
Az irodalompolitikai nézeteket azonban nem 
választhatjuk el olyan mereven egymástól, 
ahogy azt a könyv teszi. 

Szépen elemzi azonban Komlós Aladár 
Reviczky prózai elbeszéléseit. Az Apa: 
örökségről megállapítja, hogy »vele. egy új, 
igazabb valóságszemlélet vonul be a magyar 
regényírásba : a nagy orosz regény példáján 
iskolázott realizmus.« (94. 1.) Egyetértünk 
azzal a megállapításával is, hogy prózája 
vetekedik verseivel (105. 1.). Különösen 
szép, bensó'séges, finom, a versek hangulatát 
érzékító' a költemények bemutatása. Élve
zettel olvastuk. 

A könyv tartalmazza végül • a költő 
műveinek évek szerinti bibliográfiáját. 
A versek kronologikus összeállítása gondos. 

Hasznot jelent a további Reviczky-kutatás 
számára. A novellák, rajzok felsorolásából 
mindössze egy marad ki : az 1886. május 
21-én a Függetlenség című lapban közölt 
A burjánék madara. Érthetetlenül hiányos 
azonban a cikkek jegyzéke. Néhány adat 
megvilágítja ezt. A bibiliográfia feltüntet 
összesen 113 cikket, elhagy szám szerint 
45-öt. Tehát a Reviczky-cikkek mintegy 
harmadrészét egyszerűen mellőzi. Vannak 
évek, amelyekben a többség marad ki és 
csak egy töredék szerepel. Ilyen 1888 
például. Ebből az évből 11 Reviczky-
cikket tüntet fel a bibliográfia, elhagy 
15-öt. A cikkek bibliográfiája tehát alapos 
kiegészítésre szorul. 

Harsányi Zoltán 

KOZOCSA SÁNDOR: AMAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA 1953. 

(Budapest, Művelt Nép, 1954. — 207 1.) 

Egy éve, hogy megjelent a magyar iro
dalom bibliográfiájának az 1953-as év ter
mését tartalmazó kötete s ezzel ismét egy év 
irodalmi munkássága vált áttekinthetővé. 
Ezt a kötetet is, éppúgy, mint az 1945—52 
közöttieket is Kozocsa Sándor állította össze. 

Milyen e sorozat új kötete, miben tér el 
az előzőktől? Nézzük először formai szem
pontból. 

A sorozat első részeitől az 1953-as kötet 
módszerben bizonyos fokig eltér. A könyv
es folyóirattermés rendszerezése most na
gyobb feladatot jelentett, hiszen több adatot 
kellett feldolgozni, mint az előző két évben 
együttvéve. Bizonyára ez a mennyiségi növe
kedés késztette a bibliográfia összeállítóját 
arra, hogy az eddigi két fejezet helyett 
(általános rész; egyes írók) most háromra 
bontva szét az anyagot a két szokásos feje
zet közé ékelje a »gyűjtemények« c. részt. 

A formai szempontok előtérbe juttatásával 
próbálta a szerkesztő megoldani az ún. 
»általános rész« több száz adatának rend
szerezését is. Az egyszerű betűrendi fel
sorolás itt már a legkülönbözőbb témájú 
könyveket és cikkeket sorolta volna fel, 
egymás után; az első fejezet négy részre 
osztásával azonban a tartalmi szempontok 
ismét nem jutottak érvényre. Külön kerül
tek ugyan a szerzős elméleti könyvek, a több 
szerzős tankönyvek, Összeállítások, a szerzős 
— általános tartalmú — cikkek és az anonim 
cikkek. A négy csoporton belül azobban ismét 
mechanikusan érvényesül a szoros betűrend. 
Az egyes kérdések irodalmát (mint pl. 
dramaturgia stb.) az »általános részhez« 
készített (s a kötet végén található) Tárgy
mutató alapján lehet csak összeállítani. 

Nem valószínű azonban, hogy az érdek
lődők többsége arra lenne kíváncsi, hogy ki 
miről írt az 1953-as évben. A kutatók nagy 
része az egyes témák irodalma felől fog 
érdeklődni, azt szeretné tudni és látni, hogy 
mik voltak ennek az évnek fő problémái, 
mi érdekelte 1953 irodalmárait, íróit - , álta
lában, milyen volt az irodalmi élet. Erre 
a kérdésre csak a tárgymutató felhaszná
lásával sikerül feleletet kapni, úgy, hogy 
pl. a drámairodalom kérdéseiről huszon
négy helyen kell keresni. Ehhez a »drama
turgia« kérdéseiről még külön további hét 
helyen találunk cikkeket, a tárgymutató 
tanúsága szerint, csak az első fejezetben. 
(A többi részhez nem készült, csak név
mutató.) A tematikus felsorolás ilyetén mel
lőzése kárára vált a bibliográfia egészének, 
hiszen a kor irodalmának plasztikus bemu
tatása is feladata minden ilyen összeállítás
nak. 

Szerencsésebb lett volna a formai felosztás 
mellőzése s az adatok tartalmi csoporto
sítása, mint pl. »könyvkiadás és sajtó«, 
»szótárak«, »Irodalmi kritika« stb. az 
első fejezetben. Inkább az 1945—1950-es 
kötet nyomán kellett volna tovább lépni, 
annak fejezeteit kellett volna az igények 
növekedésének figyelembevételével kibőví
teni. 

A tartalmi csoportosítással aztán feles
legessé is vált volna a gyűjtemények külön 
kezelése, annál is inkább, mert az 1953-as 
kötetnek ez a fejezete indokolatlanul szakí-
tódik ki a többi közül. Ha gyűjtemény a 
»Magyar irodalmi szöveggyűjtemény« 2. ré
sze, akkor miért nem gyűjtemény az »Iro
dalmi olvasókönyv a szakközépiskolák szá-
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mára« (hiszen ez is tankönyv), vagy a 
»Nyelvművelésünk főbb kérdései« című cikk
gyűjtemény. A »gyűjtemények« felsorolása 
érdektelen, ha nem a szigorú elhatárolás 
szerint történik, de még ebben az esetben 
is meggondolandó, hiszen még így sem a 
•»milyen gyűjtemény?« szempontja sze
rint történik. Külsó' jegyek kidomborítása 
helyett ennek a fejezetnek az anyaga be
olvadhatott volna az »általános rész« témák 
szerinti csoportjaiba. 

Az »Irodalmi" Újság« 1955. február 19-i 
számában a kötet egyetlen hibájául azt 
rója fel, hogy »nem állott módjában a hazain 
kívül a külföldi, elsősorban a csehszlovákiai 
és romániai magyar irodalmi élet össze
állítása. Ez csak részben található itt meg.« 

Valóban illő lenne már eldönteni: biblio
gráfiai feldolgozás szempontjából hova is 
tartoznak ezek az alkotások. Nem akarunk 
ennek az elvi vitának elébe vágni, minden
esetre azt megjegyezzük, hogy az össze
állítás fel is sorol külföldi magyar íróktól 
alkotásokat meg nem is. így például Gály 
Olga Pozsonyban megjelent verseskötete 
(»Hajnali őrségen«) bekerült a kötetbe (91.1.), 
de az ugyancsak Pozsonyban megjelenő 
»Fáklya« című magyar nyelvű kulturális folyó
iratban erről a műről megjelent bírálat, 
(Szűcs Béla—Szőke József : Gály Olga első 
verseskötete. Fáklya, 1953. 685-687. 1.) 
már nem. Az összeállító a folyóirat más cikkeit 
és tanulmányait sem dolgozta fel. Az elvi 
problémákat — melyeknek eldöntése a kül
földi magyar értékek felsorolása szempont
jából igen fontos lenne — a következetlenség 
oldja meg a legkevésbé. 

Nem találjuk Gergely Sándor cikkét 
Gladkovról, Kardos László és Sőtér István 
cikkét Majakovszkijról stb. stb. Pedig a 
magyar kritikai irodalom fejlődését nem
csak a magyar szerzőkről írott tanulmányo
kon mérhetjük le ; a főleg a szovjet szerzők 
vizsgálatából leszűrődött tapasztalatok szol
gálhatnak okulásul számos hazai kérdés 
megoldására. Az adatokból nem tűnik ki, 
hogy irodalmunk problémái sokszor azono
sak a cseh vagy lengyel irodalom problémái
val, hogy a Román Népköztársaságban is 
adnak ki magyar könyveket, hogy a »Veng-
rija« vagy a »Bollettino Ungherese« számos 
értékes irodalmi tanulmányt közöl. (Hogy 
csak egyet említsek : Vészi Endre : József 
Attila. Vengrija, 1953. január; 2. évf. 
1, sz. 16. 1.). 

Sokszor előkerült már ez a szó : merev 
formai szempont. Sajnos, ez a merev formai 
szempont uralkodik a kötet harmadik részé
ben, az »egyes írók« fejezetében is. Ebben 
csak a magyar írókat sorolja fel a szerkesztő, 
betűrendben, akár önálló, akár róluk szóló 
írásokról van szó. fgy történhetik meg, hogy 
pl. a »Sőtér István« címszónál csak egy róla 

szóló kis cikket találunk (155. 1.), mert 
Sőtér Eötvös-könyve nem »szépirodalmi« 
alkotás s az csak Eötvös neve alatt található. 
Sőtér 1953-as munkásságát a névmutató 
bűvös utaló-számai alapján tekinthetnők 
csak át (míg az első fejezetben a kritikai 
cikkek a szerző neve alatt találhatók meg '.) 
Ez a formalisztikus szemlélet — merev 
alkalmazásban — Móricz Virág könyvét is 
(»Apám regénye«) csupán a »Móricz Zsig
mond« címszó alatt említi meg (137. 1.), 
pedig ennek az életrajznak szépirodalmi 
értékét a kritika külön is kiemelte. Móricz 
Virág, mint szépíró, nem is szerepel a fel
sorolásban. Ugyanakkor szerepel azonban az 
»egyes írók« között Oózon Gyula (95. 1.), 
akiről — jubileumán— három cikk is meg
emlékezik s akit érdemei legteljesebb el
ismerései mellett sem kiálthatunk ki íróvá. 
Ugyanez a helyzet Rózsahegyi Kálmánnal 
(152. 1.) és Pártos Erzsivel is (144. 1.). 

A kötet beosztásának vizsgálatánál nyil
vánvalóvá válik, hogy egy év sokoldalú 
és igen bő irodalmi anyagát sem lehet már 
a mechanikus besorolással és a cikkek, 
könyvek tartalmát mellőző szempontok sze
rint egy kötetben használhatóan elhelyezni. 
Rögtön felmerül a kérdés : mi lenne akkor 
a helyes megoldás? 

Az előbb elmondottak is utaltak már 
a tartalom szerinti felosztás szükségességére, 
főleg az »általános részben«. Ez a módszer 
minden bizonnyal több nehézséget jelent 
a bibliográfia összeállításában munkáinál ; 
határozott állásfoglalást követel fontos elvi 
és irodalompolitikai kérdésekben. Ha azon
ban a. bibliográfia összeállítójának sikerül 
olyan tematikus felosztást létrehoznia, (ki
dolgozásában az irodalomtörténészek min
den bizonnyal szívesen nyújtanának segít
séget), amely feleslegessé tenné a formai 
szempontok mögé húzódást és az évi termés 
igazi rendszerezését eredményezné, az éves 
irodalmi bibliográfiák használhatósága nagy
mértékben megnőne. 

A »használhatóság elve« nemcsak az anyag 
elrendezésében, de a nyomtatás technikájá
ban is kell, hogy érvényesüljön. Hadd említ
sük meg — hiszen sokszor néhány »apró« 
kellemetlenség is igen bántó lehet —, hogy 
a betűtípusok megválasztása is emelheti 
vagy ronthatja egy ilyen természetű össze
állítás értékét. Azt a helyes szerkesztői 
elvet például, hogy az egyes művekről 
szóló irodalom rögtön a tárgyalt mű után 
következik, szinte pontosan keresztülhúzza 
az »ismertette« és »hozzászólás« szavak nagy
betűs szedése. Ezzel szorosan egybetartozó 
anyag válik ketté. A papír jobb kihasználá
sával, jobb technikával bizonyára használ
hatóbb lenne a kötet. 

Végezetül említsük meg, hogy — bár
mennyire is indokolt egy ilyen munka 
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mielőbbi elvégzése — a sürgősség nem lehet 
olyan fontos szempont, hogy az egyes adatok 
megbízhatóságát lerontsa. A jövő kutatóinak 
bizonyára nehezebb lesz 'a betűjelek fel
oldása, mint az összeállítónak lett volna 
(a szerkesztőségek telefonon is felvilágosítást 
adtak volna. így könnyen fel lehetett volna 
oldani a számos monogramm legtöbbjét, 
mint pl. D. L. = Dallos László (193. 1.), 
r. p. = Radó Polikárp (36. 1.), Z. V. = 
Zolnay Vilmos (123. 1.), P. P. = Pándi Pál 
(147. 1.). — és így tovább.) Vincze László 
cikkének pontos címe: »Tessedik Sámuel 
élete és pedagógiai munkássága (1749—1820).« 
Ez lényeges különbség. A «Hét fiatal költő« 
közül Simái nem János, hanem Mihály 
(46. 1.) és azonos a 153. lapon található 

Simáival. »A dolgozók bírálata segíti az írók 
munkáját« című szerkesztőségi cikk (45. 1.) 
a Lődi-vita zárócikke volt, ezért oda is 
kellett volna Beosztani (125. 1.), hiszen itt, 
az »általános részben« értelmetlen. 

A magyar irodalom bibliográfiája nem 
tartalmazhat ilyen hibákat és elírásokat. 
Az 1953-as kötet fentebbi rövid elemzése 
is azt mutatja, milyen sok nehézséget kell 
még leküzdeni a kötet szerkesztőjének, hogy 
az oly fontos sorozat további részei jobban 
betölthessék hivatásukat. Többoldalú vita 
sem lenne eredménytelen, hiszen az irodalmi 
bibliográfiák ügye az egész irodalmi életet 
érdeklő kérdés. 

Szabó György 
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* • 
BJIHflHHE BAJ1HHTA BAJ1AUIUIH HA nOTOMCTBO 

III. Siacxapdm 

HecMOTpfl Ha TO, m o jiioöoBHbie cruxoTBopeHHH B&riHKOro BeHrepcKoro nosTa He non-
BHJiHCb B nenaTH AO HOBCHUIHX BpeiweH, KorAa OHH o6Hapy>KeHbi, MO>KHO npocjieAHTb ßojibuioe 
njieHHTejibHoe BJiHflmie, OKa3aHHoe HM Ha ero coBpeMeHHHKOB H 6ojiee no3AHHe noKOJieHHH. 
B o^epKe yKa3bißaeTCH Ha Tannx HOSTOB, O KOTopbix AO CHX nop eABa JTH npeAnojiara-
JlOCb, *ÍTO HaXOAHJIHCb nOA erO BJIHHHHCM. TaKOBblMH HBJIHIOTCH BejIHKHH SnH^eCKHH nosT 
3pHHbH, 3aHMCTB0BaBUlHÍÍ CBOH n03TH*ieCKHe MCTa(J)OpbI y HerO, H npHABOpHblíí CTHXOTBOpeii c 
QapoHHHMH BKycaMH J^t-eHABéuiH, noApawaBuiHH ero ryMaHHcnmecKHM oßopoTaM. Hacrpo-
eHHeM ccbuiKH B CTHxax B. BajiamuiH BAOXHOBJIHJICH HaMecTHHK BeHrepcKoro KopojiH MuiTBaH 
MjiJieiuxa3H, norAa BO BpeiwH CKHTaHHH OH Hanncaji cBoe npenpacHoe cTHXOTBOpeHHe, aBTop 
KOToporo HaM Aocejie 6bui Hen3BecTeH. H3 sroro cnixoTBopemiH H HecKOJibKHX Apyrnx CJIO>KH-
jiocb MejiaHKOJinqecKoe HacTpoeHne HapOAHoro CTHXOTBOpeHHH, H3BecTHoro no CTpo$e, HaHH-
HaioineHCii cjioBaMH : »riocjie oceHnen pocbi. . .« 

HJUIIOCTPHPOBAHHAfl KOFIHH HO)KE<I>A HOKAH flBYX n b E C HOKOHAH 

E. Bapea 

B HacAeACTBe Apyra neTetJm, peAaKxopa ncypHaJia »Xa3aHK« (Hazánk [Hauia PoAHHa]), 
AbépcKoro Bpa^ia ffajia KoBa^a (1808—1886) 6biJia oöHapyweHa pyKOnncb AByx nbec 
Mnxan ^OKOHan BnTea c HeH3BecTHbiMH AO CHX nop naccancaMH H sapnaHTaMH. CyAH no 
no^epKy, 3arjiaBH0H CTpaHHne H HJunocTpauHiiM, MO>KHO c^HTaTb HecoMHeHHbiM, HTO Teuer 
6bui KonHpoBaH PloyKefyoM. HoKaH, OTHOM BejiHKOro BeHrepcKoro poiwaHHCTa, K KOHny 
nepBoro AecjrraJieTHH X I X BeKa, HCCKOJIBKO jieT nocjie CMepra MoKOHa». 

J I H T E P A T Y P H b l E B3rJ I f l f lb I J1AROIUA TOJlbHAH 

•i. r. repzeu 

PoMaHHCT Hanoin TojibHaH SbiJi OAHHM H3 3Ha*íHTejibHbix npeACTaBHTejieií BeHrepcKOü 
jiHTepaTypbi X I X Béna. B HacTonmeií CTaTbe TojibHan o6cy>KAaeTCH KaK nncaTejib STIOAOB. 
H 3 HHX BHAH0, WO OH nOCJieAOBaTejIbHO ÖOpajICH npOTHB OfflHUHajIbHOH JiHTepaTypbi, npOTHB 
Tan Ha3biBaei«0H JiHTepaTypHoíí n a p r a n .EJeaKa. B CBoeK 6opb6e OH CTapajicH onpHAaTbca 
Ha HAeÖHoe HacJieACTBO 1848 rOAa. TojibHaH — aBTop STIOAOB — AaeT BepHyio KapraHy 
Bceoömero nojiojKeHHH H OCOÖCHHO nojio>KeHHH JiHTepaTypbi CBOeö anoxn. O H CTpacmo 
KpHTHKyeT HeAOCTaTKH oömecTBeHHOft H jiHTepaTypHOii >KH3HH Tex BpeMeH. B AaHHOií CTaTbe 
nOABepraioTCH aHajiH3y TaioKe H scTeraqecKHe B3rjiHAbi TÖJibHan. ÜOAPOGHO H3Jio>KeHbi 
B nepByro oqepeAb ero B3rjiHA*>i Ha BOnpoc peajiH3Ma. 

MEJIKHE COOB1IÍEHHH 

fíoóotaum, JI., OpaHuy3CKHíi wypHaji UHMMepBajibACKOíí jieBoK rpynnbi 06 aHTHBoeHHoií 
BeHrepCKOH nOS3HH. 
HlBeiíuapcKHH 4>paHuy3CKHH >KypHaji fleMSH (Demain), BbixoAHBniHß OT 1916 r. AO 

1918 r., 6biji nponoßeAHHKOM npHHHTbix Ha Ll,nMMepBajibCKOH KOH^epeHUHH npHHunnoB H 
pynOpOM CaMblX 3Ha*lHTeJIbHbIX yMCTBeHHHX H peBOJHOHHOHHblX CHJI, ÖOpIOmHXCH npOTHB 
BOHHM. B BbinycKe OT 1916 roAa STOro wypHajia »nepBbiií BeHrepcKHfí (JjyTypHcnmecKHií 
no3T« AAaiw JIoBar nncaji npocTpaHHbiií ouepK 06 aHTHBoeHHbix npoHBJieHHHx B coBpeMeHHOíí 
BeHrepcKOü nos3HH. B' paMKax 3TOH CTaTbH BHIIIJIH B CBCT BnepBbie BO 4>paHuy3CKOM nepeBOAe 
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npoH3BeaeHHfl 3nApe Am, ,H,biojibi K)xaca, J4e>Ké KocTOJiaHbH H flpyrux BeHrepcKHX nosTOB. 
— HecKOJibKO MecaiieB cnycT« apyroM uiBeiiHapcKHH <|)paHuy3CKHH wypHaji Jle njiro rpaH 
MOHA (Le plus grand mönde), HBJIÍIBUIHHCÍI TO we naim^HCnmecKHM HO MeHee nocjieAOBa-
TejibHo aHTHBoeHHbifi-, HaneqaTbiBa^ BO <J)paHU,y3CK0M nepeBOAe npOH3BeAeHHH H Apyrux BCH-
repCKHX noaTOB, B nepByro onepeAb Muxaa EaSHTiu. 
UlmojiA, B., CooömeHHH. 
Kiiwvu, K., 0 »íHCJie CTHXOB nosMM 

(Oca^a CHreTBapa). 
Kuuiiu, III., CospeMeHHoe CBeaeHne o ACHCTBHH noHBJieHH« JlyAaiu MaTbH. 

Ĵ OKyMeHTauHH. 
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BÁLINT BALASSIS NACHLEBEN 

S. Eckhardt 

Trotzdem die Liebesgedichte des grossen ungarischen Poeten bis zu ihrer Entdeckung 
in der neuesten Zeit nie im Druck erschienen sind, kann, man den grossen Zauber verfolgen, 
den sie auf die gleichzeitige Umgebung und die späteren Generationen ausgeübt haben. 
In dieser Abhandlung wird auf Dichter hingewiesen, von denen man bisher nicht geahnt hat, 
dass sie unter dem Einfluss Bálint Balassis standen : so z. B. auf Zrínyi, den grossen Epiker, 
der seine poetischen Bilder, und auf Gyöngyösi, den Hofdichter mit Barockgeschmack, der 
seine humanistischen Kunstgriffe nachahmte. Die Stimmung der Verbannung entnahm 
István Illésházy, der spätere Palatin, aus den Gedichten Bálint Balassis, als er während 
seines Herumirrens den schönen Vers schrieb, dessen Verfasser uns bisher unbekannt war. 
Aus diesem Gedicht und mehreren anderen Liedern gestaltete sich dann die schwermütige 
Stimmung des durch die mit den Worten »Őszi harmat után« (Nach,, Herbsttau) beginnende 
Strophe allgemein bekannten Volksliedes. 

JÓZSEF JÓKAYS ILLUSTRIERTE KOPIEN ZU ZWEI SCHAUSPIELEN VON 
CSOKONAI 

B. Vargha 

Aus dem Erbe des Györer Arztes Pál Kovács, des Freundes des Dichters Petőfi und 
Redakteurs der Zeitschrift »Hazánk« (Die Heimat) (1808—1886), kam ein handgeschriebener 
Band zum Vorschein, der zwei Schauspiele von Mihály Csokonai Vitéz mit bisher unbe
kannten Textteilen und Varianten enthält. Auf Grund der Schreibweise, des Titelblatts und 
der Illustrationen des gefundenen Manuskripts steht es ausser Zweifel, dass es von József 
Jókay, dem Vater des grossen Schriftstellers, am Ende des ersten Jahrzehnts des XIX. 
Jahrhunderts, einige Jahre nach dem Tode Csokonais, kopiert wurde. 

LAJOS TOLNAI UND SEINE ANSCHAUUNGEN ÜBER DIE LITERATUR 

G. Gergely 

Der Romancier Lajos Tolnai ist einer der bedeutendsten Vertreter der ungarischen 
Literatur des 19. Jahrhunderts. Die vorliegende Abhandlung zeigt Tolnai als Essayisten. Auch 
aus seinen Einzelstudien lernen wir Tolnais Kampf gegen die offizielle Literatur, die sogenannte 
literarische Partei Deáks kennen. In seinem Kampf ist er bestrebt, sich auf die Ideen des Jahres 
1848 zu stützen. An Hand seiner Studien gibt Tolnai ein wirklichkeitstreues Bild über die 
allgemeine Lage seiner Zeit und besonders über den Stand der Literatur. Leidenschaftlich 
kritisiert er die Unzulänglichkeiten des gesellschaftlichen und des literarischen Lebens. Die 
vorliegende Abhandlung unterzieht auch seine ästhetischen Prinzipien einer Analyse ; vor allem 
seine Anschauungen über den Realismus werden eingehend besprochen. 

KLEINERE MITTEILUNGEN 

Dobossy,L.: Die französischsprachige Zeitschrift der Zimmerwalder über die ungarische 
Antikriegsdichtung. (1916). 
Die schweizerisch-französische Zeitschrift «Demain», die von 1916—1918 erschienen-

ist, war der Verkünder der von der Zimmerwalder Konferenz angenommenen Prinzipien und 
das Sprachrohr der bedeutendsten geistigen und revolutionären Kräfte, die gegen den Krieg 
auftraten. Ádám Lovag, «der erste ungarische futuristische Dichter», veröffentlichte im Jahre 
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1916 eine ausführliche Studie über die Manifestation der modernen ungarischen Antikriegs-
dichtung. Im Rahmen dieser Studie erschienen die Werke von Endre Ady, Gyula Juhász, 
Dezső Kosztolányi und anderer ungarischer Dichter zum erstenmal in französischer Über
setzung. 

Einige Monate später publizierte die ebenfalls pazifistische, doch weniger konsequent 
gegen den Krieg auftretende schweizerisch-französische Zeitschrift «Le plus grand monde» 
andere ungarische Dichter, vor allem Mihály Babits, in französischer Sprache. 
Stoll, B.: Notizen. 
Kiss, K.: Über die Anzahl der Strophen im Poem »Szigeti Veszedelem« (Die Belagerung von 

Szigetvár) 
Kiss, S.: Ein zeitgenössischer Beitrag über die Wirkung bei der Erscheinung des »Ludas 

Matyi« 
ARCHIV 

László, J.: Schriften zu Begebnissen im Zusammenhang mit dem Tod von Vörösmarty 
Vincze, Q.: Ein Artikel von Ady zum Csokonai-Gedenktag im Jahre 1905. 
Fallenbüchl, Z.: Móricz' Briefe an Zoltán Ambrus. 
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LES REPERCUSSIONS LITTÉRAIRES DE L'OEUVRE DE BÁLINT BALASSI 

S. Eckhardt 

Bien que les poémes d'amour du grand poéte hongrois n'aient été publiés qu'ä l'époque 
récente oü ils furent découverts, on peut suivre les tracers du grand charme qu'ils exercaient 
sur les poétes contemporains et sur la posterité. L'infl'uence de Balassi se fait sentir^ dans 
Tceuvre d'un nombre de poétes hongroi§, dönt on ne supposait guére d'avoir été inspires par 
lui, comme, par exemple, le grand poéte épique hongrois Zrínyi qui puisa dans les poémes de 
Balassi ses images poétiques, le poéte de Cour Gyöngyösi de goüt baroque qui imita ses ma
noeuvres humánistes. L'atmosphére d'exil dans les poémes de Bálint Balassi fut percu par 
István Illésházy, qui, plus tárd, devint palatin. Celui-ci, au cours des années d'exil, inspire par 
cet atmosphere, écrivit son poéme dönt l'auteur n'était pas connu jusqu'á present. Ce poéme, 
ensemble avec d'autres chansons, donnérent naissance ä l'atmosphére mélancolique de la 
chanson populaire connue de sa strophe »Aprés la rosée d'automn . . . « 

COPIES DE DEUX PIECES DE THEATRE DE CSOKONAI, ILLUSTRÉES PAR 
JÓZSEF JÓKAY 

B. Vargha 
Dans l'héritage de. Pál-Kovács, médecin de Győr (1808—1886), l'ami de Petőfi et 

rédacteur de la périodique »Hazánk« (Notre Patrie), fut trouvé un manuscrit contenant 
deux pieces de theatre de Mihály Csokonai Vitéz avec des passages et variantes inconnus 
jusqu'á present. La maniére d'écrire, la page portant le titre ainsi que les illustrations 
du manuscrit récemment trouvé permettent de conclüre avec certitude que le manuscrit 
fut copié par le pere du grand romancier hongrois, par József Jókay, á la fin de Ifi 
-remiére décade du XIXéme siécle, quelques années aprés la mórt de Csokonai. 

LES OPINIONS DE LAJOS TOLNAI SUR LA LITTÉRATURE 

G. Gergely 

Le romancier Lajos Tolnai était un représentant important de la littérature h$ngroise 
du XIXe siécle. L'étude dönt nous,nous occupons présente Tolnai en sa qualité d'essayiste. 
Ses essais portent témoignage du fait qu'il a livré une campagne conséquente contre la litté
rature officielle, contre cehe du parti Deák. Dans sa lutte, il s'est inspire des idées de l'année 
1848. Tolnai., comme essayiste, donne une description fidéle de la situation generale de l'époque, 
surtout en ce qui concerne le terrain de la littérature. II exerce une critique passionnee sür 
les insuffisances se manifestant dans la vie sociale et littéraire. La présente étude analyse 
également les principes est-hétiques, de Tolnai; en premier lieu, ce sönt ses opinions au sujet 
du réalisme qui sönt expliquées d'une fa^on détaillee. 

COMMUNICATIONS BRÉVES 

Dobossy, L.: Revue en francais, publiée par les zimmerwaldiens, au sujet de la poésie hongroise 
contre la guerre. (1916). 
Le périodique suisse «Demain», qui a paru de 1916 jusqu'á 1918, diffusait les principes 

adoptés á la conference de Zimmerwald et publiait les articles des plus éminents représentants 
des forces spirituelles et révolutionnaires en lutte contre la guerre. En 1916, ce périodique 
publia un essai du «premier poéte futuriste hongrois» Ádám Lovag sur la prise de position 
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des poétes hongrois contemporains contre la guerre. C'est dans les cadres de cetté étude que 
furent publiées, pour la premiere fois en traduction francaise, des oeuvres de Endre Ady, 
Gyula Juhász, Dezső Kosztolányi et d'autres poétes hongrois. 

Quelques mois plus tárd, un autre.périodique suisse «Le plus grand monde», pacifiste 
également mais moins consequent dans son attitude hostile ä la guerre, publia en traduction 
francaise des oeuvres d'autres poétes hongrois, en premier lieu des poésies de Mihály Babits. 

Stoll, B.: Données diverses. 
K. Kiss: Le nombre des strophes dans le poéme »Szigeti Veszedelem« (Le siége de Szigetvár). 
Kiss, S.: Un renseignement contemporain concernant I'effet produit par la publication de 

»Ludas Matyi«. 
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