
ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVSZEMLE. 

A legutóbbi év legjelentősebb irodalomtörténeti 
munkái. 

Borbély István, u kolozsvári unitár ius kollégium tanára, 
a művelt közönség számára 27 ívnyi terjedelemben megírta 
A magyar irodalom történetéi a legrégibb időktől 1825-ig. Nem-
csak abból a szempontból jelentős ez a munka, hogy az elszakí-
tott rós«ek ebből ismerhetik meg nemzetünk irodalmának múlt-
ját , elismerést érdemel tudományos értékénél fogva is. Erdélyi 
(emiőföldjét nem is jelzi más, mint az a gondos ügyelem, 
amellyel Borbély regisztrálja az erdélyi földrész szülötteinek 
részvételét a magyarság egységes szellemi munkájában. A könyv 
értékét elsősorban az adja meg, hogy sehol sem a régi megálla-
pításokat ismételi, hanem minden ítéletet és jellemzést — egyez-
zék az bár a légi, ismert megfogalmazással — a saját vizsgáló-
dása, latolgatása alapján mond ki. Nem hajhássza az ú j értéke-
lést, de viszont mindennek u tána já r t ; ismeri az irodalomtörté-
net minden fontos haj tását , de ismeri az irodalom anyugát is és 
e kettőnek összeméréséből jön létre könyvének szövege. Teljes 
tudományos tájékozottságot érez az olvasó a kötet lapjairól. 
Megszövegezése is rokonszenves: rövid, pontos és világos. Meg-
őrzi az arányokat ; a jelentőséghez méri a terjedelmet, mégis 
érdekes, ítéleteinek szobafoglalása változatos. 

Figyelmet érdemel már az előszavában is az, amit egy-egy 
író alapos megismerésének feltételéül szab olvasója elé: „1. Leg-
elönzör is olvasson el az illető íróról egy rövid, általánosságban 
tájékoztató, lehetőleg tárgyilagos ismertetést (pl. Szinnyei: 
Magyar Írók). 2. Olvassa el az író főműveit időrend szerint . . . 

Kzutáu azon jelentősebb írókból olvasson, akiknek hatása a 
tanulmányozandó íróra kétségtelen.. . 4. Ha ezzel Is megvan, 
akkor tanulmányozzon át az íróról való valamely részletes 
monográfiát.. . 5. Ezután olvassa és alaposan tanulmányozza 
végig az író összes müveit. 6. Ha ezzel ls elkészült, Írja le stu-
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(liuliia t á rgyáró l az első f o g a l m a z v á n y t . . . 7. Befejezésül tanul-
mányozza végig Szinnyei , Pintér , Hel lebrant stb. u tas í t ása i 
a lap ján az íróra vonatkozó teljes irodalmat. 8. Ha mindezzel el-
készült, vegye revízió alá első foga lmazványá t s í r j a meg mun-
k á j á t végleges formában ." 

A tanu lmányozás meneténeik ez a p r o g r a m m j a is .jelzi, 
milyen tuda tos ós szorgalmas elmélyedéssel készült m a g a Bor-
bély is e r re az összefoglaló kötetére. Az irodalmi korszakok 
megál lap í tásában lényeges ú j ságo t nem hoz: A keresztény 
középkort 1540-ig to l j a ki; a fe j tegetés során azonban m a g a is 
1 lelátja, hogy a reformáció kora 1540 előtt kezdődik: annak az 
eseménynek, amelyet korha tá ro lónak vesz (az ország három 
részre szakadásának) , i roda lmunkban ilyen jelentősége nincsen. 
A pol i t ikai eseményeknek ez a ko rha t á ru l való kiemelése ter-
mészetesen máskor sem válik be: az 1772-es évszámot és 1900-at 
más vonatkozás lévén kell ha t á rkőü l fe lhasználnia . Azt hiszem, 
a polit ikai tör ténetnek ezt az u r a l m á t i roda lmunk tör ténetének 
korszakokra különítéséhen i m m á r a j án l a to s lenne lerázni és 
i rodalmi dá tumoka t kellene kijelölni. Borbély azonban híven 
ehhez a felosztáshoz, az egyes korszakok művelődéstör ténet i 
önál lóságát ügyesen és vi lágosan jelöli ki, — á l ta lában is el 
kell i smernünk könyvéről , hogy az I rodalomtör ténet segéd-
diszciplináinak adata i t nemcsak felhasznál ja , hanem pontosan 
és te l jes tájékozódással közli. 

E segéddiszciplinák közül egy i t t kerül először — ilyen 
összefoglaló műben — igazi testvériségbe a fődiszeipl inával : 
a képzőművészetek tör ténete . M a g á t a problémát az irodalom-
tör ténete t tan í tó m a g y a r t a n á r v i l á g eddig is i smerte ; Beöthy 
Zsolt is ismételve uta l t reá. Oláh Gábor pedig Csokonai meg-
értéséhez kitűnően fel is használ ta . Borbély könyve a megújho-
dás korának ismertetése kni>esán állapotlik meg a problémánál 
és kíséreli meg a bárok, rokokó, empi re és biedermeier stíl-
kiilönhségett írói egyéniségek magyarázásához felhasználni , 
l lgy látszik azonban, a műw#®ettörténetben való elmélyedésre 
nem volt elég alkalma, mert fej tegetései a s t í lusokra vonat-
kozóan nagyon másodkézből valók, épp azért felszínesek (bizony 
még Kalkenek 1866-ban megje lent könyve: „(lesehiehte des 
modernen Gesehmaoks" Is t á jékozta tóbb) : é rdeméül tehát in-
kább csak a gondolatot í r h a t j u k , mint annak megvalósí tását . 
Két flgyelmeztetént így Is füzünk ide: nem szabad e l fe le j teni . 
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hogy nem egyszerre hódít minden képzőművészeti ágban egy-
egy ú j stílus, hanem itt-ott néha vakmerő előreszökések és 
máskor meglepő visszatérések adódnak, — másrészt az össze-
vetésre gazdag anyagot nyú j t a művészeteik érdeklődési köré-
nek olyatén megfigyelése, mint amilyenre Iíiehl (Culturstudien 
aus 3 Jahrhunder ten , 1859) adott klasszikus példát. 

Borbély könyvének ú j fejezetei között még egyet kell ki-
emelnünk: a népköltészetről szólót. A népköltészet irodalom-
történeti korszakokra való elkülönítésében Arany János fejte-
getése volt eddig az egyetlen érdemes próba, pedig azóta a népi 
termésnek gazdag kincseit hozta elő az irodalomtörténeti kuta-
tás. Borbély ezt az ú j anyagot is számbaveszi, sőt a világiroda 
lom népköltését is szemmel igyekszik ta r tan i . Az énekkészlet 
korszakos elkülönítése azonban olyan részletstudium, amelyre 
ez az összefoglaló kötet nem vállalkozhatott: tagadhata t lan 
érdeme, hogy kísérletet tett az ősi virágének és a XVII—XVII I . 
századi -népdal jellemző vonásainak a meghatározására. Ez az 
elkülönítés azonban nem szoritkozhatik a témára, — ezen a téren 
az elmélyedő kuta tásra érdekes megállapítások várnak. 

Külön fejezet szól „a középkori magyar verselés problé-
májáról" is. Borbély nem viszi előbbre a kérdést, de érdeme, 
hogy nem állapodik meg Négyesy ál láspontjánál , bár Arany-
Horváth hipotézisét sem fogadja el; lá thatólag Gábor elméleté 
vei ér t leginkább egyet. A kérdésnél hangsúlyozandónak tart 
juk, hogy a latin eredetinek előadásmódját (recitativ, éneklő) 
is flgyeleml>e kell venni, másrészt nem szabad az ősgennán 
törvényeket, vagy Arany János korának verselméletét a kódexek 
kísérleteire ráhúzni! 

Üjszerű felfogásának példázására Katona József bemuta 
tását idézhetjük. A fejlődés szempontjából Katona jelentőségét 
így határozza meg: „Katona az ősi dicsÓMég helyett az ősi 
nyomort lá t ta meg a magyar múltban s e felfogásával rést ütött 
az eddig majdnem teljesen ellentmoudásnélküli nemzeti roman-
tikán." Magának Bánknak a lelkületét őrültséggel magyarázza. 
Mind a kettő érdekes, eredeti, de nem éppen találó magyarázat . 
Ne felejtsük, hogy 1814-ről van szó — és Vörösmarty osak 1825 
ben ad ja ki épimzát: és ne felejtsük, hogy a léleknek vannak 
elbornlfeai , amelyek az őrültség patológiai jegyeit nem mu-
ta t ják . 

Sajátot az W. hogy Mikest az 1711 előtti korba helyes). 
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Megokolása csak ennyi : „Leveleil>en a kuruc Erdélynek lelke 
dohhant. A labanc világhoz nem volt neki semmi köze." Nyil-
vánvaló, hogy a történeti egymásutánt ennyire felforgatni nem 
szabad, de Borbély szellemesen oldja meg a problémát: a kuruc-
kori erdélyi udvarház diskuráló tá rsaságának a h a n g j á t mu-
ta t j a ki a levelekben. 

Nagyon ügyes a protestáns kor bemutatása: itt látszik a 
legjobban, hogy pompás korisineret én anyagkészlet alapján írja 
le minden sorát. Kiilönveszi Erasmus hatását — de Melichiöl 
eltér, inert Sylvester tankönyvkísérleteit nem említi. Dévai 
Bíró Mátyás Orthographiá jának olvasmányait imakönyvjelle-
KŰnek mondja, Sztárai Mihály térítő módszerének pedig a ki-
csúfolást tartja. Kár, hogy az erazmista dialógus hajtásai közé 
nem próbálta beállítani Sztárai csúfolódásait és hogy Bor-
nemissza Ördögi ^ísér teteinek korjellemző fontosságáról sem 
szól. Annál teljesebb a kálvinista és unitárius írók jellemzése: 
Károli Gáspár fordításánál — teszem — megállapítja, hogy a 
protestáns bibliás stílus a XVII—XVIII. század magyar levél-
irodalmában éppÚKy uralkodott, mint a XIX. század biblia 
utánzó szépprózájában. A szépirodalom XVI. századi termésé-
ből legrészletesebben az Argirus-meséről szól és Balassáiról. 
Jlala-ssát a középkori latin írók tanítványának mondja, de gon-
dosan és szeretettel elemzi. A Ponciánus históriája mesetartal-
mát a fejlődés szempontjából jelentéktelenebbnek mondja a 
keretes műfonmáénál — nyilván némi egyoldalúsággal. 

A XVII. század írói közül igen sikerülten mutatja be 
Pázmányt, Szenei Molnár Albertet, Zrínyit és Mikest. Helyes 
volt Tordai János beiktatása a zsoltárfordítók sorába és érde-
kes a szombatos irodalom tárgyalása. Meglepő, hogy a Contédio 
Erdélyről kiszorult az iskolui drámák közül (úgy látszik, pro 
testáns szerzőtől eredő pasquilusnak tartja); a történeti verse-
lök közül is elhagyott néhány emlegetettet (Wathay): a jezsuita 
iskoladrámák között nem tesz a nyelv szempontjából különbsé 
«et és nem okolja meg azt rt szerencsés ötletét sem, amely az 
első Comico-trapoedidt a jewaiták iskoladrámái közé teszi. 
Nagyon háttéri* szorítja az Aetío curiosót, |>edig másutt a tár-
sadalmi osztály hü megszólaltatását ki szokta emelni. A lőcsei 
meswkönyvröl az „ért hetet lenség" vádja túlságosan szigorú, és 
olyan apró elírások Is kerülnek elénk, mint az Ilosval és Haller 
.Vagy Sándorámrk közös forrásra való vissza veretése, — de 
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ezeket i t t regisztrálni feleslegesnek tar tom. Nagyobb baj az, 
hogy néhol a megfogalmazás kissé pontatlan, mint Haller 
Hármaskönyvénél is, amelynek két részét a já ra t lan olvasó 
eredetinek fogja gondolni. Az is megtörténik, hogy egy-egy 
könyv jelentőségének megállapításánál egy-két mozzanat meg-
jelölése az író fóliában marad t : mint például Mikes novella-
fordításainál a lovagi téma kiemelése. Sa jná lha t juk azt is, hogy 
néhol Borbély állásfoglalása — megokolás nélkül — a kevésbln1 

valószínű megállapításnál marad: így, teszem, Apáczai ós 
Ramus Péter viszonyának a jelzésénél, vagy a Magyar Ency-
clopedia tudományos értékének a kiemelésénél (vö. Kremmer 
I>ezső: Apáczai Cseri J ános élete és munkássága. 1911.). 

„A ki fáradt nemzeti szellem pihenésének korát" Szekfű 
Gyula könyvével (A magyar állani életrajza. 1923, 132. sk. lapok) 
szemben Borbély túlságosan sötét szemmel nézi; így esik meg 
az, hogy a szépirodalmát az előbbi konszakéval szeinlteu minden 
téren visszaesettnek mondja, noha Ráday, Amadé és Faludy 
l í rájáról teljes elismeréssel kell szólania. Emiéi a l íránál amúgy 
is e lmaradt a jelleg megokolása: a gáláns szellem kiemelése. 
Pedig a gáláns divat irodalmi sajá tossága nemcsak a líra 
újdonságai t magyarázza meg. hanem a széppróza tudomány-
csillogtató kedvtelését is (különösen Faludyuál, de jórészt Mikes 
leveleiben is). A költőjellemzés sem elégíthet ki az ilyenféle 
mondatokban: Amadé „legszívesebben szerelmes volt". Fa ludyra 
vonatkozólag is igaztalan az a megrovás, hogy a kor lelkét nem 
értet te meg: a maga korába helyezvén öt, ezen nincs megüt-
közni való. Mészáros Kartigám j á t Borbély túlságosan kiemeli: 
azt mondja, hogy az olvasóközönség meghódításában minden 
elődjét és kor társá t felülmúlja. — mintha az elismerés melegé-
ben megfeledkeznék a regény fordítások soráról a Magelonátói 
kezdve. De hogy az ilyen mulasztás mennyire apró, azt éppen 
Mészáros regényéről írt fejezete, elsősorban a lírai beszövések 
kiemelése bizonyítja. Meglejiő az la, hogy az epikában e kor 
termésénél a Czlráky-époszt. a Flor indát (természetes, hogy a 
Kollárits-féle érdekes kísérleteket Is) mellőzi. Az iskoladrámák 
fejtegetésénél is többször félreértésre ad a lkalmat : (téldául azt 
a hitet kelti, mintha Pállyáiutk csak egy vígjátékáról tudnánk. 
I "IságoHun szűkszavú e korszak összehasonlító nyelvtudomá-

nyának a rövid rajza Is: kétséglien hagy az Iránt, hogy 
StrahU.„,henr és F W h e r magyarok voltak-e é« magyaru l 
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irtak-e. A nyelv jelzése máskor is e lmaradt : igaz ugyan, hogy 
az iílegen cím nekünk elég tájékoztató, de a közönség tapasz-
talatlanabb része, nem tudom, nem fogja-e Czvit t inger munká-
já t magyarnak gondolni. Borbély könyvének ez a legkevéebbé 
sikerül t korszaka, de még itt is találunk néhány pompásan 
sikerült fejezetet (pl. Faludy prózájáról). 

A legbővebb és a legjobban kidolgozott rész a „Megújno-
dás kora". Van itt is elírás — mint pl. hogy az Aurora Kazinczy 
támogatásával indult meg és J831-ben) megszűnt —, de az ilyesmi 
ennyi adat fűzérében még csak meg sem lephet. Négy i rány 
szerint csoportosít ja e kor írói t : franciás, latinos, magyaros és 
németes irány zászlója alá. E l tűn t az ú. n. egyeztetők csoportja, 
aminek csak örülhetünk. Csokonai, Kisfaludy Sándor és Katona 
a magyarosok csoportjába, Kisfaludy Károly a németesek közé 
került. A franciás irány liívei között Bessenyei Györgynek 
világirodalmi beállítása túlságosan rövid, pedig Eckhardt cikke 
e leál l í tás fontosságát bebizonyította; művei közül is éppen a 
Bessenyei társasága hiányzik. Annál sikerültebb Báróczy mél-
tatása, Orczy Lőrinc jellemzése és Péczely József bemutatása. 
Az ál talános jellemzésnél kissé túlzottnak érezzük azt a meg-
állapítást , hogy a f ranciás i rány tette irodalmi ízlésünket 
szentimentálissá, — éppen Ányos pályájának ra jzánál kell elis-
mernünk a német költészetnek hatásá t ez i rányban. A latinos 
irány bemututása — egy évszámbeli ellenmondást leszámítva 
- igazán, mintaszerű. A magyarosok bemutatásánál már több-

ször k ihívja el lenmoudásunkat. A Himfyt és a Regéket túlsá-
gos határozottsággal kapcsolja a magyar romanticizmushoz. 
Dugonics és Barelay regénye között cselek vény beli — nem 
formai — kapcsolatot lát. Gvadányi szatíráinál az Eipeldaui 
mintá t teljesen mellőzhetőnek érzi. A Kobinzonádok között Gelei 
és Gyarinathy viszonyát nagyon enyhén ítéli meg. viszont azon-
ban a Rontó Pál idekapcsolásával ú j r a egy találó ötletet vet 
elénk (nem tudom, a Suszter Lipli-szerű fordításokat szándéko-
san mellőzte-ef). Nagyon szép Csokonai l>einutatása, de a cigány 
és zsidó t ípusát nem mérnök Csokonai drámáinál kezdődőnek 
mondani. Kisfaludy Sándor verses legényének keletkezését az 
Angyal kiadásábau közölt töredékek más menetűnek muta t j ák ; 
n regéliytöredék értékének kiemelése sem egészen világos. 
A németes |»oéták között Verseghy mentése — amióta Császár 
Kleinér a szerelem egész történetét fe lkutat ta — nem Igazságos; 
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regényeit som szabad ma már eredetieknek mondani ; az esz-
tét ikai elemzés azonban — különösen a verstani része — nagyon 
tanulságos. Bacsányi t , a prózaírót, Kölcseyvel szeml>en túl-
becsüli, ami t azután Kölcseyről szólván ön tuda t lanul maga is 
helyesbít. D a y k a elbírálása rideg, míg K á n a á n é nemcsalk meg-
értésre, de szeretetre is vall. Dicsérettel szidhatunk Kazinczy 
és Kölcsey méltatásáról , leginkább jelentőségük á l ta lános meg-
ál lapí tásáról ; csak azt sa jná l juk , hogy a Tübingai pályakérdés 
és a Nemzeti hagyományok jelentőségére nem muta t reá. Kis 
J á n o s eredetiségét Gálos Rezső dolgozatai alaposan kétségbe-
vonták, versei t tehát nem szabad eredetieknek mondani . Döb-
rentei Gábor jelentőségének kiemelését éppen Erdély felől vár-
tuk volna: úgy látszik, ez a nemes munkás nagyon is megéret t 
a r ra , hogy valaki önálló t anu lmányban , kellő u t á n j á r á s a l ap ján 
foglalkozzék vele. Kis fa ludy Károly bemuta tása kissé fáradt -
nak érz ik: innen van, hogy a Tollagi Jónás jelentőségét abban 
lá t ja , hogy Gárdonyi utánozta (t) a Göre-his tór iákban, — hogy 
ilyen á l ta lános jellemzés csúszik ki a tolla alól: „Lí rá jának 
hangja részint merengő vagy éppen bánatos, részint derült vagy 
vidám"! Ha még a r r a figyelmeztetek, hogy a Verseghy-ellene,-. 
röpiratok szerzőségében Horvá th Is tván is részt kér, és el-
hagyom a keresztény középkorról í ro t t akra vonutkozólag tol-
lam alá kívánkozó megjegyzéseket — mer t ezeket a korra 
vonatkozó felfogásunk eltérése d ik tá lná —, azzal fejezhetem be 
át tekintésemet , hogy tudományszakunknak mindenképen dí-
szére válik ez a szép kötet, hogy adata inak gondos összeválo-
gatása, az egészen megérződő megfontol t á tgondolás, a szép 
jellemzések, érdekes beállítások, a következetes esztétikai á l lás 
foglalás, a t iszteletreméltó e l fogu la t l anság Borbély könyvét 
uemcisak a nagyközönség, hanem a tudomány művelői, különö-
sen (>edig a tudomány eredményei t megismerni kívánó egye-
temi i f j ú s á g kezélien megbewülendő, hasznos kézikönyvvé 
teszik, ősz inte örömmel köszöntjük és k ívánunk erőt és kedvet 
a második kötet, az utolsó száz év Irodalomtörténetének a meg 
Írásához! 

A M. Tud. Akadémia kiadásában, mintegy a Jókai-tiime|>-
^•wrek e löhangjául , már 1924-ben lá tot t napvi lágot Zsigmond* 
l e r ene 26 íves Jókai-kötete . Ennek a munkának megjelenését 
érdeklődve vá r t a a szakközönség, hiszen folyóiratunk és as 
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Irodalomtörténeti Közlemények lapjain már néhány értékes 
fejezetét megismertük. Zsigmond Ferencet meglepő világiro-
dalmi olvasottsága tette hivatot tá ar ra , hogy Jókai költészeté-
nek egységes kéj)ét megrajzol ja ; az az esztétikai izlés, amely 
a külföldi regényírók alapos ismeretén épült fel, meg t u d j a 
.jelölni Jókai értékét is. Ennek az értéknek a megjelölése eddig 
ingadozott: Gyulai Pál és Heöthy Zsolt neve reprezentálja azt 
a két szembenálló és mégis igazságos végletet, amellyel a ma-
gyar kr i t ika Jóka i t értékelte. Nyilvánvaló, hogy a két véglet 
között a ket tejük megállapításain épülő értékelés ad j a az igaz-
ságot; ós ez természetes is, hiszen az essay egyes szempontjai 
után a kérdés az összefoglaló irodalomtörténeti t á rgya lás ra is 
megérett . Zsigmond Ferenc könyve ezt a feladatot tölti l>e; 
csakhogy benne a müélvező és műítész nem tud igazi össz-
hangra vergődni, a dicséretek és megrovások nem simulnak 
össze. Egyhelyt ezt a diszharmóniát így va l l j a be: „Minket, mai 
meglett korú olvasókat is valami kegyeletes megilletődés fog 
el, mikor revízió alá próbáljuk venni e regényre vonatkozó 
felejthetetlen gyermekkori emlékeinket s különbséget próbálunk 
tenni annak az olvasmánynak reális és fantaszt ikus elemei 
között, melyet persze mindenestől színtiszta valóságnak érez-
tünk és hit tünk amiak idején." Az olvasó érzi, hogy a realizmus 
esztétikai elvei közt vergődik a romant ikus mesemondóban 
önkéntelenül gyönyörködő kri t ikus. A regény értékelésében 
bizonyára vannak egységes esztétikai törvények; de az is két-
ségtelen, hogy romant ikus mesét a realizmus szemüvegével 
értékelni nem szabad. Jóka iná l is hiányzik mindaz, amit a 
realista regény kiválóságának tar tunk, — de éppen azért örö-
kös ismétlődésbe keveredik a méltató, aki ezt a romant ikus 
jelleget beismeri és mégis realista felfogást keres. Zsigmond 
Ferenc könyvének ez a kettősség a hibája . 

Pedig el kell ismernünk, hogy Jókai lelkének a mélyére egy 
kritikusa sem látott annyira, mint Zsigmond Ferenc, amikor 
egész költői termését örökké gyermeknek maradó lelkéből magya-
rázza. „Jókai azért tudott egy egész nemzedéknek bálványa lenni, 
mert a világ jelenségeit ugyanolyan érzelme* naivitással tudta 
szemlélni, mint a csodákon esüngő, titkos erőkben hivő s bennük 
hízó gyermeki k»lek" <115. 1). Innen van, hogy sok írásában 
főcéljává ni emelkedik, hogy „az olvasókat minél nagyobb csodál-
kozásra késztosse" (173. 1.): ez magyarázza inog regényelnek 

IrodolomtSrtínrt. 8a 
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eposzi világnézetét, amelyet Zsigmond könyve mindig gondosan 
regisztrál; ebből ér thető meg képzeletének kiapadhata t lan gaz-
dagsága és eseményt s embert megjelenítő sa já tos munká ja ; 
ez teszi sajátossá humorát , örökös, gyermeteg, naiv játszókedvét. 

Zsigmond Ferenc könyve előbb Jókai életét tekinti át, ki-
emelve abban a szabadságharc és a kiegyezés utáni idők jelentő-
ségét, azét a két korszakét, aanikor magát is a gyakorlati politika 
küzdőterén láthatta. Az első bosszú dicsőséget, a második a nim-
busz elhalványodását, de viszont a legmagasabb helyről jövő 
elismerést hozott. Írói pá lyá já t öt fejezetben kíséri végig: leg-
részletesebben a pálya kezdetét vizsgálja, hiszen egyéniségének 
jellemző vonásait itt kell megállapítania, e jellemző vonások 
kifejlődését itt lehet megmagyaráznia. A francia romantikával 
való rokonság és Jókai lelkének e rokonságot megértető volta: 
ezek a könyvnek a leggondosabban, valósággal mintaszerűen 
megírt megállapításai. Zsigmond a francia romantikának olyan 
aprólékos figyelemmel válogatja össze a párhuzamra felhasznál-
ható téma- és stibnotivirmait, olyan finom elemzéssel különíti el 
Jókai egyéniségét, hogy e fejezetét a magyar irodalom történetírás 
legszebb fejtegetéseivel egy értékűnek kell mondanunk. Teljesen 
találó a szabadságharc hatásának a megállapítása Jókai írói 
egyéniségért!. „A szivárványos mult hősi jeleneteinek óhajtott 
kobzosa lenni, kivételes emberpéldányokban gyönyörködni, egész 
fajok és nemzetek diadalmáanorát vagy nagyszerű fájdalmát 
szinte betegtvs mohósággal a maga szívében átérezni", — és most 
az élet ilyen szivárványos korszak mesevilágába állította őt 
magát is. „A szabadságharc előtt Jókai romantikus volt divat-
bó l . . . a szabadságharc után romantikus maradt a nagyszerű 
élettapasztalatok hutása alatt, melyeket képzelete a hit kifogyha-
tatlan energiájává dolgozott át, a magyar nemzet nagyrahiva-
tottságába vetett hit élő erejévé". Az 1850—M közölt lévő évek 
ju t ta t ják uralomra Jókait regényirodalmunkban. „Jókai éppoly 
sziiletett tehetség a szabadságharc utáni hazafias. ábrándos mult-
kultusz tolmácsolása terén, mint volt a század harmadik évtize-
dében Vörösmarty". Zsigmondnak ilyetén megállapításai nom 
közbevetett montlatok, hanem az elemző összevetésnek és figyel-
mes megértetésnek hosszas fejtegctéseilxil kicsendülő konklúziók. 
A» ilyetén elemzések közül dicsérettel kell említenünk a Jósikával .» 
\uló kapcsolat megállapítását, Tepeleutl Ali világirodalmi arc-
l*e|H>it, a Va* Gerebennel való ÖMtsamérést. Jókai írói népszerű 
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ségének fénykorát 1855—1875 közé helyezi Zsigmond. A nagy nép-
szerűséget két körülménnyel magyarázza: „az egyik az, hogy 
Jókai írói tulajdonságai, még >pedig erényei és hibái egyaránt, 
csodálatosan illettek a közhangulathoz . . . a második körül-
mény . . • az, hogy a szabadságharc utáni negyedszázad alatt 
egyetlen olyan ú j tehetség sem léjtett föl szépprózánk terén, akit 
csak egy napon is lehetett volna említeni Jókaival". Azonban a 
Magyar nábob jelentősége és sikere ezt az 1855-ös ú j korszakot 
kissé erőszakoknak mutat ja . Itt a termés egyre nagyobb, az 
elemzések tehát egyre kurtulnak; nyilván a könyv terjedelme 
követelte ezt a rövidítést, de az is kétségtelen, hogy a kötet kárára 
vált ez a térspórolás. Nem meglepő az, hogy a legértékesebbnek 
jelzett Üj földesúrra harmadfél oldal jut, míg a Zsidó fiúról 
szóló fejezet csak nem másfél oldalnyi volt! A terjedelem kedvéért 
szívesebben vettük volna amott az összevonást, — itt, ahol az 
esztétikai elemzéseknek sokkal több tere lenne, kétszeresen saj-
náljuk. Még rövidebbre fogott a Fiti du siéelc — ahogy nem 
egész szerencsésen a 75 utáni éveket nevezi. Amit jellemző „fin 
du siécle4*-vonásnak gondolnánk, az alapjában véve eddig is meg-
volt Jókaiban, — ami pedig változás, azt uani annyira a „század 
vége", mint inkább Jókai öregkora magyarázza meg. A regény-
elemzések közül c.sak egynél melegszik föl: a Sárga rózsáról szól-
tában, — egyebütt a vázlatosság néha szinte fájó. 

önálló, szinte különálló assayk gyanánt önálló, fejezetekül 
sorakoznak a 280 lapot kitevő pályaáttekintéshez világnézetének 
és motivációjának, regény hőseinek, humorának, előadóművészeié-
nek, a kritikához való viszonyának a kifejtései. A világnézetet 

esztétikai vonatkozásban tekinti ,ezért veszi egybe a költői motivá-
cióval. K fejezetek a pályaáttekintés kapósán fölvetett megállapí-
tásoknak mindössze részletes, összefoglaló kifejtései. Mint külön 
essayk nagyon értékesek, de a kötetet eldarabolják. Az olvasó úgy 
érzi, mintha az előző fejtegetésektől függetlenül tervezte volna 
Zsigmond a kiadásukat . Megfigyelései azonban itt is élesek, 
találóak. Világnézetének elemeiül a naiv megszemélyesítő hajla-
mot, a tapasztalati valóságot és a tisztázatlan hipotéziseket jelöli 
OMg és ezekből ügyesen magyarázza meg mindazt a furcsaságot, 
amin a realista szemléletű olvasó megakad. Alapvonása e világ-
nézetnek az eszményi irány és az arkölosi tisztaság, az utóbbit 
Zsigmond azzal bizonyltja, hogy házasság nélkül Jókai legtöbb 
müvében IIÍIH*H igazi szerelmi boldogság, hogy a társadalmi 
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erkölcs kódexének paragrafusaira nagyon iigyel. Érdekes beniutn-
tás ez, de Jókai világnézetének bemutatásául mégis kissé szűknek 
érezzük: az ember lelki képe az író eljárásának megokolásába vész. 

A kri t ika Jókai jellemzésmódját feszegette a legridegebb 
szigorral, Péterfy a regényhősök családi vonására is utalt, — 
Zsigmond Ferenc mégis érdekesen mondja el mindazt a szép 
újságot, amit ezeknek az alakoknak ímegtigyeléséből elődeinek 
megállapításához tehet. Az a realisztikus megjegyzés azonban, 
hogy „Jókai kísérleteket végez az emberi lélekkel", túlságosan 
tudatosítja Jókai eljárását és így túllő a megértetés igazságán. 
A mesemondó csodálójából itt bizony nagyon erősen Gyulai tanít-
ványa szól, és ha a jellemek megalkotásának egyirányúsága és 
fogyatékossága igaz is, a mesehős esztétikai hivatásának szem-
pontja némi (mentséget is adna arra a gyönyörködésre, amely 
ellen a sa já t lelkével is hadakozik itt az életíró. 

Jókai humorának olyan állandó az emlegetése, hogy Zsig-
mondnak erről szóló fejezetét szűknek kell ítélnünk. Szép a meg-
határozása: ez a humor „olyan, mint az aranyfürdő; ragyogó 
zománccal von be minden tárgyat, sőt gyakran örökéletre bal-
zsamoz igénytelen, közönséges, halandó modelleket". Mélységének 
méregetése azonban rossz mérőónra akadt a pesszimizmusban. 
Általában a humor kiemelése a komikumból Jókainál nagyon 
erőszakolt és azon az oldalon sebzi ímeg az írót. ahol a kritika a 
legegységesebben ismerte el. A világnézet egyénisége nagy-
fontosságú szempont, de elkiilönitőnek azért kevés ez a megálla-
pítás: „Jókai humora ennek az optimista idealizmusnak a játéka". 
Sikerült részlet azonban Zsigmond fejtegetésében a néphumorral 
való összevetés és az a kritika, amelyet az anekdotákból fölépülő 
főhősökről vet papírra. Kár, hogy ..az eszmék relatív voltának 
éreztetésén" épülő komikum elemeit 110111 regisztrálja Jókai lelké-
ben, pétiig másutt (pl. az Assiun.ijt kísér — Istent kisért elemzésé 
nél) egy-egy morzsáját elvetette. 

Az önálló fejezetek között a legsikerültebb előadóművészeié-
nek az elemzése. Itt is az összehasonlító rész az erősehh: Vajda 
l'éter, Vörösmarty (Osszián), Byron, de különösen a Dumas stíl-
jével való összevetés. A romantikus írói modor megállapításának 
olyan szép lapjai vauiuik e fejezetben, amilyent mindig büszke 
dicsek vésnél idézhet a magyar irodalomtudomány. Jókai speciális «» 
kifejezési módjául a mesemondást jelöli meg. Beöthy Zsolt meg 
állapítására építve szép fejtegetéseit. És. ami külön Is erénye 
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Zsigmond fejtegetéseinek, mélyreható szeme a fényoldalak mel-
lett mindig meglát ja az árnyékot is és igazságérzete nem riad 
vissza annak lejegyzésétől sem. 

Szép és értékes könyv Zsigmond Ferenc könyve. A maga 
munkájával nem tekinti beváltottnak azt a kötelességet, amely 
Jókai értékével szemben a magyar iroda lomtörténetírásra hárul, 
de a kritikának el kell ismernie, hogy e kötelesség beváltásában 
Zsigmond könyvének nagy érdeme van, hogy Jókai teljes értéke-
léséhez és megértéséhez lényegesen közelebb vitte a magyar kri-
tikát, hogy tndása, szorgalma, elmélyedése és körültekintése a 
Jókai-irodalomnak nem egy. Gyulaihoz, Péter fyhez, Riedlhez és 
Beöthy Zsolthoz méltó fejezetét hozta létre, — örömmel állapít-
hatjuk meg tehát, hogy Jókai születése évfordulójára az irodalom-
történet olyan könyvvel áldozott, amely méltó ahhoz a nagyság-
hoz. akit az 1925. esztendőben az egész magyarság ünnepel. 

• 
Az 1924. eszteudő Zsigmond Ferenc könyve mellett még egy 

kegyeletes életrajzot hozott: Beöthy Zsoltét Kéky l^ajos tollából. 
A magam örömét, amely a tanítvány hálájából fakad ezzel a 
megértő, mindig buzdító, előadásailtan és 'magánbeszélgetéseiben 
a tudomány és szépség megismerésére vezető mesteremmel szem-
ben, aki Erzsébet-körúti lakásán néha órákon keresztül készséges 
volt a magamfaj ta apró ember irodalmi terveiről a maga mély-
séges emberismeretével elbeszélgetni, — a magam örömét azon, 
hogy a magyar közönség ilyen szeretettel írott életrajzban ismer-
heti meg Beöthy Zsoltot, e helyen annak a köszönetnek kell fel-
váltania. amellyel a Magyar Irodalomtörténeti Társaság fogadja 
elnökének gondos és teljes életrajzát. Kéky könyve a Társasá-
gunkhoz való viszonyáról így ír : „Élénk részt vett 1911 őszén a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalapításában, melynek 
létesítésére egyébként ő már 1890-ben mozgalmat Indított, de siker 
nélkül, ö vezeti az előkészítő tanácskozásokat, első szavaival Toldy 
l'Vrenc szellemét idézve s a Társaság célját akként jelölve meg. 
hogy meg kell adni a magyar irodalomtörténetnek a szervezetben 
rejlő erőt, oda fejleszteni, hogy művelése megfelelő legyen az egye-
temes művelődésben és a magyar nemzeti közérzésben elfoglult 
előkelő állásának. Nagy odaadással és szeretettel irányította a 
Társaság munkájá t , míg az összeomlás után a Társaság belső 
életének bizonyos mozzanataitól is elkedvetlenítve, előrehaladott 
kora miatt le nem köszönt". — Nem tudom, ennek az elkedvetle-
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nedésnek imilyen tüneteire emlékezik az életiró, de az én emléke-
zetemben felejthetetlen marad az a szeretetteljes beszélgetés, 
amellyel Társaságunkról megemlékezett, amikor t i tkárrá válasz-
tatásom után a Franklin-társulat elnöki szobájában felkerestem, 
és az a kijelentése, amelyet Galamb Sándor társam és előttem 
tett, amikor a Társaság talpraállítását szolgáló irodalmi matinék 
ügyében tisztelegtünk nála: „Amikor szükségesnek látják, énreám 
mindig számíthatnak! . . . " 

Kéky Ijiijos könyve Beöthy Zsolt életének, munkáinak, egyé-
niségének ismeretén épül: ez ad ja aneg teljességét, — szavait és 
ítéleteit a tanítvány megértése s szeretete diktálja: ez teszi 
meleggé. A magyarságnak nemes értékét látja benne: szépen és 
gondosan bogozza ki fejlődését, világítja meg nagyságát, rajzolja 
meg jelentőségét. A református magyarság lelkes, de elfogulatlan 
tagja, az egyetemes magyarság művelődésének harcosa, az egye-
temes szépség szomjas csodálója: így formálódik ki Kéky mun-
kájából Beöthy Zsolt arcképe. Szépírói pályája diákéveiben indul, 
1864-ben már elbeszélés-kötettel lép fel. Jókai, Tolnai Lajos. 
Kemény Zsigmond, az idegenek közül Thakeray és Turgényev 
voltak a mesterei; a rajz műformájának a meghonosításá-
ban irodalomtörténeti a jelentősége, — de amint felismerte 
képzeletének szegényességét, amint kiábrándult a realizmusból, 
a tudományos irodalomhoz tért. „Tudományos írói pályája foly-
tonos emelkedést mutat egészen A széppróza történetéig, innen 
kezdve a sok egyesületi és társadalmi teendő egyre jobban elvonja 
e munka mezőről" (82- I.). Beöthyt a kegyelet töltötte el az iroda-
lom múlt ja iránt, „hangoztatta, hogy ha revízióra is szorul Toldy 
után a magyar irodalomtörténet kritikai oldala, nem szabad túl-
zásba esni s a nemzeti lelkesedéssel szemben nemzetközi mértéket 
emlegetni". Különösen két korszakkal szemben volt erős ez a 
kegyelete: „egyik a reformáció kora, melyről azt tanította, hogy 
kultúránkat a maga nemzeti egyetemességében és jelentőségében 
ez alkotta meg. A másik irodalmunknak multszázadi aranykora, 
melyről azt vallotta, hogy nemcsak legteljesebb és legigazabb, 
ha nem egyszersmind eleddig legművészibb revelációja a magyar 
költői géniusznak" (96. 1.). Kéky bemutatása körültekintő; sajnos, 
a tudományos elkülönítésnek azt a munkáját ez a nagyközönség 
nek szánt kötet nem végezte el, amely Beöthy értékelésének 
a Toldyétól és Gyulaiétól független ós jelentős különbségeit össze-
állította volna. A másik sajnálatos dolog Kéky könyvében a „kle-
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rikális" támadások hangoztatása: a legbántóbb ez a Tanárvizsgáló 
Bizottság kapcsán, de felesleges ós igaztalan egyebütt is. Beöthy 
pályája a katholikus világgal nem került összeütközésbe: nem 
adott erre sem Beöthy, sem a katholicizmus okot. Hogy mégis 
akadt ilyen szempontú támadó, az a támadó egyéni, rendesen 
megérdemelt élményére, nem a katholikus közfelfogásra ve-
zethető viasza. Egy-egy pozíciónak elvesztését így magya-
rázni igaztalan: gondoljunk csak arra , milyen igaztalan 
volt a Kisfaludy-Társaság elnöki székéből Gyulai távozásá-
nak Beöthy elnökségével való, közszájon forgó magya-
rázata. A tanárok éléről való távozása sem a „valláserkölcsi 
alap" hangoztatásának bombájára vezethető vissza, mint Kéky 
hiszi: a Tanáregyesület életének megfigyelése az elnökválsá-
goknak a tanársors természetes keserűségében jelölné meg a 
magyaráza tá t . Szerencsére Kéky könyve is csak egy-két mon-
datával zavar ja meg szép és értékes tá rgya lásá t ; talán ha azok 
e lmaradtak volna, bővebben szólhatott volna Beöthy Zsolt iro-
dalomelméletéről. Kéky Lajos igazi avato t t ságát Beöthy pályá-
jának megrajzolására éppen az irodalomelmélet és a t ragikum-
elmélet bemutatása igazolja: az elméletek hiányát is lát ja, 
annak okát is megjelöli „a szakszerűen mélyebb filozófiai ké-
szültség s az elvontabb spekulációra való hajlam és ké|>osség" 
hiányában. Beöthy e munkái olyan időben keletkeztek, amikor 
az esztétika tudománya a legerősebb lendiiletlien volt a külföl-
dön, és így az az alap, amelyre a maga kiegészítő elméleti-észét 
ő építette, hamarosan meghaladottá vált. Ez a kára esztétikájá-
nak is. Kéky méltatásából azonban egy dolog hangoztatása 
els ikkad: azé a jelentőségé, amely az egyetemen jutot t Beöthy 
előadásainak: ott e ma m á r meghaladottnak ítélhető elméletek 
szemet nyitottak, látni taní tot tak, mérhetetlen hasznot haj tot-
tak. Kéky ez/el szemben gondos bírálatát adja az elméleteknek 
és azt emeli ki belőlük, ami maradandó beeső megállapítás vagy 
Beöthy eredeti megfigyelése. Alaposságát és körültekintését 
dicséret illeti meg. 

A legszebb fejezet Beöthy uta lása i ró l számol be a vázlatos 
útijegyzetek alapján. A művészet ra jongóját és a mindig lelkes 
magyar t ezek uz itt közölt jegyzet töredékek muta t j ák a leg-
hívebben. Nemcsak a látottról tá jékoztatnak, hanem a szemlélő, 
gyönyörködő Beöthy lelkéről is. Csak egy idézetet ragadok ki 
ennek igazolására, azt. amely Beöthynefe Egyiptomhoz való 
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vonzódását magyarázza meg: „A múlást és az emberi erőt 
együt t érezni: ez a nagy históriai, monumentál is benyomás 
sehol erősebben nem fejlődhetik ki, mint i t t " Néhol a kis 
jegyzet nem is a látványt, képet, szobrot, épületet, hanem 
a sa já t gyönyörködését elemzi. Nem nyomtatásra készült jegy-
zetek ezek, éppen azért közvetlenek, őszinték, előre való meg-
gondolástól függetlenek. Vannak problémái, amelyek vissza-
visszatérnek, de rendesen csak a gyönyörködés szól a soraiból. 
Hogy a szépnek milyen áhi ta tos kultusza élt l>ennef azt 1910 
jan- 20-án így vallja l>e: „Két kapitellen fekszem a Phokas-oszlop 
lábánál. Fölöttem a Capitolium, a Tabular ium, a Vespasian- ós 
Haturnus-templomok. Előttem a Septiniius Severus diadalíve, 
meg a császárrostrum. A délutáni nap csodamód ragyog. A szürke 
márványtömegeket mind megnemesíti, megaranyozza, görögökké 
varázsolja — és olyan forró, akár nyáron. Lábamnál az Aemilia-
num hatalmas kőkockái között buja, aranyzöld fű sar jad s fejem-
nél az árva fügefa biniliózni kezd. Milyen szép ravatal volna ez!" 
— Kóky könyve csak kiszakított lapokat ad e jegyzetekből és ben-
nünket mégis jobban megkap, mint Ba.vle, Taine, Goethe vagy 
Heine tudatossá csiszolt i táliai útleírása. Köszönettel tartozunk 
Kékynek, hogy a szépségnek ezt a tárházát megnyitotta nekünk. 

Irodalmi vezérségónek hitvallását ez az életrajz így foglalja 
össze: „A magyar irodalomnak legmagasztosabb hagyományát 
ünnepli a kultúra és magyarság elválhatatlan kapcsolatában. 
A magya r irodalom osak akkor teljesíti méltóképpen feladatát , 
ha készen fogadja a művelt világ szellemi mozgalmadtól a hala-
dásnak minden tényezőjét; de mindazt, amit idegenből vesz, a 
magyarok ősi valójához idomítja". Vezéribb programmot, méltóbb 
irányítást a magyar kritika sem előtte, aem utána nem adolt. 

Kéky Lajos könyve azonban nemcsak a bemutatott Beöthy 
Zsolt nagyságából nyeri jelentőségét; szép és tunulságos kép ez; 
amely Beöthy gyökeres ismeretéről és Kéky hatalmas tájékozott-
ságáról tesz tanúságot; a magyar irodalomtörténetírásnak olyan 
terméke, amely megírásának népségével, tar talmának gazdagsá 
Kával a Kisfaludy-Társaság „Költők és írók" vállalatának egyik 
legszebb kötete. 

A kisebb tanulmányok során szóianunk kell Vargha Dámján * 
dolgozatáról (KM,xnnk legendái t* a Catalogus Sanrlorum). 
amelyben bővebben kifejti nzt a kutatását , melyet kódexeink 
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forrásainak gyarapításáról 1914-ben megjelent jegyzéke (Synopsis 
legendarum praedieationumque ex codicibus Hungaricis ratione 
habita Catalogi Sanctorum Petri de Natalíbus composita) csupán 
jelzett- Petrus de Natalibus gyűjteményét 16 kódexünkkel hozza 
kapcsolatba, megállapítva, hogy forrástanilag két kódexünkre 
hatott: a Debrcezeni- és az JSrdy-kódexre. 

Tímár Kálmán Prémontrei kódexek c. dolgozatában a 
huszita biblia problémáját leszi komoly vizsgálódás tárgyává. 
Két letagadhatatlan eredménye van: 1. megállapítja, hogy a 
premontrei breviárium rokonsága szembetűnő a Lányi-, Apor-, 
Müncheni- ós liécsi-kódex tartalmával, míg a Pozsonyi- és Döb-
rentei-kódexek premontrei szelleme csak valószínű; 2. rámutat 
arra, hogy az úgynevezett huszita-biblia szellemében semmi sincs 
Husz tanításából (a pápaság intézménye, a szerzetesrendek 
megítélése), a szentírási részek megválogatásában sem szük-
séges Husz híveinek sorsából keresni magyarázatot. Meggyara-
pítja a forrásszerű párhuzamokat is, a Döbrentei-kódex zsoltár-
könyvének legvégéről pedig a legrégibb magyar distichonként 
idézi e sorokat: 

„Háromszor ötven psalmost Dávid szerzett, 
vers kétezerhatszáz és hat". 

Szinnyei Ferenc a magyar novella történetének köréből két 
értékes részlettanulmányt tett közzé. Kármán József és az 
Uránia névtelenei cfaneu annak a vizsgálatnak az eredményét 
foglalja össze, amellyel az Uránia három kötetének anyagát nyel-
vük szempontjából vetette össze. A szókészlet és stílus alapján 
Kármán művének ítéli a Fanni hagyományai t, a Bevezetés-t. 
A nemzet csinoaodásá-t, E g y ú j házas levelei t, A módi t (bár 
ezt fordításnak gondolja), A fejvesztesóg-et; a kisebb darabok 
közül viszont Abafi kiadását megszaporítja, de meg is apasztja 
néhánnyal. Azt a kérdént, amelyet Bodnár, majd Szabó Ferenc 
vetett fel, ezzel tisztázza, és pedig nem csupán n Szabó fölvetette 
belső, célzati közösség és a szónokiasság alapján, hanem a 
nyelv készlet gondos elkülönítésével. (Azóta Tolnai Vilmos-
nak Társaságunkban tar tot t felolvasása világosságot derített 
a r ra a kérdésre is: Miért szűnt meg Kármán Urániája, — az 
okot Kármán Losoncra költöaéiében ós hirtelen halálában jelöl-
vén meg.) 

A másik tanulmány tá rgya : Kemény Zsigmond munkás-
9 
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gága' a szabadságharcig. Első regényén (Izabella királyné és a 
remete) Scott, a francia romant ika és Jósika ha tásá t ítéli erős-
nek. Az „Élet és ábránd" keletkezésében Goethe „Wilhelm 
Meister"-jének, „Tasso"-jának, a német romantikának, de az író 
szerelmi élményének és politikai csalódásainak is jelentős sze-
repe volt; a részletekben van érték, de a kompozicónak egy-
ségbefoglaló művészete hiányzik. A „Gyulai Pál" az e korban 
kedvelt Báthori-korba vezet; Fáy András „A két Bátori" .c 
darabja kétségtelenül hatott is Kemény regényére. A regény 
iélekelemzésén Balzac hatása érezhető. Művészi értékelés szem-
pontjából Szinnyei a túlságos részletezést, egyes epizódok ki-
lengését, a színdarabforma használatát , az elbeszélés szeszélyes 
ugrásai t hibáztat ja , míg a XVI . század gomiolkozásmódjának, 
eszmevilágának megvilágításáról nagy elismeréssel szól. 

Madách Imre és Az Ember Tragédiája címen tette közzé 
Yárdai líéla a Szent István Akadémiában felolvasott tanul-
mányát . Madách pesszimizmusát költői pesszimizmusnak 
va l l ja : az „a vérző sv.ívé, nincs benne semmi a gonoszból". A 
végső fordulatnál sem vált erőshitü emberré, lís ebben Madách 
éppen nem kirívó hangja korának. A költő megítélésének 
a filozófia területére való á t já tszását azonban hibának t a r t j a : 
„Az ember t ragédiá ja" egészen különleges, mással ötwze sem 
vethető költői remeke költészetünknek; benne a gondolat a leg-
megjelenőbb költészetté, igazi d rámává lesz. Költői értékének 
ereje az, hogy az egyetemes emberi t egyéni jellemek akciójakép 
fejezi ki. Költőiségének lényeges része előadása is: erő, tömör-
ség, szárnyaló páthosz, s á l ta lában világosság jellemzi. Nem-
zeti jellegéről Várdai azt ítéli, hogy a műnek inkább az ege. 
n felhőzete magyar , mint az a lakja i . A század „jogfeladó egyez-
kedésének" bírálatát másut t adta. 

Zliiwzky Aladár a Klasszicizmus és romanticizmus vizs-
gálatát tette tanulmányában feladatul' maga elé. A két irány 
különbözését világnézetük alapján fejtegeti. A klasszicizmust 
XIV. Lajos udvarára vezeti vissza, a szalonok i rodalmára: 
ebből magyarázza tónusát, szerkezeti megkötöttségét, ünnepi 
stílusát, a természet háttérbeszorítását . A XVII I . század vál-
tozásai hozták meg a romauticizinust: átformálódott a társa 
dalom, kialakul az értelmiségi középosztály. A romantika nem 
ismeri cl a társadalom rendjét, a természethez közelebb álló 
alsó osztályok értékét hangoztatja, az ész helyett a szív ve/e-
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tését sóvárogja , a t á r sada lom helyett az egyént vizsgál ja . Ezér t 
a romant ika hősei szent imentál is lázadók, kedvelt jei az elnyo-
mot tak , kivetet tek, gyengék, szerencsétlenek, gyermekek; a 
szerelem problémái a leggyakor ibb mot ívumai , külöaiötsen a 
t á r sada lmi különbség m i a t t vergődő szerelemé. A természet-
érzés igazi kifejlesztése is a r oman t ika érdeme; Rousseau, Spi-
noza. Schel l ing bölcseletének volt e téren nagy ha tása . A 
romant ika termel i ki a vallás és a nemzetiség i rodalmi kul-
tuszát . 

Szeniák Is tván röviden összeállí totta .-/ magyar ifjúmyi 
irdalom történetét. Sajnos , nem rendszeres tör ténet i á t tek in-
tést adott , ós így szorgalma el lenére sem mondható e m ű f a j 
végleges tö r téne t i összefoglalásának. Az első időszakot 1755— 
1870-ig veszi fel; a régibb időre vonatkozóan nincs adata , sejtései 
pedig nagyon problemat ikusak (Salamon és Markalf! ) . J e l -
lemző e részre, hogy Mikes „Törökországi leveleit" is az i f jú -
ság o lvasmányának t a r t j a , sőt azt hiszi, hogy Balassa Bálint 
dalai t , Zr ínyi Miklós époszát is olvasták az 1755 előtt i időben. 
Az i lyen fa j t a ki jelentés m e g i n g a t j a a későbbi korszakokról 
adott megállapí tások hitelét is. Általában az a tévedés ront ja 
munká já t , hogy azt, ami ma — sokszor átdolgozásban! — i f jú-
sági o lvasmány, a r égmúl tban is annak veszi, összeál l í tása a 
X V I I I . századból és a következőnek elejéről nagyon fogyaté-
kos: Pet r ik becsületes á tv izsgá ló ja bőven g y a r a p í t h a t n á az itt 
adott la j s t romot . Bezerédy Amáliának könyvén kezdve érde-
mesebb az összeállítása, de értékelő tá jékoz ta tás t csak az ú jab -
bakra vonatkozólag ad. Az irodalom tör ténete tehát e könyv-
nek nem sok hasznát veheti . A második időszak (1870—92) és az 
1914-ig ter jedő idő tenmését bővebben, rokonszenve szerint nyúj -
tott vagy rövidí tet t k ivonatokkal t a r k í t v a ad ja , ahogy azt 
könyvjegyiékeiből megszoktuk. Addig, m íg a m a g y a r i f j ú ság i 
irodalom történetét valaki teljes elmerüléssel meg í r j a , tájékoz-
ta tónak az i f j ú ság i könyvtá rak kezelői jó hasznát vehetik 
ennek a — sa jnos túlságosan sok kitéréssel zavar t — szeretettel 
készült la j s t romnak is. 
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