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Toldy Ferenc alapvető munkássága óta irodalomtörténetírásunk szolgá-
latában senki annyit nem tett, mint Pintér Jenő. Nemcsak Toldy adatait 
kellett az utódnak megrostálva felfrissítenie, de az ötvenes évek termésétől 
kezdve az irodalom határait is magának kellett kijelölnie, s az élettel, sőt 
anyaggal kitöltenie. Erre a munkára, irodalomtörténetünk eddig legnagyobb-
szabású és legszélesebbkörű feldolgozására vállalkozott a fiatal jászberényi 
tanár, mikor páratlan szorgalmával és emberfeletti kitartásával felépítette azt 
az alkotást, mely mint Pintér Jenő életműve fogja hirdetni komoly hivatás-
tudatát, mindaddig, míg a magyar szellem élete iránt érdeklődni fognak. 1909 
é3 1913 között jelent meg négy kötetben első, akadémiai pályadíjat nyert 
műve, A magyar irodalom története, melyben Kazinczy Ferenc haláláig dol-
gozta fel anyagát. Ez munkásságának első és legfontosabb pillére. Ennek az 
alapvető, gazdag jegyzetapparátussal készült munkának adatgyűjtésére támasz-
kodott későbbi könyveiben is. így 1921-ben jelent meg két kötetben „tudomá-
nyos rendszerezése"-e; ebben már a saját koráig tárgyalta irodalmunk tör-
ténetét. E kézikönyvtől kezdve (első müvétől eltérően) jegyzetanyagát már 
nem olvasztja szervesen a szöveg vonatkozé részeihez, hanem az egyes feje-
zetek végeihez illeszti. (E könyvének új feldolgozását 1938-ban ugyancsak két 
kötetben adta.) Irodalmunk történetét megírta még a középiskolák (1911 óta 
számtalan kiadásban) és a nagyközönség számára, kisebb (1924, 19262) és 
nagyobb (képes) kiadásban (1928) is, abban kivonatosabban, emebben részle-
tesebben. 1930 és 1934 között jelent meg irodalomtörténetírói munkásságának 
legkiemelkedőbb alkotása, hétkötetes nagy Magyar Irodalomtörténete, melyben 
1900 ig tá r ta föl irodalmunk életének hatalmas és gazdag termését, a rávonat-
kozó kutatások minden eredményét felhasználva, a legkisebb jelenségekre, 
áramlatokra, írókra és művekre is felhív án a figyelmet. Műve így lett az 
irodalomtörténet legtágasabb, legtöbb lelket felölelő palotája, melynek egyes 
termeiben a látogató a vendéglátó egész sorsát azonnal áttekintheti, szemlél-
heti. Pintér Jenő nem szorította anyagát szűk korlátok közé, hanem figye-
lemmel kísérte a politikai élet váltakozó hullámzásait s vizsgálta azok kuta-
tóinak, megvilágítóinak, a historikusoknak működését is. Az irodalomtörténet 
é3 kritika művelői mellett nyelvünk búvárainak eredményeit is arányosan 
illesztette a szellemi művelődés fejlődésébe. Érdeklődése kiterjedt a magyar stí-
lusnak, az írásművészet mellett, más művészi ihletésű alkotóira: a politikai 
és egyházi szónokokra is. Sőt tanulmányozásának körébe vonta a hazai nem:-
magyarnyelvű irodalmat is. 

Az utolsó, a VIII. kötet anyaggyűjtésén, alakításán, szövegezésén majd 
nem utolsó napjáig dolgozott, s az most hitvesének szeretetteljes gondozásá-
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ban lá to t t napvilágot. Ez a mű, hatalmas munkateljesítményének koronája, 
kortársainak irodalomtörténeti értékelése, egyúttal napjaink irodalmának első 
tudományos igényű bemutatása is. Beosztásában az első hét kötet cso-
portosítását és irányelveit követi, s azokon belül t á r j a föl az iroda'mi 
szellem sokfelé ágazó életét, számtalan vonatkozását, re j te t t kapcsolatát 
és muta t ja be az érdekes írói pályafutásokat. Pintér Jenő itt, kortár 
sairél í r t irodalomtörténetében az irodalmi termést két főrészre osztja, e 
ezeken belül mutatja be a kiemelkedő egyéniségeket; a többieket viszont mű-
fajok szerint tárgyalja. A bevezető részben a történelmi mozzanatokat fog 
lalta össze, majd részletesen ismerteti a műveltség elemeit, az iskolák törté-
netét, a nyomdászat, könyvkiadás, hírlap- és folyóiratirodalom, színészet, iro-
dalmi társaságok, írói törekvések jelentőségét, végül pedig külön arcképekben 
a közérdekű irodalom két, a kortársak fö'.é emelkedő, képviselőjét mutatja be: 
Prohászka Ottokárt és Ravasz Lászlót. Mögéjük helyezve, rövid pályaképeket 
ad a kor szónoki és publicisztikai szereplőiről. Még érdekesebb a mi szá-
munkra az irodalomtörténet és kritika munkásainak számbavétele. Előbb a 
nevesebb irodalomtörténetírók munkásságát értékeli, lehetőleg irányok szerint 
elkülönítve, majd az ismertetett tudósok és kritikusok életét, irodalmi mun-
kásságát állította össze a nevek betűrendjében, müveik kronologikus felsoro-
lásával. Azoknak az irodalomtörténetíróknak, akiket a bevezető fejtegetések-
ben nem tárgyalt, pár jellemző vonással i t t emeli ki jelentőségét. A legnagyobb 
elismerés Négyesy Lászlónak, Katona Lajosnak, Horváth Jánosnak jut, a leg-
melegebben Vajthó Lászlóról, Várdai Béláról és Brisits Frigyesről szól. A tör-
téneti és nyelvészeti irányok művelőinek munkásságát is behatóan méltatja, 
erősen éreztetve a sa já t történetírói felfogásának szempontjait. 

A XX. század irodalmában biztos szemmel látja meg az értékeket és a 
kiemelkedő nagyságokat. Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza, Ady Endre, Babits 
Mihály, Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond kiemelésével bizonyságot tet t 
arról, hogy kortársairól vallott értékítéleteiben tudományos tárgyilagosságra 
törekedett. Ezt a három költőt és három regényírót ta r to t ta a századnegyed 
legjelentősebb íróinak. Jellemző az előző harmadszázadhoz viszonyítva, ahol 
Jókai é-i Mikszáth uralkodó csillaga a la t t a regény előretörését figyelhettük 
meg, hogy Adyék lendülete a líra felé billentette író és közönség kölcsönös 
érdeklődésének egyensúlyát. Tárgyalása során az egyes művek tartalmát is 
adja (még a költeményekét is), többnyire megjelenésük sorrendjében. Ezzel a 
módszerrel elősegíti a könnyű tájékozódást; azonnal megtalálhatjuk még egy 
egy kevésbbé jelentős regény meséjét is; de Pintér megvilágítja még a mű 
Íratásának körülményeit, irodalomtörténeti jelentőségét, s ezzel helvét — л 
komoly kritika útmutatása alapján — kijelöli irodalmunk fejlődésében. Főleg 
azt kell még kiemelnünk, hogy anyaga páratlanul gazdag, a legapróbb részlet-
kérdések már értékesítve vannak benne, elosztása világos és áttekinthető, az 
arányosításnak nemcsak határozottsága, de tárgyilagossága is megnyugtató. 

Az irányító szellemek működését ismertető fejezetek közül már az anyag 
természeténél fogva is, az Adyé emelkedik ki, övé a legterjedelmesebb. Rész-
letesen tárgyalja azonban a többieket is, vázolja életük út ját , bemutatja 
munkásságukat, mintegy kritikai bibliográfia keretében és végül adja a rájuk 
vonatkozó gazdag és sokrétű irodalmat, meg is szólaltatván a legfontosabb-
nak érzett kritikai állásfoglalásokat. Az önálló fejezetekben bemutatott írói 
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egyéniségek móltatását követi két nagy csoportban a költök és a regény-, ill 
színműírók galériája. Előbbiben a hagyományőrző költők, köztük a legnagyob-
bal, Vargha Gyulával, az impresszionisták és szimbolisták, élükön Juhász 
Gyula és Tóth Árpád, a naturalisták, szocialisták, expresszionisták (csoport-
jukból Erdélyi József emelkedik ki), a katolikus irány Sík Sándor és Mécs 
László vezérletével, majd a zsidó lírikusok vonulnak el előttünk; a költőnők 
közül a regényírásban is nagyjelentőségű Kaffka Margit az irányjelző. Ezek 
után a népköltészet termékeinek és azok irodalmának vizsgálata következik, 
végül a műfordítás törekvéseire világít rá, kiemelve a korszak legnagyobb 
magyar műfordítói teljesítményét: a Babits Mihályét. A regény- és színmű-
irodalmat is hasonló módon, több irányra osztotta: így a hagyományőrzők 
között különösen Tömörkény István értékeire muta t rá, az analitikus szép-
prózaíróknak Ambrus Zoltán a mestere (ebben a részben tárgyalja, de külön 
csoportosítva, a háborús regény művelőit is), a naturalista regénynek Szabó 
Dezső a kiemelkedő csúcsa, a katolikus iránynak Andor József a hivatott 
szépírója, míg zsidó regényeket főleg Újvári Péter írt. A színműirodalomból 
Molnár Ferenc és Szomory Dezső munkáit t a r t j a jellemzőnek, az írónők sorá-
ból Kaffka Margit mellett Tormay Cecile jelentős, végül az ifjúsági iroda 
lomra is kiterjeszti érdeklődését. A visszapillantás első felében összefogja a 
korjellemző eseményeket és fölsorakoztatja a legnevezetesebb alkotásokat, majd 
ismerteti az idegen országok és az elcsatolt területek magyarnyelvű irodalmát, 
ezenkívül azt a hősies küzdelmet, melyet ezek a nemzeti irodalom fönnmara-
dásáért évtizedeken á t a legnagyobb elnyomás súlya alat t is folytattak. Végül 
a magyarországi német, szerb, tót, ruszin és román irodalom jelentősebb kép-
viselőinek munkásságát vázolja. A nagy müvet, mint az előző köteteket is, jói-
használható névmutató zárja. 

Nagyjelentőségű Pintér Jenő utolsó müvében a korszellem egy-egy meg-
nyilvánulásának, különösen az irodalomra gyakorolt hatásának gondos vizs-
gálata. így elsősorban a zsidóság szerepe és jelentősége a század irodalmi 
életében. Ennek a problémának is csakúgy a gyökeréig hatol, mint a másik 
fontos világnézeti kérdésnek, a szociális eszmék terjedésének. Mindkét áramla-
tot végigkíséri eredetétől kezdve, hatásukat fölbontja és szemléltető módon, a 
példák és idézetek jellemző világánál tárja elénk. Pintér i t t is mestere az írók 
megszólaltatásának, az idézettel való ügyes ember- ós korjellemzésnck. 

A magyar irodalmi mult bármely korszakának (most már napjaink iro-
dalmát is beleértve) kutatásánál Pintér Jenő hatalmas Magyar Irodalomtörté-
nete nélkül meg sem moccanhatunk. Művében minden eddigi valamirevaló rész-
leteredményt egységbefoglalva együtt találunk: bibliográfiai összefoglalásai a 
magyar irodalomtörténet területén a legteljesebb, legértékesebb, a legélőbb 
források. E kötettel betetőzött életműve a monumentális alkotókedv ered-
ménye, melyből felénkárad ezeréves irodalmi műveltségünk kultúrkészletének 
minden sugara. A szigorúan tudományos apparátus és a kódexíró bará t áldo-
zatos hangyaszorgalma, a modern eszmék, az úttörő gondolatok és az örökké 
időszerű ízlésáramlatok szemmel tartása párosult munkásságában; a benno .lévő 
hatalmas lexikális-adathalmaz pillanatok alat t áttekinthető, kritikailag telje-
ses megbízható. E nyolc kötetben megvan minden, amit a magyar irodalom 
múltjáról és jelenéről a kutatás és értékelés megállapított. „Megvallom — em-
lítette egy alkalommal Pintér Jenő —, engem egész életemben semmi más nem 

Irodalomtörténet. 
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érdekelt, mint az írók és a könyvek világa." Irodalmunknak csak ezzel a 
rajorigó szeretetével, az embernek e páratlan munkavállalásával, szellemének 
éber érdeklődésével teremthette meg müvét: így tette a Pintér Jenő nevet 
lirökro emlékezetes fogalommá, mely o t t fog ragyogni mindenkor a To'.dy 
Ferencé és a Beöthy Zsolté mellett. Kozocsa Sándor 

Gulyás Pál : A bibliográfia kézikönyve. Bevezetés a könyvészetbe. I. köt. 
A leíró és rendszerező bibliográfia. Budapest. 1941. Orsz. Széchényi Könyvtár 
(4), 584 l 

Szinnyei József halála után hosszú ideig parlagon maradt a magyar 
bibliográfia. A századforduló körül megindult sorozatos könyvészeti munkák 
közül még egy ideig folytatódott egyik másik: Petrik Magyar Könyi észete 
1910-ig jutott el, Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárát tetemes pótlásokkal 
fejlesztették tovább, de lassan-lassan ezek a vállalatok is ellankadtak és csak 
néhány év óta kezd ismét jogaiba lépni a bibliográfiai tudomány. A nagy-
arányú új feldolgozások központja hagyományaihoz móitóan az Orsz. Széchényi 
Könyvtár. Könyvészeti irodalmunk nem szegény, de termékei tervszerűtlenül, szét-
forgácsoltán születtek. A bibliográfia művelőit nem kevéssé kedvetlenítette elr 

hogy a tudósok egy része kicsinylő, vállveregctő módon fogadja a bibliográfus 
munkáját. Főleg a régibbfajta, tisztára esztétizáló irodalomtörténészek szokták 
л bibliográfiát teljes megvetésükkel súj tani : pusztán szolgálónak tekintik, 
akár a középkori teológus a filozófiát. A könyvésztudománv azután akkor 
boszulta meg magát a lebecsülésért, amikor régen megírt tényeket kellett 
fáradságos munkával ú j ra „felfedezni" vagy cáfolhatatlannak vélt eredménye-
ket egy rosszul ismert, könyvészeti adat miatt gyökeres revízió alá venni. 

Ezek a megfontolások késztették Gulyás Pált a könyvészet nagyarányú 
elméleti alapvetésének megírására. A szerző nevét ismerik az irodalom és a 
magyar könyv történetírói, bibliográfusaink is olvassák és használják műveit. 
Könyve, melyben módszereiről számot ad — mintegy a bibliográfus lelki-
ismeretvizsgálati! —, tömör tartalmasságában mégis meglepetés. Megjelenése 
előtt sejtelmünk sem lehetett arról, hogy volt magyar tudós, aki ilyen széles-
körű irodalmi tájékozottsággal, ilyen iskolázott filozófiai ítélőképességgel, 
ennyire kiérett módszerek szerint művelte évtizedekig ezt a hálátlannak látszó 
tudományágat. 

A mű terjedelmes bevezetés után két részre oszlik: az első a leíró, a 
második a rendszerező könyvészetet öleli fel. A. bevezetés a bibliográfia jelen-
tőségét, fogalmát és felosztását tisztázza. Rámutat a katalógus és a biblio-
gráfia különbözőségére; ez a különbség teszi érthetővé a bibliográfiai tudo-
mány aránylag késői kialakulását: kéziratokról, amelyek mindegyike külön 
egyéniség s akkor is az, ha diktálásról, egyidejűleg készülő többes példányok1 

ról van szó, minden példányra érvényes leírásokat nem is készíthettek. A biblio-
gráfiai leírásokban szokásos szakkifejezések lexikonszerű áttekintése zárja le a 
bevezetést. 

A leíró bibliográfiának szentelt első főrészben Gulyás szellemesen egye 
siti az elméleti megfontolásokat a gyakorlati útmutatásokkal. Szabályokat ad. 
hiszen kell is adnia és ezeknek a szabályoknak helyességéhez szó sem férhet. 
De józan bölcseséggel hangoztatja, hogy a címleírás általános törvényei kény-
telenek a való élet követelményei előtt meghajolni: a bibliográfia az exigen-
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• iák tudománya, akár a politika. Nem áthághatatlan kánonokat ad, hanem az 
összes lehetőségeket áttekinti, minden igényt figyelembe vesz és ezzel képessé 
teszi a bibliográfust -— aki tudós, vagy az kellene, hogy legyen — az egyéni 
döntésre kényes problémái tömkelegében. A könyv e részének középpontjában 
a modern nyomtatványok leírása áll : a címfelvétel és az impresszum adatai-
nak felvétele külön-külön részesül alapos megvilágításban. A leíráshoz szük-
séges összes segédeszközöket is kezébe adja a bibliográfusnak, így többek 
között a görög és szláv betűk átírásának, valamint a latin és görög rövidíté-
seknek táblázatát és feloldási módját is közli. Az ősnyomtatványok, régi 
magyar könyvek, könyvritkaságok, zeneművek, térképek, metszetek, műlapok 
és aprónyomtatványok leírásának különleges szabályait egyenkint is szem-
ügyre veszi. 

A rendszerező bibliográfiáról szóló második részben a tudományok filo-
zófiai rendszerezéséből indul ki. Platóntól és Aristotelestől kezdve Pauler 
Ákosig áttekinti a tudományok felosztásának történeti kialakulását, majd a 
filozófiai rendszerezés állandó szemelőttartásával voszi sorra az ó-, közép- és 
újkor szakrendszereit Kallimachostól a legmodernebb amerikai, német és 
olasz osztályozásokig. A szakrendszerek bemutatásában teljes egészet ad: 
ilyen hiánytalan összeállítást ezidőszerint tudtunkkal nemcsak a magyar, de 
külföldi irodalom sem mutathat fel. A szakrendszerek fejlődéstörténetére jel-
lemző, hogy amíg kezdettől fogva sok közös elem van az egymástól függetle-
nül kialakult rendszerek között — ezek a szisztematika valóságos köz-
helyei —, ugyanakkor az általános eszmetörténeti áramlatok is rányomják 
bélyegüket minden szakbeosztásra: így szorította lo a francia forradalom a 
teológiát a középkorban elfog'alt első helyéről. 

A filozófiai tudományfelosztás ideális mértékét a legmodernebb mecha-
nikus rendszerek persze nem üthetik meg. Közöttük a Devvey-féle tizedes rend-
szert igen beható bírálatban részesíti Gulyás s különösen azt emeli ki, hogy 
— ezt a decimális-rendszer legmeggyőzöttebb hívei is elismerik —, a nemzet-
közi egyöntetűség előnye csak látszólagos, hiszen máris többféle változatban 
alkalmazzák; megöli az egyöntetűséget, a nyelvek sokfélesége is, amelytől atize-
dos-rendszer sem tudja magát függetlenné tenni. De legfőbb hibája, hogy a tudo-
mányok összességére való tekintet nélkül egyenrangú tudományágakat egymás 
alá vagy fölé rendel. Így foglalhatjuk össze Gulyás nézeteit: a decimális a 
részletekre nagyobb gondot fordít, mint az egészre, hiányzik belőle minden 
filozófiai rendszeresség, a tudományok összefüggése benne nem a koordináció 
vagy szubordináció reális viszonylatait, hanem csak a rendszerezés mechanikus 
igényeit veszi figyelembe. A decimális-rendszer nyúj to t ta számos gyakorlati 
előnyt azonban, úgy hisszük, értékesíthetjük anélkül is, hogy alkalmazói a két-
ségtelenül szükséges filozófiai alapiskolától elszakadnának. Erre éppen Gulyás 
könyve nyújthat útmutatást. 

Valamennyi szakrendszer eredendő hibája különben, hogy előre s ön-
kényesen megszabott kereteket állít fel, amelyek csakhamar javításokra szo-
rulnak. A szakrendszerek tudományos szempontból is hihetetlenül gyorsan 
avulnak el. Sok bajt okoznak a politikai változások is. Ezért részesíti Gulyás 
elsőrendű figyelemben a szakrendszerek teljes tagadását kifejező rendszó- és 
szótárkatalógust. Ez-e a jövő ú t j a ? Ki tudja? Gulyás nem jósol, hanem rend-
szerez, hagyományokat, módszereket tisztáz és ad tovább, az elveket az élet-

3* 
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tel egyezteti; nem általánosít, hanem tudatosít, így válik a keze a la t t igazi 
tudománnyá az, amit a büszke szaktudós gondolattalan szolgálójának hi t t . 

A kézikönyv remélhetőleg mihamarabb kiadásra kerülő második kötete 
Gulyás saját szakcsoportosításában fogja felölelni a magyar bibliográfiai iro-
dalom összességét, valamennyi tudománynak ezen legnélkülözhetetlenebb alap-
vetését. A teljes mű a magyar szakirodalomnak olyan tekintélyes nyeresége, 
amellyel ezentúl minden bibliográfusnak, de az anyaggyüjtő irodalomtörténész-
nek és a rendszerező filozófusnak is számolnia kell. 

Dezsényi Béla. 

Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház százéves töiténete. I . köt. 
Bp., 1941. Kiadja a Magy. Történelmi Társulat. IX, 581 [3] 1. 

A Nemzeti Színház centenáriuma alkalmából a Magyar Történelmi Tár 
sulat olyan tudományos munka tervét vetette fel, amelyben necsak a színház 
történeti fejlődésének filológiai pontosságú rajza, hanem a bizonyító anyag 
nagy része is napvilágot lásson. Ennek a rendkívül nehéz feladatnak a meg-
oldására vállalkozott Pukánszkyné Kádár Jolán A Nemzeti Szinház százéves 
története első két kötetének kidolgozásában. Az első kötet a történeti rész 
folyamatos elbeszélését adja, a második kötet, amely néhány éve jelent meg. 
a Nemzeti Színház fontosabb iratait tartalmazza. A harmadik, befejező kötet, 
a Nemzeti Színház százéves műsora, Hajdú László munkája, a közeljövőben 
jelenik meg. Pukánszkyné munkája a modern színészettörténeti kutatás ered-
ményeinek felhasználásával készült. Több mint harmincezer előadás, több mint 
százezer akta és félszázezer kritika végtelen adattömegéből egységesen és á t -
tekinthetően bontakozik ki előttünk a színház története. A művet színház-
tudományi önelvűség, történetírói hűség és páratlan ökonomia jellemzi. A szerző 
nem idegen tudományok módszerével közeledik az anyaghoz, hanem a mű külső 
beosztását, belső tagolását és a jelenségek magyarázatát az anyag belső ter-
mészetének megfelelően fejti ki. 

A történeti feldolgozás gerincét a színházpolitikai ós műsorpolitikai 
mozzanatok adják, rnivel ezekben ju t leginkább kifejezésre a Nemzeti Színház-
nak, mint nemzeti intézménynek a hivatása. A tárgyalás nemcsak a szoro-
san vett művészi teljesítményre szorítkozik, hanem megvillannak előttünk a 
közvélemény és a színikritika visszahatásai és a színház sorsát sokszor dön-
tően befolyásoló gazdasági kapcsolatok is. 

Legnehezebb volt megrögzíteni azt a múló benyomást, amely röpke hau-
gulatszerűsége ellenére mégis csak a színház szellemi lényege és amelyben min-
den művészi, gazdasági, személyi, politikai ós kulturális erő végső fokou 
nyilatkozik meg: az előadást. A nélkül, hogy a szerző túlságosan belemerülni.' 
egy-egy művészi produkció részletes elemzésébe, a megvillantott képekből híven 
bontakozik ki előttünk egy-egy rendezői elgondolás, színészi alakítás, vagy az 
együttes összjátéka. 

A legérdekesebb ós legizgalmasabb az a fejezet, amely Aranykor címen 
1873—1894-ig Szigligeti Ede és Paulay Ede igazgatóságát tárgyalja. Szig-
ligeti i t t egészen ú j megvilágításba kerül. Nem a darabgyáros, hanem a nem-
zeti kultúra öntudatos képviselője lép elénk. Paulay nagyszabású művészi el-
képzelése sohasem valósulhatott volna meg Szigligeti Ede kezdeményezése nél-
kül. Két hivatott ember, akiknek művészi programmja, igazgatói céltudatos-



BÍRÁLATOK 
35 

sága és a nemzeti kultúrába vetett hite valóban szorosan kapcsolódik össze 
az „Aranykor"-ban. 

Az utolsó fejezetben, amely a legújabb kor történetét tárgyalja, a rész-
letes adatszerűség és filológiai pontosság ellenére is bizonyos elfogultságot 
érzünk. 

Egyébként a szerzőnek egyik fő gondja, hogy kimutassa a színház 
művészi hagyomány-vonalát. Minden fejezetet szervesen kapcsol egybe a neves 
színészek és színésznők működése, az egymástól átvett szerepek művészi vonala* 
az alakítások további fejlődése. Ugyanígy bővül meg az igazgató kezén a 
drámai műsor, amely a Bánk bán, Az ember tragédiája és a Csongor és Tünde 
köré kristályosodik. A szép magyar nyelv és. a művészi színjátszás, mint 
színészi hagyomány, a magyar irodalom értékeinek ébrentartása, mint irodalmi 
hagyomány és a nagy külföldi drámaírók alkotásai, mint európaiságunk 
hagyománykincse, tar t ják fenn személyi változások, politikai rázkódtatások és 
gazdasági válságok között is az Örök Nemzeti Színházat. Staud Géza. 

Vörösmarty Mihály müvei regékben. Irta: Vajda Ernő. Halhatatlan 
frók Regéi. I. Szerkeszti: Kozocsa Sándor. Budapest, 1941. Rózsavölgyi és 
Társa kiadása. 328 1. 

Szerzőnk munkájának célja az, hogy — hasonló külföldi irodalmi törek-
vések mintájára — „a könnyebben folyó mese köntösében" vigye közelebb 
Vörösmarty Mihály legjellegzetesebb eposzait és drámáit az olvasó kedvéhez, 
őszintén megvalljuk, hogy a mű olvasása előtt sok-sok esztétikai nyugta-
lanság támadt bennünk. Vájjon a mese köntösének költői szőttese elbírja-e 
minden belső sérülés avagy felbomlás nélkül a prózai áttétel kényes és finom 
igényű munkáját? Vájjon, ha a költői mesét elszakítom vele együtt szüle-
te t t formájától, nem fosztom-e meg az irodalmi művet at tól az egységétől, 
amelytől függ az alkotás létformájának egész jellege? S ha szétválasztom 
egymástól a mesét és a formát, a puszta prózai megjelenítésből nem fog-e 
majd hiányozni az élet bája és varázsa, az a mindig jelenlevő és ható, teremtő 
lehelet, mely állandóan ingerli és alakítja a mese-anyag idomait, továbbá 
kifejezést és ábrázolást szolgáló hajlékonyságát s képességeit? S aztán hogy 
fogom majd viszontlátni a Vörösmarty-szót? Milyen lesz majd ez a nyelv, 
ha ki'ép vers élete ritmus-pompájából, hangvonulatainak fölséges viharzásából 
és omló ragyogásából, hangzáskörét maga körül ünnepélyesen megárasztó 
páthoszából? Nem hat majd bágyadtan, erőtlenül, szegényesen és színtelenül? 

A szerző azzal az eljárásával, hogy Vörösmarty kiszemelt darabjait 
nem nyers prózai áttételben nyújtja, eloszlat minden nyugtalanságot. Az ere-
deti szöveget színes és hajlékony stílusával szemléltetően oldja fel, részle-
tezően bontja ki s amennyire a tárgy természete megengedi avagy kívánja, 
igyekszik az elbeszélés közvetlenségére átváltani. Esztétikai és lélektani kényes-
séggel és fegyelemmel ügyel arra, hogy bennmaradjon Vörösmarty világában. 
Nem is tér el tőle, legfeljebb ott, ahol annak szükségét érzi, több teret ad 
a leírás avagy az elbeszélés részletezésének, hogy így enyhítsen az eredeti 
szövegnek esetleges, műfajiságából magyarázható szűkszavúságán, avagy gyor-
sított tömörségén. A cselekvény szerkezeti alapjait,, a kifejlés menetét és 
módját, a lelkiség változatait, története belső útvonalait meghagyja, nerd 
veszi le róluk s nem is másítja meg raj tuk a Vörösmarty-alkotásmódnak sem 
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jelegét, sem hangulatát, de még egyoldalúságát sem. Egyáltalában nem szé 
piti, nem javítja, nem dolgozza á t őket. Még a nyelvben is szerzőnk gonddal 
törekszik arra, hogy Vörösmarty hasonlatainak inkább hangulati hatású, mint 
szemléltető világosságú jellegét, továbbá kifejezéseinek nagy távolságú és 
merész asszociációs kisugárzását érzékeltesse. I t t azonban a szerző néha ki 
esik stílus-fegyelméből. Egy-két helyen túlon-túl stilizálja anyagát, fogai 
mazása néhol meglazul, a szövogbe mai stílus-fordulattal járó, éppen ezért 
idegen érzet-elemű szót csúsztat, avagy egy kissé anakronisztikus hangulatot 
ébreszt bonne. Viszont az az eljárása, hogy idézetekkel többször megszólal-
ta t ja az eredeti Vörösmarty-nyelvet, csak teljessé fokozza a tárgyi érdek-
keltés mellett a formai megismerés lehetőségét is. 

A munka — bevezetéseül szolgáló értékes tanulmányával - - minden 
képen gazdag élményeket nyújtó olvasmány. Kétségtelen hogy friss törekvés 
arra, hogy felfedje Vörösmarty költészetének már-már elfelejtett szépségeit. 
Mindamellett nem tudjuk eltitkolni aggodalmunkat azt illetőleg, hogy vájjon 
a könyv — pusztán csak igazsága esztétikai erejével — rá tudja-e majd háti 
golni s visszahódítja-e a közönség érdeklődését az eredeti Vörösmarty-m unkák 
olvasására. Félünk, hogy — nem. Azonkívül még mindig megmarad az az 
elli kétségünk, hogy tárgyilag nyertünk-e azzal, ha Vörösmartyt igy mutat 
juk be az olvasónak. Nem voszett-o el valami belőle azáltal, hogy — bár a 
legfinomabb ízléssel és műgonddal tettük is azt — más, egyszerű 
műforma keretébe és módjába állítottuk belo alkotásait, melyeknek aránya 
és igénye alig bírja el a maga eredeti alak-határait is? Egyáltalában bár 
mely műalkotásnak lehet, avagy van más egyenértéke, mint ő maga? Ha 
elismerjük is Vajda Ernő munkájának érdemét, mégis nem szolgálná a Vörös 
marty-irodalmat egészebben az az út, amely műveinek egy-egy részletét nyúj-
taná? Igaz, hogy így talán nein kapnánk teljes tárgyi képet. D© részleteiben 
is közvetlenül tudnók értékelni és érzékelni magát az írót. Ügy. mint egy 
csöpp tenger-vízben az egész tenger ízét. ** 

Hankies .János: Liszt Ferenc az író. Bp.. 1941. (Rózsavölgyi és tea.) 
284 1. 8 t. 

Régóta nélkülözzük már „hírhedett" zenészünk írói művének bemutatá 
sát nyelvünkön. Aki nem ismerte eddig német és francia eredetiben, annak most 
meglepetve kell megállapítania, hogy Liszt Ferenc, az író", majdnem olyan 
érdekes és becses, mint a zeneköltő. A romantikus irodalom egyik el nem hanya-
golható munkása, írói megnyilvánulásában a romanticizmus túlzásaival, de 
erényeivel is. Bevezetésében Ilankiss szemléletesen érzékelteti, hogyan jut el 
Liszt az írói toll megragadásáig, hogyan lesz író a lánglelkű zenész, a látó és 
tanuló ember. Lisztnek egyetemes kitekintése van kora irodalmára éppenúgy, 
mint az örökkévaló művekre. S bár az irodalom ismerete egymagában még nem 
avatja íróvá az embert, a lángész a halhatatlan szövegek ízlelgetése közben 
akaratlanul is kedvet kap az írásra. így lesz Liszt számára az irodalom 
művelése „makacsul visszatérő, óriási kaland". 

Cikkeinek, könyveinek természetesen változatlanul a zene a főtémája, do  
ugyanilyen magától értetődő, hogy a romantikus képzelet a vezérmotívumon 
keresztül minden iránt érdeklődik, ami valamitéle vonatkozásban állhat a zené 
vei. Ezért olyan gazdag a tárgyválasztása. Ezért ír könnyűhangú útileveleket 
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a Corao mellől és elmélyült esztétikai fejtegetéseket a programmzcnéről és 
nagyvonalú fejtegetéseket a nemzeti époszről. A szalonokban éppúgy otthono.,, 
mint a filozófia hegycsúcsain. Van ereje ahhoz, hogy a legellentétesebb nyel-
veken is szólni tudjon. Hangja, stílusa, jellemzése, gondolatainak menete, sőt 
egész gondolkodása romantikus. Mindent felnagyít, „ami elbírja a nagyítást, 
jelentőséget adva mindennek, amiben a legkisebb jelentőség csírája lappanghat'1. 

Liszt írói művo irodalomtörténeti kutatásunkat közelről érdekli, hiszen 
a magyar romantikának Vörösmarty és Petőfi mellett Liszt a harmadik vezér-
egyénisége. Három idegen nyelven — németül, franciául és a zene nemzeteken 
felül álló nyelvén —, de az írói megnyilvánulás magyar formáiban, elsősorban 
magyar lényeget fejezett ki ez a nagy „dinamikus". S e magyar lényeg 
megmutatásán kívül is Hankiss Jánosnak komoly gondja van arra, hogy bősé 
ges jegyzeteiben mindig rámutasson a Liszt-szövegekben lelhető magyar — 
főképpen irodalomtörténeti - vonatkozásokra. Sohasem feledkezik meg az iro-
dalmi párhuzamok megvonásáról. Dénes Tibor. 

Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél. Üj magyar Népköltési Gyüjte 
mény. 1. Bp., 1940. Az Egyetemi Magyarságtudományi Intézet kiadása. 410 1. 

A könyv bevezetőjében olvashatjuk azt a megjegyzést, hogy Fedics 
Mihály meséinek kiadása s az ezt megelőző tanulmány „merőben más célokat 
tüz maga elé, mint aminőket általában megszoktunk a magyar népmesei ki-
adványokban". Az öntudatos megjegyzés teljesen indokolt. Ortutay Gyula 
kutatásainak középpontjába ugyanis a mesélő egyéniségét, helyesebben a 
mesemondó és a mesei hagyomány közötti összefüggések vizsgálatát állította 
s így határozottan szembehelyezkedett azzal a közkeletű felfogással, mely a 
népi kultúra megnyilatkozásaiban kizárólag csak a romantika által divatba 
hozott közösségi lélek kifejeződését látja. A paraszti kultúra zárt rendjének 
hatását természetesen Ortutay sem tagadja, tanulmányának jelentős része 
azonban Fedics Mihály mesemondói egyéniségének bemutatásával foglalko-
zik. Fedics Mihálynak, a rokonszenves népi mesélőnek az élmény melegétől 
átszínesített szavakkal történő bemutatása (Ortutay Gyula a mesélő utolsó 
éveinek elevenszerű tanúja volt) „író-portrénak" is kitűnő lenne. Az egy-
szerű vonások finom elemzése után a paraszti élet személytelen rendjének 
kötöttségeibe helyezi át mesemondóját. Közben a magyar népmese bonyolult 
problémáinak egész légiójára tér ki. Felvetett problémáinak részletes ismer-
tetése és bírálata azonban messzire vezetne bennünket, elégedjünk meg 
azzal, hogy néhány, az irodalomtudomány szempontjából is érdekes ered 
menyre utaljunk. Ilyen maga a bevezetés: az alkotó egyéniség és a társa 
dalmi kötöttség összefüggéseinek keresése. A továbbiakból a finn földrajzi 
iskola kritikáját, a mesék stílusrétegeinek vizsgálatát és nem utolsósorban 
magukat az ízes meséket — köztük egy Csokonairól-szólót — emelhetjük ki. 
Az Űj Magyar Népköltési Gyűjtemény értékesebb kötettel alig indulhatott 
volna. K. Baráti Dezs/Í. 

Bertha Zoltán: Justh Zsigmond. Bp., 1941. Szorző kiadása. 86 1. 
Justh Zsigmond azok közé az írók közé tartozik, kiket időnként föl-

fedeznek, azután megint elfelednek. Halála után körülbelül negyedszázaddal 
(1918) én írtam róla az első összefoglaló nagyobb tanulmányt. Tizenöt évvel 
később Gálos Magda ismertette értékes francianyelvű értekezésében Justh 
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párizsi kapcsolatait. Újabban ismét feléje fordul a figyelem: Kozocsa Sándor 
kiadta Adám c. eddig ismeretlen első regényét, Halász Gábor pedig naplóját; 
leveleinek kiadása is készül. 

Ennek az új Justh-reneszánsznak figyelemreméltó terméko Bertha Zoltán 
monográfiája, mely majdnem egy negyedszázaddal az én írói arcképem után 
ismét megkísérli, hogy Justh életéről és munkásságáról összefoglaló képet 
rajzoljon. 

Életrajzi vázlata eddig a legteljesebb Justh-életrajz, de szerettük volna, ha 
nem fukarkodik annyira az évszámokkal s más adatokkal („Budapesten reál-
iskolába Írat ták" — hová?, mikor? „gimnáziumba lépett á t " — melyikbe?; 
egyetemi tanulmányait is csak futólag érinti stb.). A pontos adatok nem árta-
nak az életrajz művészi formájának. 

A tanulmányairól szóló összefoglalás ú j és sikerült, csak azt a megállapí-
tását nem fogadhatjuk el, hogy Justh tulajdonképpen „tanulmányíró" vol t 
Bizony novella- és regényíró volt, annak is t a r to t t a magát. Könnyű tollal írt. 
da gyakran felszínes tanulmányai nem vetekedhetnek jelentőség dolgában el-
beszélő műveivel. Amit ezekről ír az eddigi kutatások s a maga megfigyelései 
alapján, egészben véve helytálló. Helyes, hogy eddig ismeretlen s nem méltatott 
-ídiím-jávai részletesebben foglalkozik. A pénz legendáját „esztétikai és műfaji 
szempontból", legjobb regényének tart ja (68.), viszont a Fuismusról azt írja, 
hogy „anyagi mélység és gazdagság" dolgában „legnagyobbszerű és legértéke-
sebb" munkája (73.). Az igazság az, hogy az előbbi részletrszépségei ellenére 
g.vöngo regény, a Fuimns ellenben Justh legérettebb alkotása. 

Naplójáról Halász Gábor kitűnő bevezető tanulmányai után nem igen 
tud újat mondani. Justh munkáinak időrendi felsorolása s a rá vonatkozó 
könyvészet zárja be az értékes füzetet. Szinnyei Ferenc. 

Bóka László: Vajda János. Bp., 1941. (Franklin.) (Magyar írók.) 158 1. 
A könyvhöz csatolt kiadói értesítés ezt mondja: „A kitűnően megirt 

könyv tömören elmond mindent, ami Vajda Jánosról elmondani való". A könyv 
valóban jól van megírva, de maga a szerző egyébként más nézeten van. ö nem 
akart új monográfiát írni, mert célja nem irodalomtörténeti, ö új tanulmányt 
írt a nagy pesszimista költőről, mert véleménye szerint az érdeklődő azt, ami 
tudni való, megtalálja a költőről szóló újabb megbízható termékekben : Kere-
kes György, Rubinyi Mózes, Kéky Lajos, Schöpflin Aladár, Sík Sándor művei-
ben és cikkeiben. Tanulmánya valóban új és eredeti alkotás. Életrajzi adatai, 
jellemzései, esszéi célokat követnek: az írót beállítani korába, megmagyarázni 
szíve és lelke szélsőséges hullámzásait, Arany-ellenes érzéseit visszavezetni 
sorsának bajaihoz, szerelmi l í ráját bizonyos szerepjátszásra vinni vissza, mely-
ben a való élmény (a Ginával való kapcsolat) jelentéktelenné törpül egy magára 
vett, inkább elképzelt, mint átél t élmény ismételgetése mellett (a szerepját-
szásnál jó minta jut az ember eszébe: Horváth János Pető/ije, amely való-
színűleg ha to t t is Bóka elgondolására), s végül kora történelmi eseményeibe 
beállítani egy szegény család rosszkedvű, de nagyon tehetséges ivadékát. Mind-
ezt egy igen müveit és bár fiatal, máris kitűnő tollú író élénk stílusán át 
kapjuk. Külön ki kell emelnünk azt az alaposságot, amellyel a szerző Vajda 
minden sorát áttanulmányozta, főleg prózáját, különösen röpiratait, mindem 
nütt ügyelve az alkotások kronológiájára, s azt a gondos szeretetet, amellyel 
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a vonatkozó irodalmat s az egykorú hírlapokat átvette. Nagyon érdekesek kor-
történeti adatai. Néhol az esszé követelményének megfelelően csak elnagyolva 
fejteget. Néha viszont túlságosan aprólékos, így pl. a költő betegségének és 
gyógyításának fejtegetésénél. Bizonyos szkepszis jellemzi fejtegetéseit. Mindent 
megnéz és újraértékel, néha erőltetetten és alig elfogadhatóan, de sohasem 
unalmasan. Mikor arról van szó, hogy Vajda Jánosnak élete végén a miniszter 
kegy díjat utal ki, Bóka nem rest, kikeresi a minisztériumban azt az aktá t , 
amelyben a kiutalás történt, gondosan közli az akta számát is, s ebből az 
világlik ki, hogy Vajda azt a kiutalást már nem élvezhette, kevéssel elébb 
elhúnyt 70 éves korában. Ezt az ada to t annak illusztrálására emeltük ki, hog)' 
Bóka László a sokszor felszínes esszémódszert nem úgy fogja fel, hogy meg-
elégedhetik a vonatkozó kutatások, mások munkájának eredményeivel. Némi 
egyenetlenség és aránytalanság a műfaj velejárója. Egészben Bóka László 
Vajda-könyve jól kiegészíti az eddigi irodalmat, s megírásával jó szolgálatot 
tet t azoknak, kik szeretik ezt a nagy, de boldogtalan életű magyar költőt. ./. 

Bérezik Árpád: Betlehemes játékok. Bp., 1941. 103 (1) 1. (Balassa 
Bálint-Könyvtár. 4. sz.) 

Feledésbe merülő karácsonyi népi énekeink és játékaink megmentésére 
napjainkban az Emericana ejtett visszhangratalált szót. A Balassa Bálint-
Könyvtár szerencsésen kapcsolódott bele ebbe a mozgalomba, amikor szét-
szórtan kiadott népi szövegeinkből ezt a jó ízléssel és értékeléssel összeválo-
gatott gazdag gyűjteményt kiadta. Igen figyelemreméltó és tanúságos Bérezik 
Árpád bevezetése, amelyben kifejti a játékok és mondókák stb. irodalom- ée 
népiségtörténeti elemeit és jelentőségét. Ugyanekkor természetesen hangsúlyozza 
gyűjteménye gyakorlati célkitűzését, tudniillik azt, hogy a közzétett darabok 
alkalmasak előadásra, s így arra, hogy végre felszítsuk a még mindig ham-
vában parázsló ősi népi játékösztönt. ry 

Németh Zoltán : Kis János szerepe kora irodalmi életében. Győr, 1941. 
(Szerző) 82 (2) 1. 

A több mint félszázados (1790—1846) írói működés tükörképe mind-
nyájunk előtt ismert „emlékezései"-ből. Szerző ú j pályaképpel kísérletezik, в 
eltekintve néhány ellentmondástól, az sikerül is neki. Gondosan felkutat ta az 
író pályáját alakító tényezők egész sorát, de mintha Kis egyéniségével kel-
leténél mostohábban bánt volna. Megjegyezzük azt is, hogy újabban az érte-
kezések szerzői mintha csak a tárgyalt író munkáiba merülnének, s a vonat 
kozó irodalomtörténeti kutatások eredményeitől elzárkóznának. —ry. 

Eötvös Márta: Debrecen irodalma a reformkorszakban (1825—67). 
Debrecen, 1941. Szerző. 62 1. 

A nagy szeretettel és buzgalommal megírt értekezés sok érdekes adatot 
tartalmaz Debrecen életének ebből az irodalmivá váló korszakából. Különösen 
Péczeli Józsefről és a két debreceni évkönyvről írt fejezetek figyelemreméltóak. 
(Pallas Debrecina és Lant.) A reformkor 1867-ig való kiterjesztése eléggé 
önkényes. Ugyancsak az önkényes értékelés hibája az, hogy Eötvös Márta 
a Lant ifjú munkatársainak írásából az általános magyar irodalmi ízlésre 
következtet. Batizi László. 


