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replése és nem mások gyanúja alapján megilleti- Ennek az igazság
nak félreismerése nem egy esztétikust tévesztett meg, a színpadon pedig 
Gertrudis legnépszerűbb alakítói hibásan fogván fel a szerepet, széle
sebb körben megzavarták e tragédia megértését. Meg kell említenünk, 
hogy az ellenvéleményeket (Vörösmarty, Széchenyi, Toldy) Waldapfel 
nemcsak megcáfolni törekszik, hanem első sorban megértetni, de nem 
hallgathatjuk el, hogy a Hevesi Sándor ismeretes mesterkedéséröl való 
megemlékezést túlságosan kíméletesnek találjuk, 

Ha nem helyeseljük is mindenben a szerző megállapításait, azt el kell 
ismernünk, hogy mind alaposak és gondolatkeltők, Bánk tragikumáról, 
a tragédia szerkezetéről és nyelvéről, Shakespeare hatásáról szóló fej
tegetései nemcsak a művelt közönség számára érdekesek, hanem a szak
embereknek is tanulságosak, 

A könyv harmadik része a költőnek a Bánk bán után való iro
dalmi működését és élete alkonyát rajzolja meg. Mély és megkapó 
elemzését nyújtja Katona lírájának, amely híven tükrözi vissza a költő 
egyéniségének jellegzetes vonásait, ismerteti csonkán maradt történeti 
munkáját és két dramaturgiai művét. 

Waldapfel műve, Katona emberi és költői egyéniségének biztos 
vonásokkal megrajzolt fejlődéstörténete, sok újat mond, de a bőséges 
mondanivalóknak szűk helyre való összezsúfolása az előadást olyan 
tömörré teszí, hogy a könyv éppen nem sorolható a könnyed olvasmá
nyok közé. CSÁSZÁR ERNŐ, 

Vitéz Nábrádi Mihály: A magyar írói életrajz. Debrecen, 1942, 
A ref. kollégium tanárképző intézetének kiadása. 8-r., 84 1. 

E doktori értekezés tárgya újszerű: a magyar irodalmi életrajzzal 
foglalkozik s annak fejlődését mutatja be a kezdetleges alkotásoktól 
az életírások regényes elfajulásáig. Az adatok összegyűjtésén fáradozó 
kísérletek talajáról messzire nyúlik a kilátás: az író lelkéhez közeledni, 
a géniusz alakulását megismerni, beleélés és lélekvizsgálat által az em
bert és az író lelki.műhelyét feltárni: ezt az eszményi célt kell Nábrádi 
szerint, helyesen, a mai életírónak elérnie vagy megközelítenie. Nábrádi 
kellő képzettséggel fogott munkájához s derekas munkát végzett. Három 
jelentékeny fejezetben fejlődéstörténetet ad, középpontjában Gyulai 
Vörösmarty jávai. Az első alkotások sorában sok mindenre kiterjed 
figyelme; tudományos szempontból jó lett volna, ha a humanista tudósok 
ilyen irányú példaadására is tekintettel van — kétségtelen azonban, 
hogy Révai Miklós Faludi-életrajza, Bacsányi János Ányos-kutatásai 
nem ezeknek formailag is kialakult műfaji jellegzetességeire épültek. 
A magyar írói életrajz német mintákat is csak későn, a Tudományos 
Gyűjtemény közlései idejében vett figyelembe, s fejlődésének igazi lendü-
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letet Gyulai Pál adott . Kazínczyék kísérleteiben (és Döbrentei Barcsay-
életrajzában) véleményem szerint egy kis franciás íz van: Gyulai óta 
az írói életrajzok ízig-vérig magyarok. Gyulai után a műfajnak fölvi
rágzásában az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság kiadványain kívül 
leginkább a Történelmi Társulatnak volt része. Az általuk kiadott mü
vek jellemükben is különbözők és más-más irányt képviselnek, A Magyar 
Történeti Életrajzok célkitűzése és módszere merőben különbözik az 
akadémiai életrajzokétól vagy a Kisfaludy-Társaság kiadványaiétól; 
Nábrádi sikerülten taglalja őket s mutatja meg a fejlődés irányait. 
Módszere ellen csak egy kifogásunk van: a legkiválóbb életrajz-írókkal 
foglalkozik ugyan, de mindegyiknek csak egy alkotásával. Ebből kö
vetkezik, hogy mikor kevésbbé kitűnő alkotásoknak több figyelmet 
szentel, Gyulai Katonájáról, Voínovích Madácháról, vagy Papp Ferenc 
Gyulai Páljáról nem esik szó. Ez bizonyos aránytalanságot okoz. Na
gyon egyéni benyomást kelt, hogy Domby Márton Csokonaiját túlbe
csüli és Mikszáth Kálmán Jókaija körül is többet vizsgálódik, mint 
amennyit az megérdemel. Azt sem értjük, hogy Bánóczi Révaija vagy 
Kisfaludy Kár olya miért kerül a „népszerűsítő" művek közé, Mikszáth 
szomszédjában. Széchy Károly bizonnyal rászolgált, hogy Nábrádi fog
lalkozzék legalábbis a Zrínyi-életrajzával. A modern fejlődésben, éppen 
a „beleélés" nagyszerűsége miatt külön kellett volna méltatnia Sík 
Sándor jelentőségét. Ezek az elsősorban aránytalanságokra valló, mond
hatnám szerkezeti hibák nem vonják le a dolgozat egészének érdemét. 
Nábrádi nemcsak nagy munkát végzett el, hanem magasabb célját, a 
fejlődés irányainak megjelölését megközelítette. Jól mutat rá a két 
magaslatra, amelyet az írói életrajz Gyulai klasszikus műve óta Riedl 
Frigyesben és Horváth Jánosban megért: mindegyik más-más jellemű, 
de mindegyik olyan alkotást adott, amely nemcsak önmagában ragyog, 
hanem másokat is melegített, példát adott és iskolát teremtett. Az ú. n. 
regényes életrajz eltévelyedéseível azonban Nábrádi nem bánik elég 
szigorúsággal. Meg kell dicsérnünk Nábrádiban a jó kezdést, a magasabb 
célkitűzést s a munka komolyságát; a doktori értekezések sorában de
rekas hely illeti meg dolgozatát, amelynek előadása is tetszetős, len
dületes. Jól tette, hogy a füzethez a magyar írói életrajzok bibliográfiá
ját megpróbálta összeállítani, Az efféle kísérlet sohasem lehet teljes: 
néhány feltűnőbb hiánya pl. Badics Ferenc Horváth Jánosa, Szinnyei 
Ferenc Nagy Ignáca, Mérei Teleki Lászlója, Eckhardt Balassija, Merényi 
Oszkár Berzsenyije, és különösképen Sík Sándor Pázmány Pétere an
nál inkább az, mert nem tudni, hogy ezek ellenében Angyal Dávid 
Thököly Imréje vagy Makkai Sándor Egyedül c , Bethlen Gáborról 
szóló műve, Szent László vagy Nagy Lajos életrajza ugyanakkor hogyan 
kerül a bibliográfiába s ha Bethlen Gáborról mindenképen szó van, 
miért nem inkább Szekfű Gyula könyvére utal. Nem helyes az sem, hogy 
folyóiratban megjelent egy-egy életrajzot (pl. a Keresztény Magvetőből) 
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fölvesz a címsorba, de az Összes Munkák bevezető életrajzait (pl, 
Zoltvány Irén Czuczor Gergelyét) jórészt elhagyja. Ha csak önállóan 
megjelent munkákról van szó, Zoltvány Irén Guzmicsát hiába keressük 
benne, de Németh László értekezése Heltai Gáspár prózájáról (Prot, 
Szemle) idézve van. Az ilyen rendszertelenség, a maga szabta elvektől 
való eltérés nincs hasznára egy bibliográfiának, NAGY ISTVÁN. 

Keményfy János: Ötszáz év humora. Magyar szerzők vidám írásai. 
Budapest, é. n. (1942), Béta irod, rt, kiadása, 8-r„ 420 1. 

Tudományos használatra készült, tekintélyes antológiáknak mosta
nában megjelent kötetei mellett is figyelmet érdemel ez a szerényebb 
igényekkel, mert csak szórakoztatás céljából napvilágot látott gyűjte
mény: ötszáz esztendő írásaiból válogat össze jókedvű történeteket. 
Keményfy János nagy látóköre és kitűnő érzéke kellett hozzá, hogy a 
vállalkozás sikerüljön is. -— Az előre kitűzött cél mentesítette a szer
kesztőt minden tudományos megkötöttségtől. Nem kellett tekintettel 
lennie a humor kérdésének elméleti nehézségeire, fejlődéstörténeti szem
pontokra; ilyenformán a magyar szellemesség gazdag világából bőven 
válogathatott, volt mit adnia. Ha volt szempont, amelyre a jókedven 
kívül gondolnia kellett, az egészen Keményfy ízlésének megfelelő volt: 
amit ad, az tiszta irodalom. Alig egy-két olyan kivétel van, amelynél 
a mulattató cél felülkerekedett ezen a szemponton, A magyar humor 
természetéből következik, hogy a források sorában legkiválóbb íróink 
és költőink szerepelnek, a kódexek néhány jóízű részletétől vagy Janus 
Pannoniustól Móra Ferencig vagy Nyírő Józsefig, E sorból megint csak 
egy-két név az, amelyet nem szívesen nélkülözök: pl. Vas Gerebenét 
(legalább is egy-két adomáját föl kellett volna vennie); Tömörkény 
Istvánét vagy Cserzy Mihályét), Hogy Verseghy Ferenc, Fáy András 
művei nincsenek a források között, amelyekből Keményfy merített, 
annak érhetőbb oka, hogy a kötetnek jóval több mint a fele a XIX—XX, 
századnak kellett, így is sok bölcs önmérséklésre volt szükség annak 
megállapításához, hogy mi kerüljön a kötetbe. De ami benne van — elég 
a Petőfi és Arany levelezéséből válogatott részletekre vagy a Míkszáth-
szemelvényekre utalnom — legnagyobbrészt pompás példája a magyar 
jókedvnek, A magyar humorérzék évszázados, nagyszerű csillámlásán, 
és nagy íróinkban való művészi megszólamlásán túl, a jóból a jobbax 
kiválasztani — Keményfy Jánosnak elismerésreméltó érdemé. Műfajok 
dolgában vers és próza váltakozik, természetesen jóval több a próza. 
Kár, hogy néhány kis dráma-részlet közlésére nem adódott alkalom, 
a kötet ezekkel még színesebb lett volna, A kötethez csatlakozó jegy
z e t e k — körülbelül egy ívnyi terjedelemben —- rövid életrajzi vázlat kí
séretében néhány találóan jellemző szóval ismertetik a közlemények 
szerzőit. KULCSÁR BÉLA. 


