
KÖNYVISMERTETÉS 201 

-bánról már köteteket írtak : Horváth János rövid szakaszokba foglalt fejte
getése feltárja előttünk Bánk tragikumának, legmélyebb értelmét. 

Az öt "füzet az egyetemi előadások, a magyar irodalom fejlődéstörténeté
nek egészéből van kiszakítva, mégis állandóan érezzük összefüggésüket. A 
szerző — bármely kis epizóddal foglalkozik is — mindig maga előtt látja 
a magyar szellemi fejlődés egységét. S bár világirodalmi tájékozottsággal 
mutat rá a külföldi szellemi kapcsolatokra, soha nem hagyja el a fénylőbb 
idegen kedvéért a magyar talajt. Egyszeri, sokszor csak véletlen külföldi 
hatásnál fontosabb számára a magyar előzmények, a magyar gyökerek és a 
magyar hatások részletes kimutatása. 

Nyelve — a bevezető szavak szerint — él «az élő szó csiszolatlan sza
badságával». A szöveg rácáfol erre az állításra. Gyulai Pál óta nem írtak 
ilyen tömör és mégis világos, egyszerű és mégis ritmikus magyar prózát, 
melyben nincs henye átmenet és minden szónak önálló túlya van. 

A magyar irodalomtörténet számára nagy gazdagodást jelent ez az öt 
füzet. Mégis amilyen' örömmel üdvözöltük őket, olyan aggodalommal is tölt 
el megjelenésük. Horváth Jánostól várjuk a magyar irodalom fejlődéstörté
netét, melynek alapelveit — óriási hatással egész tudományszakunk újabb 
kialakulására — évtizedekkel ezelőtt ő állapította meg. Mióta a Magyar 
-Szemle kiadásában két bevezető kötete megjelent (melyek gyökeresen meg
változtatták a magyar középkorról és humanizmusról alkotott képünket), 
fokozott érdeklődéssel és várakozással tekintünk a következő kötetek elé. 
Aggodalommal tölt el. már most, hogy vajon a tudós szerző — előadásait 
tanítványai számára füzetekben megjelentelvén — nem elégszik-e meg tanít
ványai örömével. Bármennyire megértjük és értékeljük Horváth János sze
rénységét és visszavonultságát, ö ma már nemcsak hallgatóié, hanem az 
egyetemes magyar művelődésé, mely joggal várja tőle a teljes életmű foly
tatását és befejezését. 

FARKAS GYULA 

Sebestyén Károly : Shakespeare kora, élete, müvei. Budapest, Rózsa
völgyi (1936). 8-r. 308 1. 

A magyar Shakespeare-kultusz különféle ágaival már másfélszázadnál 
hosszabb életre tekinthet vissza. A drámák fordításai — megjelenésük és 
állandó térfoglalásuk a magyar színpadon — és a Shakespeare-ről és müveiről 
szóló esztétikai és dramaturgiai irodalom párhuzamosan fejlődtek és együt
tesen a magyar irodalom történetének egyik leggazdagabb speciális fejezetévé 
l.'ltek. E sorok írójának módjában volt már 1903-ban egy 125 esztendőre 
terjedő, rendkívül gazdag magyar Shakespeare-iródalom bibliográfiáját és 
repertóriumát bemutatni a Budapesti Philologiai Társaságban. Gyűjteményé 
1168 önálló címet: 390 Shakespeare-fordítás-kiadványt, 675 Skakespeareröl 
és müveiről szóló könyvet és megemlítésre érdemes cikket, kritikát és azon
kívül 103 egyéb vegyes Shakespeare-közleményt tartalmazott. Az azóta el
telt évek, negyedfél évtized, a világháború okozta minden gátlás mellett 
.bizonyára ugyanannyit termeltek e téren, amit kéziratban levő bibliográ
fiánk folytatásául és kiegészítéséül valakinek kötelességszerűen föl kellene dol-
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goznia. Ebből világosan látható, hogy Magyarországnak a Shakespeare-kultusz. 
terén, úgy mint a múltban, minden bizonnyal ma is elsőrendű, szinte vezető-
szerepe van. Nincs tudomásunk róla pl,, hogy a német tudományos életen 
kívül más idegen nemzet külön szervet hozott volna létre az angol nemzet 
nagy drámaköltőjével foglalkozó speciális tudományágnak gondozására. A 
Kisfaludy-Társaság kebelében alakult Shakespeare-bizottság érdemeit nem 
lehet elvitatni abban, hogy a megalakulása (1907) előtti, már akkor valóban 
eleven magyar Shakespeare-kultuszba rendszert vitt be s a mostoha körül
mények közt is fönntartotta a magyar műveltség kiválóan jó hírét e téren. 

Ebbe a törekvésbe kapcsolódott be 1909-ben néhai Bayer Józsefnek, 
a magyar dráma és a magyar színpad történetében jeles és nagy, korszak
alkotó munkát végező tudósunknak buzgósága, aki dramaturgiai trilógiájának 
(így nevezhetjük három magyar szín történeti nagy monográfiáját együttesen) 

I harmadik részében bámulatos szorgalommal hordta egybe s dolgozta föl 
mindazt, amit magyar elme Shakespeare szolgálatában a XX. század elejéig 
alkotott. Ha együtt látjuk ott a Shakespeare-irodalom magyar törekvéseiben 
újabb nemzeti irodalmunknak úgyszólván összes nagyjait, Bessenyeit és 
Kazinczyt, Kisfaludy Károlyt és Katonát, Kisfaludy Sándort és Szemere Pált, 
Bajzát és Vörösmartyt, Arany Jánost és Petőfit, Kossuth Lajost, Vahot 
Imrét és Henszlmant, Eötvöst és Jókait, Egressy Gábort és Szigligetit, Tóth 
Lőrincet és Greguss Agostot, Salamon Ferencet és Széchen Antalt, Györy 
Vilmost és Gsiky Gergelyt, Lévay Józsefet és Szász Károlyt, Arany Lászlót 
és Gyulai Pált, Rákosi Jenőt és Berzeviczy Albertet, Beöthy Zsoltot és 
Alexander Bernátot s még számos más jelesünket az élők közül, önérzettél 
tárhatjuk a világ elé, melynek oly nagy lelkiismereti adóssága van a trianoni 
Magyarországgal szemben, magasrendű kultúránknak azt a bizonyítékát, mely 
a magyar Shakespeare-irodalom gazdagságában nyilvánul. 

Ehhez a gazdag irodalomhoz, ennek újabbkori jeles alkotásaihoz Gre^ 
guss Ágost, Bayer József, Alexander Bernát, Berzeviczy Albert, Riedl Frigyes, 
Császár Elemér, Hevesi Sándor és mások monográfiáihoz és nagyobb tanul
mányaihoz méltóan csatlakozik a legújabb magyar Shakespeare-könyv, 
Sebestyén Károlynak a nagy brittről, koráról, életéről, müveiről szóló mo
nográfiája. Törekvése valóban értékes folytatása. említett jeleseink munká
jának. Az eddigiek bizonyos mértékig megoldatlan Shakespeare-problémák 
közepett, vagy úttörőként kísérelték meg bevezetni a magyar közönséget 
a legnagyobb újkori drámaíró életének és munkásságának ismeretébe» 
vagy a magyar Shakespeare-irodalom törtenetét foglalták össze, vagy 
Shakespeare hatását vizsgálták a magyar költészetben. Sebestyén Károly 
most tudós összefoglalást ad mindenről. Amit a Shakespeare-kutatás végleg 
megállapított, az egész megoldott Shakespeare-problematika együtt van^ 
könyvében tömör szintézisben, mint vadé mecum az irodalomtudomány mun
kásai és az érdeklődő müveit magyar nagyközönség részére is, nagyon sok 
olyan részlettel és megállapítással, mely újszerűen hat a magyar irodalom
ban. Egy-egy szempontja, mint gondolkodó főé és, nagy műveltséggel és 
műízléssel bíró irodalomtudósé és kritikusé, eredetien új az egész egyete
mes Shakespeare-irodalomban. Sebestyén Károly könyvének elolvasása után az. 
is, aki ébredező új érdeklődéssel kíséri a jól és szépen megírt fejtegeté-



KÖNYVISMERTETÉS 203' 

seket, még inkább, aki — mint régi barátja és szerelmese e tárgykörnek 
— járatos az. eddigi Shakespeare-irodaíóm nagy rengetegében, könnyen 
megállapíthatja, hogy csak olyan tudós írhat így Shakespeare-ről, aki ismeri 
az óriásira megnőtt tudományos irodalom jó részét, ki sokszorosan átdolgozta 
magát az egész problematikán, mely a nagy drámaköltő vei kapcsolatban
mai napig fölmerült. 

Könyvünk szerzőjének eddigi érdeklődése e tárgykörben és az a kö
rülmény, hogy ez a monográfia — saját bevallása szerint — voltaképen 
három évtized óta készül, szerezte, meg Sebestyén Károly részére a hiva
tottságot arra, hogy ilyen könyvet írjon. Mikor 1904-ben első ízben kísé
relte meg az Athéni Timon forrásainak' kutatását, mikor a British Museum'' 
ban először tárultak eléje a filológiai munka leggazdagabb lehetőségei, 
mikor először látogatott el Stratford on Avonbe, Shakespeare szülővárosába, 
hogy közvetlenül élje át a genius loci ihletését, voltaképen már ekkor hoz
záfogott mai könyvének előkészítéséhez. Tanulmányútjai Shakespeare-i kér
dések földerítésére és idevonatkozó érdeklődései kielégítésére sűrűn meg
ismétlődtek nemcsak a. British Museum könyvtárában, hanem az oxfordi 
Bodleyanban való kutatások céljából is. Ez utóbbiban különösen a XVI. 
századi angol klasszikus nevelésnek, ^Shakespeare műveltségi alapjainak 
teljes fegyvertárát volt módjában átkutatni. 

Fél emberélet munkája tehát a magyar Shakespeare-irödalomnak ez á 
valóban standard-workja, melyet túlzás nélkül nevezhetünk annak s mely
nek érdeme az a törekvése is, hogy sem a tanulmányozásban eltelt hosszú 
idő, sem az olvasott Jirodalom sokasága ne hagyjon rajta kívülről látható 
nyomokat. Úgy óhajtotta megírni Shakespeare-jét, mintha azon frissiben 
hatna rá ennek a csodálatos varázslónak titokzatos egyénisége és nyíltan 
előtte fekvő oeuvre-je. Szándékosan mellőzte azért a tudományos apparátust, 
a jegyzeteket és a' bibliográfiát. Hiszen müvét — úgymond — a nagykö
zönségnek és elsősorban az ifjúságnak, egykori gimnáziumi és színművé
szeti főiskolai tanítványainak szánta, úgy azonban, -hogy a szakember is 
örömét lelje müvében. 

A könyvnek pompásan kiszemelt anyagával igen sikerült, kerek és 
arányos, jól áttekinthető szerkezet, rövidségre törekvő, de rendkívül plasz
tikus és érdekkeltö előadás, kitűnő stílmüvészeti készség párosul. Mindez 
eredményesen segíti bozzá .szerzőnket céljának eléréséhez. Sajátos és ritka 
írásmüvészet ez, mely a magasabb értélemben vett népszerű tárgyalást a 
szakszerűség benső értékeivel egyesíteni tudja s teljesen helyén van az 
ehhez hasonló tárgyát feldolgozó művekben. Igazán ritkán történik meg 
szerzőnkkel, legföllebb az életrajzi adatok vázolásánál — aminek veszedelme 
az ilyen rövidségre törekvő összefoglalásoknál önkénytelenül is fenyegetheti 
az írót — az, hogy adatainak sokasága közepett kissé szárazzá, mondjuk 
felsorolássá váljék anyagának fölhasználása. Jelességei közé tartozik ellen
ben, hogy adatainak kiszemelésénél is művészi szempontok vezérlik és nem 
téveszti el feladatát, nem kockáztatja a kutatások révén fölmerülő részlet-
adatok bőségével az olvasó valódi érdeklődését. 

A Shakespeare-tudomány óriási gazdagságából jól kiszemelt anyag 
szerkezetileg is művészi egységgé van fölépítve Sebestyén könyvében, 
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mintegy a keretes elbeszélések müformájának analógiájára. Shakespeare 
ifjúságának, «a homályból a napfénybe» emelkedésének és öregkorának, ' 
«a sír felé vándorlásáénak, vagyis élete megindulásának és elmúlásának 
keretébe van beillesztve «a tündöklő csúcson» címmel a költő logikusan 
elrendezett és pompásan jellemzett művészi alkotó munkájának tárgyalása, 
olyan művészi szerkezetben, melyet szabályszerű drámai tárgyalásnak te
kinthetünk. Ebben a keretben, ennek az Összesürített anyagnak során ka
punk érdekesnél érdekesebb részleteket, kis irodalmi remekeket, rövidre 
fogott lényeglátó esztétikai fejtegetéseket, néha meglepő. irodalomtörténeti 
megállapításokat egy-egy régi vitatárgy vagy probléma tisztázására. így pl. 
a III. fejezet, melynek címe William az iskolapadon, polemikus hangjával 
kitűnő és anyagával is nóvumként ható eredeti rajza annak, hogyan szüle
tett meg általában Shakespeare széleskörű műveltsége s különösen annak 
klasszikus színezete. Érdekes az 1602— 1609-ig való életkor pesszimiz
musának okairól szóló fejtegetése s ebben az akkori közállapotok kitűnő 
rajza, vagy a III. fejezetben szerzőnk fatalisztikus felfogása Shakespeare 
•élete eseményeinek részletokairól s feleségének, Anne Hathawaynek, negatív 
érdemeiről Shakespeare költői és művészi fejlődése körül. Pompás kis jel
lemrajzok szólnak a nagy tragédiákról együttvéve és egyenkint. Általában 
úgy látszik, a tárgynak ez a része áll legközelebb a szerző szívéhez és ér
deklődéséhez. Különösen megkapó részlet Hamlet lelki elemzése; kedves és 
finoman diszkrét az Oféliáról szóló jellemzés, mint ahogy a Hamlettől írt 
fejezat a maga egészében általában igen sikerült. Szép részlet a Shakespeare 
írói ' sorsáról, utóéletéről, halhatatlanná válásáról szóló fejtegetés a XIV. 
fejezetben. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül Sebestyén könyvének azt a jellemző 
vonását, hogy az egyes drámák tárgyalásánál a mellett, hogy a darabok 
•érvényesülésének fömozzanatai történetileg mind bele Vannak dolgozva a 
fejtegetésbe, egyúttal mind sorra kerülnek azok a kérdések, melyek a sok 
századéves Shakespeare-irodalomban vita tárgyai voltak vagy fejtörő, szinte 
megoldhatatlan, legalább is eddig megoldatlan .problémákat alkottak. Ezek
nek a problémáknak se szeri, se száma, főképen a nagy tragédiák körül. 
Hamlet, Macbeth, Othello, Romeo és Julia, Lear bőven szolgáltatják ezeket, 
bár voltaképen Shakespearenek egyetlen drámája sincs, még a «históriák»-at 
sem kivéve, melyre nézve vilás pontok ne merülnének föl. Mindezek egy-
egy remekbe készült kis tanulmányban érintve s röviden és világosan 
tisztázva vannak Sebestyén könyvében. E mellett mindannak, ami Shakespeare 
•életében jelentős volt és lényeges fordulatot okozott vagy alkotott, szintén 
megkapjuk mélységes értelmét a drámáknak szerzőnk nyújtotta magyarázatá
ban, legszebben a Vihar tárgyalásánál. Ne m utolsó érdeme az a rövid, de rend
kívül okos és világos esztétikai fejtegetés a XV. fejezetben, melynek tárgya 
a tragikum Shakespeare-nél. 

A könyv függelékének kegyeletes szerepe van a magyar kultúra és a 
magyar Shakespeare-kultusz szolgálata körül. Rövid, de minden lényeges moz
zanatra kiterjedő áttekintését kapjuk annak, amit a magyar szellem Shakespeare 
-személyének és művészetének megismerésére másfélszáz év óta alkotott. 
Nemzeti művelődésünk önérzetének nyilvánulása ez a fejezet; tiszta tükör, 
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elyböl nyugati és keleti ellenségeink torzító rajzaival szemben a magyar -
kultúrlélek a maga valódiságában sugárzik vissza. 

Sebestyén Károly részére új könyvének teljes irodalmi sikere meg
érdemelt jutalom a magyar Shakespeare-kultusz terén kifejtett, egy emberöltőt 
betöltő derék törekvéseiért. Q Y U L A I ^ ^ , 

Pukánszky Béla : A mai osztrák irodalom. Budapest, Franklin, (1937) 
8-r. 186 1. 

Nemcsak kívánatos, hanem szükséges is — ma inkább mint bármikor 
— a hozzánk közelebb eső népek irodaimáriak tükörképét magyar nyelven 
nyújtani. Kevés más megnyilvánulásból lehet olyan eredményesen az illető 
nép gondolkodásmódját kiolvasni, az azt legmélyebben érintő problémákat 
meglátni. Elsősorban az osztrákok iránt kell érdeklődnünk, hiszen 
nem is olyan régen szorosabb kapcsolatban álltunk még yelQk, és évszá
zadokon át innen értek a legerősebb nyugati hatások bennünket. Jelenlegi 
helyzetük újra olyan, hogy magunk ellen vétkeznénk, ha nem szentelnénk 
az osztrákoknak kettőzött figyelmet. 

Pukánszky Béla mindenkép leghivatottabb tudósunk volt ennek az élő 
osztrák irodalomnak a vázolásához. Ö foglalkozott, már a hazai német 
irodalommai kapcsolatban is, legtöbbet és legrégebben az osztrák iroda
lommal, amelynek különféle korszakairól és képviselőiről egyetemi elő
adásokat is tartott az utóbbi években. Jó ; stílusa, folyékony előadása 
szintén arra a föladatra jelölte ki, hogy az ezen, a szélesebb rétegek előtt 
bizony alig-alig ismert nagy területen rendet és áttekinthetőséget teremtve, 
közelebb hozza a magyar közönséghez legfontosabb szomszédunk szel
lemi légkörét. Ez annál hálásabb foglalkozás volt, mert az osztrákok maguk 
sem gondoskodtak eddig megfelelő formában hasonló beszámolásról. Idevágó 
írásaik vagy túlságosan részletekbe veszők, vary túlságosan" egyoldalúak. 
Ilyen terjedelemben, ilyen átfogóan és egyszerűen önmaguk számára sem 
oldották meg ezt a kérdést. Az ö bajuk ma is a birodalmi németségre való 
messzemenő hagyatkozás az ilyen föladatok megoldása tekintetében ; ott 
meg beleosztják érdemesebb íróikat a maguk átfogóbb rendszerébe, a 
kisebbekről meg tudomást sem vesznek, főként azonban a külön 03^trák 
szellemiségről nem sokat akarnak ma tudni. Ezen a ponton az ilyen műnek 
azután a legkérlelhetétlenebb következetességgel kellene eljárni és lehetőleg 
a történtnél élesebben kellene kirajzolnia a határokat és szűkkeblűbben 
bánni az írók, költők fölvétele körül. Szerző helyenként valóságos tojás
táncot kénytelen járni a körül, ki és mi osztrák, ki és mi nem ! A teljes
ségre törekvés itt csak részben igazolt és kívánatos, t. i. kissé rontja az 
osztrák jellem kidomborításának lehetőségeit. Ma meg épen erre kell nekünk 
is, az osztrákoknak maguknak is, elsősorban felfigyelnünk. Nemcsak az 
egyéb németség felé való határsértésekre gondolok itt, hanem arra is, hogy 
a szláv meg zsidó vonások ne keveredjenek olyan magától értetödön a 
voltaképeni osztráknémetekkel. 

A könyv mindjárt a tulajdonképeni tárgyalást kezdő II. fejezetben 
(az első bevezető jellegű : Keret és cél) a bécsi irodalom mezején igyekszik 


