
KÖNYVISMERTETÉS. 

Zlinszky Aladár: Klasszicizmus és romanticizmus. (Szont Istv. Akad 
nyelv- és széptud. felolv. I. k., 5. sz.) Bpest, 1924. 8-r. 50 1. 

Az a kérdés, melyet Zlinszky Aladár székfoglaló értekezése felvetett, 
többször foglalkoztatta irodalmunk kutatóit. Közülük Kemény Zsigmond 
volt az első, ki a költészetnek két ellentétes irányát nagy irodalomtörténeti 
távlatba állította. Classicismns és romanticismus című tanulmányát Arany 
épen, mint a kérdésnek irodalmunkban első ilynemű tárgyalását emelte ki 
1864-ben a Koszorú olvasói előtt. Azóta több részletkutatónk világította 
meg az európai költészet fejlődésének útjait, mindazáltal irodalomtörténetünk 
máig sem tisztázta azt a rendkívüli szerepet, melyet főkép a romanticizmus 
játszott irodalmunk fénykorában. Azért valóban időszerű feladat megol
dására vállalkozott Zlinszky, mikor a klasszicizmus és romanticizmus 
lényegét egész gazdagságában akarta feltárni. Benne megvolt a sikernek 
minden feltétele: a széles látókör épúgy, mint a kiművelt ízlés, az ügyes 
elemző és összefoglaló tehetség, a történelmi és bölcseleti felfogás össz
hangja. Leginkább hiányzott számára a megfelelő tér ahhoz, hogy az 
európai irodalmi áramlatoknak minden részletét bemutathassa. Ezért elégedett 
meg az irodalmi fejlődés elméletével, ezért maradt tanulmánya kidolgozott 
rajz helyett vázlat. 

A tanulmánynak legvázlatosabb része a klasszicizmus korának jellem
zése. Mindazáltal szinte lélektani következetességgel bontakoznak ki belőle 
a klasszikus ízlés főbb tulajdonságai úgy, amint XIV. Lajos korában főkép 
a francia irodalomban fejlődtek k i : a racionalizmus, az általános emberi, 
a retorika, a feszes előkelőség s a szabályos forma. Sokkal bensőségesebb 
elmélyedés eredménye a romanticizmus rajza. Itt az irodalmi ízlés tulaj
donkép úgy tűnik fel, mint forradalmi jelenség, mint az egyén lázongása, 
ki felmagasztalja a társadalom áldozatait és számkivetettjeit, k i a törvényes 
életformákba ütközve, támadja a házasságot, a társadalmi választófalakat 
s valójában csak a vad természetben érzi magát otthon. Zlinszky fejtegetései 
szerint a romantika e romboló erök mellett két alkotó erőt is termelt ki 
magából: a vallást és nemzetiséget, s a történeti érzék felfedezése is a roman
ticizmus érdeme. 

Már e rövid összefoglalásból is kiütközik a változatos irodalmi jelen
ségeknek egységes szempont alá való foglalása. Valóban Zlinszky sok érdekes 
és értékes gondolattal törekedett o cél felé, de valamelyes egyoldalúságtól 
még sem tudott megszabadulni. A romantikának forradalmi, illetőleg radi
kális jellemét kelleténél inkább hangsúlyozza, nem célzatosan, mint Brandes, 
hanem azért, mert az irodalmi mozgalom eredetét túlon-túl a franciaországi 
társadalmi és politikai mozgalmakból magyarázta. Egyoldalúságát fokozza 



az is, hogy a romantika körvonalait leginkább a francia romantika után 
vonta meg, holott a francia romantika az angol és német szellemnek két
ségtelen nyomait viseli magán. Azt hiszem, ha a romantikát úgy fogjuk fel, 
mint az észnek túlhajtott uralmára való visszahatást, akkor egyenesebb 
úton jutunk el a romantika alapjellemvonásaihoz : a lángelme és természet 
tiszteletéhez, a hit és népköltészet megbecsüléséhez, a történelmi felfogáshoz, 
főkép a középkor csodálatához. Akkor a romantika alkotó erői lépnek 
homloktérbe, s a romboló hatások szerepelnek mellékjelenségekül; akkor 
az angol és német romantika valója is inkább feltárul előttünk. Egyébiránt 
az újkori romantika kifejlődését legigazabban az fogja megrajzolni, aki azt 
kutatja, miként jelentkezett a nagy irodalmi mozgalom a különböző európai 
nemzetek szellemi világában. Ehhez azonban sokkal nagyobb térre van 
szükség/ mint aminővel Zlinszky Aladár rendelkezett. 

Különösen becsesek és figyelemre méltók Zlinszky Aladárnak a magyar 
romanticizmusra vonatkozó eszméi. Leginkább itt sajnáljuk, hogy annyi 
gondolata maradt tollában, hogy nem foghatta részletes bírálat alá azokat, 
kik előtte a magyar romantikáról gondolkodtak, s hogy nem állapíthatta 
meg pontosan a magyar romantika határait. Mily alapvető gondolat Széchenyi
nek, az első nagy romantikus államférfiúnak, a magyar romantika világába 
való beállítása! Hasonlókép, mikor Zlinszky egymásután fejtegeti Kármán, 
Csokonai, Kisfaludy Sándor, Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty, Eötvös 
b., Petőfi, Arany, Jókai, Szigligeti, Madách költészetének romantikus tar
talmát, vajon nem határköveket állít-e, hogy megjelölje azt az óriási terü
letet, melyet a romantika a magyar szellem történetében foglalt el ? S ha 
a magyar romantikus költészet történelmi érzékének nagyobb helyet juttat
hatott volna, akkor Jósika b. és Kemény b. romantikus költői alkotásaival 
bizonyára még inkább kiegészítette volna az elnagyolt határt . 

Az eredmény, melyet Zlinszky Aladár tanulmánya jelent, szoros kap
csolatban van a XIX. századi magyar irodalom történetével. Emlékeztet ben
nünket a hegyi út fordulóján álló útjelzőre; még nem az elért cél, de 
biztosan oda vezet. 

PAPP FERENC. 

Mitrovics Gyula: Az egység és sokféleség esztétikai elve e-Az Ember 
Tragédiájá»-ba.n. (A debr. Tisza István társ. I. oszt. kiadványai. I. köt. 6. sz.) 
Debrecen, 1924. 1. 

Az Ember tragédiájára, szinte feltűnése első pillanatától kezdve két 
árnyék vetődik. Az egyik Goethe Faust]kxó\, mely sokáig nem engedte, hogy 
Madách müvét a saját fényében lássák és remek voltát a saját mértékével 
mérjék. Ez az árnyék azóta már véglegesen elhalványodott. A másik árnyé
kot a mü értelmi tartalma vetette költői mivoltára. Már Arany ezt írja 
Szász Károlynak: «Hibajat mi ketten (t. i . Arany és Gyulai) ebben látjuk, 
hogy erösebben gondol, mint képzel. Ezért erősebb a kigondolás, mint a 
költői kifejezes.» Azóta a könyvtárrá szaporodott Madách-irodalom majd
nem teljesen a műben rejlő bölcseleti tartalommal foglalkozik, esztétikai 
jelességeit pedig szinte csak kivételkép fejtegeti. Pedig ha levonjuk a nyelvi 
kifejezés érdességeit, a verselés néhol küzküdö nehézkességét, s pillantá-
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sunkat mind az egyes színeknek, mind az egésznek szerkezetére vetjük, ha 
azt a költői erőt mérlegeljük, mellyel az emberiség múltját és jövőjét néhány 
jelenetbe sűrítette, hol sokszor két-három szóban a világ szíve lüktet, 
akkor bátran megfordíthatjuk még a tekintélyek ellenére is a tételt, mond
ván : «Madach a költő nagyobb, mint Madách a gondolkodód M»rt bölcsel
kedésében találunk ellenmondást, hézagot, kifogásolni valót, de a mü költői 
alkatában alig. 

Ezért örömmel kell üdvözölnünk minden fejtegetést, mely Madách 
müvével, mint esztétikai termékkel foglalkozik, ahogy Mitrovics Gyula teszi 
értekezésében, mely az egység s a sokféleség esztétikai elvének megnyil
vánulását puhatolja benne s ellenállhatatlan hatásának egyik mozzanatát 
ebben látja. Lesznek, kik kicsinylik a spekulatív esztétikának ilymódon 
való ráalkalmazását Madách müvére ; sebaj, majd lesznek mások, kik az 
intuitív esztétika szempontjából is vizsgálják s kiegészítik annak eredmé
nyeit. A spekulatív esztétika a maga szigorú elveivel, következetesen felépí
tett rendszerével igen jó szolgálatot tesz a féktelenül csapongó elmefuttatá
sok fegyelmezésére. Részletröl-részletre haladva, egy elv sugarával vilá
gít bele a mü bámulatos alkatába s kimutatja, hogy a gyorsan változó 
képek nem Horatius megrovását érdemlő «disiecta menibra poetae», hanem két 
egymásba kapcsolt vezérgondolat tengelyén forognak. Az egyik: (temberi értel
münk az élet problémáját meg nem fejtheti, ezért elsősorban az érzelmi élet 
értékeiben találhatjuk meg az élet fenntartó eröit.» A másik: «embéri értel
münk végességében nem képes az élet végtelenségére érvényes életeszmé
nyeket teremteni.)) Ez a gondolati tengely azonban nem ütközik ki ridegen 
a műből, hanem a költői képzelet színes változatosságában nyilatkozik meg. 
A gondolati tengely egysége fűzi egybe szilárdan a képek sokféleségét és 
egységes esztétikai érzést ébreszt bennünk. Ezt a belső egységet érezteti maga 
Madách is abban a levélben, melyet 1862. szeptember 13-án Erdélyi János
hoz intéz s mely minden Madách-magyarázat kiinduló pontjául szolgál. 

Mitrovics az alapul vett esztétikai elvet a mü egészére alkalmazza, 
teljes eredménnyel. De tehetjük ezt a részletekre nézve is, melyek látszó
lag nem hódolnak ennek az elvnek. így látjuk, hogy Alexander Bernát 
végtelen könnyelműséggel azt írja Madách-kiadásának A inü művészi formája 
c. nagyon rosszul sikerült fejezetében: «A londoni élet egészen szétfolyik, 
semmi művészi egység nincs benne, csak versbe szedett, elkeseredett és mégis 
prózai kritikája korunknak». Pedig ép a londoni rész az egész költeménynek 
legremekebbül fölépített része, a modern életnek öt tételből fölépített szimfó
niája : I. Karének. II. Ádám és Lucifer a Tower falán. III. A sokadalom, mely 
tizennégy jelenetben mutatja he a cclétért való küzdelmet» a Smith Ádám 
«szabad versenyének)) értelmében. IV. Ádám kiábrándulása. V. A haláltánc, 
mint a bevezető karének párja. S ha a szín derekát, a vásári sokadalmat 
elemezzük, az ellentét elvénél fogva összekapcsolt páros jelenetek sorát kapjuk, 
melyek a múlt életének eszményeit paródiázzák, egészükben pedig Adám 
ideáit ostromolják. A legbámulatosabb egység a legtarkább sokféleségben. így 
elemezhető ez egy elv szerint is valamennyi szín s valamennyiben ugyan
azt tapasztaljuk. Egyáltalában nem tartjuk szertelenségnek, ha Mitrovics a 
költői anyag tömött gazdagságában mutatkozó szerkezeti egységet az Ember 



tragédiájában a Fausté fölött állónak mondja; bár alapjában véve a titá
noknak röffel való egybemérése meddő dolog. 

E tanulmány után joggal várhatjuk a többi esztétikai elv ilynemű 
alkalmazásának bemutatását. 

TOLNAI VILMOS. 

Zulawski Andor: írás Adyról. I. és II. kiadás, Budapest é. n. (1924). 
«Renaissance» kiadás. K. 8-r. 160 1. 

A hazafias aggodalom szülte e könyvet. Zulawski megdöbbenve látja, 
mint esküszik még mindig az elvakultak nagy tömege Adyra, pedig «költé-
szete nem más, mint erkölcsi bolsevizmus» (126. 1.). Azoknak írja könyvét, 
kiket még föl lehet világosítani Ady hatásának veszedelmességéröl. Sze
rinte hézagot pótol müve, mert «az irodalomkedvelő közönség kezében eddig 
Ady egész költészetét átfogó és megvilágító ellenzéki könyv jóformán nem 
forgott» (14. 1.). Ady hazafiságának, erkölcsiségének vizsgálata a fötémája, 
de — költőről lévén szó — egyebek között elég bőven kiterjeszkedik Ady 
stílusának homályosságára is. Hazafiatlannak, istentelennek, erkölcstelennek 
ítéli a költőt, aki önzésből a nemzettől idegen, sőt a nemzettel ellenséges 
érdekek szolgálatába állott. Ady szavaival, müveiből való bőséges idézetekkel 
látjuk bizonyítva az állításokat. Ilyfajta Ady-breviárum csakugyan nem for
gott eddig közkézen. 

A rajzolt kép nagyon szomorú, de hisz az Ady Endre öccsének, Lajosnak 
kezéből kikerült életrajzból talán még szerencsétlenebb élet sötétlik elénk. 
Zulawski emellett nem vak Ady kiváló lírikus tehetségével szemben. Nem 
egy költeményében tiszta élvezetet talál, de müveinek legnagyobb részét 
nem tartja a romlatlan ifjúság, a kritikátlan közönség kezébe valónak. 
Ebben igaza van. Kár azonban, hogy könyve nincs elmélyítve s ezzel 
sokat veszít meggyőző erejéből s kétessé teszi müvének igazi tudományos 
értékét. Sok ellenmondást ki lehetett volna védeni így már előre. Gyakran 
védik Ady magyarságát. Ady csakugyan magyar természet, magyar tempe
ramentum, de épen nem a javából, s ideáljai nem az igazi törzsökös érzésű 
magyarságéi. Különösnek tetszhetik, azonban megtörtént, hogy még egyházi 
szószéken is idézték már Adyt, mint «komoly Isten-keresöt». Kétségtelen, hogy 
Ady is rá-ráijedt lelkének csengésére a természetfölötti után ; az eltávolodás 
azon erkölcsi és hazafias eszményektől, melyekre nevelni próbálták, szintén 
nem esett meg vissza-visszapillantás nélkül. Nem lett volna ember, ha valami 
pozitívumot meg nem őrzött volna magában. Kiváló lirikus tehetsége, termé
szete mellett ez magyarázza nem egy költeményének tiszta esztétikai hatá
sát. De ezek a felocsudásai csak röpke hangulatok, akarat híján termé
ketlen ellágyulások. 

Zulawski többször túlságosan is leereszkedik a hétköznapi események 
porába. Előkelőség dolgában sokat tanulhatott volna Horváth jánostói, 
kinek Ady s a legújabb magyar Ura c. tanulmánya — bár természet
szerűleg kisebb terjedelmű anyag alapján — már 14 éve megállapította 
lényegében mindazt, amit Zulawski Ady egész költészetéről kimutat. Stílusa 
is egyenetlen és több modorossága sajátságosan Ady Endre hatására vall. 
Mindenképen szimpatikus azonban az író egyénisége : fiatal, telítve idealiz-



140 KOCSIS LÉNÁRD, HARSÁNYI ISTVÁN, GÁLOS REZSŐ 

mussal. Nemes lelkesedése azonban minden igazi nemzet- és emberfentartó 
érték iránt nemegyszer túlságosan exaltálttá teszi. De szívesen megbocsátjuk 
túlzásait, mert forrásuk tiszta. S könyvének megvan az a nagy érdeme, hogy 
az ellentábor terrorjával szemben, mely féktelenségében már-már az 1919-iki 
vörös tavasz emlékét újítja föl: az első bátor támadás. Dicsőségére szolgál, 
hogy olyan fényes elme követte erre a térre, mint Herczeg Ferencé. 

Kocsis LÉNÁRD. 

Hegyaljai Kiss Géza: Árva Bethlen Kata. (Gróf Széki Teleki József 
özvegye.) 1700—1759. Tanulmány a XVIII. századi magyar irodalom köréből. 
2-ik kiadás. Bpest, 1923. 8-r., 130 1. 

Bethlen Kata életéről, társadalmi és irodalmi működéséről ez az első 
részletes monográfia. A grófnőt, mint eszményképet s a korabeli Erdélyt 
rajzoló előszón és bevezetésen kívül a mü három részből áll. Az első Bethlen 
Kata életéről szól, aki a legősibb magyar családtörzsekböl való Bethlen-
nemzetség két ága (bethleni és iktári) közül a bethleniből származik. Önélet
írása s egyéb források alapján szerzőnk behatóan tárgyalja első, gr. Haller 
Lászlóval való boldogtalan házasságát, majd rajzolja özvegységét, gr. Széki 
Teleki Józsefiéi való második frigyét, négy gyermekének korai elhunyta, 
kettőnek erőszakos elvétele miatt viselt szívbeli bánatát. Lelki, testi szen
vedésekkel, sereges búbajjal teljes, örökösödési viszályokkal is súlyosbított 
életét lehetetlen meghatottság nélkül olvasni. A második rész Bethlen Kata 
mély vallásosságáról ad hü képet. Vallásossága fejlődésében egyik fötényező 
a magyar kálvinizmus, másik a pietizmus. Vallásosságának föjellemvonásai: 
az Istenbe vetett rendíthetetlen hit, az iránta való hála, bűnös voltának 
alázatos beismerése, a megváltó kegyelem előtti leborulás, a bűntől való 
szabadulás biztos reménye, hosszútürés és hősiesség a szenvedések között, 
az önfeláldozásig fokozódó odaadás. Hitének gyümölcseit mutatják jó csele
kedetei, áldozatkészsége, 8 alapítólevél, iskolák, egyházak támogatása. Három 
kollégium néz rá, mint anyjára: Enyed, Vásárhely, Udvarhely. A tanulmány 
harmadik része Bethlen Kata jelentőségével foglalkozik. Méltatja a nemzeti 
irodalomért kifejtett buzgalmát. A nemes grófnő olvas, tanul, imádságos köny
vet ír, könyvházat gyűjt, könyveket ad ki abban a korban, mikor a leányok
nak szégyen volt az írástudás. Könyveinek gyülekezetét szeretettel gondozza, 
mintha az élő teremtményekből állana. A könyvtárában megvolt müvek 
közül 11-nek ma már csak 1—1 példánya van meg, 4 pedig teljesen isme
retlen. Majd mint imádságírót mutatja be, megállapítván, hogy imái élmény
imádságok. Szerző szerint hatással lehettek rá Neumann Gáspár s Szathmári 
Pap János könyvei. A leghatározottabb benyomásokat azonban a bibliából, 
a zsoltárokból szívta fel. Ezután foglalkozik mint ünéletíróval. Eletírásának 
elkészítésére a biblia írói s Bethlen Miklós példája serkenthették. Az írónő 
egyénisége, célja, a mü egész iránya, szempontjai, kidolgozása erkölcsi 
érzületből fakadnak. írói jel lemvonásai: képzeletének mozgékonysága, a 
megjelenítő erő, a megfigyelő képesség, emberismeret, megbízhatóság. Ezek 
mellett még gazdag érzelemvilága, magával ragadó személyisége, a hang 
nemessége, a nyelv magyarsága, az előadás közvetlen ereje jellemzik. Szerzőnk 



szerint ez az önéletírás a magyar mémoire-irodalom egyik legművészibb, 
legfelemelűbb s legélvezctesebb alkotása. Tárgyalja még leveleit, végren
deleteit, stílusát, orvosi működését. Befejezés (Bethlen Kata a haladás élén) 
s függelék (irodalom, források) zárja be a csinos kiállítású kötetet. 

Kiss G. e könyve, mely a magyar művelődéstörténet legérdekesebb 
életű, példás jellemű, áldott hatású női alakjával foglalkozik, alapos forrás
tanulmány, komoly elmélyedés eredménye. Első e mű, mely grófnőnk mun
kásságának rendszeres ismertetésével, összehasonlító egybevetésével s értéke
lésével foglalkozik. Szerzőnknek van írói készsége. Előadása világos, magyaros, 
itt-ott lendületes is. 

HARSÁNYI ISTVÁN. 

Tímár Kálmán: Premontrei kódexek. Kalocsa, 1924. N . 8-r. 79 1. 

Timár Kálmán most megjelent füzetében ügyes, de túlságosan merész 
következtetések eredményeképen összeállítja a magyar premontrei kódex
irodalmat. Fölsorolja a latin liturgikus kódexeket: egy XIV. századi, a téti 
vagy csúti és a leleszi breviáriumot és egy XV. századbeli misekönyvet; 
esetleg premontrei eredetűnek jelzi a Szilády kiadta Sermones domini
calest és még egy XV. sz.-i breviáriumot. Nagyon érdekesek és meglepők 
a premontreieknek magyar irodalmi munkásságára vonatkozó megállapításai, 
ezeket azonban egyelőre kritikával kell fogadnunk. Timár szerint kétségtelenül 
premontreiek munkája a Lányi-kódexen kívül a legrégibb magyar biblia
fordítás három kódexe is, a Bécsi, Müncheni és az Apor. Az Apor-k.-bcn 
megtalált ugyanis egy, a Lángi-k.-éve\ egyező premontrei szertartást. Ehhez 
most nem tudok szólni. — A Bécsi- és a Müncheni-k. bibliafordításáriil van 
két értékes megállapítása. Az egyik, hogy ez az első ismert magyar biblia
fordítás — mint már Békési Emil is vitatta — semmiesetre sem huszita, 
hanem katholikus eredetű. Külső adatok — egy késői forences-följegyzés — 
egyezésével szemben tárgyi, belső bizonyítékok föltétlenül e mellett szólnak. 
Még abban az esetben is, ha az 1466-ban Tatrosban, Moldvában készült 
Müncheni-k. egy odamenekült huszita pap másolata — ezt lehetségesnek 
tartom — annyi kétségtelen már, hogy másolat; eredetije Szily Kálmán 
szerint, mivel a naptárkerék 1416-ban készült, 1416—35. között keletkezett, 
tehát még a magyarországi huszita mozgalmak kitörése előtt. Timár a biblia
fordítás kezdőévének 1416-ot mondja. Evvel szemben megszívlelésre méltó
nak tartom, hogy az eddig ösmeretes egyetlen kódex, amelyben a Bécsi-k. 
prológusai jórészének latin forrása megvan, 1422-böl való. A másik értékes 
megállapítás a Bécsi-k.-re vonatkozik: e szerint ez — a VulgatátóX eltérő 
sorrendje miatt — (ebben Horváth C. huszita válogatást látott) apácáknak 
készült lectionariiim, tegyük hozzá, hogy annak töredéke. 

Timár azonban ezeken a föltétlenül értékes megállapításokon túl is 
terjeszkedik és merész következtetésekkel az egész bibliafordítás premontrei 
jellegét is vitatja. 

A Bécsi-k.-re belső bizonyítéka nincs. Hogy az ebédlőben a szerzetesek 
a breviáriumba fölvett részleteken kívül más szentírási könyveket is olvas
hattak föl, arra egy bursfeldi bencés Ceremóniáiét idéz. Hadd utaljak arra is, 
hogy a Bécsi-k. anyaga sorrend szerint is majdnem teljesen megegyezik 



egy melki XIII. századbeli bencés k.-szel (Cat. Cod. Mon. Mellicensis 1.181.1.). 
Ez utóbbi tartalma a következő : 

Ruth, Paralipomenon, Esdrae I., Nehemiae, Esther, Judith, Tobiae, 
Machab. IL, Isaiae, Jeremiae, Esechiel, Daniel, Duod. proph. min., Job, 
Prov. Salara. A dült betűvel szedettek rendje ugyanilyen a magyar k.-ben is, 
de Estber és Judith könyve fölcserélve s Dániel előtt Baruk szerepel. 

Ami példát tehát idézhetünk, az bencés és nem premontrei. Kérdés 
ugyan, hogy lehet-e szigorú különbséget tenni a XIV. században bencés és 
premontrei lectiók rendje között; de erre nézve döntő csak a forrás meg
találása és a forrás jellegének megállapítása volna. Hiszem, hogy így célt 
érünk. Ami azonban Tiniár külső bizonyítékait illeti, azok már eleve elfo
gadhatatlanok. Timár következtetése ilyenforma : a Bécsi-k. Húth, Judith és 
Eszter könyvével kezdődik, tehát valószínűleg apácáknak készült — lehet ; 
ez esetben a somlyóvásárhelyiek használták. Vásárhelyről az apácák a 
pozsonyi klarisszákhoz, ezek meg Bocskai, Bethlen hadai elől Bécsbe 
menekültek, s magukkal vitték a kódexet Bécsbe. Ez magyarázza a kódex 
lelőhelyét. Csakhogy Somlyóvásárhelyt 1510-ig bencés zárda volt, annak 
meg semmi nyoma, hogy a kódex valamikor Vásárhelyt volt. 

A Miincheni-k. premontrei eredete mellett Timár szerint a benne lévő 
naptár szól, de ezt nem tudja valószínűvé tenni. Ő maga fölhívja a figyel
met, hogy a premontrei regulák szerzőjének, Szent Ágostonnak nincs a nap
tárban oktávája; Szent Dénes napja (okt.9.) nem vörösbetüs, pedig a Lányi-k, 
szerint «zent dyenes napya dupx.» Szent Cecília és Szent Kelemen napja 
(nov. 22., 23.) viszont vörösbetüs, jóllehet a prem. ordinárium szerint 
(Lányi-k. 233. 1.) mindkettő feria. (Feltűnő, hogy Kelemen napja a ma érvé
nyes bencés directorium szerint is fest. simpl.) Ezzel szemben a bencés 
renddel kapcsolatban álló szentekre különös tekintettel van a naptár. Vörös
betüs p. o. febr. 10. (Kolos szűz — Szt. Benedek nővére — ünnepe), ame
lyet a prem. naptár (Lányi-k) nem is említ, — természetszerűen az márc. 21. 
(Szt. Benedek), ápr. 22. (Adalbert püspök), nov. 11. (Szt. Márton). Amellett 
a külön ünnepek Szt. Benedek, Szt. Márton és Szt. Imre tiszteletére pl. 
«S. Emre cfessor halala» (szept. 2.) és a két bencés szent «megielenete» 
(translatiója) mind arra vallanak, hogy a Müncheni-k. naptára nem pre
montrei, hanem bencés naptár. Ennek a kérdésnek eldöntése azonban még 
sok naptári tanulmányt kíván — addig bizonyítékul használni a kódex szár
mazásához bajosan lehet. Az máris kétségtelen, hogy a Müncheni-k. naptára, 
amelyet eddig hat bencés kalendáriummal vetettem össze, szépen mutatja 
az átmenetet az 1200 körül írt Pray-k. és az 1500 körül készült bencés 
breviárium naptára között. Hogy a Münclieni-k. hibái a téti prém. breviá
riuméival egyeznek, az nem döntő jelentőségű. Timár maga mondja, hogy 
a téti breviárium későbbi, mint a Müncheni-k., ellenben naptára korábbi. 
Egymás hibáit tehát nem másolhatták. Ellenben mindakettö másolhatott egy 
régibb naptárt, amely összeállítása szerint alighanem bencés volt. 

A Döbrentei-k.-röl Timár valószínűvé tudja tenni annak premontrei 
eredetét, míg a Jordánszky-k.-röl ítéletét későbbre tartja fenn. Szerény 
véleményem szerint a Lányi-, Pozsonyi- és Döbrentei-kódexet premontrei 
alkotásoknak tekinthetjük. Alaposabban meg kell azonban vizsgálni a biblia-



fordítás eredetének kérdését, mert Timár bizonyítékai közül egyelőre csak 
az Apor-kódex egy részletének a Lányi-k.-ével való egyezése látszik elfo
gadhatónak. Eddigi kutatásaimnak Timár adataival bővült eredményei: 
1., hogy a Bécsi-k. lectió-rendje bencés lectionáriumokhoz áll legközelebb, 
2., hogy a Miincheni-k. naptárában kirívóan bencés jellegű dátumok vannak, 
végül 3., az a sejtelmem, hogy a Bécsi- és Miincheni-k., tehát a legrégibb 
ismert magyar bibliafordítás a Szent Benedek-rend munkája volt. 

GÁLOS REZSŐ. 

Szinnyei Ferenc: Kemény Zsigmond munkássága a szabadságharcig. 
Bpest, Szent István Akadémia Í924. n. 8-r. 25. 1. 

Kemény Zsigmond írói fejlődésének rajza legnehezebb problémáink 
egyike. A werden mikéntjét homályba borítja az a körülmény, hogy első 
alkotásaiból csak néhány kis töredék maradt reánk egykorú folyóiratokban, 
és Papp Ferenc gondos kutatásai is a költő három első regényének csak 
egyikét tudták majdnem teljes egészre kerekíteni, a Camoes-regényt. Kevés 
és vékonyka szálakból kell tehát a kutatónak a föladat megoldására vállal
koznia. Szinnyei Ferenc a töle megszokott gondossággal, avatott kézzel 
rajzolja meg a fejlődést. A részletkutatások eredményeit fölhasználva, köny-
nyed és élvezetes stílusával, Kemény egyéniségének vázlatából indul ki és 
a három első alkotásnak hü képét adja: megmutatja a romanticizmusból, 
majd szubjektivizmusból való lassú kibontakozást, a lélekrajzra való törek
vést, az irodalmi hatások emlékeit — mindezt egy-egy találó ecsetvonás
sal — és azután áttér a Gyulai Pál írójára. Kemény első nagy regényét 
szépen jellemzi. Hosszadalmasságát, az epizódoknak helyenként való túl
tengését, az elbeszélésben egy-egy zökkenő ugrást, némi aránytalanságokat 
— a regény hibáit — kiemelve, áttér a regény jelességeire és határozott 
vonalakkal vázolja a kor-, lélek- és jellemrajzot, a regény hőseinek tragi
kus küzdelmét, vizsgálja a lélekrajz fiziológiai szempontjait és fejtegeti a 
stílus jellemző erejét. Mindezekből arra a megállapításra jut, hogy Kemény 
már evvel a regényével, a szabadságharc előtt, eljutott a világirodalom 
színvonalára és a Gyulai Pál tartalmi gazdagsága és mélysége Kemény művé
szetében tetőpontot jelent: későbbi alkotásai csak forma dolgában tökéle
tesebbek. , , 

Szinnyei Ferenc: Kármán József és az Uránia névtelenjei. Bpest, 
Akadémia, 1924. 8-r. 36. 1. 

Ismeretes, hogy az Uránia három kötetében (1794) épen a legérté
kesebb dolgozatok, a szépprózaiak (Fanny, Fejveszteség, Módi, Uj házas, 
mesék) és a Nemzet csinosodása c. tanulmány, név sőt chiffre nélkül jelen
tek meg. A köztudat ugyan Toldy nyomán Kármán Józsefet tartotta szer
zőjüknek, de erre semmi bizonyságunk nem volt, s a szakemberek egy 
része hajlott arra, hogy egyiket-másikat elvitassa Kármántól. Szinnyei Fe
renc most megkísérli külső érvek híján, belső érvek alapján bizonyítani, 
hogy ezek, valamint az Uránia legtöbb névtelen dolgozata Kármán mun-



kaja. Kiindulva a Kármán chiffre-je (K11.) alatt megjelent, tehát kétségtele
nül hiteles dolgozatból (Szeretet és házasság), kisebb részben tárgyi, i l l . 
fölfogásbeli egyezés alapján, nagyobb részben stilkritikai vizsgálatokkal dol
gozva (numerozitás, a fölkiáltások kedvelése, egyéni színezetű szavak és 
kifejezések) bizonyítja tételét. 

Szinnyei eljárása kétségkívül szigorúan módszeres, de kritériumai 
önmagukban, ktüön-külön mindegyik, nem volnának elégségesek s valóban 
egyik-másik jelentéktelen dolgozatra vonatkozólag nem is tudnak meg
győzni. Ott azonban — s szerencsére épen a legjelentősebb dolgozatokban — 
ahol a kritériumok közül több, vagy épen mind, összevágó eredményt ad, 
megállapítása a bizonyosságnak arra a fokára emelkedik, amilyenre csak, 
pusztán belső érvekkel, egyáltalán el lehet jutni. 

Magam vagy egy évtizeddel ezelőtt, egyetemi előadásaimban, más 
úton iparkodtam erre a kérdésre világot vetni: nem bizonyítékokkal dol
goztam, hanem az öreg Dugonics filológiai módszerével, «az észnek, mes
terségével)), így okoskodtam: Az Urániában van egypár szépprózai dol
gozat, melyek mind tartalmukban és megalkotásukban, mind — s fokozot
tabban — előadásukban és nyelvükben, annyira fölötte állanak a XVIlI-ik 
század végi szépprózánknak, hogy csak egy író írhatta őket. Két vagy épen 
több író így nem tudott akkor írni. Ez egészen kétségtelen. Hogy ez az író 
Kármán volt-e vagy más, azt nem tudjuk kétségbevonhatatlanul igazolni. 
Mivel azonban azt egykorú nyilatkozatokból tudjuk, hogy az Urániának Kármán 
volt a lelke, s egyébként is másnemű munkásságából — levelei, színházi 
szabályzata stb. — megállapítható, hogy Kármán mennyire kimagaslott az 
Uránia társaságából: szinte bizonyosnak tarthatjuk, hogy ö a keresett isme
retlen. Szinnyei tárgyi és nyelvi érvei épen az értékes dolgozatokat illetőleg 
ugyanerre az eredményre vezettek, így, azt hiszem nincs többé ok a kétel
kedésre, s mivel az Uránia többi apró, jelentéktelen, jobbára fordított cik
keinek irodalmi jelentősége úgy sincs, «az Uránia névtelenjei kifejezés 
irodalomtörténeteinkből — valóban — törlendö». 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 


