
KÖNYVISMERTETÉS. 

Farkas Gyula : Az asszimiláció kora a magyar irodalomban. 1867— 
1914. A Magyar Történelmi Társulat könyvei, III. Budapest, év n. 8-r. 304 1. 

A magyar irodalomtörténetírás művelői közöl többen alkalmazták a 
társadalomtudományi szempontot, de senki olyan kirekesztőén nem szegő
dött hívévé, mint Farkas Gyula. Olyan következetesen alkalmazza a legkisebb 
irodalmi tény megítélésében is, hogy már nem beszélhetünk valamilyen 
értelmi munka által kiválasztott módszerről. Érdeklődése, egész egyénisége 
a társadalmi jelenségek felé fordul, szinte ösztönösen. Inkább abban van 
szerepe műveltségének, a tudatos kiválasztásnak, hogy a kutatás anyaga az 
irodalom, nem pedig más társadalmi kérdés. Valószínűleg ennek köszön
hetjük, hogy nemcsak most megjelent könyvének, hanem az eddigieknek is 
(Magyar romantika, 1930; A fiatal Magyarország kora, 1932) mód
szere kiforrott, következetes. A kor egyik legfüggetlenebb, legsemlegesebb 
írójáról Ambrus Zoltánról így ír: «Ambrus Zoltán igen korán feltűnik mélyen 
járó kritikáival, első könyve azonban csak 1893-ban jelenik meg. Ö is Paris 
szerelmese, akárcsak Justh, ámde müveiben hiába keresünk harci szellemet, 
vagy bárminemű tendenciát. Igazi művészietek, akihez nem érnek el a min
dennapi élet hullámai. Minden érdekli, ami szép és ezért őszinte megértést 
mutat minden ifjabb tehetség és törekvés iránt is. Tagja a konzervatív iro
dalmi társaságoknak, de nevét ott találjuk harcias ifjú folyóiratok élén is. 
Ez nála nem megalkuvás, hanem felülemelkedés. Magas szférákban él, a 
közönség alig jut el hozzá, de az ifjabb írói nemzedékeknek nincs nála 
nemesebb nevelője az írás művészetére és tiszteletére.» Ebben a jellemzésben 
alig van másról szó, mint a különböző irodalmi pártokhoz és nemzedékekhez 
való viszonyról. Természetes, hogy ezek a szempontok még jobban érvénye
sülnek a «harcos» írók méltatásában. 

A szemléletmód logikus következménye, hogy szívesen alkalmaz érdekes 
idézeteket Farkas Gyula. Idézget levelekből, vagy másod- és harmadrangú 
írók alig ismert cikkeiből, mert a véleményeket ilyenkor szokták fék 
nélkül, tehát túlzóbban és érdekesebben kimondani. E módszer következtében 
az egyes korokról rajzolt kép vitathatatlanul színesebb lesz, mint a szokásos 
irodalomtörténeti eljárással készített korrajz. 

Magától vetődik fel a kérdés : ez a színesebb, érdekesebb kép közelebb 
áll-e a valósághoz, mint az óvatosabb és nagyobb tényekre, közismert ese
ményekre támaszkodó fejtegetés *? Nehéz a kérdésre biztos feleletet adni, 
mert a történeti tudományokban nem tudunk tárgyi kritériumot találni. Leg-
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feljebb arról számolhat be az olvasó, hogy véleménye szerint (amelyhez, 
persze ugyanannyi idézetet lehetne felsorakoztatni, mint Farkas a magáéhoz) 
néha elragadja a szeizöt az érdekesség keresése és egy-egy vonást jellem
zőnek tart, mert érdekes. 

Hamis lenne a Farkas Gyula legújabb könyvéről adott kép, hatüstént 
hozzá nem tennők, hogy nem elégszik meg az érdekes és jellemző idézetek 
tömegével, hanem logikus rendbe is csoportosítja őket. Az asszimiláció most 
a mag, amely köré a tények csoportosulnak. Az asszimiláció társadalom
tudományi fogalom, az irodalomtörténetben nagyjából az idegen hatások be
áramlása felel meg neki, amivel mellékesen Farkas is foglalkozik. 

«A nyugat világa talán még Kazinczy idejében sem tört be olyan elemi 
erővel a magyar szellemi életbe, mint a század végén. Legjobb íróink a 
világirodalom klasszikus alkotásaiba mélyedtek el és eredeti munkák helyett 
fordításokat adtak.1 A rosszakaratú bíráló szerint az Akadémia és a Kisfaludy 
Társaság valóságos fordítómühelyekké alakultak.» (1931.) Ez azonban Farkas 
Gyulánál csak egyik tünete az asszimilált társadalomnak. 

Az asszimiláció kérdését ellentétével, a disszimilációval együtt ma 
hangos politikai viták veszik körül, ezért különösen kényes a kérdés. Farkas 
Gyula hive az asszimilációnak, csak a háború előttit nem tartja megfele
lőnek. « . . . a kiegyezés korának asszimilációja egészen más természetű, mint 
a negyvenes éveké volt. Akkor a magyar politikai gondolat és a magyar 
művelődés vonzotta magához csábos erővel az idegen ajkú polgárságot, most 
a magyar államiság konjukturális lehetőségei. Az szellemi asszimiláció volt, 
ez nyelvi és formai. Mint ilyen sem tökéletes, mert kérdhetjük ismét, hol 
tanulhatott volna meg a pesti polgár jól magyarul : Budapest német-zsidó 
légkörében aligha.» (361. 1.) 

A könyv kétharmadrésze a XIX. század utolsó évtizedeivel foglalkozik, 
amelyeknek legjellemzőbb vonását Farkas ebben a felületes asszimilációban 
látja. írók, tudósok legnagyobb részben zsidó vagy német származásúak, az 
eredeti magyarok Gyulai Pál mindinkább összezsugorodó kis körébe szorul
nak össze., Farkas szerint a származás egyúttal idegen szellemet is jelent. 
Tragikus ez a korszak, mert a magyarság ilyen mérvű háttérbe szorulásáról 
alig tud a történelem. 

A könyv felfogása szerint a XX. század első másfél évtizede mai-
örvendetes fordulatot jelent. Magyar származású írók és tudósok kezébe kerül 
újra a vezetés. Jellemző Farkas Gyula irodalomszemléletére, hogyan véle
kedik a hírhedt Ady körüli vitákról: «A magyar lyra forradalmának', vagy 
.szabadságharcának' elvi krónikája a magyar szellem történetének egyik 
legkiábrándítóbb fejezete. Nyugodtan nevezhetnek ,az értelmetlenség har
cának'. Társadalmi és politikai erők mérkőznek benne, maga az irodalom 
igazában szóhoz sem jut. Rákosi-Kremsner és Ígnotus-Veigelsberg magya
rázgatják egymásnak, mi az igazi nemzeti irodalom, és még nagy szerencsénk, 
hogy a költők nem tették le undorodva a tollat, hanem — nagyrészt oda 

1 Kik voltak ezek a fordításokba merült «legjobb íróink» ? Talán Jókai, 
Mikszáth, Herczeg, Gárdonyi és Justh Zsigmond ? Vagy Vajda János, Reviczky 
Gyula, Komjáthy Jenő, Bartók Lajos? Esetleg Kozma Andor és SzaboJcska 
Mihály? Vagy Kiss József és Palágyi Lajos? Szerh. 
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se figyelve — daloltak tovább, amint géniusszaiktól megszállottan dalolniuk 
adatott. Költészetük forradalmi újításnak csak oly nemzeti közősség szemében 
tetszhetett, mely már tökéletesen megfeledkezett a nemzeti klasszicizmus 
remekeiről és megérdemelt vezetőinek elhitte, hogy kis epigonok képviselik 
azok szellemét.» Ez az állásfoglalás jellemzi az egész könyvet Van benne 
igazság, legalább ugyanannyi igazságtalanság, van azután egyoldalúság, szó
noki lendület, lírai kísérő zöngék: mindenek előtt szembetűnő a szerző erős 
meggyőződése. 

Farkas Gyula igen nagy különbséget lát a két század, az asszimiláltak 
•és Adyék között, noha vannak közös vonások is. Több tanulmány jelent már 
meg, amely a «Nyugat» költői eszközeit és erkölcsi felfogását a századvég 
költőiben is (épen az asszimiláltakban) felfedezi. 

A történetírás feladatai annál nehezebbek lesznek, mennél közelebb jut 
korához ; annál inkább nyomul előtérbe az író- egyénisége a tények helyett. 
Farkas Gyula nem is tagadja, sőt többször nyíltan írja, hogy érzelmeivel, 
rokon- és ellenszenvével kíséri az eseményeket. A nyíltság férfias vonás és 
a müvet is érdekessé teszik a különböző állásfoglalások, a könyv tudományos 
értékét azonban nem növelik, noha a különböző írókat általában helyesen 
értékeli. Schöpfíin Aladár hasonló kísérlete mellett Farkas Gyuláé is érdekes 

•és tanulságos lesz a következő kutatók számára, akik majd tisztán a törté
nelmi igazság kedvéért írják meg ennek az érdekes kornak irodalomtörténetét. 

FÁBIÁN ISTVÁN. 

Féja Géza : A régi magyarság. A magyar irodalom története 
a legrégibb időktől 1772-ig. Pozsony, Tátra, é. n. 8-r. 197. 1. 

Féja Géza munkája a Tátra-könyvek első köteteként jelent meg, még 
-Csehszlovákiában. Az elszakított Felvidék magyarságának művelődését 
kívánta szolgálni, mindenekelőtt azét a rétegét, amelynek emlékezetében 
egyre jobban halványodni kezdett a régi magyarság szellemi hagyománya, 
vagy amely az új helyzet körülményei közt alig kapott már valamit ebből az 
örökségből. Ez a cél szabta meg a könyv szellemét és szerkezetét. Szerzője 
olyanokhoz fordult, akik számára szinte egészen új, ismeretien területet kellett 
feltárpia ; úgy kellett tehát szólnia, hogy hallgatói ne csak ismeretlen adatokról 
nyerjenek tudomást, hanem egy eleven, sugalmakkal gazdag szellemi világ 
részesei legyenek. Azt kellett megmutatnia — s erre mutat a kötet címe 
is — ami az adatok, a könyvek, az irodalom mögött van, az írói maga
tartások változatos töréseiben is egységes magyar természetet, a népi és 
országos valóság lassú feltárását, megismertetését, a magyar önszemlélet 
fokozatos feltisztulását, mindazt, ami régi irodalmunk anyagából a mai 
magyarság számára nevelő, tápláló, sugalmazó érték. A nehéz és igen fontos 
feladatot Féja általában szerencsésen oldotta meg; ha kifogásokat kell 
emelnünk könyvének egy-egy részletével kapcsolatban, egy következő jobb 
megoldás érdekében tesszük ezt. 

A könyv beosztása a lehető legegyszerűbb 'és rugékonyabb : «A szellem 
-és az élet igazságát többre becsültem a rendszer merevségénél» — hárítja el 
a szerző már az Előhang végén a módszeres következetesség igényét 
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A régi magyar irodalom legfontosabb anyagát dolgozta fel, a legrégibb 
időktől Bessenyeiék felléptéig. A hagyományos beosztás három korszakát, 
a «keresztény középkor»-t, a «protestáns kor»-t és a «katolikus restauratio 
korá»-t szinte változtatás nélkül megtartja, legfeljebb határaikat szélesíti 
ki valamelyest. Ezek teszik ki könyvének javarészét; előttük s utánuk, 
mintegy bevezetés és befejezésként, Az ómagyarságtöl és a XVIII. századról 
ad meglehetősen vázlatos képet. Az anyagot egy-egy kiemelkedőbb mü, 
műfaj, életforma vágy szerző körül csoportosítja, lehetőleg a legkézenfekvőbb 
egyszerűséggel. Mentől inkább közeledünk a legújabb kor felé, annál jobban 
előtérbe kerülnek az írói egyéniségek. Féja nem fél attól, hogy képe mozaik
szerű lesz ; a magyar szellem sodrását ugyan állandóan éreztetni kívánja, 
a formai, motívumbeli s egyéb sajátosabban irodalmi összefüggésekre 
azonban csak itt-ott s inkább csak általánosságban utal. Az anyag tagolá
sával nem egy ponton vitába lehet szállni —• a magyar renaissance-
irodalom például igen nehezen fér csak el a keresztény középkor címszava 
alatt s a kuruc-költészet is kilóg kissé a katholikus reformáció egységéből — 
a könyv céljának azonban megfelel s lényegében alkalmazkodik a már 
közismert kategóriákhoz. 

A feldolgozott anyag részleteiben sem tér el Féja különösebben az 
irodalomtörténeti kutatás eredményeitől. Adataival Pintér Jenő nagy müvét 
követi egyébként meglehetős szeszélyesen válogat a szakirodalomból fontos 
•és jelentéktelen munkákat vegyesen idéz. Ilyen jellegű könyvekben nem 
okvetlenül szükséges, bár igen hasznos, a tudományos irodalomból is 
összeállítani egy kis gyűjteményt. De ha már van ilyen, akkor az valóban 
csak a legválogatottabb anyagot foglalhalja magában. 'Ugyanilyen követ
kezetlen Féja a tárgyait irodalmi alkotások megnevezésében is. Néhol közli 
u bibliográfiai adatok egy részét, máshol a címre is legföljebb csak utal. 
Szerémi György müvének például — amelyet egyébként négy lapon tárgyal 
ugyanakkor, mikor a XVIII. századi történetíróknak csak a nevét jegyzi fel — 
csupán tárgykörére utal, a nélkül, hogy pontos címét feljegyezné. A teljesség 
bizonnyal nem lehet az ilyenféle könyvek főcélja és főerénye, a legfontosabb 
müveket és jelenségeket azonban okvetlen tartalmazniuk kell. Teljesen ért
hetetlen tehát, hogy miért maradt ki például az Ómagyar Máriasiralom, vagy 
a magyar erazmisták jellemzése, vagy a XVIII. századi nagyarányú tudo
mányos irodalomnak részletesebb ismertetése — hogy csak egy-két felötlő 
példát említsünk. Ezeknek a pontatlanságoknak okát részben tárgyi tévedé
sekben kell keresnünk. Hogy «mondáink egyrészt keleti kútíökben találhatók 
meg», talán csak elirás ; hogy Erdősi Szilveszter János még Féja könyvében 
is dicséri a virágénekeket, vagy hogy a humanizmus itt sem «érintett szé
lesebb rétegeket», már megcáfolt hagyományos megállapítások átvétele. Egyéb 
túlzások a szerző erős liraiságából fakadhatnak, Azt, hogy Gestáink, amelyek 
«már döntő hatást gyakoroltak a magyar szentek legendáinak kialakulására, 
( ? ) belső mélységben az akkor magyar élet egészét bejáriák», csak az 
mondhatja, aki túlbecsüli e sokáig méltatlanul homályban álló műfajt. Mé-
liusz Herbáriuméban is csak a lírai szemlélő láthat «egy különös, szelid 
mozdulatot, amellyel a kemény harcos a föld felé hajolt.» S bizonnyal el-
xoguIt a népi világ szellemével szemben az, aki ezt írja : «ahol a népiség 
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benyomul az irodalomba, egyszerre érdekes és dús epikai színek jelent
keznek.» 

Féja egész magatartását ez az egész személyesség és lírai hév jellemzi. 
Az irodalom valóban élmény számára, nemcsak kutatás tárgya; úgy olvassa 
és úgy válogatja a régi magyarság alkotásait, mint egy mai olvasó: friss 
benyomásokat, gyújtó példát, mai tanulságot keres bennük. Erősen népies 
és szociális szemléletét, ha nem is vakon, de határozottan érvényesíti. Ezért 
állnak hozzá elsősorban azok a jelenségek közel, amelyekben a magyar 
mélyrétegek feltörésének nyomait, vagy a magyar birodalmi gondolat meg
testesülését figyelheti meg. Szívügye Mátyás király, a protestáns kor és a 
kurucvilág irodalma. Zrínyiben, aki a katolikus reformáció korában «Mátyás 
király vetéséből készült kenyér» és a protestáns kor felszabadult magyar 
pátoszának hordozója, a régi magyarság legnagyobb alakját látja. Az iro
dalomtörténetileg nem jelentős Bónis Ferenc és a csak politikai szerepe 
miatt érdekes Vitnyédi István Zrínyi árnyékában nőnek nagyra. Hogy pedig 
a kuruc költészet értéke és tekintélye ne csorbuljon, a Thaly Kálmán-féle 
kuruc versek kérdésében legalább a kompromisszumos fél-eredetiség kérdé
sét akarja elfogadtatni. Erős lírai áramok járják át Féja stílusát is. Sze
mélyessége egyes esetekben valóban figyelemreméltó, szép eredményekhez 
segíti, elég, ha csupán a Zrínyiről rajzolt arckép forró, lelkesült színeire 
gondolunk. De persze a személyes, lírai eredetiség nem mindig veszély
telen, különösen akkor, ha a fegyelmező erők egy-egy pillanatra ellankad
nak. Ilyenkor keletkeznek az ilyenfajta stílusvirágok: «a középkori keresztény 
irodalom elsősorban a belső élet ingerlő zártságát töri fel s vetíti eseménnyé, 
történetté.» «Ölébe 'hullott a lelkek nagy sorsfordulafa, a biztos törvény és 
fegyelmezett rend után kívánkozó tapogatózás.» «A magyarokból mindig a 
halál rettenete vonzotta ki a legigazibb életforrásokat.» De végül mégis ez 
a lírai hév Féja könyvének egyik tőértéke. A szakszerű kritika sok részlet
kifogást emelhet müve ellen. De igazságtalanság lenne csak a szakszerű 
tudomány mérlegére tenni. Az élmény forrósága komoly emberi hitelt ad 
mondanivalóinak s ebben az esetben ez mindennél fontosabb. Mert csak a 
forró megindultság tud igazán sugalmazó, lelkesítő szellemet kisugározni. 

KERESZTÜRY DEZSŐ 

Miedl Frigyes: Kölcsey Ferenc. Magyar irodalmi ritkaságok, 42. 
Sajtó alá rendezte Kozocsa Sándor. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1938. 8-r. 
1381., 1 fénykép. 

Folyóiratunk már több ízben méltatta a Vajthó László szerkesztésében 
megjelenő Magyar Irodalmi Ritkaságok c. sorozatot. A szép kiállítású kötetek 
irodalomtörténeti forráskészletünket értékes szövegekkel gyarapítják •— 
egyaránt haszonnal forgathatja őket a tudós kutató, a lelkes nevelő és a 
fogékony tanuló. Dicséret illeti a magyar diákságot, amely a nemes idealiz
must nemcsak megérti, hanem gyakorolja is. 

A budapesti Kölcsey Ferenc és a Berzsenyi Dániel gimnázium ifjúsága 
együttesen adta ki Riedl Frigyesnek Kölcseyről tartott egyetemi előadásait; 
így hódoltak a költő emlékének halála 100 éves fordulóján. A szöveget 
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Kozocsa Sándor rendezte sajtó alá, önzetlen lelkesedéssel, nagy szakértéssel. 
Tőle való a - - sajnos nagyon is rövid — bevezetés. Benne avatott tollal 
jellemzi Riedl Frigyesnek érdemeit. A kötetet Riedlnek egy nagyon jól sikerült 
arcképe díszíti, tökéletes kiállításban. 

Riedl az 1909/10. tanév első felében tartott előadást Kölcseyről. Célja 
az volt, hogy hallgatóit mintegy bevezesse a költő egyéniségének és művésze
tének tanulmányozásába. Az ismert életrajzi és költészettani tényekből 
indul ki. Sorra veszi Kölcsey jellemét, pályáját, majd alkotásait műfajonként 
csoportosítva. Ebben a keretben azután felvet a tárggyal kapcsolatban egy-
egy problémát, és ennek boncolásába merül el finom elemzéssel. Az élőadásból 
hiányzik az átfogó egység; az egyes részletek hőfoka és dinamikája nagyon 
is küíömbözö. Vannak szűkszavú, elmosódott fejezetek; majd hirtelen átizzik 
a magyarázat, szikrát vet a szellem s az elkoptatott anyagból szinte bűvös 
játszisággal készül remekmívű ötvözet. Riedl Frigyes különösen Kölcsey 
egyéniségéről és lírájáról mondott újat és érdekeset. Nagyon szépen elemezte 
a költő idealizmusát, sztoikus hajlamát (Vanitatum vanitas), verseinek 
szerkezetét és viszatérő képeit ; rámutatott a kritikák lélektani okaira, a 
törvényszéki beszédek novellisztikus jellegére. S mindjárt az előadás elején 
megjelöli Kölcsey helyét irodalmunkban: áthajlását Kazinczy iskolájától 
Széchenyi, Eötvös és Kossuth nemzedékéhez. 

Nagy nyereség, hogy Riedl Frigyes megállapításai irodalomtörténetünknek 
ismét élő részeivé váltak. Egy megjegyzést azonban nem hallgathatok el. 
Riedl előadásait egyik hallgatójának feljegyzéseiből kapjuk,. De a szöve
gezés, «a jegyzet», bizony még saját «műfajához» mérten is tele van el
írással, stílusbeli zagyvasággal. A szakember mosolyog vagy bosszankodik 
— de mit mondanak majd a legszigorúbb kritikusok: a diákok? Riedlnek 
fogják tulajdonítani az olyan mondatfűzést, meg az olyan kisiklásokat, 
amiért nekik jogosan kijár a megrovás! Az ilyen hevenyészett, nem az író 
kezétől származó szöveggel szemben nem kötelez a filológiai hűség— egy kis 
stiláris és átfésülés, a kitérő magyarázatok alárendeltségének tipográfiai érzé
keltetése helyénvaló lett volna. a A 

Kozocsa Sándor: Bevezetés a bibliográfiába. Budapest, Egyetemi 
Nyomda, a szerző kiadása. 1939. 8-r. 115 1. 

Ha Kozocsa Sándor müvével kapcsolatban alkalmazzuk, az «úttörő» szó 
nem bármiféle más dicsérettel helyettesíthető henye jelző. A bibliográfia 
magyar elméleti irodalma azonban szegény s Gulyás Pál cikkem, valamint 
Fitz Józsefnek a Magyar tudománypolitika alapvetésé-ben megjelent át
tekintésén kívül alig mutat fel valamit. Hiányzott eddig olyan összefoglaló 
mű, amely a kezdőnek tájékozást nyújtson és a magyar bibliográfus mun
káját belehelyezze a hasonló törekvések együttesébe. 

Kozocsa Sándortól méltán várhattuk, hogy e két irányú, elméleti és 
gyakorlati alapvetésre vállalkozik. Jogos önérzettel hivatkozik tizenöt évi 
könyvész-tevékenységére; személyes tapasztalata és nagy gyakorlati tudása 
lépten-nyomon meglátszik müvén. De nem riad vissza az elméleti kérdések 
boncolásától sem, sőt dicséretreméltó áldozatkészséggel azokat helyezi elő-

Irodalojntörtóneti Közlemények. XLEX. 6 
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térbe. Könyvének egyes fejezetei részletesen tárgyalják a bibliográfia fo
galmát és jelentőségét, a bibliográfia fejlődését, a bibliográfia fajait, a 
bibliográfiai rendszereket, a különleges bibliográfiai problémákat, a folyó-
iratbibliografia kérdését, valamint a magyar bibliográfia történetét s végül 
a bibliográfiai munka feltételeit. Valamennyin végigvonul az igyekezel, hogy 
ne csak szabályokat adjon és tényeket soroljon fel, hanem okát is adja 
eljárásának,* nem éri be azzal, hogy csupán technikai segédeszközt lásson 
a bibliográfiában: ne pusztán útjelző legyen az a könyvek tömkelegében, 
hanem igazi vezető, ne a könyvek jegyzéke, henem a könyvek foglalatja. 

Talán az elméleti szempont előtérbe helyezésének tulajdoníthatjuk 
könyvének egyetlen hibáját : azt, hogy nem találjuk benne a bibliográfia 
felosztását, egyes fajainak pontos elkülönítését. Az erre vonatkozó fejezete 
túlnyomóan bibliográfiai címfelvétel kérdéseinek van szentelve. De az előzetes 
felosztás hiánya különösen megbosszulja magát a folyóiratbibliografiáról 
szóló fejezetében. Kozocsa szerint — aki a kiváló német sajtótörténész 
Lehmann Ernő Herbert meghatározásából indul ki —• folyóir.U-repertori-
umokon «nem csak folyóiratokban és egyéb időszaki szaklapokban meg
jelent könyvészeti összeállításokat lehet érteni és kell fölfogni, hanem 
az olyan repertóriumokat is, melyek anyagukat ilyen szaklapokból merítik». 
Ezzel szemben meg kell állapítanunk, hogy a folyóiratokban megjelenő 
bibliográfiák, illetőleg repertóriumok — nem tartoznak a folyóiratbibliografia 
körébe, így például épen a Kozocsa szerkesztette Magyar irodalomtör
téneti repertórium sem. Ezek időszaki bibliográfiák, egy-egy tudományág 
termelését tartalmazzák egy meghatározott időre (pl. egy évre) terje-
dőleg. Mint ilyenek, csak annyiban állanak kapcsolatban a folyóirattá!, 
hogy abban jelennek meg. De épúgy megjelenhetnének külön is, összefüg
gésük a folyóirattal ezek szerint nem szükségképi. Ellenben a folyóirat
bibliográfia fajai — ezeket Kozocsa nem sorolja fel, bár a részletekből 
kiderül, hogy ismeri őket : 1. a folyóiratok címeit tartalmazó felsorolás, pl. 
a Bibliográfiai Központ által kiadott folyóiratjegyzék a budapesti könyvtárak 
folyóiratairól ; 2. a folyóiratokban és esetleg újságokban foglalt cikkek cím
jegyzéke, mint a hírneves és sajnos, folytatás nélkül maradt Szinnyei-féle 
repertóriumok. A folyóirat-bibliográfiával nem tévesztendő össze a folyóira
tokkal, mint olyanokkal foglalkozó bibliográfia — ilyet ad pl. Lehmann is 
idézett munkájában — mert ez már a szakbibliográfia körébe tartozik. . 

Bizonyára csak * a közismert fogalmak újabb meghatározásától való 
irtózás okozta, hogy az apokrifia, a bibliofilia és címfelvétel egyes problémái 
nincsenek félreérthetetlenül megmagyarázva. Annál nagyobb elismerést érde
mel a magyar bibliográfia történétét összefoglaló fejezet. 

Kozocsa Sándor könyve komoly haladást jelent oly téren, ahol magyar 
előzményekre még alig hivatkozhatunk. Ezért, bár azt hisszük, némely részé
ben még vitára ad majd okot, ezzel is csak a fogalmak tisztázásához fog 
hozzájárulni s a magyar bibliográfiai tudománynak tesz szolgálatot. 

DEZSÉNYI BÉLA. 
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Doktori értekezések az 1938-ik. évben. 
1. Honti Irén: A Karthausi forrásai. A Karthausi és a Manon 

Lescaut. Pécs, a szerző kiadása, 1938. 8-r. 35 1. 
A Karthausi forrásainak, mintaképeinek megjelölése az irodalomtörténet 

kutatóit úgyszólván a regény megjelenése óta foglalkoztatta. Chateaubriand 
és Constant hatásában állapodtak meg az első kritikusok ; náluk mélyebbre 
hatolt Kastner Jenő, aki Saint-Beuve Volupté]êben, majd Elek Oszkár, aki 
két jelentéktelenebb regényben mutatta meg a Karthausi közvetlen gyökér
szálait. E vizsgálódásoknak jó összefoglalását adja Honti Irén disszertációja, 
amely helyesen állapítja meg azt is, hogy Elek a Karthausi eredetiségét 
kissé túlzón vonja kétségbe. A fiatal Eötvöst nagyon sok olvasmánya ihlette 
és támogatta első nagy regényének kialakításában, de a regényben úti emlé
kein és élményein túl a hőssel együtt szenvedő egyénisége él. — Honti Irén 
az eddig ösmert forrásokat megszerzi a Manon Lescaut-val: Gusztáv jelle
mének rajzában Des Grieux-nek sok vonása ütköződik ki, Bettyhez egy és 
más Manontól jutott s az erkölcsi cél felé haladásban sok hasontó van a 
két regényben. Dolgozatának igazát nemcsak külső adatokkal támasztja meg, 
hanem Péterfy Jenő tekintélyére is hivatkozhaíik, aki Gusztáv grófban maga 
is egy modern Des Grieux-t látott. E kapcsolatok ismeretének kimélyítése s 
a regény néhány, eddig meg nem figyelt egyéni vonatkozásának megvilágí
tása a jól megírt értekezésnek elismerésre méltó eredményei. 

KEREKES EMÍL. 

2. Martinkó András : Kemény Zsigmond pályafordulata. Pécs, Kultúra 
1937. 8-r. 109 1. 

Martinkó András komoly dolgozatában 1849-nek Kemény Zsigmond 
életpályájára és művészetére tett hatását vizsgálja meg i*ész!etesen. Termé
szetesen nem fedezhet fel ezen a területen meglepően új dolgokat, de nagyon 
helytállóan mutat rá az eddigi elég gazdag Kemény-irodalomban már érin
tett kérdésekre : az író politikai, társadalmi, erkölcsi és irodalmi szemléle
tének vátozásaira, ennek a változásnak művészetében és ízlésében jelent
kező megnyilvánulásaira. Papp Ferenc életrajza és más részletdolgozatök 
után sem végzett felesleges munkát a tárgyában szeretettel és gondosság
gal elmélyedő szerző. Az is érdeme, hogy a nemzeti klasszicizmus többi 
írójának Keményéhez hasonló magatartását, ha változáson is, de mindig 
számontartja és így az egész korra jellemző ízlésjelenségeket figyel meg. 
Örömmel olvastuk ezt a budapesti disszertációt — bizonyos, hogy a Kemény 
Zsigmonddal jövőben foglalkozni akaróknak számolniuk kell majd vele: 

HARASZTHY GYULA. 

8. László Erzsébet: Francia hatásoka «JEféí» á. folyóiratra- Debrecen, 
.a szerző kiadása, 1937. 8-r. 75 i. , 

Nem hibáztathatjuk a szerzőt, hogy a «Hét» szerepét nem láthatta 
— mondjuk — Farkas Gyula szemével. Témájának felfogása, elvi eredmé
nyei, dolgozatának elrendezése azonban alul maradnak a megszokott szín
vonalon. Elsősorban arra kellett volna ügyelnie, hogy a- francia hatás 

6* 
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szempontjából írja meg dolgozatát, másodsorban arra, hogy nem írókra, 
hanem folyóiratra gyakorolt hatást elemez. így adódik azután az a fonák 
helyzet, hogy a hatást írónként veszi sorra és bizonyítgatja Justh Zsigmond
tól Kassák Lajosig. Egy-egy író természetesen külön «arcképet» kap, ami 
torzított lesz és félreérthető : hiszen csak a «Hét»-ben megjelent müveire 
terjedhet ki s mégis önálló «fejezet» jelleget követel magának. (Itt azután 
komikum is adódik : pl. Bérezik Árpád külön fejezet-számot kap, továbbá 
egy főcímet és egy alcímet — s az egész alig 11 sorból áll, egy szép fehér 
lap közepére odabiggyesztve.) Ami a hatás kimutatását illeti, természete
sen a kezdők ama menthető, hibájába gyakran beleesik, hogy két hasonló 
emberi viselkedést irodalmi példa segítségével egyeztet. Dolgozatának ered
ménye szétfolyó, s nem okulunk belőle semmit. A francia szellem hatását 
nyomozza s a befejezésében csak úgy mellesleg veti oda, hogy «egész tanul
mányt töltene meg a Hétben megjelent francia fordításoknak francia iroda
lommal és Franciaország politikai viszonyaival foglalkozó cikkeknek puszta 
felsorolása is». Mit gondol az értekező, ez nem a francia szellem hatása? 
Kár, hogy ezt az érdekes területet nem vette figyelembe ! 

HARASZTHY GYULA 

4. Kolozsvári János : Magyar piarista iskoladrámák. Pécs, a szerző 
kiadása, 1938. 8-r. 67 1. 

Jskoladrámáink fontossága közismert tény. Hogy drámairodalmunk 
történetében még mindig nem kapták meg az őket megillető helyet, annak 
oka a tárgyi kutatás nehézségében rejlik. Az előadott drámák egy részének 
csak a címét, másoknak csak a kivonatát ismerjük; a teljes szövegű 
drámák nagy része viszont csak nehezen hozzáférhető kéziratban olvasható. 
Örömmel üdvözölhetjük tehát ezt a budapesti doktori értekezést — az aka
dályok ellenére is megbízható összefoglalást ad tárgyáról. 

Az értekezés először a vígjátékokat, majd a tragédiákat vizsgálja, 
végül egy pásztorjátékot ismertet. Ennek felfedezése K. J. érdeme. A Zrínyi
szakban írt darabot 1781-ben adták elő Nagykanizsán Egerváry Ignác tanár 
tiszteletére; szerzője Sándor Boldizsár. 

Már ez a körülmény is mutatja, hogy K. J. alapos munkát végzett. 
Kutatásainak kiindulópontja a meglévő kéziratoknak feltehető forrásaikkal 
való összehasonlítása volt. Felhasználta az eddigi kutatások útmutatásait is, 
de helyes kritikával. Volt érzéke a problémák meglátásához és ereje elfogadható 
megoldásukhoz. Valószínűvé tudja tenni a Koppi Károly gyűjteményében 
található Erszény c. darab piarista voltát és elöadatásának idejét is. Beha
tóan foglalkozik a Bolla Mártonnak tulajdonított Áriszton problémáival s 
Bayerrel szemben nyomós érveket hoz fel arra nézve, hogy 1792-ben a jezsuiták 
komáromi kollégiuma Simainak, és nem Fejér Györgynek Zsugoriyéâ adla 
elő. Ugyancsak találóan mutat rá Benyák Bernát Megszégyenült irigységének 
és a Stüiconsik latin forrására. 

K. J. tehát nemcsak összefoglalta az eddigi eredményeket, hanem 
újakkal is gyarapította. Ez a siker ösztönözze őt további munkásságra. 

SOLT ANDOR. 
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5. Medvéi Emma Margit: Budapest a magyar szépprózairodalomban, 
különös tekintettel az 18HÜ-as és 40-es évekre. Budapest, a szerző kiadása. 
1937. 8-r. 38 1. 

A dolgozat arra a kérdésre felel, hogyan tükröződik a főváros szép
prózánkban. A szerző figyelme elsősorban a refomkorszak irodalmára irányul: 
a szabadságharcot megelőző esztendőknek novellaterméséből vett bőséges, 
sokszor már szemelvénynek is beillő idézetekben mutatja be a fejlődő Post-
Buda városképét. Munkájának kereteként vázlatosan áttekinti az előző és 
a következő évtizedek városrajzát is. 

A.z értekezés nagy szorgalmáról tanúskodik. M. E. hatalmas anyagot 
dolgozott fel — annál sajnálatosabb, hogy épen két jelentősebb munkáról feled
kezett meg: Fáy András A Bélteky ház és Jósika Miklós br. Egy kétemeletes 
ház Pesten e. regényét meg sem említi. A dolgozat legfőbb gyöngéje az, hogy 
az anyaggyűjtést nem használja fel valamilyen tudományos következtetésre. 
A szemlélet és az ábrázolás módjának Összehasonlító elemzése szellem- és 
stílustörténeti tanulsággal szolgálhatott volna. M. E. a szabadságharc előtti 
éveket a romantikus városszemlélet korának nevezi. Megállapítását nem 
indokolja. Nehéz is lenne — épen novelláinknak és életképeinknek ábrázolásá
ban jelentkezik legelsőnek a realizmusra való törekvés. 

SOLT ANDOR. 


