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ábrázoló, mint mesemondó. Emberei 
kevésbbé maradnak emlékezetünk-
ben, mint történetei s ha képzelete a 
jellegzetes alakok (Rádik, A fejede-
lem gulyása.) megteremtésében reme-
kel is. legtöbbször inkább az érdekli, 
ami az alakokkal történik. S meséit 
oly kitűnően konstruálja, hogy mesz-
sze távlatuk van, egy-egy szálukkal 
visszanyúlnak alakjai multjába s ott 
új mese körvonalait bontják ki előt-
tünk. (Hajótöröttek.) A mese kom-
ponálásában Bartóky képzelete álta-
lában mesterinek bizonyul: történetei 
az elbeszélés megkezdésével azonnal 
megindulnak s aztán futnak, meg 
nem állva, míg céljukhoz nem érnek. 
Hősei nem akadályversenyeken, epi-
zód és leíró részletek gátjain buk-
dácsolva törtetnek útjokon; pályájuk 
szabad, hogy biztosítsa gyorsaságu-
kat. Bartóky meseformáló képzeleté-
nek lendülete van s ezért meséi soha-
sem fárasztóak. Hozzájárul ehhez, 
hogy nem gyötör filozofálással, pedig 
érzed, hogy az élet bölcs felfogása 
lappang történetei mögött; nem ter-
hel erkölcsi elmélkedéssel, pedig ta-
pasztalod, hogy olvasása, nemcsak 
élvezetes, de fölemelő is. Az édesen 
zengő mesék olvasásakor úgy véled, 
hogy csak cukorral kínált az író; 
akkor tudod meg. hogy a cukorba 
orvosság is volt rejtve, mikor nyo-
mot hagyott lelkeden. 

Hogy Bartóky igazi ereje mese-
formáló művészetében van, arra kép-
zeletének két másik vonása is figyel-
meztet. Az egyik, hogy kerüli a le-
írást. A leírás állóvíz a mese folya-
mához képest s ahol a történés foly-
tonosságával és fordulatosságával 
képzelet képzeletet igyekszik sar-
kalni, ott az akció van helyén s nem 
a nyugalom. Másik sajátsága, hogy 
amint a mese kocsija szüntelenül 
„megy, megy, mendegél": írónk kép-
zelete is szereti a hely- és színválto-
zást, elannyira, hogy néha elhagyja 
a reális valót, álmok misztikus kö-
rébe von. vagy, hirtelen fordulattal 
életből halálba s onnan vissza az 
eletbe visz, anélkül, hogy me-
séje igazságát sértené vele. Még lát-
szólag legkevésbbé „mozgó" történe-
tenek: a Hajótörötteknek is egyszer 
a hivatal, máskor a kórház, majd a 
kocsma, végül az otthon a színhelye. 
E folyton új irányba száguldó kép-
zelet valójában a, meseíró képzelete, 
azzal a különbséggel — igaz, e kü-
lönbség tetemes —, hogy írónk pszi-

chológiája a fantasztikumot is való-
szerűvé tudja tenni. Igaz mesék, — 
ez lehetne Bartóky könyveinek címe. 

Hátra volna, hogy a kötetnek leg-
alább egy-két megragadóbb darabját 
ismertessem kimerítőbben, de azt hi-
szem, az olvasó érdekét védem ha 
száraz kivonatolás helyett a könyv 
olvasásával járó friss élményekhez 
utasítom. Megjegyzéseim — az olva-
sás gyönyöréért tartozó hálaképen — 
csak egypár esztétikai benyomásom-
ról adnak számot s teljességre már 
csak azért sem törekszenek, mert 
folyóiratunk olvasói Bartóky művei-
nek egyéb erényeit, mint pl. stíl-
művészetét, magyaros nyelvét, ízlé-
sét, természetességét stb. megelőző 
bírálataink alapján úgyis ismerik. 

Hartmann János. 

Két magyar „breviárium". (Al-
szeghy Zsolt: Vörösmarty-breviá-
rium. — Sík Sándor: Kölcsey-breviá-
rium.) — A remekírók szellemi ha-
gyatékának közkinccsé tétele már 
régóta főgondja azoknak, akik tisz-
tában vannak az irodalom nevelő ér-
tékével. Hosszú ideig úgynevezett 
szemelvényes -kiadásokkal, antoló-
giákkal és hasonlókkal iparkodtak e 
célt elérni. Mindezeknek azonban ren-
desen megvolt az a gyöngéjük, hogy 
a belőlük származó élvezet és okulás 
fogyatékosnak mutatkozott; mert 
bár többnyire összefüggő szöveg-
részleteket nyujtottak, az így ki -
alakuló kép inkább csak megcsillan-
tott bizonyos szépségeket, de az 
eredeti kincsesház értékét a maga 
egészében nem tárta fel. Ezen a ba-
jon óhajtanak segíteni az újabban 
divatba jött breviáriumok, melyek 
az egybeállításuknál alkalmazott 
többszempontúság révén töreksze-
nek a különböző igények összeegyez-
tetésére. 

A keret szabadsága itt tág teret 
nyit a szerkesztő találékonyságnak, 
de mint a gyakorlatból látható, a 
sokféleképen értelmezett szabadság 
nem mindig válik előnyére a külön-
ben érdekes kísérleteknek. Ha vala-
hol, úgy ezeknél igazán elmondható,, 
hogy ahány ház, annyi szokás. Ed-
dig főkép idegen írókat mutattak 
be nálunk a „breviárium" nagyon is 
felkapott formájában; most két nagy 
magyar költőtől kapunk a Magyar 
Tanárok Nemzeti Szövetsége kiadá-
sában ily újmódi magyarázatos sze-
melvényt. Alszeghy Zsolt és Sík Sán-



74 

dor jól eltalálták azt a formai meg-
oldást, mely e kiadványok céljának 
megfelel. Mert igazában mi a célja 
ezeknek a breviáriumoknak? Nyil-
ván nem egyéb, mint az, hogy az 
eredeti források bő felhasználásá-
val minél teljesebb s gyakorlati 
szempontból minél könnyebben átte-
kinthető tájékozást nyujtsanak egy-
egy vezető elme lelkiségének mara-
dandó elemeiről. Az sem mellékes 
ugyan, hogy ezt miféle szerkezeti fo-
gások alkalmazásával érik el, a lé-
nyeges azonban mégis csak az, hogy 
megfelelő anyagcsoportosítással a 
fő cél eléressék. 

Az újabban megjelent két breviá-
rium előszava, és berendezése arra 
enged következtetni, hogy egybeál-
lítóik is az itt jelzett módon fogták 
fel a dolgot. Vörösmarty és Kölcsey 
lelki arculata elevenedik meg ilyfor-
mán előttünk, mintegy eszmévé fino-
mulva s ráeszméltetve bennünket 
arra, hogy belső erőink kifejtése te-
rén bizony még igen messze vagyunk 
a tökéletességnek attól a fokától, 
mely felé az ő útmutatásaik szerint 
haladnunk kellene. 

Mindkét mű életrajzi tájékoztató-
val kezdődik, mely részint a két köl-
tőnek, részint a rájuk vonatkozó iro-
dalomnak legjellemzőbb soraiból van 
egybeállítva. 

Alszeghy e bevezető szakasz után 
Vörösmartynak hivatása eszményi 
felfogását bizonyító nyilatkozatai-
ból közöl szemelvényeket, egyéb idé-
zetek felsorakoztatásával pedig a mű-
veiben rejlő erkölcsi értékeket tárja 
fel. Majd a hazaszeretet énekesét mu-
tatja be hasonló módon, s a Vörös-
marty-irodalom erre alkalmas rész-
letei alapján a költő jelentőségét 
hangsúlyozza. A kis könyvet a szak-
ember tájékozottságát dicsérő biblio-
gráfia zárja be. Kényes dolog és ta-
lán nem is nagyon méltányos ily 
szabad formájú s általánosság-
ban a célnak megfelelő munka 
egybeállítását túlságosan kritizálni. 
Az ügy érdekében azonban egy-
két megjegyzés mégsem hallgat-
ható el. Az egyik az, hogy újabb 
kiadás esetén ajánlatos volna a, 
nagy költő legszebb versei közül 
néhányat a maga teljessépében föl-
venni. (Pl. a Szózat semmiesetre sem 
hagyható el.) Másfelől viszont a Vö-
rösmarty gondolatkincsének gazdag-
ságáról tanuskodó idézettömegből ki 
kellene hagyni az elszigeteltségükben 

nehezebben érthető sorokat. (Ilyen 
az Egerből: „Sírja hasonlítás szere-
lemnek".) A Csongor és Tündé-ből 
való részletet (43.1.) sem tanácsos föl-
venni, mert itt meg a szarvaspim szó-
nak hímszarvas értelemben való hi-
bás használata okoz zavart. (A tájé-
kozottabb olvasó Aranyból — „Elej-
tették már a hímet, üldözik a szarvas-
gímet" — emlékszik a helyes jelen-
tésre s megütközik Vörösmarty té-
vedésén.) 

Sík Sándor könyve az életrajzi 
részt követő fejezetekben (Kölcsey 
érzelmi világa; világnézete; a gon-
dolkodó; az író), ha sorrendjét s ve-
zérszavait tekintve, eltérést mutat 
is, a szerkesztő eljárást illetőleg ha-
sonló Alszeghyéhez. Sík azonban 
már ügyelt arra, ami amott kifogás 
tárgya volt s részint több teljes sze-
melvény fölvételével, részint pedig 
a homályosabb részletek mellőzésé-
vel vette elejét a félreértésnek. A 
szöveg megértése, nagyon helye-
sen, annyira szívén feküdt, hogy 
még lapalji jegyzetekkel sem res-
telt segítségére menni az olvasónak. 

Azok kedvéért, akik az efféle tájé-
koztató művek létjogosultságát ki-
csinyelni szokták, nem árt megje-
gyezni, hogy remekíróink kultusza, 
szempontjából mindkét munkára 
nagy szükség volt. Tudvalevő dolog 
ugyanis, hogy klasszikusaink teljes 
kiadásai vagy elfogytak, vagy igen 
drágák. Másfelől meg a közönséget 
úgyis csak az érdekli, ami a remek-
írókban örök érték. Ha az új kis 
könyvek erre rávezetik az olvasót, 
az majd módját ejti annak, hogy kö-
zelebbről is megismerkedjék ked-
venceivel. Baros Gyula. 

Könyv — a könyvekről. (Gulyás 
Pál: A könyvek és könyvtárak haj-
dan és most.) Ez a nagy hozzáértés-
sel és kellemesen megírt tájékoz-
tató egy diákoknak szánt sorozat 
füzeteként jelent ugyan meg, de él-
vezettel és tanulsággal forgathatja 
az érettebb könyvbarát is. Sok olyan 
dologról van benne szó, ami a gon-
dolat írásbeli megrögzítésének tör-
ténetével kapcsolatban az úgyneve-
zett művelt olvasót érdekelheti. 
Megbízható felvilágosítást nyujt az 
írás eredetéről és fejlődéséről, a kü-
lönböző írásanyagokról meg eszkö-
zökről s a legrégibb könyvekről és 
gyüjteményeikről. Időrendben ha-
ladva, a görög-római korszak után 
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