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Kosztolányi Dezsöné: Kosztolányi. Bp., 1938. Révai . 366 1. Alig két 
éve, hogy meghalt a magyar Parnassien egyik legnagyobb alakja s özvegye 
érdekes könyvben gyű j tö t t e össze mindazokat az adatokat , melyeket a meg-
boldogultról életük folyamán megőrzött , vele együtt á t é l t . A fiatalon el-
hunyt amerikai Jack London özvegye bá jo s visszaemlékezésben í r ta meg híres 
férje életrajzát, még monumentálisabb emléket állított halhatat lan hitves-
társának Dosztojevszkijné emlékirataiban. Irodalmunkban Mikszáth Kálmánná 
ra jzo l ta meg megható közvetlenséggel a „nagy palóc" sorsát és dicsőségét. 
Ezek a példák lebeghettek Kosztolányiné előtt is, amikor hozzáfogott jel-
lemző és őszinte életrajzának megírásához. Könyve azonban művészien föl-
dolgozott biográfia helyet t rendkívül értékes irodalomtörténeti adattár . Három 
részre tagolódik: gyermekkori napló, i f júkori levelezés és a betegség leírása. 
Az életrajzi vázlatban mindháromnak önálló élete van s ha nem is kapcso-
lódnak a főrészek egymáshoz, külön külön nagy értéket képviselnek. Ezeket 
a főalkotórészeket egyéb életrajzi ada tok kapcsolják össze. Részletesen r a j -
zolja a Kosztolányi-család fejlődésének történetét , megpróbálja az ősök vonásai-
ból is megmagyarázni férje jellemét. A gyermek szellemi életének kialakulását 
is igyekezett a fennmaradt adatok a lap ján rekonstruálni, azzal azonban adó-
sunk marad: miképen fejlődött ki, milyen lelki adottságok hatása a l a t t a 
gyermek Kosztolányiban a költő. Iskolázását is tá rgyal ja , majd naplótöre-
dékét teljes egészében közli 1900 októbertől 1901 februárig. Erős fényt vet-
nek ezek a lapok a f i a ta l költő lelki fejlődésére, érzelmi válságaira, babonás 
félelmeire, ideges vibrációira. Szellemi érdeklődésének korai kibomlása kísér-
hető nyomon ezekből a gyermekkori olvasmányi élményekből. Nagy a ha t á sa 
a környezetnek: a 48-as nagyapának és a tanár apának. Nem kevésbbé érde-
kesek egyetemi évei, amikor Négyesy stílusgyakorlatain összebarátkozik Babi t s 
M :hállyal és Juhász Gyulával. Levelezésük kiemelkedő darabjainak közlésé-
vel nagy szolgálatot t e t t a* 'Momtudománynak. mert ezekből a levelek-
ből alakul ki a század elején föllendülő modern magyar irodalom. Érdekes 
az a csodálatos rokonszenv, amellyel a fiatal Kosztolányi a hasonlókorú és 
félszeg költőtárs: Babi ts felé fordul. Kissé nagyobb részletességgel mondja el 
az özvegy megismerkedésük és szerelmük történetét. A sorok között érezni 
lehet, hogy a család nem nagyon ö rü l t a színésznő-feleségnek, de a köl tő , 
korlátlan és véleményt nemtűrő természetével könnyen tú l t e t t e magát az elő-
ítéletek korlátain, b á r csodálatos módon házasságáig is csak színésznő sze-
relmei voltak. Nagy előszeretettel v ise l te te t t a társadalom kivetett női, perdi-
tái i ránt , azonban valószínű, hogy ez nála Reviczkyes póz volt, amit fele-
sége is gyakran emleget. Annyira szeretett szerepeket megjátszani, gyakran 
a tükör előtt próbálva el azokat, hogy sokszor a legközelebb állók sem tud-
h a t t á k , igazi- vagy póz énjével állnak szemben. Ezt a vonásá t erősen hang-
súlyozza Kosztolányiné. Érdekes, hogy éppen Kosztolányi kifogásolta any-
nyira Ady pózait s t a r t o t t a kibírhatat lannak és „émelygősnek" azokat, ho lo t t 
Adyban ezek szerint sokkal több természetesség lehetett , mint benne volt . 
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Adyval szemben különben mindvégig érthetetlen gyűlölettel, sőt hálátlanul 
viselkedett. Ady soha nem bántot ta meg, A szegény kisgyermek panaszai-
ról, az ismeretlen költő meglepetésszámbamenő könyvéről ő í r ta az első szép 
bírálatot, őszinte szeretettel ragaszkodott hozzá és feleségéhez: „Ady Endre 
halálosan beteg. Mostanában többször izen érettünk. Látni aka r j a Didét, 
engem is. Eddig titkolt szeretetét most nem rejtegeti. Fakuló, tág szemével 
rajongással tekint költőtársa arcába." (226. 1.) 1929-i Ady-vitájában elvileg 
sok igazság volt, nviltan t á r t a föl azokat a ferdeségeket, melyek Ady köl-
tészetében lá thatók voltak, de tagadhatatlanul kiérzett engesztelhetetlen gyű-
lölete is s ez te t te írását sokak előtt ellenszenvessé. A feleség visszaemlékezései-
ben, mert hisz az „életrajz" inkább annak tekinthető, sok jellemző, intim 
részletét örökítette meg Kosztolányi életének: erősen patologikus jelenségek 
nála gyermekkori halálfélelmei, babonás hisztériái, önuralomhiánya, de nem 
látjuk eléggé tisztázva kommün alatt i szerepét sem, s beteg idegzetével igyek-
szik magyarázni pacifista magatar tásá t is. A könyv vége az író utolsó éveit 
eleveníti föl : hosszas betegségét, a stockholmi kísérleteket és tragikus halálát. 
Az író-feleség kétségtelen tehetsége, művészi fogékonysága i t t mutatkozik meg 
a maga erejében a legmegrázóbban. Dantei színekkel és erővel, a realizmus 
őszinte közvetlenségével vezet végig ezen a fá jdalmas kálvárián. Érzik, hogy 
a szenvedősorsú asszony szíve vérével, a szomorú élmények végzetes- hatása alatt 
tudta ily szemléletessé tenni ábrázolását. Valóban elérte azt a célt, melyért 
a könyv is íródott s amit férje annyiszor kért tőle, bemutatni mindenkinek, 
hogy mennyit szenvedett: „édes fiam, ne feledd el, mennyit szenvedtem. Említsd 
meg mindenkinek." A könyvnek azonban van egy igen súlyos szépséghibája: 
Kosztolányi utolsó felgyógyulásának története. A költő már a végzetes beteg-
ség depressziójának hatása a la t t cselekedett, — hiszen a hitves büszkén vallja 
egy helyen, hogy azelőtt soha nem volt hűtlen hozzá —, amikor ezt megtette. 
Megtörtént, de nem lett volna szabad ezt így, még az objektivitás látszatá-
val sem megírni. Senki sem lett volna enélkül szegényebb s a dolognak 
az a látszata, mintha a vetélytárs így akar ta volna megbosszulni azt, aki 
férjét megpróbálta tőle elrabolni. A számtalan kép, mely a költő életét gyermek-
korától végigkíséri ée a facsimilék nagymértékben emelik a könyv értékét. 

Kozocsa Sándor. 

Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső. Zalaegerszeg, 1938. 130. [4] 1., 
1 arckép. 

Doktori értekezésnek szánt komoly célkitűzésekkel induló tanulmány. 
A modern magyar líra legegyénibb hangú képviselőjének sikerült fejlődés-
rajzát adja. Majdnem teljesnek mondható anyaggal, mérsékelt t ap in ta t t a l dol-
gozta föl témáját . A kissé nagyképű „előtörténet és szituáció" című fejezet-
ben, a tulajdonképeni bevezetésben elég határozot t és találó vonásokkal jelöli 
ki Kosztolányi helyét irodalmunkban. A pályaképben sok új adato t kutatot t 
föl, kár azonban, hogy nem hivatkozik forrásaira. Ezután következik művei-
nek tárgyalása: lírája, az általános bevezetés u t án a verskötetek megjelenési 
sorrendjében a Négy fal között-tői (1907) a Számadásig (1935). Finoman 
elemzi ebben- a részben azt, ami a legjellemzőbb: versművészetét. Szokatlan 
frisseséggel használja föl Ady Kosztolányi költészetére te t t hatásának elemzésé-
nél nézete megerősítésére professzorának, munkája kéziratára te t t megjegyzését: 
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„Horváth János e tanulmány kéziratának a margójára, ahol Adynak Koszto-
lányira gyakorolt hatását egy általános célzás jelezte, a következő gondola-
t á t jegyezte föl: „Alt. több az Ady hatása, mint hiszik." A f iatal kutató 
ebben a fejezetben egészséges nyelv- és versesztétikai felkészültségről tesz bizony-
ságot. P rózá já t két részre osz t j a : lírai (Öcsém, Alakok, Zsivajgó természet) 
és tiszta prózára s ez utóbbiban a romantikus (Bűbájosok) és a klasszikus 
{A véres költő, Tengerszem) elemek kihangsúlyozása alapján választja el a 
könyveket s ezeken belül, mint a líránál is tet te , időrendi sorrendben tár-
gyalja. Szerencsésebb lett volna külön elemezni novella- és regénystílusát 
vagy témáit. Kár, hogy nem emeli ki azt, hogy erudició tekintetében a Kosz-
tolányi-próza fölötte áll a versnek. Drámai jeleneteinek is szentelt fejezetet, 
majd részletesebben elemzi az újságíró, a nyelvvédő működését, irodalmi (Ady) 
'és nyelvészeti polémiáit. Aránylag — jelentőségét tekintve •— kisebb teret 
szentel a műfordítónak, különösen dráma-fordításaival (Romeo és Júlia, Téli 
rege, Salome) bánik mostohán. A szerző nemcsak újabbkori irodalmunk tör-
ténetében bizonyítja be kellő tájékozottságát, hanem a külföldi irodalmak-
ból vett hasonlatai és példái is hivatott kutatóra mutatnak. Egyetlen kifogá-
sunk az, hogy pár lapon áttekinthette volna fejlődésszerűen az eddigi 
Kosztolányiról szóló irodalom kiemelkedő termékeit. Bibliográfiájában említ egy 
kéziratos Kosztolányiról szóló doktori értekezést, azonban nem á r t o t t volna 
jelezni azt , hogy melyik egyetemen készült. Könyvészeti összeállításai minta-
szerű teljességűek, kár hogy három részre szakí to t ta — művei, műfordításai, 
az íróra vonatkozó irodalom — s hogy az utóbbi hézagos, erősen váloga-
to t t , csak a neki tetsző cikkeket, tanulmányokat és bírálatokat vette föl. 

Az egyszerűen, de ízléssel kiállított könyvet a költő ismert arcképe 
díszíti. K. S. 

Schridde Éva: A magyar vezércikk első évei. Pécs, 1938. A Magyar In-
tézet Értekezései 24. 34 (2) 1. 8°. 

Az elméletileg jól megalapozott és általában jócszű munka az t a négy 
és fél esztendőt akarja megvilágítani, amit Kossuth Lajosnak köszönhet a 
magyar újságírás története. Sajnos, éppen a megvilágító anyaggal túlságosan 
gazdaságosan bánt a szerző. Egyes részletek pedig igazán megérdemelnék a 
behatóbb vizsgálódást (pl. a „Pesti Hirlap" és a „Világ" viszonya). Ered-
ményeiben így még nem eléggé meggyőző, s inkább egy nagyobb lélekzetű 
tanulmány előmunkálatait lá t juk a szerző jelen értekezésében. A problémák 
a szerző előtt világosak, reméljük, lesz ereje megoldásukhoz. —ry. 

Benedek Marcell: A magyar irodalom története. Számos képpel. Buda-
pest, 1938. 256 lap. Singer és Wolfner kiadása. Hornyánszky Viktor nyomdája. 

A szerző igen helyes vezéreszmével fogott hozzá munkájához: „A művelt 
közönség számára írt nemzeti irodalomtörténet az összehordott roppant anyag-
ból azt válogatja ki, ami t iszta képet adhat a nemzeti lélek irodalmi kifejezé-
séről az elmúlt évszázadokon á t . " 

A népszerű irodalomtörténet szerzőjének három főszempontra kell ügyel-
nie: legyen a stílusa vonzó, könnyed, egyéni; válogassa ki anyagát helyes 
ítélőerővel, egyenletesen, arányosan; méltatásaiban ne nézzen se jobbra, se 
balra, forduljon megértéssel minden irány képviselőjéhez. Benedek Marcell 
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eleget tet t ezeknek a követelményeknek, mert választékos hangon, teljes tá jé-
kozottsággal, költői megérzésed t á jékoz ta t j a olvasóit ezer esztendő lelki vilá-
gáról, úgy ahogy az íróink munkáiból kisugárzik. 

Idézetei nem a megszokott, mindenkitől túlságosan ismert, eléggé meg 
is únt prózai és verses részletek. Kevésbbé mondhatjuk el ezt a könyv kép-
anyagáról. Igaz, hogy mindig vannak olyan hagyományos, nagyértékű képekr 

hogy mellőzésük súlyos hiány volna egy képes irodalomtörténetben, de ezek 
mellett minden il lusztrált munkának bőséggel kell meglepően új ábrázolásokat 
is hoznia. B. L . 

Németh László : Berzsenyi. Kul túra és Tudomány. Franklin Társula t . 
Budapest. 114. 1. 

A szerző az ú j magyar irodalmi élet egyik közismert és kétségtelenül 
nagyon tehetséges t ag ja . Kritikus (a legutóbbi időkig sa já t folyóirata volU 
a Válasz, amelyet csaknem véges-végig maga írt), regény- és drámaíró (az idén 
a Nemzeti adta elő Villámfénynél című darabját). Ez a könyv tanulmány, 
érdekes ötletekkel, eredeti meglátásokkal, bántó elírásokkal és igazságtalanul 
egyoldalú hadakozásokkal. Hat fejezetből áll, szép címekkel. Nem értjük, miért 
nincsenek ezek a kcnyv vegén tartalomjegyzékben „ódivatúan" összegyűjtve: 
/. Sopron ellenében. II. Ember a műhelyben. III. Nikin és Széphalom. IV. össze-
omlás. V. önigazolás. VI. Kiaknázatlan. 

A jobbra-balra terjengő tanulmány menetéről e fejezetcímek jó tá jé-
koz ta tás t nyújtanak. A szerző gondosan olvasta Berzsenyit és a reá vonat-
kozó irodalmat, a k a p o t t adatokat nagy stiláris készséggel fordítgatja visszá-
jára, s hogy őt kövessük freudi módszerében, úgy látszik, ezért haragszik for-
rásaira. Nagyon lenézően beszél róluk, „a hivatalos irodalmárok rosszhiszemű-
ségéről". Szinte kedvetlenül mondja, hogy „a Berzsenyi-ház padlását felkutató 
kiadó ma is talál nemcsak Berzsenyi könyvtárában i t tmaradt munkákat, de 
kiadatlan Berzsenyi-verset is", ám a kiadó nevét, az Akadémia kiadványát, 
meg sem említi. S ezek még jobban járnak, mint „Berzsenyi életírói", akik 
a könyv néhány lapján kapnak keserű szemrehányásokat és lenéző kifakadáso-
kat . Egyébként ő az egész Berzsenyi-irodalomból a legjobbnak Füst Milán 
tanulmányát t a r t j a , ez hát Berzsenyiről „a legszebb s legárnyalatosabb" 
méltatás. De pofozza az új Nyugatos rajongást is, amely „a niklai bölcs-
ből is Nyugat-agi tá tor t csinált". Jobbra-balra verekszik s könyve végén mély 
megilletődéssel ismeri be, hogy a könyvére fordított esztendő legnagyobb ered-
ménye, hogy ő — már mint a szerző — Berzsenyit nemcsak nagy költő-
nek, de nagy taní tónak is látja. S utolsó mondatában (fontosnak t a r t j a a 
szerző megjelölni, mikor írta, oda is nyomtatja, 1937 május) megállapítja, 
hogy a tanulmányszerző és hőse közö t t tragikus з kapcsolat: mindketten 
akkor jutnak fel a hazai gondok közt nyűgölődve a hozzájuk méltó „lehető-
ség kilátóhelyére, amikor késő már". 

E szerény lírai ellágyulásban kihangzó kötet a Berzsenyi-irodalomnak 
kétségtelenül problematikus részéhez tar tozik. Sok helyen igazán emberi közelbe 
hoz bennünket a költőhöz. Jó a család eredetének elemzése. Igen jó a Ber-
zsenyi-versek kronológiája megállapításának kísérlete. Kazinczy („a mi nagy 
finnyásunk") jellemzése rikító, de sokhelyt talál. Az apa jellemzése: „dip-
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lomájára ügyvéd volt, foglalkozására gazda, világnézetre sztoikus, családi álla-
potára basa". „Egymag ember." Közismert, úntalan ismételt Berzsenyi-
idézeteket („az én első szeretőm az én karjaim között elalélt") éles elem-
zéssel való értékére szállít ie. Jók a korjellemzései. „Nálunk Magyarországon 
a Martinovics-összeesküvés volt a nagy fordulat, mely a régi jozefinista 
gárdát szétszórta, demokratákból klerikálisokat s titkos forradalmárokból újult 
királyhíveket csinált." Jó az, amit a szabadvers divatjáról írt, hogy a 
„rímes századok után a szabad vers sok tekintetben a csömör gyermeke". 
De a következő lapokon józan ítéletét elhomályosítja az eredetieskedés dühe. 
Berzsenyinek még volt érzéke régi tagoló verselésünkhöz. „Ez a vers nem 
volt az a határozott szótagszámú ütemekben doboló lovasfogat, amivé az 
Arany-iskola merevítette." Szellemes az az érdekes megállapítása, hogy a 
Magyarokhoz című ódában említett sybaritaság voltaképen a jozefinizmusra 
vonatkozik. A szerzőt Berzsenyi Egy leánykához című versének utolsó sorai 
úgy elragadják, hogy felkiált: „Balassán kívül egész irodalmunkban nincs még 
egy férfi, akinek a szájában, ha nőről szól, a szó így felragyogna és remegne". 
E percben nyilván úgy jár t , mint a tőle annyira megvetett biografusok, bele-
esett a biográfiái túlzás közismert betegségébe s nemcsak Petőfiről feled-
kezett meg, hanem tán imádott Adyjáról is. Viszont érdekes megállapítása, 
hogy Kazinczy eredetileg a Fohászkodást is ki akarta hagyni a Berzsenyi-
kötetből. A 89. lapon az ihletet így magyarázza: „A poétái anyagot csak 
vérbő szervekkel lehet magunk alá gyűrni, akár a nőt, az agynak ez a 
létünk mélyéből felszálló erekciója az ih le t " Németh László Berzsenyit egy 
„lobbanó-konyuló ihletritmus"-sal jellemzi. íme az erotikái alapon fejlett szép-
lélektan egy csodás hajtása. S míg a megbántott költő összeomlását tragiku-
san mély szavakkal jellemzi, Kölcseyről, Aranyról, egyetemi tanárainkról újság-
írósan üres, csúfondáros szavakat bök ki. A millenium: hülyeség. Arany „világ-
félelmében és undorában a nemzeti klasszicizmus című vállalkozást hallgató-
lag cégjegyezte". Gyulai úgy védte Berzsenyit, mint az egyetem, mely Ber-
zsenyi minden páratlan szemeszterben eltemette. Saját koráról műve végén azt 
írja, „hogy abban a társadalmi korhadás, mint bonthatatlan szentség védetett". 

Ennek a könyvnek körülbelül a felét tűzbe kellene vetni, a másik felét 
rendesebben átírni, az idézeteket, utalásokat európaibb formában beállítani 
s akkor kapnánk egy új tanulmányt arról a niklai bölcsről, aki életében sokat 
szenvedett, de úgy látszik, halála után is irigylik a nyugalmát. Gy. E. 

Baránszky-Jób László: A magyar széppróza története szemelvényekben. 
(A tanítás problémái. 18. sz. Szerkeszti Vajthó László.) Budapest, Kir. M. 
Egyetemi Nyomda. 558 1. 

Nagyon becses irodalomtörténeti segédkönyv ez a kötet. Egybeállítója 
azt tűzte maga elé, hogy szépprózánk fejlődésének menetét gondosan össze-
válogatott szemelvényeken szemlélteti. Tehát nem a fejtegetéseken, hanem az 
olvasó megfigyelésén van a hangsúly. Irodalomtörténeti és esztétikai tanulsá-
gokra akar eljutni, de úgy, hogy a könyvnek olvasója necsak a levont ered-
ményeket lássa, hanem a fejtegetővel együttesen észrevegyen és megállapítson 
minden megfigyelésre érdemes dolgot. Alapjában tehát metodikai vezető: jelentő-
sége is elsősorban ez, mert példát ad a magyar tanárnak, hogyan kell szem-
léltetni és miként kell tanulságokat levonni. 
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Stílustörténeti áttekintéssel kezdi. Tíz fejezetet vesz föl : a kódexirodalom, 
a XVI. század s t í lusát , a barokk stílust, a széppróza megszületését, a roman-
tikus novellát és regényt, a kiábrándult romantikái, a magyar humor művé-
szetét, a lélektani realizmust és újromantieizmust, az impresszionizmust és 
végül az expresszionizmust. Már az első. korszakok szemelvényeihez is fűz 
néhány érdekes megfigyelést, de egyre finomabb és találóbb a kísérő szó, men-
től közelebb ju t az igazán művészi próza szépségeihez. Példaszerű a Kemény 
Zsigmondról, Jókairól , Herczegről í r t részlet. Baránszky—Jób egyéniségére 
jellemző, hogy nem akar mindenáron ú j a t mondani; sőt éppen arra törek-
szik, hogy a helyes megállapításokra építse a maga szemléltető munkáját . 
De korántsem a régi megállapítások ismétlését kapjuk a könyvben: érdemes 
megfigyelni, milyen finom érzék építi tovább Keményről szóltában Péterfy 
mélyreható fejtegetéseit. Kemény nyelvének sajátos szépségét, különösen a 
leírásokban, lélekrajzban, meggyőző szemelvényeken mu ta t j a be. A szellemes 
megfigyelő muta t rá például annak a jellegzetességére, miként udvarol Timár 
Mihály Noéminek. Egyszeriben átérzi a tanuló is Jókai humorát „Az ú j földes-
úr"-ból vett példán. Mikszáth írásának élő nyelve és e nyelvben Mikszáth 
lelke kitűnően megvilágosodik a könyv példáin. Gárdonyi realizmusában az 
iró lelkét pompásan fe l tár ja . Herczegről ezt í r ja . „Jókai és Mikszáth min-
dent el tudnak hitetni; Herczegnél nem kell elhinnünk semmit. Minden felől 
megbizonyosodhatunk." Külön értékű tanulmány a kötetben a magyar impresz-
szionizmus és expresszionizmus szemléltetése. Józanság, történeti mérséklet, 
finom megértés van e fejeztekben. 

A könyv másik fele a regény szervezetében m u t a t j a be a fejlődést. 
A leírással kezdi, azután a párbeszédet, jellemzést, kor ra jzo t szemlélteti, 
a Kártigám kezdetlegességétől Móricz Zsigmondig, Tamási Áronig. Mindenütt 
érezteti, hogy a műfaj i fejlődés és a nagy egyéniség mit jelent. Példái gondos 
keresés jól megválogatot t eredményei. 

Irodalomtörténeti képet ad a műfa j fejlődéséről; de ezen az úton reánevel 
az irodalmi szép megismerésére. Bb. 

Berzsenyi-kiadványok. (1. Berzsenyi Dániel verseinek kiadatlan ősszö-
vegei. — 2. Berzsenyi Dániel ismeretlen és kiadatlan levelei.) Kiadta, beveze-
téssel és jegyzetekkel e l lá t ta : Merényi Oszkár. Budapest, 1938. A M. Tud. 
Akadémia Irodalomtörténet i Bizottságának Kiadása. X V I . és 91, illetőleg 
121 lap. 

Az a szorgalmas kutatás , amellyel Merényi Oszkár nemrégiben sa j tó 
alá rendezte Berzsenyi verseinek kritikai kiadását, még ké t érdekes kötetet 
hozott létre. Az elsőben — ha a kissé homályos bevezetésből jól értjük — 
Berzsenyi eredeti kézírásából teszi közzé azt a versgyűjteményt, amely Kis 
•János út ján került Kazinczyhoz kiadás céljából. A közlés alapjául szolgáló 
kézirat — úgy látszik — az Akadémia könyvtárában M. írod. Lev. 4. r. 
44. szám a l a t t van. Nem á r t o t t volna ezt a bevezetésben jelezni. Maga 
a szöveg éppen Merényi kritikai kiadásának jegyzeteiből ismert; o t t ugyanis 
már közölte a k iadot t szövegtől való eltéréseit ennek a kéziratnak. A kiadás-
nak mégis két jelentősége van: az egyik a kegyelet, hogy végre a maga ere-
deti szövegében is napvilágot lássanak ezek a versek; a másiknak Merényi azt 
lá t ja , hogy e szövegekből a tájnyelvi Berzsenyi lép az olvasó elé. Nem sza-
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bad azonban elfeledni, hogy azért mégsem ezek az igazi Berzsenyi-költemények; 
Berzsenyi poétái nagysága azokban a módosí tot t szövegekben van, amelyek 
bizonyos érés u tán kerültek a nyomdába. Függelékül a kiadó közli A magyarok-
hoz című óda győri kéziratos szövegét; ennek a közzététele a kr i t ika i kiadás-
ban lett volna helyénvaló, de i t t is örömmel üdvözöljük. Érdekes e lejegy-
zésben az a régi megjelölés, amely a versből három szakot Kazinczyénak 
mond. 

Becsesebb és kívántabb a második kötet szövegtartalma: Berzsenyi leve-
leit kapjuk i t t , azoknak kivételével, amelyek úgyis könnyen hozzáférhetők 
Yáczy Kazinczv-kiadásában. Tudjuk , hogy Merényi a teljes gyűjteményt sze-
rette volna nyújtani, s nem r a j t a múlt, hogy kötete csonka, bevezetésének 
10—13. lapján azonban időrendben közli az összes eddig ismert levelek pon-
tos jegyzékét. El kell ismernünk, hogv nagyon szép gazdagodást hozot t Meré-
nyi ku ta tása ezen a téren. 15 eddig ismeretlen és 26 eddig kiadat lan Berzsenyi-
levél kerül i t t az immár megjelent 39 levél mellé. Olyan gyarapodás ez, amely 
minden elismerést megérdemel a lelkes gyűjtő munkájára . Maga a gyűjtemény 
csak a Döbrenteihez írt levelekben nem tud teljesen hiteleset adni, ha azoknak 
szövege Döbrentei közlésén kívül sehonnan sem ismeretes, mert Döbrentei a 
közléskor nagyon szabadon b á n t a Berzsenyi-levelekkel. Egyebekben gondos, 
lelkiismeretes szövegközlés. Tagadhatat lanul színezik azt a képet., amely 
Berzsenyi emberi egyéniségéről bennünk eddig élt. Csak két pé ldá t : a Dukai 
Taká ts Judi thoz írt levél (1614. júl. 5.) t isztázza a költő viszonyát a poéta-
asszonyhoz — bár jellemző, hogy maga a kiadó is túlozza a kapcsolat fontos-
ságát ! —, míg a függelékben közölt két levél a diák-Berzsenyiről nagyon érde-
kesen egészíti ki Berzsenyi önvallomását. Köszönjük a szorgalmas kiadónak 
ez t a becses levélgyüjteményt. A. Zs. 

A. Fr . Gombos: Catalogue Fontium Histór iáé Hungaricae aevo ducum 
et regum ex stirpe Árpad descendentium. Ab Academia Li t terarum de Sancto 
Stephano rege nominata editus. Budapestini, MCMXXXVII . Tomus I I . (D-N.) 
813—1715. p. 

Árpád-házi uralkodóink történetének ez a gazdag forráskiadványa az 
előttem lévő második kötetében 2216 címszót vonultat el szemeink előtt. 
A számbavételről és a közlés módjáról nem kell külön megemlékeznem; az tel-
jesen hív marad az első kö te t már ismertetett eljárásához.- Anyagának gazdag-
ságáról csak ismételni lehet, ami t az első köte t rő l mondottunk: szinte káp-
ráz ta tó bőségben ontja a becses történeti forrásanyagot. A közlésben a kiadó 
bizonyos válogatással jár e l : vannak források, amelyeket teljes egészükben 
lenyomat; vannak, amelyeknek csak a tartalmi ismertetését (kivonatát) adja; 
és vannak olyanok, amelyeknek csak jelzi valami megbízható közlési helyét. 
Ahol a forrás egy-egy mondatával szolgáltat a magyar történethez ada to t , ott 
megelégszik e mondatok k i ragado t t közlésével. A közlésben ta r ta lmi , nem 
filológiai hűségre törekszik. A címeket azonban összes ismert változataikban 
számontart ja , hogy a ku ta tó a címszavak u ta lása alapján megtalálhassa a 
keresett közlést. Kár, hogy a címszavak nyomásában az utaló és a regisztráló 
közöt t nincs semmi különbség. Nagy értéke a kiadásnak a forrásérték meg-
határozására vonatkozó egy-két mondat. Pl. Ekkehardus Uraugiensis abbas 
címszó szövegközlése a l a t t : „Tantum ab a. 1065 proprie relata, cetera ad 
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verbum ex notis fontibus (Liudprandi Antapodosis, Chronicon Wirziburgense, 
Annales Widukindi) recepta. Auctor ex proprietate compositionis suae ad 
easdem res tractandas denuo iterum a tque iterum revert i tur ." Ezek az apró 
jegyzetek muta t ják a legjobban azt a rengeteg munkát, ami e forráskiadásban, 
gyűjtésben és összevetésben rejlik. 

E két kötet lapozgatása azonban nem ad mindig tá jékoz ta tás t a meg-
válogatás okáról. B. Margit legendájának magyar szövegét pl. teljes egészé-
ben ú j ranyomat ja (bár nem a legjobb szöveget, a Baros Gyu la új közlését!), 
viszont Szent László legendáját csak jelzi az Érdy-kódexben, sőt még törvé-
nyeinek is csak utal a kiadásaira. I rodalmunkat közelről ér intő nincs is több 
a kötetben a Margitdegendánál. De éppen ennek a közlése is jellemző Gombos 
Albin forrásközlő el járására . A címszó ez: „sz. Margitnak, IV. Béla király 
leányának élete, a mely igen tsudálatos. Ráskay Lea másolatában 1510-ből, 
X I I I . századból való eredeti után." E z u t á n jelzi a legenda kiadásait, a kéz-
irat lelőhelyét, és u ta l a Ferrarius-féle la t in „fordításra". A közlésben magá-
ban zárójelek akadnak elénk, s ezekről a szöveg végén ezt a magyarázatot 
kapjuk: „Par s asterisco signata deest in ms. Leae de P a s k a . " De hogy ezeket 
honnan veezi és miért közli, ha a címszóban a Ráskay Lea másolatát ígérte, 
arravonatkozólag nem ad felvilágosítást. Pedig nem egyes mondatokról van 
szó, hanem mindjár t az elején harmincat meghaladó sorról. Kár, hogy az 
ilyes apró különösségek zavarják a kiadás használhatóságát. Az is kár, hogy 
a legenda forrására vonatkozó megállapítások nem kaptak helyet. 

Néhol nem l á t j a az ember az okot , ami az illető forrás-szakaszt fel-
vétette. Pl. a Miracula S. Apollinaris (3723.) szövegének elején nem találom 
meg a magyar vonatkozás t ; o t t t. i. csak ezt olvasom: „In Burgundiáé par t i -
bus, in pago Divionense, praedicti mar ty r i s nomini consecrata habetur ecclesia, 
distans plus minus a praedicto castro milliards duobus: in eminenti u t ique 
colle eiusdem castri, in parte oriental i, in fundo, cognomcnto Aquiliaco." 
Másut t az ilyest a helynév későbbi előfordulásakor egyszerű zárjeles utalás-
sal helyettesíti! 

Nincs jelzése annak sem, honnan való Bölcs Leó közölt szövegének ide-
csatolt latin fordítása. É s ha egyéb idegennyelvü szövegek latin fordí tás 
nélkül kerültek e gyűjteménybe, viszont a magyar fordítások e Leó-részlet- cím-
szava u tán úgyis jelezve vannak, volt-e ezükség erre a lat in fordításra? 

Mindez azonban apróság a mellett a haszon mellett, ami t az Árpád-kori 
magyar történet forrásainak megismertetésével Gombos Albin a magyar tör-
ténettudománynak e kiadásával t e t t : há la illeti ezért a szinte emberfeletti 
munkáér t ! A. Zs. 

(iacs B. Emilián : Szoszna Demeter György kéziratos énekeskönyve. 
(1714—15.) Pannonhalma. 1938. (Pannonhalmi Füzetek. 20.) I l l lap. 

Szoszna Demeter énekeskönyvére a figyelmet Rupp Kornél hívta fel, de 
pontos megismertetése máig késett. Pedig a Boldogasszony anyánk benne sze-
replő szövege sokak érdeklődését fo rd í to t t a feléje. E sorok í rója is azért kereste 
fel ha t évvel ezelőtt Pannonhalmát, hogy a helyszínén tanulmányozhassa a 
becses kéziratot, de a sa já tos magyar viszonyok lehetetlenné tették átvizsgálá-
sát , mert a becses énekgyüjtemény éppen az egyik távollévő főiskolai tanár Író-
asztalának fiókjában rej tőzöt t , öröm nekünk, hogy végre gondos bemutatása 
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mégis elkészült, a bencés-rend egyik f iatal tagjának doktori értekezéseként. 
Ebből megtudjuk, hogy a kézirat 422 magyar, 4 latin éneket és 4 apró prózai 
szöveget tartalmaz, összeírójáról — nevénél többet nem tudunk. Az sem bizo-
nyos, bencés volt-e. Az összeállítás forrásai : Szegedi Lénár t , Kájoni János, 
Illés István, Náray György, a protestáns Ács Mihály és Gönczi György, de 
használhatot t ezeken kívül más forrást is. Gyűjteményében vannak szövegek, 
amelyek magának Szosznának átdolgozását sejtetik és k. b. 56 ének, amely elő-
ször i t t kerül elő. 

A kéziratos gyűjtemény tartalmából legérdekesebb a Boldogasszony-
anyánk kezdetű ének. A Szosznánál ta lá lha tó lejegyzés azért fontos, mert a 
versfők nevet adnak: BONIFACIUS. Ennek az éneknek legközelebbi lejegyzése 
a Bocskor-daloskönyvben található, nem sokkal 1739 utánról. Gacs dolgozata 
egybeállítja az ének összes ismert vál tozatai t . A Szoszna-változat alapján Lan-
csics Bonifácot sejti szerzőnek. Az értekezés végén közli a csak Szosznánál és 
legelőször Szosznánál elénk kerülő énekeket. 

Mintaszerű gondossággal, becsületes utánanézéssel készült dolgozat. 
A. Zs. 

Rózsa Ilona : Gerhard Hauptmann a magyar irodalomban. Budapest, 
1938. 54 lap. 

A kis értekezés számot ad arról, hogy szerepelt Hauptmann a magyar 
színpadon, milyen fordításai vannak és mit í r t róla a magyar krit ika. A kis ta-
nulmány egyetlen értéke a könyvészeti összeállítás. Hauptmann hatásá t a kö-
vetkező magyar íróknál l á t j a : Bródy Sándor (Dada), Molnár Ferenc (Liliom), 
Lengyel Menyhért (Nagy fejedelem, A hálás utókor), Szilágyi—Lenkei (Májusi 
fagy). Bb. 

Sövény Aladár: Garamszegi Géczy István. Budapest, 1938. 35 lap. 
A kis tanulmány át tekint i Géczy életét és negyvenhat darabjá t . Rövid á t -

tekintésének csupán számontartó jellege van : sem az irodalmi kapcsolatokra, 
sem a korviszonyok ha tására reámutatni nem tud. Egyetlen érdeme a biblio-
gráfia Bb. 

Szirmay Mária : Párizs a magyar sajtó tükrében. (1900—1914) Buda-
pest, 1937. (Bibliothèque de l ' institut français a l'université de Budapest, 33.) 

64 lap. 

A dolgozat gondosan beszámol arról, hogy muta t t a be a magyar sa j tó 

a háború előtti években Párizst . Ezzel valamelyes adalékot n v u j t a magyar 
lélek formálódásának kérdéséhez. Részletkérdést tűz maga elé, áttekintésében 
orősebb hangsúllyal azok a sajtóorgánumok szerepelnek, amelyeknek bizonyos 
érzelmi közösségük volt a párizsi szellemmel. így aztán alapjában egyoldalú. 

Bb. 

Medvei Emma Margit: Budapest a magyar szcpprózairodalomban, külö-
nös tekintettel az 1830-as és 40-es évekre. Budapest, 1937. 37 lap. 

A rövid kis e lmefut ta tás alapjában semmi ú ja t nem ad. De néhány jel-
lemző mozzanatra u ta l a mult század folyóiratainak Pest-bemutatásaiban. 
De nem elégszik meg a címben említett időszakkal, hanem Jókairól, Gyulai 
Pálról, Ambrus Zoltánról, Herczeg Ferencről, Molnár Ferencről is mond egy-
két mondatot. Tudományos értéke nincsen. Bb. 
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Lorenz Károly : Munkácsy János. Budapest, 1937. 49 lap. 

A mult század második negyedének ez az érdekes íróembere megérdemelte, 
hogy önálló tanulmányban vegyék számba munkásságát. Szerzőnket a terü-
leti megszállás megakadályozta abban, hogy kimerítő életrajzot adjon, de gon-
dos u tánjárássa l szedett azért össze mindent, ami az életrajzírónak mégis 
rendelkezésre áll. Így az tán módja van néhány tévedés eloszlatására is. Nagyon 
helyesen, Munkácsy színmüveit vizsgálja a legbehatóbban, és i t t néhány nagyon 
jó megfigyelése van. Kis tanulmányával becsületes munkát végzett. H. M. 

Dobó Sándor: Petőfi költészetének zenei vonatkozásai. Budapest , 1938. 
30 lap. * 

Az apró füzetben megjelent tanulmány nem mond ú ja t ; a Petőfi-dalok 
népi továbbélését alig ismeri. De az egyebütt elmondottaknak ügyes és értel-
mes összefoglalása. Végső megállapítása ez: „Harsányi Zsolt az „Üstökös"-ben 
í r j a : A vers az ember álma, hogy Istennel rokon. Petőfi egész költészete 
érezteti ezt, hiszen maga mondja : Szentegyház keblem belseje! Ebből a leg-
nagyobb nyomorúságok közt is ideálisnak megmaradó lélekből olyan dalok 
fakadtak, amelyek éltető napsugárként tova fejlesztették a magyar muzsi-
kát is." Az t hiszem, ez az idézet is mu ta t j a , hogy tudományos értéke nincs 
a tanulmánynak. H. M. 

Székely Anna Klára : Báró Kemény Zsigmond művészi felfogása és kri-
tikai álláspontja. Esztergom, 1938. 79 lap. 

A dolgozatnak ez a célkitűzése: „mi volt K. felfogása a költészet hiva-
tásáról, miben l á t t a a költő jelentőségét, milyen kritikai ál láspontot foglalt el, 
milyen esztétikai nézeteket h i rdete t t tanításaiban, mi volt a véleménye a tra-
gikumról, milyen álláspontot foglalt el Kemény a művész, az ember és az 
emberiség nagy kérdéseivel szemben." Gondosan végigolvasta t ehá t Kemény 
Zsigmondnak minden megjelent írását, á t tanulmányozta a Keményre vonat-
kozó irodalmat, és az így nyert ismeret a lapján próbál megfelelni a maga 
elé tűzöt t kérdésre. Igaz, hogy Zord idők című regényéről beszél (14. 1.), 
de elismerhetjük komoly szorgalmát. Ez az érdeme; már a kísérő megjegyzések 
közt furcsa is akad. Például Kemény regényelméletéről szóltában ezt í r ja : 
„A regényíró kötelességeit megállapítva hangsúlyozza, hogy a szépműtani 
követelések puszta kielégítése nem elég, megkívánja a költői ihlettségen kívül 
a filozófiai mélységet, a fogékonyságot a finom részletek megfigyeléséhez, az 
olvasottságot. Ma — teszi hozzá — a maga egészében nem fogadhatjuk 
el ezt a felfogást, mert a mostani gazdasági helyzet nem teszi lehetővé min-
den regényírónak, hogy olyan társadalmi életet éljen, mint Kemény, aki ala-
pos pszichológiai ismereteit olvasmányain kívül társadalmi életének is köszön-
hette." Mintha Kemény a társadalmi életben l á tná a forrás t ! Végső meg-
állapítása, hogy Kemény művészi világnézete doctrinaire és sok tekintetben 
passzív irányú, reflexiós tendenciájú. Ennek a típusnak a regény a leg-
megfelelőbb művészi forma. De ebből a világnézetből, költői életfelfogásának 
és általános világnézetének határozatlanságából, ingadozásából magyarázza 
Kemény regényeinek két jelem ző oldalát: t ragikus voltukat és formátlan-
ságukat. K. B. 


