
KÖNYVISMERTETÉS. 
Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. 

I. kötet. Budapest, M. Tud. Akadémia, 1939. 8-r. 611. lap. 
Szinnyei Ferenc neve ma már fogalom : a tudósi lelkiismeretességet 

jelenti. A közvetlen forrásokból merített ismeretanyag «totális» teljessége 
tekintetében nemcsak felül nem múlja senki, hanem hozzáfogható is alig 
van valaki. írói munkásságának első időszakában Arany János volt kisebb-
nagyobb tanulmányainak főtárgya, azután belekezdett élete főművének, a 
mai értelemben vett magyar novella- és regénymüfaj történetének kidolgozá
sába. A két első kötet 1925—26-ban jelent meg, s a szabadságharcig ter
jedő korszakot ölelte fel ; anyagának áttanulmányozása tizenkét esztendőbe 
telt. A mostani munka még vaskosabb kötetekre fog terjedni, a megjelent 
I. kötet töhb mint 600 lap terjedelmű. 

Novella- és regényirodalmunk gyors és roppant arányú térhódítását 
mutatja, hogy a szabadságharc utáni egy évtized termése 98 regényből 
(219 kötetben) és több mint 2600 novellából áll! Szinnyei ezeket egytől-
egyig elolvasta, s nem kiszakítva őket a szellemi élet egyéb jelenségei közül, 
hanem az egykorú lapokba, folyóiratokba és egyéb időszaki kiadványokba 
való beágyazottságukban foglalkozik velük — az irodalmiság lényege és a 
történeti fejlődés szempontja ezt egyaránt meg is kívánja. 

Ennek az óriási anyagnak a kezelhetőség szempontjából való elrendezése 
magában véve is nagy feladat. Minél eredetibb ós mélyrehatóbb vizsgálati 
elv rostáját alkalmazza az ember, az anyag roppant tömegének annál nagyobb 
hányada hull ki mint érdektelen és fölösleges lim-lom : az átlagos, vagy az 
átlagon is alulmaradó tucat-munkák mindenik fajtájára száz meg száz példa 
nyüzsög előttünk, de egy-egy szempontunk szolgálatában egy-két példánál 
többre nem igen van szükségünk. Csakhogy valahányszor új szempontból, 
más-más összefüggésben akarjuk megfigyelni pl. egy-egy költői műfaj életét, 
nagyon fontos ránk nézve, hogy a szakszerű megrostálás rendkívül fáradsá
gos munkáját ne kelljen magunknak elvégeznünk, hiszen ez annyi időt, 
türelmet és különleges ismeretet követelne tőlünk, hogy inkább előre lemon
dunk új s esetleg termékeny szempontunk érvényesítéséről. Viszont aki 
önfeláldozó buzgósággal elvégzi ezt az évek hosszú során át tartó munkát, 
az méltán számíthat mindnyájunk hálájára, ha nem csupán a maga egyéni 
szempontjainak épen útjába eső egy-két bizonyító adatot és példát láttat 
velünk anyaggyüjtö eljárásának eredményrengetegéböl, hanem olyan kész
letet halmoz fel kitűnő áttekinthetöségü csoportokban, hogy azt közös 
kincsesbányául használhassák fel a legkülönfélébb szempontokat követő 
további kutatók vagy az egyszerűen csak érdeklődök. 
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így tett Szinnyei Ferenc már múltkori kétkötetes munkájában is, így 
tesz a mostaniban is. Egy-két helyen mentegetődzés-féíe sorokat olvasunk, 
pl. : «Áttekintésünk, ha egy kissé száraz és könyvészetszerü lesz is, szükséges, 
mert...» (163. lap). A hozzáértő olvasó ilyenkor szerelne tiltakozóan közbeszólni, 
•hiszen a legszárazabbnak látszó adat is bármelyik percben élettel telhetik meg 
és beszédes jelentőségűvé válhatik az irodalomtörténet szempontjai számára. 

A mostani vaskos kötet tulajdonképeni mondanivalóját^ két bevezető 
nagy fejezet előzi meg. Az egyik (1—ÍOO. 1.) az 1849 és 1859 közötti 
évtized politikai, társadalmi, közlekedési, művészeti, irodalmi viszonyairól 
rajzol vázlatosságában is gazdag érdekességü képet, a másik bevezető feje
zet pedig (101—146. 1.) azokról a politikai és szépirodalmi lapokról, folyó
iratokról, zsebkönyvekről, albumokról, naptárakról és egyéb időszaki vállalatok
ról ad bámulatosan pontos kimutatást, amelyek eredeti magyar regényeket 
vagy novellákat is közöltek a Bach-korszakban. 

Magából ennek az egyévtizednyi korszaknak magyar novella- és regény-
terméséből azok a munkák kerülnek sorra a most megjelent kötetben, 
.amelyek a romantika Európa-szerte divatos irodalmi áramlatába tartoznak 
és tárgyukat a múlt időkből veszik : 44 regény és mintegy hetedfélszáz novella. 

Nagyon helyes Szinnyeinek az a szerkesztő eljárása, hogy a kiválóbb 
tehetségű írók egyéniségét és működését nem darabolja szét az irodalmi 
áramlatok vagy a tárgyválasztás különfélesége alapján. Már a múltkori két
kötetes munkájában is egységes, teljes arcképeket rajzolt a jelentősebb 
•írókról; így tesz most is. Kemény Zsigmond ebben a kötetben még nem 
kerül sorra, mert az ő nagy egyénisége nem szorítható bele a romantika 
rovatába. Jósika Miklós novella- és regényírói működésének történeti szem
pontból fontosabb része a szabadságharc előtti időre esik, ott méltatta 
tehát Szinnyei is jelentőségének megfelelő terjedelemben ; a mostani kötetben 
-30 lapon rajzol egységes és teljes képet Jósika 1849 utáni írói munkásságáról. 

Az 1859-ig terjedő egy évtizednek tehát csak egy igazi nagy novella-
és regényírója marad, akinek tehetsége épen ekkor bontakozik ki teljes 
-értékében: Jókai. Csakugyan a róla szóló, harmadfélszáz lapnyi terjedelmű, 
nagyszabású, egységes tanulmány a kötet kimagasló része. Előbb néhány 
lapon tömör jellemzést kapunk a (francia) romantikáról, mert Jókait ösztö-
mös látásmódja is, ifjúkorának európai divata is ebbe az irodalmi áramlatba 
vonja. Majd Jókai kisebb-nagyobb müveinek utolérhetetlen alaposságú ismer
tetése után igen szép szintézisben állítja elénk Szinnyei a legnagyobb magyar 
mesemondónak írói egyéniségét, alkotó módját, müveinek esztétikai értéké^ 
működésének történelmi fontosságát. Sem Jókai müveit, sem a Jókairól 
-szóló irodalmat nem ismerheti jobban senki, mint Szinnyei; tanulmánya a 
legeredetibb, legalaposabb e nemű munkák közé tartozik, összefoglaló része 
>(353—417. 1.) pedig a legélvezetesebbek közé is. A Jókai-probléma nyugvó
pontra juttatása azonban, véleményünk szerint, Szinnyeinek sem sikerült : 
az ész és a szív szava nála sem tud zavartalan összhangba olvadni 
-egymással. De nem tudjuk megmondani, hol van a hiba. Igazat adunk 
szerzőnknek, mikor a megvesztegethetetlen kritika megállapításait szögezi 
le, helyeseljük Jókai érdemeinek meleg szeretettél való méltatását is ; végül 
azonban ugyanott érezzük magunkat, ahol eddig voltunk: a Gyulai-féle 
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szám-oszlopokat adogatjuk össze ma is, a végső összeg csak azért nagyobb 
a Gyulaiénál, mert a «meleg szeretet» új tételét iktatjuk az összeadandó-
pozitív és negatív előjelű szám-oszlopok alá. Csakhogy ennek az új tételnek 
a tudományos értékelésben való szerepe nem egészen tisztázott jogosult-
ságú, s Szinnyei felülmúlhatatlanul exakt módszerétől el is üt egy kissé 
ez a lírai elem. Mikor azt hangoztatja, hogy Jókaitól mint vérbeli romantikus 
írótól csak romantikus értelemben vett valószínűséget van jogunk kívánni : 
úgy véli, hogy ezzel a megállapítással a Gyulai kritikusi gyakorlatának is 
rátapint egy gyönge oldalára; pedig hogy Gyulai a jellegzetesen romantikus 
költészet értékeit is igazságosan tudta méltányolni, eléggé bizonyítja Shakespeare 
iránta hódolata . . . Ha Jókai-revízióra szükség van — de ez egyáltalában nem. 
bizonyos — az csak valami gyökeresen újszerű Jókai-szemléletből vagy 
regény-szemléletből sarjadhat ki. 

Könyvünk részié tes ismertetésére, sajnos, nincs terünk. Minél részletezőbb 
lehetne a beszámolónk, annál nyilvánvalóbbá válnék Szinnyei munkájának, 
megbecsülhetetlen hasznossága. ZsiGMOND FERENC. 

Szász Károly: A magyar dráma története. A M. T. Akadémia támoga
tásával. Budapest, Franklin'Társulat, 1939. 8-r. 352. 1. 

Ez a negyedfélszáz lapra terjedő munka a magyar dráma történetét a 
legrégibb időktől a Nemzeti Színház első száz esztendejének leteltéig öleli fel. 
Természetes, hogy a hatalmas anyagot a szerző nem tárgyalhatja minden 
vonatkozásra kiterjedő részletességgel. Szász Károly igen helyesen a nagyobb 
jelentőségű műveket teljességre törekvőén taglalja, a többiekre futó pillan
tásokat vet, s velük kapcsolatban megelégszik egy-két világos értékítéletet 
tartalmazó mondattal. 

A könyv nagyon használható áttekintés. Afféle megbízható kalauz a 
magyar dráma zegzugos területén. Csoportosítása, felosztása világos. Stílusa is 
a főcélhoz alkalmazkodik. Nem törekszik különösebb ékességre, nem akar elmés 
fordulatokkal elkápráztatni, hanem megelégszik az egyszerű közvetlenséggel. 

Szász Károly értékmegállapításai a legtöbb ponton helytállóak és tudo
mányos biztos ságúak. Nem osztozunk azonban Kisfaludy Károly Ír éneiének: 
túlságos magasztatásában («E szép és hatásos darabban alig van kifogásolni 
való . . . A magyar drámaírás ez értékes gyöngye...» 4:2.—43. 1.); nem tudjuk 
elfogadni, hogy az Éljen az egyenlőség! «szatírája nem nagyon erőteljes» 
87. ].); Bartók Lajos Thurán Annájának értékeléséből (296. 1.) pedig 
hiányzik az a megállapítás, hogy azok közé a ritka történeti darabok közé 
tartozik, amelyek a városi életből merítik tárgyukat. 

A szerzőnek egyébként lelkiismeretes adatai közé becsúszott egy pár 
megigazítani való tévedés. így például nem tudjuk, miért tér vissza Szász 
Károly ahhoz a megállapításhoz, hogj Bánk bán 1834-ben Kolozsvárott került 
először színpadra (68. L), amikor pedig az 1833-as kassai előadás szinlapja körül
belül két évtizede már ismerős. Szigligeti Ede Török Jánosa. 1871-ben, nem pedig 
1856-ban került bemutatásra (112. 1.). Somló Sándorról nehéz elhinni, hogy 
11 esztendős korában pályadíjat nyert (241. 1.); ez lehet egyébként sajtóhiba is.. 

Egy-két fontosabb külföldi hatás megemlítése hiányzik a könyvből. 
Gaal József A király Ludason című vígjátékával kapcsolatban kár volt 
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mellőzni Marivaux befolyását (77.1.); a Csongor és Tündéről szóló részben nincsen 
meg a spanyol hatás kimutatása (81—82. 1.); Szigligeti Ede Trőnkeresöjén 
is könnyen szembeötlik Schiller és Shakespeare hatása (117.—119. 1.) ; Rákosi 
Jenő Fekete hajó című operettjével kapcsolatban is szólni lehetett volna 
mint ötletindítékröl Shakespeare Perikleséröl (175.1.). 

Jelentéktelenebb daraboknak kifelejtését vagy szándékos mellőzését 
természetesen nem róhatjuk fel hibájául az ilyenfajta összefoglaló munkának 
Addig azonban mindenesetre kár volt a szerénységben a drámatörténetíró 
JSzász Károlynak elmennie, hogy a drámaíró legifj. Szász Károlyt mellőzze 

GALAMB SÁNDOR. 

Badics Ferenc: Gyöngyösi István élete és költészete. Budapest, a 
Gyöngyösi István Társaság kiadása, 1939. N. 8-r. 26é 1. . 

Badics Ferenc posthumus munkája rendszeres feldolgozása azoknak 
az eredményeknek, amelyekre elhunyt tudósunk Gyöngyösi életrajzi ada
tainak és költői müveinek szentelt, majd három évtizedes kutatásaival jutott* 

Az irodalomtörténetnek a XIX. században Gyöngyösiről igen hiányos 
•és zavaros ismeretei voltak. Arany János az írói arcképekben (1863) még 
arról panaszkodik, hogy «Gyöngyösi benső életéről, költői fejlődéséről, magán 
jelleme s viszonyai felől alig tudunk többet a semminél.» A hetvenes évek 
történeti kutatásai nyomán (Thaly, Pauler, Deák Farkas) kezdett ugyan 
oszladozni a költő életére boruló homály, de még az új század küszöbén 
meginduló és szerencsésebb levéltári kutatások is (Nagy Iván, Csűrös Ferenc, 
Gyöngyösy László) sok mindent tisztázatlanul hagytak. Gyöngyösy kutatott 
a legnagyobb buzgalommal, de a legkevesebb kritikával: nemcsak tartha
tatlan feltevéseivel növelte a költőt körülvevő bizonytalanságot, hanem 
azzal is, hogy összecserélvén a költőt kortársával, az azonos nevű hevesi 
szolgabíróval, az erre vonatkozó adatokból vont le következtetést a költő 
életére. így állt a Gyöngyösi-kérdés, amikor Badics hozzálátott megoldásához. 
Sorra vette a számbajövő levéltárakat és könyvtárakat s páratlan buzgalom
mal, rendszerességgel és pontossággal szedegette össze a költőre vonatkozó 
adatokat; ezek alapján kiegészítette elődei kutatásait s megigazította téve
déseiket. Eredményei közül példának okáért megemlítjük Gyöngyösi születése 
évének megállapítását, a Wesselényi szolgálatába való lépése körülményeinek 
felderítését, urához és úrnőjéhez való viszonyának pontosabb megvilágítását, 
a névcserén alapuló tévedések kiküszöbölését stb. Egyidejűleg felkutatta a 
költő kéziratban lappangó munkáit s helyreállította főműveinek megromlott 
szövegét. Fáradságos munkájának két eredménye Gyöngyösi összes költemé
nyeinek kritikai kiadása (I—IV. k. 1914—1937) és az előttünk fekvő mono
gráfia — ennek megjelenését azonban már nem érhette meg. 

A monográfia két részre tagolódik : I. Gyöngyösi élete és kora, II. 
Gyöngyösi költeményeinek méltatása s azok hatása a következő századokban. 
A két, nagyjából egyenlő terjedelmű rész mereven elválik egymástól : ez 
már a tárgy természetéből folyik. Az életrajzi rész egészen a feltárt okle
velek, magán és hivatalos levelek, jegyzőkönyvi és anyakönyvi bejegyzések 
alapján készült, s Badics ismert fegyelmezettségével és kritikájával az egyes 
adatok között felmerülő hiányokat a tényekből levont következtetésekkei 
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hidalja át, feltevésekhez csak óvatosan fordul. Alapos történelmi ismeretekkel 
és a kor szellemi életében nagy jártassággal bírván, ügyesen állítja be hősét 
a kor politikai és szellemi mozgalmainak keretében. így összefüggő és hiteles 
képet fest Gyöngyösi életéről, habár egyes mozzanatokat az adatok hiányos 
volta következtében még mindig homály borít. Csak egyet említünk : Gyöngyöst 
vall ás változtatásának okait ezután sem látjuk tisztán, s az a tény, hogy 
öregkorában buzgó katolikusnak mutatkozott, sőt a protestáns prédikátorok 
reductiója ellen szavát is felemelte, a mellett szól, hogy nemcsak külső okokból 
hagyta ott református hitét. Általában a lelkiismeretes kutatásnak sem sikerült 
annyi és olyan adatokat napfényre hoznia, hogy Gyöngyösi, az ember, a maga. 
benső életének és lelki fejlődésének teljességében álljon előttünk. Több, világo
san meghatározott jellemvonását ismerjük, de ezek elszigetelten jelentkeznek 
és nem olvadnak egységbe. Arany János fönt említett panaszos megállapí
tása ebben a tekintetben még mindig jogosult. (Az I. rész befejező fejezete 
a költő leszármazottairól számol be.) 

A II. részben, Gyöngyösi költői működésében először a Murányi Vénusz-
előtt írt, ifjúkori és hátrahagyott költemények] kerülnek sorra. Az I. fejezet 
nyolc költői műről számol be. Közülök a Daedalus temploma 1724-ben, az 
Igaz barátság tüköré 1762-ben nyomtatásban is megjelent, a többi hatot 
(három beroida, Jó vitézek tüköré, Mars és Bacchus viaskodása és 
Proserpina elragadtatása) Badics fedezte fel és adta ki, mint kétségtelenül 
Gyöngyösi alkotásait. A II—IV. fejezet a régóta ismert költői müvekről szól,, 
köztük a Thököly és Zrínyi Ilona házasságáról írt ismeretes versezetről. Badics 
az egyes költeményeket filológiai, stilisztikai és poétikai szempontból elemzi. 
Elmondja tartalmukat, beszámol keletkezésük külső és belső feltételeiről, 
megállapítja a rajtuk kimutatható idegen hatásokat, értékeli őket. Össze
foglaló képet Gyöngyösi költői egyéniségéről nem ad, hanem e helyett Aranynak 
a költőről rajzolt híres arcképére utal. 

Amint már említettük, a tudós szerző a Murányi Vénusz megjelenése 
előtti időkből reánk maradt s fentebb felsorolt verseket, valamint a Thököly 
házasságáról szerzett verset is Gyöngyösinek tulajdonítja. Nem hallgathatjuk 
el aggodalmunkat azzal a felfogással szemben, amely ezt az alaktalan Thököly-
eposzt is Gyöngyösi szerzeményének tartja. Kétségtelenül régi ez a nézet: 
ezt vallotta már id. Ráday Gedeon, Horvát István és Kultsár István is, s 
bár Thaly Kálmán kételkedett Gyöngyösi szerzőségében, az irodalomtörténeti' 
köztudat az ő alkotásának fogadta el. Valóban sok minden szól e feltevés 
mellett: a tárgyválasztás, valamint egyes részletei — költői stílus, nyelv és 
verselés — Gyöngyösire vallanak. Ha azonban a szerkezetnek feltűnően-
művészietlen voltát nézzük, a szertelen allegorizálást, a hősök nevének 
elhallgatását, az eddig királypárti és törökgyülölö költő elveinek hirtelen, 
megfordulását, önkéntelenül felmerül a kérdés, nem öncsalás áldozatai 
vagyunk-e, midőn a versezetböl a Murányi Vénuszéhoz méltó előadó művé
szetet és ritmust vélünk kicsendülni, s nem valamely tehetségesebb tanítvány 
utánzatával van-e dolgunk. Császár Elemér egyetemi előadásaiban szintén 
kifejezte és megokolta aggodalmát Badics felfogásával szemben. A probléma 
megnyugtató megoldása Gyöngyösi költői egyéniségének alaposabb ismerete
szempontjából mindenesetre kívánatos volna. 
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A Ii. rész kél utolsó fejezete a költőnek korára való hatásáról, müveinek 
további sorsáról, népszerűségének gyarapodásáról szól, végül az irodalomtörté
netnek a költőről és költészetéről tett megállapításait foglalja magában 
Mind a két fejezet ügyesen szerkesztett, tanulságos összefoglalás. Talán 
érdemes megemlíteni, hogy Gyöngyösinek a kortársaira gyakorolt hatását 
vizsgálva, Badics sem talált az egy KŐszeghy Pálon kívül versszerzöt, akit 
Gyöngyösi-tanítványnak lehetne mondani. Nem is a saját kora Gyöngyösi nép
szerűségének igazi korszaka, amint gyakran halljuk emlegetni, hanem a 
XVIII. század, amelyben a költő nyolc munkájának 42 kiadása jelent meg. 

A mü függelékében Császár Elemér Badics-tanulmányát és a kelleténél 
szűkebb szavú mutatót kapjuk. Badics Ferenc nyolcvan éves lehetett, midőn 
ezt a művét befejezte. Az Úr nagy kegyelmet gyakorolt az öreg tudóssal, midőn 
megengedte, hogy a Gyöngyösiét jóval meghaladó korában ilyen jól szerkesz
tett, szép magyarsággal és teljes szabatossággal ékes munkát vihessen végbe. 
Badics Ferenc szép örökséget hagyottkedves tudományára, az irodalomtörténetre: 

egbízható és kimerítő Gyöngyösi-monográfiát. CsÁSZÁR ERNŐ. 

Magyar könyvészet 1936. A magyarországi nyomdák és egyéb sok-
szorosítóvállalatok 1936. évi kötelespéldány szolgáltatása és nyomtatványaik 
(könyvek, hírlapok, folyóiratok) címjegyzéke. Összeállította: Szollás Ella, 
Droszt Olga, Mokcsay Júlia. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1939. 
N. 8-r., XIX., [5] 512 [4] I. 

Az Országos Széchényi Könyvtár tervbe vette, hogy a teljes magyar 
könyvtermést évenként egy-egy kötetben napvilágra hozza és az ötévenkénti 
anyagot ismét egy-egy összefoglaló szakbibliográfiában .a tudományos kuta
tás számára könnyebben hozzáférhetővé teszi. Ennek a tervnek eredménye 
az előttünk fekvő új könyvészeti munka. Legnagyobb jelentősége és egyben 
értéke, hogy az első nagyszabású tudományos címgyűjteményünk, amely az 
eredeti munkák alapján, azok «személyszerinti» fölvételezése útján készült. 
Ez a felvételezési mód rengeteg hiba elkerülését teszi lehetővé, viszont meg
történhetik az, hogy nem lesz abszolút teljes, mert csak azokra a sajtó
példányokra szorítkozik, amelyek kötelespéldányként a Széchényi Könyv
tárba kerültek — megnyugtatásul hozzátehetjük, hogy az új kötelespéldány-
türvény jogos szigorát véve tekintetbe, reméljük, hogy egyre gazdagabban 
teljesedő anyag kerül így is az évi nemzett bibliográfiákba. 

Az 1936-os év könyvészete három részre oszlik : az elsőben a magyar
országi nyomdák és sokszorosítóvállalatok helységek szerinti betűrendbe 
állított jegyzékét kapjuk (Szollás Ella munkája), a második, a könyv 
tulajdonképen lényegi része a Magyarországon megjelent munkák betű-
soros jegyzéke (Droszt Olga munkája) a 47—411. lapokig terjed. A szerző
nélküli müvek feldolgozásánál az első szót vették föl kiemelt címnek — 
ettől csak a M. kir. kezdetű címek felvételénél tértek el. Az előző 
könyvészetekhez viszonyítva helyes újítás az, hogy a sorozatokban megje
lent müvek teljes bibliográfiai leírását a szerzőnél, mint a legfontosabb 
egységnél, tünteti föl s a sorozatnál csak a munka lapszámát jelzi. 
Viszont nagyon hasznosnak tartottuk volna az iskolai értesítőknél az azok
ban található programmértekezések címét is feldolgozni, annál inkább, mivel 
a szakbibliográfiában ezeket igen gyümölcsözően lehetett volna fölhasználni. 
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A bibliográfia a pár-lapos aprónyomtatványokra (színlapok, programmok, 
reklámok stb,) nem terjed ki — helyesen! — ellenben a hivatalos kiadvá
nyok, mint a zárszámadások, állami költségvetések és beruházások hiányát, 
bár ezek címlapnélküli kiadványok, nagyon helytelenítjük. Azt sem helye
selhetjük, hogy a könyvek társszerzői a névmutatóba szorultak, holott azokat 
is jogosan megillette volna a betűrendbe való illesztés, természetesen az 
első szerzőre való utalással. A címekben előforduló nevekről (fordítók, átdol
gozok, illusztrátorok, előszóírók stb.) és társszerzőkről összeállított név
mutató is nagyban megkönnyíti a munka használhatóságát. Egyébként a 
könyvészet jól áttekinthető és használható, lelkiismeretes munka. A könyv 
harmadik részében az 1936-ik évben megjelent hírlapok és folyóiratok betü-
soros jegyzékét kapjuk (Mokcsay Júlia munkája), a függelékben pedig különféle 
hasznos és tanulságos szempontok szerint összeállított statisztikákat ez idő
szaki sajtótermékekről. 

A Széchényi Könyvtár főigazgatójának, Fitz Józsefnek Magyar könyvé
szet 1936 című bevezető tanulmánya nemcsak kitűnő tájékoztató, de rend
kívül élvezetes olvasmány is. a magyar bibliográfiai irodalom múltjáról és 
főleg mai helyzetéről. Az 1936-os Magyar könyvészet valóban jelentős 
gyarapodása bibliográfiai irodalmunknak. KozOCSA SÁNDOR. 

Mákkai László és M. Horváth Magfia : A magyar könyvgyűjtő kézi
könyve. Magyar könyvritkaságok és kézikönyvek 1888—1938. közt elért 
árainak jegyzéke. Budapest, Orsz. Széchényi Könyvtár, 1939. N. 8-r. 231 [1] 1. 

Jó gondolat volt egy ilyen antiquár-jegyzéket készíteni a magyar 
könyvritkaságok árának ingadozásairól, mert ez az értékkatalógus nagy
mértékben megkönnyíti a tájékozódást a könyvvásárlás rengetegében. 
Egypár megjegyzésünket azonban nem hallgathatjuk el. Ilyen árak meg
állapításánál az antiquár-jegyzékek nem döntő jelentőségűek, mert hiszen 
teljesen a kereskedők önkényes ármegállapítására vannak alapítva; viszont 
ha már antiquárjegyzékekre építettek, akkor a külföldi nevezetesebb 
katalógusok árát is föl kellett volna tüntetni. Gondolom, helyesebb lett 
volna az árverési csarnok árait vizsgálni, de nem úgy, mint ahogy a 
kézikönyv adataival csinálták, a bejelentett árat adva meg, hanem azt, 
amelyen a munka elkelt. Szinte hihetetlennek tartjuk, hogy félszázad alatt 
Jósika müvei, elsősorban az igazán ritka 1836-os Abafi, nem kerültek 
forgalomba legalább a 10 pengős árat elérve antiquáriumokban vagy az 
árverési csarnokban. De Jósikán kívül nem látjuk a ritkaságok között, hogy 
csak a hazai szépirodalomnál maradjunk, Gaal József könyvét, a Paitan-
házi Pattangi Jób mátészalkai esküdt elbeszéléseit, P. Horváth Lázár 
Elbújdosott\áX, Kemény Zsigmond Gyulai Pálját és még számtalan ezekhez 
hasonló értékű könyvritkaságot, viszont ugyanakkor a Műveltség könyv-
íáranak 11 kötetét nem 100 pengőért, hanem húszért is meg lehet kapni, 
vagy Aigner Magyarország lepkéi sem tartoznak a ritkaságok közé. Ezek a 
kritikai megjegyzések természetesen nem rontják le a nagy körültekintéssel 
és igazi bibliofil érzékkel összeállított katalógus értékét. 

KOZOCSA SÁNDOR. 
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A szellemtudományok magyar bibliográfiája. A történeti vonatkozású 
•irodalom. 1935. Összeállította: T i m Klára dr. Budapest, a M. Könyvtárosok 
és Levéltárosok Egyesülete, 1938. N. 8-r. XIII, 225 1. 

ízléses és tekintélyes kötetben négyezret meghaladó címleírással adja 
Vass Klára az 1935. év történeti vonatkozású irodalmát, sőt az egyes mü
vekről 1935-ben megjelent ismertetéseket is. Az Előszó (írta Fitz József) 
rávilágít arra, hogy e munka milyen helyet tölt be bibliográfiai irodalmunk
ban, rámutat keletkezésére, a kiadás körülményeire. Érdekes Fitznek az 
a nagyértékü megállapítása, amely világosan kifejezi a bibliográfia gyakorlati 
jelentőségét a sok elméleti és terméketlen vita ködében : „A bibliográfiában 
nem a rendszer a legfontosabb, hanem az, hogy a benne keresett és keres
hető címet gyorsan és egyszerűen megtaláljuk. Bánrévyné Vass Klára dr. 
címgyűjteménye igen gazdag. Gazdagsága miatt jó szolgálatot fog tenni azoknak, 
•akik hozzá fordulnak. Tartalomjegyzéke világos áttekintést ad anyaga tar
talom szerinti megoszlásáról, a tárgycsoportok könnyen megtalálhatók benne. 
Név-, hely- és tárgymutatója a címkereső minden szempontját kimeríti. 
Nincs az a benne leírt mü, amelyet akár a szerzőnév, akár a címben meg
nevezett személy, hely után, a címek ismerete híjján pedig pusztán a 
tartalma után nem lehetne könnyen és gyorsan megtalálni" . 

Ennél többet és jobbat alig mondhatnánk a munkáról, amely mint 
kezdő tett, nagy elismerést érdemel. Hálásak vagyunk érte mi is, az iroda
lomtörténet művelői, mert a szerző a történelem fogalmát a legszélesebb 
körre terjeszti ki és az 1935-ös év irodalomtörténeti anyagát is beleveszi 
rendszerébe. HEGEDŰS ZOLTÁN. 

D o k t o r i é r t e k e z é s e k 1 9 3 8 — 3 9 - b e n . 
1. Szentmiklóssy Älajos, Bäkversek. Kiadta és bevezető tanulmánnyal 

ellátta Tóth Károly. Budapest, a szerző kiadása, 1938. 8-r. 75 1. 
Szentmiklóssy kötetkéjének — Bökversek, 's eszmék (epigrammák és 

gnómák) — emlékét Bajza kritikája őrizte meg. A kis mü évtizedeken át 
lappangott, egyetlen példánya sem volt ismeretes. Elsőnek Velledits Lajos 
fedezte föl újból a szegedi Somogyi-könyvtárban s részletesen ismertette az 
It. 1916. évfolyamában. Egy második példányra, amely a budapesti ev. gimná
ziumé, Horváth János mutatott rá egyetemi előadásaiban, s ezt a példányt 
használja a mü doktori értekezésül kiadott új lenyomatához Tóth Károly. 
Különös, hogy a bibliográfiában említi ugyan Velledits dolgozatát, mégis a 
budapestiről mint «ma már csak egyetlen példány»-ról beszél; pedig nagyon 
könnyű lett volna meggyőződnie, hogy a szegedi példány nemcsak «állítólag», 
hanem csakugyan megvan. EttÖl függetlenül azonban Tóth Károly szolgálatot 
tett a kis mü új kiadásával az irodalomtörténetnek, köszönettel tartozunk 
érte. A kiadás, néhány szembeötlő sajtóhibát (Bewdant, boíani, Lawne stb.) 
nem számítva, jó és használható. A szöveglenyomat elé Tóth bevezető tanul
mányt írt, amely egészében Horváth Jánosnak egyetemi előadásaiban közzé
tett rövid vázlatára támaszkodik, annak eredményeit — forrására mindig hivat
kozva is — ügyesen értékesíti. Amit még a magáéból tesz hozzá, tartalom
elmondás és általánosságok, mindannak kevés a magja. Nem mutatja meg 
Szentmiklóssy életének neveltetéséből fejlődött igazi tragédiáját, mert rész-
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leteket (az önéletrajzon kívül) nem nyomozott s a nyomtatott anyagot sem' 
aknázta ki. A költő «esztétikáját» nem sikerül kiépítenie, a küzdelmet, amelyet 
a -Berzsenyi—Vörösmarty-vonal «ragyogó szép» stílroraantikájának irányá
ban a Kazinczy—Kölcsey német-görög «egyszerű szépével» szemben cél
tudatosan és hazafias ihlettséggel kezdett, alig látja meg. Csak arra tapint rá 
ügyesen, hogy Szentmiklóssy «patriotizmusa» a dunántúliakéval rokon. 
Szentmiklóssy első önállóan megjelent könyvének, Hunyady László c. 
drámájának történeti forrásai is érdekelnének, szerettünk volna az Egmonttal 
való, már Teleki József említette kapcsolatáról is hallani, s Ágnes szerepe 
miatt Vörösmarty töredékeivel való párhuzama is figyelemreméltó lett volna. 
(Szentmiklóssy utóbb még egy történeti drámát tervezett, erről sem hallunk.) 
Tóthnak legérdekesebb problémája a Bertha és a Himnusz találkozásai : a 
kőhalom és a hon nélkül bolyg honjában. Ezt a kérdést nem oldja meg a 
Somlóra, mint közös forrásra való hivatkozás, mert a Somlóban épen e két 
kifejezés egyike sincsen meg. A mesékkel röviden és méltánytalanul végez. 
A Vörösmartynak1 írott levél is érdekesebb annál, hogysem Bajza bosszantó 
megjegyzésével elintézzük. Mindezzel Tóthnak behatóbban kellett volna 
foglalkoznia. KEREKES EMIL. 

2. Kerényi Olaf: A maoyar irodalmi népiesség úttörői: I. Nagy János 
szanyi plébános élete és irodalmi munkássága,' Pannonhalma, a szerző kiadása, 
1939. 8-r. 96 1. 

A szanyi plébános «nyájas múzsája» egy kis hangsúlyt kapott, amióta 
Horváth János «szándékos népies modorára, népies alakjaira» mutatott rá. 
Néhány költeményének az énekeskönyvekben való elterjedése — különösen 
a két tánedalé — kiemeli emlékét a teljes jelentéktelenségböl s megokolja 
a sok fáradozást, amelyet Kerényi a költő életrajzáért végzett. Gondosan 
fölkutatta mindazt, amit Nagy Jánosról tudni lehet, és egészében eleven képét 
festi a szanyi plébános törekvéseinek. Költészetének megítélésében azonban 
— bár az Előszóban hangsúlyozza, hogy nem akarja tenni — túllő acélon. 
Hogy Nagy Jánost egy «eszmei irány elvezette legsajátosabb területére, a 
népdalköltésre», hogy önkéntelenül is megalkotta (!) a népdalmüfajt, amely 
utóbb «elvirágzott, elsikkadt», hogy a verselésben egy alkalommal «felülmúlja 
mesterét, Amadét», hogy kései iskoladrámájának elő nem adattatása (vajon 
próbálta-e előadatni?) «naey hatással volt további fejlődésére», végül, hogy 
nyelvi készsége «Faludinál nagyobb stílusmüvésszé tette volna», ha fejlett 
irodalmi ízlése lett volna — valami naiv lelkesedéstől diktált túlzások, 
amelyekbe a szorgalmas, derék szerzőt tárgyszeretete ragadja. «Külsőleg» is; 
bebizonyítja, amit Császár Elemér «nem bizonyított» : hogy Nagy J. szatírái 
Sándor István fordításainak versbeöntése : e külső bizonyíték, hogy Sándor 
kötete megvolt Nagy János könyvtárában ! Mindezzel, úgy nézem, kissé nagy
mértékre szabta a kis tárgyat: a Faludi és Révai iskolájának ezt a parlagi,, 
sokszor ízléstelen epigonját ezután sem becsülhetjük a népdal megterem
tőjének ; de az ember kissé közelebb jutott hozzánk Kerényi dolgozatával. 
Talán felkutatható volna még a Méhi gazdaság közvetlen forrása ; a Kármenta 
problémájához magyarázat lehet, hogy Molnár Jánossal több éven át együtt 
éltek a győri rendházban. KEREKES EMÍL. 
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3. Kelemen László: Krúdy Gyula. Szeged, a szerző kiadása, 1938 
8-r. 132 1. 

Napjaink irodalmában egyre többször halljuk Krúdy Gyula nevét, de 
nem az olvasók emlegetik, hanem az írók. Egész csoportjuk vallja Krúdyt 
mesterének ; hatását sok jelben láthatjuk ia. 

Kelemen László doktori értekezése az első összefoglaló dolgozat Krúdy 
szerteágazó, iránynélküli munkásságáról. Mint első dolgozatnak, az anyag
rendezés, az ú tkeresés sok nehézségével kellett megbirkóznia, de tegyük mindjárt 
hozzá: feladatát jelesül elvégezte. Dolgozata ugyan a mai irodalomban 
élő Krúdy-arcképpel indul, de fejezetei fokozatosan tanúsítják, hogy szemlélete 
mindjobban mélyült, s higgadtabbá, történetibbé vált. A disszertációjórészében 
vázlat, de megírását érezhetőleg elmélyedt munka előzte meg, s ezért nem 
érezzük hiányosnak, egyes megállapításai pedig komolyak, megfontoltak. 
A bevezetésül adott életrajz még sok adattal bővül majd, de amit Kelemen 
kiemel belőle, az már is elég Krúdy munkásságának megértetésére. 
A bevezető életrajz után «Krúdy világa» címmel írói fejlődésének áttekintését 
adja, összeszedi a Krúdyt megvilágító irodalmi és miliőbeli motívumokat. 
Talán kissé lírai az így választott forma, de Kelemen szervesen, tárgyilagosan 
föl tudja fűzni az alkotások sorát erre a szálra. Két fejezetben — a szer
kezetekről, s Krúdy nyelvéről, meg stílusáról — csak vázlatot ad, az utóbbiban 
itt-ott iskolás kezdetlegességeit is érezzük, de bizonyára megtalálja az alkalmat 
még hiányainak pótlására. A dolgozat végére csatolt összegezés pontos 
megállapításokat sorol egymásmellé, Krúdy dekadens impresszionizmusának 
minden jegyét összegyűjti. Mint minden megállapítását, ezeket is szigorú 
tárgyilagossággal. Végeredményben: Kelemen disszertációját — egy kitűnő 
iskola nyilván jelentős dolgozatát — a Krúdy-irodalom komoly útmutatójá
nak tekinthetjük. 

KENYERES IMRE. 


