
B Í R Á L A T O K 

Horváth János: Magyar versek könyve. Budapest, 1937. A Magyar 
Szemle kiadása. 592 1. 

Horváth János nevével már állandósult az az értékítélet, hogy minden 
írása, legyen az kötet, értekezés, avagy kritika, irodalmi életünknek önálló 
elméletü és ízlésű „kodifikációja". Irodalomesztétikája eredeti és új, csak 
reá vall; európai szellemi mélység távlataiban nyílik, s mégis oly természe-
tesen hat, mintha a magyar irodalom elvi szándékai szinte maguktól kíván-
koztak volna fel látása számára rendszerré „a művészet örök törvényeinek 
s a nemzet szeretet gyakorlati életbölcsességének az útmutatásai szerint". 
Mindent egyszerre kettős világításban Iát : az irodalmi jelenség kor-érték be-
mutatkozásában e az egész irodalmiság összefüggésének fejlődés-értékében. 
A tényeknek ez a minden idegen dedukciótól ment, tisztán a művészi tudós-
ság ihletett érintésére kinyíló értelme az esztétikai igazteág szuggesztív ere-
jével hat, elvi rendjével együtt magunkénak érezzük csakúgy, mint azt az 
irodalmi müvet, melyből kisarjadt. 

Most megjelent munkája: a Magyar versek könyve is a szépség és 
eredetiség gazdagon kitáruló vonásait hordozza. Már kötetének belső for-
mája is, melyen felépült, verses gyűjteményének egészen különálló jelleget 
ad. Szakít az eddigi antológiák szerkesztésének hagyományával. Nem vesz 
fel vitatható határterületű műfaji kategóriákat; az időszak felállításával 
nem szakítja szét a költemények felfejlődő sorát; nem emeli ki s nem külö-
níti el a versek világában szétáradó tendenciákat; külső szempontok mes-
terkélt kényszerével nem bontja meg a költemények egységes életszerűségét, 
ízét, hamvát, szóval a magyar vers-élet folyamát nem alakítja, nem zavarja 
a maga belső irányaitól vezetett és megszabott menetében. Annak az előze-
tes feltételezettségnek, melynek rendjében eddigi ilynemű kiadásaink készül-
tek, i t t semmi nyoma. Ezért kapunk e kötetben vers-világot, molybcn együtt 
van minden : költői egyéniség-történet csakúgy, mint élmény-feldolgozás-
változat, az idők szellemének jelentése és ízlésfejlődés, kortartalom és foly-
tonos ú j kifejezésrevágyás. Mindez az egymásra következés nyújtotta során 
maga adja, húzza meg a fejlődés vonalát, csak olyan léleklátó szem kell 
hozzá, mint Horváth Jánosé, hogy fel tudja benne találni e fejlődés 
tanúságait. 

Igen, a vers lelkének látása! Umgang mit Dichtung — jut egy eszté-
tikus szava itt eszünkbe. Versesztétikai történetünkben úgyszólván állandóan 
a lélektani magyarázat, a vers és olvasó közötti tartalmi és közvetítő fejte-
gető munkája emelkedik ki feladattá. Horváth János e kötetének Bevezetése 
ideális mintáját adja nem az elemzésnek, hanem a vers egész megszólaltatásá-
nak, kezdve az ihlet csírájától addig, amíg műremekké nem készül, számon-
tartva a forma és anyag egymásba elnyugvó minden küzdelmes részletét, az 
egyéniség és korigény kölcsönösen izgató probléma-ingerét és ennek megoldá-
sát. Ennok a módszernek a sikere az, hogy Bevezetése nem csupán értékelés, 
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nem is csak magaélvező esztézis, hanem ugyanakkor irodalmunk fejlődéstörté-
netének felívelése is, melyben minden vers külön él, de egyúttal élteti, illusz-
trálja a benne teljessé váló irodalmat. 

Ez az illusztráció pedig gazdagabb, mint eddigi gyűjteményeink. Klasz-
szikusaink íze-java kap benne helyet. Űj nevek is előkerülnek, elfeledettek, 
talán nem is jelentékenyek, de hozzátartoznak egy-egy időszak vers-
vonzalmának tárgyi képéhez. A közölt versek mind olyanok, hogy pompá-
san egészítik ki a Bevezetés megállapításait. Minden ítéletet ki lehetne sza-
kítani, odaillenék a költemény mellé. Így is együtt él a két rész, a Bevezetés 
szavai velünk maradnak, kísérnek bennünket, a közölt jegyzetek, nyelvi 
magyarázatok minden távolságot és nehézséget eltávolítanak tőlünk, hogy 
a lelki otthonosság érzéseivel s a tudatosság megtermékenyített műélvezeté-
vel járjuk be magyarságunk és emberségünk e magasabb valóságú, mindig 
időszerű világát. 

Mindennél nagyobb veszteség számunkra, hogy a ma élő nagy költők 
nem jelenhettek meg a kötetben. Nagy kár, hogy ez a biztos kéz nem végezte 
el a maiak jeíentőségörökítő munkáját is. A kötetnek így is állandó élete 
lesz. Aki megismeri, vademecumának fogja tartani. ss. 

Berzsenyi Dániel költői müvei. Bevezetessel és jegyzetekkel ellátta és 
kiadta Merényi Oszkár dr. Budapest, 1936. (Régi Magyar Könyvtár, 39.) 
A kaposvári Berzsenyi Társaság támogatásával kiadja a M. Tud. Akadémia. 
438 1. 

Minthogy To'.dy Ferenc kiadása óta nem jelent meg tudományos edi-
tiója Berzsenyinek, nagy örömmel kell fogadnunk a kaposvári Berzsenyi-
Társaság kegyeletes buzgalmát, amellyel a költő halálának száz esztendős 
fordulóját emlékezetessé tette. A kiadást a Társaság Merényi Oszkárra bízta, 
8 a kiadó azon volt, hogy a megtiszteltetést érdemes munkával szolgálja meg. 
A kiadás érdeme, hogy számba vette a reánkmaradt kéziratokat, gondosan 
egybevetette a kiadott szövegekkel; elismerés illeti azért, hogy a niklai Ber-
zsenyihagyaték átkutatásánál új kéziratos változatokat is fedezett fel. Ennek 
köszönhető, hogy Berzsenyi ismert verskészletét tíz, eddig ismeretlen darab-
bal gyarapította. Közzétette a Berzsenyi László hagyatékában tálált állító-
lagos ifjúkori kísérleteket is, bár megvallja, hogy „Berzsenyi költészetével 
való összefüggésük nem bizonyíható". Nincs ugyan semmi kapcsolata Ber-
zsenyi poézisével, de a kötethez toldja azt a kis népdalgyüjteményt, melyet 
Berzsenyi 1828-ban Döbrentei kérésére szedett össze. Végül adja Berzsenyi 
drámatöredékónek szövegét, gondosan egybevetve a három előkerült vál-
tozatot. 

A szövegközlésben az volt az elve, hogy azt a változatot fogadja el 
hitelesnek, amelyet a költő utolsó szövegezésének állapíthat meg. Ebből azon-
ban bonyodalom is származik ; az időrendre törekvő vers-egymásután ugyanis 
szintén az utolsó szövegezés időpontját követi, s így nem az ihlet és a költe-
mény megszületése, hanem a későbbi javítás, sokszor csak egy-két szót illető 
javítás dátuma szabja meg a vers sorrendjét. 

Általában a versek sorrendjének megállapítása nagyon ingadozó tala-
jon nyugszik. Van ilyen megokolás: „Helye és ideje tárgyából és hangula-
tából következik". Máskor csak ennyi : „A tárgy miatt került e helyre". Vall-
juk meg, az ilyen magyarázat semmit sem mond. Nagyon érdekes, ahogy a 
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kiadó magának Berzsenyinek sorrendi elgondolását értelmezi; de az, amit 
önmaga állít fel, semmivel sem megokoltabb Toldy önkényénél. Sajnos, remé-
nyünk sem lehet arra, hogy a sorrend megállapításában a keletkezés rend-
jét pontosan megvalósítsuk; meg kell nyugodnunk az ilyen kísérletezésekben. 
Legfeljebb azt szerettük volna, ha csak ott tér el Toldytól, ahol adat vagy 
elvi felfogás ösztönözte ; általában Toldy érdemét nagyobbnak látjuk ; hiszen 
ennek az új kiadásnak két legfontosabb kéziratváltozata közül a Gr. Mailáth 
Jánoshoz írt óda fontosabb változatát már Toldy is közzétette. Azt sem 
szabad feledni, hogy Toldyban megvolt a hajlandóság a hű kiadásra; olyan 
önkényes változtatások, mint a Kazinczy-rendezte editiókban szokásosak, 
Toldynál nincsenek. Ennek az elismerése nem rontot ta volna Merényi ú j ki-
adásának érdemét! 

Mert bőven van érdeme. Ilyen annak a hangoztatása, hogy Berzsenyi 
költészete első alakjában nyelvjárási költészet volt. Nagyon helyes, hogy 
mégsem ezt a nyelvjárási poétát adja ez a kiadás, hanem a Kazinczy útmu-
tatásán nevelődött költőt. A kiadás jegyzetei utalnak a szövegváltozatokra, 
a forrásra és a vers történetének egy-két adatára. A leggondosabb az első; s 
valljuk meg, ez a fontosabbik. A forrásnál nem választja el a közvetlen for-
rást a mintától s a távoli hatástól. így aztán teljesen távoli kapcsokat is épp-
úgy regisztrál, mint a szoros gondolat- vagy képátvételt. Még gyakrabban 
túloz a képrokonság vagy képátvitel számbavevésében, mintha mindenáron 
meg akarná toldani az eddig talál t forrásjegyzéket. Ilyen természetű újdon-
ságai közül a tudományt előbbre viszik ezek: A tudományok forrása Engel 
művében; az Életfilozófia kapcsolata Senecával; A pesti magyar társasághoz 
gondolatai Volney fejtegetésére mennek vissza. Legtöbb utalása csak annak 
a bizonysága, hogy a gondolat másnál is megvolt; de nem sok értelme van 
például annak, hogy A felkölt nemességhez című ódának az utolsó ítéletre-
vonatkozó kezdőképét bibliai forrás önálló továbbképzésének akarja bizonyí-
tani, noha annak elemei a biblián kívül már a szokott egyházi énekekben is 
gyakoriak. 

A szöveg helyreállításában sincs meg a kellő mérték. A Wesselényi ham-
vaihoz írt versben például a „gőztorlaszok alpesi" helyett a „gőztorlatok éjje-
lét" adja, pedig Berzsenyi megjegyzése az Észrevételek-ben a „gőztorlatok 
alpesi"-re: mutatja, hogy a költő ezt a képet ta r to t ta a magáénak. 

A változatok közül a fontosakat teljes egészükben kell hozni. A magya-
rokhoz NM. változatát közli, de már a másik fontosat, a győrit csak nehezen 
lehet a jegyzetekből rekonstruálni. A térrel ugyancsak nem gazdálkodik, miért 
épp i t t a takarékoskodás? 

Ugyancsak a felesleges takarékoskodás tartja vissza egy-egy, a vers meg-
értésénél fontos költemény közlésétől; például Vitkovitsnak Eorvát Istvánhoz 
írt epist.olája bátran o t t lehetne a Vitkovits Mihályhoz írt levél jegyzetében. 
Ugyancsak odakívánkozott volna Berzsenyi vallomása az asszony hivatásáról 
(a saját feleségéről szóló vallomásából) a D. Takács Judithoz írt vers jegyze-
tébe, ha már Dukai Takács Judit ünneplését a jegyzet megtoldja néhány levél-
idézettel. Az kár, hogy egy-két helyen a Gálosra vagy Waldapfelre való uta-
lással elégszik meg a pontos adat idézése helyett, viszont naiv dolog a jegy-
zetekben ilyen utalás: „L. Jegyzetek!", „L. Változatok!" — Az ilyennek he-
lyén a lapra mutatásnak kellene állania. Nincs következetesség abban sem, 
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hogy nem mindenütt mondja meg annak a levélnek a dátumát, amelyben Ber-
zsenyi az illető verset Kazinczynak küldi. Ezeknek a levéldátumoknak ugyanis 
néha a vers datálásában fontos szerepük lehet; például a Barátimhoz című 
új vers keletkezésének megállapításában nem mellékes, hogy Kazinczy az abban 
érintett szonettet 1809-ben küldi meg Berzsenyinek. 

Mindezek az első kiadási próbálkozás természetes fogyatkozásai; hogy 
Merényi kiadása mégis ilyen gondos és pontos, azt éppen e furcsaságok mel-
lett látja jelentősnek a bíráló. Ezért a nagy és mindennek utánajáró munkáért 
hála illeti a kiadót. 

Túlságosan bő, mert nagyon is minden felvetett szempontot újra végig-
kísérni akaró a bevezetés. Vannak ebben is furcsaságok, például amikor azt 
mondja, hogy a Gróf Mailáth Jánoshoz írt költemény „szinte összefoglalása 
a Berzsenyi-mítosznak", amit sokkal egyszerűbben és értelmesebben is el lehe-
tet t volna mondani, ha nem akar mindenáron modernnek látszani. De meg-
állapításai alapjában a mélyrelátó szem okos meglátásai. Így az, hogy költe-
nveinok lírai alapvonása a maga ifjú, hősies, határtalanságra vágyó énjének 
belevitelé hőseibe és nemzeti felfogásába. Ilyen szerelmének szellemisége és a 
mulandósággal való kapcsolata (— bár az kár, hogy itt a saját jegyzeteinek 
párhuzamairól megfeledkezni látszik —); fajiságának érzése, aminek kifejté-
sében a kor nemesi világnézetének természetes elemei elvesznek; viszont kár, 
hogy a luteránus Berzsenyinek a vallás-adta világnézeti elemeit nem veszi 
észre. Nagyon sikerült a Matthisson-hatás és a Horatius-hatás jellemzése. Nem 
tagadom, vannak ebben is túlmodern mondatok, mint például ez: „Akár ódái-
nak, akár elégiáinak sorozatát tekintjük, költészete a célhoz érkezettsfg hatá-
fát kelti". Gondos és értékes vizsgálat Berzsenyi képzeletének bemutatása. Érde-
kes, noha nem meggyőző annak a megvilágítása, hogyan komponálta Berzsenyi 
a maga verseit. Nyelvéről is van sok nagyon megfontolandó megfigyelése, noha 
magam nem látom Berzsenyi nyelvének tragikumát, s azt, amit e szó értelmé-
nek sejtek, nem fogadom el ebben a mondatban: „Dagálya a végtelenséggel 
való harcának a kifejezője"! Maga Berzsenyi máskép magyarázza ezt a dagályt 
Kölcseyvel szemben. 

A kiadó szeret nagy szavakat használni; ezért állítja be a kiadástörté-
neti adatait úgy, mintha azok „bizonyos mértékig keresztmetszetét adnák a 
könyvkiadás viszonyának a magyar tudományosság és különösen a magyar 
irodalomtudomány fejlődéséhez". E nélkül a fontoskodó beharangozás nélkül 
is nagyon érdekesek azok, és mi a kiadás bevezetésében nem is „irodalomszocio-
lógiai szempontból", hanem a szöveghűség szempontjából tartjuk fontosnak azt, 
hogy mennyiben érvényesült a Berzsenyi-szövegek kiadásában magának a köl-
tőnek akarata. Nem is lehet irodalomszociológiai megállapításokat tenni, ha 
ugyanaz a Toldv, akinek teljes-kiadása miatt annyi panasza van a kiadónak, 
1828-i Handbuchjában viszont a legpompásabb példányait adja a hiteles Ber-
zsenyi-verseknek. A tények egyszerű közlése mindig jobb a tudományos kiadás-
ban, mint nagy szavak hangoztatása. I t t is éppen a Handbuch szövegére való 
reátalálás és az ott levő versek szövegének méltatása minden ilyen mellék-
zörej nélkül is egyik legnagyobb érdeme a kiadó Merényinek. 

Hosszadalmas kritikámnak végére értem; hangoztatom, hogy ez a kötet 
Berzsenyi poézisének máig leghívebb közzététele, s hálával emelem ki ebben a 
munkában a kiadó nagy szorgalmát, gondosságát, körültekintését. A kiadó 
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szeretettel és fáradságot nem kímélő munkával merült el Berzsenyi költésze-
tébe, értékes eredményei vannak, megállapításai igazi Berzsenyi-ismerőt reve-
lálnak. Hogy szeplőire is reámutattam, annak az a célja, hogy a következő 
kötetek még tökéletesebbek lehessenek. A. Zs. 

Jean Hankiss: Défense et Illustration de la Littérature. (Préface 
de Fernand Baldensperger. Paris, Ed. du Sagittaire. 1936. 204 1.) 

E tanulmánysorozatnak némelyik darabja már előbb magyarul is meg-
jelent összefüggő kötetben. (Hankiss János : Irodalomszemlélet. I. sorozat. 
Űj írók, 9. sz. 1934.) Már ebben a könyvben kibontakozóban volt az az 
egységesen átgondolt irodalomszemlélet, mely most a francianyelvü kiadás-
ban részletesebben dokumentált teljességig jutott el. 

„Védelmeztetett irodalom!" Első pillanatra igen időszerű célzást sej-
tünk ebben a címben, mely a magyar és a francia irodalomtörténetben egy-
aránt jellegzetessé vált. Célzást a muzsátlanná vált időre, mely jelenvaló 
hasznokért szívesen mond le arról, hogy a szellem időtlen ügyeivel törőd-
jék. A címre tekintő első sejtés azonban nem válik valóra. A könyvtől 
távol van minden prédikátori hajlam, mely valamely előre felvett értéktudat 
jegyében próbálna hatni az olvasókra. A „défense" szót elnyomja az 
„illustration": az irodalom sajátos életformájának megvilágítása. 

Ez a megvilágítás nem történeti jellegű, nem genetikus. Az irodalom-
szemlélet, melyet a kötet tanulmányai megfogalmaznak, az irodalmat mai 
helyzetében nézi. Előtte áll az irodalom a maga úgynevezett fejlettségében, 
különféle ízlésbeli rétegeződésében, üzleti és technikai bonyolultságában. 
Paul Valéry és Conan Doyle, Flaubert és Jules Verne egyidőben jelképezik 
az irodalmi valóságot. Vitalisztikus valóságszemlélet ez, s az életszerű kép 
rajzának szándéka meg is valósul e tanulmányokban. 

Hankiss János irodalomszemléletének alapja az, hogy az irodalom élet-
jelenség: „L'homme vit dans la littérature comme le poisson dans l'eau." 
Az irodalom az élettől elválaszthatatlan, nem valami „aufruhender Geist", 
hanem a lényeghez tartozó. „Kezdetben vala az irodalom" — mondta Szerb 
Antal is, kinek felfogásához a Hankiesé kissé közel áll, azzal a különbség-
gel, hogy itt a valóság teljességre törekvő szemléletét semmiféle arisztokra-
tiko-romantikus értékeléssel való kacérkodás sem zavarja. Minden, ami 
létezik, értelmes és megmagyarázható, sőt a tudománynak az a feladata, 
hogy ezeket meg is magyarázza — ennek az elvnek a végigvitelében nin-
csen sehol sem fennakadás vagy törés. 

De éppen ebből a következetes szemléletből, mely az értéktudat nehe-
zékével dolgozó látást nem egyszer meghökkenti, magasodik ki az irodalom 
jelentősége. Az irodalom nemcsak ott van az életben, hanem olyan erő is, 
mely alakítója, megteremtője a mindennapi praktikum szerszámainak. 
Valóság- és emberismeret, történetszemlélet, természetszemlélet, nemzet-
tudat mind irodalmi eredetű, és koronkénti változásait az irodalom formáló 
erejének köszönheti. Oly magasságba lendül itt az irodalom, ahol már a 
vallásnak nyújt kezet. Hankiss az irodalom tényeit teljesen kiszabadítja 
komoran muzeális jellegű létformájukból. 

Az, aki oly mai hangsúllyal mondja ki az élet szót, mint ez a 
tanulmánysorozat, szükségképen társadalmat is mond. Hankiss János e könyv 
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magyar változatát annak idején az „ismeretlen olvasónak" ajánlotta. 
A „lecteur moyen"-nek jelentőségére, pontosabban mondva, az egész közön-
ség tudományos érdekű megfigyelésére i t t még elvszerűbben hívja fel a 
figyelmet és rámutat az irodalomismeretnek ezen a területen még mindig 
erősen mutatkozó hiányaira. Szempontjai, megfigyelései, valahányszor erről 
a területről beszél, különösen elevenek és hasznosak. Az ízlés- és közönség-
történettel foglalkozók sok gyakorlati tanácsot meríthetnek belő!ük. 

A könyv fáradhatatlan lendületű, friss hangját, az író egymástól 
messze eső tényeket gyorsan társító erejét külön ki kell emelnünk. Példa-
anyaga igen gazdag. Bár a legtöbb belőle a francia irodalomból való, bőven 
találunk magyart is. Hanki-ss János ismert és értékelt kultúrdiplomáciai 
tevékenysége számára e könyv is újabb alkalom volt, hogy értékeinket a 
külfölddel megismertesse. 

Fernand Baldenspergernek a könyvhöz ír t előszava kedves jele annak, hogy 
ezek az értékek már számottevő utat tettek meg a francia tudományosságban. 

Kerecsényi Dezső. 

Zimándi Pius: Kazinczy véleménye kora irodalmáról. Budapest, 1936. 
1 2 6 1. 

Elmélyedő szorgalommal, finom ítéletű körültekintéssel készült, nagyon 
értékes tanulmány, összefoglalva kapjuk meg benne Kazinczy Ferenc ízlé-
sének, ítéleteinek, felfogásának, egész irodalomszemléletének személyekhez, 
munkákhoz, folyóiratokhoz, intézményekhez fűződő minden adatát . Kazinczy 
analízise és szintézise egyúttal. Az a dús literátori lángolás, melyben a szép-
halmi mester élete szinte elhamvadt, itt sugárelemeire van bontva úgy, 
ahogy kivillant belőle az irodalmi élet minden megmozdulására. Ez a szél> 
szedés nem vész bele a puszta tényszerűség történeti felsorolásába, a szerző 
kísérő kritikája, magasabb irodalmi elviségbe fölemelkedő felfogása mindig 
szellemi kapcsolatot, belső szervességet tud köréje építeni. Minden Kazinczy 
hallatlan érzékenységéből indul ki, s minden Kazinczy lelki egységébe fut 
vissza. Így nyújt a szerző tulajdonképen személyiségeken elosztódó s ön-
magát elviségben kifejező és lezáró irodalmi századképet. S ha talán némely 
részletére több teljesség kívánkozik is rá, mint amennyit a tanulmány való-
ban ad, az irodalmi gondolat életét mindvégig egészen adja és magyarázza. 
Kazinczy korának szétágazó, bonyolult világában kitűnő eligazítást, irányí-
tást és rendszerezést mutat. ss. 

Szabó Richárd: Kozma Andor költészete. A szerző kiadása. Buda-
pest, 1936. 

90 lapnyi terjedelemben ez eddig a legnagyobb tanulmány, melyet 
Kozma Andor költészetéről írtak. Mint ilyen, tárgyának első, eredeti, kime-
rítő igényű feldolgozása. 

A szerző három fejezetbe csoportosította mondanivalóit. Az első feje-
zet címe: Kozma költészetének fejlődése. Versköteteit veszi itt sorra A teg-
nap és a mától a Magyar rapszódiáig s megjegyzésszerű fejtegetésekben be-
széli meg őket ihlet, műfaj , lírai jelleg, hang, versforma, hatások stb. szem-
pontjából. Megjegyzései általában érdekesek, találók, eredetiek. Valóban meg-
látások s rajtuk van még a találás élménygyönyöre és frissesége. Így mikor 
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a Tegnap és a ma verseiben újságcikkek műfajaira ismer, mikor észreveszi a 
hangok nagy szerepét Kozma leírásaiban, mikor a Hervadt versek pár sorá-
ban megtalálja lírai sekélyességének okát. De ezeken kívül is sok, egy-mon-
datnyi villanás tanúskodik a szerző helyes, finom, tapasztalt, fejlett mfiér-
zékéről. De minden csak megjegyzés, hosszabb vagy rövidebb. Az egész feje-
zet (az egész tanulmány) az időrendbe sorakozó verskötetek vékony fona-
lára felfűzött megjegyzések halmaza. Mintha hiányoznék a szerzőből a gon-
dolatot alakító, szervező erő. A gondolatait egyszerűen leírja úgy, amint 
magában találja őket, de mé!yükre nem fúr le és így a mélyebb összefüggé-
seket, a nagy egységeket — talán megsejti —- de kifejezni, szemléltetni nem 
tudja. Ezért aztán előadásában sincs semmi plaszticitás: különbség lényeges 
és mellékes, bevezető, tárgyaló és összegező gondolatok között; minden fo-
lyik egymás után, lólekzetvétel, hangsúlyváltozás nélkül. Ezért látunk olyan 
keveset Kozma költészetének fejlődéséből is, mely pedig a cím szerint e feje-
zet főszempontja lenne. A szerző határozottan csak egy fejlődési mozzana-
tot szemléltet; azt, hogy Kozma költészete két ízben két különböző pontról 
indul meg (?) : először a külvilágra reflektáló gondolati líra, azután a bel-
világ érzelmi költészete. Később ez a kettő egységbe forrad (? ) és egymást 
termékenyítve adja Kozma sajátos költői egyéniségét. Ezen kívül csak itt-ott 
egy-egy célzás mutat rá bizonyos fejlődési jelenségekre. így aztán e sok 
megjegyzésből bizony nagyon homályosan jelenik meg előttünk Kozma köl-
tői egyénisége. Pedig a szerző által meglátott vonások elégségesek lettek 
volna ennek megrajzolásához; csak a mélyükre kellett volna nézni, a nagy egy-
ségeket meglátni és biztos, erős vonásokkal megrajzolni. 

Az első fejezet valójában Kozma lírájának sajátosan költői formai kér-
déseit beszélte meg. A második fejezet: A költő és a kor, a versek tartal-
mát, Kozma költői eszmevilágát ismerteti. Ez jóval könnyebb feladat, jobban 
is sikerült. A költői arckép egy-egy vonása határozottabban vetődik elénk. 
Látjuk a dualizmus korának derék, liberális magyarját, naiv szabadság- és 
kultúrarajongásával, elmosódott kereszténységével, a politizáló úri újságírót, 
a Tisza emberét, a kedves józan magyar urat, a Budapest-költőt. De meny-
nyivel mélyebbnek, valószínűbbnek, életszerűbbnek látnók ezt a képet, ha a 
szerző megkereste volna Kozma egyéniségének alapelemeit (mert szükség-
képen voltak ilyenek) és a többi vonásokat, mint ezek következményeit raj-
zolta volna rá. Mi ma mindenben az egészet keressük és szeretjük, mert úgy 
gondoljuk, hogy minden részt csak mélyebb összefüggéseiben, nagyobb egy-
ségeiben tudunk teljesen megérteni. 

A harmadik fejezet Kozma elbeszélő költészetével foglalkozik. Tartalmi 
ismertetés és a különlegességek számbavétele. Magyarázatot, ennek az egész 
magyar irodalomban egyedül álló epikai modornak magyarázatát nem adja. 
Nem is adhatja, mert hiszen ez csak Kozma emberi és költői egyéniségének 
mély egységben való megértése alapján lenne lehetséges. 

Hiány az is, hogy Kozma költészetének fejlődését nem foglalta ere-
sebb életrajzi és korrajzi keretbe (még a verskötetek megjelenési évét sem 
jelzi mindig). A költő fejlődése határozott évszámokhoz és külső-belső körül-
ményekhez fűződik ; ezektől elválasztva érthetetlen, azokkal együtt konkré-
tebben, tehát alaposabban megismerhető. 

A tanulmány kétségtelen érdeme a tárgy feldolgozásának eredetisége 
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és számos kitűnő meglátása. Mint ilyen minden további tanulmánynak 
segítője, és szerkesztő érzékű tudósnak az egységes Kozma-arc megrajzolá-
sához értékes útmutató. Si. 

Cs. Szabó László : Egy gondolat bánt engemet . . . Fá j Dezső 12 kőrajzá-
val. A Magyar Bibliofil Szövetség kiadása. 57 lap. 

Ezt a remek kiállítású kis könyvet a Magyar Bibliofil Szövetség adta ki 
Fáy Dezső 12 igen szép kőrajzával. A szerző új műfajt kezd vele irodalmunk-
ban: az életrajzi novellát. Petőfi 1847 március 26-án azt írta Erdődről, hogy 
Pestre utazik s onnan külföldre. Nőtlensége utolsó hónapjait utazással akarja 
tölteni. Tengert akar látni, Angliába, Franciaországba utazik. Cs. Szabó 
novellája arra az érdekes kérdésre felel: mi lett volna, ha Petőfi tervét valóra 
váltja s megteszi külföldi ú t já t? Az érdekesen, drámai feszültséggel megírt 
novella elmondja, hogy Petőfit kint Párizsban éri az 1847-i felkelés. A költő 
fegyvert fog, beáll a fölkelők közé, de már az első ütközet „széttépte a gyö-
nyörű látomást, amit eddig lángoló versei körülfontak". Iszonyodik az ottani 
barbár vérontástól. „A sebesültek a kórteremben is egymásnak esnek, átmász-
nak a szomszédhoz, letépik a kötést, leköpik a megcsonkított ellenfél verejté-
kes, elzöldült arcát." A Párizsba szakadt költő látja illúziói szétfoszlását. 
Szenvedéseiben Arany Jánosékra gondol. „Két forradalom vetette ki magából : 
az elbukó francia, amit két nap előtt még vállalt, s a magyar, amit keveselt. 
A világeszme hontalanja lett ." Elfogják, három évet tölt a Sainte-Pélagie-ban. 
A decemberi államcsíny előtt az emigráns Teleki Sándor gróf Victor Hugo segít-
ségével kiszabadítja. Egy Segesvári Sándor névre kiállított útlevéllel Petőfi 
haza kerül és itthon elindul — a saját nyomdokain. Keresi Petőfit. Egy Óvár 
melletti fogadóban a falon látja a „sa já t " írását: „ I t t j á r t Petőfi Sándor 
1852-ben, Vízkereszt napján." Hallgatja a saját sorsának legendáját az embe-
rektől. Nem hisz senki az ő halálában. Végre Nagykőrösre megy Aranyékhoz. 
Arany az iskolában van éppen, az asszony fogadja. Néhány reális vonás i t t is 
pompásan rávilágít a valóságra. Arany azt mondja neki, hogy a költő elesett. 
De ezt a nemzet többsége nem hiszi, mert „egy nemzet nem élhet legendák 
nélkül". 

Már az idézetekből is látszik: erős írói készség világít bele Petőfi lelkébe 
és korának fájó hangulataiba. Erős, érdekes, tudást és készséget egyaránt 
ragyogtató munka ez a kis Petőfi-novella. Rubinyi Mózes. 

Kőhalmi Béla: Az ú j könyvek könyve. 170 író, művész, tudós vallo-
mása olvasmányairól, összegyűjtötte és bevezetéssel ellátta K. B. Gergely 
R. kiadása. 398 lap. 

A világháború utolsó éveiben, 1918-ban e könyv szerkesztője 87 ma-
gyar író, tudós vallomásait adta ki olvasmányaikról. Munkájának ezt a címet 
adta: „Könyvek könyve". Mosí, mintegy ú j kiadást szerkesztett e témával, 
ugyanazon címen. Azok közül, akik első könyvében nyilatkoztak, ma már 
csak 18-an szerepelnek újra, mintegy az utolsó 20 esztendő olvasmányairól 
adva számot, köztük : Babits Mihály, Hegedűs Lóránt, Oláh Gábor, Schöpflin 
Aladár és mások. A szerkesztő, akinek gondos körültekintése és nemes, tár-
gyilagos igyekvése minden dicséretet megérdemel, ezek nyilatkozatát műve 
17—53. lapjain közli ilyen címen: „Két évtized olvasmányai." Ezt megelőzi 
„A sok könyvű ember védelmében" című elmélkedés a szerkesztő tollából 
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(10—16. lap) és követi „A könyv és az ember" címmel 152 magyar író, 
tudós, művész nyilatkozata olvasmányairól, ábécé sorrendben (53—392. lap). 
Ezután három külföldi író nyilatkozatait olvashatjuk magyar fordításban, 
ezek: Aldous Huxley, angol, André Mauroie, francia és Robert Musil, osztrák 
író; „Olvasmány-statisztika" (395—397) és néhány, könyvekre vonatkozó 
idézet külföldi írókból, fejezi be a művét, amelyről annyit nyugodt lélekkel 
megállapíthatunk, hogy a legérdekesebb olvasmányok egyike. 

A szerző ezúttal kétezer írónak küldött felszólítást és 170-nek nyilatko-
zatát közölheti. Ha tehát a kötet anyagát vizsgáljuk, nemcsak arra kell figyel-
nünk, kik vannak benne, hanem arra is, kik nincsenek. Ez aztán a teljesség 
gondolatának még a látszatát is megsemmisíti, s így minden általánosító 
következtetés erejét gyengíti. Valóban egy szerkesztő akkor van a legnehe-
zebb helyzetben, ha igazában nem is szerkeszthet, hiszen a véletlenül vagy 
mások elhatározásából rendelkezésére bocsátott anyagot kell változatlanul ki-
adnia. Az i t t közölt anyag tehát rendkívül változatos. Különösen érdekesek 
olyan tudósok, írók nyilatkozatai, akiknek írói munkássága tárgyilagos ter-
mészetű lévén, alig van alkalmuk szubjektív megnyilatkozásokra. A folyó-
iratunkat érdeklő tudósok közül (hogy csak az egyetemi tanárokat említsem 
például) szerepelnek e kötetben tartalmas és elgondolkodtató nyilatkozataik-
kal: Birkás Géza, Császár Elemér, Hankiss János, Sík Sándor, Tolnai Vil-
mos. Korra tekintve vannak itt ebben a könyvben olyanok, akik már egészen 
a pályájuk végén vannak (ezeknek valóban lehet sok érdekes vallomásuk), 
de akadnak bizony itt szép számmal egészen fiatal kezdők is, akik önmaguk-
ról beszélnek. Nem ritka a 24 éves leány, vagy ifjú, aki 5—6 oldalon keresz-
tül mesél olvasmányairól s néha örömmel „emlékszik" arra, hogy „ifjú" 
korában (már tudniillik 18 éves korában) ez, vagy az ragadta meg. Ezek is 
érdekesek, s lehet, hogy valaha nagy pályák első ismertető forrásai lesznek. 
(Aja Isten, hogy úgy legyen.) Viszont egy 1879-ben született író arról elmél-
kedik, hogy őt „egy irgalmatlan Isten már túlkorán eltiltotta a gyönyörű 
halálos vétkek élvezeteitől" s azon búsul, mit kezdene aranyaival (ha vol-
nának) „melyekkel már nőket sem volna érdemes megvásárolnia". Ilyesmi 
azonban ritka ebben a kötetben. A mű végéhez csatolt statisztika olyan, mint 
az egész könyv: érdekes, de adatai „véletlen" anyagból alakultak. A leg-
többször említett író, aki hatott az i t t nyilatkozókra, Ady Endre (68-an emlí-
tik, Petőfi csak 30 említést kap); Ady után következik Tolsztoj 58, Doszto-
jevszkij 57 s csak ezek után Arany János 54 említéssel. Jókai hetedik helyre 
került (39), de vigasztalódhatik, mert e helyen együtt van az igazi „könyvek 
könyvével", a Bibliával. Jókai után következik Babits Mihály 36 említéssel, 
Mikszáth 20 említéssel — Freud mellé került, Benedek Elek pedig — Gerhard 
Hauptmann mellé (10 említés). 

A szépen kiállított könyv szedése gondos, alig akad benne sajtóhiba 
(például 46., 47., 145. 1) Rubinyi Mózes. 


