
TÍMÁR KÁLMÁN, SOLT ANDOR 

egyik XIV. századi breviáriumában található. Tőle várjuk a legenda új kri
tikai kiadását. 

Szép és gondos rész V. tanulmányában a legenda költői szépségeinek 
méltatása. Mint legenda első a maga műfajában s egyben a legelső ma
gyarországi szépirodalmi mű. Itt találkozunk először a népképzeletnek költői 
vonásként való beillesztésével — pl. a sas madárnak népképzeletszerü meg
jelenése. Nagy tárgyszeretet és szónoki lendület tükröződik a tanulmányban ; 
a szónoki hév hozza magával a gyakori ismétlést is. A végén levő irodalmi 
szemle szükrevont köréhez képest sem teljes. 

V. megismétli kedvelt föltevését a Sz. Imre-legenda szerzőségéről: 
«A mi, több érvvel erősíthető, érvelésünk szerint: Maurus írta meg vagy 
legalább is jegyzeteiben a maga, esetleg mások számára megörökíthette 
Szent Imre herceg életét is, — gondolhatólag még 1031. és 1036. évek között.» 

Irodalmi vonatkozás akad természetesen az emlékkönyv egyéb tanul
mányaiban is. Erdélyi László (Szent Mór és hóra, 253—277.1.) pl. bőségesen 
idéz a Zoerard-legenda magyar fordításából. Az ilyen gyűjteményes munká
ban szinte elkerülhetetlen az ismétlés és ellentmondás az egyes tanulmányok 
közt. A könyvet sok szép kép díszíti. 

TÍMÁR KÁLMÁN. 

Pallas Debrecina. Dolgozatok a Debreceni Református Kollégium Tanár
képző Intézetének 10 éves fennállása alkalmára. Írták az intézet tagjai és 
tanárai. Debrecen, Bertók L. kiadása, 1936. N. 8-r. VIII. 540 l. 

Pallas Debrecina — ezen a címen adtak ki 1828-ban a debreceni 
kollégium alumnus diákjai egy csokor latin és magyar verset, hogy ily módon 
fejezzék ki hálájukat és ragaszkodásukat az Alma Mater iránt. Ma, amikor 
magyar tudósnak lenni majdnem olyan hősi tett, mint volt százegynehány eszten
dővel azelőtt magyar költőnek, épen jól illik ez a cím ehhez a gyűjtemény
hez, amelyben a nagyhírű iskola tanárképző intézetének vezetői és hallgatói 
23 tanulmányban tettek hitet kutatói kedvük és elhivatottságukról. A 
dolgozatok közül tíz irodalomtörténeti tárgyú. Már ez a számbeli arány 
is mutatja,hogyakötet megjelenése irodalomtudományunk figyelemreméltó ese
ménye, de Ugyanerről győz meg bennünket az egyes munkák tanulmányozása is. 

Ember Ernő A népszínmű útja c. értekezésében színmüu-odalmunk 
népies elemeit nyomozza s ezzel — vázlatos áttekintésben —- újra közreadta 
régibb kutatásainak eredményeit. A «pör» újrafelvételét nyilván az a logikai 
hiányérzet sugallta, hogy a népszínművel kapcsolatban még mindig sok a 
vitatható kérdés. E. E. alapos készültséggel a problémát valamennyi eddigi 
kutatónknál világosabban látja, s már csak egy lépés választja el a minden
képen helyes eredménytől. De ezt a lépést csak az fogja megtenni, aki a 
népszínmű műfaji sajátságaira való tekintettel kutatásai tengelyébe a színház
történeti szempotokat állítja. 

Gaál Endre a magyar ifjúsági irodalom nagymesteréről, Benedek Elek
ről emlékezik meg. Meleg rokonérzéssel, hangulatosan, sőt találóan rajzolja 
meg a székely mesemondó pályáját. Ahhoz azonban, hogy munkáját arc
képnek nevezhessük, mélyebb léleklátás, gazdagabb tárgyismeret, finomabb 
szerkesztés és művészibb toll kell. 
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Kónya József dolgozatának címe, A1 természetszemlélet irányelvei a 
régi magyar irodalomban, nem egészen szerencsés. Irányelv ugyanis tudatos 
állásfoglalást jelent, azt pedfg K. sem állítja, hogy a középkor emberének 
határozott, kiforrott természetszemlélete volt. Viszont azt meggyőzően 
bizonyítja — részben a művészettörténeti kutatás eredményeinek felhaszná-
sával — hogy a természetérzék már a renaissance előtti irodalomban is 
megtalálható. A természetlátás eleinte elvont és fogalmi, s így szimbólumokban 
jelentkezik; idö haladta val,- mind a képzőművészetben, mind a költészetben 
egyre jobban tért hódít a valóság megfigyelésén alapuló naturalista ábrázolás. 
E két végleten kívül van azután még egy harmadik forma is, a misztikus 
természetszemlélet. K. mindezt nyelvemlékeinkből vett idézetekkel bizonyítja, 
de nagyon helyesen maga is megjegyzi, hogy a sajátosan magyar középkori 
lélek természet iránti érzékére nemigen következtethetünk belőlük, mert 
egész középkori irodalmunk fordítás. 

Láng István Szabó Dezső UraisÚga c. dolgozata a következő. Az első 
pillanatra terméketlennek ígérkező téma L. mindvégig mértéket tartó, komoly 
fejtegetései nyomán érdekes lelki problémává mélyül. L. I. a regényíró 
alanyiságának okát keresi, s legalább is szellemes az a mód, ahogyan Szabó 
D. eszmerendszerét a tartalmatlan hazatiasság és a nyugatról beáramló 
anyagelvü műveltség összeütközéséből magyarázza. Újszerű a Sz. D. halál
érzetével'foglalkozó szakasz, míg a befejező elemzés a prózában megnyilat
kozó lírai stílus sajátságait fejtegeti. 

Stíluselemzés jegyében készült Némedi Lajos értekezése Adalék a 
XVIII. sz. magyar stílustörténetéhez. (Péczeli és Szilágyi Henriade-
fordítása.) Az Összehasonlító nyeívstiliszta apparátusával fog tárgyához ; 
a fordítás és az eredeti egybevetéséből, a gondolát és kifejezés viszonyából 
következtet a magyar nyelv, illetőleg az egykorú magyar lélek állapotára, 
így kerekedik ki az aprólékos gonddal és helyes érzékkel összeválogatott 
filológiai adatokból egy érdekes és meggyőző művelődéstörténeti kép : úttörő 
fordítóink fáradságos munkája, amellyel a finom és elegáns, elvont francia 
munkát az akkor még vaskos, parasztosan erőteljes magyarsággal szólaltatták 
meg. Reméljük, hogy a szerző a jól bevált módszerrel legközelebb irodal
munk egy nagyobb fejezetét fogja megvilágítani. 

Egy még készülő Móricz Zsigmond tanulmányból közöl két részletet 
Olasz-Szabó Mihály. Az elsőben a Móra F.—Szabó' D.—Móricz Zs. kapcsolat 
gondolatát veti fel, a másodikban M. gentrylátását mutatja be. Talán nem 
tekinti a szerző ildomtalanságnak azt a javaslatot, hogy a végleges kidolgo
zásban az előbbi pontra fordítsa gondját — az irodalomtörténetet, ha már 
választania kell a kettő között, inkább ez érdekli. 

Péterffy László Babérlevelek címen foglalta össze megemlékezéseit 
Katona József, Kazinczy Ferenc és Herczeg Ferencről. Az alkalmi fel
olvasások újat nem mondanak, de ügyes, eleven előadásukkal bizonyára 
jó szolgálatot tettek az irodalomismeret terjesztésében. 

A kötet egyik tegterjedelmesebb dolgozatában Tóth Béla Gyöngyösi 
István költészetét a -humanizmus, ellenreformáció és barokk szempontjából 
veszi vizsgálat alá. Szerinte «Gy. költészete akár műfajait, akár tárgyait, 
tartalmi vagy formai vonásait vesszük figyelembe, akár az író magatartásának 
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végső gyökereit vagy munkásságának társadalmi alapjait é's céljait vizsgál
juk, túlnyomó részben a humanizmus költői sajátságait tünteti fel. ,Ez a 
humanista jelleg viszi őt közel' a barokknak sekélyesebb, felszínesebb, 
érzékibb, de formában gazdagabb ágához, a déli román, katolikus barokkhoz» 
s épen a humanista-barokk szellem következtében lett Gy. összekötő híd a 
régi magyar irodalom és a XVIII. sz. költői iskolái között. Ezeket a tetszetős 
megállapításokat T. B. nagy igyekezettel, a vonatkozó elméleti irodalom egy 
részének szinte túlbö ismertetésével és az idézetek nagy számával igyekszik 
bizonyítani — munkája mégsem eléggé meggyőző. Először is eredményei 
túlságosan merev dedukciók. Hogy csak egyetlen egy példát említsünk: 

P—M: humanista költő külsőlegesen jellemez; 
Zs—M: 'Gj. jellemei külső körülmények szerint változnak; 
S—P : tehát Gy. humanista költő. 

Nem veszi észre T. B., hogy ilyen módon Jósikától napjainkig majd mindegyik 
regényírónkat humanistának minősíthetnénk? Van azonban más módszer
tani hiba is. T. B. velejében Waldapfel Imre kutatásait (Humanizmus és 
nemzeti irodalom, Gyöngyösi dolgozatok) építi tovább. Míg azonban Wald-
apfeinél Gy. humanizmusa csak műfaji divatot, a humanista közhelyek 
saját céljaira való' felhasználását jelenti, addig T. B. — mint az a fentebbi 

-idézetekből is kitűnik — Gyöngyösinek humanista írói magatartást tulajdonít. 
Pedig nyilvánvaló, hogy a kettő épen nem azonos egymással; gondoljunk 
csak a romanticizmus—romantika egészen hasonló esetére. Általában a fogal
mak tisztázatlanságából eredő bizonytalanság T. B. dolgozatának legsebez
hetőbb része. Szellemtörténeti módszerrel akar dolgozni, de feladatát túlsá
gosan egyszerűen fogja fel, magát a módszert és eredményeit pedig csak 
másodkézből ismeri; humanista értelmezése ezért kétértelmű, a barokké 
viszont ezért kelleténél egyoldalúbb. Ha T. B. ismerné az idevágó legújabb 
irodalmat, akkor tudná, hogy épen a szellemtörténészek ajánlják a renais
sance—humanizmus—barokk probléma megítélésében a legmesszebbmenő 
óvatosságot, a legeifogulatlanabb bölcseleti előképzettséget és a legalaposabb 
metodikai jártasságot. H. W. Eppelsheimer p. o. a Deutsche Vierteljahrsschrift 
XI. évf. (Íy33.) 4. füzetében T. B. fejtegetéseinek alapfeltevését dönti meg, 
amikor a különböző renaissance-felfogások ellentmondásaira rámutatva ki
mondja, hogy kultúrpolitika és nem szellemtörténet, ha a középkor trans-
cendens emberével szemben — akit T. B. is lekicsinyel* — az «önmagát 
felfedező» újkori emberben (Burckhardt) értéktöbbleteit keresünk: Dagobert 
Frey szép könyve pedig {Gotik und Renaissance, 1929.) épen eléggé meg
győzően igazolja, hogy a barokk a gótika és renaissance kiegyenlítődése és 
egybeolvadása. Korántsem állítom, hogy az idézett tudósoknak teljesen igazuk 
van, mint ahogy Gy. költészetének egyes humanista elemeit sém tagadom. 
Csak arra szeretném a szerzőt — és vele együtt sok fiatal kutatónkat — 
figyelmeztetni, hogy ha már lemondunk a magyar irodalom önelvü magya
rázatáról és idegen rendszerek után indulunk, akkor ne elégedjünk meg 
kivonatos ismertetésekkel az önkényesen kikapott idézetekkel, hanem merül
jünk el az eredeti módszer alapos és kritikai tanulmányozásában. 

Kevésbbé problematikus — és épen ezért kevésbbé eszméitető — 
Vetéssy Géza tanulmánya : Attila alakja a XX, sz. magyar irodalmában. 
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A szerző rövid ismertetések keretében a nagy,.hun királyt szerepeltető 
költői alkotásokat sorakoztatja egymás mellé. Minthogy ez is egy készülő 
munka részlete, talán itt sem elkésett egy jó tanács. Az effajta egybeállí
tásoknak csak akkor van igazi tudományos .értékük, ha az azonos tárgy 
különböző feldolgozásait nemcsak bemutatjuk, hanem az eltérések okát is 
kutatjuk s belőlük további eszme-, stílus- és ízléstörténeti- tanulságokat 
vonunk le. 

A kötet utolsó dolgozatát a szerényen háttérbe húzódó szerkesztőnek, 
Zsigmond Ferencnek tollából olvashatjuk Dugonics stílusa címen. Mintha 
csak az Etelka írójának zamatos magyarsága ihlette volna meg a tudós 
szerzőt, olyan élvezetes és fordulatos előadásban fejti ki, hogy a szinoni
mákban való tobzódás, az erőltetett szójátékok, a közmondások és példa
beszédek mértéktelen alkalmazása, a tájszólás használata és a túlbuzgó 
purizmus Dugonics tudálékosságára, patriotizmusára, főkép pedig fogyatékos 
ízlésére vezethető vissza. Ebben a tekintetben a nyersen realisztikus Dugo
nics az érzelmeseri idealista Kazinczy tökéletes ellentéte. «Kazinczy főcélja 
a stílszerűség, Dugonicsé a magyarság. Amaz a stílszerűség nevében gyakran 
vét a magyarosság ellen, Dugonics a magyarosság nevében minduntalan vét 
a stílszerűség ellen.» 

A rendelkezésre álló hely nem engedi meg a további részletezést. De 
már talán az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy a debreceni ref. tanárképző 
intézet irodalomtörténészei derék munkát végeztek. Természetes, hogy az 
értekezések nem egyformán, sikerültek; érdekesebb témájú, érettebb, sőt 
művészibb kidolgozásúak mellett akad igénytelenebb, tapogatódzóbb és szín
telenebb is. De ki kell emelnünk valamennyi szerzőnek megbízható készült; 
ségét, nyugodt tárgyilagosságát, komoly hangját. S mindegyik dolgozatban 
ott érezzük a tudományos kutatás lelkét : a módszert —• még azokban is, 
amelyeknél épen e tekintetben fejtettük ki a magunk álláspontját. A Pallas 
Debrecina az ő sokféle, helyeslésre, gondolkodásra és kritikára késztető 
elméleti felfogásával, tisztázásra váró módszertani problémáival nemcsak 
irodalomtudományunk mai állapotának érdekes keresztmetszete, hanem ter
mékeny kiindulópontja lehet a további kutatásoknak. Ez jogosít fel arra 
a reményre, hogy a modern Pallas Debrecina mélyebb nyomot fog hagyni 
szellemi életünkben, mint száz éves elődje. , " 

SOLT ANDOR. 

József Huszti : Orazio nella letter at ura unglierese. Roma, Istituto di 
Studi Romani, 1936. 8 r.. 17 1. 

Huszti József .tanulmánya eredetileg abban a kötetben jelent meg, 
amellyel az olasz tudomány Horatius születésének 2000 éves fordulóját 
ünnepelte (Orazio nella letteratura mondiale), külön tanulmányokban meg
rajzoltatva szerzőikkel a római költő szellemének életét az egyes európai 
irodalmakban. Huszti dolgozatának tehát bele kellett illeszkedni a megadott 
keretbe, s hozzá kellett simulni a kötet céljához : a külföldi, elsősorban az 
olasz tudomány számára adott képet Horatius .életsorsáról a magyar szellem
világban. Föladatát kitűnően oldotta meg: a magyar tudomány megállapí
tásaiból kiválogatta azokat a mozzanatokat,' amelyek legbeszédesebben iga-


