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nagyobb súlyt vet a maga felfogásának népszerűsítésére. Mivel könyvét 
a müveit magyar nagyközönségnek is szánta, nem tartjuk célravezetőnek 
azt sem, hogy érveit legnagyobbrészt a régebbi külföldi forrásokból meríti;1-
s jobbára mellőzi a korábbi, de főleg az új magyar esztétikus nemzedéknek 
nem egy értékes müvét. Mivel azonban a mü nemcsak a szép tudományának 
népszerűsítését tűzte ki céljául, hanem a szaktudósoknak is rendszeres és 
korszerű magyar esztétikát akart a kezükbe adni, kifejezőbb lett volna, 
ha a könyv címe A műalkotás szemlélete helyett Esztétika volna. Előadása 
néhol akaratlanul is elvontabb, mint amennyit avatatlanok megbírnak-
A kötet — az előszó szerint — első része egy készülő tudományos trilógiá
nak, de egymagában is beesés hajtása a ténybeli adatokra támaszkodó 
debrecen-sárospataki iskolának s jelentős gyarapodása esztétika-tudomá
nyunknak. BERCZIK ÁRPÁD. 

Kassai Vidor emlékezései. A művész születésének századik évforduló
jára sajtó alá rendezte Kozocsa Sándpr. (1940.) Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 
8-r. 399. lap. — Szacsvay Imre: Eletem és emlékeim. Sajtó alá rendezte 
és a bevezető életrajzot írta Balassa Imre. (1940.) U. o. 8-r. 272 lap. 

Egyidejűleg két kiváló magyar színésznek jelent meg egy-egy emlék-
iratszerü, hátrahagyott munkája. Az ilyen írásmüvek elsősorban nem a mi 
tudományunkat érdeklik ugyan, de nem közömbösek az irodalomtörténeti 
szempontú vizsgálódás számára sem. A feldolgozásmód maga is irodalmi 
igényű lehet, tartalmilag pedig szinte elkerülhetetlen az irodalom síkjával 
való érintkezés, hiszen a színpadon a drámai műfaj termékei válnak cselek
véssé, eleven életté. Ha talán nem így volna, ha az irodalmi szempont hát
térbe szorul a színpad vagy a színész életében, ez a körülmény maga is 
megkívánná, hogy szóvátegyük. 

Fentnevezett két színészünk egyénisége érdekes ellentéte és így ki
egészítője egymásnak. Kassai Vidor a komikaí, Szacsvay Imre a tragikai 
szerepkör mestere, s ez a különbözőség jellemükből ered és sorsukban is 
érvényesül. Kassainak bővebben kijutott az élet viszontagságaiból, mert 
nehezebben ismerte fel igazi hivatását, de könnyebben el is tudta viselni a 
csalódásokat; Szacsvay mint 17 éves ifjú ment életében először színházba, 
s ez az egy este a végzet erejével szabta meg további életének irányát. 
Kassai a közönség széles rétegeinek kedvence volt, s jóleső érzéssel gyűjtö
gette a hírlapok rávonatkozó színi kritikait; csak egy örök seb sajgott a 
szívén: nem tudott bejutni a fővárosi Nemzeti Színház tagjai közé; viszont 
Szacsvay már 30 éves korában elnyerte ezt a kitüntetést (sőt már 21 éves 
korában elnyerhette volna), később az örökös tagság díszét is, de széleskörű 
népszerűségre sohasem emelkedett (vagy süllyedt), játékmódjától a divatos 
korízlés egyre jobban eltávolodott, a kritikusok ítélete is sok keserűséget 
okozott neki, csak a legfejlettebb ízlésű műértők voltak tisztában kiválóságá
val. Kassai is tudta, mi a különbség az olcsó tömegsiker és a magasrendű 

1 Sajnálattal nélkülözzük a modern francia freudista esztétikusok, pl. 
Baudoin véleményét. 
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művészi hatás között, de meghajolt a viszonyok kényszerűsége előtt, Szacsvay 
képtelen volt ilyen megalkuvásra. 

Irodalmi igényük fajsúlya és olvasottságuk mértéke nem egyforma, 
Szacsvay magasan felette áll e tekintetben Kassainak, de a megemlített 
adatok mindkettőjük feljegyzéseiben érdekesek ránk nézve. Kassai alaposan 
ismerte, rajongva tisztelte, gyakran idézi Petőfit; a zene iránt is fogékony 
lévén, szívesen emlékszik vissza a gyermekkorában tanult dalokra, s ezek 
közül egy csomót dallamukkal együtt közöl emlékiratában, van köztük 
betlehemes-vers is. Olvasta Genovéva történetét, Zrínyi hőskölteményét, a 
ponyva-irodalom néhány termékéből «drámákat» rögtönzött; még 20 éves 
kora előtt elolvasta Jókai első regényét, a Hétköznapokat, s hatására több 
mint 40 év múlva igy emlékszik vissza: «Ez olyan bódító hatássa] volt rám, 
hogy egy hétig sem enni, sem aludni, sem dolgozni nem bírtam miatta. 
Negyven évvel később (amikor már csak alig-alig emlékeztem belőle vala
mire) ismét elolvastam. Hát biz ezalatt igen sokat változhattam, mert ekkor 
már bizony igen unalmasnak találtam». Később természetesen sok-sok jó 
és rossz színdarabbal is megismerkedett. Emlékiratainak legbecsesebb részét 
a színész-kortársairól rajzolt írói arcképek teszik. — Szacsvay nemcsak a 
magyar és a külföldi drámairodalom alapos ismerője, hanem elméleti vo
natkozásban is képzett dramaturg; már fiatal korában tanulmányozta az 
idevágó német müveket, Lessing és Schlegel írásaitól kezdve a maga jele
néig. (Igaz, hogy megjegyzi erről a német dramaturg-irodalomról: «meg
ismerkedtem vele, de mint színész nem sok hasznát vettem».) A M. Tud. 
Akadémia dráma-pályázatainak is gyakori és avatott bírálója volt; öreg 
korában, mint a Színművészeti Akadémia tanára, önálló becsű dramaturgiai 
elméletet dolgozott ki, tanításai vezérfonalául. De ránk nézve ezeknél a 
dráma-műfaji vonatkozásoknál most érdekesebbek azok az apró adatok, 
melyeket az ő szerelmi érzelmeit tükröző naplójegyzetei őriztek meg. Sze
relmes volt egy Szabó Antónia nevű énekes-színinövendékbe, s 1874 január 
1.-től április 30-ig minden napról feljegyezte Antóniával kapcsolatos élmé
nyeit. Antónia olvasnivalókat kért Szacsvaytól, s ő buzgón igyekezett telje
síteni eszményképe kívánságait, de — mint egyhelyt fanyarán megjegyzi — 
«mindig más könyvet látott nála», nem azokat, amelyekkel ő kedveskedett 
neki. Kéziratos részletet adott oda Antóniának Petőfi Hóhér kötele c. regé
nyéből, majd elvitte hozzá az Egy kép a forradalomból c. magyar regényt, 
Jósika Ábafiját, E. Kovács Gyula költeményeit, Jókai Régi jó táblabírákját, 
Garay verseit, Jósika és Beöthy (László? 1855, Zsigmond? 1855, Zsolt? 
1871) beszélyeít. Néha fel is olvas neki, pl. Kölcsey emlékbeszédét Berzse
nyiről, részleteket a Zrínyiászból. 

Kassai müve szabályos önéletrajz, mely a legrégibb emlékektől az 
1880-as évekig az időrend fonalán egyenletes ütemben halad, — néha 
nagyon is arra törekedve, hogy előadásmódja unalmassá ne váljék. A Szacsvay 
hagyatékának fejezetei nem egymásból folynak, inkább csak töredékek. 

Kiadói eljárásmód tekintetében a Kozocsáé a helyesebb. Szabadon 
engedi érvényesülni Kassai önéletrajzát, csak a kötet végén, «Utószó» címen 
van segítségünkre pár lapnyi tömör összefoglalással s gondos névmutatóval. 
Ellenben Balassa Imre a kötet élére tette Szacsvayról szóló 113 lap térje-
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delmű élet- és jellemrajzát; nemcsak nagyszabású, hanem szép is ez a 
dolgozat, de annyira kiaknázza Szacsvay hagyaték-müvét, hogy ez az utóbbi 
— a Balassa tanulmánya titán olvasva — majdnem minden érdekességét 
elveszíti. 

ZSIGMOND J E R E N C 

Debreceni Képes Kalendárium. 40. és 41. évfolyam. Szerkesztette-
Söregi János. Debrecen, Méliusz, 1940. ill. 1941. N. 8-r., 233, 6; 172; 6 1. 

«Irodalmiság és komoly tartalom», amit Révész Imrének az 1940-iki 
kötet elé írt bevezetője is hangoztat, megkívánják, hogy az először 15')2-ben 
megjelent s legújabb folyamában is már négy évtized óta rendszeresen nap
világot látó debreceni kalendárium fiatalabb hajtásairól e helyt, s annál inkább 
megemlékezzünk, mert mind a két kötetben vannak tudományunkat is érintő 
cikkek. Ezek, de kevés kivétellel a többi is, helytörténeti vonatkozásúak. 
Vidéki városaink újabban, igen helyesen, a maguk múltjának, s különösen 
művelődéstörténeti múltjának kutatását karolják föl, s hol volna ez jogosul
tabb, mint Debrecenben. A kollégium és a Csokonai-kultusz a cikkeknek legszí
vesebben választott tárgya. Az .1940. évi kötetben érdemes tudósunk, Kardos 
Albert, Csokonai egyik igaz barátjának, Nagy Gábornak, Kazinczy (levelezéséből 
jólismert) ügyvédjének életrajzát közli és Csokonaival való kapcsolatait tár
gyalja. Könyv- és kéziratgyüjtemenye híres volt: a költő is jó hasznát látta* 
Hozzá írt levelei több mozzanatot őriztek meg a költő életéből. — Festetics 
György 25 forintos levelének — amelyet Csokonai már nehezen várt — érdekes 
történetét mondja el Monus Ferenc Csokonai és a debreceni posta c cikke, 
ugyancsak Monus a másik kötetben Kántorné leveleinek kalandos útjait 
beszéli el s megvédi a régi postát. Más lapra tartozik Gulyás Pálnak A leg
első Csokonai-életrajz c. elme futtatás a, amely Domby Márton ismert Csokonai
életrajzát «fedezi föl» — miután annak megállapításait Toldy «felszippantotta», 
Haraszti Gyula «szétpasszírozta» — ezúttal «szellemtörténeti» tüneménynek; 
meglepte Gulyást a derék fiskálisnak néhány fordulatos kifejezése s máris 
«magasabbra emelkedik» szemében «Domby szellemtörténeti távlata.» Azé 
a Dombyé, aki Csokonai dalait semmibe se vette s költő-barátját igazában csak 
az Árpád-eposz gondolatáért becsülte sokra. Gulyás dolgozatából a fölszip
pantás és szétpasszírozás után elég lesz egy mondatot idéznünk: «Igenis 
Csokonaiban kezdődött (természetesen lényeges egyéni különbségek fenntar
tásával) egy Goethéhez méltó világtávlat, olyan kozmopolitizmus, mely 
ugyanakkor csupa botanikus hajladozás, csupa mély vidék, csupa intim otthon 
maradt.» Ha még hozzátesszük, hogy Gulyás szerint «Csokonai mégis kinetikai 
tény maradt», akkor ebből a szellemtörténetbőt jogosan nem kérünk többet. 
Maradjon a. Kalendárium inkább az olyan helytörténeti anyaggyűjtésnél, 
amilyen az Eötvös-család debreceni származásáról és kapcsolatairól bold. 
Zoltai Lajosnak, a kollégium diák szótáráról S. Szabó Józsefnek tollából olvas
ható, vagy amilyen az az ismeretlen latin diákvers, amelyet magyar fordí
tásával ismertet D. Nagy Sándor : mindegyik egy-egy szerény adalék csupán, 
de a város és a kollégium történetének képéhez egy-egy halvány ecsetvonás. 
Ez utóbbi kettő már az 1941-iki kötetben van. Ugyanitt Kardos Albert Csokonai 
debreceni ikonográfiáját adja: jó volna helyi vonatkozásban is teljessé tenni, 


