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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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a középkor és a renaissance, majd a 
könyvnyomtatás feltalálása és fej-
lődése kerül sorra. Igen érdekes is-
mertetését adja továbbá a nyomta-
tott könyv terjesztésének, az újkori 
gyüjtemények kialakulásának s a 
mai magyar közkönyvtáraknak. 
Gyakorlati szempontból különösen 
jó szolgálatot fog tenni az utolsó fe-
jezet, melyből a megemlített fonto-
sabb könyvészeti munkák révén a 
kutatás segédeszközei körül járat-
lanok nyerhetnek becses okulást. 
Egy-két nevet nem ártott volna 
ugyan még megemlíteni a külön-
böző régi írások (képírás, ékírás) 
újabbkori megfejtésével kapcsolat-
ban, de azért a kis füzet jelen alak-
jában is szíves fogadtatásra szá-
míthat az érdeklődők részéről. A. B. 

Surányi Miklós irodalmi tanulmá-
nyai. (Eliziumi mezőkön, Budapest, 
1924.) Ezt a komoly becsvággyal írt 
és takaros kiállításban megjelent 
kötetet már csak biztató tünetül is 
örömmel kell üdvözölni. A magyar 
regényirodalom klasszikus idejének 
nemes hagyománya, hogy ez iro-
dalmi ág jelesei elméleti fejtegeté-
sekben is szívesen tisztázták felfogá-
sukat, kivált a maguk művészetének 
területét illető kérdésekben. Újabb 
belletristáink feltünő módon szakí-
tottak ezzel a hagyománnyal. Mintha 
óvakodtak volna bepillantást en-
gedni írói műhelyükbe — s néha 
talán jó okuk is volt erre az óvatos-
ságra; aligha lett volna érdemes 
nagyon érdeklődni egynémely olyan 
író vélekedései iránt a regényírás 
felől, ki ennek problémáin nem sokat 
elmélkedett, annál többet a napi 
divaton, s ennek megfelelően bukdá-
csolt ide-oda, biedermeierből borzal-
makba, buddhizmusból freudizmusba. 
A legújabb időkig jóformán Ambrus 
Zoltán volt az egyetlen, ki a regény 
és novella területéről átszántott az 
irodalmi essay meglehetősen parla-
gon heverő síkjára is. Irodalmi kér-
désekbe bevilágító vagy írói arc-
képeket megrajzoló tanulmány-kötet 
nálunk szépíró tollából valóban cse-
mege-számba megy. holott pl. France, 
Chesterton, Rolland vagy Merezs-
kovszkij efféle könyvei rendre meg-
jelennek magyarul s úgy látszik, 
hova-tovább részévé válnak a ma-
gyar olvasók mindennapi szellemi 
taplálekának. Miért lelnek oly kevés 
követőre? Közönségünkből nyilván 

telnék hazai íróink ilynemű dolgo-
zatai számára is. kiknek azonfölül 
az olvasókat amazokéinál közelebb-
ről érdeklő kérdésekről lehetne mon-
danivalójuk. 

Surányi Miklós írói egyéniségének 
felötlő és rokonszenves vonása hiva-
tását megbecsülő komolysága, s e 
hivatás szolgálatába állított buzgó 
erudiciója. Ha szaporán ír is, s né-
mely lapján nyomot hagy is a határ-
idő kényszere, minden művével s 
rendszerint már széles alapokra vetett 
témáival is elkülönül a sivár átlag-
tól; regényírói s nem regényszállí-
tói sikerek sarkalják. S tehetsége 
mellett bizonyára nem utolsó sorban 
e komolyságnak szólt Surányi ed-
digi pályáján is olvasói érdeklődése, 
bírálóinak méltánylása s az irodalmi 
társaságok elismerése. 

A mult évben a Kisfaludy-Társa-
ságban neki juttatott helyet A pesz-
szimista regényről szóló tanulmá-
nyával foglalta el. Fejtegetése nagy 
figyelmet keltett s nyilvánvalóvá 
tette az addig csak elbeszélő művei-
ből ismert szerző ezirányú ráter-
mettségét is. 

Azóta egy Nagy István művészeté-
ről írt derék tanulmánnyal újabb 
jelét is adta e hivatottságinak, míg 
most egész kötetnyi esztétikai dol-
gozattal tesz mellette ismét tanu-
bizonyságot 

Könyve tíz íven nyolc tanulmányt 
foglal magában. Az első a kötet cí-
mét magyarázza meg. A közművelt-
ség s a szellemi cselekvő erő mai 
válságát rajzolja, a történelem e 
nagy siralom-periodusát, mikor 
„nincs könyv, nincs olvasó, nincs 
tudományos közvélemény . . . az egye-
temek és akadémiák meggazdago-
dott kalandorok szeszélyes adakozó-
kedvéből tengődnek..." Ebből a ret-
tenetes Tartarosból minden jó lélek 
kikívánkozik az elysioni mezőkre. 
De hogy juthatni oda? Nekünk már 
apáink idilli élete is a boldogok 
szigetének tetszik, de ezt a patri-
moniumot örökre elszedte a háború. 
Homeros. Vergilius vagy Dante sem 
megbízható kalauzok; ők mindent 
tudnak az Elysionról, csak éppen az 
odavezető utat nem. „De azért — 
vallja Surányi — van egy Elízium, 
ahol megpihen az ember. Ez az ő sa-
jat halhatatlan lelke, amely az olym-
posi szépség és krisztusi alázat örök 
harmóniájába olvaszthat minden 
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