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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. 


