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Dr. Julius Petersen: Literaturgeschichte als Wissenschaft. Heidelberg, 
Carl Winter, 1914. 8-r. 71 1. Ára 1-80 M. 

E tanulmány írója tagadja, hogy dolgozata összefügg azzal a 
philologiai háborúsággal, mely a berlini egyetemnek Erich Schmidt 
halálával megürült új-német irodalomtörténeti tanszéke körül támadt. 
A tárgyi kapcsolat azonban nyilvánvaló, mert elismeri, hogy fejtegetéseire 
a német philologiában már jó ideje mutatkozó meghasonlasok adtak 
ösztönzést. Az említett háborúságban pedig ép e fokozódó ellentétek 
robbantak ki. Személyes torzsalkodások mellett azonban jelentékeny elvi 
kérdések is vetődtek fel benne az irodalomtörténet tudományos önállásá-
ról \s a philologiától való függéséről. 

Petersen az irodalomtörténetírás eljárását, módszerét s egyéb ismeret
körökhöz (nyelvészet, történelem, széptan) való viszonyát vizsgálja. Az 
ilyen önmagára eszmélés csak használhat oly ismeretágnak, mely annyi 
odaadó munkással rendelkezik, mint az irodalomtörténet. Sorra veszi 
azokat a gondolati conceptiókat, melyek ép a legtermészetesebbeknek 
tetszenek benne. Elemzi a költői személyiség fogalmát, melyet az adatok 
egymásutánjától bizonyos kinematographszerűséggel alkotunk meg, mérle
geli a literaturatörténet csoportfogalmainak ismereti értékét: a történeti 
anyag tagolását tájak és törzsek, társadalmi fokok és körök s végül 
váltakozó ízlésű generatiók szerint. Rickert nyomán tudja, hogy a tudo
mányos törvény fogalma a természet világára korlátozódik, tudja, hogy 
a történeti kosmosban is fellelhető ugyan az egyetemes, de itt a singularitas 
világában vagyunk s a tényeket nem logikai, hanem sajátszerű kultúr-
értékeik révén becsüljük. Ismeretelméleti iskolázottsága azonban nem 
eléggé erős, s úgy látszik, Lamprecht hatására próbálkozik azzal, hogy 
egy-két nem is új, nem is jelentékeny szempontot a közép- és újkoii 
szellemi élet fejlődéstörvényévé szélesítsen (54—58. 1.). 

A német philologia abban az alakjában, a mint a romantika idején 
megszületett, a szellemi élet egészét átfogja. A nyelvi kifejezés eszközeivel 
foglalkozik, tehát a nemzetnek a maga nyelvében objectivált s nyelve 
útján gyarapodó egész szellemi műveltségére kiterjed. Közös keret a 
nyelvészet, az irodalomtörténet és a néprajz számára, és Schelling szerint a 
philologus művész meg bölcselő egy személyben. Petersen elfogadja a 
philologiának ezt a széleskörű fogalmazását s ép ebből magyarázza, hogy 
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annyi dilettáns merészkedik az irodalomtörténet terére, a minek meg az 
a következménye, hogy szakszerű művelőit is kicsinylik. 

A XIX. század folyamán a nyelvtudomány és az irodalomtörté
net — a népisméről nem is szólva — kiléptek a közös keretből, önálló
ságot szereztek. A philologia — s ez egy második, szűkebb körű meghatáro
zása — szövegbíráló, exact segédtudománynyá szűkült, a melyet a 
történetírás minden ága alkalmazhat. A nyelvészet és az irodalomtörténet 
a fejlődés folyamán nemcsak egymástól idegenedett el, hanem a természet
tudomány eszményei és fogalmai felé fordult — gondoljunk a physiologiai 
hangtanra, az új-grammatikusoknak nyelvtörvényeket nyomozó iskolájára, 
Scherer reconstruáló kísérleteire s a természettudományokból kölcsönzött 
analógiákra és szólásokra. A munkamegosztás elve alapján az irodalom
történet maga is ketté vált. A régibb literaturával foglalkozó része 
inkább tartja a közösséget a nyelvészettel, míg az újabb a nyelvfejlődés 
kérdéseit meglehetősen elhanyagolja. Petersen utal arra, hogy ez az 
elkülönülés a szellemi élet összefoglaló szemléletét elsorvasztja. A nemzeti 
irodalom egységes egész, s az újabb időszakokban kimutatott világnézeti 
kapcsolatok a középkorban is fellelhetők, viszont a nyelvfejlődés stádiumai 
Lutheren túl is pontosan nyomozandók. Az irodalomtörténet egységes 
módszerrel dolgozható fel egész terjedelmében. 

Napjainkban a nyelvészet is tudatára ébred annak, hogy szellemi 
tudomány, s nemcsak szabályos egyezések után kutat már, hanem az 
egyéni nyelvhasználatot és a nyelvben tükröződő kultúr-fejlődést vizsgálja 
(K. Vossler). Viszont az anyag-kutatásban buzgólkodó irodalomtörténet 
is tart attól, hogy alexandrinismusba sűlyed, s látókörének egyetemesítésére 
a philosophiában és az összehasonlító irodalomtörténetben keres segítőket. 
Ezek azonban ingatag támasztékok, mert nem lehet minden költői alko
tásból világképet kifejteni, s a költészetben a forma is van talán olyan 
fontos, mint az esetleges philosophiai tartalom. Az összehasonlító irodalom
történetírás pedig a nemzeti irodalmak fölé épül, másodlagos képződ
mény s tetőt nem lehet egy új ház alapjául használni.1 

Bár az irodalomtörténet egységét a módszer egységével igyekszik 
Petersen igazolni, el kell ismernie, hogy a szövegkritikában máskép jár el 
a codexek s máskép a könyvnyomtatás korának feldolgozója, s hogy az 
írói személyiség megrajzolása az újabb irodalom történetében nem oly 
tapogatózó módon történik, mint az adatok híján szűkölködő régibb 
korszakokban. A philologiai munka szöveget állapít meg, a genetikus 
eljárás megalkotja az író képét — hátra van a személyiség és a művek 
közötti kapcsolat felderítése. Ezzel eljutottunk az ú. n. lélektani mód
szerhez, melynek feladatairól gazdag elméleti irodalom keletkezett az 
utóbbi években. Az egyik irányzat a műtől akar a szerzőhöz jutni s a 
stílusban az egész embert igyekszik fellelni. Oly lélektan kiépítését 
kívánja, a mely a nyelvi kifejezés alapján tájékoztatni tud a költő 

1 Ezt a gondolatot irodalmunkban már 1912-ben, s határozottabban, 
fogalmazva, kifejtette Császár Elemér. (L. Katona Lajos élete ez. dolgozatát, 
Katona Lajos Irodalmi Tanulmányai. I. k. 73. 1.) 
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képzeletvilágáról, phantasiájáról, vérmérsékletéről. De a stílusnak finomabb 
kapcsolatai az emberrel annyira egyéniek, hogy erre nézve általános 
tételeket megállapítani: merő rationalisálás lenne. A kapcsolatok meg
érzésére van szükség (31. 1.). Biztosabbnak látszik a költő életétől 
közelíteni a mű felé. Hogy ez miképen történjék, arra Dilthey adott 
útmutatást. Nem elég az élet tényeit nyersen a költemény mellé helyezni, 
hanem — és itt újra az intuitio veszi át a szerepét — élményszerűsé
gükben kell őket megragadni. Simmel szerint még az élmények keresése 
is felesleges, mert semmiféle külső összefüggés ismerete nem fokozza a 
műtermék igazi megértését. E szélsőséges álláspont téves, de van valami 
igaz magva: az irodalomtörténet nem merül ki az elemzésben, s lényegé
hez a vizsgált mű átélése is hozzátartozik. Az átélés persze ne legyen 
elszigetelt. Az egyes munka eredete szerint és hatása révén történeti 
kapcsolatokba illeszkedik, s műfaji becsét és eleven aesthetikai értékét 
sem lehet figyelmen kívül hagyni. 

A mily fontos az irodalomtörténet módszere, belső egysége, annyira 
szükséges, hogy mint tudomány illetéktelen területekre ne csapjon át. 
így az irodalmi oktatás ne ragaszkodjék kizárólag a históriai szem
pontokhoz, s az élő irodalom, melynek elintézése az irodalmi kritika 
feladata, ne követeljen történeti tárgyalást, mivel ez a szó tudományos 
értelmében amúgy is lehetetlen. 

Petersen az irodalomtörténetben bizonyos látókör-bővítő s a szellemi 
élet egyetemére is kiterjedő törekvéseket képvisel. De téved az, a ki úgy 
fogná fel ezeket, mintha velük az exact irodalomtörténeti kutatás ellen 
fordulna. Az utóbbi a XIX. század positiv irányú évtizedeiben erősödött 
meg, s a mint e kissé materialis kor sok becses technikai és ipari vív
mányát minden elkövetkező eszményibb időszak is használni fogja, úgy 
az újabb synthesisekre törekvő irodalomtörténetírás alapja is minden 
időkre a philologia marad. Petersen vizsgálódásai nem speculativ termé
szetűek, inkább technikaiak, mintegy a munkásban merültek fel. De érzik 
rajtuk korunk philosophiai hajlama. Ma az irodalmi anyagot nemcsak 
történetileg, hanem különböző egyéb kapcsolatokban is rendszerezni akarják. 
E rendező és egységesítő törekvés a tudományos naturalismus leáldozásá-
val erősödött meg. Ugyaninnen ered az intuitio szerepének kiemelése, a mi 
alapjában azt jelenti, hogy már nem keresnek mathematikai eszményeket 
a kultúrával foglalkozó tudományokban. De ha egyoldalú ismerettani 
kritika az irodalomtörténet rationalis vázát gyöngének is ítélné, e disciplina, 
mint eleven szükséglet, akkor is fennmarad. Az emberiség a költészetet 
— olvassuk a tanulmányban egy hegeli gondolat nyomán — mint 
szellemi életének nagyszerű emlékét szünet nélkül építi. Az irodalom
történet pedig, tegyük hozzá, mint e tevékenység szemmeltartója, a fej
lődés el nem apadó lehetőségeivel maga is mindig megújul s előre lendül. 

SAS ANDOR. 
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Bajza József. A M. Tud. Akadémiától jutalmazott pályamunka. Irta 
Szűcsi József. Budapest, a M. Tud. Akad. kiadása, 1914. 8-r. 2, 497, 1 1. 

Az Auróra-kör tagjai közül Kisfaludy Károly halála után Vörös
marty Mihály és Toldy Ferencz működésével együtt a Bajza Józsefé 
kapcsolódik legszorosabban az átalakuló Magyarország szellemi fejlődé
sének történetébe. Nemzetünk politikai eszméi sokkal gazdagabban és 
sokkal nagyobb művészi erővel szólalnak meg Vörösmarty költészetében, 
mint a Bajzáéban; de a régi dicsőség elmúlásán s a reményt megtagadó 
jövendőn érzett hazafi fájdalomnak és a nemzeti fölébredés tettre kész 
elhatározásának Bajza is oly maradandó kifejezést ád, a mely állandóan 
él a művelt magyar közönség köztudatában. Amannak költői eszméi 
előkészítik, majd hűségesen kísérik az átalakulás korszakát, emezéi inkább 
csak visszhangjai, de szintén mélyrehatóak. Vörösmarty lángelméjének 
hatása alól sem eszmei tartalom, sem költői nyelv tekintetében egyetlen 
írónk sem vonhatja ki magát; de ez eszmék politikai és társadalmi 
küzdelmeit az igazság ethikai erejének azon fegyvereivel vívják, a 
melyeket Bajza élesített s adott nagy kortársai kezébe. Ő tette először 
életfeladatává a minden nagy átalakulás fattyúhajtásaként felburjánzó 
erkölcsi züllöttség ellen a közélet annyi különféle küzdő terén férfias 
bátorsággal síkra szállani és a harczot az igazság iránti mély meggyő
ződés öntudatosságával a diadal megnyeréséig folytatni. 

Kétségtelen, hogy elhatározásának szilárdságát, harczainak hevét, 
fegyvereinek az ellenséghez mért élességét jó barátainak nem csak java-
lása, hanem tettleges segítsége is erősíti: Vörösmarty nagy tekintélye s 
tiszta meggyőződése, Toldy széles látköre s a külföldi irodalmakban 
való sokoldalú ismerete. Irodalmunk története nem ismer e három férfiú 
baráti köréhez hasonlót, a mely a nemzeti élet annyi fontos nyilvánu-
lására oly feltűnően hatott volna. Működésük szinte elválaszthatatlan 
egymástól. Vörösmartyé minden bizonynyal a legönállóbb és csak egyik 
s nem is legfontosabb oldalával kapcsolódik barátai küzdelmeibe. 
De a másik kettőé annál szorosabban egymásra támaszkodik. Bajza 
kemény harczainak élesztője, sokszor segítő, legtöbbször részvevő társa 
Toldy, a kinek figyelme az irodalom és tudomány minden régi és újabb 
jelenségére kiterjed, és a ki e jelenségekről alkotott ítéletében akár
hányszor Bajza felfogása, néha épen útmutatása szerint igazodik. Irodalmi 
és tudományos életünk a nemzeti eszme kialakulásának és fokozatos 
erősödésének korában az ő általuk vert ösvényen indul derekasabb 
fejlődésnek. Bajza működése úgy szólva a' küzdelem tetőpontján bevég
ződik, de a Toldyé még az után ölt nagyobb arányokat. Egymásra 
hatásuk közösségének mind tartalma és ereje, mind eszköze és módja 
kétségtelen. így hát kettejök közül akármelyiket tanulmányozza az 
életrajzíró, egyáltalán nem mellőzheti a másik működésének beható 
vizsgálatát sem. 

Jól tudja ezt Szűcsi (dr. Bajza) József is és hőse fejlődésével 
kapcsolatban figyelemmel kíséri Toldy pályáját is, bár nem ártott volna 
működésük közösségét még jobban kiemelni. Elhiszszük, hogy Bajza 
már ifjú korában mélyebben tud valamely kérdés vizsgálatába eresz-
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kedni, mint örökké izgékony barátja. Ezt, ha mással nem, a Toldyhoz 
írott s a kritikai pályára készülő író fejlődésére oly élénk világot vető 
leveleivel minden fejtegetésnél jobban bizonyítja az életrajzíró. Elhiszszük, 
hogy Bajza nem egy meggondolatlanságtól visszatartja Toldyt, noha ezt 
írónk nem igen mutatja meg. De úgy vélekedünk, hogy a mit Szűcsi 
Toldyban meggondolatlanságnak, örökös kapkodásnak, sőt hebehurgya
ságnak (16., 18. 1.) lát: nagyrészt az ő türelmetlen erélyének, izgató 
lelke túláradásának, a tenni s hatni akarásnak szakadatlan folyamata, 
későbbi pályája legjótékonyabb hatásának korán feltünedező jele. 
Az Athenaeumba.n is nemcsak »fürgesége és simulékonysága« (380. 1.) 
jár segítségére Bajzának, hanem világlátottsága, irodalmi nagy művelt
sége s rendkívüli fogékonysága is. Mindezzel nem azt mondjuk, hogy 
az Athenaeumnak nem Bajza az igazi lelke, hanem csak azt, hogy ha 
Toldy nem egy tekintetben Bajza hatása alatt állott, viszont ez is 
sokat köszönhetett Toldynak. Vájjon Vörösmartynak volt-e ily feltűnő 
hatása Bajzára költészetén kívül: nehezebb eldönteni. Bizonyára első 
sorban, a mit az életrajzíró is kiemel, Vörösmarty költői dicsősége, nagy 
tekintélye erősítette Bajza szerkesztői állását, de másfelül az ő javalása, 
a legtöbb kérdésben véleményük közössége is. Az a tudat, hogy oly 
szerkesztőtársak állanak oldala mellett, a kiknek híre-neve egymagában 
is a siker biztosítéka, nem csekély mértékben szilárdíthatta elhatározását 
s felfogásának egyéni függetlenségét. 

Szerencsésebb az életíró Bajza ellenfeleinek rajzában és megítélé
sében. Sokszor egy-egy szóval vagy rövid mondattal egészen találó 
jellemzést ad róluk. Csak az öregebb írókra nézve tudja kevébbé kivonni 
magát hőse szigorú ítéletének hatása alól. Bajza nemcsak abban tanít
ványa Kazinczynak, hogy első kritikai észrevételei a nyelvre és szavakra 
vonatkoznak, a külsőségekkel bíbelődnek; hanem abban is, hogy a 
kritika jogát sikerül kivívnia. Kazinczy szinte félszázadig folyvást hirdeti 
a kritika szükségét és jogosultságát s gyakorlatilag is eleget próbálkozik 
a magyar elmékben meghonosítani a kritikai gondolkodást. Hogy, mást 
nem említve, az arkádiai per mindenkép előzménye Bajza tollharczainak, 
senki sem tagadhatja. De e mellett az ifjú kritikus akárhányszor ugyanazt 
ismétli, a mit előtte 20—30 évvel már a széphalmi mester hirdet. 
Például: »Egy értő javaslata többet nyom ezer értetlen kajdászatánál«, 
»A hirtelenség vagy harag . . . gondatlanságot szül«, »Tanuljunk törleni, 
s az a legszerencsésebb, ki ezt korán megtanulta« (53—55. 1.) stb. 
Mindezeket Kazinczy tanítja írótársainak. A Kölcsey kritikai tanulmányai 
és Bajza első csatározásai közt felismert különbség megállapításában 
igaza van írónknak, de csak annyiban, hogy a Kritikai Lapok igazi 
hatását valóban a kemény tollharczoknak köszönhette, s hogy ezekkel 
akkor többet használt Bajza, mint ha Kölcseyt utánozta volna a kritikai 
tanulmányban. Ha — úgy mond — Bajza Kölcseyt utánozza: »Ez 
esetben épen oly hatástalanul merült volna el Bajza folyóirata, mint 
Kölcsey tanulmányai«. (120. 1.) Ha a debreczeniek és a Dunántúl 
felzúdulását mellőzzük is: az által, hogy Kölcsey épen a legnagyobb 
költőknek szerinte hibás műveit szigorú bírálat alá fogja, mégis csak 
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gondolkozóba kellett ejtenie nem egy ifjú írót, a kik ha nem érezték 
is a csapást közvetettemül, lehetetlen volt arról megfeledkezniök. Kétség, 
telén, hogy oly szemmel látható sikere nem volt Kölcsey tanulmányainak 
az irodalmi ízlés fejlődésére nézve, mint Bajza tollharczainak; de hogy 
hatástalanul merültek volna el, bajos állítani. 

Döbrenteit a régi, nem egészen igazságos ítélet alapján fogja feL 
Vörösmartyék csak az érdemeit túlságosan érző, elbizakodott, az ifjabb 
s néha az idősb írókat is ok nélkül leczkéztető ellenfelet látták benne, 
a ki főúri ismeretségei alapján oly tekintélyt bitorolt, a melyet pusztán 
irodalmi működésével soha sem vívott volna ki. Szemükben ő csak a 
»fesz és pöf« nevetséges embere. Tudták, hogy Kazinczyval összezördült, 
s iránta hálátlannak tekintették. De azt aligha tudták, hogy mikor a 
széphalmi mesternek legutoljára kellett fogsága tartásdíját a jogügyi 
igazgató felszólítására pótolnia, Döbrentei tanítványaival tette össze és 
küldte el neki az adakozók nevének elhallgatásával a kívánt összeget. 
Nem védjük Döbrenteit. Jellemében a húszas évek közepétől fogva nem 
egy vonás alkalmasnak látszhatott a torzításra ; de Vörösmartyék 
Kazinczynak nem mindenben igazságos felfogása alól nem tudták magu
kat kivonni. Bajza kegyetlenül bánt vele, kegyetlenebbül mint érdemelte. 
A kérdés lényegében igaza volt; de ily perdöntő párbajban talán nem 
lett volna szabad Bajzának Döbrentei minden való érdeméről megfeled
keznie. Benne is elsősorban a jogosulatlan tekintélyt üldözte Bajza; de 
ha csak az Erdélyi Múzeumra, gondolt, az ifjú íróknak akkor meleg
szívű barátját, nemzetiségünk s az irodalmi előhaladás nem méltatlan 
régi képviselőjét is meglátta volna benne: alkalmasint kevésbbé találta 
volna alaptalannak tekintélyét. Mindezt Bajza életírójának sem szabad 
figyelmen kívül hagynia, midőn tollharczainak irodalomtörténeti fontos
ságát megállapítja. 

Dessewffy József gr. megítélésében sem mondhatjuk igazságosnak. 
(96—108. 1.) Nem az ellen van kifogásunk, hogy irodalmi babérait 
kétes értékűeknek tartja; de a politikai és társadalmi téren szerzett 
érdemeit is nagyon szűk körre szorítja. Hogy »eszmegazdagnak« a 
politikai téren sem találja, értjük ; de vájjon Széchenyi előtt ki volt 
nálunk e téren »eszmegazdag« ? S vájjon igazságos-e ilyen mértéket 
állítani fel ? Nem közelebb járunk-e az igazsághoz, ha akkor, midőn 
Károly kir. herczeg (az asperni győző) a bécsi államférfiakat jellemez
vén kiemeli, hogy azok dicsekedve emlegetik, hogy 30 év óta sem 
könyvet, sem hírlapot nem olvastak, Dessewffy József gr. európai nagy 
műveltségét, a régi classikus és újkori irodalmakban való széleskörű 
olvasottságát, a melyhez erős nemzeti érzés, tiszta szabadelvű felfogás 
és az irodalmi élet mély szeretete s pártolása járult, szinte páratlannak 
mondjuk ? S mind ennek jótékony hatása Kazinczy egész körén érezhető. 
Politikai szereplése nincs tisztázva. A múlt század elején tartott ország
gyűléseken az ellenzéki felfogásnak egyik képviselője s a válságos 
politikai helyzet okos bírálója. Az alkotmánynak nem a betűjéhez, 
hanem a szelleméhez hű. Előbb megérzi a spanyolországi nemzetiségi 
mozgalmak rendkívüli erejét, mint nálunk bárki más, és várva-várja 
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annak a lángnak átcsapását hozzánk, a melynek tisztító tüzéből a 
korhadt régi kormányzati rendszerek egészen újraalakulva kerüljenek ki. 
De hogy Döbrentei mellett síkra szállt, Kazinczy és Bajza is nem ok 
nélkül sajnálta. Mindenesetre sokkal többet ártott, mint használt a 
felszólalásával, a melyet nem is tekinthetünk Döbrentei vétkének, mint 
Kazinczy és Bajza gondolta. A gróf régi barátságban élt Döbrenteivel 
s magánleveleiben s a Bártfai Levelekben, valamint egyéb nyilvános 
felszólalásaiban is sokszor tömjénezett neki, akaratlanul is hozzájárulva 
Döbrentei felfuvalkodottsaganak növekedéséhez. De másfelül azt sem szabad 
feledni, hogy akkor a főurak közt vajmi kevesen vannak, a kik az 
írókat — nem mondjuk — baráti körükbe fogadják, hanem csak figyel-
mökre is méltassák. Hogy Bajzának már nálunk egyáltalán az írói 
köztársaságról lehet beszélnie, abban része van Dessewffynek is, a ki 
alig húsz éves korában az írók közé állott, s ha mint író nem alkotott 
is semmi maradandót, az irodalom tekintélyének emelésén sikerrel munkált. 

Magát a főalakot annál behatóbban, annál nagyobb megértéssel 
s melegséggel rajzolja írónk. Az érintett eseteket kivéve, ritkán elfogult 
iránta, akár a költőt, akár a kritikust, színházigazgatót vagy lapszer
kesztőt jellemzi. Igen nagy és gazdag anyagkészlettel dolgozik, s meg
van az a nem közönséges tulajdonsága is, hogy e sok adatát szigorú 
rendbe sorakoztatja és soha sem engedi kezei közül kiduzzadni. 
Az Auróra, Kritikai Lapok, Athenaeum és a Kossuth Hírlapja szer
kesztése közben vívott hosszas és makacs tollharczainak talán legcseké
lyebb része is kellő figyelemben részesül nála. Nem csoportosítja ugyan 
e harczok adatait bizonyos szempontok szerint, megelégszik az időrendi 
egymásutánnal; de e keretben annál ügyesebben összevon, kiemel és 
bírál. Mindenütt meglátja e gazdag anyagban a hősére s általán az 
irodalomra jellemzőt s akárhányszor a másoktól átvett ítéletet is úgy 
fogalmazza, hogy az olvasó az ő eredeti gondolatának tekinti. Az ifjú 
kritikus fejlődését, eszméinek kialakulását nem tudhatná hívebben szem
léltetni, mint leveleinek szerencsésen megválasztott kivonataival, a melyek 
a közvetetlenség s újság ingerével egyaránt hatnak. 

Adatai bírálatában szerencsés ösztön vezeti. Jobbára akkor is eltalálja 
az igazságot, mikor adatai nem elég világosan beszélnek: például Bajzá
nak a színházigazgatói állásáról való lemondása magyarázatában. A rész
vénytársaság akadékoskodása és a személyzet, kivált Schódelné művészi 
hóbortja összejátszanak, hogy Bajzát elkedvetlenítsék. Az életíró Bajzá
nak egy ma már csak töredékben ismert levele alapján az előbbinek 
tulajdonít nagyobb fontosságot, bár a lemondás közvetetlen okául 
Schódelné kihívó esetét tartja. A kétféle ok valószínűleg egyforma súly-
lyal esett elhatározásának mérlegébe. Horváth Döme, a ki ifjú korában 
szorosan érintkezett az Athenaeum körével, beszélte e sorok írójának, 
mily sokszor panaszkodott Bajza meghitt baráti körében a színészek, 
kivált Schódelné szenvedhetetlen szeszélyeire s mennyire örült, midőn 
állásáról leköszönhetett. 

Természetesen írónk a kritikus, az irodalmi tisztesség főképviselője 
s a különféle nevezetes vállalatok szerkesztője pályájával részletesebben 
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foglalkozik, mint a költőével. Megtartja a helyes arányt. Bajza ifjúkori 
költészetét jól eső biztossággal elemzi. Meglátja e költészet fény- és 
árnyoldalait, s ha az előbbieket talán inkább észreveszi is, a végső 
ítéletben a józan mérséklet határai közt marad. Csak azt az ítéletét nem 
mérnők aláírni, hogy Bajza »szebb verseiben a forma és tartalom oly 
összhangját érte el, a minőt Petőfiig egyetlen dalköltőnk sem». (180. 1.) 
Nem hivatkozunk Vörösmartyra, de Kisfaludy Károlynak, még inkább 
Czuczornak, Garaynak és Vachott Sándornak is vannak oly dalai, a 
melyek legalább is utolérik a Bajzáéit. A végső összefoglalásban (450. 
s k. lk.) helyesebben ítéli meg Bajza egész költészetének fontosságát; 

Ellenben tollharczainak az irodalmi, politikai és társadalmi életre 
tett igazi hatását mindég fontosságukhoz mérten tárgyalja és emeli ki. 
De nemcsak ezt. Mindazon vállalatoknak, a melyeket Bajza szerkesztett, 
egész bel világába bevezet bennünket; igen ügyes kalauzunkká szegődik, 
minden nevezetest megmutat s minden lényegest megmagyaráz. Soha 
sem unjuk meg s ritkán találjuk magyarázatait sekélyeseknek (Athenaeum 
bevezetése). Nem egy könnyen tudnánk irodalmunkban más hasonló művet 
találni, a mely egy-egy folyóirat, szépirodalmi vagy politikai lap egész 
pályájáról, valamennyi évfolyamáról oly teljes képet nyújtana, mint a 
milyet Szűcsi rajzol a Bajza vállalatairól, kivált az Athenaeumról. Ha 
egyik-másik felfogásán felakadunk is, hajlandók vagyunk becsülni egyéni 
véleményét. így Bajza szüleinek viszálya talán nem annyira ítéletét edzette 
(7. 1.), mint inkább mélabújának csíráit nevelte. Hogy a classikus ódái 
alakokat igazában egyetlen magyar olvasó sem szerette volna (36. 1.), 
határozottan téves állítás, akkor Berzsenyinek nem lett volna olyan nép
szerűsége. Nem Bajza foglalja össze először a magyar folyóiratok vázlatos 
történelmét (145. 1.), hanem Toldy már 1826-ban. Bajza regény-elméleté
nek fiascó\kxó\ (157. 1.) nem igen lehet beszélni, csak annyi mondható, 
hogy nem sikerült. Abban sincs igazsága, hogy Kazinczy »Berzsenyit 
tette meg a hivatalos [!] irodalom első lyrikusának« (175. 1.); ez csak 
rövid ideig volt így; a mint Dayka műveit összeszerkeszti Kazinczy, 
folyvást neki adja az elsőséget. Hisz tudni való, hogy a költői tizedelés 
tanításában is őt tekinti a legnagyobb magyar lírikusnak. Az 1832—36. 
országgyűlés reménytelen vergődéséről (202. 1.) is bajos beszélni; mert 
ez az első igazi reform-országgyűlés, a melyen Széchenyi eszméi már 
megragadják a rendeket. Az összefoglaló jellemzés a könyv legjobban 
megírt részei közé tartozik. De ennek az összehasonlításnak nem látjuk 
okát s igazságát: »Az agg Kazinczy összemérte kardját Bajzával, Bajza 
nem kelt harczra Petőfivel«. (381. 1.) Ez két különböző dolog, a melyet 
nem lehet egymásra vonatkoztatni. Bajzával Kazinczy az ítéletalkotás 
tárgyára és módjára tűzött össze; Bajzának Petőfi költői szellemével 
nehéz lett volna versenyre kelnie. 

A könyv szerkezetét illetőleg csak azon megjegyzésre szorítkozunk, 
hogy Bajza családi életének előadását jobb lett volna belevegyíteni 
nyilvános pályája rajzába, mint utoljára hagyni. A Bajzáról szóló irodalom 
ismertetése meg ily alakban mintha felesleges volna. Nem gáncsoljuk 
Szűcsi eljárását; azonban valamely író vagy kérdés régibb irodalmának 
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értéke igen csak kitűnik egy ily monographia tárgyalásából, a mint az 
író a maga felfogásával egyező vagy ellenkező véleményeket s adatokat 
erősítésül felhozza vagy czáfolja. Az oly régebbi kísérletek pedig, a 
melyeknek a monographus sem adatok, sem felfogás tekintetében épen 
semmi hasznát nem vehette, alig érdemlik meg a külön fölemlítést. 

A könyv előadása eléggé gondos. Nyelve egyenletesen szabatos, 
egyszerűen világos, soha sem túlterhelt. Semmi sincs az íróban némely 
kortársa nagyzó hóbortjából sem ítéleteiben, sem stíljében. ízlése megóvja 
a divatos, de helytelen kifejezések rikító színezésétől. Csak pár helyen 
akadtunk fenn olyan kifejezésén, a melyet nem vártunk volna művelt 
ízlésétől. Például midőn az epigramma meghatározását >professoros ízűnek* 
(79. 1.) mondja. Az ilyen kifejezés tartalma vagy üres, vagy hamis alapon 
nyugvó. »Szlemenics Pozsonyba akarta beszerezni« Bajzát (19. 1.), — 
»hajlandóságára volna bazirozva a cselekvény« (220. 1.), — »semmi 
okosat sem tudott kihozni« (229. 1.), — »le ne adta volna névjegyét« 
(306. 1.), — »régebbi intimusa« (313. 1.), stb. Ilyen pongyolaságokat nem 
szívesen olvasunk oly könyvben, a melynek komoly tartalma megfelelő 
nyelven szól hozzánk. Szerettük volna, ha jó magyar nyelvérzéke meg
vetette volna az ilyeneket is: /^becsmérel, 7<?kicsinylés, wí#gyanúsít, 
megvádol, megtárgyal, kifejezetten, egyebek/ő/ ^/tekintve, férjeik, feleségeik 
(441. 1.) stb. A mostanában annyira elterjedt szórendi hibák közül 
különösen megütköztünk ezeken: épen nem jelenti azt (11. 1.), e h. épen 
nem azt jelenti; — most sem talált sok örömet (33. 1.), e h. most 
sem sok örömet talált; — nem fogta fel jól (83. 1.) e h. nem jól 
fogta fel; — nem adta ki elég gondosan (141. 1.), e h. nem elég 
gondosan adta ki ; — munkáit nem írta magyarul (357. 1.), e h. nem 
magyarul írta, stb. 

Az efféle apróbb hibák ugyan nem változtatják meg a könyv 
értékéről mondott véleményünket; de ha a szerző ezeket elkerülte volna, 
zavartalanabb lenne az olvasó tudományos érdeklődése. 

VÁCZY JÁNOS. 

Magyar tárgyú doctori értekezések 1914-ben. 
8. Jénáki Ferencz. Kájoni János énekeskönyve és forrásai. (Értekezések 

a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti 
Seminariumából. 3 sz.) Kolozsvár. Magyar Irodalomtörténeti Seminarium. 139 1. 

Egyházi énekeink irodalma egy igen értékes forrásmunkával gyara
podott. A Cantionale Catholicum (1676) és Kájoni egy másik, kézirat
ban maradt gyűjteményének ismertetése, forrásainak felkutatása — szinte 
az egész katholikus és protestáns énekköltészet anyagának a revideálásá-
val járt. A munka ugyan nem egységes, sok mindenfélére kitér, de el 
kell ismernünk, hogy nagy gonddal készült, anyagát szinte teljesen 
kimeríti. A katholikus énekköltés történetének és Kájoni életének rövid 
vázolása után, rátér főtárgyára, a Cantionale Catholicum keletkezésének, 
kiadásainak és forrásainak részletes ismertetésére. Egy-két apróbb téves 
adatot is kiigazít (így pl.: Kájoni nem ápr. 23., hanem 25-én született 



252 KIRÁLY GYÖRGY 

1687-ben; nemcsak gyűjtött, hanem maga is fordított, sőt szerzett is 
néhány egyházi éneket — szövegük közölve a 47—51. lapon — mun 
kajának hangjegyes kiadása nem jelent meg nyomtatásban, mint Seprődi" 
hitte, IK. XIX., hanem csak kéziratban maradt). Legfontosabb azonban 
a forráskimutatás: a Cantus Catholici (1651), Hajnal Márton jezsuita 
imádságoskönyve (1629), - Gönczi György énekeskönyvének lőcsei és 
váradi kiadása (mindkettő 1654) voltak azok a gyűjtemények, melyek
ből leginkább merített. A függelékben Jénáki 6 fejezetben össze is állítja 
egyenként, forrásaik szerint az énekeskönyv verseit, gazdag bibliogra-
phiával, mindenütt tekintettel az illető költemény többi magyar fel
dolgozásaira is. Beosztása azonban kissé nehézkes, legnagyobb hiánya, 
hogy nincs névmutatója. Egynéhány tévedéstől sem ment, így pl. a 
Stabat materi »ősrégi latin hymnus«-nak tartja, holott köztudomású, 
hogy ferenczes költemény (a XIII. századból) és valószínűleg a »Jó
isten hegedősé «-nek, Fra Jacoponé-nak munkája. — Igen érdekes Kájoni 
kéziratos, nagy (1129 versből álló) magyar-latin versgyűjteményének 
ismertetése. Megvan benne a Comico-Tragoedia, még pedig az 1646-iki 
kiadás másolata ! Legfontosabb darabja azonban kétségkívül egy Világ 
gyönyörűségének megutáldsáról való ének, melynek versfejeiből Pataki 
Anna neve derül ki. Jénáki közli a költeményt (59 strófa, az utolsó 
3 szak hiányzik) és elég meggyőző bizonyítással Balassi Bálintnak 
tulajdonítja. — Egy másik versről, melyet már Erdélyi Pál ismertetett 
a Jancsó Benedek codexből (EPhK. 1893) és Radán Balázsnak tulaj
donított, kimutatja, hogy Sztán Balázs szerzeménye. 

9. Boga Alajos. Székelyföld történetírója a XVII. században. (Kolozsvári 
értekezések a magyar művelődéstörténet köréből. 5. sz.) Kolozsvár. Szt. Bona-
ventura-könyvnyomda. 83 1. 

Lakatos István életének (f 1706.) és Siculiájknak (1702) ismer
tetése főként művelődéstörténeti szempontból. Bennünket csak az érte
kezés V. fejezete érdekel, melyben a székely rovásírásról szól. Lakatos 
Telegdi Rudimentájából (1598) vette adatait, s minthogy e munka fél
századdal előbbre való, mint a többi, 1751-ből való legrégibb Rudimenta 
másolatok, följegyzései, Boga szerint több hitelt érdemelnek, mint a 
mennyit Sebestyén Gyula tulajdonított nekik. 

10. Brisits Frigyes. Szent Ágoston és Rákóczi Ferencz vallomásai. Pécs. 
Dunántúl R. T. könyvnyomdája. 73 1. 

E mindenképen figyelemreméltó kis tanulmány csak része egy 
nagyobb dolgozatnak, melyben a szerző Sz. Ágostonnak a magyar iroda
lomra tett hatását akarja kimutatni. Munkája bevezetésében általánosságban 
vázolja Szt. Ágoston Vallomásainak jelentőségét a világirodalomban. 
A kérdést alaposan ismeri, a róla szóló irodalmat kellő kritikával tudja 
fölhasználni. Érdekes megállapítása az, hogy a Confessiones formájában 
és hangjában nemcsak a régi nyilvános bűnbevallás művészi nyilat
kozása, hanem észreveszi rajta a zsoltárköltészet hatását is. — A Rákóczi-
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féle önéletrajzzal való összehasonlítást elsősorban psychologiai szempontból 
vizsgálja: kinyomozza a szerencsétlen sorsú nagy fejedelem életében azokat 
a mozzanatokat, melyek lelkében mintegy előkészítették a talajt Szt. Ágoston 
philosophiájának befogadására és saját énjének hasonló vallomásszerű föl
tárására. Brisits fejtegetései szerint Rákóczi a könyvvel valószínűleg csak 
1715-ben, a grosboisi magányban ismerkedett meg, mikor csalódásai és 
anyagi viszonyai nyomasztó súlya alatt először érezte szükségét nagyobb 
lelki megnyugvásnak. E munkában megtalálta végre a maga énjének 
tisztultabb képét, ez mintegy megoldotta számára az élet problémáját, 
nem csoda tehát, ha hatása alatt már 1716 végén hozzáfogott a maga 
élet vallomásának megírásához. — E fejtegetések a legügyesebb részei 
Brisits tanulmányának. Nagy szorgalommal, az eddigi irodalom széleskörű 
fölhasználásával és önálló kutatásai alapján, fejtegeti Rákóczi könyvének 
további sorsát, majd rátér főtárgyára, a két mű részletes egybevetésére. 
A szerkezet fölépítésében, számos rokon vagy azonos gondolatban, egyes 
élet-események megmotiválásában, hangulati és világnézeti kapcsolatokban, 
a kegyelem tanának mélyebb átérzésében keresi meg Szt. Ágoston befolyását 
Rákóczira. A mellett azonban kiemeli a munka önálló voltát, hangsúlyozza 
egyéni és nemzeti jelentőségét. A főkülönbséget a két életírás között abban 
látja, hogy Rákóczi nem törekszik olyan egyetemes gondolatokra, mint 
a nagy egyházatya, ő inkább egyéni és magyar, sokszor pedig életrajz 
helyett történetet és korrajzot nyújt. — A tanulmány egyetlen hibája az, 
hogy néha elragadja olvasottsága, igen messze eső, a tárgyhoz nem igen 
tartozó idézetek kedvéért. 

11. Győre János. Abonyi Lajos pályája (1833—1898.). (Különlenyomata 
máramarosszigeti ref. lyceum 1912—13. tanévi értesítőjéből.) 42 1. 

Inkább életrajzot kapunk, mint irodalmi tanulmányt. A szerző már 
régóta foglalkozik Abonyi pályájának nyomozásával, folyóiratunkban is 
közölt néhány adatot (Arany János két levele Abonyihoz, IK.1904). Érte
kezése azonban nem pusztán életrajzi adatok felsorolásából áll, sohasem bocsát
kozik a fölösleges részletek halmozásába, hanem mindenütt kiemeli azokat 
az adatokat, melyek Abonyi írói fejlődésére sajátos hatással voltak. Különös 
gonddal rajzolja ifjúkorát, neveltetését, Jókai és a franczia irodalom hatását, 
a mellett azonban feltárja a környezet, a magyar Alföld döntő befolyását, 
mely őt specialis magyar népies íróvá tette. Nem foglalkozik egyes művei 
részletesebb elemzésével, nagyrészt általánosságban, de találóan jellemzi írói 
egyéniségét, inkább elbeszéléseit és regényeit helyezve előtérbe, míg nép
színműveivel kevesebbet törődik. Hiánya, hogy nem állítja be műveit 
a magyar szépprózai irodalom fejlődésébe, hanem pusztán csak az író 
egyénisége szempontjából veszi őket vizsgálat alá. Függelékben közli 
Aranynak Abonyihoz írott leveleit és Abonyi saját önéletrajzi töredékét. 

KIRÁLY GYÖRGY. 
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Péchi Simon szombatos imádságoskönyve. Közzéteszik Dr. Gutimann 
Mihály és Dr. Harmos Sándor. Budapest, Izr. M. írod. Társ. 1914. 8r. 488 1. 

Egyedül végezte-e Péchi Simon az imádságos-könyve fordítását, szótár 
segítségével az eredetiből, vagy segített-e neki valamelyik zsidó tudós 
vagy más közvetítő ? Híven ragaszkodott-e a héber imádságok szövegei
hez, vagy szabadon átdolgozta, megrövidítette, vagy megtoldotta ? És melyik 
ritust vette alapul, a spanyol vagy német szertartást ? — Ezek azok 
a kérdések, a melyek mint localis fontosságú problémák merülnek fel, ha 
ezt az imádságoskönyvet zsidó szempontból nézzük, a mi különösen azért 
tolakodik előtérbe, mert véletlenül egy zsidó irodalmi társulat adta ki. 
De Péchi szombatos imádságoskönyvét kiadhatta volna az Akadémia is 
és akkor bizonyára irodalomtörténeti jelentősége volna az, a mi legelőször 
szembetűnnék. Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai a magyar irodalom 
kincsesládájába tartoznak, magyar lelkekbe sugárzik bele a fényük, a 
melegük, és magyar szívek dobbannak Jezsajás ódáira, Jeremiás siral
maira, melyeket Károli és Káldi művészete formált át magyar igékké. 

Péchi Simon egész élete, sorsa, tragédiája arra vall, hogy költő 
volt, hivő és fanatikus, rajongó és vértanúságra kész. Ilyennek ismerjük 
őt Kemény Zsigmond regényéből is. De ha megismerkedünk műveivel, 
kiegészíthetjük lelkének romantikus mozaikját igen mély színekkel. Péchi 
Simon költő volt, lelke mystikus távolságokba mélyedt, hol fehér, menyeg
zői ruhában, imádsággal és tisztasággal vár a Szombat, Izraelnek szent 
martiromságtól sápadt arája. Péchi szombatos imádságos-könyve költői 
alkotás, melyet az irodalomtörténet fog majd művészi szépségei és nyelvi 
sajátságai szerint elemezni. Az Izr. Magyar írod. Társ.-ot hála illeti, 
hogy ezt a művet a további méltatás és kutatás számára hozzáférhetővé 
tette. Mint Péchi Simon Psalteriuma, a melyet Szilády Áron kitűnő 
akadémiai kiadásában bírunk (1913), a szombatos imádságoskönyv is 
új értéket jelent a magyar vallásos költészetben, nyelvi szempontból 
jelentékeny gazdagodását a magyar imádságos phraseologianak, a mely 
még mindig fejlődésre szorul. Péchi szombatos imádságoskönyvéből, annak 
hatalmasan hömpölygő, súlyos mondataiból, megkapóan lágy átmeneteiből 
és komoly tónusú fordulataiból sokat meríthetnek majd a vallásos köl
tészet mívelői. Csak egyetlen mondatot iktatok ide ízelítőül Péchi Simon 
imádságos költői prózájából: 

»És mü is csak te rólad teszünk egyedül vallást mindenképen 
elannyira, hogy ha sok dicsiretes éneklésekkel olyan teljes volna is az 
mü szánk, mint az tenger és a mü nyelvünk zengésekkel, mint annak 
zúgó habjai, az mü ajakink dicsiretekkel, mint az egeknek tágassági és 
az mü szemeink tündöklő világossággal, mint az fényes nap és hold 
és az mü kezeink kiterjesztve, mint az égbe repülő saskeselyők szárnyai, 
az mü lábaink oly könnyek, gyorsak, mint az szarvasok lábai, soha 
sem lehetnénk elégségesek az te dicsiretedre méltóképen mindenható Ur 
mü Istenünk, hogy áldhatnók méltóképen az te nevedet mü királyunk 
sok ezerszer való ezer izig valónak csak egy részecskényére is és tömény 
ezerszer való ezereknek csak egy részényire is az nagy sok véghetetlen 
jókért, jóvoltodért, jegyeidért és csudáidért, melyeket cselekedtél mü 
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velünk és a mü atyáinkkal, ki régen Izraelt kihoztad Egyiptusból 
mindenható szent Ur mü Istenünk.« (179. 1.) 

De vannak az imádságoskönyvben verses részletek is, melyekből 
az ilyen symbolikus sorok mint: »Küs húgunk már meny asszonyságra 
készült« (248. 1.) első olvasásra emlékezetbe, szívbe vésődnek. Vagy egy 
hajnali Leülő ének első zsoltáros strófája: »Isten leánya, szép szűz mát
kája, jó reggel serkenj fel, mint tiszta kristály, mint karbunkulus fénylik jó 
erkölcscsel. Hajnali nótán, szarvas muzsikán mond szép dicsiretet.« (380. 1.) 

Guttmann Mihály és Harmos Sándor nagy munkát végeztek Péchi 
imádságoskönyvének fáradságos kritikai kiadásával, bevezetésével s 
glossálásával, kiváló szolgálatot tettek vele nem csak a theologiának, 
hanem a magyar irodalomnak is. Mivel a könyv elsősorban a művelt 
zsidó közönségnek szól, azért a bevezetés terjedelmét is hosszabbra 
szabták. Röviden ismertetik Kohn Sámuel műve alapján a szombatos 
mozgalmakat, Péchi tragikus pályáját, a szombatos irodalmat. A mellett 
azonban a tudományos szempont legkevésbbé sem szorul háttérbe. 
E tekintetben kivált a szövegkritikai függelék érdelmei figyelmet, mely 
arról tanúskodik, hogy a kiadók a szombatos irodalom bibliographiáját 
nemcsak alaposan ismerik és kellően fölhasználták, hanem önálló kuta
tásokkal is gyarapították. Sikerült megtalálniuk a legrégibb imakönyvet, 
melyet Thúry Zsigmond elveszettnek hitt: a Péchi íródeákja, Bet János 
másolta példányt. A mi a codexek genealógiáját illeti, megállapítják, 
hogy a legrégibb szöveg nem 1630 és 1638 között keletkezett, mint 
eddig hitték, hanem még 1630 előtt, Bethlen Gábor életében. Végül 
nyomós érvekkel eldöntik, hogy az imádságoskönyv szerzője valóban 
Péchi Simon. p A T A I J Ó Z S E F < 

Steinhoffer Károly. A könyv története. I. rész. A magyar könyvnyomtatás 
és könyvkereskedelem rövid története a legrégibb időktől napjainkig. (Iparosok 
Olvasótára. XXI. 1—3. sz.) Budapest, Lampel, 1915. 8r. 125 1. 

Nemcsak a szakiparosok meríthetnek tanulságot e derék kis kézi
könyvből, hanem a művelt nagyközönség is haszonnal forgathatja. 
Az előttünk fekvő I. rész röviden ismerteti a könyvnyomtatás létrejöttét, 
majd részletesebben rátér a magyar könyvnyomtatás és könyvkereskedelem 
történetére. A második részben a könyv történeti fejlődését és a modern 
könyvtechnikát szándékszik ismertetni. A népszerűen és vonzóan megírott 
fejtegetések irodalomtörténeti szempontból is érdekesek. Kezdve Hesz András, 
majd Honterus nyomdájától egészen a mai napig híven jellemzi a magyar 
sajtó történetét, mindenütt kiemelve a műveltségtörténeti és irodalmi 
vonatkozásokat. Hosszasabban időz Heltai Gáspár, Misztótfalusi Kiss 
Miklós, majd Landerer, Trattner, Heckenast és Emich Gusztáv alakjánál, 
kiknek működése oly jelentős szerepet játszik a magyar kultúra hala
dásában. Különösen figyelmet érdemel a második fejezet, mely a magyar 
könyvkereskedelem történetének eddig szétszórt adatait foglalja össze. 
A könyv értékét számos arczkép, régi nyomdajegyek, kiadások repro
dukciója díszíti, jr Q Y 


