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Alszeghy kissé igazságtalan Petőfivel szemben, midőn eszmevilágát fejtegetve, 
erősen kiélezi forradalrniságát s nem állítja ezzel egyensúlyba világnézetének 
értékesebb elemeit. Különben ez az erős forradalmiság, melynek egyik fő-
vonása a szerző szerint «gyűlölet minden fensőbbség ellen», úgysem lehetett 
nagyon veszélyes, mert a továbbiakban azt olvassuk, hogy «a politikus költő 
ugyanolyan szerep nála, mint volt pályája kezdetén a borozó Petőfi». 
A hasonlat ugyan épen nem találó, de mindenesetre enyhíti az előbbi 
állítást. Annál szívesebben elismerjük, hogy amit a könyv a továbbiakban 
a művész Petőfiről mond, az épen nem méltatlan jellemzése a nagy költőnek. 
— Bármilyen érdekesnek tartjuk továbbá Széchenyi romanti kas egyénisé
gének elemzését, a magyar romanticizmus tárgyalásánál is sajnosán érezzük 
a világirodalmi párhuzam hiányát. A romantikus jellemben a szerző szerint 
két erő uralkodik : «az öntudatos akarat s a minden akaratot leigázó érzés». 
A .költészet szempontjából azonban nem kevésbbé fontos a nem eléggé 
hangsúlyozott képzelet- — Mivel a könyv sokat fogalkozik irodalmunk etikai 
tényezőivel, bővebben meg kellett volna emlékeznie azokról az írókról, akik 
irodalmunk eínemzetietlenedése idején a régi nagyok nemes szellemét ápolták 
költészetükbén, és Gyulai Pálról, a puritán kritikusról, aki Széchenyi szelle
mében úgyszólván titáni harcot folytatott a nemzeti gondolat elsekélyesítői 
ellen s a közéleti és irodalmi erkölcs tisztasága érdekében. 

Főbb bíráló megjegyzéseinket feltárva elismerjük, hogy Alszeghy Zsolt 
könyve komoly szándékú és érdemes munka. A szerző ismeri korát, tudása 
sokoldalú, olvasottsága gazdag. A magyar értékek megbecsülése, emelkedett 
erkölcsi világnézet, erős, de megértő katholikus felfogás hatja át munkáját. 
Az újabb irodalom eszmei vizsgálata, íróknak társadalmi környezetükbe 
állítása, lélektani analízise tekintetében sok értékes megállapítással szolgál. 
Szépen jellemzi több helyen a stílus fejlődést. Az átvett értékeléseket, meg
állapításokat is igyekszik újszerűen, saját írói egyéniségén átszűrve adni. 
Általános vonásokkal, de egészben híven ismerteti a mai irodalmi életet; 
érdeme szerint méltatja Prohászka Ottokár, Sík Sándor, Harsányi Lajos 
jelentőségét a modern vallásos költészetben. Rámutat Kiss József körének és 
a dekadenseknek nemzetzüllesztő szerepére s kellő hangot talál a divatos 
pesti írók méltatására. Élénk, fordulatos, hajlékony stílusa alkalmas olvas
mánnyá teszi a nagyközönség számára. Hisszük, hogy újkori irodalmunk 
fejlődésének a mostani kísérletnél teljesebb, kimerítőbb és többoldalú, 
tehát a maga egészében hívebb összefoglaló feldolgozását is láthatjuk még 
a -szerzőtól. " ^ . BÁNHEGYI JÓB. 

Ferenczt'Mltán: Petőfi- Budapest, Pantheon. 1923. 16-r. 289 1. 

«Ebben á kis könyvben a cél az, hogy egy pillantást vessünk a köl
tőre és n^jüveire. Törekvéseimet kielégíti, ha azt fogják mondani, hogy ez 
a pillantás világos és hogy a lényeg benne van». Egy emberöltővel nagy 
Petőfi-életrajzának kiadása után, új és a jubileum alkalmából a nagy
közönség számára írt miniatür-alakú kis Petőfi-monográfiájában így jelöli 
meg célját Ferenczi Zoltán. Ennél a szerény föladatnál azonban többet, 
sokkal többet ad. Élete legáagyobb alkotásában nem volt alkalma Petőfi 
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költészetének összefoglaló méltatására; ez a kis könyv tehát ebből a szem
pontból is kiegészíti és befejezi Petőfiről adott egész képét. De bizonyítéka 
annak is, hogy milyen gondos, lelkiismeretes munkát végzett a kilencvenes 
évek elején az akkor fiatal tudós : Petőfi életéről ma is alig tudunk többet, 
mint közel harminc év előtt, amit pedig akkor tudtunk, annak jelentékeny 
részét Ferenczi kutatásaibél tudjuk. És nemcsak Petőfinek hü tükre ez a 
kis könyv, hanem Ferenczi írói értékének is : mindig a lényeget írta, azt is 
szabatos, az aprólékosságig gondos, körültekintő munkával, és mindig világos 
képet tárt föl hőséről és tárgyáról olvasója előtt. 

A Petőfi-kultusz fejlesztésében Gyulai alapvető értekezése (1854) óta 
néhai Meltzl Hugó csapongó és gyakran a szertelenségbe tévedő kutatásai 
után, reális alapon, a legnagyobb része Ferenczi Zoltánnak volt. Aminek 
ma a gyümölcseit élvezzük, Petőfi világirodalmi nagyságának biztos és 

•önbizalmat adó tudatát az ö lelkes hazaszeretete, Petőfi-rajongása, és egész 
életében páratlan kötelességtudással ezeknek szentelt munkája alapozta 
meg. Petőfinek olyan föltétlen, olyan öntudatos szeretete, egyéniségének, 
életének és alkotásainak olyan tökéletes ismerete kellett hozzá, amilyen 
épen Ferencziben mindenha élt. 

A kis kötet négy szakaszra oszlik. Az elsÖ a költő életéről számol be 
röviden, de gondosan megrostált adatokkal, jól válogatott vonásokkal a 
költő életének minden jelentősebb frázisáról. Az ember c. szakasz külsejét 
és lelkivilágát, jellemét és eszményeit, természet-rajongását és szerelmét, 
szabadság-eszméit és a költészetről vallott fölfogását rajzolja meg. A Peiöfi 
költői elveit Összefoglaló fejezet szintézisével új. Legnevezetesebb részlete, 
magva az egésznek, hogy a költő és müve egy, s ennek az alapvető tételnek 
következménye költészetének minden vonása: képzelete, egyszerűsége, 
magyarsága, népiessége, természetessége, eredetisége, sth. Az utolsó, Müvei c. 
fejezet korszakos áttekintés után műfajok szerint ismerteti a költő «életmüvét». 

A rokonszenves kis kötetben nem szabad az «újat» keresnünk. Petőfi 
minden magyarnak ismerőse, barátja, meghitt óráiban legjobb társasága, 
aki költeményeiben a legszebben tárja elénk egész valóját: azért tetszik 
olvasás közben ismerősnek — és ez jól van így — Ferenczi kötetének 
szinte minden lapja; nem is egyéb ez a kis könyv, mint első szakaszá
val bevezetése, a többivel pedig összefoglaló áttekintése Petőfi költeményei
nek. Petőfit olvasni és megújra olvasni kell; de valahányszor úgy érezzük, 
hogy átélveztük költeményeinek ezernyi szépségét, vegyük elő mindannyi
szor a Ferenczi kis jubiláris kötetét: abból még élesebb lesz a költemények 
alakította kép. Amit Ferenczi megírt benne, azt minden magyarnak tudnia kell 
Petőfiről; és megfordítva: amit Petőfiről tudnunk kell, az minden megvan, 
ebben a kis kötetben. T „ 

Rubinyi Mózes: Vajda János- Budapest, 1922, Lantos. 8-r. 142 I. 
(Ethika-Könyvtár VIII.) 

Néhány év óta oly sokszor esik szó Vajda Jánosról, hogy ezt mái-
lehetetlen népszerűségnek nem neveznünk. Igaz, hogy ez a kései nép
szerűség még most sem annyira az olvasóközönség részéről jár ki Vajdá-
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