
KÖNYVISMERTETÉS. 

Sík Sándor: Pázmány, az ember és az író. Budapest, Szent István 
Társulat, 1939. 8-r. M9 1. 

Az újabb adatok — köztük első sorban az Egyetem nagy Pázmány
kiadásának bevezetéseiben és jegyzeteiben, levelezésének két gyűjteményében 
— és az újabb, részletkérdésekre világot vető tanulmányok — bölcseletéről 
Félegyházy Józsefnek és Gerencsér Istvánnak, teológiájáról Petró Józsefnek, 
Bellarminboz való viszonyáról Kovács Lajosnak és Horváth Cyrillnek, gráci 
éveiről Kastner Jenőnek, főpapi tevékenységéről Galla Ferencnek és Balanyi 
Györgynek munkái — nagyon is időszerűvé tették egy összefoglaló Pázmány 
méltatás megjelentét. Hiszen Fraknói két életrajza óta egyénicégéhez és 
történeti szerepéhez méltó arckép megrajzolására senki sem vállalkozott. Az 
ember arca megkapó elevenséggel tekint felénk Kornis Gyula jellemrajzából 
(Pázmány személyisége, 1935), de az író történeti jelentősége, ennek szoros 
összefonódása Pázmány politikai, vallási és társadalmi törekvéseivel, kap
csolata korának külföldi és magyar irodalmával, szóval a mindenoldalú 
megvilágítás csak most, Sík Sándor müvében kerül elénk. 

Sík Sándor munkájának legnagyobb érdemét kettőben látom: a Páz
mányra vonatkozó irodalom és Pázmány írásai teljes ismeretében, másrészt 
a Pázmányról elhangzott megjegyzések józan és elfogulatlan kritikájában 
és kiépítésében. Ismer mindent, amit Pázmányról írtak, de semmit sem fogad 
el kritika nélkül. Két példát hozok fel ennek szemléltetésére: azt az immár 
közkeletűvé vált frázist, hogy Pázmány teremtette meg a magyar irodalmi 
nyelvet —• Toldytól Schützig kísértett ez — megcáfolja a nélkül, hogy 
ezzel Pázmány jelentőségét kisebbítené; a Kemény János feljegyezte Páz
mány-mondást, noha újabban jelentős tekintélyek vonták kétségbe hiteles
ségét, Pázmányénak ismeri el. Ez a második példa azonban más szempontból 
is megvilágító; az eleddig szereplő kritikai szempontokat stíluskritikaival 
egészíti ki. 

Egy-egy megjegyzést továbbépít. Riedlnek azt a szellemes mondását, 
hogy Pázmány a magyar közmondás tanítványa, így formálja át: Pázmány 
az egykorú magyar élőbeszéd tanítványa. Egy újabb irodalomtörténetnek 
azt a megállapítását, hogy Pázmány írásainak ereje a bennük lüktető sko
lasztikus filozófia, Pázmány mondatszerkesztő művészetének megmagyará
zására használja fel. A Kornis felismerte «fokozottabb önérzetet» a jezsuita 
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aszkézis eredményével kapcsolja egybe és e kettősségben adja meg a kulcsát 
Pázmány egyéniségének. 

De maga is sok eredeti megfigyelést ad az eddigiekhez. Problémákat 
lát meg, amelyeket elözöi nem vettek észre. Természetes, hogy ezek nem 
egyenlő fontosságúak; van köztük bőven olyan is, amelyre feleletet nem 
tud adni, mivel nem is igen lehet adni. Ilyen pl. az a kérdés: mit vitt 
magával Pázmány élete első tíz évének protestáns környezetéből. Máskor az 
efféle kérdésnél túlságosan messze kalandozik el, pl. azoknak a benyomá
soknak a vizsgálatában, amelyek Rómában érhették a fogékony Pázmányt. 
De el kell ismernem, hogy Sík művészi elképzeltetése ezeken a helyeken is 
magával tudja ragadni az olvasót. Néha azonban épen ez az előzetesen 
önmagában kiformált elképzelés erőszakolódik reá egy-egy megállapítására : 
igy ott, ahol a tanár Pázmány előadásszövegeiről írja : «Ott van az okoskodó, 
különböztető skolasztikus mögött az a józan, szinte vaskos realizmussal néző 
magyar lélek is, amely későbbi magyarnyelvű írásaiban olyan uralkodó 
szerephez jut.» Ezt a vaskos realizmust különben a magyar írások fej
tegetése kapcsán is túlozza; a kortársak írásait itt nem veszi olyan határozottan 
számba, mint pl. a szónoki beszéd szerkezeti művészetének méltatásában. 

Néha egy-egy ellentmondást Pázmány egyéniségében nem annyira a 
kor, mint inkább a maga lelkén át kísérel megoldani; a legszembetűnőbb 
ez annál a kérdésnél, vajon Pázmány a vallásszabadság megadása mellett 
volt-e. Máskor a kérdés szálainak nyomozásában kissé korán áli meg, mint 
pl. Mihálykó János imádságos könyvének szöveg-kérdésénél. (V. ö. Incze 
Gábor tanulmányát!) Túlzottnak érzem nem egy megállapítását Pázmány 
stílusszépségeiről. (Pl. a körmondat és a szonett szerkezete, a verstani érte
lemben vett ritmusformák keresése.) Néhol vizsgálódása figyelmen kívül hagy 
a kor jelentős termékei közül is néhányat: pl. a Pázmány beszédei élén 
szereplő evangéliumrészletek forrásának kérdésénél a mások beszédgyüjte-
ményében lévő szövegközléseket, a skolasztikus érvelés divatjának kérdé
sénél Komáromi Csipkés György hatalmas müvét: Igaz hit, 1666. 

Annál bőségesebben akadnak a könyvben találó, eredeti megfigyelésen 
alapuló megállapítások. Ilyenek: a Kempis-fordítás keletkezésének dátuma, 
vitairatainak korszakokra különítése, az Öt szép levél méltatása, a Kalauz 
szépségeinek szemléltetése, a hitviták kapcsán a két szellemiség állítólagos 
ellentótének pompás cáfolata, a politikus Pázmány magyar vonásainak 
kihangsúlyozása, Pázmány és Bethlen egyéniségének pompás párhuzama, 
római követségének Pázmány magyar egyéniségét kidomborító méltatása. 

Pázmány emberi vonásai közt a monumentalitást, józanságot, egyéni 
szeretetreméltóságot, a gondolkodás szenvedélyét emeli ki; de meglátja benne 
a régi magyar nagyúr típusát is — talán kissé túlozva is : «Petur bán tempe
ramentuma a jezsuita sima, fekete talárjában!» Vallásosságát is többolda
lúnak látja, mint sok eddigi méliató; a gyakorlati morális jelleg és a 
szerzetesi aszkézis megérzése nagyon jó szemre vall. 

A könyvnek talán legértékesebb része az, amely a szónok Pázmányról 
szól. Mestereinek keresése közben biztos ítélettel jellemzi elődeit és kortár
sait; a Pázmány-beszéd egyéni voltának jellemzéséül kiemeli e beszédeknek 
uralkodó tartalmát: az erkölcsi tanítást; rámutat az egyetlen ihlető célra« 
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a lelki haszonra; ezzel szoros kapcsolatban látja a beszédek szerkezetét is, 
a beanük uralkodó, akarat-indításra célzó értelmi tartalmat is. Kiemeli a 
beszédek bibliás jellegét. Még finomabb megérzés vezeti annak a megálla
pításában, hogy a beszédek minden ékességüket, a hatás minden elemét 
magából a tárgyból merítik, azaz hogy Pázmány mennyire benne él beszé
dének világában. Figyelmeztet arra, hogy Pázmány előadásában a tárgy 
mennyire jelenvalóvá, látásunk tárgyává, élményünkké válik; mennyire a 
bizalmasság, a közvetlen életmeleg érződik a beszédekből; mennyire emeli 
ezt a sokszor elénk lépő párbeszédes forma, a hasonlattal való szemléltetés, 
a beleélésnek szinte drámai jeleneteket teremtő heve. Meglátja és bőséges 
példán szemlélteti a nagy érzések jelentkezését a beszédekben : ahogy magát 
is belefoglalja hallgatóságába, ahogy a legnagyobb vallási valóságokról szól, 
ahogy néha a maga egyéni emlékeinek ad helyet. 

A nyelvművész Pázmányt, mint már említettük, az egykorú magyar 
élőbeszéd tanítványának látja ; innen stílusának közmondásszerüsége, innen 
nyersesége, amely hol a pillanat hatása alatt, hol a stílushumor szándékával 
jelentkezik nála. Mondatainak fegyelmét Pázmány skolasztikus nevelésű lel
kére vezeti viasza; a barokk jelleget «a nagy gazdagságban is uralkodó, 
minden részletet egy főszempontnak alárendelő szuverén szerkezeti egy
ségben» jelöli meg; de ezzel a jelleggel kapcsolja össze a dekoráció szándékát 
is, sőt nyers realitásának okát is ebben sejti. Elsőnek veszi észre a bibliai 
motívumok uralkodását, néha már túlburjánzását, és finom megkülönbözte
téssel az itt érezhető magyar biblia-hangot elkülöníti a Vulgata hangjától. 
Pázmány stílusában egyéninek valtja a láttatás művészetét; példákban emeli 
elénk az érzéki erő szembetűnő jelentkezését, és arra a megállapításra jut, 
hogy Pázmány «valójában nem elvontan, hanem eidetikusan, képekben látja 
a valóságot,» Stílusában benső élet van: «valami mozgás, a kellemes élénk
ségnek egy neme fog meg bennünket, ha mondatait olvassuk.» Erre vezetnek 
élénk fordulatai, a külső és belső drámaiság jelentkezése, a páratlan válto
zatosság. Végül kiemeli Pázmány stílusának akusztikai tökéletességét: a 
közmondás zenéjére emlékeztető hangzatosságát, páros hullámzású mondat
ritmusát, ennek hármasízüvé épülését, kétféle körmondatát, az egyszerű 
füzésüt és a művészivé emelkedőt. Pázmány prózájának történeti jelentőségét 
tehát abban látja, hogy Pázmány a magyar irodalomban az első tudatos 
nyelvmüvész. Ennek igazolásául egybeveti Pázmány stílusát az előző magyar 
prózával; úgy látja, hogy amazok a stílus szempontjából valamennyien natu
ralisták, tudós módra akarnak szólni, s ezért írásuk papirosízü; még a 
legjobbaknál is a stílus egyenetlen, ötletszerű, nem egyöntetű; nincs bennük 
szabatosság, hiányzik a zene. Pázmány tehát nem az irodalmi nyelvet, 
hanem a művészi stílust teremtette meg. 

Rövid ismertetésünk is meg tudja talán világítani Sik Sándor könyvének 
értékét; az adatokban gazdag tudós mellett a szónok és stílmüvész finom 
műhelyismerete teszi azt Pázmány méltó arcképévé. 

ALSZEGHY ZSOLT 
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Gróf Zrínyi Miklós prózai munkái. Sajtó alá rendezte, bevezetéssel 
és magyarázatokkal ellátta Marko Árpád. Budapest, a Magyar Szemle Tár
saság kiadása, 1939. 8-r. 380 1. 

Zrínyi prózai munkáinak eddig két összefoglaló kiadása jelent meg. 
Az egyik (1853) az Újabb nemzeti könyvtár IV. kötetéül Kazinczy Gábor és 
Toldy Ferenc gondozásával; a másik Hadtudományi munkái címmel 1891-ben 
a M. T. Akadémia kiadásában, ezt Rónai Horváth Jenő rendezte sajtó 
alá. A két kiadás már a háború előtt sem volt könyvárusi forgalomban. 
Méltán készült tehát két legilletékesebb irodalmi fórumunk : a M. Tud. Aka
démia és a Kisfaludy-Társaság Zrínyi munkáinak új kiadására. Az Akadémia 
Négyesynek még 1914-ben tett indítványára a levelezést és okmánytárat is 
felölelő, teljes kritikai kiadást tervezett ; a rossz gazdasági viszonyok miatt 
tervét nem válthatta valóra. A Kisfaludy-Társaság 1914-ben megindított 
Nemzeti könyvtárénak már első sorozatában közzétette Zrínyi költői műveit 
(ez a kötet Négyesynek példaszerűen gondos és szép munkája volt), s elő
készítette a prózai munkák kiadását is. Négyesy a világháború folyamán 
foglalkozott a második kötet anyagával és munkáját 1920. március 1-én 
(rendes tagsági székfoglalóul) sajtókészen bemutatta a M. Tud. Akadémia I. 
osztályában. Beszámolója megjelent a Budapesti Szemlében és számot ad 
arról a nagyszerű műhelymunkáról, amellyel a kötet készült. Pénzünk érté
kének bekövetkezett zuhanása a Kisfaludy-Társaságot is elütötte a N. K. 
további sorozatainak kiadásától.1 Az I. kötetről (Költői művek) Beöthy Zsolt 
mondta el, hogy vele «külföldön is igen kevés kritikai klasszikus kiadás 
állja ki a versenyt«. A Budapesti Szemlében megjelent székfoglaló a bizony
sága, hogy a prózai munkák kiadása is milyen finom szövegkritikával, gondos 
magyarázatokkal, mintaszerű forráskutatással készült, s milyen nagy kár az 
irodalomtudományra, hogy máig sem láthatott napvilágot. Csak szöveg
helyesbítései és az idézetek felkutatott forrásai is sok félreértett részletnek 
adták meg a helyes értelmét. 

Amennyire fájlaljuk, hogy Négyesy kötete nem jelent meg, annyira 
örvendetes, hogy a Magyar Szemle Társaság elhatározta a prózai munkák 
közrebocsátását. A munka szerkesztőjének, Markó Árpádnak, más a célkitűzése, 
mint Négyesyé volt: «a mai magyar közönség lelkéhez», akarja Zrínyit köze
lebb vinni «olyan alakban, hogy azt a mai magyar olvasó könnyen megérti 
és szívesen olvassa». Elsősorban tehát a nagyközönségnek szóló, népszerű 
kiadásra törekedett, s bár nem minden szempontjával értünk egyet, eleve 
megmondjuk, hosy tiszteletreméltó, fáradságos és igen derék munkát végzett. 
Szembe kell szállnunk avval a véleményével, hogy Négyesy könyvének 
alapossága miatt «— minden egyéb kiválósága mellett — ugyanaz a hibája 
lett volna, amit Rónai Horváthnál is kifogásolhatunk, hogy t. i. túlságosan 
belemerülve a szöveg magyarázásába, a munka olvasását fárasztóvá tette 
volna, mert a sok jegyzet, főleg pedig a szavak, kifejezések nyelvészeti bon
colgatása [?!] eltereli a figyelmet a munka lényegétől». Rónai Horváth Jenő 

1 Négyesy tehát nem «hagyta abba», mint Markó gondolta, a kötet meg
írását ; elkészült vele, csak kiadására nem került mód. 
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munkája tudományos célból, szakemberek számára készült s igen helyesen, 
kitért a szövegváltozatokra is. A Kisfaludy-Társaság is tudományos apparátussal 
kívánta a Nemzeti könyvtár köteteinek szerkesztését. Idegen idézetek forrá
sának földerítése s evvel a szöveg helyesebb megéitése még nem «nyelvészeti 
boncolgatás», s a kötet végén bőségesebben adott jegyzetek nem teszik 
fárasztóbbá a szöveg olvasását annak, aki csak Zrínyit akarja olvasni: a 
Nemzeti könyvtár is elöl épen úgy a szöveget adta volna s Zrínyit «magát 
hagyta volna beszélni», mint Markó. Viszont épen mert nagyközönségről 
van szó, Zrínyi megértéséhez igenis kell a jegyzet s több jegyzet, mint 
Markónál van: pl. a fidenatusokról művelt olvasónak sem kell tudnia, hogy 
Fidenae szabin város volt, a szöveget pedig Négyesy helyesen olvasta 
Fidenasnak. (5. centuria). Egy szó a jegyzetben megmondhatná ezt, mint 
ahogyan megmondhatná, ki volt Torstenson vagy Tacfarinas. Szükségesebb 
volna, mint pl. hogy «Zrínyi Attilát tartotta Magyarország megalapítójának.»1 

Pusztán ez az egy (véleményem szerint nem szerencsés) elvi különbség vá
lasztja el Markó kiadványát Rónai Horváth Jenőétől és Négyesy kiadásának 
szempontjaitól. 

Kétségtelen, hogy Markó a szövegek megválogatásában és a szöveg
kiadásban helyes megfontolással és kellő gonddal járt el. A Toldy-kiadás 
voltaképen a Bónis-kéziratot adta, annak eredeti rendjében. Horváth a müvek 
jelentősége szerint az Áfiumon kezdte s a Kis tractáva.1 végezte. Markó 
Árpád nagyon jól tette, hogy helyreállította az időrendet, s ezáltal a Tracta 
és a Vitéz hadnagy természetszerűen kerültek egymás mellé és adják össze
fogó képét Zrínyi tervezett nagy hadtudományi munkájának, amelynek méltó 
folytatása a Mátyás királyban kifejtett gondolatkör az önálló hadseregről. 
Miként valamennyi kiadó, Markó is a Bónis-kéziratot veszi alapul: Négyesy 
meg is mondja, hogy az Áfium kivételével a többi munkánál nem is tehetni 
mást, mert a többi kézirat csak ennek másolata. Szövegközlése gondos. 
Szemmel láthatóan figyelemmel van azokra a helyesbítésekre, amelyeket 
Négyesy a Szemlében közölt s ezeket fel is használja. 

Itt említem meg a Mátyás királynak egy érdekes helyét, amely Hunyady 
Jánosnak Zsigmondtól való törvénytelen származásáról szólva, a Toldy- és 
Horváth-kiadásban így hangzott: «Ha így volna is, nem volna mind ebben 
mit szégyenleni. Nagy Sándor ugyan bánta hogy Fülep király fiának mondják 
vala, inkább akarta rendetlen Lycaeus Jupiter fiának mondattatni, hogysem 
igaz házasságból szállani.» Már Rónai-Horváth Jenő megjegyezte, hogy Jupiter 
Lycaeus nincsen, a lyciaiak Apollót tisztelték (innen a lyceum elnevezés). 
Négyesy tehát megvizsgálta a kéziratot s ott Lincanist talált. Ezt elírásnak 
vette s Latricanust sejtett mögötte. Markó Árpád elfogadja a Lincanist s 
így közli. Egy barátom volt szíves figyelmemet felhívni a helyes olvasásra, 
amelyre Markó sem eszmélt: «inkább akarta rendetlen lineán is Jupiter 
fiának mondattatni, hogysem igaz házasságból szállani». 

1 Milyen szép pl. Négyesy észrevétele, hogy a «Coelo tegitur, qui non 
habet urnám», (52. centuria) Lucanus-idézet (VII. 829.) s példája Zrínyinek: 
«Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó.» S mennyire Zrínyi dicsérete, hogy 
a magyar szebb, mint példája. 



KÖNYVISMERTETÉS 189 

Nagyon ügyes Márkónak az a módszere, hogy a Zrínyi szövegeit tarkító 
rövidebb latin idézeteket zárójelben mindjárt megpótolja fordításukkal; a 
hosszabb latin szövegeket ellenben hátul, külön jegyzetcsoportba teszi át s 
a szövegben, szintén zárójelben, fordításukkal helyettesíti. A fordítások zama
tosak, magyarosak és sokkal tömörebbek, mint Rónai-Horváthéi. Egy-egy 
hiba persze akad köztük. PL Fumo saturewtur: füsttel telnek meg; 
et quae non fecimus ipsi: mindazok, akik nem tőlem származnak (!). Ezek 
azonban nyilván csak elírások s a szöveg szépségét, magyarságát nem 
zavarják. 

A szép kiadáshoz" méltók a bevezető részek is. Markó jól megírt, rövidre 
fogott áttekintését âdja a költő életének, hadvezéri és írói működésének, 
majd a Zrínyi-irodalomnak. Az Összes prózai munkák elé írt bevezetésében 
szól a kiadásokról és a kéziratokról,1 de azonkívül világos, érdekes beveze
téssel ismerteti az egyes munkákat is. Befejezésül megokolja, hogy miért 
nem közli a Siralmas panaszt és az ú. n. Ráday-emlékiratot : végképen két
ségbevonja (helyesen) Zrínyi szerzőségét. A négy nagyobb munkán kívül 
leveleket is közöl — ez a kiadás először. Köztük van a II. Rákóczi Györgyhöz 
intézett emlékirat a nádorság kérdéséről (amely Négyesy kiadásának is része 
lett volna) s még 11 levél, közöttük két kiadatlan is. (A többit Széchy életrajzából 
vette.) Kár, hogy csak ennyi ; s ha már mind nem adhatta, legalább az eddig 
előkerültek pontos jegyzékének összeállításával szolgálatot tett volna a 
kutatóknak. — A munkát szép illusztrációk díszítik. Közülük a legérdekesebb 
Zrínyinek egy eddig ismeretlen arcképe, amely Markó tulajdonában van; a 
kereten olvasható német vers — két stiófa — azért érdemel figyelmet, mert 
még Zrínyi életében a költőt dicsőítő, eddig ismeretlen költemény ; szerzője, 
Quirinus Moscherosch hanaui lelkész, valószinüleg a Philander von Sittewaft 
híres szerzőjének a fia. 

GÁLOS REZSŐ. 

Brisits Frigyes: A XIX. század első fele. (A magyar irodalom tör
ténete, V-ik kötet.) Budapest, Szent István Társulat, 193Ó! 8-r. 3801. 

Amikor Alszeghy Zsolt szerkesztésében megindult ez a sorozat, amelynek 
kimondott célja az volt, hogy katolikus szellemű irodalomtörténetet adjon 
az érdeklődők kezébe, sokan kételkedve fogadták a vállalkozás lehetőségét. 
Brisits most megjelent kötete nemcsak azért oszlat el minden kétséget, mert 
a kötet majdnem egyharmad részében a XIX. század első felének katolikus 
irodalmi próbálkozásaival foglalkozik, hanem azért is, mert egész irodalmi 
felfogása és írói egyénisége levezethető a katolikus világnézetből. 

Brisits könyve tulaj donképen lényege szerint szellemtörténet. Szellemi 
értékeket keres minden korban, a klasszicizmustól a romantikáig, azaz az 
új stílus, a népiesség, realizmus kezdetéig, és minden írói egyéniségben. Mindezt 
megelőzi a XVTII. század történelmének néhány mozzanata (Bessenyei 
deákosok), ezek készítik elő Kazinczy klasszicizmusát. Jó szemmel látja 

1 Kissé különös, «hogy egy, a XVIII. század végén Debrecenben élt 
Varjas János nevű tanár»-nak emlegeti a hírhedt versszerzőt. 
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meg a magyar irodalom különválását az addig kizárólagosan uralkodó 
vallásos műveltségtől. Nehéz kiválasztani Kazinczy-jellemképébÖl a leg
szembetűnőbb vonásokat. De azért említsük meg, hogy Brisits hangsúlyozza 
először Kazinczy elsőségét a világnézet-alkotásban a magyar irodalom 
folyamán: ez is hozzátartozik a klasszikus írók arcához. 

A nyelvújítás harcának ismertetése után a romantikus ízlés hódítását 
ismerteti. Brisits irodalmi romantikánk leglényegesebb vonásának a nemzeti 
múlt felidézését tartja — ebben látja az ellentétet a klasszicizmussal, amely 
inkább racionális, elképzelt rend felé törekszik. Az a fejezet, amelyben 
Vörösmarty Mihállyal foglalkozik, A romantikus egész magyar címet kapta. 
Ebből is látszik, hogy a korszak legkülönb alakjának Vörösmartyt tartja. Ha 
a könyv elolvasása után visszagondolunk erre a fejezetre, talán itt zeng 
legszebben Brisits stílusa, de érdekes, hogy aránylag itt legkevésbbé meg
lepőek gondolatai. Lehet, hogy Vörösmarty leikének gazdagsága zavarta meg. 
Végeredményben Vörösmartyról Brisitstöl többet vártunk, hisszük, hogy 
meg is kapjuk. (Közben akad egy-egy szép részlet, ilyen p. o. a Szózat elemzése.) 

A könyv harmadik részének legkiemelkedőbb alakja Petőfi. Találó, amit 
optimizmusáról, korlátlan életöröméről, minden problémát megoldó rajongá
sáról ír. 

Brisits könyve hosszú évek sok tanulmányának, részletekbe elmélyedő 
munkájának eredménye. Meglepő például, hogy milyen alaposan ismeri 
Kazinczy levelezését. Úgyszólván egyetlen már olvasott idézetet sem talál 
meg az olvasó ebben a könyvben, de cserébe kap néhány újat, s ezek 
mindig meglepőek, érdekesek. Vörösmarty után az idézetek, sajnos, ritkulnak. 

A. szerző nagy műveltsége és finom ízlése filozófiai érdeklődéssel 
párosul, s ez teszi különösen alkalmassá ilyen szellemtörténeti összefogla
lásra. Módszere körülbelül az, hogy egyetlen gondolatban iparkodik meg
fogalmazni a korok és egyéniségek lényegét. Néha ezt a középponti gondo
latot végigvezeti az író minden jellemvonásán, néha azonban homályos 
marad egy-egy részlet összefüggése a maggal. Sikerült ilyen szempontból 
Petőfi jellemzése, kevésbbé Kazinczyé vagy Kölcseyé. 

A katolicizmus és az irodalomtörténet összefüggését a szerző a legké
nyesebb felfogás számára is mintaszerűen oldja meg. Az irodalomtörténetben 
katolicizmusa ott nyilvánul meg, hogy állandóan érdeklődik legmagasabb 
lelki és erkölcsi értékek iránt. Amikor különleges katolikus irodalomról 
beszél, a hasonló meggyőződés nem szállíttatja le vele a kritika mértékét 
hanem ugyanolyan szigorúan bírál, mint a többi fejezetben a legnagyob
bakat. Bokonszenvét ezek iránt a kísérletek iránt nem titkolja el, de épen 
ez a nyíltság a természetes. 

Külön kell megemlékeznünk Brisits egyik legegyénibb tulajdonáról, 
stílusáról. Minden mondatán látszik, hogy számára az írás nem mindennapi 
kenyér, hanem ünnep. Valamilyen felhevült lelkiállapot vezetheti tollát, 
amely sokszor remek szónoki fordulatokat, költői képeket, máskor nehezen 
érthető mondatokat ad tollára. Bitkán olvas az ember olyan költői sorokat, 
amilyenekkel Vörösmarty fiatalságáról beszél : «Nevelői szobájába vissza
vonulva, belső érzékenységétől izgatva magasabb, egyetemesebb kilátással 
tekintett ki magából. Ha úgy visszagondolunk száz évre, hány ilyen kis 
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szobája, hány ilyen látomásos ablaka volt ékkor a magyar literaturának ! 
Milyen csalódottan, csüggedten és diszbarmonikusan tekintett ki magára 
borulása esti árnyékaitól bevont niklai ablakán Berzsenyi ! Milyen kínba 
kerülhetett Csekén Kölcs?ynek magagyötrő érzékenységével, eszmériyiségénefc 
másvilági fényt tükröző ablakán keresztül nézni azt a magyarságot, amely 
már ,névben él csak, többé nincs jelen'. Mennyi illúzió világított abból az 
ablakból, amelyből Kisfaludy Sándor a balatoni hegyeken a magyar nemesség 
regéinek aranyló időit látta felgyulladni ! Mennyi hevülő és hevítő rajongás 
égett Széphalom ablakaiban, amelyekből Kazinczy égy új magyar kelet 
virradó világosságát lövelte ki az elmaradt magyar szellemi életre. Volt-e 
valaki, aki arra gondolt, hogy miközben e kis magyar ablakokban, az iro
dalom elhalkuló mécsese mellett virrasztott s virradott meg a nemzeti 
öntudat, itt, ezen a csendes börzsönyi pusztán, hasonlóan a természet rejtett, 
Ősi erőihez, melyekről soká senki sem tud, egy újfajta géniusz készül, aki 
majd a ,vak magyar mélységeket felveri szavával?'» 

Ezekből a sorokból is látszik, hogy itt az adatait közölni vágyó tudós 
küszködik a költő nagyszerű látomásával. A látomás sodró ereje nagy, de az 
értelem mégis biztos kézzel helyezi el megfelelő helyen a szükséges iroda
lomtörténeti közléseket : az egyensúly tehát megvan. Azonban találunk Brisits 
könyvében olyan mondatokat is, amelyeket csak a költő képzelete idéz fel, 
és amelyekben az összesürített kép csak többszöri olvasás után engedi 
megérteni a benne rejlő gondolatot: «Vörösmarty összeomlásában úgy hat, 
mint a maga lenyugvó napsugarait a halál koszorújaként homlokára tüzö s 
elbukó magyar Apolló.» 

Azonban nem szabad így befejeznünk bírálatot Brisits könyvéről. Nagy 
gonddal, sok munkával és szeretettel készült gondolatébresztő összefoglalás 
ez — kétségkívül a sorozat egyik legsikerültebb része marad. 

FÁBIÁN ISTVÁN 

Doktor i é r t e k e z é s e k 1 9 3 7 — 3 8 - b a n . 
6. Vajda Bona: Batsányi János és Baumberg Gabriella. I. r. 1799— 

1809. Budapest, 1938. 8-r. 124 1. 
Batsányinak és feleségének, az ünnepelt bécsi költönönek levelezését 

az osztrák belügyminisztérium levéltárában először Horánszky Lajos kutatta 
föl. Bacsányi János és kora c. 1907-ben megjelent munkájában, amely 
különösen a Napoleon-féle kiáltvány dolgában tisztázta Batsányi szerepét, e 
levelekből is sok részletet közölt magyar fordításban. Vajda Ilona doktori 
értekezése tehát ahhoz, amit Batsányiról tudtunk, kevés újat tárhat föl. 
Az érzelmes korra jellemző, irodalmi szépségre törekvő, egészen szubjektív 
levelek, szerelmi áradozások, egyébként is inkább stílusukkal, mint tartal
mukkal érdekesek. Vajda Ilona a levelek előtt, amelyeket most rendre, betű
híven közöl, ismerteti azok rövid tartalmát; a bevezetésben Pichler Karoli
nának és Gabriellának barátságát világítja meg új színekkel és rámutat, hogy 
a szabadkőműveseknek jelentékeny részük volt Batsányi pályájának alakulá
sában. A befejező rész Batsányinak és Ilosvay Krisztinának — Kazinczy 
«Tini»-jének — szerelmét mondja el Kazinczy levelezése alapján. 
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7. Janovszky Antal: Horatius hatása a magyar költészetre és magyar 
fordítói. Budapest, a szerző kiadása, év n. (1938), 8-r. 58 1. 

Horatiusnak költészetünkre gyakorolt hatását egyetemességében máig 
sem foglalta össze áttekinthetően senki. Egy-egy költőnk «horatianizmusáről» 
sok dolgozat szól; Janovszky doktori értekezése szerény célkitűzéssel ezeknek 
eredményeit veszi számba és törekvő munkával csoportosítja a fordításokat, 
az átdolgozásokat és Horatius hatását a deákosokra, megmutatja néhány 
példával Horatius eszméinek nyomait költészetünkben. Mindez azonban csak 
felsorolásszerü, komolyabb követelést nem elégíthet ki. Nagyon hiányos a 
dolgozat, s magyar költőink szerint rendezve sem mélyed el a hatás vizs
gálatában : néhány párhuzam önmagában nem mond semmit. Nem esik szó 
XVI1L századi több hozzáíérhető kéziratos fordításról, a szerző nem ösmeri 
Kresznerics Ferenc fordításait (a nevét sem olvassuk), nem beszél arról a 
feltűnő hatásról, amely Vörösmarty ifjúkori költeményein érzik, a modern 
fordítások sorát pedig az 1917. évvel befejezi. (Kőrös Endre szép átültetései 
1934-ben jelentek meg.) Naiv dolog azt mondani, hogy Ráday Gedeonnál 
«Horatius költészetének csak futó ismerete érzik», vagy hogy Csengery János 
«mennyire ismeri a nyelvet, melyből fordít.» 

8. Gács B. Emílián : Szoszna Demeter György kéziratos énekeskönyve 
1714—1715. Pannonhalma, 1938. 8-r. 109 1. 

. Szoszna Demeter énekeskönyvéről eddig csak futólagos ismereteink 
voltak. Zoítvány Irén érdemlegesebb ismertetése a bencés-rend történetében 
az énekek pontos jegyzékét közölte ugyan, de hangsúlyozta egy behatóbb 
tanulmányozás szükségességét. Igaza volt. Kisszámú kat. énekeskönyvünk 
között ez a leggazdagabb, legterjedelmesebb, majd 900 lapon több mint 400 
magyar ének van benne. Gács Emilián tehát érdemes tárgyat választott; 
feladatának derekasan meg is felelt, alapos és teljes munkát végzett. Az 
énekeskönyv szerkesztőjének személye — nem az ö hibájából — továbbra 
is homályban marad ugyan — csak annyi bizonyos, hogy Szoszna 1714—15-ben 
Pannonhalmán élt, de nem tudni, bencés volt-e, vagy a rendnek talán világi 
orgonistája, följegyzés róla nincs — munkájának értékét azonban ez nem 
csökkenti. Gács dolgozata pontosan megállapítja az énekek forrásait (részben 
protestáns énekeskönyvekből is), felsorolja azokat, amelyek ismeretlen for
rásokból kerültek a gyűjteménybe, végül megállapítja a kötetnek sajátos, 
olyan anyagát, amely részben csak itt és utóbb sem található sehol másutt. 
Érdekes, hogy a megjelölhető fordítóknak alig több mint fele katolikus. 
Irodalomtörténeti szempontból legnevezetesebb fejezete a Boldogasszony 
anyánk kezdetű régi ének változataival foglalkozik, amelyeknek legelső elő
fordulása a Szoszna-kéziraté. Gács valószínűvé teszi, hogy a szép költemény 
Pannonhalmán 1710—1734-, de valószínűleg 1710—1720 között készült és 
Lancsics Bonifác bencés alkotása. A dicséretreméltó doktori értekezés füg_ 
geléke közli annak a 22 éneknek szövegét, amely csak Szoszna kéziratában, 
vagy nála először fordul elő. 

9. Fagqyas Jolán : Vörösmarty pesszimizmusa. Pécs, a szerző kiadása, 
1938. 8-r. 41 L 

Vörösmarty költészetének mélyebb megértéséhez tartozik peszimizmusá-
nak ismerete. Lelki adottsága volt ez a világnézet s ennek psychologiai alakú-
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fását keresi ez az alapos és szépen megírt doktori értekezés. A pesszimistában 
tudatos az emberben élő ellentét: Vörösmartyban egy szűk életkörre szorított 
én a végtelenség vágyával birkózik, egy belső, önelégületlen nyugtalanság 
az örök harmónia keresésével. Veleszületett hajlamát a korhangalat, sze
relme, a haza sorsa egyformán sodorják a sötétenlátó világnézet felé, erősíti 
a szentimentális és romantikus irodalmi áramlatokkal való találkozása, majd 
az ossianizmus, mígnem 1827 Körül kiérlelődik az : a Csongor és Tünde részlete i 
után születik a Két szomszédvár, majd a drámák véres és keserű, majdnem 
szörnyű hangulata. Ekkoriban már s ettől fogva egész életfilozófiája pesszi
mista. Csak rövid enyhület házaséletének boldogsága s talán Széchenyi 
alkotásai öntik lelkébe a «tehetetlen kor» múlásának reményét. Mintha a 
mindig szubjektív érzelem feloldódnék, mikor a nemzeti kollektivumba merül, 
a Szózatban, majd a Fóti dalban már csak lehetőség a «nagyszerű halál», 
már az is lehet, hogy «leküzdjük Észak rémes árnyait,» de az Emberekben, 
az Előszóban a rövid pihenésre jutott érzés ismét viharosan elborul (Nincsen 
remény...) s a Vén cigány egy összeomlott ország és egy összeroppant 
lélek keserű víziója. A vágyott örökkévalóságot már csak a teljes pusztu
lásban tudta látni, azon a «kietlen tájon», amelyen káprázatos tündérjátékában 
az Éj hirdeti, hogy nincsen más,, csak a sötétség és a semmi. Ezt a lélek
tani átalakulást Faggyas dolgozata Vörösmarty irodalmi alkotásain át lépés
ről-lépésre mutatja meg. Komoly dolgozatának szép stílusát külön meg kell 
dicsérnünk. Tr y? 

KEREKES KMIL. 

«Leg jobb m a g y a r k ö l t ő k » m ű f o r d í t á s a i . 

Az IK. ezévi első füzete ismertetve Az asszimiláció kora a magyar 
irodalomban c. könyvemet, idézi a következő mondatomat: «A nyugat 
világa talán még Kazinczy idejében sem tört be olyan elemi erővel 
a magyar szellemi életbe, mint a század végén. Legjobb íróink a világiro
dalom klasszikus alkotásaiba mélyedtek el és eredeti munkák helyett, for
dításokat adtak.» Ehhez a mondathoz a szerkesztő csillag alatt a követ
kező megjegyzést fűzi : «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 Szabolcska Mihály? Vagy Kiss József és Palágyi Lajos?» E 
kérdés és ez a tisztes névsor egy napilapban talán megiévesztöleg hatna, de 
nem hiszem, hogy egy tudományos irodalomtörténeti folyóirat olvasóiban 
az én állításom helyessége felől (amelyet könyvemben példákkal is alátá
masztok) kétségeket ébreszthetne. Magyar olvasó előtt azt is felesleges ma
gyaráznom, hogy a «legjobb íróink» kifejezés nem kirekesztő, hanem partitiv 
értelmű. Mivel azonban a kérdés hozzám van intézve és a szerkesztő úr 
nyilván felvilágosítást vár, sietek azt készséggel megadni.1 

1 Könyvem visszhangiával — tisztán elvi szempontból — egy legkö
zelebb megjelenő tanulmányomban részletesen fogok foglalkozni. A szerkesztő 
úr iránti tiszteletem késztet arra, hogy az általa felvetett kérdésre — noha 
az könyvemet érdemben nem érinti — itt külön válaszoljak. 
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1863—1883-ban jelélenteti meg a Kisfaludy-Társaság 12 kötetben a 
teljes Molière-^. A fordítók Arany László, Bérezik Árpád, Csiky Gergely, 
Győry Vilmos, Lévay József, Szász Károly és Váradi Antal. 1868—1876-ban 
jelenik meg ugyancsak a Kisf.-T. gondozásában a teljes magyar Shakespeare 
19 kötetben. A'fordítók közt a századvégi magyar irodalom legértékesebb 
nevei szerepelnek. Ez csak két kiemelkedő példa a sok közül. Szász 
Károlyt bizonyára felesleges külön is említenem, a Nibelungenlied, Dante, 
stb., stb. fordítója erre nem szorul rá. Köztudomású az is, hogy Lévay Jó
zsef fo rdította magyarra Burnst, Kozma Andor Goethe Faust]éX, Ábrányi 
Emil Byron Don Jüanját és Manfréd]èt. Csiky Gergelynek köszönhetjük a 
magyar Sophoklest és Plautust, Arany Jánosnak Aristophanest. Győry Vilmos 
Calderont és Cervantest Ültette át, Baksay Sándor Homerost, Endrődi Sándor 
Heinét tolmácsolta, Rákosi Jenő pedig — Arany Lászlóval együtt — tevékeny 
részt vett a Shakespeare-fordításban. íme az én névsorom (amely nem tart 
igényt teljességre) : Arany János, Szász Károly, Lévay József, Baksay Sándor, 
Győry Vilmos, Ábrányi Emil, Rákosi Jenő, Bérezik Árpád, Várady Antal, 
Arany László, Csiky Gergely, Kozma Andor, Endrődi Sándor. A névsor 
díszessége, a fordított müvek száma és minősége .olyan nagyszabású mű
fordítói tevékenységről tanúskodik, amilyennek sem azelőtt nem volt, sem 
azóta nincs párja irodalmunkban. Többen a felsoroltak közül saját múzsájuk 
elhalkulásával főleg a fordításnak éltek, mint Szász Károly, Arany László, 
Győry Vilmos, mások éveken át pihentették lantjukat és közben elmélyedtek 
a külföldi klasszikusokba, mint a legnagyobb : Arany János, de a löbbiek 
közül is nem egynéhány, mint Lévay, Ábrányi, líákosi, Baksay. Vajon 
mindezeket a költőket a szerkesztő úr nem sorolja «legjobbjaink» közé? 
Alig hinném. De hát akkor — kérdem most már én — mire való volt a 
kérdés, mire való a gúny? 

FARKAS GYULA. 

Farkas Gyula okfejtése engem nem győzött meg a «századvég» 
legjobb költőinek kérdésében, sőt ha lett volna kétségem, nem értettem-e 
esetleg félre szavait, akkor ez a válasz minden aggodalmamat eloszlatta 
volna. A vita eldöntését nyugodtan rábízom az olvasókra : Farkas Gyula 
közli szószerint a kérdésemet, megadja rá a feleletet — állapítsa meg 
mindenki, melyikünknek van igaza. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 


