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figyelembe. «Was nicht in die Theorie passt, wird einfach unterdrückt,» 
ahogy boldogult Schuchardt, a kedves gráci tudós szokta volt mondani. 

Éppen ebben a tulajdonságában van azonban a tanulmány értéke, mely 
része egy még megjelenendő nagyobb műnek. Kihívja az ellenmondást, 
figyelmet kelt eddig mellőzött mozzanatokra, gondolatokat ébreszt ott, ahol 
többé-kevésbbé lezártnak látszott az elmélet. S ha nem értünk is egyet 
mindenben a szerzővel, új utakat nyit szellemi életünk e — goethei szóval 
élve •— problematikus személyiségének megismerésére. Mint lélektani fejte
getés új eszközöket ad Madách életmüvének irodalmi boncolgatására ; ösztönt 
és módszert más költői személyiségekbe való behatolásra. 

Végül nem fojthatom el gondolatomat, mely a gyermekkor homályos 
érzése óta bennem benső meggyőződéssé vált, hogy Madáchot, legnagyobb 
tekintélyeinkkel szemben is, nagyobb költőnek tartom, mint gondolkodónak ; 
s ebben a fölfogásomban ez a tanulmány is megerősített. 

Azt sem hallgathatom el, mennyire fáj, hogy nincs teljes, hiteles és 
hü Madách-kiadásunk. Akik nem férhetünk hozzá bármikor a Nemze-
Múzeum kincseihez, mennyire megbénítva állunk minduntalan olyan kérdé
sekben, melyeket egy pillantás a kézirati anyagba. könnyen megoldhatna. 

TOLNAI VILMOS. 

Gsefkö József: Vörösmarty fantasztikus művei. Kivonat a magyar 
szellemi élet revíziójából. Rákospalota, szerző kiadása, 1930. 8-r. 134 1. 

A kissé hangoskodó, nem egészen tudományos alcím már előre jelzi 
a mü irányzatosságát : Csefkö pörbe száll az eddigi kutatókkal s új nyomon 
indulva értelmezi Vörösmarty epikájának négy legnehezebb darabját, a 
Tündérvölgyet, Délszigetet, Magyarvárt és A romot — ezeket nevezi 
közös néven Vörösmarty fantasztikus müveinek. 

Csefkőnek határozót esztétikai felfogása van. Könyvének második, 
terjedelmesebb részében olvashatók azok a válogatott idézetek, melyeket 
kutatásában irányelvül választott. Ez dicséretes komolyságra vall, más kér
dés, helyesen válogalta-e meg őket ? Csefkö papi hivatásából emberileg 
érthető, ha elmélete a teológiai irodalom és a katolikus egyház által jóvá
hagyott szerzőknek müveiből tevődik össze. Eljárása azonban tudományos 
szempontból alig menthető ; a teológia és az irodalomtudomány kategóriái 
nem azonosak, s a szerzőtől kissé homályosan értelmezett «bölcseleti alap» 
és «lelki szabadság» önmagukban nem elegendők irodalmi problémák meg
oldásához. 

Ezt Csefkö munkájának irodalomtörténeti része is igazolja. Fejtegetései 
egyetlen lépéssel sem viszik előre a Vörösmarty-kutatást. Végeredményben 
megállapítja, hogy a szóbanforgó müveknek nincs is értelmük... «Ezek az 
elbeszélő darabok és bizonyos tekintetben a velük kapcsolatos drámaiak is 
nem lévén művészileg megalkotva, nem is lehetnek mübölcseleti mérlegelés 
és megítélés külön tárgyai...» Ez lehangoló. A tudomány célja értelmet 
keresni ott is, hol az nem tűnik ki mindjárt első pillanatra. Csefkö érteke
zésének végén semmivel sem tudunk Vörösmartyról többet, mint az elején. 
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így a tudomány továbbra is Gyulai Pál és társainak «laboratórium szagú» 
munkáiból fog meríteni, kik annak ellenére, bogy Csefkő őket a lelki
szabadság és mélyebb tudás hiányával vádolja meg, nyújtanak valamit — 
Csefkö azonban semmi pozitivet sem tud mondani. 

Szellemi életünk ,reviziója' ez alkalommal nem sikerült. Ezért a saj
nálatos eredménytelenségért részben a szerző stílusa is felelős. Az ilyen 
mondatok, mint «a Tündérvölgy népies müvü Zrinyi-serlegében... dacos 
elkeseredésének tündérmámorában koccint (így !) velünk a költő szíve
vágya lebírhatatlanságának diadalára,» nem tudományos munkába valók, 
mert nem mondanak semmit sem. Nincs ellentét mély tudományosság és len
dületes stílus között, de vidéki napilapok vezércikkeire emlékeztető szó
virágok nem pótolhatják a dologi készültséget. Hisszük és reméljük, hogyha 
Csefkő egyszer nem kivonatosan és nem a barokk retorika nyelvén fogja 
velünk gondulatait közölni, munkáját több haszonnal forgathatjuk. 

SOLT (SPENEDER) ANDOR. 
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