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vizsgálatában és megvilágításában, műveltségi szempontjainak alakulásá
ban. Ilyen gondolatai pl, az alsóbb néposztályoknak műveltség által való 
polgárosodása, az olvasóközönség nevelésének kérdése, az ízlés fejlesz
tésének szempontjai, mint Kis János problémái. Rámutat Kis lelki har
cára a fölvilágosodás és a hivatalával járó dogmatikusabb álláspont kö
zöt t ; Kis János fölfogására, hogy miért ragaszkodik a német kultúrához; 
megmutatja, hogy Kisben miért érik ki egy alacsonyabbrendűség érzése; 
sok gondot fordít annak megvilágítására is, hogy mennyire öntudatos Kis 
J ános alkalmazkodása a közönséghez. E néhány kikapott szempont, 
amelyekhez más ú, n. irodalomszociológíai kérdések fejtegetése is (nem 
mindig szerencsésen) járul, mutatják, hogy Némethnek van mondani
valója. Célravezetőbb lett volna, ha Kis Jánoshcz, az emberhez is köze
lebb próbált volna férkezni s ha munkája második részében nem szorít
kozot t volna Kis János munkásságának elnagyolt ismertetésére. Szinte 
fél a forráskutatás szótól, nem is akar részletekbe bocsátkozni s azért 
itt újat mondani nem is tud. Ennek következményei apróbb hiányai. 
Elkerüli figyelmét, hogy a Nagy Istvánhoz írt episztola, amelyre két
szer is visszatér, Götter költeményének átdolgozása; a Flóra zsebkönyvet 
nem hasonlítja össze német mintájával, megelégszik annyival, hogy 
„vagy ez, vagy pedig hasonló munka volt első mintája." De ha efféle 
nem áll is kedvéhez, a zsebkönyvek jelentőségéről, a Pamela-kérdésről, 
a tervezett Flóra-folyóiratnak és a Flóra-zsebkönyvnek viszonyáról, Kis 
Jánosnak a regényirodalomban való szerepéről másként és alaposabban 
kellet t volna szólania. Elnagyolt ez a rész abban is, hogy igazában nem 
látjuk Kis János közvetetten szerepét az irodalmi életben, akadémiai 
munkálkodását s viszonyát az akadémiai harcok szereplőihöz; ez a rész 
nagyot markolt és keveset szorított. Szegényes Kis János-irodalmunkat 
mégis, fentemlített jobb részleteivel elöbbrcvíszi a dolgozat, amely rész
letesebb kutató munkával magasabb szempontokat is elért volna. 

KEREKES EMIL. 

Kárpáti Aurél: Babits Mihály életműve. Athenaeum, 1941. 72 1. 8.° 

Babits Mihály halála előtt jelent meg ez az ünnepi tanulmány, a 
költő összegyűjtött művei tizedik kötetének megjelenése után, alkalmat 
adva a szerzőnek — akit a barátság szálai is fűztek Babitshoz — a költő 
életművének ünnepi hangú méltatására. Nem állt szándékában elmélyedni 
a részletekben, nem a színeket kereste, hanem röviden óhajtott rámutatni 
Babits sokoldalú munkásságának jellemző vonásaira. Miután érinti a költő 
maradandóságának kérdését, bemutatja — csak madártávlatból — mint 
költőt, regényírót, novellistát, essary-írót és műfordítót. Rövid terjede
lemben ilyen sokrétű írói egyéniséget természetesen nem lehet megnyug
ta tó formában megvilágítani, a szerzőnek nem is ez volt a célja. Emel
kedett hangja, a költő iránti emberi tisztelete és csodálata, a megjelenés 
ünnepi alkalma egyaránt arra kötelezték, hogy az olvasóközönség számá
r a — hasonló ünnepi érzéseket keltve benne — szinte szoborszerűen 
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vésse ki a költő lelki arcképét. Mint maga is mondja Babitsról: „élő
elevenen is szoborszerűen belenőtt immár az újkori magyar irodalom 
történetének legjelentősebb fejezetébe." Innen az árnyalás nélküli éles 
fény, amit a költő müveire vetít: a napfény a legerősebb, de a legegy-
színűbb is. A rátekintő szem a nagy fényességtől alig lát valamit: szobor, 
éles reflektorfényben. Mindenesetre Kárpát i Aurél választékos stílusban 
írt tanulmányának épen ez az ünnepi méltatás volt a célja, ami akarat 
lan szomorú jelentőséget nyert a költő csakhamar bekövetkezett 
halálával. 

HARASZTHY GYULA. 

PÓTLÁS. 

Az 1941 -i évfolyam 289—91. lapján Galántai Fekete János elve
szett kéziratai címmel Mátyási József levelét közöltem. Csak most vet
tem észre, hogy a levél lelőhelye kimaradt a közleményből. Mátyási 
levele a Miller Jakab Ferdinándhoz intézett levelek között ta lálható: 
Autographae Litterae Virorum illustrium, et eruditorum in negotio 
Bibliothecae Hungaricae Széchenyinae Regnicolaris Annis 1803. et 1804. 
ad Jacob Férdin. de Miller datae. III. k., 156. ív. (A Nemz. Múz. írod. 
levelestára, 781 Quart. Lat.) 

MAY ISTVÁN. 


