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Jelentősebb irodalomtörténeti munkák. 

1. Az újabb irodalomtörténeti monográfiák között a leg-
becsesebbek egyikéről kell megemlékeznünk e negyedévi át-
tekintésünkben: Császár Elemér könyvéről (A magyar kritika 
története a szabadságharcig. A Kisfaludy-Társaság kiadása). 
A magyar irodalomtörténet munkásságának ismerői előtt feles-
leges is kiemelnem, hogy a nehéz kutatást és nagy esztétikai 
jár tasságot követelő munka mennyire méltó feldolgozóra talált 
Császár Elemérben. Rendkívül gazdag irodalomtörténeti mun-
kássága a kutatónak fáradhatat lanságát , szerencsés kezét, pom-
pás ítélőképességét és az esztétikusnak elmélyedő szeretetét, 
biztos értékelő érzékét mindannyiunk előtt ismertté és tiszteltté 
tette. Kr i t ikus i pályája, melyen az ünneplésnek és a szinte 
kegyetlen megrostálásnak (Sebestyén Gyula, Szinnyei Ferenc, 
Váczy János egy-egy műve kapcsán) egyarán t szívesen volt a 
bajvívója, a tudományos irodalomnak sokak szemében félelmes 
ellenőrzőjévé tette; szépirodalmi alkotásokról mondott ítéletei 
a beszédes r. r. jelzésnek még ellenségei előtt is tiszteletet 
ébresztettek. Nemrégiben a kri t ika elméletéről is közzétett egy 
műhelytanulmányt, amely a kritika természetét, jogkörét és 
törvényeit, tehát ú j könyve értékelésének alapját foglalta 
szóba. Ami egy kri t ika értékeléséhez szükséges: a megbírál t 
műalkotás ismerete, az elfogulatlanságra törekvő egyéni ítélés 
és az ítélés a lap jául szolgáló történeti és esztétikai jár tasság, — 
mindez Császár Elemér eddigi írásaiban is elénk tűnt. Örömmel 
ós őszinte tisztelettel kell tehát ú j munkájáról hírt adnunk. 

A magyar krit ika történetéről — egy gyenge kísérlettől 
eltekintve — összefoglaló munka nem jelent meg. A magyar 
irodalmi kr i t ika kezdeteiről van ugyan Váczy Jánosnak, 
Kazinczy legalaposabb ismerőjének, egy szép dolgozata; Köl-
csey kri t ikai munkáiról, Ba jza ezirányú működéséről, Vörös-
marty, Henszlmann, sőt Szemere Pál és a többi kiinagaslóbb 
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krit ikus ilyetén munkálkodásáról, a Petőfi-kritikákról stb. van-
nak ugyan többé-kevésbbé gondos tanulmányaink, de az egész 
krit ikai termést fejlődésbe állító, egymással összekapcsoló, így 
aztán közös szempontból értékelő munkánk nem .volt. A magyar 
kri t ika története pedig nem lehet mozaiktöredékek sorozata, 
bármilyen értékesek is ezek a mozaikok; Császár Elemér mun-
kájának a jelentősége az, hogy az egész fejlődést egységbe fog-
lalja. Az ilyen részletes monográfia azonban nemcsak egységbe-
foglaló, hanem aprólékosabb ís: nemcsak a nagyokról szól, 
hanem jóformán minden kr i t ikai kísérletet és törekvést regisz-
t rál : ez ad j a meg Császár Elemér munkájának második érté-
két: teljességét. 

A magyar kritika első számbavehető képviselőit Ráday 
Gedeonban, Barcsay Ábrahámban és Bessenyei Györgyben 
látja. Sajnálkozik azon, hogy nincs Gyöngyösi korából nyilat-
kozatunk arról, hogy mit szeretett benne a közönség, — de talán 
Mátyási József és Szeles János (Alagyáról) nyilatkozatait min-
den vakmerőség nélkül a Gyöngyösi koráéval egyező vélemény-
nek és megokolásnak t a r tha t juk . Az bizonyos, hogy ezek sem 
mondanak sokkal kevesebbet, mint Barcsay Ábrahám, akinek 
Császár kötetében olyan elismerés jut. Az újságkri t ika meg-
indulása Ráth Mátyás nevéhez fűződik, de jelentősége csak a 
Magyar Museum krit ikáinak van. Császár nem ta r t j a említésre-
méltónak a Magyar Hirmondó kapcsán Révai Miklóst, nem 
endíti meg Kármán József véleményét az irodalom fejlődéséről, 
mellőzi Szatsvay ú j ságprogrammjá t és e lhagyja Molnár János 
ismertető Könyvesházát, amely pedig — ha nem is ízlés, de — 
műveltségterjesztésre való törekvéséért a Pántzéléhoz hasonló 
kísérletek mellett talán a fölemlítést megérdemelte volna. De 
a kezdet kezdetéről van szó: Bacsányinak is alig ju tot t egy 
oldalnál több, — érthető, hogy az egészen jelentéktelenek között 
még ez a tel jes monográfia is válogat. Kazinczy működését 
már részletes elemzés kíséri. (Szabadjon azonban már i t t egy 
aprólékos, de zavaró mozzanatra figyelmeztetnem: Császár az 
elemzésbe rendesen olyan hangos elismeréssel kezd, hogy a 
később felsorakoztatott kifogásokat az olvasó szinte ellen-
mondásnak érzi. PL: „A jelenkor kri t ikusa sem tudná jobban 
megoldani föladatát, mint Kazinczy", — de: „Két súlyos 
fogyatkozása áll ezzel szemben" stb.) Kazinczy felett szembe-
tűnő szigorúsággal ítél: vá j jon az azóta kifejlődött magyar 
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kri t ika művelőit is nem lehetne-e leckéztetni i lyenformán: 
„esztétikai ítéletei csak megfontoltak, de nem megokoltak, 
igazságukat csak érezteti, bizonyítani azonban nem tud j a " stb.? 
Az értékelésnek ez az egyéni íze f á j akkor is, amikor egy oda-
vetett jelzőben a csekélytehetségű Virág Benedekről ítélkezik. 
Császár végső megállapítása Kazinczyról (38. 1.) igaz, de a 
történetiség talán erősebb megértést követelne meg; a „ciniz-
mus" pedig olyan erős kifejezés, hogy a kr i t ika fejlődését meg 
világító kötetben, ahol egész sereg jelentéktelenebb és kevésbbé 
nemes egyéniség kap dicséretet, feltétlenül bántónak kell ítél-
nem, még a Váczyra való hivatkozás u t án is. Kazinczyval 
szemben Kisfa ludy Sándor mérhetetlenül kisebb jelentőségű i 
kr i t ika történetében, — s ha ő harmadfél oldalt kapott, Cso-
konai is helyet érdemelt volna. Mégis nagyértékű a Kazinczy-
ról szóló rész: módszeressége, a bírálatainak alapfogyatkozásait 
megértető okfejtése a Kazinczy-irodalom legszebb részlettanul-
mányává teszi. 

Ugyancsak szép és elmélyedő a Kölcseyről szóló rósz. 
Kri t ikai pá lyá jának szempontjai közt erősen hangsúlyozza a 
gyönyörködtetés és erkölcsi hatás szétválasztását. Ez a szét-
választás másoknál is elismeréssel említődik: nem tudom, hogy 
egyszerűen a szétválasztás ténye csakugyan előnye-e minden 
kri t ikának? Kölcsey bírálatai t nagy elismeréssel elemzi; téve-
déseit azzal menti, hogy „tévedései elvekből következtek". 
Kárhoz ta t ja a hibák kiemelésében való elmélyedését, szinte 
már kátyubajutásá t . Ebben célzatosságot lát, ami Kölcsey jel-
lemére éppúgy némi ködöt borít, mint olyatén ítéleteinek ki-
emelései, hogy „Révai és Horváth Endre költői nyelve stíl-
szerűbb, mint Csokonaié". Még szomorúbb a kép, mely a Sze-
mere-szonett megítélőjéről marad az olvasó emlékezetében, — 
pedig Császár látható szeretettel ír Kölcseyről. Az okot abban 
látom, hogy minden kri t ika részletes elemzése az egységes 
képet megzavarja . 

Meglepő az az elismerés, amely a kr i t ikus Berzsenyinek és 
Katonának ju t ; Katona egyetlen bírálatát „egész irodalmunk-
ban a legalaposabb drámaelemzések egyikének" mondja, noha 
csak töredékben maradt reánk. Egy jelentéktelenebb, de fel-
tétlenül érdekes kísérletről azonban nem szól: Terhes Sámuel 
kr i t ikájáról (Tükröcske. 1816.). Pedig ha Terhes ítélete Ungvár 
németi Tóth Lászlóról téves is, de a verselésről, a verselés és 
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tar talom összeilléséről, a nyelvhelyességről, a világosságról 
mondott szavai megemlítést érdemeltek volna. 

A Tudományos Gyűjtemény bírálói köziü Császár Teleki 
.József grófnak szolgáltat igazságot: jó szemet és jó szándékot 
állapít meg írásaiban. Szemere Pál folyóiratának már csak azt 
az érdemét látja, hogy egyre hangoztat ta a kri t ika jogát. 

A Kazinczy-Kölcsey-korszak u tán a fejlődést Bajza műkö-
désében lehet megállapítani. Császár könyvének ez a rész egyik 
legértékesebb fejezete. Megjelöli B a j z a egyéniségében a kriti-
kusi hivatottság bizonyságait, megrajzol ja és megbírál ja elvi 
ál láspontját s amikor bírálatainak áttekintéséhez fog, ezzel 
indul meg: „tökéletesség nincs semmi téren, a kr i t ika terén 
sem s Bajza sem volt tökéletes kritikus". Mulasztásai között 
a legmegbocsáthatlanabbnak azt t a r t j a , hogy a kor legnagyobb 
íróiról nem írt, — de vannak értékes szempontjai, elméleti el-
mélyedése. Munkásságának azonban nem az irodalom fejlődé-
sében volt látható eredménye, — érdeme a krit ika jogának vég 
leges elismertetése. 

Bajza körül — a Tudománytár fordított, de az ízlés fej-
lesztésében jelentős külföldi kr i t ikái t mellőzve — Szontagh és 
Vörösmarty működése jut bővebb elemzéshez. Amarról így ítél: 
„Genialitást nem szabad Szontagh bírálataiban keresnünk, de 
igen mindazt, ami a krit ikát alapossá, becsületessé, megbízha-
tóvá teszi." Megítélésénél azonban filozófiai felfogását is gon-
dosan figyelembe veszi (Magda Sándor dolgozata „A magyar 
egyezményes philosophiá"-ról Krugot , nem — mint Császár — 
Kra<70t említi a rendszer idegen forrásai között és Szontagh-
nak a különállását határozottabban hangsúlyozza!), nezeteit. 
nem a kritikák, hanem a szempontok és elvek szerint csopor-
tosítja, esztétikai felfogásával szemben a sa já t helyesebbnek 
gondolt álláspontját leszegezi (pl. a költői igazságszolgáltatás). 
Ez a Szontaghról szóló fejezetrész a legélénkebb és legmélyebb 
a kötetben, — valósággal mintá ja annak, hogyan kell a kriti-
kust ítélőszék elé vonni. — Vörösmartyról hidegebben ítéL 
Bírálatai „nem méltatlanok Vörösmartyhoz, de bennük inkább 
a nemes embernek, mint a hivatot t köl tőnek. . . érdemei tükrö-
ződnek". Császár hibául említi, hogy bírálataiban az író alig 
érdekli, csak a mű s ebből az átfogó szempontok hiányára* 
következtet; furcsál ja , hogy legszívesebben novellákat bírál t , 
noha e téren maga is csak kísérletező volt, — mind a két kifogás 
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nehezen illeszthető a kritika elméletével össze. Gondos szeme 
azonban i t t is rátalál egy, eleddig föl nem ismert Vörösmarty-
bí rá la t ra (bár Vajda János sal i r a t j a meg a Dallioii-t). Ugyan-
csak a Figyelmező bírálatai kapcsán egy érdekes krit ikai elvet 
foglal szóba Császár: az elvhű bíráló elmondhatja ugyan ítéle-
tét, de hangjának tompítását ahhoz a tisztelethez kell mérni, 
amely a megbírált szerzőnek egyéb munkásságáért jut ki 
(161. 1. — Bajza harciasságának megítélésénél ez a megállapítás 
nem szerepelt!). 

A harmincas évek kritikáiból Csathó írásai emelkednek ki: 
de í ró juk jelleme lesújtó ítéletet követel. Toldy kritikáiban a 
szellemesség kevesebb, a tartalom értéke sem sokkal több, de 
van fejlődés az írásaiban, van szempont a kri t ikákban. Császár 
kr i t iká ja Toldyról nagyon lesújtó: inkább a kri t ikusi munkás-
ság terjedelme, mint Toldy jelentősége magyarázza meg azt, 
hogy Bajzánál is hosszasabban foglalkozik vele. — Végül Baj-
záék korában kezdődik a magyar színi kritika: Császár teljesen 
érintetlen területről ter jeszt i elénk ítéleteit és Hazucha mélta-
tásával, az Athenaeum kritikáinak megrostálásában az értékelő 
ítéletnek meggyőző teljességét adja. A legtöbb esztétikai tanul-
ságot Császárnak ez a fejezete n y ú j t j a . (Van azonban stílusá-
nak két furcsasága: 1. az ilyetén közismert, természetes és épp 
azért fölösleges megállapítások: „A színi kri t ika természet-
szerűleg a színi előadásokhoz kapcsolódik" stb.; 2. az ilyenféle 
felesleges stí lvirág: a „poètès de second ordre", 191. 1.; vagy: 
„A «fiat iustitia, pereat nmndus» szállóige bátran az ő agyából 
pat tanhatot t volna ki!" 119. 1.). Ba jza és Vörösmarty különben 
értékelt színibírálatairól azt állapítja meg, hogy .,elveik — leg-
alább javarészük — sem mélyek nem voltak, sem eredetiek"; — 
a kifogás különös és kétszeresen kár az ilyen megfogalmazás, 
mert egyébként nagyon érdekesen m u t a t j a ki a bírálatok nagy 
jelentőségét. Ennek a jelentőségnek a kiemelése esztétikai és 
történeti szempontból egyaránt teljes, szép. 

A negyvenes évek kr i t ikájá t a Petőfivel szemben való 
állásfoglalás osztatja csoportokra. Ez a rész foglalja el a könyv-
nek csaknem felét. Császár e csoportból két kritikus bemutatá-
sánál emelkedett a legmagasbbra: Vahotnál és Henszlmann 
működésénél. Az utóbbiról — elméleti esztétikája kapcsán 5— 
eddig is eleget tudtunk, az előbbi i t t nyer először igazságos, 
megokolt méltatást. Magukat a negyvenes évek kri t ikusai t az 
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újságírók és esztétikus írók csoportjára különít i el; bemutatá-
suknál pedig a Petőfivel szemben való állásfoglalásukat veszi 
szempontnak. „Az egyik csoportnak tagjai ósdi, fogyatékos 
ízlésű, elmaradt kritikusok; . . . a másik irány a fiataloké, az i f j ú 
ór iásoké . . . A harmadik csoportba kerülnek végül a komoly, 
értékes kritikusok." Az ilyen csoportosítás és a vele való érté-
kelés mindig Procrustes-ágy: i t t is az ósdi P . Horváth Lázár-
nak elismeréssel kell adóznia egy, valóban jelentős b í rá la táér t 
és Nádaskayt is némi dicsérettel kell fölemlítenie (259. 1.); az 
i f j ú óriások között is babérral kell áldoznia Vahot Imrének és 
Gyurmánnak; viszont nyílt ellenszenv és rokonszenv vétkét kell 
egyik-másik értékes kr i t ikusnak a szemére vetnie. Az értékelés 
mértéke is alacsony néha: kénytelen itt-ott érdemnek venni azt 
is, hogy a kri t ikus — ha n e m is világosít fel, de — legalább 
félre nem vezet. A túlságos részletezés, amely a kritika törté-
netét néha a kri t ikák k r i t iká jává teszi, felesleges hosszadal-
masságba csalja: pl. Poór Jenőről semmit sem tudunk; neve 
egyetlenegy bírálat alatt fordul elő; írása „badar kri t ika" és 
vele kapcsolatban csak az az elintézetlen nagy probléma vetőd-
het föl, hogy váj jon jóhiszemű vagy rosszhiszemű-e az í rása? 
De ha így áll a dolog, érdemes 26 sort pazarolni reá? Szebe-
rényi kr i t iká ja ismertebb, de vájjon megérdemel egy teljes 
oldalt az az írás, amelyet „a magyar kr i t ika története csak 
azért ta r t számon, mert az ügyetlenül leplezett rosszhiszemű-
ségnek a legnyilvánvalóbb példája"? Sajnos, a szép kötetnek 
ebből a részéből a helyes mérték hiányzik; innen a stilizálásba 
itt-ott belecsúszó bőbeszédűség is (mint pl. Garay Tonsard-
kritikájánál, amelyről végre is kisül, hogy „pusztán a d ráma 
tar talmát mondja el"). Sokkal sikerültebb az egyes kr i t ikák 
fölébe emelkedő íróbemutatás, mint amilyen a Vahotról szóló 
rész. Ilyenkor pregnáns képet ad, amely megmarad az olvasó 
emlékezetében (pl. Vahot „típusa a művelt magyar vidéki mű-
kedvelő írónak". Szeverin írásai „nem egyebek, mint egy jó-
ízlésű, művelt ember csevegései"). Gondos és részletes a leg-
előkelőbb magyar krit ikai szemlének (Magyar Szépirodalmi 
Szemle) ismertetése: de a pártok fölébe helyezkedő lapnak 
bírálatairól hiába mondja, hogy „nem szabad benne személyes 
motívumokat keresni", később elismeri, hogy „nyílt ellenszenv-
vel és rokonszenvvel kell a folyóiratot vádolnunk". És a sok 
gyatrább bírálat részletező elemzése azt a gondolatot kelti az 
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olvasóban, hogy maga a történész a dicséretet csak bóknak 
mondotta el, alapjában ezt az előkelő folyóiratot nem ta r t j a 
nagyra. Néhol a maga nemtetszésének megokolását elhagyja, 
pl. amikor a Kerényi-birálatról azt mondja, hogy „egy fokkal 
szigorúbb, mint szeretnők". 

Elvi válaszfal tólja Császár előtt kissé hűvös távlatba 
Henszlmann Imrét . Az esztétikus olvasó néha bizony még e 
krit ikák kr i t iká ja alapján is Henszlmann állításának ad igazat 
és kevésnek t a r t j a annak a legvonzóbb vonásként való kiemelé-
sét, hogy „bár az értékítéletek egész sorából alakul (a bírálat), 
nincs az a latolgató, ítélkező jelleme, mely annyi kri t ikát ellen-
szenvessé tesz". A részletező kritika-ismertetés azonban Henszl-
ínannról szóltában van leginkább a helyén: épp ez teszi a róla 
szóló fejezetet a kötet legtanulságosabb részévé. Henszlmannt 
esztétikai és bölcseleti a lapja azonban oly magasra emeli őt a 
tárgyal t korszakok kri t ikusai fölé, hogy az értékelés hűvösségét 
fáj lalva kell megállapítanunk. 

Pulszky és Eötvös bírálatainak értékelésével végéhez is ju t 
a kötet. Az i t t felölelt a n y a g jelentőségét három pontba fog-
lal ja: 1. megteremtette és kifejlesztette a kr i t ika műformájá t ; 
2. kivívta a kr i t ika jogát; 3. megtalálta szempontjait, mód-
szerét, tónusát. Császár könyve valóban e három mozzanat 
krit ikai szemléletét adja. Jelentősége nem csupán a korok ез 
emberek irodalmi ízlésének megállapítása és bemutatása, ha-
nem egyszersmind a kritika alapjainak az aprólékos megismer-
tetése. Brunetière a L'évolution des genres-ben nagyvonalúbb, 
a kor és ízlés mélyére hatoló, az ízlés fejlődését és változását 
jobban kidomborító, — mondhatnám esztétikaibb; Császár Ele-
mér aprólékosabb, pontosabban regisztráló, minden kr i t ika i 
próbát ellenőrző. Császár könyve épp ezért nem olyan élvezetes 
olvasmány, de rendkívül tanulságos, rengeteg kritikai figyel-
meztetést nyúj tó . A kritika ideálja, amelyhez méri a bírálato-
kat, talán még a képzeletben is nehezen formálható meg: 
Császár Elemér, a kritikus, az önmaga í rásaiban is tapasztal-
h a t t a ezt. í télete tehát sokszor súlyos, sokszor pedig ellenmon-
dást ébreszt. De értékét ez le nem rontja: a szorgalom és tudás 
olyan imponáló eredménye «z a munka, amilyen csak nagy 
r i tkaság a tudomány történetében. Nem az összefoglalás az 
egyedüli érdeme, mint volt a magyar regényről írt monográ-
fiájáé: az ú j és az líjra-értékelések, az ellenőrzés és megokolás 
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nehéz gondja, az írói és emberi egyéniség pompás öwszhangba-
hozatala, a figyelmes latolgatás és elfogulatlanságra törekvő 
ítélkezés az irodalomtörténet művelői és az esztétika munkásai 
előtt egyaránt nélkülözhetetlen, hasznos és nagyon becses ér-
tékké teszik. 

2. Az 1925. esztendő emlékünnepei között a magyar ku l tú ra 
szempontjából talán a legjelentősebb a Magyar Tudományos 
Akadémia ünnepe. Hogy a magyar irodalom és az irodalom-
történettudomány fejlődésében a M. Tud. Akadémiának milyen 
jelentős szerepe volt, azt az Akadémia szakavatott, megbízott 
tudósai vi lágít ják meg ebből az ünnepi alkalomból. Bennünket 
e helyen egy alkalmiságán messze túlemelkedő kiadvány érde-
kel, a legjelentősebb azok közül, amelyek a M. Tud. Akadémia 
nagyjaihoz fűződnek: gróf Széchenyi István naplói. A M. Tud. 
Akadémia már régebben is érezte a fontosságát Széchenyi leg-
meghittebb írásai kiadásának, de Zichy Anta l és Majláth Béla 
kiadásai a kiadó szemüvegét ékelték oda a lélektükör és az 
olvasó közé. Amikor a Magyar Történelmi Társulat gróf 
Klebelsberg Kunó sürgetésére és segítségével Magyarország 
Üjabbkori Történetének For rása i között Széchenyi összes mun-
káinak kiadását megindította és módot adot t Viszota Gyulának 
arra, hogy Széchenyi-kutatásának immár csaknem negyed-
százados fáradozásának legszebb eredményeként Széchenyi 
naplóit kiadja, lehetővé tette azt, hogy a M. Tud. Akadémia 
megalapítójának lelkületét a leghívebb megszólaltatásból ismer-
hesse meg a magyar közönség. 

Igaz, hogy a naplók niem egységesek; a 42 jegyzetkönyv 
közül nem mind naplójegyzés; vannak köztük jelentéktelennek 
látszó apró feljegyzések is; vannak az esemény- és élmény-
elmondások folyamán rések, vannak terv-töredékek, de 1814-től 
kezdve mégis Végigkísérhetjük belőlük Széchenyi pá lyá já t 
1848 március 18-ig. A Viszota gondosságából felsorakoztatott 
írásos intézkedések mellett maguk a naplók is tanúságot tesz-
nek arról, hogy Széchenyi nemcsak a s a j á t maga számára írta 
őket. Florencban 1818 júl ius 31-én valóságos tervet dolgoz ki 
arról, hogy utazásairól milyen naplót vezessen. A naplók során 
ismételve vet fel nagyfontosságú problémákat, amelyekről való 
elmélkedése néha valóságos tanulmánnyá szélesedik ki. Éles 
szeme kortörténeti szempontból megbecsülhetetlen értékűvé 
teszi népekről és intézményekről papírra vetett megjegyzéseit. 
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Az önmaga lelkét pedig olyan meglepő őszinteséggel t á r j a fel, 
hogy a kiadónak kell a túlságosan erős megvilágítású fénykép 
árnyalatai t gondos megfigyeléssel kirajzolnia. 1819 novemberé-
ben rövid önéletrajzához azt toldja hozzá, hogy „naplóiban 
alkalmat vesz arra, hogy azokhoz, ami t cselekedeteiről le-
jegyez, odaiktassa felfogását, nézetét is" arról, hogyan kellett 
volna cselekednie. Naplóinak ez a szinte túlságosan szigorú 
önmagaellenőrzése ezeknek az írásainak nevelő szempontból is 
mérhetetlen jelentőséget ad. Az ember megismerésénél a fel-
szín és a mélység néha különbséget muta t : Széchenyi naplói 
a lélekelemzésnek utolérhetetlen finomságú példái. 

Az én feladatom azonban nem az, hogy a naplókról szól-
jak — bár lenyűgöző érdekességük szinte kényszerít rá —, ha-
nem arról a hatalmas tanulmányról, amelyet 160 oldalon 
Viszota Gyula e kiadás elé iktatot t . A naplók adatainak a tudós 
leszűrése és feldolgozása ez a tanulmány. Nem a naplók ki-
vonata, hanem a naplók a lap ján megrajzolása Széchenyi külső 
és belső életének. Az első kötet 1814—1819 közötti éveket öleli 
fel. A naplók legtöbb vonatkozása ma már alig érthető meg: 
Viszota Gyulának legnagyobb érdeme a vonatkozások fáradsá-
gos felkutatása. Hogy ez mekkora munkát jelent, azt csak az 
foghat ja fel, aki a naplók a la t t levő jegyzetek ezrein végig-
haladt, a nevek és idézetek százainak a megfejtésén elcsodál-
kozott, a nehezen érthető szövegek helyreigazítását élvezte. 
A bevezető tanulmány ezt a rengeteg felkutatot t adatot a nap-
lók és levelek felvilágosításával összeolvasztja: Széchenyi Ist-
vánnak tehát az első pontos és h ű élet- és jellemrajza. Már az 
I. részben, Széchenyi 1819-ig te r jedő életkorszakának megismer-
tetésében sok az érdekes ú j adat . A környezet és a viszonyok 
megvilágítása ad színt az elénk kerülő adatoknak. A II . rész 
a szerelem hatásá t mutat ja ki Széchenyi életére. A szerelem 
nemesítő és tökéletesítő erejé t Széchenyi ismételve hang-
súlyozza. A jutalmazatlan szerelem egyetlen vigaszának azt 
lá t ja , hogy „életét teljesen hazá jának szentelheti és a kötelesség-
teljesítés munká jában a csalódás fájdalmát elviselni tudja" . 
A szerelem azonban nemcsak boldogtalanságában ihlető; ha 
méltó a tárgya, akkor az ember lelkében égő törekvéssé, sóvár 
vággyá teheti a tökéletesbiilést: elvetni a gyengeségeket, az 
emberi hivatást abban keresni, hogy az államnak hű polgára, 
rokonainak és embertársainak testvére, a szegényeknek segí-
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tője, a kétségeskedőknek tanácsadója legyen. A szerelem által 
való nemesedésnek két nőalak a munkálója: sógornője, Karo-
lina és ennek testvére, Selina. Hunyadi Gabriella és Kaunitz, 
grófnő ilyen i rányban kevésbbé hatottak reá. Az első mély 
szerelem kapcsán Viszota a naplókból Széchenyi egyéniségének 
a következő vonásait domborít ja ki: élénk képzeletét, különc-
ködésre való haj lamát , meggondolatlanságát és következetlen-
ségét, végül még becsvágyát. Talán még egyet lehetne kiemelni: 
rendkívüli érzékenységét. Világnézetének néha meglepő ingado-
zását is erre vezetném vissza, de szerelmeinek szinte csapodár 
következetlenségeit is. „Az ember tökéletessége — í r j a — szívé-
től és lelkétől függ. Mentől nyugodtabbá, szenvedélytelenebbé 
vált, annál közelebb van cé l jához. . . " Széchenyi érzékeny lelke 
ezt a nyugodtságot nem tud ja megszerezni, mint valami túl-
érzékeny földrengésjelző a pihenő helyzetet, Széchenyi maga 
két tulajdonságára vezeti vissza egészségtelen életefolyását: 
gyengeségére és türelmetlenségére. Mind a kettő az akara terő 
hiánya. Egyik elmélkedésében azt í r ja , hogy „amint a lélek érzi, 
hogy tökéletességre hivatott, elfordul a földi örömöktől is és 
magasabb célok felé tör". A naplónak ez az első kötete ennek 
a hivatás-fölismerésnek a megedződése és a magasabb célok felé 
való fordulásnak az út ja . Ezért nem hihetem azt, amit Viszota 
sejt, hogy „Byron hatása alatt lesz Széchenyi is melancholi-
kussá", a melancholia tüneteit a napló jóval előbb muta t j a , 
mint Byron olvasásáét. Széchenyi érzékenysége nagyon is ter-
mészetessé teszi, hogy lelke Byron hatása alá került, de az 
akaraterő gyengesége, a családi szellemörökség vissza-vissza-
térő levegője, az élmények kedves és szomorú sora tette Szé-
chenyi lelkét a melancholiára hajlamossá. 

Nagyon érdekes Viszota tanulmányának I I I . része: Szé-
chenyi erkölcsi és vallásos érzésének fejlődése. A francia for-
radalom általános hatásának rajzolásával kezdi, de vissza kell 
nyúlnia a forradalmat megelőző másfél század Franciaországá-
nak világnézeti és erkölcsi hanyatlásába. Sajá tosan az uralkodó 
szerepét hangsúlyozza e szellem kialakulásánál, pedig az ural-
kodó is benne él a században, az sem szív idegen levegőt. Nyil-
vánvaló, hogy ez a francia szellem az ősforrás, de a bécsi udvar 
volt a közvetlen átadó: az e fölött való elsietést sajnál juk. Be-
muta t ja azután Széchenyi elégületlenségét az uralkodók, a kor-
mányzat, a katonaság, a nevelés és önmaga iránt. Az önmagá-
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val való elégületlenség azonban az önmagában való bizalmat 
nem töri le. Viszota is idézi a naplónak ezt a szakaszát: „Csak 
egyetlen (tulajdonság) t a r t örökké, az ész és kedély ere je ; azért 
minden évvel inkább divatba fogok jutni , mert mindkettőből 
több van bennem, mint más emberben . . . A fő: férfinak lenni 
és erélyesen cselekedni, csak a férfiasság és erő körül egyesül 
ugyanis az emberiség, éppúgy, mint ahogy a hata lmas Isten 
a világegyetem központja." Elégületlenségét, de lelkének cél-
keresését is segítik olvasmányai. Naplójegyzetei ebből a szem-
pontból is nagyon értékesek, mert gazdagok idézetekben. 
Viszota két írónak ha tásá t emeli ki: Byronét és Eustace-ét. 
Sajnos, e ha tás kimutatásában rövid, a vonatkozásoknál is 
csupán az idézett részekre utal , pedig a Child Harold lenyűgöző 
ereje nemcsak a IV. énekből árad. Még kurtább vallásos meg-
győződésének a rajzánál. Ami t szerelme történeténél túlzott, 
szinte önkínzó vallomásnak vett, azt i t t szószerint fogadja el. 
Azt is sa jnálom, hogy a vi lágharmóniára vonatkozó elmélet-
csiráról nem szól e vonatkozásban és hogy nem tesz különbséget 
a vallásra te t t megjegyzések között a perc hangulata szerint. 
Mert hogyT a perc hangulata az Istentől való függés tudatának 
milyen ská lá ján tudja végigragadni az embert, azt éppen 
Széchenyi lelki életéből l á t juk , de ennek a skálának egyetlen 
pillanatában sem érzem a függést meglazultnak. Viszont azt 
sem szabad felejtenünk, hogy amikor Széchenyi bölcselkedik, 
olvasmányai szárnyán száll, — amikor imádkozik, akkor vallása 
oltáránál pihen. 

Hazafias megnyilatkozásairól szóltában emeli ki Viszota azt 
a bölcs nevelőprogrammot, amely a naplók néhány helyén való-
ságos értekezéssé válik. Az eszmény röviden is megszövegez-
hető: „Az i f j a k a t úgy kellene nevelni, hogy gyermekségüktől 
kezdve hozzászokjanak szenvedélyeiket alárendelni a haza dicső-
ségének és javának." Meglepő, de könnyen érthető, hogy Szé-
chenyinél a haza és az osztrák birodalom fogalma néha össze-
folyik. Arra azonban, hogy mennyire magyarnak érezte magát, 
1814-ben tett nyilatkozata (hún leszármazásáról) rokonszenves 
bizonyság. Viszota gondos szeme megjegyez minden gondolatot, 
amely a későbbi Széchenyi programmjában helyet foglal, szép 
fejtegetései u tán a naggyá emelkedő Széchenyi lelkét egysége-
sebbnek lá t juk , mint a Zichy közölte naplók után gondoltuk. 
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Ebből az évkörből Széchenyi írói munkássága — naplóíróin 
kívül való írósága — nem nagy. Német költeményei közül a 
kiadó egyet emel ki: hangját , tar talmát, külső formáját , szer-
kezetét megdicséri (eredetiségét azonban nehéz ellenőrizni). 
Érdekes l írai regényének terve is; megírásával nem az iroda-
lomnak, hanem szerelmének akar t emléket szerezni. 

Mindebből Széchenyinek sokkal jelentősebbé emelkedik az 
alakja, mint eddig az i f j ú huszárkapitányét gondoltuk. Az inga-
dozások között is nagyobb céltudatosság, nemesebb alaplelkület, 
határozottabb keresés világosodik elénk: Viszota Gyulának, aki 
e megvilágítás forrását rengeteg u tánajárássa l elénk hozta és 
megérttette, teljes elismerés és hála! 

3. A Jókairól szóló centennáris megemlékezések között 
utolsó összefoglaló munkaként jelent meg dr. Gál János tollá-
ból: Jókai élete és írói jelleme. A kötetnek különös becset ad 
ft7 hogy Berlinben a Voggenreiter-Verlag magyar osztálya 
adta ki és így alapjában a megszállott magyar területek szá-
mára készült. Zsigmond Ferenc nagy munkájával szemben két 
tulajdonsága szembetűnő: egységesebb és határozottan annak 
az esztétikai kri t ikának a hajtása, amely — ellentétben Gyulai 
Pá l felfogásával — Jókai művészeti értéke mellett tör lánd-
esát. Ez a lándzsatörés nem a Jókai-kri t ikáról szóló fejezetben 
a7 értékes. I t t a kri t ikának teljesen helytelen lebecsüléséből 
indul ki: „A kritikusoknak megvannak a maguk elvei, az írók-
nak megvannak a maguk művészi haj lamai és képességei. Már 
most a kritikusok szerint az ideális állapot az lenne, ha az írók 
л kritikusok elvei szerint alkotnák meg műveike t . . . " Józan 
kri t ikus ezt sohasem követelheti: vannak azonban minden mű-
f a j esztétikájának bizonyos psychológiai, néha szinte norma-
tiv megállapításai, amelyek akkor is igazak maradnak, ha a 
művész azokat lábbal tapodja is. A kr i t ikus ilyenkor nem azon 
sopánkodik, hogy az ő általa tisztelt normákat az író megveti, 
hanem azon, hogy a művészi hatás teljességéhez az író el nem 
jutott . Ennek az okát a kritikus megállapíthatja, de a hatás 
teljességének hiányát semmi megokolás el nem tüntetheti. Gál 
felfogásának erre vonatkozó egyoldalúsága odavisz, hogy csak-
nem kimondja: a nagyközönség jobban t u d j a értékelni Jókait , 
mint Gyulai Pá l tudta. Az egykorú közönség ízlésének ez a 
megfellebbezhetetlensége ledöntené a különbséget a napi-érték 
és az örök-érték között s az esztétika normativ épületének a le-
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elöntését kívánná. Ez pedig annál fonákabb, mivel Gál maga 
is esztétikai érveléssel v i t a t j a Jókai jelentőségét. 

Gál könyvének vannak nagyon szép, érdekes fejezetei. 
Ügyes gondolat a Pápára készülő Jókai lelkületének a rekon 
^ruá lása . Józan mérséklete, erős kri t ikája, minden tudomá-
nyos munkánál elengedhetetlen képzelőereje i t t kapja meg elő-
ször az olvasót. P á p a hatásánál igen helyes a dunántúli nyelv 
jelentőségének a hangsúlyozása. Kecskemét ú j lépcső Jókai fej-
lődésében: Gál finoman és élénken rajzolja meg ennek a kor-
szaknak Jóka iá t ; igaza van abban is, hogy Jókai természet-
érzékének művészi irányban való kifejlődését ennél az alföldi 
tartózkodásnál kell eredeteztetnünk. Helyesen l á t j a a tardonai 
négy hónap jelentőségét is: „Ez alatt mélyülnek el- érzelmei, 
ekkor finomodik ki természetérzéke s kap a lelke némi haj lan-
dóságot a reflexióra, s így a dolgok átfogóbb, perspektivszerű 
szemléletére". Mindez talán apróságnak látszik, de a tétel újdon-
sága, vagy erősebb hangoztatása ar ra vall, hogy Gálban éles 
szem és a jellemző motívumok megfigyelésére való határozott 
tehetség vizsgálja hősét, Jókai Mórt. 

Jókai témáinak áttekintésében a nagy történeti érdeklő-
dés megokolása az érdekes: „Nekünk mindig annyi közös nagy 
problémánk volt, hogy azok a kollektiv szemléletre szorí-
tot tak bennünket s a fantáziánkat is nem annyira a mélység 
és individualitás, mint a messzeség és a felületes csapongás 
vonzotta". Van ennek a megokolásnak némi túlzása, de rávilá-
gít Gálnak egy ú j tu la jdonságára: a probléma-elmélyítésben 
való próbálkozására. A regénybonyolítás vizsgálatánál kell 
Gálnak először szembeszállnia a Gyulai-féle felfogással. Elfo-
gad j a erre nézve Jókai önvallomását, melyet Mikszáth —- azt 
hisszük helyesen — kétségbevont, azután pedig a Rab Rábyn 
muta t j a ki, hogy Jókai ért a komponáláshoz és cselekvény -
fejlesztéshez is. Ezzel kapcsolatban a cselekvény-vonalnak egy 
sémáját rajzol ja mieg. Gál szereti ezeket a ra jzban is megörö-
kíthető sémákat, de — meg kell vallanom — ezeknek a rajzolása 
lehet eredeti, muta tn i azonban semmit sem mutat . Amikor a 
„történelmi valóság vonalát" szembeállítja a „költői lelemény 
vonalával", vagy a „képzeleti kitérések pont ja i t" a „lehetősé-
gek síkjával", játszik, de nem használ könyve megértető törek-
vésének, sőt árt a komolyságának. Újat itt bizony nem tud mon-
dani; azért ilyenféle eredetieskedéssel próbál elkápráztatni; a 
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végeredmény mégis az, liogy az érdekesség és a (rendesen nem 
művészi, hanem meglepőkkel dolgozó) szépség a valószerűséget 
sokszor aláássa. A logika és a lehetőség, bármennyire gúnyolja 
is őket Gál, mégis az élet két „pólusa" és amiben az író eletet 
ad, abban ezt a két pólust a megítélés sem nélkülözheti. Gál 4-
psychológiai kényszer elől úgy próbál kibújni , hogy a regénye-
ket csoportokba sziedi; az első csoportban a „száraz" történelmi 
adatok mellett ünnepli Jóka i fantáziá já t ; a másodikban a 
hősök übermenschi hatalmával magyarázza a „kicsinyes" logi-
kai következetesség és természetes szükségszerűség félrerúgá-
sát; a harmadikban pedig éppen annak a kimutatását lát ja 
Jókai céljának, hogy „a nagy, az erős, a bátor, a tudós és az 
acélakaratú ember meddig tudná kitágítani a mindennapi lehe-
tőségek határai t" . Gál itt Jókainak a realitással való kapcso-
latról mondott önvallomását egyszerűen e l takar ja és Jókai 
művészeti elveinek egész sorát á l lapí t ja meg, noha jól tudja, 
hogy Jókainál ezek ösztönszerűen élhettek, de tudatosakká 
sohasem váltak. H a ennek a fejezetnek nem lenne vitatkozó 
éle, hanem egyszerűen Jókai megértetésére törekedne, nem is 
szólnánk ellenie; de Gál vitatkozik és a vitában az igazságtól 
maga is félrecsúszik. Ma már azt senki sem tagadja , hogy 
Jókai képzeletének a fennhatósága sok szépséget teremtett, sőt 
az idő azt is bebizonyította, hogy a képzeletnek ez a „túlsága" 
a. művészi mérséklet minden hiányáért bőven megadta a kár-
pótlást. De a Jókai-esztétikát egyenesen kötelezőnek, minden 
művésszel szemben megkövetelendőnek beállítatni éppen olyan 
túlzás mint amilyen Gyulai kr i t iká ja volt. Általános köteles-
ségül mégsem szabad minden író elé azt állítani, hogy „ideálo-
kat mutogasson a szürke embertömegnek, hogy legyen irány, 
mely felé kapaszkodjanak". Azután meg arról is lehetne beszélni, 
hogy ez a cél milyen magasra, milyen idealizálási fokra engedi 
fel a hősökef annak a veszélye nélkül, hogy hatástalanok ma-
radjanak. Jókainál is vannak példák, amelyek ideálokká éppen 
az arányok túlzása miatt sohasem lehettek. 

A cselekvény-megoldásnak Jókainál van jellegzetessége; 
Gál reá is mu ta t ennek jelentkezésére, de a Jókai lelkével való 
összefüggését Zsigmond helyesebben és világosabban látta. Gál 
fejtegetései a megoldás vezérindokainak összeállításánál érde-
kesek, de túlkorán tér át más problémákra, s így teljességét fel-
áldozza. A drámák fejtegetésénél is mintha lankadott volna az 
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ereje: i t t már valósággal Gyulai panaszát halljuk ki a kifogá-
saiból. Nyilvánvaló, hogy a színpadon látott dráma más eszté-
tikai motivumok figyelembevételét követeli meg, mint az olva-
sot t ' regény; Gál ezt nem emeli ki, így aztán a regények igazo-
lásául felsorakoztatott érveiről is megfeledkezik, — ami könyve 
hatását , előbbi szaVainak meggyőző erejét is gyöngíti. 

Érdekes fejezet ú j r a a regény- és drámahősök taglalása. 
Zsigmond megállapításába kapcsolódik bele, de nagyon ügye-
sen magyarázza meg-, hogy miért szereti Jókai a fiatal hősö-
ket. A hősök sémába-szorítása, mint Gál mesterkélt sémái álta-
lában, felesleges és semmitmondó; csak a r ra való, hogy így az 
egyes csoportok „nagy belső egységét" dokumentálja. Amit iga-
zolásul von le belőle, az erőszakolt, néha megfogalmazásában 
ízléstelen is (pl. amikor a Gyulai-krit ikának azt ad ja szájába: 
„Jókainak egy nagy szekunda írandó a jellemzés című tan-
tárgyból"). Hogy Jókainál sok az elképzelhetetlen félisten, azt 
Pé te r fy sem tagadta, de viszont abból, hogy nála sok ilyen van, 
a jellemzés esztétikája sok örömöt nem mei-íthet. Üjból azon kell 
sajnálkoznom, hogy Gál vitatkozik, mert ha egyszerűen ismer-
tetné a tipusokat, zavartalan és józan fejtegetést adna. Abban 
is igaza van, hogy Jókainak egységes világnézete nem volt: 
világnézet megalapozásáról szó nála nem leliet; épp ezért Jókai 
nál mások a lelki problémák és más azoknak megoldása, mint 
a kiforrot t világnézetű íróknál. De ennek a megalapozatlanság-
nak ellenére is van ennek a léleknek jellemző motívumokra 
különíthető valósága, amelyet a „gyermeki lélek" egyoldalúan 
határozott meg Zsigmondnál, Gál pedig meg sem kísérel egy-
ségesíteni. 

A hetedik fejezet Jókai írói értékének elemeit szedi össze: 
ezek: a fantázia, a humor és a nyelv. Sajnos, Gál e három érték 
bemutatásánál nagyon hamar elveszti az alapot: a nagymondá-
sok, a frázisszerűen nagyképű elkülönítések, a henye, üres 
elmélkedések sok szép és érdekes megállapításának minden 
hatását lerontják. A népies illatú humor elemzése, az anekdota-
vándorlás konstatálása, a „mély humorral ' való hányaveti 
játék, a stílus szépségharmóniájának fontolgatása, a megsej-
tések és revelációk kiemelése, a színek és alakok sémájának 
összefoglalása arany színbe és kerek alakba, a metaphora ere-
jének a Jókaihoz kötött túlzása, végül a fantázia-esztétikának 
éppen Diltheyről megfeledkező felmázolása csak kárá ra van 
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annak a sok okos és helyes megfigyelésnek, amit egyszerűen és 
mesterkéletlenül is el lehetett volna mondani. Nagyon helyes 
például hogy Jókai fan táz iá já t az elbeszélésben, a leírásban 
és az összekapcsolásban megfigyeli, de a hármas fantázia elkü-
lönítése már felesleges tudákoskodás, hiszen Jókainál a három 
egy. Ezeket a nagy szavakat mintha az ú jabb magyar eszté-
t ika túlságosan szeretné, pedig pl. nem érdemelné a közönség 
ezt a megállapítást: „Itt lesz a szintétikus fantázia az optimisz-
tikus világnézet egy kialakítójává", értelmesebben, egyszerűb-
ben, magyarosabban1? Gálnak ez a megállapítása alapjában 
igaz, de a közönség éppen azt nem érti benne, amit Jókai lel-
kének megértésével tudatába kellene vésnie. Ilyenkor az olvasó 
könnyen gyanút fog, hogy a fejtegetőnek csak a maga értelmi 
ségónek felszínes csillogtatása a célja, — pedig Gálnál erről 
szó sem lehet. Lám Horváth János Petőfi-könyve a l í ra eszté-
t ikájának egész sereg, alig sejtett problémáját t á r j a fel, de 
ilyen filozófuskodó nagymondás egy sincs benne! A humor tár-
gyalásánál a humor szó tar ta lmi meghatározása, illetve meg-
határozatlansága okoz zavar t ; kétségtelen, hogy nem minden 
komikum humor is: nem szabad tehát őket összekeverni. A komi-
kum köre t ág : az idézett német esztétikusoknál lá that ta Gál, 
hogy e kör parcellázása nem egységes. A magyar esztétikában 
ez a parcellázás a humorban az érzelmi alapot nagyon kiemeli: 
jobb lett volna Gálnak is e magyar értelmezésnél maradnia . 
Nála a komikus egyszerűen humor nevet kap. A komikum többi 
parcellája is sajátos f ló rá júvá válik: Jókainál e flóra keresz-
teződései nagyon érdekes tanulságra adnának alkalmat. Gál 
ebbe nem mélyed el; mindössze hangsúlyozza a magyarosságot 
és a tipikus vonást emeli ki: a józan konzervativizmust, tapasz-
talati életbölcseséget és fölényes, sokszor már szkepticizmusra 
hajló világszemléletet. A három vonás között nem tesz erő-
különbséget, pedig Jókai minden figyelmes olvasója könnyen 
tehetne. Van valami félresiklás abban is, hogy Jókai „humo-
rában" ennek a „négy évtizedes boldog korszaknak önfeledten, 
megalázóan mulatozó lelkét is" benne l á t j a : a Kakas Márton 
komikus tar ta lmát ezzel a kijelentésével erősen megszűkíti. 
Gondoljunk csak a Kakas Márton-versekre, a szatírai próbákra! 
A Jókai nyelvéről szóló részben csak két fejtegetés érdemesebb: 
a három tónus odakötése Jókai korszakához és nyelvbotlásai-
nak az áttekintése. 
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Jókai értékében nemcsak szorosan vett irodalmi, hanem 
politikai és et ikai értékek is vannak. Gál ezt a pontot elna-
gyolja, mivel éppen ezen az oldalon mások elég bőven hordták 
össze az anyagot; a megvilágítás nem lévén teljes, az el tagad -
hatatlan árnyakról sincs módjában tájékoztatni. Bizonyára a 
könyv terjedelemben való megkötöttsége is oka ennek, de — 
mivel a komponáló Jókainál oly erősen hangoztatta az ideál-
kitűzés fontosságát, a könyvön ez a hiány nem is érződik meg. 

Jókai mestereinek és tanítványainak kissé elsietett bemu-
tatása u tán Jókai külföldi győzelemútját muta t ja be, művei 
idegen nyelven megjelent fordításainak teljes összeállításával. 
Fáradságos munkájá t eléggé muta t ja az, hogy Gulyás Pá l 
bibliográfiai összeállítását megkétszerezte. Ez a hatalmas össze-
állí tás nemcsak Jókai nagyságát igazolja, — Gál szorgalmá-
nak, gondos munkájának is jellemző bizonysága ez. 

Alszeghy Zsolt.. 


