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Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp., 1943. (Magyar 
Szemle Társaság.) 314 1. A Magyar Szemle Klasszikusai. 

Senki sem hivaitottabb arra, hogy a XVI. század nagy magyar líriku-
sának életútját teljes apró'lékossággal föltárja, mint Eckhardt Sándor. Több 
mint harminc esztendeig mélyült el a Balassi-problémákba, tanulmányt írt 
a költő irodalmi mintáiról és megírta mintaszerű monográfiáját. De ennyivel 
nem érte be ez a fáradhatatlan szorgalmú kutató. A könyvtárakon kívül a 
levéltárakat is bejárta, s most eredeti adatok hosszú sorával megrajzolja azt 
a hátteret, melyből Balassi egyénisége ós költészete kiemelkedik. 

Valójában többet nyújt, inint amit címében ígér. A nagy akribiávial, 
a mellett azonban irodalmi stílusigénnyel összeállított mű az egész XVI. szá-
zad magyar és duna.t^ji körképét adja. A, magyar Balassi János ós a horvát 
Krusith János küzdelmében két délkeleteurópai patriarchális oligarcha vérbő 
alakja elevenedik meg előttünk. A Liptóújvárban fölvett Ilolzechuh-fé'e leltár 
keleti, sokban még lovasnomád jellegű luxust mutat, a sok szőnyeggel, ló-
szerszámmal, fegyverrel. A könyvesláda viszont a csatód humanista műveltsé-
géről tanúskodik. A végvári vitéz szabad lendületű életformájában így talál-
kozik a lovasnomád és humanista réteg. 

Érdekes szálaikat fej t föl Eckhardt, amikor Balassi János és az ifjú 
Bálint bécsi udvari szolgálatáról baszél. A „Habsburg-kultúrkör" már ekkor 
kialakulóban van, s dunatá j i szempontból figyelemreméltó, hogy a cseh nemes-
ség ekkortájt szintén közeledik a császári családhoz. Úgy látszik, Rudolf meg-
értőbb volt a cseh és magyar nemességgel szemben, mint közvetlen elődei és 
utódai. Bécsen és a végvárakon át spanyol-olasz szálak is beleszövődgiek a 
Balassiak életébe. A Lengyelországgal összefüggő problémáiknak nagy figyel-
met szentel Eckhardt.. Kutatásaiból így a XVI. század lengyel-miagyar-dél-
szláv nemesi ku túrája bontakozik ki. Dél fe'.é, a latin kultúra felé nyitott ez 
a világ s még Bécs is inkább latinos kultúrát közvetít. Aki t ezek a problé-
mák érdekelnek, remek útbaigazítást talál Eckhardt könyvében. 

Megkapó színekben eleveníti meg szerzőnk a XVI. század magyar é'e-
tét. Fájdalmas szépséggel markol belénk a könyv lapjain a Felvidék tragikus 
messzeségbe tűnt képe. Lát juk a Kis-Kárpátok erdős t á j á n Jókó várát, 
Balassi Bálint és Loeonczy Anna szerelmi idiiljének színhelyét. Megelevenedik 
előttünk а magányos és elszigetelt Balassi-család nehéz élete a török-feóye-
gette végvárakban. Adatokat kapunk a magyar nemesség és a német bánya-
városok küzdelméhez, nemkülönben a régi magyar arisztokrácia bőszült szen-
vedélyességéhez, mely a bűntől sem riad vissza, hogy hatalomvágyát, vagyon-
szomját kielégítse. 

Szomorú akkordok kísérik Balassi Bálint életét: szenvedély, gyűlölet, 
bosszú, küzdelem. A sötét tónusból azonban világosabb színek is kiemelked-
nek, mint a hűséges Pándy Zsigmondi, ez az ízig-vérig magyar felvidéki 
nemesember, vagy Paczoth András, az egyik Balassi-leány gyöngéd és gondos 
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férje. Színes részletekben, a lélektani elemzés finomságaiban az egész könyv 
bővelkedik. 

Nagyon értékesek a közölt dokumentumok: Ijve'.ok, okiratok, köztük 
Bálintnak személyes jellegű megemlékezései egyik birtlokpöréről. Helyesen álla-
p í t j a mog Eckhardt: Ba'assi i t t voltakép a memoár műfajával próbálkozott. 
A sok magyarnyelvű levél pedig kitűnő adalékokat szolgál a t a magyar st í lus 
történetéhoz. 

A régi magyarság minden ku ta tó ja , legyen nyelvész, irodalomtudós vagy 
historikus, hálás lehet szerzőnknek ezért) a könyvéért. Jó volna, ha a XVII. 
század nagy íróiról, Zrínyiről és Gyöngyösiről is így összeállított, bőséges ёз 
gazdag adat tár készülne. Angyal Endre. 

Sándor Is tván: író és társadalom. Fejezet a magyar felvilágosodás iro-
dalomtörténetéből. I . rész: Főúr és nemes. Szeged, 1945. Szigeti kiadás. 
211 1. 

Figye'emreméltóan komoly könyv az az irodalomszociológi&i tanulmány, 
amelyet Író és társadalom címmel, mint egy nagyobb mű I. kötélét, Sándor 
István közrebocsátott. A fölvi'ágosodás korának irodalomisimeretét ós irodlalom-
történetét akar ja vele teljesebbé tenni, m?rt meggyőződése szerint ekkor tűn-
nek föl irodalmunkban legelőször a szociális eszmélkedés nyomai, s oz az a 
kor, amelynek fordulójáról a mul t és a bekövetkező lársadalomszemlélet felé 
a leggazdagabb kilátás nyílik. E ki lá tás vizsgálatára és ogész elgondolására 
bőséges ismeretei és sok ku ta tás jogosítják föl a szierzőt. Kétségtelenül ú j 
szempontból t ud j a csoportosítani mondanivalóit: Eckhardt Sándornak A fran-
cia forradalom eszméi Magyarországon c. könyve az egyetlen, amely a fölvilá-
goeodás korát (mélyebben szántva s más szempontokra épülve) hasonló új-
szerűséggsl világította, meg. Egy másik érdeme a könyvnek az erőteljesen föl-
épített szerkezete s a kötet fölépítése. A társadalom szemléletét — a még 
tovább élő barokk é'.etfölfogástl s a reá szakadó fölvdlágosodást — az iroda-
lom kettészakadásában vizsgálja. A nemesi élethivatások: a papi, gazdálkodó, 
jogászi és katonai — „dogmatikus egyháziasságuk, faragatlan parlagiságuk, 
jogászi vaskalaposságuk vagy katonás nyerseségük" kópét mutatják s a föl-
világosodás fejlődő iroda'ma éppen azért a haladás kerékkötőit lá t ja bennük. 
A külföídieskedő — javarészben Bécsben élő — főúri világ viszont elszakadt 
a nemzeti t a l a j tó l és íróink szeme előtt udvaronc szellemével és idegen-majmo-
lásával jelenik meg. A társadalmi válság, amely utóbb a polgárosodáshoz 
vezet, egész irodalmi életünkben bizonyos forrongást teremt. Ennek irodal-
munkban jelentkező szociális alakulását vizsgálja Sándor István kötete, 
amely azonban, szerény véleményem szerint, kissé túl lő a célon, mikor magát 
a fö'.újulást „éppen a kiszélesedő vi ta eredményé"-niek tekinti, „amelyet a fel-
világosodás hívei a barakk hagyományok védelmezőivel folytatnak". Magát 
az t a kérdést is föl kell vetnem, hogy vájjon csakugyan olyan élesen állt-e . 
egymással ezemben a két szellemi áramlat, ahogyan Sándor István, tételétől * 
talán kissé elfogultan, látja, s vájjon egyáltalában olyan öntudatos volt-e 
íróinkban az a ezeilemiség, amelyet ma látunk bennük? öntudatos harc volt-e 
minden, a^ii t Sándor István annak lá t? A kérdés fölvetésével azonban nem 
akarom melllékvágányra terelni a könyv fölvetette problémát. Az egyházvédő 
irodalomról szóló, szépen megírt fojezet, az elmaradt gazdálkodás kérdésének 
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megvilágítása íróink élethivatásán és finomabb húrokat is megpendítő nyuga-
tiasságukon á t , a Werbőczy-kérdés s a vele járó dogmatiizmus helyes meg-
látása nemességünk életszemléletébín, a katona-ember távlatának megrajzo-
lása Barcsay Ábrahám költészetében, érdekesek és a választott tárgynál ma-
radnak. Sándor Istvánnak van mondanivalója és aat jól csoportosítva 
mondja el. 

Szempontjainak kimélyítéséhez azonban még kétirányú vizsgá'ódás lett 
volna gyümölcsöző. Az egyik annak a Bécsből terjedő nagy röpiratirodalom-
nak és fordításainak alapos átkutatása, amellyel a felvilágosodás harcosai és 
az egyházi álláspontnak védelmezői, a barokk hagyományoknak letéteményesei 
egymással vívtak. A másik a szabadkőművességnek kérdése, amely teljes egé-
szébon még mindig nem épül elegendő pozitív ismeretre. E kettőnek irodal-
munkban is fölmerülő erőteljes hatása kétségtelenül szociális tanulságokat ie 
rejteget, amelyek még jobban megvilágították volna a Sándor István fölvetette 
problémákat. Nem ár tot t volna továbbá a külföldi, elsősorban a német és 
francia társadalmi és irodalmi analógiákat figyelembe vennie. Annál inkább, 
mert az idézte sok pé'da során pl. a Téli Éjtszakák részletei csak ilveinekül 
vehetők figyelembe és nem egy dráma nem erráeti, hanem fordított munka, 
mint ilyen, nem a mi társadalmi viszonyainkat példázza, s a színpadról 
— inintl Sági Ferenc: Postakocsisok, Kelemen László: Tsapó Péter vagy 
Verseghy Ferenc: A szerelem gyermeke — akkor is hatottak, ha a mi viszo-
nyainktól teljesen idegenek voltak, de társadalmi szempontból reánk éppen nem 
jellemzőek. Az egyházat védő irodalomban fölemlítettem volna Molnár János 
harcát Lessing ellen, aminthogy a Magyar Könyvház kötetei általában nem 
egy, legalább is olyan jó adalékot szolgáltatnak, mint a Sándor által szívesen 
idézett Pannóniai Fénix. 

Ezek nélkül is tiszteletreméltó és komoly, részben úttörő munka az, amit 
Sándor István végzett; várjuk a folytatását. Gálos Rezső. 

Gerézdi Rábán : Aldus Manutius magyar barátai. Bp., 1946. (Országos 
Széchényi Könyvtár.) 66 1. Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. 23. 
sz. Szerkeszti: Tolnai Gábor. 

A nagy velencei könyvnyomtató humanistának, Aldus Manutiusnak 
magyar kapcsolatait tárgyalja Gerézdi Rábán tartalmas értekezése. A már 
korábban is számbavett adatokat összefoglalja, új adatokkal kiegészíti és az 
így nyert egységes képet jó szempontokkal illeszti a magyar humanizmus tör-
ténetének az egészébe. Aldus Manutius nyomdája, melyet 1490 táján létesített 
a velencei Sant' Agostino szomszédságában, különösen görög szövegkiadványai-

vá't úttörővé és könnyen kezelhető, kisformátumú termékeivel népszerűvé. 
E kiadványoknak, az „aldináknak" hazai előfordulásai már magukban véve is 
jellemző művelődéstörténeti adatok s nemcsak a magyar bibliofilia történetét, 
hanem humanizmusunk intenzitását is jellemezhetik — a Nemzeti Múzeum aldi-
náit Gulyás Pál ismertette, egy nevezetes aldina ú t já t az ellenállási mozgalom 
humanista lelkületű vértanúja, Kelényi B. Ottó kísérte végig a budai könyv-
kereskedelmen keresztül Erdélyig. Gerézdi ezt a szempontot sem hanyagolja el, 
de figyelme inkább Aldus személyes kapcsolataira és nyomdájának azokra a 
kiadványaira irányul, amelyek a kiadói ajánlás tanúsága szerint magyar ösz-
tönzésre jöttek létre vagy legalább is magyarok pártfogására számítottak. 
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Aldus ferrarai iskolatársával, Paulus Pannoniusszal kezdődik á sor és Thurzó 
Zsigmond, Szatmári György, Osulai Mórié Fülöp, P'iiso Jakab, Vértesi János, 
Bakócz Tamás a jelentősebbek, akik vagy az egyik, vagy a másik, vagy mind-
két összefüggésben szóbakerülnek. Aldus és a magyar udvar között fűzi szoro-: 
sabbra a viszonyt az a körülmény, hogy I I . Ulászló francia feleségének, Anne 
de Foix-nak az útja Velencén vezet keresztül új hazája felé: Gerézdi rámutat,: 
hogy azoknak a reményeknek, melyekot Anne de Foix és humanista érdeklődésű 
kísérete keltettek a velencei nyomdászban, részük lehetett Aldus álláspontjának 
kialakításában, mikor finoman, de határozottan visszautasítja a nagytekintélyű 
Celtis egy kéziratát, mert ez Miksa császár fölényét hirdeti Ulászló felett. 
A továbbiak során tisztázódik az elmaradt Janus Pannonius-kiadás története, 
megbeszélésre kerül — Aldus magyaroknak ajánlott Cicero-kötetei kapcsán — 
a magyar humanisták állásfoglalása a kor kiélesedett stilisztikai problémájában, 
a ciceronianizmus és nyelvújítás ellentétében, felmerül az a nem valószínűtlen 
feltevés, hogy Magyarország velencei követe, Csulai Móré Fülöp, azért vitte 
magával 1521-ben Megyericsei János úttörő dáciai feliratgyüjteményét, hogy 
az 1515-ben elhunyt Aldus apósa és munkájának folytatója, Andreas Asolanus 
kiadja. Már mint „posthumus" Aldus-tanítvánnyal foglalkozik Gerézdi tanul-
mányának utolsó s egyben talán legérdekesebb fejezete Matthaeus Fortuna-
tusszal, kinek Erasmustól és Seneca modern kiadóitól is nagyra értékelt szöveg-, 
kritikai kiadása Seneca Quaestiones naturalesébői 1523-ban jelent meg a már 
Andreas Asolanus vezetése alatt álló Aldus-nyomdában. Minden rendelkezésre 
álló adat józan mérlegelésével „az első magyar klasszikus-filológus" még min-
dig sok tekintetben rejtélyes pályájának több pontjára derít fényt Gerézdi, 
saját korábbi nézetemmel szemben is (Erasmus és magyar barátai, 1941. 58. 1.) 
készséggel ismerem el, hogy Senecája megjelenésekor már aligha lehetett egészen 
fiatal, bár egy — sokkal általánosabb értelmű — kijelentésével azt nem látom 
bizonyítottnak, hogy II. Lajos születését már humanista írásművel köszön-
töt te volna. 

Egyebekben legfeljebb általános jellegű, eszmetörténeti kipillantásaitó! 
kívánhatnánk precízebb megfogalmazást. „A lélek halhatatlanságát az aiexan-
drinista filozófia alapján sok humanista kétségbevonta.. ." Ha alexandrinista 
a lat t — mint valószínű — általában hellénisztikusat ért Gerézdi, akkor is 
hangsúlyozni kell, hogy a lélek halhatatlanságát csak Epikuros követői vetették 
el, a hellénizmus korának valamennyi többi görög filozófiai iránya egyéb alap-
vető ellentétek mellett a halhatatlanság hitében találkozott, s ezt éppen 
Alexandriában különösen a különböző keleti vallásosságok hatása is erősítette. 

Trencsényi-Waldapfel Imre. 
Karsai Géza: Középkori vízkereszti játékok. Budapest. [1943.] (Szent 

István-Társulat.) 312 1., 4 1. mell. 
A húszas években felfedezett, de nálunk csak 1941-ben ismeretessé vált 

győri vízkereszti játékot és európai rokonságát tanulmányozza könyvében a 
.szerző. A Magyarországon magábanálló liturgikus színjáték jelentőségének fel-
méréséhez a külföldi összefüggések vizsgálata a legfontosabb út. A munka 
értéke tehát kettős, egyrészt a magyar játék megismerését segíti elő igen nagy-
mértékben, másrészt eddig legteljesebben és magyar nyelven először mutat ja 
be a középkori egyházi dráma egyik legtökéletesebb műfaját. 

5 * 
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A könyv két egyenlő részre oszlik; az eddig előkerült 29 vízkereszti játék 
szövegének közlésére, és a megelőző összefoglaló tanulmányra. Utóbbi az addigi 
kutatások számbavétele után sorraveszi az eredet, áthagyományozás, osztályo-
zás, szerkezet, forma, rendezés, szereplők, kellékek és előadás kérdéseit. Túl-
megy tehát a különösen nálunk igen sokáig szokásban volt pusztán dráma-
történeti szempontú vizsgálaton és kiterjed a szereplők (helyesebben talán 
•előadók, vagy játszók) és közönség társadalmi helyzetére is. Igen nagyarányú, 
részben a kötet végén, részben az egyes kérdéseknél csoportosított széleskörű, 
minden fontosabb munkát magábanfoglaló, rendkívül értékes biblográfia egé-
szíti ki a tárgyalást. Néhány, részben a körülmények, részben a szerző által 
magára kényszerített megkötöttség azonban megakadályozta, hogy a könyv 
olyan nagyvonalú munkává váljék, mint a szerző felkészültsége alapján vár-
ható volt. 

Szövegkiadásában igen fontos, hogy szétszórtan levő szövegeket gyűjt 
össze, könnyen áttekinthetővé teszi a szövegrésszel párhuzamos hasábban el-
helyezett magyarnyelvű jelenetezés, szükségszerinti szereplő-megjelölés és az 
egyes jelenetek summázása által, végül a töredékeket kiegészíti, a józan filo-
lógia határain belül. Ez valóban mintaszerű. Ha azonban már nem sikerült 
hasonmásban is kiadni a szövegeket, igen fontos lett volna a betűhív közlés 
(nemcsak a győri játéké) és a bővebb jegvzetezés, amik még a hasonmás mellett 
eem feleslegesek. A pótlások, törlések, javítások következetesebb jelölése tette 
volna a további filológiai ku ta tás számára még használhatóbbá a kiadást. így 
azonban kényesebb összehasonlítással a szöveg származás és fejlődés kérdé-
seivel újra csak külföldi kiadásokra van utalva a kutató. Szükség lett voira 
egyes olyan szavak értelmezésére pl. melyeket maga a szerző is csak különleges 
szakmunkák segítségével é r te t t meg. Nem pótolja a jegyzeteket a betűrendes 
szövegkritika sem (62—94. 1.), ami az egyes részletek eredetére, fejlődésére és 
a játékok szövegrétegeződésére vonatkozólag viszont igen értékes. I t t is hasznos 
lett volna az egyes részek összes előfordulásainak feltüntetése. Ez nagyban 
növelte volna a könyv használhatóságát és értékét. Ezzel igen megkönnyebbedett 
volna a győri játék összefüggéseinek kikutatása is, amiket a szerző csak nagy 
vonalakban muta t meg. 

A kötet első tanulmány-fele szintén kiét eltérő részre tagolható. Egyik 
mintegy időtlenül, tárgyi, tartalmi és szerkezeti elemeik, valamint egyezéseik 
és különbségeik szerint tanulmányozza a szövegeket. Ez a könyv legértékesebb 
része. Az i t t közölt adatok, értékelések és egybevetések, melyek a. kéziratoktól 
az előadás kérdéseiig felölelnek minden részletet, nélkülözhetetlen kézikönyvvé 
teszik a munkát. Néhány olvasás közben felmerülő kétely, pl. a rubrikák egy-
másból való kiegészítésére és tovább fejlődésére, a hexameteres alapszövegre, 
vagy a jászoltiszteletnek az oltárral való kapcsolataira, a világiak részvételének 
arányaira vonatkozólag, eltörpül az értékek mellett. A tanulmány másik része 
a játékokat az idővel való összefüggéseiben vizsgálja az eredet és fejlődés 
kapcsán. Szerző nem hiszi, hogy jelenleg a két problémát meg lehetne oldani, 
különösen nem a fejlődését. Erre vonatkozólag csak az eddigi elméleteket fog-
lalja össze, kétkedését fejezve ki mindenik iránt. Az eredet kérdésében állást-
foglal, ha a forrásokat ismerteti is inkább, mint magát az eredetet. Főforrás-
nak a liturgiát tekinti, melyet azonban kiegészítettek a karácsonyi ünnepkör 
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jámbor szokásai, népi kultikus maradványok, végül klasszikus és egyházi iro-
dalmi hatások. Kétségtelenül igaza van a források tekintetében, sőt talán abban 
is, hogy a játékok а X—XI. századi francia bencés apátságokban jelentkeztek 
először, hogy azonban a ma ismert szövegek és a források közti hézag kitöltése 
nem sikerült megnyugtatóan, nemcsak az adatok hiányaira vezethető vissza, 
önkényesen megvont határok gátolják a szerzőt, miattok marad hiányos a mü. 

A középkori egyházi színjátékok, míg ki nem kerülnek a templomból, 
zárt papi közösségéi és a nézők és játszók azonosságán keresztül szoros egy-
ségbe tartoznak, ha különböző alkalmakkor adták is őket elő. Az egyes műfajok 
nem választhatók ki teljességük sérelme nélkül ebből az egységből. Egymásból, 
vagy legalább is egymással összefüggésben eredtek és folytonos kölcsönhatások 
közt fejlődtek. Különösen igaz ez a karácsonyi és vízkereszti játékokra, tágab-
ban megfogalmazva, a karácsonyi ünnepkör játékaira vonatkoztatva, melyeket 
az előadás ingadozó és mindössze pár napi különbsége sem választ el tulajdon-
képpen. A legrégibb források egyike, a jászolállítás is szorosan összekapcsolja 
őket. Az egyszerűbb vízkereszti játékok vízkereszti és karácsonyi énekekből van-
nak összeállítva. A pásztorok vízkeresztkor is szerepelnek, legalább egy jele-
netben, de sokszor az ő karácsonyi jelenetük megismétlése vezeti be a játékot 
A szerző maga is lá t ja az összefüggéseket, a ciklusalkotás jelenségeit (61. 1.), 
de mégis elvágja a szálakat és vizsgálódásait a karácsonyi ünnepkör egyetlen, 
bár legfontosabb játékára, a vízkeresztire, korlátozza. Pedig így igen sokszor 
kell félbeszakítania magát, nehogy túllépjen az előre megvont határokon. Ezek 
miatt válik végleg reménytelenné minden fejlődésrajz és marad hiányos az ere-
det kérdése, pedig az egyes műfajok adatai, egymást kölcsönösen kiegészítve, 
minden irányban előbbre vihetnék a ku ta tás t . 

Remélhetőleg a szerző nem kívánja lezárni a középkori színjátékra vonat-
kozó kutatásai t , hanem áttekinti a többi műfajokat is, helyreállítva a teljes-
eéget. Sőt talán tőle remélhetni a népi továbbélés kérdésének feldolgozását is, 
amit most tudatosan mellőz, de amire felkészültsége folytán ő a leghivatottabb. 

Debreczeni Ferenc. 

Révai József: Ady. Bp., 1945. (Szikra.) 100 1. 
A harc, amely életében és halála után Ady emberi alakja és költészete 

körül dúlt, elsősorban nem költői, hanem politikai színezetű volt, s mivel Ady-
ban a szembenálló felek egyaránt megtalálták a maguk világnézetének hang já t , 
eldönthetetlennek látszott a per, illetve már-már utóiérte Adyt is a klasszikusok 
sorsa: ami új, forradalmi volt benne, azt kilúgozták költészetéből. Hogy ez á 
torz fordulat bekövetkezhetett, Ady költészetének ellentétekben való gazdag-
ságát, rejtélyesen összetett voltát bizonyítja. 

Ez t a kettősséget és a belőle szerteágazó szövevényt tárja fel Révai 
József Ady-tami'mánya. Eredetieg 1940-ben jelent meg a moszkvai Üj Hang c. 
folyóiratban. Jellemző tény: eddig, Magyarországon, ezt a tanulmányt nem 
írhat ták meg. A könyvtárra duzzadt Ady-irodalom kiemelkedő termékei ie jó-
részt adatgyűjtemények vagy költészetének formai elemzései. Magyarázói külö-
nösen óvakodva nyúltak a kényes ponthoz: Ady magyarságának és szocializ-
musának kérdéséhez. Bölöni György Párizsban megjelent könyve, Az igazi Ady 
(1934) szinte az egyetlen, amely a költő szocialista értékelését megkísérelte. 
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Az ember és a költő elkülönítése Adyban lírájának belső ellentmondásait 
és az Ady-magyarázat nehézségeit jelképezi. Ezeknek az ellentéteknek szét-
választását és összeegyeztetését, eredetük és egymást ellensúlyozó szerepük vizs-
gálatát tűzi ki céljául Révai, s bátor és nehéz feladatát jórészt sikerrel el-
végzi. Újszerű kísérletének eredményét egy sereg döntő fontosságú megállapítás 
örökíti meg, alapot nyújtva a további Ady-kutatás számára. 

A tanulmány gerince Ady „két meggyőződésének" boncolása. A szerző 
ki is fejezi előszavában, hogy az ellentétek gyökeréig csak a marxista elemzés 
tud lehatolni. El kell ismernünk, hogy módszere ú j és meglepő világot tár fel 
Adyban, de mint minden dogmatikus módszer, az élő anyagot, a zsenit nem 
szoríthatja bele teljesen egy rendszer kereteibe. Révai szembeállítja Adyban 
a demokratikus forradalmárt és a polgári demokrácia bírálóját, aki kiábrándult 
ennek a reménytelenül egyhelyben tapodó osztálynak elhivatottságából, s 
reménykedő tekintetét a munkásság, a proletáriátus felé veti. A szocializmus 
égő vágyát és megvalósulásának fájó késését viszont a maga jövőbe szárnyaló 
türelmetlen és lázas álmaival akarja áthidalni. Révai meghatározása szerint 
„Ady Endre az a kisnemesi jakobinus, aki a munkásmozgalommal nem nőtt 
össze, és mégis mindent tőle remél, aki saját polgári-demokratikus ideáljaiból 
kiábrándult, de a szocializmust nem győzi kivárni". Ady nem volt szocialista, 
mondja Révai, ezért csügged el, ezért nézi kiábrándult keserűséggel a jelent 
és a jövőt is. Ezért marad tragikusan magányos, innen származik arisztokra-
tizmusa, Ën-kulitueza, és ebből ereidnek a bonyolult ellentétek. 

A tanulmány második részében hasonló módszerrel Ady kifejezésformái-
nak, szimbolizmusának magyarázatát adja a szerző. Révai legfontosabb tétele 
(amelynek alapgondolatát a szerzőt inspiráló Lukács György folyóiratunkban 
legutóbb [1946. 38—41. 1.] ismertetett Írástudók felelőssége c. tanulmány-
kötete veti fel), hogy Ady szimbolizmusának is társadalmi alapjai vannak: 
a valóság és vágyai közt lévő űrt szárnyalja át sajátos hangja. Ady szimbo-
lizmusa: két meggyőződésének lírai egysége. Legrészletesebben természetesen 
a politikai verseken mutatja be tételét a szerző, s feltárja Ady magyarságának, 
mitológiájának sajátos, nyugtalanító problémáit, de alkalmazza módszerét élet-
halál, szerelmi és istenes verseire is. Köteteinek kettős ciklusbeosztásában is a 
költő lekének végletek közit hányódó örök ingamozgását szemlélteti. Ezekben 
az ellentétekben van Ady költészetének kulcsa. 

Révai A halottak élén ben l á t j a Ady fejlődésének csúcsát, kuruc-verseit 
pedig a magyar sors legmélyebb kifejezésének. Igen érdekesen fejtegeti a befejező 
részben Ady származásának predesztináló szerepét, lírikus-voltának szükség-
szerűségét (társadalmi viszonyaink sajátos tisztázatlan átmeneti állapota miatt 
lesz a líra reprezentatív, kifejező magyar műfaj), az Ady-értékelés furcsa 
kanyarodóit és őt követő költészetünk realista fejlődését. Számtalan problémát 
ragadhatnánk ki a tanulmány feazdiag anyagából (pl. Ady szerelmi lírájának 
halál-közelsége és fejlődése a pánszexualitástól a megtisztulásig), amely egy 
ú j Ady-képnek válhat alapjává. Néhány erőszakoltan dogmatikus, mesterkéltnek 
ható beállítása vagy túlmagyarázása, homályosan ható fogalom-szembeállítása 
vitát vagy magyarázatot kíván (valóság és világ, a kétféle forradalom, Ady 
metafizikai vágyainak tagadása, istenes verseinek dekadens felfogása stb.), de 
mindez nem kisebbíti annak értékét, hogy Révai bebizonyította: a marxizmus 
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és a társadalomtudományi szempont lehet magyarázó elv a művészetben is. 
Adyt nem akarja kisajátítani egy osztály vagy párt prófétájának, sőt hang-
súlyozza költészetének dekadens jellegét, az ember kiegyensúlyozatlan magá-
nyosságát, helyét nem találó, csak vágyakban élő s könnyen csüggedő szocializ-
musát. Kellemes meglepetés a marxista munkák előítéletes olvasói számára a 
könyv színies, fordulatos és mértéktartó nyelve. K. 

Bölöni György: Hallja kend, Táncsics! Bp., 1946. (Szikra.) 486 1. 
Táncsics nem egyetlen írónk, akit senki sem olvas, de az mindenesetre 

furcsa, hogy az irodalomtörténet is megfeledkezett róla. Eszményekért lángoló 
egyénisége ma újra tisztább, erősebb fénnyel világit, de írásai áthullottak az 
idő rostáján a feledésbe. Még értékelését sem kísérelték meg, pedig munkássága 
nemcsak hatalmas terjedelme miatt, hanem társadalomtörténeti és egyéb szem-
pontokból is figyelmet érdemelne. Mindez azonban kevésbbé meglepő, ha tudjuk, 
hogy Táncsics életének és történelmi szerepének is alig akad méltatója. 

Az alapos és tárgyilagos Táncsics-monográfia régi adósságát Bölöni 
György törlesztette le. Könyvét a németek megszállta Párizsban írta. A szük-
séges forrásmunkáktól és a kutatás lehetőségétől való távolság okozott némi 
hiányokat, ezek azonban itthon pótolhatók majd. A vaskos munka jórészt 
Táncsics önéletrajzán (Életpályám) épül, de gazdag kor- és eszmetörténeti hát-
térrel, bővül. A könyv gerince a társadalmi fejlődés vizsgálata, s ebbe illeszti 
bele a szerző a demokratikus forradalmár Táncsics harcos életútját. 

A gazdag anyagnak i t t csak irodalomtörténeti vonatkozásait emeljük ki. 
Bölöni részletesen ismerteti Táncsics munkásságát, viaskodását a cenzúrával 
és a kiadási nehézségekkel. Kibontakozik előttünk két rövidé'etü lapjának 
(Munkások Újságja, Arany Trombita) úttörő szerepe a nép öntudatraébresz-
tésében, s így képet kapunk népművelési terveiről. A szerző megrajzolja Táncsics 
írói egyéniségét, s néhány elszórt, de találó megjegyzéssel megveti értékelésének 
alapját is. Táncsics fejlődését és törekvéseit jórészt autodidakta-volta magya-
rázza. Ebből ered mohó olvasódühe és írásszenvedélye. Példája a nép szellemi 
éhségének, érdeklődésének hevét jelképezi. Táncsics fanatizmusát a betű erejébe 
vetett hite fűti, e ez menti naiv túlzásait, ábrándos tanait, amelyeket lelkének 
mély erkölcsi idealizmusa is táplál. Az irodalomban ébredő nemzeti öntudat 
varázsos vonzása teszi magyar íróvá és nyelvünk rajongójává. Hazai társadalmi 
viszonyaink, a francia felvilágosodás és az utópista szocialisták hatása pedig 
a népjogok és a szocializmus harcosát neveli belőle. Táncsics radikalizmusa 
messze megelőzi kortársait, Petőfit kivéve, balszerencsés munkái azonban több-
nyire fennakadnak a cenzúra éber és szigorú hálójában, s éppen oda nem jutnak 
el, ahová szánta őket: a néphez. Megvan azonban így is a maga előkészítő 
szerepe a haladásban. Petőfihez áll legközelebb, bár egy nemzedék és a lángész 
távolsága vian köztük. Az apostol mutat ja legjobban kettejük látók-rokonsá-
gát : Petőfi, amikor magát fejezi ki, öntudatlan megérzéssel Táncsics egyéniségét, 
és sorsát rajzolja meg. (Kúthy Lajos is szerepelteti a „külváros apostolát" 
a Hazai rejtelmekben.) Bölöni ismerteti Táncsicsnak Jókaihoz való viszonyát 
is, aki egy korai összetűzésük ellenére mindig segítette üldözött, nyomorra! 
küszködő írótársát. Táncsicsnak alig volt kapcsolata az irodalmi élettel, magá-
nyos maradt, legfeljebb a „népíró" rangot nyerte el. Nagyszámú közérdekű 
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munkája mellett van néhány szépirodalmi is: irányregények vagy társadalom-
nevelő, erkölcsi célzatú elbeszélések. Ma már csak mint a kor társadalmi viszo-
nyainak, írójuk reformterveinek és világnézetének tükrei tarthatnak számot 
érdeklődésre. Bölöni tárgyilagosan megállapítja, hogy Táncsicsból hiányzott 
az igazi írói tehetség. Az írás művészetének adománya nem született vein, 
mesterségbeli t i tkát alig ismeri. „Középszerű író. A cenzúra még alkalmat sem 
ad neki, hogy kibontakozzék, máris beléfojtja a szót." (88. 1.) Nehézkességének 
egyik oka éppen a cenzúra ébersége elől való bujkálás: „Nyíltsága, darabossága 
és e mellett tollának gyakorlatlansága nehezen tudott e mesterkedésekkel meg-
birkózni . . . A mondatok sokszor tekervényesek, nem mindig világosak, nem 
pontos kifejezői a mondanivalónak." (83—84. 1.) írásai tele vannak (bőbeszédű 
elmélkedésekkel. Az idő is nyomát hagyta stílusán, bár müveiben „nyoma sincs 
divatos szólamoknak, cicomás, értelmetlen szavaknak, nyakatekert sallangok-
nak, amelyek akkor a legtöbb író nyelvét telítették". (139. 1.) Nyelve tiszta, 
mondatszerkesztése józan ; máig élő nyelven ír, amely nem avult olyan kortársai 
mellett, mint a cifrálkodó Kúthy és a divatos Degré. Idegen szavakat alig 
használ, s mint Bölöni idézetei mutatják, sokszor ízes, velős magyarsággal írt. 
Munkáinak csak egy töredéke jelent meg, de írói népszerűséget nem tudott sze-
rezni. „Nem lehettek kelendők ezek a nehézkeç olvasmányok", amelyeknek szer-
zője, a helyett, hogy olvasói hiúságát legyezné, „magas példákat állít eléjük, 
nyers igazságokat mond szemükbe, és megrója őket". (88. 1.) Amikor 1872-ben 
összegyűjtött munkáinak kiadására készül, csak 43 előfizető jelentkezik. Tán-
csics ekkor már kívülrekedt a kor életén: politikai írásainak korszerűtlen szo-
ciális eszméitől gúnyos ingerültséggel fordulnak el, „szépirodalmi munkái érdek-
telenek, tömve okta tó ízzel, erkölcsi szabályokkal, az igazi szépirodalom 
szárnyalása nélkül". (464. 1.) A, magyar klasszicizmus írói mögött Táncsics 
reménytelenül elmaradt. Bölöni mélyrelátó módon Táncsics osztályhelyzetével 
magyarázza írói sikertelenségének és stílusa nehézkességének okait: „Táncsics 
gyökértelen, nincs közönsége és nincs hátvédje; az ő közönsége, melyhez szíve 
szerint írna, még nem alakult ki" (139. 1.) „A nép, melynek írt, nem olvasott, 
és messze volt attól, hogy a kultúra hordozója legyen". (464. 1.) Ezért nem 
talál ja meg Táncsics a hangját; a néphez akar slzóíni, de félig az uralkodó osz-
tály fe'.é fordul, szava félrebicsaklik, útvesztőbe jut. Erre a szociológiai magya-
rázatra, igaz, Petőfi példáját idézhetnék kiáltó cáfolatul: a lángész azonban 
mindig kivétel. 

Táncsics műveinek részletes ismertetése mellett (legsikerültebb a Nép-
könyv és a Nép szava Isten szava) délibábkergetésbe tévedő nyelvészeti mun-
kásságáról is beszámol a szerző. Ebben is naiv, romantikus idealista Táncsics, 
és Bölönd helyesen állapítja meg. hogy hősének jelentőségét és nagyságát nem 
történelmi szerepe vagy működése, hanem egyéniségének ragyogó erkölcsi 
értékei adják. 

Bölöni könyvét némi átdolgozással Táncsics méltó és szinte véglegesnek 
mondható monográfiájának tekinthetjük. Kívánatos volna a terjengősebb kor-
rajzi részletek összevonása, s különösen az .első részben Táncsics fejlődésének 
e általában a személyes vonatkozásoknak teljesebb képét adni. Gazdag, de el-
aprózott írói munkásságának áttekintését nagyban megkönnyítené egy mind-
eddig hiányzó bibliográfia, amely felölelné a róla szóló szegényes irodalmat is. 
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(Végül felhívjuk a figyelmet néhány pontatlanságra az adatokban és nevekben: 
Az irodalom szót nem Szemere Bertalan, hanem bátyja, Pál alkotta, a jellemei 
szinten, öccse kérésére; Petőfi A nép c. verse háromszor 5 sorból a l ; a Dicső-
séges nagyurak... kezdetűnek címe Egressy Gábor kéziratos könyvében ,.1848. 
Mártius 11." A hibás nevek helyes alakja: Gyurmán, Kovacsóczy, Márton; 
Bodajk, Cece, Csesznek, Gyulavári, Sümeg.) K. M. 

Gerlötei Jenő: A költö Valéry távlatai. Debrecen, 1942. N 8 ° . 82 [2] Î. 
(Irodalomtudomány. 2.) 

Irodalomtudományunk mindeddig, minden alapossága s olykor találékony-
sága mellett sem jutott még arra a lényegest megragadó, örök jelenségek fel-
vetéséig nyúló fokra, melyen a nagy modern költészeteknek s általában a nagy 
primér és klasszikus kultúrák megnyilatkozásainak magyarázata és elrendezése 
lehetővé válik. Legelső oka ennek természetszerűleg irodalmunk kései felvirá-
gozása és a nagy Nyugat-nemzedékig mindenkor romantikus, a klasszikus hagyo-
mányvonalból kimaradó jellege, mely természetesen a művek tanulmányozását 
nálunk a maga sajátos, nem mindig elsőrendűen szellemi igényeire formálta. 
Irodalomtudományunk tehát, most, évtizedekkel a „Nyugat" fő munkáinak 
megjelenése után még mindig csak úgynevezett „nemzeti klasszicizmusunk" 
magyarázhatóságának alapján áll. Márpedig az a szellemi alap, melyről esetleg 
megérthettük és feldolgozhattuk Petőfi költészetét (már Vörösmarty és Ber-
zsenyi esetében sem lévén egyszer sem elégséges), teljességgel semmitmondó lesz 
s nem egyszer egyenesen szánalmassá válik a modernebb (és „örökebb"), artisz-
tikusabb vagy mágikusabb világszemléletü alkotásokkal kapcsolatban. Ez az 
oka pl. annak, hogy irodalmunk eddigelé egyetlen nemcsak elszigetelt csúcsok-
ban, de általános nívóban és egyidejű problémaközösségben is valóban európai 
korszaka, a „Nyugat" nagy nemzedéke mindeddig nem talált valódi és egyen-
értékű tudományos feltárásra — csupán töredékes kritikai vagy esztétikai 
irányban nyert valamelyes meghatározást. 

Aki mindezt átgondolva, nemcsak érinti, de okaival és következményeivel 
együtt szószerint belátja irodalmunk e szegénységét és egész szellemi életünk e 
rendkívüli hiányát s akiben valósággal élnek az ezeket kiküszöbölni vágyó igények 
— a legnagyobb (irömmel és elismeréssel kell fogadja Gerlötei Jenő kísérleteit, 
melyek a tudomány módszereivel próbálnak élni s egyrészt a legmodernebb 
művészet, másrészt a nagy klasszikus művek igényeihez és sajátos világához 
vannak szabva, miért legjobbirányú tájékozottsága és egyéni probléma-élő ereje 
egyaránt kivételesek és példamutatók. S tárgyánál fogva, kettős örömet jelent 
Valéry-könyve. Valóban, aki elvi meggondolással és nem pusztán jellemezni 
akaró, de nagy általános vonalakat felidéző képzelettel kíván nyúlni az iro-
dalmi alkotás misztériumához, — aligha találhat kifejtéseinek anyagául jobbat 
e ragyogó francia mesternél, akinek műve szinte önmagától felveti az alkotás 
minden alapvető kérdését, kérlelhetetlen élességgel tárva elénk eredendő anti-
tetikájukban; s aki a kifejezés olyan tökélyéig jutott , ahol már minden szó 
kérdéses és kérdést jelentő 'egyben, ahol minden mondat a meggondolások cs 
megoldások egész halmazát rejti szerkezetében. 

S i t t kerül sor az első, de kényszerítő közvetlenséggel fellépő ellenvetésre 
Gerlötei művével szemben. Mert már az első mondatok után önkéntelenül fel-
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vetődik a kérdés, vájjon, minden látszólagos elmélyedése mellett, értheti-e 
valaki egyáltalán ilyen zsúfolt és rendszertelen, ilyen dadogó és homályos Írás-
móddal Valéryt? lehetséges-e egyáltalán ilyen módon érdemlegeset mondani 
erről a végletesen világos fogalmazóról, ezzel a halmozó aránytalansággal az 
arány és forma e legszenvedélyesebb szerelmeséről? Mikor ismert igazság az, 
hogy egy nagy írót csak a maga módszereinek átvételével, szinte csak s a j á t 
alkotásmódjának másolásával, csak belülről, magából a műből kiindulva (s ezi 
a végsőkig értve) lehet felérni. S ezen i t t az sem változtat, hogy Gerlőtei Valé-
ry t épp ezen a legsajátabb és bizonnyal legnagyobb értékű pontján próbálja 
kisebbíteni, a klasszikus érvények kedvéért egy bizonyos jelzett „teljesség"-ről 
л aló lemondást tulajdonítva neki: mindig előnyt biztosítva az ő klasszikus, 
vagy ezesetben helyesebben „intencionális" művével ezemben a romantikus, vagy 
„exisztcnciális" művészet nagyjainak. Ho lo t t Gerlőtei épp a maga írásmódjával 
m u t a t j a csődjét ennek a rosszulértelmezett „teljességretörésnek", melyet Valéry-
nél hiányol; hogy t. i. Valéry a benne (és mindenkiben) rejlő teljes lét gazdag-
sága helyett annak csak egyetlen meghatározott vonalát fejti ki, teszi miivé 
(mint ahogy bizonyos értékeinket pénzzé tehetjük) ; — elfeledve, hogy az 
a lkotás maga nem más, mint épp e választás; s lia ez egyben lemondás is, csak 
annyira az, amennyire a megszólalás már eleve lemondás a csönd teljességéről, 
s minden egyes t e t t mindig lemondás a lehetséges tettük végtelenségéről. Épp 
ennek a lemondásnak gyötrelme és kétsége já tszhatot t közre Valéry sokat 
v i t a t o t t húszéves hallgatásában is: hiszen ez egyik főtémája a Valéry-mű egé-
szének, kivált pedig a hasonlíthatatlan Eupalinos-dialógusnak. Az alkotás 
egyrészt mindig lemondás valami homályos „egész"-ről, de másrészt viszont 
a részek teljességgel meghatározott fo rmája s ezáltal önmagában „teljes" és 
valaminő „egész" érvényével ható, míg a szószerinti teljesség szükségképpen 
homályos és határozatlan marad. Dantéban olvashatjuk: 

Mert akiben minden gondolat egymást 
kergeti, célját sosem érheti, 
mert egy a másikat gyengíti folyvást. 

(Purgatórium V. 15—19. sor.) 

Mint aihogy Gerlőtei zsúfoltan egymásra, rakott , egyetlen jelzőt soha kihagyni 
nem tudó, egyetlen kínálkozó árnyalatról lemondani nem merő mondataiban, 
a viszont minden arány feláldozásával egymáshozkapcsolt mondatrészek foly-
vást egymást gyengítik és egymás ha tá roza ta i t hagyják cserben. S ezzel min-
den becsülésre és meggondolásra méltó kezdeményezései mellett is kétségben 
hagyják olvasóikat művének valódi értéke és eredményei felől. 

Somlyó György 

Barabás Tibor: Egy nép nevelői. Tanulmányok. Bp., (1947), Űj Idők. 
165 1. 

Tíz tanulmányt, a magyar irodalomtörténet t íz jelentős alakjáról szóló 
fejtegetést kapunk e kötetben. A szerző megvaflottan az irodalmon kívül eső 
célzattai bocsátja közre írásait, a könyvvel mégis foglalkoznunk kell, mert 
irodalmunk e nagyjait mint a megújhodó magyar kultúra, az újarcú magyar 
nép nevelőit állítja elénk. Életüket és művüket egyaránt vizsgálat tárgyává 
teszi ée Apáczai Cseri Jánosban, Misztótfalusi Kis Miklósban, Kölcseyben, 
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Mjadáchban stb. azt a magot keresi mintegy, amely 4az ú j szellemiségben el-
ültetve termékenyítőleg hathat művelődésünk átformálódásához. 

Barabás Tibor tétele, hogy az igazi nagy magyar írók, gondolkodók a 
szónak klasszikus értelmében vett forradalmárok. Eszményük a fejlődés, a ha-
ladás, a hatalom azonban a maga önkényes eszközeivel erőszakkal megakasztja 
a szellemi élet természetes menetét. Ezért érzik kötelességüknek íróink, hogy 
írásban és szóban, tettel és emberi magatartással eszmélteesenek. A hatalmat 
és a népet is eszméltetni akarják, amelyért — úgy érzik — küldetésük van. 
Ez az eszméltetlés küzdelem, ée gáncsoskodás, megnemértés, közöny s nemi egy-
szer rendkívüli megpróbáltatás kíséri az írás e hőseinek munkáját.. Az embor 
maga legtöbbször el is bukik; Apáczai Cserit a jelentéktelen kis kolozsvári 
iskolába küldik, M. Kis Miklóst megaláztatás és büntetés éri, Hajnóczy 
vértanúhalált hal vallott igazságáért, Wesselényi, Madách börtönt visel, Köl-
csey eszméiért lemoffld követi tisztségéről, Péterfy és József Attila a nagy 
embert boldogtalanságban ós látszólagos eéltvesizteUtségben. maga keresi idő 
előtt a halált. Gsupa tört életvonal, a haladás fákiyavivőinek élete s műkö-
dése mégsem eredménytelen. Eztl í r ja Barabás: „Tagadom, hogy minden ú j 
szellemi irány bukását, szószólóinak minden megpróbáltatását híven magya-
rázza az a frázis, hogy korán születtek erre .a földre. Mikor kelletit volna hát 
születnie e méltattok szerint Apáczainak? Talán a hanyatlás őt követő év-

századaiban? Rákóczit kellett volna-é követnie bujdosásában, avagy Petőfit 
és Vasvárit a keserű elszigeteltségbe s a hősi halálba?" A nemzet igazi neve-
lője csak látszatra jön mindig idő előtt, valójában a legmegfelelőbb pillanat-
ban emeli fel szavát az elnyomókkal szeimben a szellem szabadságánaK 
érdekében. Igaza van a szerzőnek: a lángész sohasem érkezik idő előtt, mert amit 
tanításából nem ért meg kora, az egyszer ma,jd valamelyik kései nemzedékre 
eleven erővel hat. Mert Barabás Tibor tanulmánykötetének valódi értelme az, 
hogy az új magyar kultúrát nem a semmiből, hanem a nemzeti mult haladásira 
vágyó, nagy tanítómestereinek útmutatása alapján kell kidolgoznunk. 

E szempontl á l ta l válik figyelemreméltóvá az irodalomtörténet kutatói 
számára Barabás Tibor most megjelent tanulmánykötete. Dénes Tibor. 

Dezsényi Béla: Az időszaki sajtó története a Dunatáj országaiban. 
Documenta Danabiana. Értekezések a dunai és a nemzetközi jogi kérdések 
köréből. 2. sz., Bp., 1947. (Gergely R. kiadása.) 71 1. 

Az első dunai sajtótörténet négy fejezetben tárgyalja anyagát. A hír-
lapirodalom kialakulása a XVIII. század végéig c. fejezetben a kéziratos 
és nyomtatott újságlevelektől az I. Ferenc által meghonosított „teljes cenzú-
ráig" tart a fejlődés útija, melyben különösen érdekes az első nemzetiségi sajtó-
nyomok (Pregspűrské Noviny, Serbslkija Novimá) bemutatása. A tanulmány' 
második részében (A sajtószabadság felé) a metternichi sajtópolitika és a 
hazai cenzúra bírálatán keresztül az 1848—49. évi nemzeti-forradalmi sajtó-
hoz, majd a szabadságharc emigráns sajtójához érkezünk. Figyelmet érdemel 
.1848 dunai sajtókezdeményezéseinek, az első felelős minisztérium román, szlo-
vák stb. kiadványainak ismertetése. A szakembereket bizonyára érdekli, hogy 
Dezsényi az 1848. évi bukaresti szociális forradalom lapjáról, a Poruncul 
Román-ról és a „felkelők" (Bálcescu, Rosetti, Heliado stb.) Bukovinában ki-

adott hasonnevű szemléjéről is megemlékezik. Az 1849-től 1914-ig tartó u ta t 
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három szakaszban tárgyalja: az önkényuralom elleni sajtóküzdelom, az idő-
szaki sajtié elterjedése és a technikai tökéletesedés (hírszo'gálát, nyomda-
technika, ú j laptípusok). Hobes érzékkel külön-külön tárgyalja a magyar, len-
gyel, oseh, szlovák, déli szláv és román saj tót , az első bolgár sajtókísérlete-
ket, sőt a tengerentúli kivándorlás következtében keletkezett dunatáji gyökerű 
amerikai sajtótermékeket is. A két világháború kora c. fejezet különösen nehéz 
feladatot rót t a szerzőre, hiszen a 'dunatáji népek sajtója az ú j államalaku-
latok, az életforma forradámi a'akulásai és az óletiram meggyorsulása követ-
keztében óriásit haladt előre. Éppen ezért a hét dunavidéki állam sajtójának 
szemléltető bemutatása — a zárt terjedelemben — csak olykép sikerülhetett, 
hogy az író csupán felvázolja anyagát, melynek kitöltésére külön kötotet kell 
majd szentelnie a megírandó részletes dunai sajtótörténetben. 

Kemény G. Gábor. 

Paraszti háború. Hősköltemény Dózsa György harcáról, tetteiről, halá-
láról.. I r ta 1514—1519-ben Taurinus István gyulafehérvári vikárius. Latin 
eredetiből fordította napjainkban Geréb László. Egykorú fametszetekkel, h. n. 
é. n. (..Budapest" Irodalmi, Művészeti ós Tudományos Intézet). 89 1. 

Taurinus „eposza" — Nagyszombati Márton török elleni harcra buzdító 
earmenje mellett — a költői művekben szegényes Jagelló-kori humanista litte-
ratúránk legjellemzőbb, legértékesebb alkotása. Feldolgozott témájának idő-
szerűségén kívül azért is nagyjelentőségű, hogv a latin nyelv bűvös börtöné-
ből kilépve most magyarul szól hozzánk. A tolmács — Geréb Lász'ó — régi 
ismerősünk: Janus Pannonius és annyi más XVI. századi humanista poétánk 
megszólal, ató ja. A kiilső köntös — a könyv kiállítása — valóban méltó a 
fordító jószándékához. 

A fordítást, már eäeve megnehezítette, hogy a Stauromachiának nincs 
modern filológiai kiadása. Az eredeti nyomtatványhoz az elmúlt években alig 
lehetett hozzáférni, az Engol-féle kiadás pedig (Monumenta Ungrica. Viennad, 
1809.) hibás és tökéletlen. Ami a fordításit illeti, jó magyarságú, szépen hang-
zik, legnagyobbrészt sikerültnek mondható, mégis az az érzésünk, hogy vagy 
sietős, gyors munka eredménye, vagy pedig nem á'ltak a fordító rendékezé-
sére az éengedihetetlenül szükséges segédkönyvek. Ennek róható fel, hogy a 
fordítás sokhelyütt pontatlan, sőt a fordító nem egyszer félreérti a latin szö-
veget. Csupán egy jellemző példát hozok fel: 

„illatos áldozatot, teli urnát öntök a ciprus, 
öntök a styxi világ kapujának elébe, itallal 
áldozom..." (15. 1.) 

Eredeti megfelelője: 

„Coniferam vestras (grave olentia dona) Cupressum 
Ante fores ропат, Stygiaeque ad limina portat 
Liba ftram ..." (I. 20—22.) 

Ez a félreértés bizonyos fokig magyarázható. Az alapul vett Engel-féle 
kiadásban ugyanis a Cupressum után tévesen pont áll. A fordító a szöveget 
így nem értvén, az eredetihez ment vissza. De a helyett, hogy annak alapján 

a hibát javította volna, még újjal szaporította, mert az ot t levő и ras abrevia-
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túrát , melynek a he'yes feloldása — Engelnél jól vian! — vestras, urnas-nak 
olvasta. 

Másutt m?g érthetetlen szabadosságot enged meg magának. így: 

„Prágai György érsek, Bácsnak főpapja haladt a 
zsenge királyi fiú háta mögött, ki 

régi nemes törzsök; nagy hirü-nexü a családja." (22. 1.) 

Megfelelője : 

„Vastae Achiflamen Bachiae. Gregorius . .. 
fora quem Romana recensent 

Stemmatibus claris et longo sangvine cretum 
Principis ad tergurn de Frangepanibus ibat." (I. .230, 234—6.) 

Frangepán Gergelyt mind Taurinus szövege, mind lapszéli glosszája, 
mind pedig a történeti valóság öUenére (v. ö. például Érdújhelyi Menyhért: 
A kalocsai érsekség története a renaissance idején. Zenta, 1899.) megteszi 
Prágai Györgynek! Még több hibás és pontatlan holyet lehetne felhozni, nem 
is szóllva a szókihiagyásokról, betoldásokról, henye, a metrum kedvéért bekerült 
kifejezésekről. Mindez egy újabb kiiadás esetén javításra szorul, s akkor való-
ban tisztes munkával gyarapszik fordításirodalmunk. 

Nem mehetünk el szó nélkül Geréb Taicrinus és a Paraszti háború c. 
négylapos bevezető tanulmánya mellett sem, mert Taurmust bizonyos szem-
pontból átértékeli. A parasztokkal szimpatizánsnak tar t ja , „önállóságra ós 
bátorságra vall, hogy Taurimus ilyen tárgyat választott. De nem . í r t — ab-
ban az időben nem is írhatott — a népi tömegeknek. Müveit, gazdag nagy-
urak, mecénások voltak olvasói. Nem szállt szembe velük, igyekezett az ő 
nyelvükön beszélni. Csak a sorok közt mondhatta el róluk véleményét. . ." 
(7. 1.) A tárgyválasztásihoz aligha kellett bátorság, mert a Gerébtől is le-
fordított ajánlólevél tanúsága iszerint éppen élőkelő mecénásainak kedvéért ée 
kifejezett unszolására á ' t t neki a téma megverselésének. Másrészt tudjuk, hogy 
Adrianus Volphardus (Szintén gyulafehérvári kanonok!) már 1517-ben ír t egy 
— a paraszti háborúról szóló — epikus művet. Ez azonban elveszett. Geréb 
ahistorikusan a mai szemléletet vetíti vissza a sorok közé, pedig ez nem a 
probléma megértésére, hanem félreértésére vezet. A Stauromachiához (ha ten-
denciái egyáltaíán félreérlhetők!)' Taurimus személye, kapcsolatai és művének 
beható vizsgálata, a korabeli epikai jellegű költői termékekkel való egybevetése 
adja meg a kulcsot. 

Taurinus — rendes nevén Stephanus Stíenoxel die Switavia — szüelési 
évét nem ismerjük. Mint, a neve is mutatja, morvaországi német. Meghalt 1519 
pünkösdjének előestéjén Nagyszebenben. 1501-ben iratkozott be a bécsi egye-
temre, még 1506 végén is o t t találjuk. Ezek az adatok dönitő fontosságúak, 
mert a bécsi egyetem ekkor aranykorát élte. Vezető szelleme Celtis Konrád 
— Miksa császár Romantikus vágyainak költői teoretikusa — „nagygermán" 
eszméket pendített meg. Tacitus Germaniajától ihletve az ősi dicsőséget, э 
régi germán egyszerűséget énekelte, példának állítva a „romllott" jelen elé. 
Keformprogrammja érdekében a „principes", a „proceres", azaz a főurak éle-
tét ostorozta a latin ezatíraíróktól kölcsönzött közhelyekkel. Ezt a Celtie-féle 
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eszmei és költői hagyományt vitte tovább Vadianus és epigon-köre, melybe 
Adrianus Vo'phardusszal, Nagyszombati Mártonnal együtt Taurinus is bele-
tartozott. A paraszti háború számára csak téma volt, melynek kapcsán ezeket 
a nacionalista közhelyeket elmondhatta. Ilyen összefüggések figyelembevételé-
vel másként értelmezendő a Dézsa-beszéd és egyéb más helyek uirakat gyalázó 
passzusai, hisz éppen azok felrázása volt i t t a cél, nem pedig a parasztsággal 

való szimpátia. Ez még túlkorai, hisz a polgárság előtörése van soron. G. R. 

Zimándi Pius: Péterfy Jenő gimnáziumi évei (1860—68.) Részlet egy 
készülő életrajzból. Gödöllő, 1944. 82 1. Klny. a Jászóvári Premontrei Kano-
nokrend gödöllői szt. Norbert gimnáziuma 1943—1944,-i évkönyvéből. 

Zimándi Pius tanulmányának célja az, hogy „életre keltse azt a kere-
tet, melyben Péterfy tanulóévei lefolytak, rámutasson a hatásokra, melyek fej-
lődését irányíthatták s megrajzolja azt a világot, mely a tízéves Péterfy 
Jenőt iskolában és iskolán kívül körülvette", érettségijéig. Nehéz és nagy el-
mélyedést követelő munka.. Zimándinak a Péterfy megismerte városok lég-
körén, aktuális politikai és gazdasági helyzetén kívüi meg ke'.lett rajzolnia a 
társadalom akkori képét is, de nem fejlődésének irányvonalaiban, hanem álló-
vizeiben, nem nagy vezető egyéniségein keresztül, hanem a bizalmasabb újság-
írás, színházi és zenei élet, tanárság ós közélet rejtettebb zugait világítva 
meg. Mindez adatszerűen, mintaszerű gondossággal lép elénk, Péterfy tanárai-
nak egyénisége s a tankönyvek; az első Wagner-bemutató; a Nemzeti Zenede 
működése; Beethoven IX. szimfóniája; Péterfynek az önképzőegylet számára 
írt dolgozatai (a Tiberius Sempronius Gracchusról szóló fennmaradt): csak 
e néhány adatot említem meg, például arra, milyen elemekből állítja össze 
Zimándi Pius Péterfy Jenő környezetlének hiteles és megkapó képét. Kiemel-

jük a hatvanas' évek Pestjéről adott nagyszerű miliőrekonstrukciót (18. 1. és 
27. 1.): kis remeklés ez, té'.Jesen az egykorú vélemények, naiv okoskodások és 
büszkélkedések pontos körképbe rendezésével. Ez a környezetrajz, a hős nélkül, 
aki még nem jelent meg benne, méltó bevezetése lehet annak a nagyszabású 
Péterfy életrajznak, melyet a szerző ígér olvasójának s amit tőle örömmel s 
izgalommal várurak is. Szauder József. 

Berg Pál : Angol hatások tizenhetedik századi irodalmunkban. Bp., 
1946. Az Orsz. Széchényi Könyvtár Kiadványai XXI. 248 1. 

A XVII. századot iroda'.omtörténetírásunk legújabban meglehetősen el-
hanyagolta, úgyhogy egy ezzel a korral foglalkozó terjedelmesebb munkának 
a megjelenése mindenképen örvendetes jelenség. Berg Pál könyve, a XVII. szá-
zadi angol-magyar irodalmi kapcsolatok bemutatásával, Eok tekintetben hézag-
pótló. Művét hatalmas anyaggyűjtése minden kutató számára a korszak érté-
kes segédeszközévé teszi. Különösen hasznos a kötet végén található össze-
állítás, mely pontosan felsorolja az egyes angol írók műveinek XVII. századi 
magyar fordításait, valamint a hatásuk a la t t készült magyar munkákat. 

A szerző anyagát a következőképen csoportosítja: hosszabb bevezetés 
után a századot négy szakaszra osztja, melyeket megelőz egy rövid fejezet 
az 1600-as századforduló angol-magyar irodalmi érintkezéseiről. Minden egyes 
szakasz elején bemutatja az egykorú angol politikai és művelődési viszonyo-
kat. Megemlékezik az angol magyar kapcsolatokról, majd sorra veszi azokat 
az angol írókat, akiknek a tárgyalt időszakban hatásuk volt Magyarorszá-
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gem. Röviden ismerteti életüket, valamint munkásságukat és ezt követően elő-
sorolja mindazokat a XVII. századi magyar müveket, melyek az illető anigol 
szerző munkáinak a hatására készültek, vagy egyenesen azok fordításai, sőt 
azt is megállapítja — pontos utalásokkal —, hogy a XVII. századi magyar 
könyvekben hol történik emilítés az egyes angol írókról. 

Berg tehát igen alapos anyaggyűjtést végzett, de sajnáljuk, hogy 
— önhibáján kívül — a háborús esomények miatt, nem tudott minden, a ta-
nulmány sziempontjából jelentős, egykorú munkához hozzáférni. A szerző 
külön érdeme, hogy helyenkint érdekes új megállapításokkal is gyarapítja 
ismereteinket, kiimutatja pl. Baconnek Zrínyi egyik discursusára gyakorolt 
hatását. 

Kár azonban, hogy módszere kissé mechanikus marad s az összegyűjtött 
hatalmas anyagot nem értékeli ki kellőképen és az angol-magyar érintkezés 
mélyebb okaira sem mutat rá. Nem lát ja meg a vallásos problémák mögött 
rejtőző társadalmi kérdéseket, peiig a fejedelmi abszolutizmus és a polgári 
irányzatok harca nemcsak Angliában, hanem Erdélyben is megkezdődött. 
Apáczai Csere és II. Rákóczi György ellentéte, valamint az angoJ forrada-
lom elől menekülő Basirius szerepe közismert. Nemcsak vallási, hanem tár-
sadalmi és politikai okok is elvezették a magyar írókat a puritanizmushoz, 
mely tulajdonképen a kapitalista termelés folytán egyre jobban megerősödő 
angol polgárság világnézete, melyben a politikai és társadalmi vonatkozások 
nem lekicsinyelhetők. Elhamarkodott dolog tehát a puritán eszmék politikai 
soía/cjáról (106. 1.) beszélni. 

A történeti háttér megrajzolását és a XVII. századi magyair irodalom 
jellemzését tartalmazó két bevezető fejezet sem válik a mű előnyére. Szük-
ségtelen volt ugyanis megkísérelni a kor valamennyi problémájának az össze-
foglalását, mivel a könyv a század irodalmának csak egy szűkebb területével 
foglalkozik. A történeti háttér felvázolásánál különben is csak Szekíüt ismétli, 
„az irodalom jellemzői"-ről szólva pedig számois elavult közhelyet újít. fel, 
ilyen pl. a ,,Tinódi Lantos Sebestyén-féle döcögős" versekről (58. 1.) szóló 
megállapítása. Fölösleges az a figyelmeztetése is, hogy a régi irodaion» búvá-
rainak a vallásos és nem eredeti munkákat is be kell vonniuk kutatásuk 
körébe, hiszen irodalmunk számoa kiváló kutatója ezt teszi már régóta. Végül 
kár, hogy az olvashatóság kedvéért a szerző a filológiai pontosságot háttérbe 
szorította, amiire már előszavában is utalt. 

Ahogy neim1 állt módunkban a mü valamennyi értékére rámutatni, úgy 
nem sorolhatjuk fel valamennyi hibáját sem, de kénytelenek vagyunk még, 
egy súlyos tárgyi tévedésére utalni: Berg a nagy németalföldi filozófus, 
Justus Lipsiust azofc közé a német írók közé sorolja, akiknek nevét „ma már 
nem ismerjük". (44. 1.) 

Berg Pál elismerésre méltó munkájával igen hasznos szolgálatot te t t a 
XVII. századdal foglalkozó magyar irodalomtörténetírásnak ós reméljük, hogy 
korábban megjelent régi magyar irodalomtörténeti vonatkozású dolgozatait és 
jelen munkáját még további — irodalomszemléletben modernebb és filológiai-
tag pontosabb — érdekes tanulmányok követik. Klaniczay Tibor. 



8 0 B Í R Á L A T O K 

Jewish Studies in Memory of Michael Guttmann. I. Edited by Samuel 
Lőwingtr Ph. D. Bp., 1946. L, 418, 136 1. 

Ezt a hatalmas Emlékkönyvet Guttmann Mihály, a világhírű zsidó teo-
lógus, az Oisz. Rabbiképző Intézet igazgatója 70. születésnapjára (1942) 
készültek közzétenni, majd a jubilánsnak még ugyanebben az esztendőben be-
következett halála után om'ékének szentelt gyűjtőmunkaként. A lezajlott bor-
zalmas események nyomot hagytak benne. 29 miunkatárs közül 9 áldozatul 
esett az elmullt rémuralomnak. Guttmanoi Mihály nevét számontartja a ma-
gyar iroda'omtörténet is: 1914 ten az, IMIT kiadásában Hannos Sándorral ő 
tette közzé Péchi Simon Szombatos Imádságos Könyvét. A Scheiber Sándor 
készítette bibliográfiából (List of Writings of Prof. Michael Guttmann) 
érdeklődésre tarthat, számot a 159. szám. I t t ismerteti Guttmann a texasi 
rabbik évkönyvének (The Kal'lah) eleő három kötetét. Megtudjuk belőle, hogy 
az I. kötetben Samuel Rosinger Amerikában Péchi Simon Szombatos Imád-
ságos Könyvéről ír. Ceetényi Imre (A hatvanas évek és a zsidóság) bemu-
t a t j a a hatvanas évek magyar zsidóságát és magyar-zsidó irodalmát a kora-
beli magyarnyelvű sajtó tükrében. Zsoldos Jenő (Bródy Zsigmond pálya-
kezdése) a fiatal Bródy Zsigmondot méltatja mint műfordítót és hazafias 
költőt. Közzéteszi két kiadlatlan levelét is. WaMapfel Imre (Az Ábrahám-
legendától a Kristóf-legendáig) korábbi Christophorus-tanulmányai kiegészí-
tésekép megta'álja az Ábrahám-legenda és a Kristóf-legenda összekötő lánc-
szemét a bizáncii krónikás irodalomban. Scheiber Sándor (Maimúni Magyar-
országon) a XII . századi nagy zsddó filozófus magyarnyelvű irodalmának 
bibliográfiáját áll í t ja össze. A színes és tartalmas kötet a magyarországi zsidó 
tudomány újjáéledésének első megnyilatkozása. —г—л 

Hurckhardt, Jakob: Az olasz renaissance műveltsége. Fordította: Elek 
Artúr. Bp. 1945. (Dante.) 4°. 333 1. 

Éppen ötven éve, hogy a nagy genfi mester e „művészi alkotása" magyar 
fordításban is megjelent. Akkor a hazai tudományosság hivatalos szervének, a 
Magyar Tudományos Akadémiának a gondozásában és kiadásában, s most 
— félévszázad múlva — az üzleti érdekeket is szem előtt tartó könyvkiadónál. 

Ez a két momentum Burckhardt magyarországi sorsára is rámutat. Első-
sorban a századforduló „eseüyista" irodalomtöténészeire gyakorolt döntő ha-
tást. Szellemi tanítványának tekinthető Péterfy Jenő. Leghívebb, legtehetsége-
sebb magyar tanítványa — aki Genfben hallgatója is volt! — Riedl Frigyes. 
Burckhardt „szellem uj já t" érezzük írásaiban lépten-nyomon, de főként A ma-
gyar irodalom főirányaiban, melv hosszú időre meghatározta renaissance-ábrá-
zolásunk és felfogásunk irányát és módját. Gondoljunk csak Riedl Mátyás-
arcképére! Csupán a húszas években tö rö t t meg egy kissé nálunk Burckhardt 
varázsa, igaz, csak a legszűkebb, humanizmussal foglalkozó tudományos kö-
rökben. Üj csillagok tűntek fel: Burdach, Huizinga, Toffanin. De ezeknek sok 
újat hozó 'munkái, sőt Burokhardt renaissaince-íelfogását támadó, azt szét-
szedő (Huizinga) tanulmányai ma sem tudják feledtetni azt a nagy, egységes, 
szuggesztív erejű tablót, melyet a genfi mester festett. Beteljesedett ugyan 
ra j ta a tudományos munkák közös sorsa: részleteiben kikezdte a további ku-
tatás, sokban túljutottak rajta, de mint „művésa alkotág" időtálló, mara-
dandó, ma is élmény erejévet hat. —ir.— 


