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bécsi német színházak, részben az olasz, spanyol, angol költői müvek német 
fordítói; S. ök hárman valójában a magyar irodalmat, mondjuk, közve-
títték a némethez, azzal, hogy termékeit németül kiadták. Szolgáltak, 
kivált Mednyánszky, tárgyakkal is a magyar íróknak, de ez nem vág ide. 

A kor legjobb elméinek irodalmi tudata, mely külföldi műremekek 
tanulmányozásán csiszolódott, finomabb, mint Kisfaludy Károlyé. 275. — 
A finom jelző bajosan alkalmazható az irodalmi tudatra ; hogyan csiszolód-
hátik ez a tudat külföldi remekeken, azt nem tudom elgondolni (az ízlés 
csiszolódik, nem a tudat !) ; «legjobb elmék» szerencsétlen kifejezés, mert 
Farkas nyilván nem Széchenyire vagy Dessewffy Aurélra gondol, hanem 
,literatorok'-ra — s hogy azok közül a kiválóknak irodalmi tudata erösebb 
és határozotabb volt, mint Kisfaludyé, azt kötve sem hiszem. 

Vörösmarty kritikával soha nem foglalkozott. 286. — Ö írta Bajzával 
együtt kora legkitűnőbb.színikritikáit! 

A romantika termeli ki az első két nagy magyar költői egyéniséget, 
akiket a korszellem egyedül már nem értet meg : Kölcseyt és Vörösmartyt. 
2yé. — Hát a többi nagy költőnket, Balassától kezdve Zrínyin át Csokonaiig 
és Berzsenyiig meg a két Kisfaludyig és Katonáig, a korszellem önmagában, 
megérteti? Ez a kijelentés szintén a könyv legelhamarkodottabb állításai 
közül való. 

így Jut el Vörösmarty 1831-ben a Csongor és Tündéig. 307. — 
Vörösmarty drámája már 1830-ban készen állt. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

Csahihen Károly: Pest-Buda irodalmi élete 1780—1830. Első kötet. 
Budapest, Stephaneum, 1931. 145 Í. 

Ez a kötet a szerző szerint «az irodalmi központosítás előzményeit» 
tartalmazza s a következő fejezetekre oszlik: 1. Bessenyei György pesti 
akadémiája, 2. Id. Ráday Gedeon s az ifjú írók, 3. A tudományegyetem s 
a piaristaház, 4. Kazinczy Ferenc pesti látogatásai, 5. Színmüirodalmunk első 
hajtásai, 6. Pest-Buda nyomdái, könyvkereskedései és irodalmi körei, 7. Tövis
koszorúsaink, 8. Széchenyi Ferenc eszményei. 

Már a fejezetek címéből is látjuk, hogy a szerző anyagát határozott 
szempontok és rendszer nélkül csoportosítja. Még jobban kitűnik ez a munka 
olvasásakor. A második fejezetben pl. Ráday Gedeon és Földi János élet
rajzát és méltatását találjuk, a harmadikban az egyetem történetének kivo
natát, a piarista gimnáziumét s egyes jelesebb piaristák méltatását, kivált 
Dugonicsét Prónai Antal könyve nyomán, a hetedikben a Martinovics-per 
történetét, Batsányi, Verseghy életét, méltatását, Kazinczy fogságát stb., 
szóval igen sok olyan dolgot, amely Pest-Buda irodalmi életével csak igen 
laza kapcsolatba hozható. 

Ez a felesleges adathalmozás és rendszertelenség azonban csak egyik 
hibája a munkának, a másik az, hogy a szerző csupa általánosan ismert 
adatot gyűjtött össze s újat alig tudott mondani. 

Harmadik hibája, hogy, noha minden fejezete végén rengeteg jegyzettel 
támogatja mondanivalóját, jegyzetei igen sokszor nem jelölik meg az igazi 
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órrást. Bessenyei György «akadémiai törekvései»-ről pl. Császár Elemér 
1910-ben megjelent akadémiai széltfoglalójában teljes és tiszta képet rajzolt, 
de azért az első fejezet jegyzeteiben hiába keressük műve címét. A szerző, 
noha valószínűleg ennek alapján dolgozott, nem idézi. A Kazinczyról szóló 
fejezet nem említi Váczy János és Czeizel munkáit l!), a színészetről és dráma
irodalomról szóló ötödiknek jegyzetei között hiába keressük Bayer József 
alapvelő nagy müveit (!), Kádár Jolánnak a pesti német színészetről írt 
jeles tanulmányait vagy Lugosi Döme Kelemen Lászlóról szóló legújabb 
összefoglaló munkáját. 

Azt hiszem, a mondottak után fölösleges még bővebben fejtegetnem, 
hogy ez a munka nem tudományos és nem szakembereknek való. A művelt 
kÖ7.önség bizonyára sok érdekes és előtte még ismeretlen adatot talál benne, 
bár az előadás rendszertelensége és szárazsága miatt annak sem nyújt 
kellemes és igazán tájékoztató olvasmányt. 

A szerző nagy szorgalma és hazafias buzgalma kétségtelen, de ilyen 
összefoglaló munka megírásához ez a két dicséretes tulajdonság nem elegendő. 

SZINNYEI FERENC. 

Speneder Andor: Kisfaludy Károly. Budapest, 1930. 8-r. 121 1. 
Kisfaludy Károlyról csak a közelmúltban adott tömör és jól áttekinthető 

összefoglalást Szinnyei Ferenc; az Irodalomtörténeti Füzetek során megjelent 
kis tanulmányt jogosan mondom összefoglalásnak, mert kritikai alapon 
számbavette és megrostálta mindazt, amit eddig Kisfaludyról mondtak, 
s az így megtisztított anyagból rajzolta meg a költő képét. Speneder Andor
nak most megjelent kötete nem életrajz igényével lép föl ; más szempontok 
irányították, és más módszerrel végzett kutatások eredményeit tárja elénk. 
Szinnyei megmondta — eleddig a legjobban — mi az, amit Kisfaludyról 
tudunk. Speneder rámutat, milyen kevés az, amit az első igazi magyar szín
padi drámaíróról halála után száz esztendővel is a kutatás föltárt, mennyire 
rejtélyes maradt életének nem egy részlete is, de még inkább az egyénisége,. 
s mennyi megoldatlan probléma van még munkásságában. Könyve, mely 
a centenáriumra készült és a győri Kisfaludy-Kör pályadíját vitte el, az élet
rajzi homályos részletek földerítésével nem foglalkozik. Kétségtelenül van 
itt is még tennivaló. A költő életének kivált azt a részét, amely katonás
kodásától pesti letelepedéséig tart, ma sem ismerjük jobban, mint Toldy 
Ferenc, aki méltán panaszolta Kisfaludy Sándornak, hogy ezekről az évekről 
semmit sem tud. Olaszországi festő korszaka ma is kétséges. De voltaképen 
a pesti nagy korszak képe sem egészen világos még, és apjával való viszonya 
is kissé egyoldalú beállításban él az irodalomtörténetben. Ezekre a kérdé
sekre Speneder sem felelhetett meg ; jórészüknek megoldását inkább a 
véletlenre kell bíznunk, mint a kulatásra. A többi problémát azonban éles 
szemmel látta és ügyesen fejtette meg: könyve nagy nyeresége a Kisfaludy-
irod ilomnak. 

Első két fejezete bevezetésül életrajzán fut végig a Tatárok sikeréig 
azután elénk állítja az embert: az egyéniség érdekes rajzát — és a 
Irodalomtörténeti Közlemények XLI 8 


