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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-



96 CSÁSZÁR ELEMÉR, KOZOCSA SÁNDOR, HARASZTHY GYULA 

zolják Horatius nagy hatását a magyar irodalomra és műveltségre, s ezeket 
világosan, meggyőzően tárta a nagyvilág tudományossága elé. A legyőzendő, 
de legyőzött nehézséget az okozta, hogy azokat a magyar neveket, 
amelyekhez az idegen olvasó nem fűzhet semmiféle képzetet, azokat a 
magyar irodalmi tényeket és műveltségi állapotokat, amelyeket az nem tud 
belekapcsolni a maga, lelki világába, tartalommal, jelentéssel kellett meg-
töltenie. Sikerének kulcsa az volt, hogy szerencsés kézzel — vagy hogy 
eljárásának tudatosságát kiemeljük : tudományos érzékkel — egyfelől 
beleállította félezer év magyar szellemvilágát az európai fejlődésbe, más
felől, hogy a római költő magyarországi hatását visszavezette a magyar 
műveltségnek latin elemeire. Az egyes konkrét jelenségek mögé megrajzolta 
így azt a szellemi miliőt, amelyből kihajtottak, s ezáltal dolgozatát egyrészt 
elmélyítette, másrészt szerves egésszé forrasztotta az alapjában szertehulló, 
sőt helyenként heterogén anyagot. 

Részletekkel bíbelődni nem volna értelme, ezért csak azt az egyet 
említem, hogy érdemes lett volna a tanulmányban utalni arra is, hogy nincs 
külföldi író, még Shakespeare sem, akinek annyi szólama élne szállóigeként 
magyar ajkon, mint Horatius. Ez a tény mindennél jobban bizonyítja, 
mennyire behatolt a magyar lelkiségbe Horatius. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

Szabó Richárd: Kozma Andor költészete* Budapest, szerző k., 1936. 
8-r. 89 1. 

Endrődi Sándor költői arcképe (1926) és Vargha Gyula irodalmi kap
csolatainak (1934) kimutatása után a fin de siècle harmadik költőjének, Kozma 
Andornak költészetét tette Szabó Richárd tanulmányában vizsgálódás 
tárgyává. Ennek a költői ,kör'-nek témaanyagát elemzi az egyes költők mun
kásságából és állítja össze érdekes példákkal illusztrálva fejlődésük mozza
natait. Tulajdonképen egyik tanulmány a másik folytatása, sorra véve e 
korszak legjelentősebb képviselőit ; kár, hogy ugyanezzel a módszerrel nem 
vizsgálta még meg Reviczky, Ábrányi Emil, Dömötör János stb. költészetét. 
Ez a tárgyi összetartozás egyik érdekessége Kozmáról szóló dolgozatának is. 
Végigvezet a költő egész pályáján a verskötetek sorrendjének kronológiáját 
tartva meg. Ebben a már eleve meghatározott keretben oldja föl azokat a 
problémákat, melyek Kozma költészetében találhatók. Könyve három fejezete 
a költői kifejező eszközök fejlődésével, a költő és a kor viszonyának har
monikusságával, végül Kozma epikus eredetű alkotásaival foglalkozik. Részle
tesen tárgyalja költészetének reális eredetét s találóan a Urai realizmussal 
jelöli meg azt. Természetesen kimutatja azokat az irodalmi hatásokat is, 
melyek Kozma költészetét különösen Arany ódáinak hangutánzásához kap
csolják. Ennek a műfaji egyezésnek szellemes és ügyes összetevése munká
jának egyik legsikerültebb részlete. Viszont Béranger hatásának elemzését, 
különösen Kozma költészetének formai felénél, a puszta tényfelvetés mellett 
szívesen vettük volna részletesebben — egyik helyen p. o. (9. 1.) a költő 
fiatalkori verseinek trópusairól megállapítja, hogy «egy régi költői irány 
gyakran felhasznált képei és kifejezései ezek,» de nem magyarázza meg, 


