét«. 
/ . Botár Neuere angaben über das leben von Ferenc Dávid. 

Die Miteiiung liefert einige wertvolle Angaben zur Biographie von Ferenc Dávid, dem 
bedeutendsten antitrinitarischen Schriftsteller der ungarischen Reformation im XVI. Jahr
hundert. Die neueren Daten erhellen die Geschichte der in Wittenberg verbrachten Universitäts
jahre von Ferenc Dávid sowie die seines Priesteramtes in Kolozsvár und den Beginn seines 
antitrinitarischen Predigens. Ferenc Dávid wandte sich zuerst am 20. Januar 1566 gegen das 
Dogma der Trinität. 

B. Takács: Csokonai und Ferene Hunyadi 

DISKUSSION 

J. Győry: János Horváth, Stilprobleme unserer lateinischen Literatur der Arpadenzeit 
J. Horváth: Bemerkungen zu János Győrys Besprechung* 
M. Rubinyi: Zu den Schriftstellerporträts von Mikszáth (Antwort an Gyula Bisztray) 

ARCHIV 

M. Móricz: Aufzeichnungen von Zsigmond Móricz aus dem Jahre 1905 
F. Végh : Ein verschwundener Cupido — Variante 
L. Mártonvölgyi: János Aranys unbekannter Brief 
L. Péter: Die zuerst erschienenen Gedichte von Gyula Juhász 
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RUNDSCHAU 
F. Jenéi: János Rimays sämtliche Werke 
T. Klaniczay :• Klára Garas : Die ungarische Malerei im XVIL Jahrhundert 
V. Gyenis: Alte ungarische Lustspiele 
/. Fenyő: József Kármáns ausgewählte Werke 
/. K. Horváth: Róbert Falus, Sophokles 
Frau Ei Mályusz—Császár: Bericht über die erste permanente Ausstellung des Lan-

desmusetims der Theatergeschichte 

dalomtört. Közi. 403 



MÉMOIRES CONCERNANT ATTILA JÓZSEF 

F. Hont 
L'auteur fit connaissance du jeune poéte á Szeged en 1922. La premiere partié des Mémoires 

publiée ici se rapporte aux années de Szeged et de Budapest. Les mémoires concernant leur 
séjour ä Paris seront publiées dans la deuxiéme partié. 

LES LECTURES DE FRANCOIS II. RÁKÓCZI DANS LA PRISON DE LA FORTERESSE 
DE WIENERNEUSTADT 

B. Zolnai 

Le prince Francois II. Rákóczi (1676—1735), plus tárd souverain de la Transsylvania 
et'héros de la Transsylvanie et hérosde la guerre d'indépendance de 1703—1711, fut arrété 
en 1701 par la Cour de Vienne et, accuse de haute trahison, emprisonné dans la forteresse 
de Wienerneustadt, d'oű, aprés six mois d'emprisonnement, il s'évada pour gagner la Pologne. 
Une liste fut dressée de ses livres, qu'il avait laissés dans la prison. II est ä regretter que cette 
liste ne soit pas complete et que, par consequent, il est difficile, et dans certains cas mérne 
impossible, d'établir l'identité des livres. II n'y a pas de doute que le jeune Rákóczi témoignait 
un vif intérét aux questions se rapportant á la théorie de l'État (voir Télémaque de Fénelon, 
Grácián, Séneque), á Phistoire mondiale (Tacite, Vita Caroli V., História Anglica, Hist, des 
römischen Reichs), á l'histoire de PÉglise (un ouvrage en deux tomes en langue allemande, 
Tractat von Tempelherren), á la géographie (Voyage d'ltalie). II est ä remarquer la presence 
des belles lettres (Les Ruses innocentes, Melange de poésies, Cleopatra). A ce moment la la 
vie du grand monde était encore plus familier á Rákóczi. (Les livres lus dans le temps ou il 
vivait en hermite chez les camaldules de Grobois auprés de Paris témoignent d'une autre 
inspiration, ä savoir janséniste.) 

Son intérét á la géométrie se manifestait déjáau cours de son séjour funeste á Wiener
neustadt (Euclide, Tractatus Geometriáé, Curs von der Architectur), et dans les années de 
son emigration, aprés 1715, il s'occupe d'une fagon plus intense des sciences naturelles. 

LES MÉMOIRES HISTORIQUES DE NICOLAS BETHLEN 

B. Köpeczi 

Én 1736, furent publies ä Amsterdam (en vértté ä Rouen) les »Mémoires historiques 
du Comte Betlem-Niklos, contenant l'Histoire des derniers Troubles de Transilvanie«. La pré-
sente étude se propose de determiner l'auteur de cet ouvrage, le genre íittéraire auquel il 
appartient, ses sources et l'authenticité de ses données. Se basant sur des documents tirés des 
archives et des bibliothéqt'es ce France et de Hongrie, eile soutient que l'auteur Coq 
de ces Mémoires fut un certain abbé Dominique Révérend (1684—1734) et son éditeur, Le 
de Villeroy. La premiere partié de l'ouvrage contient le récit d'une intrigue amoureusé, 
la seconde raconte l'activité diplomatique de Révérend qui séjourna en Transilvanie ä partir 
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de 1677 en qualité d'agent de Louis XIV. L'histoire galante n'a pas de valeur littéraire pro-
prement dite, par contre, les données historiques présentent un grand intérét. L'ouvrage 
fait "partié, en derniére analyse, des mémoires apocryphes trés répandus á cetté époque. 
Les Mémoires remportérent un trés vif succés en France et en Hongrie. En Hongrie, ils furent 
traduits en latin et en hongrois au cours du XVIIIe et au debut du XIXe siécle et contribuérent, 
avec les Mémoires du Prince Rákóczi, héros de la guerre d'indépendance de 1703—1711, au 
réveil du sentiment national et de l'esprit d'indépendance. 

JÓZSEF MÁTYÁSI 

L. Térbe 

József Mátyási (1765—1849) poéte doué, qui vivait dans les années précédant la guerre 
d'indépendence de 1848—49, ne fut pas apprécié ä sa valeur. L'étude determine sa place parmi 

s contemporains. 

LES ANNÉES DE GYULA JUHÁSZ A MAKÓ 
/. Császtvay—L. Péter 

Un des plus grands représentants de la poésie lyrique hongroise du XXéme siécle 
Gyula Juhász (1883—1937), était professeur a Makó, ville situé auprés de sa villenatale Szeged, 
entre 1913 et 1917. La "présente étude est consacrée aux années de Makó. C'ctait au cours 
de ses années qu'éclata la premiere guerre mondiale. Dans les premiers mois de la guerre Gyula 
Juhász voyait dans le campagne contre la Russie une guerre d'indépendance contre le dés-
potisme du tsarisme, la vengeance pour la repression' de la revolution de 1848. Mais bientót 
(déjá vers la fin de 1914) il apper^oit les terribles souffrances causées par la guerre, l'inutilité 
de celie-ci, et se prononce toujours avec une énergie croissante contre la guerre. En 1917 
il s'établit définitivement á Szeged. La conception du monde qu'il s'est faite au cours des 
années de Makó se manifeste' dans ses poésies pacifistes et éditauriatix ainsi que dans son 
rőle politique qu'il joue.á Szeged au temps des revolutions hongroises bourgeoise et proletárienne 
(1918—1919) et dans sa carriére de publiciste progressiste et révolutionnaire. 

PUBLICATIONS CÖURTES 

A Komlós: Ady et »A Hét« (La Semaine) 
L'étude présente les relations entre le plus grand poéte lyrique hongrois du XXéme 

siécle Endre Ady et la périodique »A Hét« rédigé par József Kiss. 
/ . Botár: Données nouvelles a la vie de Ferenc Dávid 
La présente étude contient de précieuse contributions á la biographie de l'écrivain 

antitrinitaire le plus important de la reformation hongroise du XVIéme siécle Ferenc Dávid. 
Ces données se rapportent aux années universitaires á Wittenberg, ä la période pendant 
laquelle il était pasteur "á CIuj et commenca son activité de prédicateur antitrinitarien. Son 
premier sermon contre la sainte Trinité F. Dávid prononca le 20 janvier 1566. 

B, Takács: Csokonai et Ferenc Hunyadi 
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DISCUSSION 

J. Győry; János Horváth, Les problémes du style de notre littérature en langue latiné 
á l'époque des Arpáds. 

J. Horváth: Remarques sur le compte rendu de János Győry. 
M. Rubinyi: Remarques sur les Portraits d'Écrivains par Mikszáth (Réponse áGyula 

Bisztray) 

DOCUMENTATION 

M. Móricz: Les notes de Zsigmond Móricz faites en 1905 
F. Végh: Une Variante disparue de Cupido 
L. Mártonvölgyi: Une lettre inconnue de János Arany 
L, Péter: Les premiers poémes publiés de Gyula Juhász 

REVUE 

du 

F. Jenéi: Les oeuvres completes de János Rimay. 
T. Klaniczay: Klára Garas, La peinture en Hongrie eu XVIIéme siécle. 
V. Gyenis: Anciennes comedies hongroises. 
/. Fenyő: Oeuvres choisies de József Kármán. 
/. K. Horváth: Róbert Falus, Sophocle. . 
Mme. E. Mályusz-Császár: Compte rendu sur la premiere exposition permanente 

Musée National de l'Histoire du Theatre 

HIBAIGAZÍTÁS: 
Folyóiratunk 1955/2. számában a 202. lapon József, Attila „Kínos, szögletes mú

lásom" c. versébe nyomdahiba következtében került a „Livia" név. 
A vers 13. sora helyesen tehát : „Vonom —- viszem' a téli mennyek", 

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója 
A kézirat beérkezet t : 1955. VI. 25. — Példányszám: 8Ü0. 

Műszaki felelős : SzÖllösy Károly 
Térj edelem : 11 V» (A/5) ív 

36862/55 Akadémiai Nyomda — Releiós vezető : if j . Puskás Ferenc 
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Ara: 12,— Ft 
El-iifizetém etfif évre: to, II 

A szerkesztőségnek beküldött és a következő számokban megjelenő írások .* 

/ . Régi magyar irodalom 
Korompay Bertalan : Adalékok és jegyzetek a 
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Perjés Géza : Új adatok és szempontok az ál-kuruc 

balladák vitájához. 
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/ / / . A XIX, szazad második fele és a XX. század 
irodalma, 
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az emigrációban. 
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Pásztor József: Juhász Gyula három ismeretlen kéz

irata. 
Kosztolányi Dezsőné: »így írtok ti«. 
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Kovács Kálmán: Az ember tragédiájáról. 
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