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9. Péterfi Mária: Hoblik Márton élete és munkássága. (1791—1845.) 
Budapest, a szerző kiadása, 1937. 8-r. 56 I. 

Hoblik Mártonról eddig mindössze annyit tudtunk, hogy résztvett és 
Kún Lászlójával dicséretet nyert az Erdélyi Múzeum 1814-i drámapályáza
tán. Péterfi Mária dolgozata most életre keltette irodalmunknak ezt a sok 
tekintetben érdekes mellékszereplőjét. Az adatok felkutatása nem csekély 
nehézségbe ütközött ; nem is sikerült Hoblik pályájának mindegyik mozzana
tára teljes fényt deríteni, de a kis monográfia ennek ellenére is komoly 
munka. Helyes módszerrel, vonzó előadásban ismerteti Hoblik drámaírói 
működését, lírai költészetét és végül tudományos (földrajzi, történelmi, nép
rajzi) munkásságát. Megállapításai helytállók, ha egyiket-másikat fiatalos 
lelkesedéssel túlozza is : a Valkói amazon eredetiségéhez bizony sok szó fér 
és a horatiusi hagyományokhoz kapcsolódó költemények jelességei sem egé
szen szembeszökők. Az értekezés figyelemre leginkább méltó részlete Hoblik 
és Katona József kapcsolatával foglalkozik; valószínű, hogy a két írót ifjú
kori barátság fűzte egymáshoz, és Hoblik Kún Lászlója az első magyar 
dráma, amely a Bánk bán hatását tükrözi. SOLT ANDOR 

10. Rejtő Márta : Iff. Ábrányi Kornél, az ember és az író. Budapest, 
a szerző kiadása, 1937. 50 1. 8.-r. 

11. Takács József : Ifj. Ábrányi Kornél élete és szépirodalmi mun
kássága. Budapest, a szerző kiadása 1937. 8.-r. 10i) 1. 

Ifj. Ábrányi Kornél mint disszertáció-téma népszerűségét sokoldalúsá
gának köszönheti. Regényei, drámái, elbeszélései, rajzai, költeményei bősé
gesen szolgáltatják azt, ami az első tudományos kísérletnél a legnagyobb 
gondot szokta okozni: az adatot, a nyersanyagot. Mint újabbkori írónál ál
talában, nála is inkább az anyag teljes áttekintése, mint felkutatása okoz
hat nehézséget. De a könnyű zsákmány legtöbbször csalóka kincs: a tudo
mányt nem maga a tárgy, hanem a módszer teszi. Meddőnek hitt kérdések 
is kivirulnak és csodálatos gyümölcsöket teremnek az avatottak kezében és 
a «hálás» tárgy is elsorvad helyes módszer és intuitiv lelemény híján. 

Ezt igazolja ez a két azonos tárgyú dolgozat. Az elsőség kétségtelenül 
Rejtő Mária dolgozatát illeti, mert módszere érzékenyebb, finomabb, mélyre
hatóbb. Takács József is becsületes munkát végzett ; teljességre töreke
dett1 s összeállította Ábrányi Korúéi egész szépirodalmi munkássását. De az 
ismertető leírásnál tovább nem igen jutott el, összefoglaló jellemzései pe
dig — habár helyesek — nem tudják ellensúlyozni a hosszadalmas és szá
raz részletezéseket. Rejtő Mária eleve lemondott arról, hogy Ábrányi egész 
szépirodalmi működéséről pontos és kimerítő képet nyújtson. Felismerte a 
lényeget : Ábrányi regényköltészetét s azt elemezte behatóan, tájékozottságra 
valló szempontokból. Több szerencsés megállapítása közül kiemelhető, hogy 
Ábrányi «társasági» regényeket írt. 

Végeredményben a két dolgozat különböző élességü, de egybevágó ké
pet ad Ábrányitól. Szerepét és jelentőségét világosan látjuk: franciás ízű 
•regényeiben és drámáiban a kiegyezés utáni társadalom vajúdását kapjuk; 
érdeme a könnyed, sőt elmés stílus (Takács), fogyatkozása a gyors munka 
és az újságírói gyakorlatból származó felületesség, az olcsó írói eszközök 
használata (Rejtő). g 0 L T A N D Q R 


