
B Í R Á L A T O K 

Gr. Széchenyi István naplói. Negyedik kötet. (1830—1836.) 
Szerkesztette és bevezetéssel ellátta: Viszota Gyula. Bp., 1934. LXXII + 
754 1 + egy arckép. A M. T. Akadémia hozzájárulásával kiadta a M. Törté-
nelmi Társulat. 

A Magyarország Űjabbkori Történetének Forrásai néven ismert becses 
kiadványsorozat Viszota Gyula fáradhatatlan buzgósága folytán újabb kötet-
tel s benne a sokféle 'vonatkozásban értékes anyaggyüjtemény további folyta-
tásával gyarapodott. Ez, a Széchenyinek az 1830—1836. évkorból való napló-
jegyzeteit magában foglaló negyedik kötet az I—III . kötetekéhez hasonló 
tudományos fölszereléssel teszi hozzáférhetőkké az egész teljességükben eddig 
kiaknázatlan kéziratokat. A naplót megelőzi a följegyzések áttekintését meg-
könnyítő, nagy gonddal készült, történeti bevezetés; a szorosan vett napló-
szöveget pedig követi a Legnagyobb Magyar közéleti szerepét állambizton-
sági szempontból ismertető, hivatalos (rendőri színezetű) jelentések sora. Az 
így kiegészített és időbeli egymásután szerint rendezett adatközlés, a rejtet-
tebb vonatkozásokat megfejtő jegyzetekkel, s a hatalmas könyv egész anyagára 
kiterjedő név- és tárgymutatókkal együtt, bizonyára gyakran lesz hasznos 
okulására az érdekelt kutatóknak. 

A kiadványnak, mint történelmi forrásműnek, nagy jelentősége a szö-
veg mozaikszerűsége ellenére sem szorul külön hangsúlyozásra. Széchenyi 
tevékenysége személyi és tárgyi tekintetben annyi szállal kapcsolódik az egy-
korú intézményekhez, szellemi mozgalmakhoz és gyakorlati alkotásokhoz, 
hogy a szóbanforgó adatok felhasználása a fejlődés legkülönbözőbb szempontú 
vizsgálatai számára gyümölcsözőnek ígérkezik. E részben elég arra rámutatni, 
hogy a kötet név- és tárgymutatója több mint háromezer címszónak csaknem 
ugyanannyi utalásával fűződik a jelzett időszak szereplőihez és más moz-
zanataihoz. 

Különben, hogy az anyag több irányban mily gazdag tanulsággal jár, 
arról igen szemléletesen tájékoztat az időrend fonalán haladó Bevezetés, mely 
az alkalmas módon egybeállított életrajzi vázlat után különálló fejezetekben 
foglalkozik Széchenyi „erkölcsi én"-jével, nemzeti fontosságú eszméivel, tár-
sadalmi alkotásaival és írói munkásságával. A gazdag tartalmú mű e be-
vezetése a legszigorúbb tárgyilagossággal ragaszkodik az alapul szolgáló 
szöveghez és következtetései igazolására mindig készen áll a Napló vonatkozó 
helyeire való utalással. Ha ennek dacára egyes, pl. a Széchenyi lelki alkatát 
illető kérdések még mindig vita tárgyai, ez természetszerűen következik a tudo-
mányos módszerek és felfogások eltérő voltából. 

A könyvnek nagyszámú s a Széchenyi-kultusz tekintetében érdekes ada-
lékai közül a Legnagyobb Magyarra vonatkozó ábrázolatok felsorolásán (589 
lapon) és Vörösmartynak négysoros, eddig ismeretlen epigrammáján kívül 
(565 1.) figyelemreméltó Karácsonyi Imre piarista szerzetesnek 1830 március 
21-én kelt, Vedres Istvánhoz intézett, a Hitel hatásáról szóló levele: „A Hitel t 
olvastam és elegendőkép meg nem köszönhetem, hogy mentül hamarább. . . ol-
vashattam. Életem hosszabbodott, eszem éa ítéletem tágult , az egész létem 
nemesedett. A szerzőt minek mondjam rövideden, még azt meg nem határoztam. 
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Ha annyi hatalma, mint tudománya, esze és akaratja vagyon, Magyarok Terem-
tőjének mondanám." A jegyzetek tárgyilagosságának bizonysága, hogy a kor-
társaknak Széchenyire kevésbbé hízelgő véleményéről is ízelítőt nyúj t ; például 
a Bauernfeld Edward bécsi író emlékirataiból vett idézettel. A jeles kiadó e 
sok utánjárást és nagy hozzáértést föltételező legújabb műve elismerést ér-
demlő, méltó folytatása annak az eredményes kutató munkának, amely részint 
becses szövegek közzétételével, részint önálló tanulmányokkal (pl. Széchenyi 
döblingi négy éve. Budapest, 1934. 18 1. és Gr. Széchenyi István elmeállapota 
és halála. Budapest., .1934. 94 1. a Széchenyi-Füzetek c. sorozat 1. sz.) évről-
évre gazdagabbá és teljesebbé teszi a cselekvő hazaszeretet apostolára vonat-
kozó ismereteinket. 

Baros Gyula. 

Földessy Gyula: Tanulmányok és élmények sur. irodalom-
történet, esztétika és filozófia köréből. Bp. 1934.2721. Gergely-könyv-
kereskedés. 

Az előkelő kiállítású kötet címe: Tanulmányok és élmények, nemcsak 
tartalmi irányban nyújt tájékoztatót, hanem a szerző irodalmi munkásságának 
kettős ihletkörére: a tudósra és a művészre is sejtetőleg rávilágít egyúttal. 
Földessy Gyula eddigi működése során sohasem adott magáról, irodalomszem-
lélet, ízlése fogékonyságának egészéről annyira összefoglalható és jellemezhető 
teljességet, mint e munkájában. Neve, tanulmányai már szinte asszociációs 
kapcsolatba kerültek az Ady-líra esztétikájának elismertető, igazoló és érté-
kelő szolgálatával. Ez a tudományáról kialakult egy irányfogalom késztette a 
szerzőt arra, hogy másképen is mutassa magát, egésznek, olyannak, aki Adyn 
kívül mást is „hall és lát", s aki más igényű irodalmi problémák megoldására 
is hivatott, mint amelyek Ady költészetében várnak megfejtésre. E szempont-
ból Földessy könyve úgy hat ránk, mint valami férfias, de azért önkínzó iga-
zolás, fájdalmas önérzettel meghordozott tiltakozás. 

Földessy Gyulának erre a magamentegetésre és igazolásra külön nem volt 
és nincs is szüksége. Minden munkája sokrétű, gazdag kultúrájú és friss fogé-
konyságú lélekről, a maga szemével látó és élvező irodalomtudásról tesz tanú-
ságot. Emellett azonban lelkiségének van valami vívódó, kereső, filozófiai 
feszültsége, amely amint egyrészt elmélyíti, másrészt talán éppen sokoldalú 
kapcsolataival túlságosan sűrítetté, nem egyszer bonyolulttá is finomítja 
élményfeldolgozó műélvezetét, általában: tudatosító munkáját. Elsősorban 
esztéta, de dialektikájának éle nem éri be a csak esztétikai érzékelés nyugodt 
és zárt tisztaságával; filozófiai arányítást ad mindennek s egy világnézeti 
értelemben megoldott esztétikai kultúra szintézisében jut ta t ja értelemhez 
és értékrendhez az irodalmi jelenségeket, miközben temperamentumának a 
polemikus villanásokra is marad ideje és kedve. Lelkének ez a sokirányú fel-
szerelése élménymódnak feltétlenül bőséges és bölcseleti ízű lehetőséget nyújt. 
Tagadhatatlanul benne van annak a szélesebb szellemi területek átfogására 
törő új irodalomtudósnak alaki feltétele is, aki az irodalmi megismerésben az 
esztétikai kategóriákat kiszélesítő és intenzívebb egységek összefoglalására 
igyekszik. Azt lehetne mondani, hogy mindez együtt valami lelkes, meleg tudás, 
az irodalom értékfogalmát fölhevítő, kitágító és összefoglalóbb erejűvé emelő 
tudományszolgálat benyomását adja. Akármelyik tanulmányt tekintsük is, 



75 BÍRÁLATOK 

akár azt, amely Csokonairól szóló tudásunkat akarja teljesebbé tenni, akár az 
Ady-esszéket, a Goethe-cikkeket, akár a bölcselet körébe vágó kultúrfilozófiai 
eszmélkedéseket, mindegyikből ez az átélt, szinte vallomáeszerű tudás, valóság-
gal irodalmi hit és magát átadni kívánó világnézet szuggesztív hatása csap ki. 

A műélvezetből tehát filozófia készül, de ez a filozófia fogva van, vissza-
perdülő s újra műélvezet lesz. Közben pedig mindkettő veszít a maga tiszta-
ságából, az egyik átveszi a másik látásmódját, formakészletét és meghatározó 
módszerét. Mindez közben aztán úgy hat, mintha nyomában változnék, el-
tolódnék a felvevő megvilágítás és távlat szempontja is. A látó szem finom 
ugyan, de kérdés marad, hogy a kapott kép nem egy ragyogó csodálkozás szel-
lemi visszatükröződése-e inkább, mintsem a valóság magasabb egyenletbe menő 
felfogása. Ez a kérdés áthalad Földessy Gyula könyvének keretein s ennek a 
módszernek az útjain megjött irodalomtörténeti irány előtt áll meg válaszért! 
Földessy Gyula könyvének csak egy-két részlete előtt támad fel lelkünkben ez 
a kérdés. Ez is csak azért, hogy — a középkor egy figyelmes kifejezésével 
élve — távoltartsuk értékeléseinek szolid eredményét az „error admirationis" 
sokszor szinte magától kilendülő túlzásaitól. De másrészt meg bizonyos, hogy 
éppen ebben a tárgyától felhangolt lelkességben, következetességében gyökered-
zik Földessy Gyula ihletének forrása, az a szép szeretete, mellyel tudását fel-
ékesítette és ennek közvetítését meleg optimizmusával számunkra annyira 
élővé tette. b. f . 

B a l a s s a J ó z s e f - E i n l é k k ö n y v . (Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a 
Magyar Nyelvőr szerkesztőjének 70. születése napjára. Barátai, tisztelői, 
munkatársai megbízásából szerkesztették: Веке Ödön, Benedek Marcell, Turóczi-
Trostler József. Bp., 1934. 198 1. Ranschburg-bizomány.) 

A magyar nyelvtudomány régi, lelkes, áldozatkész tudósának tiszteletére 
kiadott kötet a szorosan vett nyelvészeti tanulmányokon kívül számos iro-
dalomtörténeti érdekű dolgozatot közöl. Ilyenek Radó Antal és Lenkei Henrik 
verses üdvözletei mellett Bonkáló Sándoré: Magyar elemek a rutén irodalom-
ban, amely szerint a XVII—XVIII. századi, magyarországi rutén irodalom 
nagyobb része voltaképen a magyar szellem ruténnyelvű megnyilatkozásának 
tekinthető. Dénes Szilárd: A helyes magyarság és Balassa József felírású 
alkalmi cikkében arra az eredményre jut, hogy a nyelvhelyesség kérdésének 
régebbi és újabbi művelői mellett Balassa József is méltó módon szolgálja ezt 
a nemzeti jelentőségű eszmét. Elek Oszkár: Magyarország angol lovagregények 
tükrében címen megállapítja, hogy az angol lovagregények költői Magyarorszá-
got olyannak rajzolják, hol a vitézségnek megvan a maga becsülete. Ezzel a 
mozzanattal reálisabb színt kap az angolországi szellem rajzolta Magyar-
ország, mint a francia chanson de geste-ek magyar világa. Kosztolányi Dezső-
nek A rímről szóló elmefuttatásából kitűnik, hogy a rímet nem lehet kiirtani 
a költészetből és az emberi lélekből. Gyökerei mélyre nyúlnak csecsemőkorunk 
bűvös világába s a tudatalatti végtelen televényéből táplálkoznak. Orbán Gás-
pár a Halotti Beszédből ismert és sokat vitatott Isa szó jelentését értelmezi. 
Fejtegetésének lényege, hogy „Isa szavunk egy ősi névmásnak 3. személyű 
alakja és így elemeinek összetételében is, jelentésében is teljesen megfelel maga 
névmásunknak és ugyanazt a jelentésfejlődést mutatja, mint maga név-
másunk". Rubinyi Mózes Szarvas Gábor-ról írt monográfiájából közöl részié-
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teket. Ezek szerint Szarvas Gábor korának Kazinczyja volt, de a Nyelvőr-
kötetek Kazinczy-levelezésének gazdag köteteinél többet jelentenek: egy tudo-
mány alapjai vannak bennük lerakva. Aurelien Sauvageot A magánhangzók 
hosszúsága a magyar versmértékben című dolgozatában azt a megfigyelését 
közli, hogy nincs két író, aki egyformán jelezné az f-k és ű к hosszúságát. Ezt 
előjátékául tekinti annak az állapotnak, mikor már e hosszúságbeli különbsé-
gek pusztán fonetikai s nem fonológiai jellegűek lesznek. Sebestyén Károly: 
Két püspök — két Madách? című kis tanulmánya szerint mind a két püspök 
(t. i. Prohászka Ottokár és Ravasz László) tévedett Madách megítélésében... 
Az ember tragédiája egész célzatát, értelmét, világfelfogását ugyanis a 
13. színben, az ú. n. ürjelenetben kell keresni. I t t Lucifer gúnyolódására Adám 
maga adja meg azt a választ, mely értelmet ad multunknak, célt és tartalmat 
jövőnknek, mikor azt mondja: „A cél halál, az élet küzdelem, S az ember célja 
a küzdés maga". Küzdeni „erőnk szerint a legnemesbekért", mint Vörösmarty 
is tanította. Csak erről az eszmei magaslatról válik előttünk kétségtelenné, 
hogy Madách nem egyoldalúan pesszimista és nem egyoldalúan optimista, ha-
nem mélységesen gondolkodó és éperkölcsű filozófus, költő és ember. Elsőül 
ember, aki átérezte és átélte az ember tragédiáját s belőle azt a nagy tanul-
ságot vonta le, hogy ne csüggedjünk. Küzdjünk és bízzunk, ne más hatalom-
ban, hanem magunkban; küzdelmünk jogosságában, eszméink helyességében és 
eszményeink örök értékében. Szentimrei Jenő: Emlékezés Benedek Elekre. 
Meleghangú sorok a néhány éve elhúnyt székelyszármazású íróról, aki Erdély-
ben 17, Magyarországon pedig 4 városban forgolódott a székely írócsapat élén, 
de ezenkívül egymaga külön is ot t volt mindenütt, ahová hívták, ahol szüksé-
gét érezték buzdító jelenlétének. Turóczi-Trostler József: A magyar szellem 
eiirópaizálódásának első formái című tartalmas értekezésében gondos körül-
tekintésre valló, mélyenjáró összefoglalását nyúj t ja a tárgyával kapcsolatos, 
megfejtésre váró kérdéseknek. Vikár Béla: A finn Szampó magyar visszhangja 
címen arról elmélkedik, hogy mi van a „Székely fonó" hátterében. Szerinte 
székely hagyományunk alapgondolatát alkalmasint a messzi Keletre, talán 
még a finn-ugor közösség korára kell visszavinnünk. Zoványi Jenő: A nyelv-
tudás viszonya a helvét reformációhoz című dolgozatában rámutat arra, hogy 
Asztalos Miklósnak az az elmélete, mely szerint a nép nyelvtudásának fontos 
szerepe jutot t a lutheranizmusnak és kalvinizmusnak a különböző nemzetisé-
gek közti terjedésében, nem alkalmas a tényállás teljes megállapítására. 

A becses tartalmú, ízléses kiállítású tanulmánygyűjtemény méltó kifeje-
zője annak az ünnepi érzésnek, mellyel tisztelői az ősz tudóst életútja 70-ik 
évfordulóján köszöntik. M. V. 

Komáromi János: Zágon felé.Regény Rodostóról. Bp. 1934. 286 
lap. Révai-kiadás. 

Komáromi János, a Mikszáth után való magyar széppróza egyik leg-
érdemesebb munkása. Kristályosan tiszta magyarsága nem ár to t t könyvei 
sikerének. I t thon s német, francia fordításban a külföldön is ismert neve nagy 
népszerűségnek örvend. Kuruckori elbeszélései, regényei, sárospataki diákemlé-
kei drága éket ragyogtatnak meg: humort, de Trianon után való magyar hu-
mort, melyre mély melancholia árnyai borulnak. Most Komáromi a regényesí-
tett életrajz újszerű műformájára nyújt jeles példát: Mikes életének a történe-
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tét írta meg. E könyvének is, mint minden munkájának, nevezetes tulajdon-
sága az az önmértéklő szerénység, amely gátat vet az efféle művek tudálékos 
adathalmozásának. Egyszerű eszközökkel nagyot alkotni, ez Komáromi János 
elbeszélő művészetének egyik titka. Nem ijeszt meg kétesértékű új felfedezések-
kel, hanem gondosan feldolgozza Mikes leveleit s a. Mikes-irodalmat, belőlük 
ízléssel, gondosan s nem sokat válogat, nem zsúfolja az adatokkal, hanem 
aránylag szűk keretek között pompásan megfesti a Rákóczi-emigráció életét, 
hangulatát. Ízlése, tapintata, korhűsége emlékeztet Herczeg Ferencnek egy 
kevéssé ismert kis drámai jelenetére, a Bujdosók-та, mely szintén ilyen önmér-
sékléssel s mégis hűen tárja elénk Mikesék árva sorsát. Az irodalom e gondos 
felhasználásán kívül személyes élmény is hozzájárul e szép könyv hangulatá-
nak realitásához. Komáromi János 1933 őszén bejárta az emigráció helyeit, 
október 21-én ot t jár t Rodostóban, állt a Magyarok Utcájában, honnan kilá-
tás tárul a Márvány-tengerre s ellátni az Olimposz ormáig. Saját szemeivel 
látta, talpa alatt érezte a szűk és kopott utcácskák macskafejű köveit, melye-
ken rég Kőszeghy Zsuzsika és Paksy Erzsike lábacskái tapodtak. Beszélt 
emigránsok ivadékaival, kik azonban már egészen elörményesedtek. Ott tanult 
egy kis török tudományt is, mely patinát ad nemesveretű sorainak (tahin, 
tezkere stb.). 

Főforrása Mikes leveleskönyve s ez az írónak nemcsak művészetét, ha-
nem ízlését is dicséri. (Pl. 29., 36. az emlékezetes leírás az emigrációban élők 
napirendjéről, vagy a 30—31. 1. idézet Bákóczi önéletrajzából stb.) Stílusának 
bánatos magyarságába oly szépen beleillenek Mikesnek, sőt magának a fejede-
lemnek is eredeti szavai. Az a hajnali jelenet, midőn Mikes egy percre arra 
gondol, hogy anyja hívó szavának enged, de Rákóczi szenvedéseinek hallatára 
örök hűséget fogad: irodalmunk legszebb jelenetei közé tartozik. Bercsényi, a 
vén korban ifjú házas, csúzos tagjaival elevenen él, sőt dacosan elénk rúg e 
szép regény lapjairól. Ugyanilyen mesteri Jávorka arcképe is. És a Mikes— 
Zsuzsika-viszony ! Igazi pasztellkép ez, amint szinte megdöbbentő realitással 
lép elénk Sohonnafi szinte balladai alakja. 

„A tenger zúgott." Igv kezdődik a regény, ezek is utolsó szavai. És lel-
künkben, amint letesszük, sajnálkozva, hogy már vége van, tovább zúg a fáj-
dalom és öröm, a remény és kétségbeesés, a rodostói magyar sors, melyről 
Komáromi remek könyvében feledhetetlen képet festett. 

Rubinyi Mózes. 

Ágoston Julián: Kaffka Margit. Bp. 1934. 163 1. 
A doktori értekezések átlaga közül kiemelkedő, igen sikerült dolgozat, 

mely a Kaffka Margitról szóló irodalmat jelentősen gyarapítja. A szerző 
szigorúan megtartott módszerességgel Kaffka Margit belső egyéniségének min-
dig fejlődő és mélyülő vonalán halad s így határozza meg, mintegy magától 
kialakuló összegeződéssel, a kiváló író léjekképét és egyúttal értékrendjét is. 
E fegyelmezett módszerességen belül bontakozik ki Ágoston Julián finom, egy-
ben gondos és találó elemző, méltató képessége, melyet termékenyen táplál 
stílusának az irodalmi szempontok igényeit szemléltető móddal szolgáltató 
eredetisége s frissesége. A tudatos műbíráló s a tárgya szépségeire ösztönösen 
is ráfeledkező műélvező s így együtt dolgoznak azon, hogy necsak igaz, hanem 
meleg, vonzó világítású is legyen Kaffka Margit értékelése. S e szempontból 
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valóban élvezetes és tanulságos mindaz, amit szerzőnk tárgyáról, mind részle-
teiben, mind pedig összefoglalásában elmond. Ha valamit nélkülözünk e munka 
folyamán, annak egyetlen oka a tanulmány túlságos zártsága, amely egy kissé 
önmagára redukálja Kaffka Margit pályája irodalmi történetét. Az alakrajz 
így igaz, élesebben megvont lesz, de a kortávlat nem kap elég rávilágítást és 
kapcsolatot. A szerző bizonyára szándékosan egyszerűsítette a hátteret. Tanul-
mánya minden részét Kaffka Margit egyéniségének s munkájának gazdagságá-
val akarta kitölteni. S ez — minden ízében sikerült is neki. 

rus. 

Varjas R. Béla: Erdély és irodalmunk nemzeti egysége. 
Budapest, 1934. 104 1. 

Az irodalomtörténeti érdeklődés köre egyre szélesedik és eddig kevéssé 
járt területekro ie kiterjed. Újabban megélénkült figyelem kíséri irodalmunk 
táj, faj, felekezet szerinti megosztottságának vizsgálatát is. — A szerző ügye-
sen szerkesztett tanulmányában az erdélyiség gondolatát, az önálló erdélyi iro-
dalom és az erdélyi lélek sajátos megnyilatkozásait igyekezik megvilágítani. 
Visszavezet a mohácsi vész utáni Erdélybe, felidézi a protestantizmus szellemé-
ben alakuló erdélyi lelket, vázolja a XVII. századi Erdély szellemiségét, amely 
már nemcsak vallási és politikai kérdésekben, hanem ízlésben is elkülönül az 
anyaországtól. (Francia ízlés, olasz-barokk műveltség.) A felújulás korában a 
nyelvi ellentétek éleződnek ki; Erdély büszke romlatlan és felsőbb körökben Í6 
megbecsült magyar nyelvére s csak nehezen tud beleolvadni a magyar irodalom 
egyetemességébe. Báróczy tökéletes áthidalást végzett: az erdélyi társalgási 
nyelvet simán vezette át az anyaország nyelvújító mozgalmába. A nyelvi ellen-
tétek azonban továbbra is megmaradtak: a népnyelv kérdése emelte a választó-
falat. Továbbra is nyilt kérdés marad, miért nem sikerült a népi nyelven fel-
építeni az új irodalmi stílust Erdélyben, ahol ez az eszme uralkodó volt Г 
A szakadás sokszor fájdalmas a nemzet egyetemére; ilyen az, hogy az erdélyi 
lírából hiányzik az anyaország lírájának hazafias motívuma. — A jelenben is 
kísért az önálló Erdély gondolata, ilyenképen a szerző tanulmánya időszerű is. 
Hasznos és figyelmet érdemlő kezdeményezés, megérdemli, hogy mások is fog-
lalkozzanak a kérdéssel. 

Újvári Pál 

V i l á g i r o d a l m i L e x i k o n , Budapest, Studium-kiad. Év nélkül. Az 
I. к. VIII. és 568., а II. 1120-ig, a III. 1760-ig terjed. 

E nagybecsű irodalmi lexikon ezzel a harmadik, most megjelent kötettel 
befejeződött. Szerkesztője Dézsi Lajos, aki oly gonddal válogatta meg munka-
társait, aki mindent megtett arra, hogy a szaktudósok tájékozottsága legyen 
a nagyközönség szolgálatára, az utolsó kötet sajtó alá rendezése közben meg-
halt, ennek a munkája már Mészöly Gedeon gondja volt. Nem akarom ismé-
telni, milyen ügyes megválogatás szemelte ki az egyes címszavak íróit, csak azt 
regisztrálom, hogy hatalmas segítőeszközt kapott benne a nagyközönség a 
maga irodalmi problémáinak megoldásához. E helyen csak a magyar irodalom-
történeti vonatkozások érdekelhetnek bennünket. Sajnos, e téren megérdemelt 
volna ez az utolsó kötet még egy utolsó simítást. íme: Marmontelnél a magyar 
fordítók közül kimaradt Báróczy; Martialis állandó életéről a magyar iroda-
lomban szó sincs. Maupassant hatása a modern magyar szépprózára nem kerül 
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szóba. A Megszabadított Jeruzsálem fordítóiról szólván, az t a furcsa megjegy-
zést olvassuk, hogy „ . . . Arany János az I. énekből versben, Jánosi Gusztáv 
az egeszet Toldy (!) strófákban" fordított. 0. F. Meyer magyar fordítóiról 
és hatásáról (pl. Vargha Gyula) nem emlékezik meg. Mistral magyar méltatói 
közül egy sem említődik. Morus Utópiájának magyar fordítóit hiányosan 
említi, hatásáról semmit sem mond. — Vagy más oldalról nézve: ha a 
magyar színpad kezdő korának idegen mestereit és a századforduló hozzánk-
jutó idegen íróit keresi az olvasó, a nevek egész seregét hiába kutatja, pl. 
Meiners, Meynert, Michl, Miliőt, Marie Madeleine, Marholm Laura stb. neveit. 
— Különös az is, hogy néha feleslegesen bírál, noha általában csak regisztrálni 
törekszik. így Migne megbecsülhetetlen munkájánál siet megmondani, hogy 
kiadványai nem kifogástalanok. Az ilyenfajta életrajzgyüjteménynek nem sza-
bad felekezeti szempontból sem egyoldalúnak lennie; már pedig a nagy gond-
dal felsorolt protestáns theológusok mellől hiányzik pl. Désiré Mercier, Nicole, 
Notker stb. 

Tudom, hogy három kötetben teljesen életrajzi lexikont adni nem lehet. 
Hogy ilyenfajta hiányok vannak, azt nem is a szerkesztők és munkatársak 
rovására írom; csak konstatálom. Mert viszont ezt is elismerem, hogy iro-
dalmi lexikonaink sorában ritka körültekintés és tájékozottság tünteti ki ezt 
a kötetet. A. Zs_ 

K é t értekezés . [Magyar István: Szana Tamás. Bp., 1934. 66 1. — 
Tiborc Lajos: Andor József (Cyprián). Bp., 1934. 98 1.] 

A mult század második felében szélesen hömpölygő irodalmunkban Szana 
Tamás nem vert nagyobb hullámokat. Sem az ár, sem a gát szerepét nem 
játszotta. Nevét ugyan eléggé ismerték s bizonyos kezdeményezőerő nem vitat-
ható el tőle. A szerző ezeket a hasznos, olykor napjainkig kimutatható gyü-
mölcsözéseket tárja elénk. Életrajzának folyamán betekintést nyerünk az ú j 
idők kohójába is, hiszen Szana mindenütt ot t volt, ahol lelkesedni lehetett 
és lelkesíteni kellett. A szerző minden dicséretet megérdemel, amikor kellő 
tapintattal és önmérsékléssel állította elénk Szana alakját . 

Andor Józsefben mintegy Szana ellentétét jellemezhetjük. A „diadalmas 
világnézet" katakombás lelkületű és áldozatos hőse volt. Talán vezérnek indult, 
de beérte a második hellyel is, küzdelem várt rá ott is elég. Gyengédsége gerin-
cességgel jmrosult, çzért győzött. Nemcsak mint szépíró, hanem mint esszéista 
is kitűnt. A szerző nagy szeretettel és gonddal tárgyalja az író munkás-
eágát, bár ítéleteiben nem mindig önálló. Clauser Mihály. 

P a u l l & M ^ * ( ^ s ' e p r e g h y F e r e n c . Budapest, 1934. 59 1. 
A szerző alig ötven oldalon érdekesen rajzolja meg Csepreghy Ferene 

pályafutását. 'Röviden ismerteti az író eseményekben nem gazdag, annál buz-
góbb életét s a'lehetőségig bőven tárgyalja nevezetesebb munkáit. В pályá-
nak néhány számottevő alkotása van, ha nem a nagyok közül való is. Csep-
reghy ismerte közönségét, igényeit, ki tudta azokat elégíteni, anélkül, hogy 
megszűnt volna költőnek lenni s így fejlesztette és előbbre vitte korát. Paul 
Sándor okos dolgozata minden túlzás nélkül s éppen ezért az író érdemét csak 
öregbítve tárgyalja e szorgalmas, szép élet jelentőségét a magyar népszínmű 
fejlődésében. Mindenütt annyit mond, amennyi kell, sehol nem esik abba a túl-



80 BÍRÁLATOK 

zásba, mely sok kezdő életrajzíró dolgozatát naivvá teszi. Aki egy pálya-
futást legkisebb jelenségeiben áttanulmányoz, rendszerint többnek lát ja azt, 
a ráfordított munka téves illúzióin keresztül. Paul Sándor azt a Csepreghyt 
idézi fel ügyesen megvázolt, néhol egész részletességgel megrajzolt fejezetek-
ben, akit halványabb körvonalakban eddig is ismertünk, korának hasznos, 
tiszteletreméltó munkását. Az összefoglalás csak a fejezetek helyes kidolgo-
zását igazolja s azt is, hogy a függelékül adott „irodalom" valóban évek mun-
káját jelentette a ezerzőnek, élményt, melynek komolyságáról e rokonszenves 
munka eléggé tanúskodik. v. 

A gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet 
Évkönyve. Budapest, 1934. 443 1. 

Az Angyal Dávid szerkesztésében megjelent évkönyv Hóman Bálint volt 
tanítványainak tiszteletadása a magyar kultúra legfőbb irányítójává emelke-
dett mester előtt. Ezt dokumentálja a szerkesztő meleghangú bevezetése és a 
függelékül közölt pontos könyvészeti összeállítás Hóman Bálint irodalmi 
munkásságáról. A kötet gazdag tartalmából bennünket az irodalomtörténeti 
vonatkozású tanulmányok érdekelnek közelebbről. Ilyent ket tőt találunk 
Küküllei Jánosról és a Toldi-mondáról. Fekete Nagy Antal szerint az Anjouk 
korának biografikus történetírása nem az uralkodó család idegen fajiságában 
találja magyarázatát, mint Horváth János véli, hanem természetszerűen 
visszavezethető a két király eredményekben gazdag uralkodására. A küküllei 
főesperes Apród neve nom aulae miles-t jelöl, hanem arra mutat, ho.gy az 
Apród-család a Berzeviczy-család ősének, Rikolf fia Kakasnak szolgálatában 
állott. A biográfus életéből világosságot vet az Erzsébet királyné kíséretében 
tet t 1343. évi olasz útra és a szicíliai hadjáratban való részvételére. Bebizo-
nyítja, hogy Küküllei János munkájának első részét 1364-ben, esetleg az előtte 
levő évben fejezte be; a krónika mai alakja pedig 1387 március 31 és 1388 
december 20 ika között készült el. Halála dátumát is közelebbről megköti: 
1393 szeptember 15 és 1394 december 10-ike közé. — Mályusz Elemér a Toldi-
monda keletkezését abba a korba helyezi, amely a magyar lovagság kifejlődé-
sét hozta meg, a XV. század első felébe. Ekkor a külföldi lovaghistóriák fel-
tételezett kompilációjából formálta valaki latin nyelven Toldi magyar szel-
lemű históriáját. A popularizáló folyamat hozta magával, hogy ezt — talán 
még a XV. században — klerikusok magyarra fordították. Ez a magyar 
nyelvű, bizonyára verses munka ju to t t el a nép közé és lett Ilosvai forrása. 
Hipotézise támogatásául hivatkozik Tar Lőrinc purgatóriumi útjának Tinódi-
hoz jutott mondájára. N. Z. 

Sziklay László: Kazinczy az irodalom kérdéseiről. (Kassa, 
1934. 71 1.) 

A Kazinczy-levelezés még ma is kimerítetlen kincsesbánya, örömmel kell 
vennünk minden olyan vállalkozást, mely belőle valamit napvilágra hoz. Szik-
lay László nemcsak ilyen „valami"-re igyekezett, hanem teljességre. Tanulmá 
nyában Kazinczy egész irodalomelmélete és személyi kapcsolatainak elvi jelen-
tősége is helyet próbált találni. A cél igen helyes volt, ily munkára valóban 
nagy szükség van, de Sziklay László munkája e törekvésben csak mint kezde-
mény üdvözölhető. Az anyag, melynek értelmezését, alakulásbeli változatait, 
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az egyéniséggel összeforrt voltát kellene megmutatni, szétveti a tanulmány 
szűkreszabott kereteit. Mint regisztráló anyaggyüjtemény így is értékes és csak 
sajnálni lehet, hogy az anyag egyelőre még erősebb volt, mint a rendező és 
magyarázó képesség. K. D. 

Az IMIT Évkönyve 1934-ről. Szerk. Szemere Samu. Bp., 1934, 
360 1. Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat új Évkönyve a szokásos beosztással 
és változatos tartalommal jelent meg. Az ízléses kiállítású kötetben a Társulat 
életét ismertető közleményeken kívül szépirodalmi „munkálatok" és zsidó vonat-
kozású tanulmányszerű dolgozatok olvashatók. Az utóbbiak közül tudomány-
szakunk szempontjából főkép kettő érdemel figyelmet. Az elsőben Sebestyén 
Károly Alexander Bernát pályaútján tekint végig, a másodikban pedig Fenyő 
László Palágyi Lajos emlékezetét ú j í t ja fel. Sebestyén szerint Alexander „a 
nemzeti szellemet kereste, ku ta t t a lázasan a tudományban, a filozófiában, 
a művészetekben, az irodalomban. A nemzeti szellem diadaláért küzdöt t a köz-
életben is." — Fenyő megemlékezésének végső megállapítása, hogy „Palágyi 
Lajos ama költők közé ta r tozot t , akiknél a gondolati és érzelmi elem harca 
nehezen ju to t t nyugvópontra". — Az említettek mellett más vonatkozásban 
említésreméltó Komlós Aladár „Három zsidó megy a vonaton" c. elmefuttatása 
„a zsidó vicc"-ről. A jó megfigyelésen alapuló és tételeit sikerült példákkal 
szemléltető dolgozatból kitűnik, hogy a zsidó éle nem valamely átlag tréfa-
szerkezet furcsa nevekkel egyénített változata, hanem „a zsidó szellem és a 
valóság találkozásából kipattanó, egy-egy jellemhibára várat lanul rávilágító 
alkotás. Ezzel függ össze páratlan tárgygazdagsága is. A zsidó viccben még 
a tébolyda lakója is ravasz." Érdekes megállapítása a szerzőnek, hogy a zsidó 
maga találja ki a róla szóló, öniróniára valló tréfákat. E részben „az egyetlen 
nép, amely nem fél belenézni az őt ábrázoló viccek torzító tükrébe; de egy-
szersmind abban is egyedülálló, hogy ismeri magát". V. M. 

Kristóf György, Szaboleska Mihály Erdélyben. — Az Erdélyi 
Múzeumegyesület kiadása. Cluj-Kolozsvár, 1934. 62 1. 

Szaboleska ha t évet tö l tö t t Erdélyben, 1892 őszétől 1898 végéig. Ez-
alat t Marosfelfalunak volt a református papja, ahová Debrecenből hívták és 
ahonnan Temesvárra választották ugyancsak ref. lelkésznek. Ez a hat esz-
tendő gazdagabb családi eseményekben, mint irodalmi termékékben. Erre az 
időre esik első és második házassága. T. i. 1893 május 24-én veszi nőül Kún 
Erzsébetet, akitől azonban 1894 április 2-án hivatalosan is elválik. Második 
házasságra 1895 febr. 12-én lép Korondi Etelkával, akitől felfalusi laktában 
két fia és egy leánya születik. Irodalmi munkásságából csak két kötet jelenik 
meg ez időszakban: Hangulatok (1894) és Újabb versek (1898). 

Kristóf György Szabolcskának ezt az életszakaszát ismerteti meleg sze-
retettel a költő egyénisége iránt és nagy elismeréssel az Erdélyben termett 
költemények felől. Behatóbban méltatja feleségéhez írott és gyermekeiről szóló 
verseit, valamint a „Hír a mi falunkból" elnevezés alá foglalt életképeit, me-
lyeknek éppen a felfalusi években találta meg a tökéletes formáját . 

De Kristóf nem elégedett meg ennek az időszaknak életrajzi és irodalom-
történeti bemutatásával, hanem a címben maga elé tűzött feladaton túlterjesz-
kedve, tanulmányának a felét, az első 30 lapot arra a kérdésre fordítja, hogy 
Szaboleska miért hagyta el Debrecent. S. Kristóf ennek a lépésnek nemcsak 

Irodalomtörténet. 6 
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fő-, hanem egyetlen o k á t a költőnek addigi múzsájával, az annyiszor meg-
énekelt Piroskával való szakításban l á t j a . Kristóf föltevése bizonyára nem áll 
messze az igazságtól, de ahogy ő fejtegeti, abban jókora túlzás van; azon-
kívül a hosszas magyarázgatás közben egy-két tévedésbe, sőt félreértésbe is 
belesodródik. Ezek közül helyreigazítom azt a tévedését, mintha Szabolcska 
„kezdettől végig ki tűnő teológus" let t volna, mert Szabolcska a teológiának 
egyetlen egy évét sem végezte kitűnően és lelkészképesítő vizsgálata sem volt az. 
Szabolcskának sem költői nagyságához, sem egyéni kiválóságához nem szük-
ségesek a költött érdemek. 

R á kell mutatnom arra a félreértésre is, amelybe Kristóf akkor esik, 
mikor Szabolcskának „Alice" című költeményéből azt olvassa ki, hogy a köl-
temény hősnője, a szép francia leány, égő, sőt esengő szerelemmel volt eltelve 
Szabolcska iránt. Erről szó sincs. 

Kristóf dolgozata azonban így is figyelemre méltó helyet követel a Sza-
bolcska-irodalomban és h ivatva van a Szabolcska-kultuszt az elszakított ma-
gyarság körében is ébren tar tani . Kardoss Albert. 

M a g y a r reneszánsz írók. A szemelvényeket összeállította, jegyze-
tekkel ellátta és bevezető tanulmányt í r t : Kardos Tibor. Kiad ta a Berzsenyi-
reálgimnázium. H. és é. n. (Bp., 1934.) 192 1. (Magyar irodalmi ritkaságok. 
Szerk.: Vajthó L. 29. sz.) 

Újabban, mióta irodalomtörténészeink a magyar reneszánsz költőkkel, 
mint a magyar lelkiség jellemző kifejezőivel foglalkoznak, nagyobb érdeklődéssel 
fordul e tárgykör felé a művelt magyar közönség is. Ezt az örvendetes tényt 
látszik megerősíteni Kardos Tibor nagy körültekintéssel megszerkesztett kis 
könyve, mely tizenhat humanis ta írót mu ta t be harminchárom szemelvény kap-
csán. A bőséges irodalmi anyagon felépült bevezető tanulmány két küzdelmes 
század keresztmetszetében akar ja érzékeltetni az újkor szellemi Magyarorszá-
gának kibontakozását. Kiemeli a humanizmus jelentőségét; mi t jelentett az 
ezer sebből vérző Magyarországnak az a szellemi erő, mely az o.rszág testének 
szétszakítottságát ellensúlyozni tudta, mely az elveszett valóságos Magyar-
ország helyett egy virtuális, legyőzhetetlen Magyarországot adott . Rámuta t 
arra, hogyan marad Mátyás alakja halála után is szellemi erőforrása huma-
nista gondolkodású íróinknak egészen Zrínyiig, kiben két század minden ered-
ményének hatása megtalálható. A tanulmányszerű bevezetés helyenként szinte 
szűkszavúságig tömör. Nagy alapossággal és helyes érzékkel tör tént az egyes 
szemelvények összeválogatása. A főszempont, mely szerzőt e munkájában 
vezette, hogy szövegekkel jellemezze a kort . Képviselve van benne elsősorban a 
humanizmus három nagy a lak ja : Vitéz János, Janus Pannonius és Mátyás 
király. Az olasz humanis ták: Callimachus Experiens, Galeotto Marzio, Anto-
nio Bonfini, Bartholomaeus Pannonius, Oláh Miklós és a humanista történet-
írók: Forgách Ferenc, I s tvánf fy Miklós, Mindszenthi Gábor, majd Bornemisza 
Péter, Enyedi György, Gyergyai Albert, Rimay János és Zrínyi MiklÓ6. 
A közölt részek megbízható szövegkiadások, néha az eredetiek pontos másola-
tai. Jó kiegészítése az Anthologiának a szemelvények íróinak rövid jellemzése 
és a rá juk vonatkozó irodalom egybeállítása is. Ilaitsch Ilona. 

1 A szintén 1898-ban a Magyar Könyvtár 34. számakép megjelent „Ver-
sek" (43 költemény) csak szemelvény az eddigi kötetekből. 
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Csipkay Sándor: Magyar-holland irodalmi kapcsolatok 
kezdete i . (Lankai János.) Bp., 1935. 31 1. 

A szakembernek nem meglepő, hogy valaki magyar-holland kapcsola-
tokról beszél az irodalomtörténetben. Természetes, hogy annál nagyobb öröm-
mel fogadjuk azt a kezdeményezést, amit Csipkay tanulmányában megismer-
tünk. Dolgozata azt mutat ja , hogy végre is fel kell kutatnunk és össze kell 
állítanunk a szerte heverő adatokat. — A szerző újat is adott, amikor fel-
tá r ta Laskai János munkásságát, megjelölte viszonyát Lipsiushoz és Gro-
tiushoz. Ezek az eddig ismeretlen adatok, sajnos, arra kényszerítették a szer-
zőt, hogy az átfogó kép helyett a részletek vizsgálatára szorítkozzék, önmér-
sékletét és alaposságát azonban épp ez bizonyítja. Clauser Mihály. 

Alvinczi Péter művei. (A reformáció és ellenreformáció korának 
evangéliumi keresztyén (református és evangélikus) egyházi írói. Szerkeszti és 
kiadja: Incze Gábor. 2. sz. Alvinczi Péter [1570—1634]. Bp. 1935. 160 1. 
Bethlen-nyomda.) 

A címben írt könyv egy igen érdekes és a történeti kutatás számára hasz-
nos kiadványsorozat második köteteként jelent meg. A sorozat elsősorban a 
protestáns egyháztörténettel foglalkozóknak jár ugyan kedvében, az egyes köte-
tek azonban tartalmi és formai sajátságaiknál fogva bő tanulságot ígérnek az 
irodalombúvár számára is. A szóban forgó munka Pázmány nagy ellenfelének, 
az egykori híres kassai protestáns papnak négy művét foglalja magában 
(Az Úrnak szent vacsorájáról; Magyarország panasza; Itinerarium catholicum; 
Postilla) és Alvinczv emlékét óhajtja felújítani halála háromszázadik évfor-
dulója alkalmából. A részközlemények mellett nincsenek további tájékoztató 
jegyzetek; ebből sejthető, hogy a kiadó főcélja csupán a magyar szövegek 
hozzáférhetésének megkönnyítése volt. Lá tha tó ez abból is, hogy az annak- -
idején sokat emlegetett Querela Hungariae-nak latin szövegét mellőzi, noha a 
röpirat eredetileg kétnyelvű alakban jelent meg. Incze Gábor anyagközlése 
kétségtelenül szolgálat az irodalomismeret szempontjából s akik a XVII. szá-
zad szellemiségét, multunk e kora írásbeliségének forrongásait behatóbban 
kívánják tanulmányozni, hihetőleg nem csekély várakozással néznek a sorozat 
lovábbi darabjai, például Bornemisza Péter ördögi kísértetek című kötetének 
megjelenése elé. (Kapható a kiadónál: Bp., II, Margit-körút 54.) A. B. 

6* 


