
B Í R Á L A T O K 

E r d é l y i c s i l l a g o k . Arcok Erdély szellemi múltjából. Az Erdélyi 
Helikon íróinak tizedik találkozója alkalmából í r ták : Balázs Ferenc, Bánffv 
Miklós, Járosi Andor, Kós Károly, Kovács László, Lakatos Imre, Ligeti Ernő, 
Maksay Albert, Molter Károly, Reischel Artúr, Reményik Sándor, Szántó 
György, Szémlér Ferenc, Tamási Áron, Tavaszy Sándor. Kolozsvár és Buda-
pest, 1935. 230 1. Erdélyi Szépmíves Céh. Minerva-nyomda. 

Az Erdélyi Szépmíves Céh 1935. évi könyvnapi kiadványát a Révai 
Testvérek Irodalmi Intézete lelkeshangú kísérő i rat ta l hozta forgalomba. Ez 
a könyv — úgymond a lapok számára szóló értesítés — Erdély regénye azok-
nak élettörténetébe sűrítve, akik évszázadokon keresztül legtöbbet tettek a 
kisebbik hazáért, a király hágóntúli tájak magyar szellemiségéért. 

A kötetet Bánffy Miklósnak Kemény Jánoshoz intézett előszava nyitja 
meg. Hivatkozik benne a marosvécsi írói napok jelentőségére, az Erdélyi Szép-
míves Céh könyvkiadó vállalatának sikeréire, az Erdélyi Helikon folyóirat 
küldetésére. Az erdélyi írók között — emeli ki az előszó — a kölcsönös meg-
értés, türelem, szeretet szelleme uralkodik. A marosvécsi egyesülés tizedik 
évét nem lehetne méltóbban megünnepelni, mint azzal, hogy „összegyűjtünk 
Erdély múltjából tizennégy nevet és koszorút fonunk belőle. E könyv nem 
kimerítő. Nincs benne minden nagy munkása о kicsi ország kultúrájának. Úgy-
szólván találomra szedtük őket össze, ahogy találomra szakít az ember vi-
rágot a réten". 

Találomra szedtük őket össze! Elég különös vallomás. Azt vártuk 
volna, hogy — ha már egyszer alkalom kínálkozik a legkiválóbb erdélyiek 
arcképcsarnokának megnyitására — ez a gyűjtemény a történeti igazság-
osztást kegyelettel, do hiánytalanul is szemléltesse. Miért volt szükség a ta-
lálomra való összeszedésre, amikor némi fáradsággal megnyugtatóbban is egybe 
lehetett volna állítani a megfelelő sorozatot? Minden könyvszerkesztés alap-
vető követelménye, hogy a szerkesztő a kéziratokat bizonyos alapelvek sze-
rint állítsa egybe. Ebben az esetben meg kellett volna határozni: milyen író-
kat, művészeket, vagy tudósokat akar bemutatni a kötet s ehhez kellett 
volna igazítani a mult idők szellemi nagyságainak kiválogatását. Így olyan a 
kép — Apáczai Csere János, Bod Péter, Cserei Mihály, Czakó Zsigmond, Heltai 
Gáspár, Jósika Miklós, Szász Károly és sok más halhatatlan érdemű férfiú 
nélkül —, mintha valaki a külföld számára jellemző tájegységekben mutatná 
bo Magyarország földrajzát, de kifeledné munkájából a Balatont, a Székely-
séget, a Mátrát, Debrecent, Szegedet. 

Mondjuk azonban, ha a szerkesztőnek nem is volt célja a teljesebb kép-
sorozat egybeállítása, akkor is vigyáznia kellett volna a tárgyi igazságra. 
Az erdélyi írók között legnagyobb meglepetésünkre o t t találjuk — Pázmány 
Pétert. Mi az oka a feltűnő tévedésnek? Mióta erdélyi ember a nagy 
vitázó érsek? Biharmegyei írót csak 1919 óta nevezhetnek egyesek — a terü-
leti egyszerűsítés kedvéért — erdélyi írónak; alig is hihető, hogy legyen olyan 
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biharmegyei születésű ember a mai magyar világban, aki arra a kérdésre: 
hova való — azt a választ adja, hogy Erdélybe. 

Tisztázzuk csak röviden az erdéiyiség kérdését. 
Amióta az 1868. évi 43. törvénycikk véglegesen kimondta Magyarország 

egyesítését Erdéllyel, azóta Erdély — a régi politikai különállás helyett — 
földrajzi fogalommá lett. Az uniót mind a két ország képviseletének közös 
követelésére már az 1848. évi pozsonyi országgyűlés 7. törvénycikke és az 1848. 
évi kolozsvári országgyűlés 1. törvénycikke is kimondta, de a valóságos egye-
sítés csak az 1867. évi kiegyezés után következett be. Erdély, mint Magyar-
ország délkeleti része, beleolvadt a közös hazába, addigi közjogi különállásá-
nak vége szakadt, a törvényeket a budapesti országgyűlés hozta az egységes 
Magyarország számára. „Erdélyről" természetesen azontúl is beszéltek, terü-
letét a köztudat szabatosan körülhatárolta. Beszterce-Naszód, Szolnok-Doboka 
és Szilágy megye volt Erdély három északi megyéje; Kolozs, Torda-Aranyos 
és Hunyad megye a nyugati öv; az említett hat megyétől délre és keletre fe-
küdt a többi kilenc erdélyi megye. A világháborút megelőző emberöltők idején 
ez volt Erdély. 

Pillantsunk azonban kissé előbbre is. Mit neveztek régebben Erdélynek? 
Területi szempontból mi volt az erdéiyiség? Származás dolgában kire mondták, 
hogy: erdélyi ember! 

Máramarosi, szatmári, bihari, aradi, krassó-szörényi emberre semmiesetre 
sem. Ezek az erdélyi területtel határos megyék a magyar anyaország területé-
hez tartoztak. Nem mindennapi álmélkodást keltett volna, ha valaki Arany 
Jánost erdélyi embernek nevezte volna azon az alapon, hogy Bihar megyében 
született; vagy ha valaki erdélyi származásúnak hirdette volna Kazinczy Pe-
rencet és Szigligeti Edét, mert hiszen ők is Bihar szülöttei. 

III. Károly király, Mária Terézia, I. Ferenc uralkodása alatt és I. Fe-
renc József idejében — szóval az egész XVIII. és XIX. század folyamán — 
mindig csak a fenti területet jelölték meg Erdély elnevezéssel. Ha Tasnádtól 
egyenes vonalat húzunk kelet felé az ország határáig s ugyancsak Tasnádtól 
levisszük ezt az egyenest dél felé egészen a Vaskapuig, akkor világosan meg-
kapjuk a politikai határt a föntebb említett megyebeosztás nélkül is. A Ki-
rályhágó — a Nagyváradot Kolozsvárral összekötő út közepe táján — csak-
ugyan országválasztó jelentőségű: kelet felé Erdély, nyugat felé Magyarország, 
így volt ez már kétszáz esztendővel ezelőtt, csakhogy akkor Szilágy megye még 
a Partium hármas tagozódásából állott s Kőrösbánya vidéke is mint Partium 
foglalt helyet későbbi anyamegyéjének, Hunyadnak északi határain. A mohácsi 
csata idején az erdélyi vajdaság sem több, sem kevesebb területet nem foglalt 
magában, mint az 1780-as, vagy az 1848-as Erdély, ez volt a helyzet Mátyás 
király, Nagy Lajos és az Árpádok korában is. Hogy a török idők alat t egyes 
magyarországi részek a kisebbik haza oltalma ála menekültek, ezzel még nem 
lettek erdélyieké, ez pusztán hasznossági kapcsolat volt. A somogymegyei Me-
lius Péter nagyot nézett volna, ha őt — a Dunántúl szülöttét és a Tiszántúl 
fogadott fiát — valaki erdélyi embernek nevezte volna, azon a címen, hogy 
debreceni pap. Politikailag az erdélyi fejedelemséghez tartozott a magyarországi 
megyék egy része, de ez még nem tet te a debrecenieket, a nagyváradiakat, a 
kassaiakat, a sárospatakiakat és a hajdúkat erdélyi emberekké. 

Valami különös elbúsító dolog van abban, hogy egyes erdélyi írók any-
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nvira hangoztatják a maguk különállását. Üzeneteket küldenek az anyaország 
íelé panaszos hangokkal. A most megje'ent könyv ebben a tekintetben még 
eléggé mérsékelt, de más helyeken nem egyszer sértődött hidegséggel hangzik 
fel a transzilvanizmus eszmeköre. Az ilyen észrevételek fölötte rosszul esnek 
mindnyájunknak és ezt egyszer már meg kell mondani. A magyar anyaország 
sohasem tett különbséget királyhágóninneni és királyhágóntúü gyermekei kö-
zött, sőt az egyesülés megtörténte óta egyre szembetűnőbb fokozatossággal 
s a legáldozatosabb együttérzéssel gondozta Erdélyt anyagi és szellemi téren 
egyaránt. Csak elő kell vennünk a magyar építkezések statisztikáját 1867 óta, 
meg kell néznünk az új intézmények felállításának sorrendjét a kolozsvári egye-
tem megalapításától kezdve, figye'nünk kell a tiszti címtárak nyomán az állami 
alkalmazásokat: bámulattal látjuk, hogy a követelhető arányon felül meny-
nyit adott nemzetünk a kisebbik hazának. Az anyaország annyira figyelmes 
volt a királyhágóntuU magyarsággal szemben, hogy még a miniszterek között 
is állandóan ott volt egy egy erdélyi politikus. így foglalt helyet gróf Andrássy 
Gyula miniszterelnök kormányában gróf Miké Imre és Gorove István; Tisza 
Kálmán kormányában báró Kemény Gábor és gróf Te'eki Géza; Wekerle Sán-
dor mellett gróf Bethlen András; Széli Kálmán mellett Lukács László; Tisza 
István mellett Sándor János; hogy ne is említsük báró Bánffy Dezső miniszter-
elnököt; ő annyira kolozsvári volt, hogy kilenc minisztere közül három erdélyi 
jóbarátjárak ju t ta to t t egy-egy tárcát az akkori magyar kormányban. Az er-
délyieknek ezt a figyelmes kezelését a magyar anyaország mind a mai napig 
szíven viselte. Csonka Magyarország ma is tele van erdélyiekkel, annak azon-
ban semmi nyoma közöttünk, hogy valaki szemrehányásokkal illesse őket. 

* 

A kötetben k£t képzőművészeti, négy szépirodalmi és nyolc tudományos 
vonatkozású jellemkép sorakozik egymás mellé. 

Kós Károly: Márton (s György. — Lelkes magyarsággal megírt cikk 
annak igazolására, hogy a két szobrász testvér, a XIV. században élő Kolozs-
vári Márton és Kolozsvári György, magyar volt, nem pedig német. Meg kell 
állapítanunk, hogy a tanulmány a szakemberek számára túlságosan novellisz-
tikus, a novellisztikus műfajt kedvelők számára túlságosan szakszerű. Közbe-
vetésekkel zsúfolt nehéz mondatait a művelt közönség semmiesetre sem fogja 
élvezni. Egyes állításai kétségbevonhatók, más áTításai akaratlan valótlansá-
gok, ismét mások puszta feltevések. A szerző fantáziája olykor egész kis 
regényt sző két hőse köré. Alig akadt kezünkbe még egy tanulmány, amelyben 
annyit szerepelne a sok talán, bizonyára, i alószínűleg. föltehitőleg, minden-
esetre. Kolozsvári Márton é? Kolozsvári György — olvassuk a tanulmány-
ban — haza mennek Kolozsvárra, i t t talán szüleik már holtan pihentek a te-
metőben, bizonyára volt a két testvérnek szüleiktől örökölt vagyonkájuk, raló-
színü, hogy valamelyikük akkor meg is nősült és családot alapított, szülőváro-
sukban b'zonyára akadt annyi munkájuk, amennyit elvégezhettek, tanácsaiknak 
valószínűleg hasznát vehette a polgárság, sőt része lehet a két testvérnek ab-
ban is, hogy Kolozsvárnak olyan páratlanul jól dimenzionált főtere és utca-
hálózata van. Mindez egyedül a szerző feltevése egyetlen pozitív adat nélkül : 
sz ábrándképek ilyen sorozatához bőven csatlakoznak az olyan állítások, hogy 
1350 körül Buda mellett Várad volt az ország második kulturális közép-
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pontja. Könnyen cáfolható állítás, hogy: „Ha valaki magyarnak születik, az 
önmagában, vérségi okokból, jelenti annak idegbeli, szellemi, világnézeti kü-
lönbözőségét minden nem magyar vérű embertársától." Ezt az adatok szá-
zaival lehet megcáfolni. Nemzetibb szellemben, magyarabb észjárással kevesen 
írták meg az Árpádok történetét, mint Pauler Gyula; magyarul gondolkodni 
és beszélni kevesen tudtak gyökeresebben, mint Lehr Albert; a magyar nép-
élettel kevesen azonosultak annyira, mint Herman Ottó. A szer:ző művészet-
történeti észrevételei egyébként igen érdekesek, — ha nem egyszer túlzottan 

korszerűtlen is a históriai beállítása. A három király-szobor, szerinte, a fiatal 
művészek nevét egy csapásra ismertté tette az országban. Honnan veszi ezt 
a szerző, ha nem a képzeletéből. Egy-egy, a mi korunkban immár megálla-
pítható irodalmi vagy művészi siker annak idején egyáltalában nem te t te or-
szágosan ismertté az illető író vagy a művész nevét. Ez teljesen modern el-
képzelés. 

Balázs Ferenc: Dávid Ferenc. — Ennek a dolgozatnak a papság bajosan 
fog örülni. „Két külön ellentétes világ van ma: az egyházi és a modern mű-
veltség." A szerzőnek az az álláspontja, hogy a vallások körülbelül egyformák, 
az ókori pogányság ugyanolyan, mint a mai kereszténység. A hitvitákkal és a 
Szentháromsággal kapcsolatban a „keresztény mitológiáról" beszél. Meg-
botránkozik azon, hogy legutóbb egy unitárius lelkészavatáson a leendő pa-
pokat föleskették hitük tanításainak szigorú megtartására. Maholnap — úgy-
mond — alig marad már mutatóban valami az emberi szabadságból. „Ha még 
a Dávid Ferenc saját egyháza is hűtlenné válik hozzá, ha legutóbb huszon-
nyolc ifjú lelkésztől a fölavatáskor a szabad vizsgálódás, a meggyőződés nyil-
vánítása szabadságát megvonja, amellyel lényegében a vallásszabadságot ta-
gadta meg, miért csodálkozzunk, hogy a világ politikai hőmérséklete min-
denfelé megváltozott, a szabadságot fölváltotta a parancsuralom?" A szerző 
teljesen félreérti a vallások lényegét és a papok helyzetét. Más a vallásszabad-
ság és más a papok egyházi hűsége. A pap nem okoskodhatik vallása dog-
máin, nem lehet önálló véleménye egyháza hitelveiről; vagy hiszi azt , amit 
minden hívőnek hinnie kell, vagy távozik abból az egyházból, amely neki azért 
ad kenyeret, hogy az egyház igazságait hirdesse. A katona fölesküszik zászla-
jára s kivégzik, ha áruló lesz; a pap esküt tesz egyháza dogmájára s el-
bocsájtják, ha hite megrendül. Amit a szerző Dávid Ferencről mond, az he-
lyenkint nem nagyon hizelgő a nagy reformátor jellemére és tehetségére. 
Eszerint Dávid Ferenc élete végéig benne maradt logikátlanságai szövevényé-
ben. Továbbá: Dávid Ferenc emberi nagysága és jelentősége nem kereshető 
az értelmi síkon. Dávid Ferenc „kétségbeesetten, zavartan és zavarodottan 
próbálta az új életnek logikáját megtalálni". Dávid Ferencnek „kevés fogalma 
volt arról, hogy ha egyszer őt a fejlődő élet útnak indítja, hova fog jutni. De 
elindult habozás nélkül az ismeretlenbe is. Nem ő ment; vitte őt az élet 
megindult áradása. Látszólag mindig az élen jár t , mert ő mindig hangot és 
értelmet próbál adni az újnak, de valójában sodorják őt a külső és belső 
változások." A szerző nem ad világos képet az unitárius hitújító pályájáról : 
tanulmányát csak azok élvezhetik, akik teljesen jár tasak Dávid Ferenc mun-
káiban. Nem annyira Dávid Ferencet látjuk magunk előtt, mint a szerző 
teológizálását és filozofálását. A csavaros felfogású — bár nem érdektelen — 
fejtegetések nyomról-nyomra ellentmondást kelthetnek. így: „A Jézus halála 
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utáni első századok a keresztény mitológia ősi, termelő korszaka.'' Vagy: 
„Hogy Dávid Ferenc vallásos volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
logikájának olyan nehezen, lassan engedett élete vége felé, amikor elindulván 
a Jézus teljes következetességű embersége elismerése felé, az mindent lerom-
bolni készült, amibe az ő konzervatív vallásos érzése beburkolózott (v. ö. : 
dr. Iván László), ö ragaszkodott az б Krisztusához, mert szerette az ő 
Krisztusát." 

Reischel Arthur: Petrus Pázmány cardinalis. — A tanulmány szerzője 
hangulatosan ír, de állításai folytonosan ellentmondásra ingerlik az irodalom-
történet tudományában jártas olvasót. Kiemeli Pázmány Péter erdélyiségét. 
„ I t t sarjadt nálunk Nagyváradon 1570-ben és ha tizenhét éves kora óta nem 
is tér vissza hozzánk, mégis a miénknek érezzük és a magunkénak valljuk . . . 
A miénk ez a fenyő. Miénk: erdélyieké. Innen nőtt ki a palánta. A mi kin-
csünk és büszkeségünk. Nemcsak a születés jogán, hogy Biharban látott nap-
világot!" A tanulmány kompozíciójából teljesen kiesik a jezsuita kollégiumok 
részletes ismertetése. Mintha valaki Európát tizenhat lapon ismertetné és eb-
ben a szűk keretben külön lapokat szánna a franciaországi hegyvidék bemuta-
tásának vagy a finnországi tavaknak, vagy a spanyol tengerpart leírásának. 
Pázmány Péter „tanulmányai során megfordult az akkori idők majdnem min-
den nevezetes helyén: Krakkóban, Bécsben és Rómában". Voltak egyéb hason-
lóan nevezetes helyek is Európában, — azokon a helyeken nem fordult meg. 
Továbbá: „Pázmány Péter a magyar prózának az a ty ja és törvényhozója. Vér-
beli művész, aki — Kosztolányi szavaival — egyedülvaló mestere a magyar 
szónak." Nem az atyja , nem vérbeli művész, nem egyedülvaló mester. Vagy: 
„Hová fejlődhetett volna a magyar próza nyelve, ha Pázmány hatása nem 
szigetelődik el a vallási és politikai korlátok miat t! Vájjon szüksége lett 
volna-e nyelvünknek akkor is az erőszakos újításokra? Aligha!" Pázmány ha-
tása egyáltalában nem szigetelődött el, mert nemcsak a katolikusok olvasták 
munkáit, hanem a protestánsok is lankadatlanul vitáztak vele s így átvették 
egyes fordulatait a maguk nyelvébe, aminthogy б is tanult protestáns írótársai-
tól. Nyelvünknek pedig igen is szüksége volt, a nyelvújításra, a nyelvújítás 
a legnagyobb tettek egyike irodalmunk történetében. Vajha egy tizedrésznyi 
sikerült nyelvújítással ma is tovább tudnók lendíteni idegen szavaktól és né-
metes kifejezésektől hemzsegő tudományos prózánkat! Azt sem hiszem, amit a 
szerző a jezsuita iskolák diadaláról állít: „Protestáns prédikátorok nem egy 
alkalommal jezsuita iskolába küldik gyermekeiket." Ha a szerző kimutat szá-
momra háromszáz év leforgása alat t csak harminc protestáns prédikátort, aki 
jezsuita iskolában neveltette gyermekét, meg fog győzni állítása igazságáról. 
De nem tud kimutatni tizenhárom ilyen prédikátort sem. Még hármat sem. 

Ligeti Ernő: Misztótjalusi Kis Miklós. — A kötet legjobban sikerült 
életrajzainak egyike. Az irodalomtörténeti dolgokban járatlan olvasó is teljes 
képet kap Kis Miklós pályájáról. A szerző jó források után dolgozott és van 
szeme ahhoz, mi a fontos, mi a jellemző, mi az érdekes egy nevezetes ember 
életében. Stílusa eleven és könnyed. Ne feledjük azonban, hogy minden tudomá-
nyos mondatért vállalnunk kell a felelősséget, még ha népszerűsítünk is. A szerző 
szerint Bethlen Gábor idejében béke volt; ellenkezőleg: sok háború volt. Hogy 
„Bethlen Miklós ugyanaz volt Erdélyben, ami százötven évvel később Széchenyi 
István Magyarországon": nagy túlzás. Néhány modern szó, mint a hangulat 
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megrontója: apropó, bojkott. Ügyetlen mondat: „A gyermekek, így Kis Miklós 
is, azonban megismerkedtek azzal"; helyesen: „A gyermekek azonban, így Kis 
Miklós is, megismerkedtek azzal." 

Molter Károly: Apor Péter. — Eredeti megemlékezés az öreg székely 
báróról. A szerző érdekes idézeteket emel ki a Metamorphosis lapjairól, pár-
huzamba állítja az akkori helyzetet a mai korral. A modern párhuzamok he-
lyenkint kissé tréfaszerűek; néhány szellemes megjegyzés mellett ott lapul egy-
két rossz éle is. Mint majdnem mindegyik tanulmányban, i t t is súlyosan meg-
róhatnánk a szükségtelen idegen szavakat és hangulatrontó kifejezéseket. (Con 
fidens, penetráns, atomizál, autarkia, attitude, trouvaille, habitus, fragmentum, 
szennypragmatizmus, demokratikus fene, miliő-csáb, hányinger.) 

Tamási Áron: Levél Mikes Kelemenről. — Sok szellem, egészséges ész-
járás, elmés fordulatok. A szerző levelet ír édesanyjához s ennek keretébe 
illeszti be Mikes Kelemen életének elmondását. Ez a . népies életírás mestermíí 
a maga nemében. Jóízű mesemondás van benne, székely hangulat, régies és 
mégsem keresett stílus. Sajnos, az ízléstelenség ritkán hiányzik egy-egy Ta-
mási-munkából; ebben a kis életrajzban is van néhány modortalan elírás, ki-
vetendő kifejezés és módosítást kívánó részlet. (Ilyen a 100. lapon: „a császár 
leányával hált"; továbbá: „a kappanformájú megheréltek" ;• a 104—105. lapon 
az örményekről szóló mondatok és a haszontalan diák tánca. A 92. lapon 
komikusan érthetetlen vagy legalább is kínosan nehézkes: „Az a világ, amely-
ben ő született és gyermekeskedett, mindenképen megkívánja a fülön való ra-
gadást. A bárány mondatja velem vagy éppen a galamb a fülön való ragadást, 
mert amicsodást idő volt az, kegyetlenebb elbánást is megérdemelne.") Ha a 
szerző ezeket a kirívó részleteket eltüntetné, Mikes életrajzát be lehetne venni 
a kötelező ifjúsági olvasmányok sorába s ez a legnagyobb dicséret, amit ma-
gyar író kaphat a bírálótól. 

Lakatos Imre: A két Bolyai. — A tanulmány matematikai tárgya olyan, 
hogy a szakszerűen nem képzett olvasó nem érti meg egyik-másik részletét. 
Abban nincs igaza a szerzőnek, hogy a Bolyaiakat elfelejtették és igaz értéküket 
ma sem méltányolják. Az utókor kegyelete mindent megadott számukra, amit 
adhatott. Még kevésbbé van igaza a szerzőnek akkor, amikor mátémátikát ír, 
mátemátikusról beszél, Akkordot és ábszolutot mond. Ha egyes szerzőknek 
ilyen akaratosságaik vannak, a szerkesztő kötelessége, hogy matematikára, ma-
tematikusokra, akkordra és abszolútra javítsa ki a szöveg szeszélyességeit. Mi 
lenne az irodalmi nyelvből, ha minden író érvényesítené a maga különc hang-
súlyozását ! 

Maksay Albert : Körösi Csorna Sándor. — Egyszer már meg kellene álla-
podnunk abban, vájjon Osoma Sándor K(5rösi-e vagy Körösi? De nem is volna 
szabad megállapodásról beszélni, csak arról, hogy Körösit írni Körösi helyett: 
hiba. Más a nagy magyar alföldi Nagykőrös és más az Erdély felől áramló 
Körös folyó. A kötetben a tartalom és az arckép-aláírás rövid ő-vel írja a 
halhatatlan nyelvtudós nevét, a tanulmány szövege hosszú ő-vel. Ez ugyan-
olyan felületesség, mint amikor a Bolyaiakat egyes szerzők Bólyayaknak írják. 
A szerző túlságosan szakszerűen állítja egybe a Csoma-kutatások eddigi ered-
ményeit és nagyon elmélyed a tibeti világ ismertetésébe. Ért i a tárgyát, lehet 
okulni a munkájából, de egyes szempontjait rendkívül kiszélesíti. 

Tavaszy Sándor: Mikó Imre. — A szépen megírt tanulmány méltó mó-

11* 
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don idézi fel „Erdélyország utolsó fejedelmének" emlékét. Ezzel a címmel tisz-
telték meg Erdély Széchenyijét hálás kortársai. Egy-két szükségtelen idegen 
szó (szituáció) és furcsa szóösszetétel (erkölcs-szellemi, ön-összeszedés) eléggé 
zavaróan hat az olvasóra. Nem kellően megfontolt állítás, hogy minden nagy 
támadás, amely a magyarságot érte, első erős hullámaiban mindig az erdélyi 
magyarságra tört. Ennek a történeti tények ellene mondanak. Gondoljunk 
csak a német császárok támadásaira a XI. században, a görög birodalom had-
járataira a XII. században, a törököknek dél felé viharzó szörnyű pusztítá-
saira a XV—XVIII. században. A szerző különbnek tartja az erdélyi embert 
a magyarországi embernél. „Az erdélyi magyarság magatartása az abszolutiz-
mus idejében más minőségű volt, mint a magyarországi magyarságé. Erdélyben 
a sérelmi politika helyett kultúrpolitikát ű z t e k . . . Az erdélyi magyar lélek 
nem tudott megelégedni sokszor kicsinyes külső dacolással és a hatalom foly-
tonos provokálásával, sőt, mindezt magában komolytalan dolognak tar tot ta ." 
Szenvedélyes túlzás! 

Szántó György: A nagy század tükre. — Novellisztikus helyzetképek 
Barabás Miklós életéből. Nem a szerző elbeszélő technikájára lettünk volna kí-
váncsiak, mint inkább arra, ki volt Barabás Miklós, milyen alkotások fűződnek 
nevéhez, miért emlegeti nevét kegyelettel az utókor? A rapszodikus jelenetsor 
vajmi keveset éreztet Barabás Miklós művészettörténeti jelentőségéből. 

Szemlér Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. — Filozófiai szellemű tanul-
mány, több vitatható állítással, nem egy érdekes szemponttal. Lélektani meg-
figyelései a Kemény-életadatokba és Kemény-regényekbe való elmélyedés gyü-
mölcsei. „A becses erdélyi örökséget: Erdélyben születni és Európát kívánni, 
legtisztábban báró Kemény Zsigmond hagyta hátra nekünk." 

Kovács László: Gyulai Pál. — Költői színezéssel ír az emberről, néhány 
vonással jól jellemzi a költőt. A kritikusról, tanulmányíróról és emlékbeszédek 
mondójáról érett megfontolással emlékezik meg: „Legnagyobb költőinkhez 
Gyulai Pál ítéleteivel közeledünk; saját élményeinkkel csupán tovább árnyal-
hatjuk és színezhetjük ezeket, de meg nem kerülhetjük. A kép, amelyet írókról 
és művészekről rajzol, maga is műalkotás. Visszhang, amelyet kongeniális lélek 
küld." A Gyulai-évszámok nincsenek egészen rendben a szövegben. „1825 vé-
gén vagy az 1826. év első napjai valamelyikén született Gyulai Pál Kolozs-
váron." Eldöntött dolog, hogy Gyulai Pál 1826-ban született s január 14-én 
keresztelték. A szerző bizonyára régibb forrásokból dolgozott s nem tudta 
megszerezni az 1919 óta derekasan megnövekedett Gyulai-irodalom termékeit. 
(A legutóbbi tizenhat év alat t harmincnál több nagyobb tanulmány jelent 
meg Gyulai Pálról a magyarországi tudományos folyóiratokban.) 

Járosi Andor: Petelei István. — Kiemeli Petelei István erdélyiségét, 
anélkül azonban, hogy transzilvanizmusa bántó volna. A kitűnő novellista 
mint politikai vezércikkíró is az erdélyi magyarság érdekeiért küzdött. „Hogy 
mennyire erdélyi szellemű volt a közéleti munkássága is, mutatja cikksorozata 
az Erdélyi Múzeum-Egylet erdélyi jellegének védelmében... Az ő gondolata 
volt az Erdélyi Irodalmi Társaság megalapítása i s . . . Mindent ez országrész 
érdekében." 

Reményik Sándor: Ady. — A költő vallomásai a költőről. „Könyvtár 
van róla. Egy-két megjegyzéssel több vagy kevesebb: számít-e? Talán annyit, 
mint a hegycsúcsra ejtett porszem. Legyen: egy sóhajtással odafújom ezt a 
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porszemet a hegy tetejére." A rajongás hangján számol be Ady emlékeiről. 
„Ady tulajdonképen mindent kimondott előttem, amit költőnek kimondani ér-
demes. A humánumnak olyan hihetetlen széles skáláját futotta végig költé-
szete, hogy minden motívumot legalább is megérintett, amit én megérinthetek. 
Mélységtől magasságig, szennytől tisztaságig, istentagadástól istenimádásig, 
pokoltól mennyig mindent. Én csak szűkebb lehetek nála, tágabb nem." De 
hozzáteszi: „Mi az, ami nekem Adyban ma is idegen? Egy szóval mondom meg:, 
a meztelenség. Az, hogy válogatás nélkül adott önmagából mindent s dobott 
a nyilvánosság elé. A szemérmes költő, örök tusáját közlése vágya és a titok 
között, ha ismerte is, egyoldalúan intézte el. Sokan, művészek és kritikusok 
óriási többsége, ezt az .őszinteséget' a nagy művészet feltétlen mértékének 
és szükségszerűségének tartják. Nem tudom osztani ezt a vélekedést. Hányan 
jutottak volna közelebb hozzá, ha csak egy kicsit válogat." 

* 

A szerkesztés szembetűnő érdeme, hogy a tanulmányok egyenletes terje-
delműek. Némi figyelemmel könnyen el lehetett volna kerülni a kisebb követ-
kezetlenségeket is. A tárgyalt írók — igen helyesen — keresztnevükkel szere-
pelnek a könyvben, csak az utolsóról szedték le a keresztvizet, ö pusztán: Ady. 
Kemény Zsigmond neve mellett o t t a báró, Mikó Imre neve mellől hiány-
zik a gróf. Barabás Miklós neve helyett miért a hangzatos, de a Tartalomból 
egészen kiütköző cím: A nagy század tükre? És miért Petrus Pázmány cardi-
nális a Pázmány Péter helyett? 

A tanulmányírók javára írjuk, hogy nem fanyaron kritizálgatják hősei-
ket, hanem szeretettel írnak róluk, témáikat eredeti módon iparkodnak meg-
ragadni. Stílushibáik nekik is vannak, csakúgy, mint a magyarországi ta-
nulmányíróknak. Ilyen az idegen szavaknak kérkedni-vágyásból vagy kényelem-
ből eredő használata a sokkal kifejezőbb és szebbhangzású magyar szavak he-
lyett. Ha az ember bármiféle munkát ír, legyen ott az asztalán Tolnai Vilmos 
magyarító zsebszótára s nézzen utána a helyes magyar szavaknak. Ez kissé 
fárasztó dolog, bár az igazi munka csak azután következik, amikor a szerző 
a hevenyében megírt szöveget irodalmi formába írja át , azaz nehézkes mon-
datait könnyed mondatokká alakítja. 

Néhány bosszantóan lehetetlen szövegezésű mondat a kötetbál: 

„De az ара. kétségtelen jósága, apai szeretete és fiára való büszkesége 
mögött is ott lappangott a nagytehetségű szülő fölényének konzervatív ér-
zése, aki nem tudja elismerni, hogy gyereke egyetlen zseniális elmevillanással 
rá jö t t arra, amit ő egy élet minden szellemi erőfeszítésével hiába keresett s aki 
a tudat alatt néha talán féltékeny is fia eredményeire." 

„Aminthogy tényleg hozzátartozik e kor szituációjának ismeretéhez an-
nak a megállapítása, hogy a múzeumi gondolat felvetése, majd annak 1859 no-
vemberében történt testetöltése, a kiegyezés létrejöttéig a legjelentősebb nem-
zeti ügy, mely a kor legjobbjait foglalkoztatta és azoknak legtisztább és leg-
emelkedettebb szellemi érdeklődését úgy lekötötte, hogy minden más nemzeti 
munkának és vállalkozásnak ez az ügy lett a legtermékenyítőbb és legéltetőbb 
ihletőjévé." 

„A ma élő s a jelenvaló világban szükségképen a saját életével elfoglalt 
embernek szembeszökően jellemző tulajdonsága az az önzés, mely az elmú't 
nemzedékek halhatatlanjainak kijáró hódolatot, kiáltó ellentétben a halhatat-
lanság időfeletti és az időtől független jellegével, kö tö t t időpontokhoz, ará-
nyos időközökben ismétlődő évfordulókhoz szereti fűzni." 
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Tudományos stílusunk — a Gyulai Pál hagyományait őrző irodalom-
történetírói csoport törekvéseit kivéve — évtizedekkel elmaradt a szépirodalmi 
stílus fejlődése mögött. Kiváló tudósok képtelenek világosan és könnyedén ki-
fejezni gondolataikat, hosszadalmas mondatokkal gyötrődnek, csakúgy ömlik 
a tollúk alól a sok közbevetett mondat, a megszámlálhatatlan aki és amely. 
Tudákos kuszáltsággal fogalmazni természetesen könnyebb, mint Kazinczy Fe-
renc módjára többszörösen átstilizálni a szöveget, de mire valók a szerkesz-
tők, miért adják közre olyan készséggel az olvasóközönséget elriasztó, unal-
masan megírt, bosszantóan száraz dolgokat? 

Akárhogyan van is, Kazinczy Ferenc szavai járnak az eszünkben. Mikor 
a nyelvújítás halhatatlan vezére 1816 nyarán Erdélyben já r t s megírta az első 
magyar művészi útleírást, lángoló lelkesedéssel szólt a kisebbik hazáról. „Hah! 
Mily rezzentő pillanat! Előttem fekvék az egész E r d é l y . . . Megfordulék sar-
kamon s valamerre tekinték, északtól keletig s onnan tovább dél és nyugat 
felé, dombot láték és v ö l g y e t . . . Szótlanul állék itt . Ügy tetszék, mintha vala-
mely isten egy magasan kiálló pontról nézte volna sok ideig a habokban hány-
kódó tengert s tündér-botjával egyet ütvén, éppen most parancsolta volna, 
hogy a tenger azon alakban változzék földdé, de már benőve erdőkkel. . . Lá t -
tam hazámnak sok tetőjét s nem könnyen mulasztottam el valamely alkalmat, 
hogy a legmeredekebb bérceket is megmászván, róluk körültekinthessek s is-
mervén a különbséget azok és ezek közt, elmondhatom, e látvány egyetlen a 
maga nemében s planétánknak semmi más pontján fel nem található." 

Szívünk Erdélyé! Pintér Jenő. 

Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Ma-
gyar humanizmus.* 

Horváth János legújabb könyvében szép sorokat szentel a korok válto-
zásainak: „Századok kellenek ahhoz — úgymond —, hogy az írásbeli művelt-
ség alsóbb rétegekbe is beszivárogjon s népszerűbb változatban általános le-
gyen. A Szent István-féle műveltség majd egy századot vett igénybe, míg 
irodalmilag megfoganhatott a hazai talajban s csaknem félezer évet, míg a ko-
lostori irodalomban magyar nyelven elnépszerűsödhetett. Mire azonban a ré-
ginek, a hagyományosnak ez a termékeny alászállása megtörtént, íme, akko-
rára a műveltség-indító magasabb réteg, a főpapság, már újat kezdeménye-
zet t ; mire évszázados lassú emelkedéssel az alsóbb réteg megközelítené egy-
kori nevelőinek színvonalát, azokat már nem találja ot tan, azokhoz képest 
ő megint alulmaradt; kezdheti elülről; új iskolába törheti magát. Ez a 
korváltozások általánosan ismert kergetősdije : az egykori indító cserbenhagyja 
a végre megindulót, az egykori ösztönző a végre megérkezettet. A humaniz-
mus korváltozása sem kivétel. Irodalmunk történetében Szent István óta 
Mátyás udvara az első igazán ú j műveltség-indító, s az indításban olaszainál 
nagyobb jelentőségű magyar humanistái tábora." 

* E díszes könyv a Magyar Szemle-Társaság kiadása. Bp. 193"). :Ш 1. Pa-
pírja, kiállítása előkelő angol könyvek ízlésére emlékeztet. A könyv belső 
lapjain összefoglaló feliratok tájékoztatnak a lap tartalmáról; ez az anyagot 
áttekinthetővé teszi s az utólagos emlékezetbe-idézést megkönnyíti. A védő-
boríték előlapján látható keret-dísizt a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonát 
alkotó ú. n. „Philostratus" Corvinának címlapjáról másolta Gebhardt Tibor; 
ugyancsak Corvin-kódex címlapjáról származik a hátlap dísze; e kódexet a 
Budapesti Egyetemi Könyvtár őrzi „Theodorus" néven. 
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Ennek az első korváltozásnak fejlődéstörténetét s az olasz és magyar 
humanista tábornak élet-, jellem- és működésrajzát mutat ja be Horváth Já-
nos legújabb könyve: „Irodalmi műveltségünk megoszlása" címmel. Műve, 
mint maga mondja, nem annyira folytatása, inkább kiegészítése „A magyar 
irodalmi műveltség kezdetei" c. előbbi kötetének. Az a „középkori szellemű" 
irodalom fejlődését adja Szent Istvántól Mohácsig, ez a humanista művelt-
ségben fogant irodalmisággal foglalkozik felbukkanásától a reformációig. Nagy 
Lajos korától fogva tehát a két kötet időköre azonos. 

Horváth János valóban gyökerében ragadja meg a kérdést s a huma-
nizmus első nyomainak kutatásában Nagy Lajosig megy vissza. Magyar ifjak 
már ekkor látogatják az olasz egyetemeket s a Lajos körüli latin irodalom-
ban már van is egy mű, (Küküllei Jánosé) melyet a humanizmus szellője 
megérintett. Zsigmondtól Mátyásig ifjaink olasz egyetemlátogatása egyre nő, 
de az olasz családok hazánkba települése s az olasz művészek beszivárgása 
is egyre fokozódik. Olasz-magyar diplomáciai érintkezések, zsinatok is egyen-
getik a humanizmus ú t j á t s bár Zsigmond még nem renaissance-uralkodó, 
kancelláriájában már megérkezett a humanista szellem: innen indult Vitéz 
János nagyszerű pályája, ki Hunyadi Jánossal, majd Mátyással karöltve meg-
teremtette a magyar humanizmus első korszakát. 

Már Hunyadi János pályafutása, a teljes ismeretlenségből az európai 
hírnév ormaira: a legigazibb renaissance-életfolyás. Az ő jellemképe az olasz 
renaissance-fejedelmekétől is különbözik, hiányzik belőle minden kalandor-
vonás, hiú önérdek és öncélú becsvágy. Klasszikusan magyar renaissance-
lángelme s nincs is több hozzáfogható. Méltó szolgája és egyívású* hű sáfára 
a kormányzónak Vitéz János; az ő levelei — a magyar kancelláriai huma-
nizmusnak ez első termékei — igazolják nagy tekintélyét. Beszédei formai 
erényeikkel már esztétikai célt is szolgálnak; egyik beszédét másolatokban 
terjesztették s müncheni másolata széljegyzetekkel elemzi és méltatja azt 
az akkori retorika szabályai szerint, ahogy az iskolában szokták a jeles 
példányokat. 

Míg Vitéz humanista légkörben élő államférfi volt, unokaöccse, Janus 
humanista költő lett. Mint a kancelláriai humanizmus: Janus is szakított 
versei egy részében a vallásos morál szigorával s jóllehet magánélete fedd-
hetlen erkölcsi tisztaságú volt, diákkori versei nem egyszer pajkosak, sikam-
lósak. Itthon írt költeményeiben korszerű patriotizmus és magyar költői ön-
érzet szólal meg. Vannak modernül ható, élményi alapú elégiái epigrammái, 
panegyrusai stb. Ö volt az első költő, kit ,,az elmúlás századai" élő irodalmi 
hagyományként adogattak által egymásnak. Amit ő kezdett, az majd csak 
három század multával teljesedett ki egészen, a felvilágosodás korában: világi-
ság, nemzetiség, egyéniség lobogója alatt, — mondja szép jellemzése befeje-
zésében a szerző. 

Vitéz és Janus halálával a magyar humanizmus első korszaka lezárult. 
Az összeesküvés s Mátyás házassága miatt most az olaszok lépnek előtérbe s 
ezek működésével foglalkozik a könyv következő tekintélyes fejezete: Mátyás 
és Beatrix kora. Mátyás otthon érezte magát az új műveltség tudósai köré-
ben, sőt ki is tűnt köztük eredeti gondolkodásával s kritikai önállóságával. 
A humanista szellem inkább világnézetében és tetteiben érvényesült, mint ira-
taiban és beszédében. Könyvünk itt behatóan foglalkozik a levélíró Mátyás-
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sal, a Corvina kódexeivel, a budai Kárai László féle nyomdával, Ficinóval, 
Galeottival, Bonfinivel és Rar.zanoval. A kor világnézeti változásában a döntő 
szerep Ficinóé, a firenzei platonista vezéré, ki a vallás és filozófia összeegyez-
tetésével egyre távolabb vezetett az egyház tekintélyének föltétlen elismeré* 
sétől s mind közelebb az Erazmus féle közönyhöz, hogy így végeredményben 
a reformáció számára egyengesse az utat. Mátyás olaszos színezetű humaniz-
musának — hiszen az udvar a teológiai állásfoglalást magáévá tette — vi-
lágnézet szempontjából ez a jelentősége. —- Galeotti „egész irodalmi mun-
kássága bizonyos anekdotikus érdekű tudós egyveleg". Mátyásról szóló fő-
műve is voltakép anekdotás dicsőítés, átszőve leplezetlen dicsekvéssel. De б 
nyújtotta az első humanista módra stilizált jellemképet a királyról, beiktatva 
Őt az antik erényű uralkodó típusába. Ellegendásította Mátyás alakját s 
műve szép mondaképződés megindítója lett. A magyar történet elrómaiasítá-
sából Galeotti csak Ízelítőt adott: teljes retorikai méltósággal azt Bonfini 
hajtotta végre. A magyart római virtus és hazafiság méltóságával ruházta 
fel s ellátta oly nemzeti történettel, mely századokon át valóban rómaias 
nevelés iskolája lett a müveit magyarok számára. „Azt a nemzeti gondolatot, 
melyet Mátyás, a renaissance uralkodó magában megszemélyesített, az iroda-
lom eszközeivel átterjesztette elébb költötten, százados hatásá\al valóságosan 
Mátyás egész nemzetére, érzésben és történeti tudásban egyaránt. Ez nagy 
dolog, s a magyar műveltség története ezért hálás lehet neki." Bonfininak 
azonban irodalomtörténetünk is hálás lehet: a magyar humanizmus történe-
tének ő az első megírója. A Mátyás-korabeli magyar humanistákról ő emlé-
kezik meg először: így Váradi Péter kalocsai érsekről, Ernuszt, Fodor, Bá-
thory, Dóczy, Bakócz, Geréb és Frangepán püspökökről, mindkét Vitéz Já-
nosról, s legbővebben Janus Pannoniusról, a „nagy ékesszólású és tanultságá-
val kiváló, mindkét nyelvben (latin és görögben) igen eruditus férfiúról; ha ő 
a respublica gondjaitól elvonhatta volna magát, korunk oly kiváltságot bírna, 
aki az egyetemes régiséggel vetekednék; ha latinul beszélt, azt hitted volna. 
Rómában, ha görögül, hogy Athénban szü le te t t . . . " A következő századok 
történeti költészete sok tekintetben Bonfiniből merített. Bánk bán, Zách Feli-
cián, Hunyadi László története stb. általa vált népszerűvé. .Janus Pannoniu-
son kívül nem mutathatunk fel magyar humanistát — mondja a szerző —, 
ki irodalmi je'entőségben Bonfinivel versenyezhetne. Bonfini után Ranzanót 
ismerteti, majd Vitéz és Janus két csoportjában a magyar humanisták két 
típusát: a kancellistákét, kik inkább Vitéz leszármazottjai, másfelől az írókét, 
költőkét, kik Janussal álltak baráti, tanítványi vagy rokoni .viszonyban. 
A Mátyás korabeli humanizmus tehát történetileg szerves egység. Bizonyítja 
ezt a humanisták saját összetartozási tudata, egymáshoz való jól ismert 
viszonyuk s az olaszok (Galeotto, Bonfini stb.) nagy figyelme ez iránt az ő 
műveltségükkel rokon jelenség és testvéri szellem, valamint annak itteni kép-
viselői iránt-

Horváth, a Mátyás-féle új műveltségről szólva, már könyve bevezeté-
sében utal rá, hogy a nagy király halála után jóformán minden műve össze-
omlott és füstbement, ez az egy — s csak ez az egy! — (a humanizmus) 
rendületlenül megállott; ezt az egyet Mohács végzetes előszelei sem tudták 
elhervasztani, vihara sem kidönteni. 
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Az új műveltség valóban élt, de „változatosabb színt" kezdett ölteni. 
A Jagellók alatt a nyugat új világnézeti fordulatai, erazmusi és lutheri re-
formáció befejezik a középkor felbomlasztását. A humanizmus a kancellá-
riákban él s könyvünk itt részletesen ismerteti a cancellaria maior és minor 
feladatait. A Jagellók főkancellárai, Bakócz, Szatmári és Szalkay s közülök 
a kor világnézeti átalakításában a Szatmári körül csoportosuló humanisták-
nak jut a döntő szerep. Irodalmi szempontból a Bakócz csoportjához tartozó 
Taurinus tette emlékezetessé nevét egy 2000 hexameterből álló Dózsa-éposszal, 
a Szatmári köréhez tartozó Hagymási Bálint pedig egy, a bor és víz dicsére-
téről és szidalmáról írt művével. I t t tárgyalja a szerző a nemzetibb szellemű 
kis kancelláriából kiindult Werbőczy pályáját s halhatalan művét: a Hármas-
könyvet is, s ennek méltatása a könyv egyik legérdekesebb fejezete. 

A továbbiakban Mária királynénak és környezetének erazmista érdek-
lődéséről tájékoztat a könyv. A királynénak Erazmussal való összeköttetését 
gyóntatója, Henckel János ta r to t ta fenn, Piso és a Thurzók köre, s budai 
társaságában egyházellenes férfiak befolyása különben is felszínes vallásos 
érzését megingatta, úgyhogy rövid magyarországi szereplése alatt Erazmus 
hódításához segédkezet nyújtott s Lutherét nem ellenezte. Környezetében 
Piso pécsi préposton kívül jelentősebbek: Thurzó Elek (tőle maradt fent az 
első magyar nyelvű szerelmes levél), Thurzó János, Szaniszló, Gosztonyi Já-
nos (Mária egyik legkedvesebb embere), Brodarics, Mohács törénetírója, ki-
nek műve, „a magyar humanizmus ez első immár évszázados nagy szakaszá-
nak mintegy hattyúdala". Horváth János elevenen szemlélteti a mű jelessé-
geit s amit szerkezetéről mond, az saját művére, a magyar humanizmusra is 
talál : , , . . . egyre összpontosítóbban halad célja felé s tájékoztató modorát 
fokról fokra élményszerűbb megjelenítés váltja fel. Innen lenyűgöző érdekes-
sége, mely szinte a személyes jelenlétei izgalmát önti á t olvasójába minden 
különösebb mesterkedés nélkül". 

Az említett erazmista s jórészt már Lutherhez is hajló humanisták 
kétségkívül a reformáció javára törték az utat. A példájukon induló ifjabb 
nemzedék részben folytatta kezdeményeiket (a protestánssá lett Sylvester Já-
nos pártfogója: Nádasdy Tamás), részben, jóval később, gátat emelt azok 
túláradása elé (Oláh Miklós). Mohács előtt került be a kir. kamarások közé 
Ráskay Gáspár, a „Vitéz Franciskó" majdani szerzője; ekkor tanult Páduá-
ban s már írta egyik első versét Istvánfy Pál, a „Volter és Grizeldisz" leendő 
költője s ugyanott tanult vele együtt unokaöccse: Battyáni Orbán, az első 
protestáns énekszerzők egyike. Így hát — állapítja meg a szerző — refor-
máció és ellenreformáció, magyar nyelvű szépirodalom és protestáns vallásos 
költészet csírái, előzményei és intézői: mind ott keveregnek már a humaniz-
mustól megbontott középkor alkonyán. 

Két utolsó fejezetében könyvünk a kolostori humanizmust s a magyar 
nyelvű világi műköltészetet tárgyalja. Az előbbinek érdekes és gazdag ismeret-
anyagából egyetlen hexameter-sort emelünk ki („Mely nagy volt Róma, az ő 
romlása jelenti"), mert ez a mi első hexameterünk; az utóbbi fejezetben a 
szerző Arany János ismert kérdésére, (hogy t. i. mi történhetett énekkölté-
szetünk középkori naiv-korszaka, meg a XVI. századi históriás-énekeké kö-
zött?), adja meg a feleletet, a Mátyás korában megindult tudós történeti 
költészetben jelölve meg az összekötő szálakat. — A továbbiakban az e kor-
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ból fentmaradt, különböző műfajú világi versek fejtegetését olvassuk (Soproni 
virágének, Körmöcbányái táncszó, — Szupra aggnő, Szökj fel kabla, — Ger-
gely verse ura veszéséről, Szabadkai Mihály Boriszló Péterről szóló éneke, 
Apáti Cantilenája stb.), s ezek közül egyiknek-másiknak egész új és meg-
győző értelmezésével lepi meg Horváth János régi irodalmunk ismerőit. 

Művét azzal a gondolattal végzi, hogy „a magyar humanizmus nem 
ideigvaló, elszigetelt kedvtelése és fényűzése volt Mátyás királynak és udva-
rának, s nem halt meg ő vele. Forrás az s épp oly hatalmas folyamait táp-
lálta az európai és magyar műveltségnek, mint az első, melyet a szent király 
fakasztott nemzete számára. Szent István meg Hunyadi Mátyás: két nagy 
áramlás kútfejei; s hagyatékuk egymáshoz való viszonyának koronkénti ala-
kulása szabta meg műveltségünk s benne irodalmunk történeti nagy válto-
zásait". 

* 

A könyv e futólagos kivonata, mely fogalmazásában jórészt a szerző 
szavait követi, távolról sem sejteti a mű tartalmi gazdagságát, legföllebb 
tárgykörét villanthatja meg az olvasó előtt. Nem adhat fogalmat a tudós 
adat- és ismeretkincséről, tárgyát minden vonatkozásban kimerítő alapossá-
gáról, sőt a könyv eszmemenetét és problémakörét is hiányosan tükrözi. Hor-
váth János egész műve a maga teljességével és nagyvonalúságával különben 
sem igen tűri a tartalmi kivonatolást : bármily szép és jellemző rézleteket 
ragad ki az ember e dús leleményű elme fejtegetéseiből, utóbb látni kényte-
len, hány érdekes, sőt lényeges közölnivalót elhagyott. Az eszmék egymásba 
fonódó viszonyát, a gondolatok szoros kapcsolatát s egymásra utaló, egymást 
színező hangulatát is sértik a kiszakított részletek. A mű szilárd, összefüggő 
egész: épületet személyesen kell végigjárnia annak, ki alapos tájékozottságot 
és tanulságot akar meríteni belőle; az épületből elhordott tégla-„minták" az 
épület monumentalitását nem szemléltethetik. Alábbi megjegyzéseink, melyek-
kel a mű irodalomtörténeti jelentőségét akarjuk hangsúlyozni, szintén nem 
igényelhetik a teljességet. Hiánytalan és méltó értékelésére az lesz igazán 
illetékes, ki a mű szerzőjéhez hasonló készültséggel és érzékkel kuta t ja fel 
a magyar humanizmus összes forrásait s mintegy szemtanuként l á t j a : ho-
gyan, milyen eredeti elgondolással épült e hatalmas szintézis a részlet-adalé-
kokból s az Ilosvai—Arany viszonyának irodalomtörténeti analógiájaként mi-
ként alakult ki a káoszból egy — világ, a magyar humanizmus életrekapó 
nyüzsgő, ragyogó, majd lassan elhalódó világa. Ily szempontból Horváth Já-
nos könyvének sorsa némileg hasonlít a magyar humanizmus múltbeli iro-
dalomtörténeti sorsához: egyelőre csak részlet-méltatások mérhetik föl értékeit. 

A magyar irodalomtörténet művelőjének a könyv olvasása közben elő-
ször az anyaggyűjtés tekintélyes munkája ötlik szemébe. A korra vonatkozó 
„tudás egésze" azonban hamarosan másodrangú értékké csökken a mű egy 
mind erőteljesebben kibontakozó tulajdonsága mellett. Bármily tiszteletet pa-
rancsoló ugyanis a széleskörű korrajz alapossága, a feledésbe ment tények 
életretámasztása, az ismert vagy friss történeti adatok irodalomtörténeti szem-
pontból érvényesülő értelmezése: ez értékek, — nagy értékek! — elhalványod-
nak amellett, hogy a szerző a magyar humanizmus első teljes és egységes 
összefoglalását adja. S ez az összefoglalás nem elégszik meg az anyag egy-
szerű időrendi csoportosításával, egy magasabb vezérlő szempont útmutatását 
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követi: a fejlődéstörténetét. Horváth János e módszere irodalomtörténetének 
első részében, valamint egyéb műveiben (Petőfi, A magyar irodalmi népiesség 
Faluditól Petőfiig, Aranytól Adyig stb.) is remekel s i t t , a magyar huma-
nizmus történetében, ahol a szerző forrásait illetőleg annyi szakadékot ta-
lált, az anyag ily szempontú rendezése, a folytonosság helyreállítása, mond-
hatnók: újraépítése kétszeres érdeme. A mozgalomnak első nyomaitól Janus 
Pannonius haláláig egyre fokozódó erejét, majd veszteglését, hullámzását és 
megállapodását mesterien érzékelteti, különösen kiemelve a mozgalommal kap-
csolatos lilágnézetiáltozásokat, melyek fejlődésrajza a humanizmusban hidat 
épít a középkor és reformáció között. A világnézetek fokozatait, — neo-
platonizmus, Erazmus, Luther —, azok beáramlását, az udvarban elterje-
dését s így a reformáció útegyengetését mind alapvető, в tudományos irodal-
munkban egészen új szempontú fejtegetések világítják meg Horváth János 
könyvében. 

Szerencsés és eredeti gondolata Horváthnak az írók kancelláriák szerinti 
elhelyezése is. Humanistáink jó része eleddig, hogy úgy mondjam, fedél nélkül 
maradt a róluk írt filológiai emlékezésekben. Minél jobban szaporította szá-
mukat a kutató érdeklődés, annál kívánatosabb lett, hogy végre kiki a maga 
helyére kerüljön s magasabb szempontból nyerjen beosztást. Ismertetésünk 
első részében csak jeleztük a kancelláriák fontos szerepét. A Mátyástól mo-
dernül átrendezett kancellária a Jagellók korában már a királytól függetlenül 
is szolgálta a. humanizmus ügyét s ez igazolja legnyomósabban e szervezetek 
jelentőségét. Horváth János tüzetesen ismerteti a kancelláriák fejlődését, a 
humanizmus középpontjaivá teszi őket, körülöttük csoportosítja a szereplő-
ket s így megteremti a magyar humanizmus történetében a belső rendet. 
Mintegy telkekre és sírhelyekre darabolja (parcellázza) irodalomtörténetünk 
e latin temetőjének bozóttal benőtt útvesztőjét s jellemzéseivel megszólal-
t a t j a és megvilágítja a néma sírköveket. 

Horváth János a maga ismert induktív módszerével építi fel szintézisét 
s minden történeti tényezőt — politikát, világnézetet, uralkodókat és állam-
férfiakat — a magyar irodalmi fejlődés szempontjából vizsgál és értelmez. 
S a figyelmes olvasónak i t t egyre növekvő alkalma nyílik megcsodálni a szerző 
többfe'é ágazó rátermettségét. A „Magyar humanizmus" írója stílusosan, — 
mert a filológiát a humanizmus fejlesztette ki —, alapvetésében kitűnő filoló-
gusnak, a mű megalkotásában eredeti és átfogó szellemű rendszerezőnek s az 
esztétikai elemzésekben a versek ihletsugallta értelmezőjének bizonyul. A hu-
manizmus történetében bemutatott fejlődési fokozatokhoz hasonlóan ekkép 
maga is önkéntelenül mintegy önmagát ábrázolja a műben, amint fokról fokra 
lépnek előtérbe a könyv olvasása közben különféle szellemi képességei: előbb 
a filológus, majd a gondolkodó és művész. Beöthvnek Keményre alkalmazott 
hasonlata a hegytetőre vezető útról Horváth művére is talál: az olvasó figyel-
mének, beleélésének s a szerzőével együttmunkáló elmélyedésének kell 
kiérdemelnie a jutalmat: azt a tiszta élvezetet, melyet egy kivételes szellem 
eszmekörében való részesedés nyújt. S a tudás és szépség ez esztétikai örömé-
hez méltán járul itt egy másik nemes kielégülés is: a jogos nemzeti-iáúságé: 
mert éreznünk kell, hogy e mű nemzetünk múltjának történetében a szel-
lemi honfoglalás egy jelentős részének tekinthető. Ennek a múltnak egy egy 
kiemelkedő hegységét eddig is láttuk, több ere és forrása bugvogását eddig 
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is hallottuk, sőt egy-egy folyamának hol eltűnő, hol felszínre törő hullám-
zását s végül a 18-ik századba torkolását eddig is sejdítettük : de a magyar 
humanizmus egész tartományának elfoglalását Horváth János műve képviseli 
előttünk s így nevéhez fűződik irodalom- ée művelődéstörténetünk egy fényes 
fejezettel tö r tén t gazdagodása.* 

Ki kell emelnünk a mű esztétikai szépségeit is: egy-egy költői lelkületű 
méltatást s mély tekintetre valló emberi ábrázolást . Horváth János az ilye-
nekben is mindig új vonásokkal egészíti ki a régi képet s igazabbá téve, kö-
zelebb hozza az olvasóhoz. Janus t pl. megvédi az obscenitás vádja ellen. „Jól 
jellemzi felfogását egy Petrushoz írt epigrammája, aki beszédében igyekezett 
szebbnek, jobbnak mutatkozni magánál: „aminők a te szavaid — úgymond 
a költő —, olyanok Péter, az én erkölcseim; ahogy te élsz, én csak beszélek 
úgy". Pajkos, sikamlós verseit csak játéknak, haszontalankodásnak tekintette 
maga is; nem mogorva szemű olvasóknak s z á n t a . . . Ügynevezett obscenitá-
saiban valójában fölötte áll az obscénnek, csak tárgyul használja, hogy le-
gyen mit kinevetnie, tudósán, szellemesen, vagy csúfondárosan kifiguráznia." 
A szerző tárgykörük szerint foglalkozik a versekkel, elemzésükben ihletforrá-
sukig megy vissza, s méltatásuk tán legvonzóbb része a könyvnek. Töviről-
hegyire menő taglalásaival, friss megfigyeléseivel, meleg stílusával és élet-
teljes, modern szempontjainak üdeségével ez a fejezet mint egy virágos ág 
hajlik felénk a hatalmas tanulmány terebélyéről. Vagy hogy a sok közül (Hu-
nyadi János, Mátyás, Beatrix, Galeotto, Brodarics stb.) más példát ragadjunk 
ki: ot t van Werbőczy István jellemképe. Horváth János szerint fejlődéstörté-
neti jelentősége abban áll, hogy „a jog területén is végrehajtotta azt a fel-
emelkedést a szóbeli hagyománvozásból az írásbeliségbe, mely az irodalom 
más ágaiban már korábban végbement; meg hogy humanista létére bizonyos 
nemzeties visszahatást indított meg a nemzetközi humanizmus ellen". Wer-
bőczy a magyar nemesség műveltségbeli mulasztását oly érvvel (a keresztyén-
ség védpaizsa volt a török ellen) védi meg, amelyben „éppen az újabb huma-
nista műveltség szerette látni a magyarság európai küldetését. Magyarán 
mondva: barbárságot humanista érveléssel ment". Íme, 421 évvel a Hármas-
könyv megírása után, azt hinné az ember, hogy új vonással nem lehet meg-
világítani Werbőczynek oly sokat magyarázott egyéniségét. 

Horváth János irodalomtörténeti működésében általában megfigyelhető, 
hogy akár kor t rajzol, akár egyént: annak homályos mélyeit, emennek titkait 
fölfedi s rég feleleteket váró kérdéseket old meg. Hogy csak emlékezetből utal-
jak egy-két példára: gazdag Petőfi-irodalmunkban előtte senki sem lát ta meg, 
hogy Petőfi színész-hajlamában már ott csírázik költői jellemének legegyénibb 
sajátsága: népdalainak játékos volta, szereplő taglejtése s általában egész 
lírájának cselekvő ereje, drámaisága. A középkor irodalmát — mint egy bí-
rálója hangsúlyozta — jórészben fölfedezte számunkra. A középkor verselé-

* Kétségtelen, hogy a magyar humanizmusnak eddig is voltak érdemes 
munkásai. A szerző rendre megnevezi forrásait s a művével párhuzamban ha-
ladé kutatás eredményeit. Hogy csak a legfontosabb, magasabb szempontokat 
is érvényesítő műveket említsük: Huszti József: Platonista törekvések Mátyás 
király udvarában c. müvére, Kasztner Jenő és Kardos Tibor értekezéseire 
utalunk. Egyébként a szerző egyetemi előadásai az ifjabb nemzedék körében 
a humanizmussal foglalkozók egész kis táborát teremtették meg. 
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séről alapvető tanulmányt írt, a barokk szerepét irodalmunkban б vette 
észre; ő tárgyalta először ennek az irodalmi iránynak gyökereit és kibontako-
zásának fokozatait. S hány új állásfoglalást és termékenyítő észrevételt tar-
talmaznak kisebb tanulmányai, Adyról írt könyve, folyóiratokban megjelent 
s összegyűjtésre igazán méltó cikkei és emlékezései! Mindez arra mutat , hogy 
Horváth Jánosban született irodalomtörténetírót kell ünnepelnünk. A kitűnő 
tudós teljes készültségén kívül azzal a ritka adománnyal rendelkezik, melyet 
ösztönösségnek, divinációnak lehet nevezni. Titkos erő sugallata irányítja szel-
lemét a közönséges szem előtt rejtve maradt dolgok feltárására, éles tekinte-
tére oszlik a kétség, fény ömlik a vak űrbe s a mult vallomást tesz. Innen 
van, hogy kritikai megállapításai egy föllebbezhetetlen ítélet erejével és te-
kintélyével hatnak s könyve eredményei véglegeseknek tűnnek fel. 

S amilyen önálló és eredeti mint tudós és gondolkodó, oly egyéni és nyo-
matékos nyelve és írásmodora is. Az előbbi helyenként ódon színekben csillog: 
az író nem riad vissza mély zengésű régi szavak felelevenítésétől, hogy a 
mult hangulatát árnyalja, fzes, gyökeres magyar nyelv ez; gazdagsága nem-
csak tanulmányon nyugszik: Bihar szülöttére vall. Előadása tárgyának meg-
felelően inkább folyamatosságra, mint lendületre törekvő, de ez az elbeszélő, 
ismeretközlő stílus velős és tömör (nem találkozik szó, melyet le lehetne nyesni 
mondatairól), s egyszerűsége mellett is élénk, fordulatos. Oly helyeken, ahol 
nem ismeretközlésre szorítkozik, hanem a szerző gondolatainak áramába ke-
rül, átizzik s érzékeltető ereje ilyenkor különösen szuggesztív. 

Felidézve s mérlegelve e kitűnő könyv nagy értékeit, büszkén és boldo-
gan állapíthatjuk meg, hogy oly művet ismertettünk, mely előtt messze jövő-
ben is mélyen hódol — az Idő. Keményfy János. 

Két új regényes életrajz Csokonairól. Nagy Sándor: Egy fiatal 
élet rapszódiája. Csokonai Vitéz Mihály legifjabb éveinek regényes rajza. Debre-
cen, 1935. Nagy Károly és Társai. 8-r. 255 lap. — Mészöly Gedeon: Földiek-
kel játszó... Csokonai Vitéz Mihály életregénye. Budapest, (1935), Rózsa-
völgyi. Nagy 8-r. 316 lap. 

Csokonai halálának százharmincadik évfordulója már az év közepéig is 
két új írói alkotásnak lett ihletforrásává, vagy legalább megjelenési alkalmává, 
meggyőző jeléül annak, hogy a tragikus életű debreceni poéta emlékét meny-
nyire nem fenyegeti az elfelejtődés veszedelme. 

Mind a két szerző tanárember, s egyéniségük kifejlődésében több-keve-
sebb szerepet játszottak az olyan szellemű iskolaéleti hagyományok, amelyek 
tudatunkban elválaszthatatlanok a Csokonai pályájától. Különösen Nagy Sán-
dorról mondhatjuk el ezt, aki a debreceni ref. kollégiumnak egykor diákja, 
most tanára, az Alma Máter múltjának buzgó kutatója. Tudományos búvár-
latai közben annyira beledolgozta magát a debreceni kollégium többévszáza-
dos történetének ismeretébe, hogy a sok adat bármikor kész megelevenedni s 
valami érdekes főalak köré csoportosulni. Mostani regényszerű munkájában is 
főként a korrajzi háttér vonja magára figyelmünket; mindenütt érezzük, hogy 
a debreceni kollégium életének, szellemének egyik legilletékesebb szakértője be-
szél hozzánk. Igyekszik is minél több alkalmat lelni a debreceni társadalmi 
és egyházi élet különféle oldalainak, jelenségeinek (keresztelő, temetés), de kü-
lönösen a kollégium sajátos világának bemutatására (kántus, Sedes, electio, 
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preces, — apparitor, vigil, préceptor, kontraskriba, szenior, professzor, rektor 
stb., stb.). A sok korfestő ecsetvonás közt csak egy van hamis, illetőleg rikítóvá 
túlozott: szerzőnk a 36. lapon Szilágyi Sámuel szuperintendenst, a Henriás egyik 
magyar fordítóját, Voltaire ellen mennydörögteti. — Minthogy a kortörténeti 
tény-adatok és az ezeknél is jellemzőbb anekdoták bőségesen kezeügyében van-
nak szerzőnknek, a költői lelemény szabadságát néha még olyankor sem veszi 
igénybe, mikor ez joga vagy talán éppen kötelessége volna; pl. a debreceni Ro-
zália, Csokonai első múzsája közvetlenül, a maga személyében egy pillanatra 
sem jelenik meg előttünk, bizonyára azért, mert sem pozitív adatok, sem anek-
doták nem maradtak fenn róla. 

Nagy Sándor munkája befejeződik Csokonainak a debreceni kollégiumból 
való kicsapatásával, Mészöly Gedeon regénye felöleli Csokonai egész pálya-
futását. Ennek a könyvnek is megvan a maga sajátos, érdekes főjellemvonása. 
Mészöly Csokonaiban főként a költőt igyekszik ábrázolni. Kétségtelen, hogy 
ennél jogosabb főszempontot nem lehetne választani, s éppen bennünket közel-
ről érdekelhet a regénynek ez a — hogy úgy mondjuk — irodalomtörténeti jel-
legű elgondoltsága. Csakhogy az is kétségtelen, hogy az ilyen feladat a leg-
nehezebbek, sőt talán az alig megvalósíthatók közé tartozik. Minél közelebb 
hozza a regényíró hozzánk egy költő emberi egyéniségét, rendszerint annál k«-
vésbbé tudjuk benne kellően méltányolni a közülünk messze kiemelkedő költői 
lángelmét. Mészöly Csokonainak egész sereg költeményét idézi, még pedig több-
nyire egész terjedelmükben, úgyhogy ez a „regény" inkább Csokonai-antológiá-
nak mondható, melyben a költeményeket szépirodalmi modorban megírt kom-
mentár hidalja át egymással és adja meg hozzájuk a szükséges életrajzi fel-
világosításokat. Az ilyen „breviárium"-szerű munka bizonyára olyan olvasókat 
is rácsábít Csokonai legszebb verseinek elolvasására, akik másként nem igen 
vették volna maguknak ezt a „fáradságot", s gyakorlati vonatkozásban ez 
elismerésre méltó sikere lesz szerzőnknek, — de művészi szempontból mégis 
csak szervetlen betétek maradnak ezek a szép költemények. Sokkal művészibb 
eljárás az, mellyel Mészöly pl. Csokonai drámáiból nemcsak egv egy alakot 
beiktat a regény szereplői közé, hanem magukat a dialógusokat is, néhol szó-
szerint, értékesíti, annak a helyes meggondolásnak az alapján, hogy Csokonai 
a drámáiban is lírai élményeket dolgozott fel. — Egyébként ez a munka min-
den lapján mutat ja a szerző közismert finom stílérzékét s egészséges, jóízű 
humorát, mellyel sűrűn, de mindig ízlésesen fűszerezi előadását. Míg a Nagy 
Sándor előadásmódját egészében a kollégiumi anekdotázó diákhagyomány de-
terminálja s ezúton Komáromi Jánossal, a sárospataki kollégium hűséges öreg-
diákjával éreztet közeli atyafiságot, Mészölyt zárójelekbe bújtatott szellemes 
megjegyzései inkább Mikszáth tanítványának mutatják. 

Végeredményként örömünket fejezzük ki mind a két regényes Csokonai-
életrajz megjelenésén. Zsigmond Ferenc. 

Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi. I. kötet: Az ólombetűk felé 
1—312 1.; II. kötet. Tollal a csillagokig, 1—320 1. Budapest, Dante kiadás. 
Sok képpel, rajzzal, facsimilével. A címlapon s az első lapon Gárdonyi Géza 
arcképével. 

Irodalmunkban eddig kétszer fordult elő, hogy nagy író személyes és 
irodalmi adatait családjának egy hozzá közelálló tagja állította össze a leg-
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hitelesebb följegyzések és élmények alapján, özv. Mikszáth Kálmánnénak fér-
jéről s Ady Lajosnak bátyjáról, Ady Endréről írt könyveire gondolunk. E mű-
vek hőseik ismeretéhez alapvető források. Megbízhatók, ú j anyagot nyújtottak, 
elfogulatlanok, illetve természetes elfogultságuk nincsen sehol az igazság 
rovására. 

E két könyvhöz méltán csatlakozik a fent írt mű, melyben a kegyelet és 
az adatbeli gazdagság vetekszenek egymással. Legfeljebb annyit megállapítha-
tunk, hogy a szerző, aki maga is jó, bár néhol kissé műkedvelő-ízű stiliszta, 
apró képekben tár ja elénk nagynevű atyja életét és irodalmi munkásságát s ez 
mozaikszerűvé teszi az egész munkát. Könyve így is alapvető fontosságú,Gár-
donyi ismeretéhez, tengernyi új adata a Gárdonyi-művek keletkezéséhez, for-
rásaihoz nélkülözhetetlen minden ezután következő Gárdonyi-kutatás számára. 

Az első kötet Gárdonyi életét, munkásságát 1897 február 10-ig mondja 
el (igen, pontosan február 10-ig, mert e műben napok, órák, sőt percek szerint 
is pontos idő-megállapításokat találunk!). Ekkor kezdődik az „egri fészek-
rakás", e napon vette meg Gárdonyi édesanyja az egri házat 750 forintért. 
A második kötet e naptól fogva 1922 október 30-ának estéjéig festi a költő 
pályáját, amikor Gárdonyi elhúnyt. Közli még ezután a kegyeletes fiú atyja 
végrendeletét, utolsó feljegyzéseit hasonmásban s „Az egri csillagok" első lap-
jának kéziratát is ugyanígy. Közben telve a két kötet szebbnél-szebb, érdekesnél-
érdekesebb képekkel, kiadatlan levelekkel. A könyv nyomtatott forrásokon, Gár-
donyi szóbeli közlésein, családi hagyományokon kívül egy rendkívül érdekes és 
fontos kézirati munkát használt: Gárdonyi naplóját. Gárdonyi egész életén át, 
első tollpróbálgatásaitól szinte haláláig naplót vezetett s e naplóból vett bő 
idézetek a könyv legérdekesebb részei. 

A műből elénk tárul Gárdonyi családjának, őseinek, szüleinek története, 
Gárdonyi iskolázása, tanítói pályája. Közelebbi, bár még, érthető okból, nem 
tartózkodás nélkül való közléseket találunk Gárdonyi szerencsétlen házassá-
gára vonatkozólag. Gárdonyi mint katolikus kántortanító, plébánosának be-
folyására, ennek egyik rokonát vette nőül s rövid együttlét után különváltak 
s csak évtizedek múlva váltak el törvényesen. E sikertelen házasság a család-
ban némi házasságellenes hangulatot teremtett s egyben lélektanilag nem indo-
kolja, hanem meglepően magyarázgatja azt az átmeneti elhidegülést, mely 
néhány évig Gárdonyi lelkében keletkezett a papsággal szemben s mely nem 
múlt el nyomtalanul Gárdonyi irodalmi munkásságában sem. Nagy részletes-
séggel kapjuk a kezdő író rettenetes vergődéseit, sok-sok eredménytelen próbál-
gatását. Valóban Gárdonyi is, mint a legtöbb nagy prózaíró, valóságos kis 
könyvtárt ír össze, míg országos jelentőségre emelkedik. A mű néhol azt a 
hatást teszi, mint valami nyersanyaggyüjtemény, néhol viszont novellisztikus 
rajzok gyönyörködtetnek bennünket. A fiú ízlése s az a bámulatosan gondos 
odaadás, mellyel atyjával foglalkozik, műveit, hagyatékát saj tó alá rendezi, 
kiadja: minden lapon ránkmosolyog. 

Az eddig ismeretlen, vagy csak kevéssé ismert kísérletek után bő részle-
tességgel kapjuk a híressé vált művek keletkezését. Különösen érdekes a Göre-mű 
története. E kötetek nagy anyagi sikere tette lehetővé Gárdonyi irodalmibb 
műveinek megírását. Érdekesek Gárdonyi vergődései a cím-adásnál. Egy-egy 
híres művének kéziratban 8—10 címe volt, míg egynél megállapodott. Gárdonyi 
barátai közül a szerző sok levelet ad ki teljes szövegében Szabolcska 
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Mihálytól (kivel mindvégig igaz magyar hűségű barátságban élt a költő), Tóth 
Bélától (Gárdonyi egyik legelső s mindvégig mellette kitartó, hű barátjától) 
s Bródy Sándortól (kinek ismeretes megrendítő nyílt levelét teljes terjedel-
mében kiadja a szerző). Érthető az is, ha Gárdonyinak régi kiadójával való 
pőrében, a fiú — nem a kiadó eljárását helyesli. Akad a műben elég tollhiba, 
elírás. Például a szerző Herczeg Ferenc nevét következetesen pft-val írja. 
„A Szegedi Napló babéros múlt ja" — írja Gárdonyi József — Mikszáth Kál-
mánnal kezdődik (1878—1881). Mikszáth a „Tót atyafiak" és a „Leláncolt 
Prometeuszok"-kal országos hírt teremtett az Iskola-utca 21, I. emeleten lévő 
két börtönszoba kinézésű szerkesztőségnek (182—183. 1., I. k.). Ez a mondat 
jól jellemzi a mű előnyeit és gyöngéit. Az az adat, hogy a híres szoba, hol 
Mikszáth s utána Gárdonyi dolgozott Szegeden, mely utcában, mely házban, 
sőt mely emeleten volt: érdekes. Okos dolog, hogy Gárdonyi József feljegyezte. 
Do ugyané mondatban ezt í r ja: „börtönszoba kinézésű szerkesztőség". Ez már 
nem illik az ő néhol oly ízesen Gárdonyias stílusához. A Tót atyafiakat is 
ismerjük. De Mikszáthnak „Leláncolt Prometeuszok" című műve, mely a Tót 
atyafiakkal együtt lett országos hírű: egyelőre lappang. Amit ezután Gárdonyi 
József e szerkesztőség egy asztaláról elmond (melyen Mikszáth után Gárdonyi 
s utána Móra Ferenc dolgozott), azt már szebben, ízesebben megírta Móra 
Ferenc (többször is, 1. A Daru-utcától a Móra Ferenc-utcáig, 1. kötet, 180— 
185. 1. stb.). Ezt a szállóigét, hogy „Szeged szebb lesz, mint volt", I. Ferenc 
József király mondotta 1879 március 7-én, Szegeden. Hogy ezt Mikszáth Kál-
mán találta volna ki, az nem olyan bizonyos, mint azt Gárdonyi József hiszi. 

A rengeteg érdekes anyagban akad hát pelyva is. De valahogy nem is 
esik jól az embernek errő! beszélni. Ez a munka nem esztétikai méltatás és 
formája miatt nem is irodalomtörténeti alkotás. Számunkra felbecsülhetetlen 
értékű anyaggyüjtemény, a rendkívül tehetséges fiú kegyeletes közlése halha-
tatlan édesapja emberi és irodalmi pályájáról, oly mű, melyre minden ezután 
következő Gárdonyi-kutatásnak vissza kell térnie. Rubinyi Mózes. 

Kárpáti Aurél: A menekülő lélek. Kiadta a Vajda János Tár-
saság. 1935. 174 1. 

Kárpáti Aurél, e kötet szerzője, már meglepett egyszer egy kritikai kötet-
tel, mely a Franklin-Társulat Kultúra és Tudomány című, sajnos, megszűnt, 
vagy szünetelő sorozatában jelent volt meg (A kételkedő kritikus). Már abban 
a kötetében, melyben azt az érdekes meghatározást adta, hogy : „a kritika a 
kételkedés művészete", sokat foglalkozott a kritika elméleti alapvetésével. Most 
is, az előttünk levő kötetben, a szerzőt a kritika nagy problémái izgatják; ezút-
tal a színészet kritikai problémái, az üzlet szerepe a színházvezetésben, a szín 
ház a cirkusz porondján és főleg Shakespeare, az örök Shakespeare, ahogy írt, 
ahogy játsszák stb. (Shakespeare-rel foglalkoznak Négy Shakespeare-szerep, 
Örök Shakespeare című tanulmányai, 118—138. és 166—174. 1. Az előbbiben 
Kiss Ferenc művészetének beható méltatása. A kötetben ezenkívül még egy ki-
tűnő „portré" van, Gál Gyuláról 139—144. 1. Minket azonban e helyen főleg 
öt tanulmánya érdekel: a Katona Józsefről (93—98.), Kisfahidy Károlyról 
(99—105.), Kazinczy Ferencről (105—112. 1.) szólók s a Tévedő kritikus című 
(113—117. 1.). Az előbbiek eredetileg alkalmi cikkek voltak, de anyaguk, meg-
írásuk indokolttá teszi kötetbe való átmentésüket. Csak az a furcsa, hogy pél-
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dául az érdekes Kisfaludy-tanulmány így kezdődik: „Talán épp ma száz 
é v e . . . " , A tévedő kritikus című tanulmány azokat az eseteket idézi, mikor a 
kritikus tévedett. (Kölcsey—Csokonai, Greguss—Petőfi, Vörösmarty—Katona, 
Gyulai—Jókai.) Helyesen mutat rá a külföldi irodalmak hasonló, még súlyo-
sabb eseteire. Két goromba sajtóhiba (132. és 151. 1.) zavarja a szép kiállí-
tású kötet élvezetes olvasását. (yi.) 

M o h á c s i J e n ő : L i d é r c k e . (Madách Imréné Fráter Erzsébet életének 
és halálának regénye.) Bp., é. n (1935.) Nyugat-kiadás, 188 1. 

Nem regényes életrajz, hanem a költő boldogtalan hitvesének lelki rajza, 
novellisztikus képek sorozata. Nem is afféle „Ehrenrettung", bár a nagy költő 
egyéniségének járó hódolat minden kisebbítése nélkül, magyarázni próbálja a 
szerző Fráter Erzsébet szörnyű eltévelyedését. A Lidércke megjelölés Madách-
nak abból a beszédéből származik, amelyben a költő leírja első találkozását 
későbbi feleségével. Jellemző, érdekes szó o t t , bár kevésbbé megfelelő könyv-
eimnek. A néhol verizmusba csapó reálizmussal megírt képek döbbenetes fényt 
vetnek e beteg lélek vergődéseire és bizony érthetően rosszul jár benne a költő 
édesanyja, aki a házasságot ellenezte s vas-lelkével nem tudott megbocsátani 
az cltévelyedettnek. A szerző kitűnően ismeri Madách és felesége történetét, szé-
pen, érdekesen, illetve érdekfeszítőén ír, stílusának jellemző sajátsága, hogy a 
szerző elbeszélése gyakran átcsap a szereplő személy monológizálásába. Hang-
súlyozni kell, hogy a kenyv nem ifjúsági irodalomba való, mert e szegény nő 
testi és lelki lezüllése szinte pathológikus hűséggel van megrajzolva. „Vérgvujtó 
éjszakák"-ról van benne szó, „ . . . olyan leszek hozzád, hogy ezt az éjszakát 
nem fogod soha elfelejteni", — mondja Frá ter Erzsi a szeretőjének (19. 1.). 
71. 1.: Erzsit „vágy kínozza a régen nélkülözött férfiölelés u tán" . Hasonló 
verista leírásak: 73. 1., 77. 1. stb. Ű j és eredeti benne a korrajz és Margitta, 
meg Nagyvárad leírása, a házak, amelyekben Fráter Erzsi élt, a korabeli ruház-
kodás, az emberek, az akkori kozmetikai szerek s tb , Madách Aladárnak, a költő 
spiritiszta fiának szereplése anyja tragédiájában nagyon ellenszenves, de úgy 
látszik, a szerző az írott forrásokon kívül a család személyes hagyománv-emlé-
keit is felhasználhatta. Alapos ismerettel, kiváló írói készséggel készült munka, 
melynek utolsó fejezetei, a testileg is teljesen tönkrement Madáchné életének bor-
zalmait i t t -o t t népballadai hangon közlik a sokszor már a rémségekbe belefáradt 
olvasóval. Súlyosabb sajtóhibák a könyv 56. és 107. lapjain. R. M. 

N a g y S á n d o r : A r a n y T o l d i j a . Irodalomtörténeti és széptani tanul-
mány. (Magyar Írók. Szerkeszti: Vajthó László. 2. szám. Bp., év n. (1935). 
119 lap. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 

A Toldi ról szóló tudományos irodalom mellett főleg Lehr Albert magya-
rázatos kiadásai tettek eddigelé legtöbbet ennek a műnek helyes megismeréséra 
és megértésére. Most Nagy Sándor tollából olyan kiváló tanulmánnyal gazda-
godott Toldi-irodalmunk, amely szinte kimerítő alapossággal t á r j a elénk annak 
minden értékét és szépségét. Nagy Sáudor ennek a témának a specia-
listája. Tanulmányán nemcsak az érzik meg, hogy tárgyát mennyire ismeri, de 
az is, hogy mennyire szereti. Évtizedes búvárkodás eredménye ez a könyv. Innen 
van, hogy a legkülönbözőbb vonatkozásban rá tud mutatni szépségeire, saját-
ságaira. 

Irodalomtörténet I 1 
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Munkája első részében a költemény irodalomtörténeti ismertetését adja 
keletkezésétől, tárgyától, forrásaitól különböző korok és írók rávonatkozó meg-
ítéléséig és véleményéig. — A második, esztétikai, részben elbeszélő művészete, 
előadása, stílusa, nyelve, verselése, különös sajátságai, értéke és a róla szóló 
irodalom találnak hivatott ismertetőre. A maga egészében: Lehr kiadásával 
együtt könnyűvé és teljessé teszi Toldi megismerését s valóban gyönyörköd-
tetővé olvasását. Ez egyik nagy érdeme. A másik, hogy Toldinak eddig még 
meg nem lá tot t szépségeire mutat rá több helyen s ezzel helyes értékeléséhez 
visz közelebb. Mindent összefoglalva, olyan munka, amelyet szakember, tanár, 
tanuló egyaránt nagy haszonnal forgat, sőt Toldi tanulmányozásánál nem nél-
külözhet. 

Csak érdemeiről lehet szólni. — Kár, hogy ogyhelyütt ilyen budapesties 
kifejezés került a szövegbe: „ . . .hason l í t Jancsiéra" (19. 1.). 

Dicséret és a legnagyobb elismerés illeti az írót munkájáért és köszönet 
Vajthó Lászlót, hogy a Magyar Írók sorozatába beiktatta ezt az értékes tanul-
mányt. Ványi Ferenc. 

Jancsó Elemér: Az erdélyi magyar líra tizenöt éve. Ko-
lozsvár, 1934. 128 1. Grafica nyomda. 

Jancsó Elemér kolozsvári református líceumi tanár évek óta dolgozik az 
elcsatolt részek modern magyar irodalmának történetén. Az 1919 óta rohamo-
san fejlődő erdélyi szellemi élet jelenségeit már többen ismertették (Bitay Ár-
pád, Chinezu .János, György Lajos, Kristóf György, Szondy György, Tolnai 
Gábor és mások), Erdély legutóbbi tizenöt évének magyar irodalmi képe eléggé 
kialakulva áll előttünk, de azért Jancsó Elemér könyve számos új megfigye-
léssel gazdagítja tudásunkat. Írói seregszemléje gondos, kritikája komoly, stí-
lusa a hivatásos értekezőé. Kifogást csak az ellen lehetne emelni, hogy egyes 
kétséges értékű pályakezdőkkel bőven foglalkozik, holott egyelőre még nevük 
említése is kitüntetés volna számukra. Ha Reménvik Sándor részére hét lap 
jut a könyvben, N. N. és X. Y. nyugodtan megelégedhetnék két sorral. A szerző, 
úgy látszik, Äprily Lajost kedveli legjobban: írói jelentőségét tizenhat olda-
lon tárgyalja. Az értékes irodalomtörténeti áttekintést a kérdésre vonatkozó 
könyvek és tanulmányok jegyzéke fejezi be. P. J. 

Turóczi-Trostler József újabb tanulmányai. A magyar nyelv 
felfedezése. Két tanulmány az európai s a magyar humanizmus kapcsolatairól. 
Budapest, 1933. Ranschburg. 98 (2) 1. 8°. — Die Anfänge der ungarischen Per-
sönlichkeitsdichtung. Valentin Balassa u. das deutsche Gesellschaftslied des XVI. 
Jahrhunderts. Pécs. 1933. 12 1. 8°. (Sonderabdruck aus der Festschrift für 
Gideon Petz.) — Die Anfänge der ungarischen Geschichtsprosa. Berlin u. Leip-
zig, 1934. Walter de Gruyter & Co. 116—134. 1. (Sonder-Abdruck. Ungarische 
Jahrbücher. Band XIV. Heft 1—2.) — A magyar irodalomtörténetirás és Pintér 
Jenő. Budapest, 1934. Ranschburg. (Kny. a pesti izr. hitközs. leánygimnáziu-
mának 1933—34. évi értesítőjéből.) 24 1. 8°. 

Turóczi-Trostler a magyar irodalomtörténetírás egyik legelhivatottabb 
munkása. Tevékeny és elmélyedő kutatásainak bizonyítéka ez a négy tanul-
mánya is, amelyről most bszámolunk. 

Az első a magyar nyelv „belső" és „külső" fölfedezésének irodalomtörté-
neti vonatkozásait t á r ja föl. Rámutat Sylvester nyelvtanának eddig ismeretlen 
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forrására. Donatus és Priscianus mellett ugyanis hangsúlyozza Melanchton sze-
repét. Sylvester maga nevezi Melanchtont „praeceptor noster"-nek s bár csu-
pán görög nyelvtanára hivatkozik, „kétségtelen, hogy latin nyelvtanát is is-
merte". Ez 1534-ben, tehát akkor jelent meg, amikor Sylvester Wittenbergben 
járt. Melanchton szerepét bizonyítják egyébként a párhuzamosítható eszmék és 
szövegrészek is. — Ám e nyelvtanírás kapcsán módja volt a szerzőnek arra 
is, hogy tágabban is értelmezhesse a nemzeti nyelv fölfedezését. Bár az anya-
nyelv előbb csak eszköz a latin nyelv elsajátítására, hogy e feladatát teljesít-
hesse, nyelvtanilag azt is ki kell értékelni. Az anyanyelv ilyetén „grammati-
zálódása" messzemenő távlatokat nyit, amikor az ősrokonság kérdéséhez köze-
lít. Ez utóbbi pontot a szerző érinti, de nem vizsgálja tovább, pedig valószínű, 
hogy értékes mozzanatokra hívhatná föl kutatóink figyelmét. 

A magyar nyelv „belső fölfedezői" közé tartozik Dévai Biró Mátyás a 
maga Orthographiájával. A szerző kifejti, hogy milyen elvek szerint készült e 
kis mű s különösen Ickelsamer egykorú példaadó törekvéseire utal. Végül meg-
világítja XVI. századi szótáraink irodalomtörténeti jelentőségét, hogy meny-
nyiben járultak hozzá magyarnyelvű irodalmunk fejlesztéséhez. 

A tanulmány második része filológiánk, sajnos, legel'nagyatottabb felére 
vet világot, amikor a feledés homályából előhozza azokat a külföldi magyar-
érdekű műveket és sorokat, amelyek fényes bizonyságai egykori irodalmi életünk 
különféle vonatkozásainak. Esztendőkön át számos kutatóra vár még itt fel-
adat! Turóczi-Trostler dolgozata hasznos útbaigazító lesz e téren. S hogy 
ezeknek a kutatásoknak milyen jogosultságuk van, azt bizonyítják a szerző 
Bornemisza Péter működésének külföldi vonatkozásairól írt sorai. 

Nem kisebb jelentőségű az a két dolgozat, amelyben a szerző egyrészt a 
magyar egyéni költészet, illetőleg történetírásunk XVI. századi a'apvetéseit 
állítja be az európai irodalom humanista összefüggéseibe. — Az első Balassa 
Bálint költészetének osztrák „közvetítő"-mintáit elemzi, kiemelve Schallenberg 
Kristóf hatását. A szerző egyben kísérletet tesz az úgynevezett Balassa-strófa 
megoldására s Herbertus Péter egy rímképletére hívja föl a figyelmünket. 

Ugyancsak a XVI. század irodalmának néhány kérdésére ad feleletet a 
szerző, amikor Székely István „világkrónikáját" és Heltai Gáspár történetírói 
munkásságát viszonyítja a korabeli német történetíráshoz. Kétségtelen, hogy a 
reformá.ció új történetszemléletet alakított ki s hogy nálunk is munkára ser-
kentette az írókat. 

Ha most számbavesszük Turóczi-Trostler kisebb-nagyobb egyaránt értékes 
tanulmányait, úgy véljük, fölösleges külön is kiemelnünk, hogy az a szemle, 
amit Pintér Jenő hatalmas irodalomtörténeti rendszerezésének megjelenésekor írt, 
méltán sorakozik a szerző előbbi dolgozataihoz. Kevesen ismerték fel és lát-
tat ták meg úgy Pintér Jenő irodalomtörténetírásának történeti jelentőségét, 
rendszerének hazai előzményeit és időtálló értékét, mint Turóczi-Trostler. 

Clauser Mihály. 

Batizi László: Vályi András élete és munkái. Budapest, 1935. 
42 1. Sárkány-nyomda. 

„A budapesti Pázmány Péter tudományegyetem első magyar nyelv- és 
irodalomtanáráról mindezideig csak rövidebb alkalmi megemlékezések és szét-
szórt adatközlések jelentek meg. Ennek az életrajznak az a célja, hogy egybe-
gyűjtse a különböző helyeken eléggé elfeledve lappangó adatokat, másrészt ú j 

11* 
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anyagot is hozzon, azonkívül ismertesse Yályi András munkásságát." A szerző 
tárgyilagosan megfelel kitűzött céljának. Ismerteti Vályi András ifjúságát, 
működését a pesti egyetemen, utolsó éveit, tudományos könyveit és füzeteit, 
szemelvényeket ad az érdemes egyetemi tanár munkáiból, végül egybeállítja a 
tárgyára vonatkozó eddigi irodalmat. Vályi András írta az első magyarnyelvű 
levelező könyvet s ezzel nagy szolgálatokat tett a kereskedelmi életnek. Tőle 
való az első magyarnyelvű földrajzi lexikon is: Magyarországnak leírása. X. 

Balogh Károly: Madách, az ember és a költő.Bp. é. n. (1934.) 
368 1. Vajna Gy. és tea. 

A szerző édesatyja, Madách nővérének, Máriának korán árvaságra ju-
tot t fia, szülei tragikus halála után a nagy költő házában nevelkedett. Az ő 
írásban fennmaradt emlékezései és az idők folyamán hatalmas könyvtárrá bő-
vült Madách irodalom felhasználásával készült a címbén jelzett könyv. A szó-
banforgó emlékezések hiteles tájékoztatást nyújtanak a nagy költő környeze-
téről személyi és tárgyi vonatkozásban egyaránt. Ily módon igen érdekes kép 
alakul ki Madáchról, mint emberről. Megtudjuk belőle, hogy külsejében ciniz-
musra hajlott. Szabója rossz volt; kalapjára, lábbelijére nem sokát tartott . 
De testtartásában, gesztusaiban mindig valami előkelőség vo l t . . . ; ha sokszor 
csalódott is a népben, mindig népbarát maradt. Alkalmazottai közül említést 
érdemel hűséges inasa, Pass András, a filozófus, a költő bizalmasa s utolsó 
óráinak szemtanuja. Az állatvilágból sok kedves percet szerzett a költőnek 
Giooo, a ,tigrisszőrű' kis bulldog. Mikor ez elpusztult, egy csókát szerzett ma-
gának, s ezt tartotta szobájában, mert általában nagy állatbarát volt. 

Idejét főkép „Oroszlánbarlang"-nak nevezett dolgozó szobájában töltötte, 
de télen szívesen szánkázott „törökös sállal nyakában, bojtos fezzel fején, 
prémes bekecsben". Az egyébként zárkózott természetű költő azonban a család 
egyik nőtagja, Huszár Anna kedvéért még a losonci bálba is elment, bár a 
szabadságharcot követő gazdasági helyzet nehézségeit ő is nagyon érezte. Lát-
szólagos vagyona ellenére — állítólag — mindinkább eladósodott. Ez a körül-
mény bizonyára kedélyére is nyomasztólag hatott. Magányában az írás mel-
lett néha rajzolással, festéssel szórakozott, vagy legalább is igyekezett feledni 
testi és lelki fájdalmát, melyek 1864 okt. 5-én, 41 éves korában kioltották életét. 

Ennek az immár világirodalmi jelentőségűvé nőtt életnek főkép emberileg 
jellemző mozzanatai tárulnak fel előttünk — aprólékos részletességgel — a 
könyv r-leő feléből, míg a második rész a költő szellemi arcképét mutatja be 
a iegjobb forrás, az eredeti alkotások megszólaltatásával. A mű anyaggyűjté-
séből, szerkezetéből és a szerző céljából kifolyólag az első rész újszerűbben hat 
mint a második. Ez inkább az eddigi irodalom eredményei szerint halad, de 
— bár olykor vitás pontokat is érint — a kiművelt ízlésű szerző tárgyszeretete 
seholsem téved túlzásba. Az egészében kellemes előadású s főkép Madách fe-
leségét illetőleg hiteles adatokban bővelkedő, nagyrészt kevéssé ismert kép-
anyagával is érdekkeltő, szép könyv kétségtelen gazdagodását jelenti az ide-
tartozó hatalmas irodalomnak. M. V. 

Viszota Gyula: A Széchenyi-híd története az 1836 : XXVI. 
t.-c. m e g a l k o t á s á i g . Budapest, 1935. 144 1. M. T. Akadémia kiadása. 

A nagyszabású és széleskörű tudományos kutatás páratlan felkészültsé-
gével megírt kötet a magyar reformkor leggazdagabb lelkű és teremtő agyú 
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főhősének, gróf Széchenyi Istvánnak a Lánchíd megalkotására vonatkozó fá-
radhatatlan tevékenységét tárja fel. Csaknem elképzelhetetlen, hogy minő ne-
héz, sokszor kétségbeejtően keserves harcok árán tudta elérni Széchenyi Ist-
ván, hogy az állandó híd megépítését célzó törekvéseit törvénybe foglalják. 
Maga írja a cél közvetlen megvalósulása előtt naplójába, hogy most érzi csak, 
lelkileg mily fáradt és hogy Isten tudja, mily becsületesen dolgozott. A sok-
szor ádáz harc minden mozzanatának mesteri ismertetése után értjük meg iga-
zán Széchenyi lelkét, hogy mennyire kitartó, szívós és határozott tudott lenni, 
ha valamelyik célját meg akarta valósí tani . . . Ilyenkor a legnagyobb magyar 
nem ismert ingadozást, fáradságot. 

A reformmunka, a nemzetépítő, a messze jövendőnek alkotó elme célra 
törekvésének nagyszerű ívelésű grafikonja ez az értékes kötet. Klasszikus pél-
dája annak, hogy nem szorosan vett irodalomtörténeti, hanem gyakorlati vo-
natkozású kérdés tárgyalását hogyan lehet vonzóvá, érdekessé tenni. Szinte egy 
hatalmas, nemzeti gondolatokat hömpölyögtető éposz magaslatain járunk, a 
főhős isteni akarat fanatikus megvalósítója, aki öntudatosan tör hivatásának 
betöltése felé. Kemény ellenfelek, félelmetes nagyok az eszme ellenzői, de győz 
a szívós kitartás: az eszme testet ölt, a Széchenyi-lánchíd megépül. 

Ebben a drámai feszültségű, lüktetcen eleven előadásban van a kötet iro-
dalmi becse. Tudományos értékét pedig a szöveg ezernyi apró, szorgos kutatást, 
utánjárást igénylő tárgyi és személyi adatainak felderítése s a Széchenyi-
irodalmi hagyaték teljes ismeretén alapuló feldolgozása adja. Nem kétséges, 
hogy tudós szerzőnk részlettanulmányaiból megszületik hamarosan Széchenyi 
István terjedelmes kritikai életrajza. Halász László. 

Zolnai Béla: Irodalom és biedermeier. Szeged, 1935. Szeged Vá-
rosi Nyomda. 4°. 135. 1. 

Zolnai legújabb könyvében a magyar ízlésfejlödésnek egy eddig figyelmen 
kívül hagyott fejezetét világította meg: a biedermeiert. Mélyreható alaposság-
gal kutatta ki ennek a kezdetben humoros jelentésű elnevezésnek irodalmi gyö-
kereit. A „stíluskeresés" bizonytalansága távolállott ettől a háiósapkás irány-
tól: gondolati és érzésbeli adottságát már maga a kor, melyben megjelent, szol-
gáltat ta. A rokokó és a romantika határán, a Jungdeutschland és a Vormärz 
között virágzott s „fejlődési" lehetőséget az almanachokban és chanson-gyűjte-
ményekben talált. Zolnai elsősorban az elvi kérdéseket tisztázza, német és fran-
cia elméletírók fölhasználásával, majd a francia szellem életében vizsgálja 
(Sainte Beuve, Lamartine, Béranger) jelentőségét. Természetesen a koráramla-
tokat sem hagyja figyelmen kívül s ezért az irodalmi kép históriai aláfestést 
is kap. A magyar biedermeiert az osztrákkal hozza kapcsolatba (Stifter, Grill-
parzer) s életkorát a 20—40-es évekre lokalizálja, bár annak egy utókorát is 
megkülönbözteti: Gyuláin, Léváin keresztül Krúdvr, Suránvi neobiedermeier fel-
fogásáig. Részletesen földolgozza Vörösmartyt és Petőfit s megállapítja, hogy 
mindkettő költészetében döntő jelentőségű a biedermeier, bár éppen Vörösmartyt 
nehezen tudjuk elképzelni, mint ennek képviselőjét. Petőfi többrétű egyéniségé-
ben pár vonás mutat erre, de ő is, mint minden zseni, nem szorítható egyes 
ízlésáramlat Prokrustes-ágyába. A kisebb egyéniségek sokkal jobban beleillenek 
a biedermeieri fejlődéstörténetébe. Mellettük Garay, Tompa költészetének mutat 
rá kétségtelenül biedermeier elemére. A szellemes könyv értékét nagyban emali 
a francia- és németnyelvű összefoglalás. Kozocsa Sándor. 


