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szebb az a rész, mely Zsuzsannának az 
egyházi és világi élethivatás közti küz-
delmét rajzolja s az utóbbi javára 
dönti el anélkül, hogy amaz valamit is 
veszítene. Ide sikerülten szőtte be 
Sepsi Laczkó Máténak, Lorántfy Zsu-
zsánna első tanítójának néhány isme-
retlen vallásos költeményét. Ez a 
krónika egyébként a korrajz tekinteté-
ben is számos becses adatot szolgál-
tatott szerzőnknek, így például az 
1588. vásárütés részleteit. Egyáltalán, 
igyekezett a kornak lehető sokoldalú 
képét adni : látjuk mindenekelőtt az 
akkori vallásos életet, a protestáns 
egyház szenvedéseit — a regény ideje 
1605, egy évvel a Bocskai-félé bécsi 
béke előtt — az iskolázást, a búcsút és 
vásárokat, temetést és esküvőt, a 
kuruzsló borbélyokat, a békés és ha kell, 
harcos polgárságot. A pataki várnak is, 
Zsuzsánna családi fészkének s a cselek-
vény főszínterének részletes rajzát 
kapjuk. 

Mindé leírások történelmi tekintet-
ben kifogástalanok, de legtöbbször el-
nagyoltak, színtelenek a kellő részletek 
hiánya miatt. Sok bennük, mint az 
események elbeszélésében s a személyek 
rajzában is, általán az egész mü inven-
ciójában a sablonszerű, a konven-
cionális. Azonban ezek ellenére is 
sikerült a szerzőnek eléggé érdekes és 
kétségtelenül tanulságos, valláserkölcsi 
tekintetben buzdító hatású olvasmányt 
adni híveinek kezébe. Élvezhetővé 
teszi könnyen gördülő, folyékony stí-
lusa is, valamint a könyvnek szép 
kiállítása, jó papirosa, tiszta nyomása, 
mely a kecskeméti Hírlapkiadó rész-
vénytársaság nyomdáját dicséri. 

Zlinszky Aladár. 

Madách-breviárium. Néhány elvi kér-
dést mindjárt kiindulóban tisztáznunk 
kell. A breviárium abban a formában, 
adogy a modern európai irodalmakban 
megjelenni látjuk, nem kialakult iro-
dalmi műfaj. Bizonyos jellemző, lénye-
gét meghatározó tulajdonságok azon-
ban felismerhetők rajta. Latin tradíció-
jának és közelebbi céljának megfelelően 
többnyire egy egész életműnek adja ki-
vonatát, gondolati foglalatát mind-
annak, mit egy-egy író és munkássága 
jelent. De amellett, hogy mint aféle 
«bevezetés» vagy «összefoglalás» az író 
szellemvilágáróf tájékoztat, eredeti 
alakjában is bemutatja mindazt, ami 
ebből az író egyéniségére jellemző s 
formai szempontból el nem múló ér-
tékű kifejeződés. 

Ez az utóbbi tény egy szélesebbkörű 
irodalmi ággal hozza kapcsolatba : a 
«szemelvények», «anthológiák», «pages 
choisies»-k csoportjával. Ez a rokonság 
a breviárium tulajdonképeni szerepére 
is közelebbi világosságot vet. A szemel-
vények, mint a breviárium maga is, 
«másodlagos» irodalmi műfajok, a 
kritikai kiválasztás s irodalmi megőrzés 
és közvetítés termékei. Azokat a része-
ket fűzik össze, melyek, befejezett fejlő-
dése révén, az írót gondolati és formai 
szempontból a legmaradandóbban kép-
viselik. Mentől gazdagabb virágzású 
valamely irodalom, megjelenésük an-
nál szükségszerűbb. A távolodó mult 
nem élhet tovább a jelenben a maga 
egész anyagával, de szellemi tartalmá-
val élnie' kell, hiszen ez szabja meg a 
jelen egész mivoltát. A múltnak ebben 
a «leredukálásában» és eleven részének 
kiválasztódásában a természetes ki-
válogatódás mellett a mesterséges ki-
választás is szerephez jut. Az utóbbi 
a szemelvények és rokon fajtáik révén. 
A kisebb írók és a nagy írók könnyebb 
munkái az idő rostáján hullanak ki. 
Sok munkát a változó irodalmi ízlés 
és irodalmi divat borít feledésbe. Ezek-
ben az esetekben még nem szerepel a 
tudatosan alkalmazott kritikai szem-
pont. Ennek fellépését szükségszerűen 
más körülmények határozzák meg. 
Évszázadok óta végtelen sorokban 
évről-évre kötetbe gyűl az emberiség 
roppant szellemi kincse. És az apák 
nemzedékét fiúk váltják fel, akik erő-
sebben érzik a világirodalmi, nagy 
szellemi közösségbe tartozást s növekvő 
érdeklődéssel fordulnak a külföldi iro-
dalmak s azok újabb termékei felé. 
A múltból még olvasott anyagra egyre 
kevesebb idő és kisebb érdeklődés ma-
rad. Mindig több és több író esik ki 
az irodalmi érdeklődésből és emlege-
tésből. Egész életművekből csak vé-
kony kötetek élnek tovább, csak lapok 
és mondatok nemrégen még sokat-
olvasott könyvekből, míg — kor korra 
múlván — ezek egy részét is ki nem 
szorítja az előtörő új és legújabb iro-
dalom. A tudós kutatás és a szaktudo-
mány természetesen mindig új érdek-
lődéssel fordul az egész mult minden 
terméke felé, de az olvasóközönség nem 
követheti útján. Ezen a ponton kap-
csolódik be a mult megtartásába a kri-
tikai kiválogatás. Feladata nehéz. Nem-
csak a múlt egészéből kell kiválasz-
tania azokat az irodalmi jelenségeket, 
melyekben a korszakok és törekvések 
tetőződnek. De egy-egy jelenség körén 
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belül is azokat a részleteket, melyek 
azt sub specie aeternitatis el nem múló 
értékekként képviselik. S mindezt oly 
egységbe kell foglalnia, hol minden 
résznek megvan a maga helyzeti ener-
giája, mely a részben is megsejteti azt 
a végtelenül többet, melyből vétetett. 
A breviáriumok és szemelvények csak 
így érhetik el céljukat, hogy mind-
azokat az értékeket egybefoglalják, 
mik — szűk idejében — saját valójá-
nak megismerésére és magasabbrendű 
lelkiéletre nevelhetik az egymás nyo-
mába lépő nemzedékeket. 

Mindezt több okból is el kellett mon-
dani. Mindenekelőtt azért, hogy a bre-
viáriumoknak és rokonfajtáiknak rend-
kívüli fontosságát kiemeljük az iro-
dalmi megőrzés, kiválasztás és közve-
títés terén. (Megbecsülésükre és fel-
használásukra csak újabban gondo-
lunk s a «pages choisies»-k múltat eleve-
nítő nagyszerű kötetei még mindig, 
szinte teljesen hiányoznak irodalmunk-
ból.) Aztán meg, hogy belőlük bizonyos 
főszempontokat leszűrhessünk. Ezeket: 
a breviárium a múlt megtartását és ki-
választását szolgálja, értékkritikai ki-
válogatás eredménye, szempontja egye-
temes, a maga tárgykörében minden 
érték teljes foglalata ; anyaga : koro-
kat túlélő örökértékek. 

Várkonyi Hildebrand és Balogh Ká-
roly Madách-breviáriuma, (Danubia, 
Pécs), nem követ ilyen egyetemes 
szempontokat. Megelégszik azzal, hogy 
gondosan kicédulázza azokat a (gondo-
latokat, velősmondásokat és aforizmá-
kat», melyekben mint ^gyújtópontokba 
egybegyűjtve s belőlük kicsattanva® 
áll előttünk Madách gondolatvilága. 
Ezt, előszavában, ilyennek rajzolja 
Várkonyi : Madách nem volt rend-
szeres gondolkodó, kezdettől fogva egy 
befejezetlen filozófiai műveltség zsák-
mánya. Gondolkozása is ilyen, örökö-
sen ellentétekben mozgó : «polaritá-
sos». Lépten-nyomon az ellentétes gon-
dolatok játékával találkozunk nála. 
Ez az ellentétes, polaritásos tagolódás 
nemcsak az egyes benyomásoknak vá-
lik belső törvényévé, hanem világképé-
nek is. Madách az ellentéteken soha-
sem emelkedik fölül, nem oldja meg 
őket, nem alkot a tézisből és antitézis-
ből termékeny szintézist. Mindvégig 
harmóniátlan ~ marad gondolkodása, 
sajátosan forrongó lelkivilága. 

A breviárium épen ezen a ponton 
világítja meg legerősebben Madáchot, 
egyik legfőbb célja, hogy ebbe a for-
rongó lelkivilágba bevezesse az olva-

sót. A kiválogatott Madách-anvag ezt 
a célt szolgálja és egyben dokumen-
táció a tételhez. Ennek megfelelően 
filozófiai kategóriákban nyer elhelye-
zést. (Hi t ; vallás ; az élet értelme és 
értéke ; kétkedés, tudásvágy, benső 
küzdelem, pesszimizmus ; tudás és a 
tudás határai ; relativizmus ; materia-
lizmus ; a végtelenség, az időbeli lét 
és elmúlás problémája ; haza, hazafi-
ság ; jog, politika ; esztétika, művé-
szet, irodalom ; a társadalmi probléma; 
történetfilozófiai gondolatok ; szálló-
igék.) 

Az «ellentétek tengelyéről már Voino-
vich is szólott. Várkonyi azonban to-
vább fejleszti a gondolatot és követ-
keztetéseivel új megállapításokat hoz 
a gondolkodó Madách megrajzolásá-
hoz. Mindezt filozófiai rendszerbefogott 
példagyűjteménnyel igazolja. A vizs-
gálat kétségtelenül jogosult és ered-
ményes is. (Ha mindjárt jórészt nega-
tívumok is az eredmények.) Csakhogy 
ennek a filozófiai álláspontnak egyet-
len vezérszemponttá emelése sehogy-
sem illik a breviárium műfajának egye-
temesebb, átfogóbb céljához, általáno-
sabb értékkritikai szempontjaihoz. Az-
tán Madáchcsal szemben igazságtalan 
is. Madáchból így csak a gondolkodót 
látjuk, a «hézagos, befejezetlen filozó-
fiai műveltségű» tépelődőt, akinek 
«nincs kialakult világnézete®. így aztán, 
mert hiszen Madách filozófiai tartalmi 
jelentősége egészen lecsökken a sok-
szor üresen maradó filozófiai skatulyák 
láttára, a költő csak mint gondolati jelen-
ség tesz számot, holott a valóságban művei 
nagyszerű művészi kvalitásait is meg-
mutatják. I t t semmi sem mutatja a 
művészi kifejeződés hatalmas arányait, 
a belső tartalom tökéletes expresszió-
ját. A filozófiai rendszerezés a «szűk 
korlátú szó» logikai elhelyezéséért le-
döntögeti a kompozíció grandiózus 
oszlopait, derékba vágja gondolat-
periódusait, szétzilálja a jelenetek han-
gulatát és zenéjét. 

Ennek az egyoldalú filozófiai beállí-
tásnak bizonyos tekintetben irodalom-
történetigyökere is van. EddigiMadách-
irodalmunk kezdettől szívesebben fog-
lalkozott az Ember Tragédiája bölcse-
leti tartalmával, mint esztétikai érté-
kével. De az újabb vizsgálódások két-
ségtelenné tették főművének esztétikai 
kiválóságát is (Mitrovics például) s van, 
aki a tekintélyek ellenére is megfordí-
totta és igazolni igyekezett a tételt : 
«Madách, a költő, nagyobb, mint Ma-
dách, a gondolkodó®. (Tolnai Vilmos.) 
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Elég ok arra, hogy egy Madách-breviá-
rium ne mellőzhesse a művész bemuta-
tását és megrögzítését. Már csak azért 
is, mert hiszen a szépirodalomban a 
gondolat épen a művészi kifejeződés 
révén válik igazán értékké. így a maga 
egyszeriségében, egyedülálló voltában 
illik igazán a breviárium örök szem-
pontokhoz igazodó céljához. 

Vagy a breviáriumok s bennük a 

kritikai szempont — még nem jutottak 
a fejlődésnek arra a fokára, hogy való-
ban az örök szépet tudnák nyújtani? 
És az egymásra következő gyűjtemé-
nyek csak a változó korok változó 
ízlését igazolják? Ha így volna, e Ma-
dách-breviárium maga is adat a kor-
hoz : a szépirodalmi érdeklődésnek a 
szellemtudományok felé való egyoldalú 
elhajlására. Müller Lipót. 




