
KÖNYVISMERTETÉS. 

Ipolyi Arnold Népmesegyűjteménye. Szerkesztette Kálmány Lajos. Kiadja 
a Kisfaludy-Társaság. Magy. Népköltési Gyűjtemény XIII. kötet. — Budapest, 
Athenaeum, 1914. 8-r. XXXII, 532 1. Ára 6 kor. 

Tudományos közszükségnek tett eleget a Kisfaludy-Társaság, mikor 
a Népk. Gyűjt, tizenharmadik kötetéül kiadatta Ipolyi Arnold népmese-
gyűjteményét. Valahányszor kezünkbe vettük Ipolyi Magyar Mytholo-
giáját, mindig megakadtunk a gy. jelen, mely saját gyűjteményére, mint 
kútfőre való hivatkozást jelent, a forráshoz magához azonban hozzá
férni nem lehetett, mert kiadatlanul lappangott a legtöbb kutató előtt 
ismeretlen helyen. A most kiadott gyűjtemény bevezetésében Sebestyén 
Gyula apróra beszámol a kézirat sorsáról, azokról az okokról, melyek 
Ipolyit a kiadástól annak idején visszatartották. Sebestyén szerint nem 
Csengery Antal súlyos bírálata a M. Mythologiáról volt az akadály, 
hanem inkább Ipolyinak később kifejlődött meggyőződése, hogy a nép
mesegyűjteménynek nemcsak a mesék nyersanyagát kell nyújtania, 
hanem előadásában, nyelvében formailag tökéletesnek kell lennie, hogy 
üdvös hatása lehessen a muirodalom szépprózai stílusára. Fényes példája 
ennek a Grimm-testvérek gyűjteménye, mely szinte netovábbja a mesélés 
naiv epikai művészetének. Ipolyi gyűjteménye, úgy a mint most kezünkben 
van, igazolja gyűjtőjük felfogását. Mind maga Ipolyi, mind gyűjtőtársai 
voltaképen csak a mesék tárgya, tartalma iránt érdeklődtek, s ezért meséik 
az előadás szépségében jóval mögötte maradnak az Erdélyi-féle gyűjtemény 
darabjai mögött is. A naiv hangot ritkán találjuk benne; nyelvük alig 
népies, hanem leginkább a negyvenes-ötvenes évek kissé feszes irodalmi 
prózája, mely nem a mesélők, hanem a feljegyzők nyelvét mutatja. 
Tartalmilag is akárhány mese magán viseli a nem-népies eredet bélyegét; 
irodalmi úton külföldről került tárgyak, a városban készült ponyva
termékek, műk öltői lelemények erősen tarkázzák a népies eredetű meséket 
(pl. Tündér Ilona és Argyilus. 15. sz.; Huba és Tünde. 55. sz.; 
Tisza tündér. 74. sz.; Attila kardja. 104. sz.; Toldi. 106. sz.; 
Délibáb. 113. és 114. sz. stb.). A gyűjtemény folkloristikai értéke 
azonban igen nagy; fokozza értékét a szerkesztőnek, Kálmány Lajosnak 
gondossága, melylyel a kötetet sajtó alá rendezte. A jegyzetekben nem
csak a más forrásokban előforduló párhuzamos típusokat idézi, hanem 
motívumokra is bontja őket, megjelölvén a másutt is szereplő azonos 
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vagy rokon elemeket. Külön jegyzék foglalja magában a M. Mytholo-
giának utalásait, a mesék alatt pedig a kézirati gyűjtemény számait, 
a gyűjtő nevét és a származás helyét. Szóval a szöveg a legpontosabb 
és a legmodernebb készülettel látott napvilágot. 

A bevezetés még egy kötetet ígér elegyes tartalommal Ipolyi 
hagyatékából. Ezzel kapcsolatban legyen szabad megjegyeznem, hogy 
igen helyeselhető a Kisfaludy-Társaság eljárása, hogy a régibb s nehe
zebben hozzáférhető, sőt könyvészetileg ritka gyűjteményeket újra kiadja 
(ilyenek volnának még a Merényi-félék, Majláthé, Istvánffyé, Pap Gyuláé, 
Pintér Sándoré — ez utóbbit nem látom a jelen kötet könyvészetében 
505. 1. — stb.), de még nehezebben várja a szakember azoknak a 
kéziratos gyűjteményeknek kiadását, melyek egy-egy könyvtár, kézirattár 
féltve őrzött kincsei közé tartoznak s ennélfogva még nehezebben hozzá
férhetők, mint a Szencsey-, Gyürky-, P. Horváth- s egyéb népköltési 
emlékek. Ha a többivel együtt ezek is benne volnának a Népköltési 
Gyűjteményben, akkor ez a tudomány számára valóban megbecsülhe
tetlen értékű Népköltési Törzskönyvvé válnék. 

TOLNAI VILMOS. 

Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai. A M. T. Akadémia 
támogatásával kiadta, életrajzzal és magyarázattal ellátta Stäckel Pál. Magyarra 
fordította Rados Ignácz. I. és II. kötet. Budapest, Akadémia, 1914. 8 r. X, 
288 1.; IV, 296 1. Ára 12 K. 

Stäckel Pál, a heidelbergi egyetemen a mathematika tanára, hosszú 
évek során át foglalkozott a két Bolyai életével és műveivel. Munkás
ságának eredményeit foglalta össze e németül megírt munkában, melyet 
Rados Ignácz fordított magyarra. Rados azonban nemcsák fordítói mun
kát végzett, hanem kikereste a Bolyaiak magyar nyelvű leveleinek, 
feljegyzéseinek, műveinek megfelelő eredeti szövegét és ezt állította be a 
könyv illető helyére. 

Az első kötet a két Bolyai életrajzát, tudományos munkálkodásuk
nak és egyéniségüknek méltatását, a második kötet pedig fontosabb 
műveiket egész terjedelemben vagy bő szemelvényekben foglalja magában. 

A munka természetesen elsősorban a mathematikusoknak szól, 
azonban — különösen az első kötet — oly részleteknek is bővében van, 
a melyek nagy mértékben jellemzők hazánk múlt század első felebeli 
művelődéstörténetére. Az a? körülmény, hogy Bolyai Farkas drámai 
kísérleteit beküldte arra a nevezetes pályázatra, melyben Katona Bánk 
bánja, is szerepelt, hozta magával, hogy neve belekerült az irodalom
történetbe. De ez csak esetlegesség. Stäckel munkájából meggyőződ
hetünk arról, hogy Bolyai Farkas igazi költői lélek ; mathematikai művei 
és levelezése igen értékes költői és philosophiai részleteket tartalmaznak. 
A rendkívül sok tehetséggel megáldott férfiú tehetségei között első 
helyen állott képzelete, a mely ideálokkal töltötte meg lelki világát és 
kormányozhatlan erővel hajtotta érdeklődését az új dolgok felé. Ez a 
gazdag lelki világ hozta magával, hogy minden, a mit írt, költeménybe 
alakult át nála. 
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A könyvből teljes képet nyerhetünk a két Bolyai rendkívül érdekes 
egyéniségéről és tragikusnak mondható tudományos küzködéséről. Ezek 
a részek, a melyek a mathematikus szerzőhöz illő nemes egyszerűséggel 
és objectivitással vannak megírva, újdonság gyanánt szerepelhetnek a 
magyar irodalomban, és kell, hogy érdekeljenek mindenkit, a ki a 
kialakuló magyar tudományosság feltételeinek és különböző phasisainak 
kérdései iránt érdekkel viseltetik. 

B. Farkas azért vált mathematikussá, mert abban az időben, 
a mikor tanulmányainak befejezése czéljából Németországba kikerült, itt 
is mint mindenütt az a szellemi irány uralkodott, a mely a mathematikát 
mindenek fölé helyezte. Ez a szellemi irány következménye volt a 
franczia forradalmat megelőző felvilágosodottság korszakának, a mely 
minden tekintélyi elvet lerombolt. A végső megnyugvást kereső emberi 
lélek gyönyörűséggel vetette magát a mathematicismus karjába, a mely 
látszólag minden tekintélyi elvtől ment. B. Farkas göttingai tanárainak 
hatása alatt kezdett foglalkozni a geometria alapjaival, különösen pedig 
a parallelak kérdésével. Barátsága a fiatal Gauss-szal, kiből a XIX. század 
legnagyobb mathematikusa lett, elhatározó befolyással volt egész életére. 

Visszatérve hazájába tanári állást vállalt a marosvásárhelyi kollé
giumban (1804-ben). A tanításon kívül folyton foglalkozott mathe-
matikai, technikai, művészeti és philosophiai kérdésekkel. A parallelak 
kérdését egész életén át forgatta elméjében; látta a kérdés vonat
kozását a geometria egyéb részeihez, de magasabb álláspontra nem 
tudott emelkedni — ez fiának Jánosnak volt fenntartva. A mathematika 
egyéb részeiben a majdnem félszázaddal később uralomra jutott axio
matikus irány előhírnöke volt, a nélkül, hogy sikerült volna kortársait 
a maga gondolatai számára meghódítania. Utolérte a magyar tehetségek 
rendes sorsa: hiányzott a tudományos légkör, a megértés, az ellen
mondás, a méltánylás, és küzködött a megélhetés gondjaival. 

Megható részletek vannak fiához írott leveleiben sikertelen próbál
kozásairól. »Ha nekem akkor sikerült volna a parallelak elméletét 
rendbehozni, egészen más ember vált volna belőlem, nem házasodtam 
volna meg kétszer, sem magamat a kertészetre, a költészetre, sem pedig 
a fazekasságra nem adtam volna, elveszett kedvemet másutt keresve; 
erkölcsileg jobb ember vált volna belőlem és hivatalomban és háztartásomban 
a helyemet jobban töltöttem volna be. A ki boldog, könnyebben boldogít 
másokat is ; mi csurogjon az olyan forrásból, mely maga is száraz?« 

Élete végén igazán megható levélben búcsúzik gyermekkori barát
jától Gausstól. Ez a levél a legszebb ilynemű alkotások közé sorozható. 
Végrendeletében arra kéri környezetét, ne temessék szertartással, »csak 
az oskola csengettyűje szólhatna . . . új diligentiára a felsőbb oskolá
ban tanítványnyá vált tanárnak«. 

B. Farkas azt remélte, hogy a mathematikára — különösen pedig 
a parallelak kérdésére — vonatkozó vágyai fiában, Jánosban, válnak 
valóra. A fiú méltó is volt erre a feladatra. Apja csak apróbb czélzá-
sokat vetett neki oda, a melyek »elébe világítottak« és kiolthatatlan 
vágyat ébresztettek benne a kérdéssel való foglalkozás iránt. A bécsi 
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•csász. kir. mérnök akadémián, a hová János került, fogant meg elméjé
ben az a gondolat, hogy új, tágasabb alapon felépített geometria 
alkotható, a mely mentes a hagyományos geometria fogyatkozásaitól. 
A kérdéssel katonatiszt korában is tovább foglalkozott. így született meg 
1825 körül az a munkája, mely örök dicsőséget szerzett nevének. 
Apjának Tentamen czímű munkájában jelent meg 1832-ben Appendix 
scientiam spatii absolute veram exhibens czím alatt. 

Stäckel az apa és fiú közötti viszony történetét és lélektani rugóit 
teljesen feltárta előttünk és Bolyai János nevét megtisztította attól a sok 
szennytől és rágalomtól, melyet rövidlátó környezete reája kent. 

Két tragédiát látunk maga előtt lefolyni. Az apa és fiú tragédiáját. 
Az apa ideális, tudományos czélt tűz ki maga elé, melyet nem sikerül 
•elérnie, bár egész életén át törekszik feléje. Azzal vigasztalja magát, 
hogy majd fiának sikerülni fog az, a mi felé ő maga hiába törekedett. 
A fiú valóban el is éri a czélt, »semmiből egy új más világot teremt«, 
az apa azonban nem tudja megérteni lánglelkű fia gondolatainak röptét. A két 
tragikus sors között kétségkívül a megrendítőbb a fiúé, Jánosé. Föl-
nevelkedett abban a gondolatban, hogy valami igen nagy dolgot lehet 
csinálni, a mely örök dicsőséggel van összekapcsolva. Lelkének minden 
szálát, minden érzését, gondolatvilágának minden zugát összekapcsolta 
azzal. A nagy dolgot meg is csinálta és azután ott állt egyedül, meg
értetlenül és nem volt a világon ember, a ki érdemét elismerte volna. 
Tanának »kikészítésében« apját tartotta folyton szeme előtt, kérdezgetve 
magát »vájjon megelégedésére lesz-e ?« És íme apja hidegen és gáncsolva 
fordult el tőle. Majd elküldte munkáját Gaussnak, apja barátjának, 
»a göttingai colossusnak«, a mathematikusok fejedelmének. Nem kapott 
mást, mint hűvös dicséretet, sőt Gauss a prioritást is a maga számára 
foglalta le. Ekkor mintha valami megszakadt volna B. János lelkében. 
Ideges, izgatott, házsártos, kötekedő, embergyűlölő lett. A katonapályát 
•ott kellett hagynia, és embertársaitól, rokonaitól gyűlölve, szidalmazva 
élt embertársai között, úgy mintha pusztában élne. Pedig B. János erőt 
érzett magában nagy dolgok véghezvitelére. Az egész emberiség meg
javításának problémája úgy tárult fel előtte, mint egyszerű mathe-
matikai probléma. Üdvtana, ha a kezdetén túl tudott volna jutni, 
irodalmunknak igen érdekes alkotásává válhatott volna. Miként előtte 
-és utána sok mathematikus, ő is lehetségesnek tartotta a mesterségesen 
megalkotott világnyelvet. Hagyatékában, miként Stäckel mondja, meg 
van a magyar nyelv alapján készített világnyelv teljes szótára és érdemes 
volna, hogy hozzáértő szakember ezzel bővebben foglalkozzék. 

MIKOLA SÁNDOR. 

Pulszky Ferencz kisebb dolgozatai. Sajtó alá rendezte Dr. Lábán Antal. 
Bevezetéssel ellátta Marczali Henrik. Budapest, Akadémia, 1914. 8 r. LXXI, 291 1. 

E kötet jelentékeny része irodalomtörténeti érdekű: van benne 
.kritikai dolgozat egyes írókról, több korjellemzés a XIX. század 
iiarminczas-negyvenes éveinek irodalmi életéről, végül számos jeles fejte-
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getés alapvető aesthetikai kérdésekről. Mielőtt magukkal a czikkekkel 
foglalkoznánk, szenteljünk néhány szót a dolgozatok írójának. 

Az a legifjabb nemzedék, mely az élő Pulszky Ferenczet már 
nem látta, aránylag keveset tud róla. Talán azért is, mert a szellemi 
tudományok művelőit hamar felejtik. De Pulszky nemcsak tudós volt, 
hanem a reformkor és az emigratio igen jelentékeny államférfla,. 
s a kiegyezés után is kiváló szerep jutott neki. Korát azonban meg
szoktuk bizonyos schemák szerint nézni, vagy legalább is legfőbb szemé
lyeibe sűrítjük össze. Deák, Kossuth és Széchenyi oldalán Pulszky 
valóban másodrangú fényforrásnak tetszik, ám e fényforrás bőven áraszt 
meleget. A legnagyobbak áldásos sokoldalúsága neki is osztályrésze. 
Azonban nem külső szükségből, nem törtetésből hat annyi felé, hanem 
azért, mert jut energiája mindenre, mert a szó nemes értelmében vett 
motorosság járja á t : bárhova nyúl — akár külpolitikában, jogban, 
vagy közgazdaságtanban, akár történeti, irodalmi vagy képzőművészeti 
téren — kezének alkotó nyoma mindenütt ott marad. 

Pulszky maga mondja el egyik dolgozatában, hogy Vörösmarty, 
Bajza és Toldy köréből (278. 1.) nőtt magyar íróvá. Ha valaki egyszer 
a magyar romanticismus képét a maga teljes egészében, az Athenaeum 
lapjain feltűnő philosophiai és műbölcseleti nézetekkel együtt megrajzolja,, 
ha számbaveszi a történeti felfogásnak ugyanekkor végbemenő meg
tisztulását, a nyiladozó aesthetikai érzéket és műszeretetet — akkor 
ebből a keretből Pulszky Ferencz alakját nem szabad kihagynia. 
Az Athenaeum alapítóinak triumvirátusánál Pulszky tíz évvel fiatalabb, 
de csaknem egykorú Henszlmann Imrével és Erdélyivel. Henszlmann 
jó barátja Pulszkynak, sok is a rokonság közöttük. Északmagyarországi 
városokban nőnek fel, korán és sokat utaznak, a képzőművészet buzgó 
tanulmányozása mellett az irodalomnak is szentelnek időt. Erdélyivel 
a népiesség megbecsülésében vall egy nézetet Pulszky s buzgón ír 
a Szépirodalmi Szemlébe. Stílusa azonban jobb, mint a másik kettőé. 
Pedig a franczia szellemeskedés utánzóit elítéli s a német tudomány 
komolyságát állítja példának (185. 1.). Személyesen ismerte Görrest és 
Schellinget ' s foglalkozott a jénai romantikusokkal. Szellemi látóköre 
vetekszik ezekével. Szanszkrit philologiával foglalkozik és diplomata, 
mint Schlegel Frigyes, rajong a régi művészetekért, mint Tieck, éles a 
kritikai érzéke és ismeri a nyugati klasszikusokat, mint Schlegel Ágost. 
Persze a szabadelvű Pulszkynak erkölcsi és politikai lénye más, mint 
e politikai meggyőződés nélküli, ízig-vérig aesthetikus s az aphorisma 
rövid formáit kedvelő németeké. Pulszky minden tanulmánya kerek egész. 
A történész egészséges és bölcs relativismusa jellemzi felfogását, a szer
kezet logikai rendje, a kidolgozás módszeressége még kis czikkeiben is 
feltűnő. Nyelve helyenként régies, itt-ott idegenszerűség is előötlik benne, 
de sűrűn frissítik üde metaphorák. Sok szellemes mondása közszájon jár. 
Könnyedebb széptudományi prózát a Pulszkyénál aligha írtak nálunk 
a negyvenes években. 

A művészi érzék föltétlen biztossága s fogékony ízlés — ez volt 
a fiatal Pulszky életeszménye. A kellő személyes adománynyal rendel-
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kezett. Nagy nevelő hatással volt rá Böhm Dániel, a magyar szárma
zású bécsi éremvéső és gyűjteményigazgató, akinek Henszlmann is sokat 
köszönhet. Hogy Pulszky milyen ízlésre tett szert, azt egyetlen adat 
eléggé igazolja: a múlt század ötvenes éveiben Párizs és London egyik 
legelső műértőjének tartják1, s a British Museum szobrok és vésett 
kövek vételénél, továbbá muzeális ügyekben állandóan tanácsát kéri. 

Nézzük már most egyenként a kötetbe gyűjtött dolgozatokat.. 
Legterjedelmesebbek 1836-iki utazásáról szóló UH vázlatai. Bevezetésük 
igen jellemző visszhangja az akkoriban nálunk is terjedő világfájdalmas-
kultúr-pessimismusnak, melyből a Karthauzi és Vörösmarty több verse 
született. A Hogy lettem magyar íróvá (1892) czímű visszaemlékezés 
tartalmát bővebben megtaláljuk az Életem és korom lapjain. Két rövid-
polemikus összecsapása Gyulaival — A »Fővárosi lapok« szerkesztőségé
hez (1880), Gyulai Pál és a mostani kritika (1884) — inkább tör
téneti kérdések körül forog, s Pulszky nemes és művelt vitázó hangja 
példaszerű ma is. 

Két dolgozat foglalkozik tisztán politikával. A parlamentarizmus^ 
ról szóló 1886-ból való és sok keserű igazságot mond ki. Megjósolja,,. 
hogy egy európai háború lesz a népképviselethez fűzött illusiók meg-
tépdesője. Mért került azonban e cikk, ha már a többit időrendben
adták, két 1845-ben írt művészeti tanulmány közé ? A Pesti Hírlap-
hozta (1842) Pulszkynak a Centralisatio ellen írott tudós és magvas 
fejtegetéseit. A mily higgadtan bírálja a központosítás jelenségeit az állami 
életben, ép oly tárgyilagosan elemzi egy 1847-ből való kritikai kísér
lete a centralismus irányregényét: a Falu jegyzőjét. Bár Eötvös bizalmas 
barátja Pulszkynak, nyíltan utal a jellemzésnek és a mesének az irány-
zatosságból eredő hibáira s alaposan foglalkozik a regény nyelvének 
németességeivel. 

Az irodalmunkban tért foglaló népiességre vonatkozik négy dol
gozat. A népmondákról (1840) szóló azt bizonyítja, hogy Pulszky első-
folkloristáink közül való, maga is gyűjt, másokat is buzdít a gyűjtésre 
s ízléssel dolgoz fel mondákat verses formában. Petőfiről 1847-ben írt 
méltatása a költő jelentőségét számos főpontban — a mennyire ez akkor 
lehető volt — felismeri. Nem láthatja még persze Pulszky a legfon
tosabbat : Petőfi életének és költészetének azt a nagy összefonódását, 
mely a forradalommal és halálával tetőzik. 1846-ban Petőfi személyes és 
politikai divinatiói a bírálóban még némi kétséget ébreszthettek, önérzete 
túltengőnek, szenvedélye exaltatiónak is tetszhetett. E bírálat előtt a 
Magyar ifjúság (1845) külföldieskedését, philogall irodalmi hajlandó
ságát s az üres hangzatosság kedveltségét teszi szóvá az Életképekben^ 
A »népi elem mélyebb vizsgálata« s a régi irodalom példái vihetik 
a magyar költészetet a nagy szavaktól és a declamálástól a tartalma-

1 Egy franczia utazó különböző ritkaságokkal Párizsba érkezett távoli 
útjáról, s Louis Blanc Pulszkyhoz ad neki ajánlólevelet (1856 július 3). »Comme 
vous étes — írja Pulszkynak — de tous les hommes, que je connais a Londres,. 
celui qui est le mieux en état d'apprécier la valeur de ces choses : j'ai natu-
rellement songé a vous.c A Nemzeti Múzeumban lévő Pulszky-levelezésből. 
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sodás és az elmélyülés felé. Saját Petőfi-tanulmányára tekint vissza 
Petőfi és a kritika a negyvenes években (1877) ez. dolgozatában. 

Mélyen járó, de általános érdekű művészeti kérdéseket vet fel két 
hosszabb tanulmány. Mikor Pulszky a júliusi forradalom után beutazta 
Európát, látta az ókori, a renaissance és a Rafael előtti művészet ábrán-
-dos utánzásának sok fanyar gyümölcsét. Nem tetszett neki, hogy Canova 
Praxiteles-szé, Thorwaldsen Pheidias-szá akar válni, s a német nazarénusok 
-a primitiv olaszok ájtatosságával kaczérkodnak. Fölmerül benne a ren
geteg klasszikus műemlék láttára az a kérdés: mikép érvényesült 
a képzőművészeti hagyomány a különböző korokban s nem nyügözte-e 
le olykor a friss alkotó készséget? Pulszky 1841-iki akadémiai szék-
foglalójában (A régi művészetek befolyásáról az új művészetre), mely 
•az első művészettörténeti felolvasás nálunk, válaszol e kérdésre. Nem a 
történelem s nem a felszívható régi példák ellen beszél, hanem az olyan 
múltba vesző idealismus ellen, a mely hűtlenné teszi a művészt földjéhez, 
fajtájához s elszakítja őt eleven jelenétől. Pulszky szinte a milieu-
•elméletet fejti ki a következő szép szavakkal, melyekben egyszersmind 
•egy egészséges realismus szószólója. »Csak akkor, ha világszemlélet él 
benne, csak akkor remélheti a művész, hogy a világra hatand; csak 
tha lelke azon világtükörré válik, melyet a Kelet regéje szerint József 
•bírt és Salamon, Dsemsid és Iskander, a kettős szarvú, melyben az 
«egész világot megláthatja, a köveket és növényeket, a tengert és a 
-szárazat, a földnek és a testek alkotmányát; csak akkor alkothat ő 
•eleven műalakzatokat, melyek századok után is korának, hazájának, 
•egyediségének dicsőítő emlékei maradnak.« (161 1.) A másik aesthetikai 
«tanulmány {Művészet és élet, 1845) az ízlés és a műszeretet terjesz
téséről szól, az angol ház stíljét, berendezését hozza példának s említi, 
hogy a műszeretet Angliában összetartó kapocs az egymással ellentétes 
pártok között is. A művészi nevelés sikere — ezt várja az író — 
talán a politikai szenvedelmeket is mérsékli majd nálunk. Csak czím 
szerint említjük meg azt a két tanulmányt A muzeumokról (1875) 
és A magyar történet korszakairól (1881), a melyeknek közelebbi iro
dalmi vonatkozása nincsen. 

A munka végén lévő jegyzet szerint a kötet szerkesztője augusz
tusban hadba vonult s nem fejezhette be a szerkesztést. Ezért a czikkek 
•összeválogatására vonatkozólag elhallgatjuk észrevételeinket. Néhány 
feltűnő sajtóhiba maradt javítatlanul idegen nevekben (Geöthe 249 1., 
•Uffizj 224 1., Gevölbe 224 1., Studjpalota 224 1.). 

Marczali bevezetése nemcsak e tanulmányoknak, hanem az egész 
Pulszky-irodalomnak élére került. Kár, hogy inkább a politikussal 
foglalkozik benne s így a kötetbe gyűjtött czikkek tartalmához nem 
simul eléggé. Talán ösztönzést ád e szép essay valakinek, hogy Pulszky 
gazdag életét megbecsülhetetlen levelezésének felhasználásával megírja 
-s irodalmi szempontból és történeti forrásoknak egyaránt becses tanul
mányait és czikkeit teljesen kiadja. 

E világtörténeti órákban a külpolitikai érzék ébredőben van nálunk, 
s igen alkalomszerű lesz, hogy történetírásunk a szabadságharcz és az 
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emigratio külpolitikájának tudományos megvilágításával egyik fontos 
adósságát lerója. A 49-es magyar diplomaták sorában Teleky László, 
Andrássy Gyula és Szalay László mellett Pulszky kimagasló szerepet 
vitt. Fényes diplomatiai és szervező tehetségét, a lázas napokban meg
őrzött józanságát és éleslátását e tárgy első újabb vizsgálója, egy 
centralista meggyőződésével tűntető osztrák történetíró (Wilhelm Alter : 
Die ausswärtige Politik der ungarischen Revolution. 1912.) is kénytelen 
volt elismerni. S A S A N D Q R > 

Róbert Gragger: Geschichte der deutschen Literatur in Ungarn. Von 
Maria Theresia bis zur Gegenwart. I. Vormärz. (Különnyomat a Nagl-Zeidler-
Castle-féle Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte II. 1. kötetéből.) Wien-
Leipzig, C. Fromme, 1914. N. 8r. 38. 1. 

Irodalomtörténetírásunk az utóbbi évtizedben a fokozottabb buzga
lommal és eredménynyel nekilendülő magyar-német vonatkozású részlet
tanulmányok mellett már néhány szép összefoglaló értekezést is fel
mutathat. Heinrich, Bleyer és Császár tanulmányai főként a mi szem
pontunkból oldották meg a feladatot. Gragger most a túlsó álláspontból, 
a német irodalomtörténet szükségletét is kielégítette ebben az irányban 
értékes és figyelemreméltó fejtegetéseivel. Bár szempontjai elsősorban a 
német irodaloméi, mégis bennünket is érdekelnek annyira, hogy meg 
kell emlékeznünk róla, hiszen a magyarországi német irodalom, a mely 
magyar talajból nőtt ki, magyar írók alkotása, magyar eszmék és 
érzések kisugárzása, épúgy része a mi irodalmunknak, mint része a 
magyarországi latin irodalom. Másrészt pedig ennél talán még élesebben 
tükrözteti vissza a művelt Nyugattal való állandó összeköttetésünket és 
azon folytonos törekvéseinket, melylyel sajátos létérdekeinket, czéljainkat, 
feladatainkat mindig az egyetemes európai szellemi áramlatokba, az álta
lános kulturális haladásba bele akartuk kapcsolni. Jellemző különben 
Gragger felfogása, mely korántsem egyoldalú, hanem a hatást mindenütt 
kölcsönös befolyásnak fogva fel, lehetőleg teljes és közérdekű képeket 
tár elénk. 

Bevezetésében röviden vázolja a német irodalom hatását a magyarra, 
nemcsak a Vormärz korában, mikor a német és magyar irodalom 
legjobban megközelítette egymást, hanem mindenütt visszapillantva az 
egész német befolyás történetére, kezdve a vándor, külföldön járt 
protestáns diákoktól 1848-ig. Majd ismerteti azt a két kulturális terü
letet, melyen a német nyelv legjobban befészkelte magát, egyidőben 
szinte legyőzhetetlen biztonsággal, és a hol mai napig is tartja magát: 
a színházat és sajtót. 

Adatai bősége és pontossága mellett ki kell emelnünk irodalmi 
felfogását, a fejlődés gondolatának mindenütt következetes keresztül
vitelében. Adatai tömege sohasem nehezíti el előadását, könnyed 
fölénynyel bánik el vele, míg helyes tapintata és biztos ízlése mindig jó 
irányban vezeti a helyenként kényes nemzetiségi kérdések és ellentétek 
között. 
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Kivált Pyrker László alakja az, melyet a régi viták sok elfogult 
ítéletétől megtisztítva, mind a magyar kritikusok hazafias buzgóságától, 
mind a német aesthetikusok lenézésétől menten új, objectiv megvilágí
tásban tár elénk. Már Gyulai Pál is megjegyezte Vörösmarty Xéniáihoz 
fűzött jegyzeteiben (Összes Munkái, VIII. 365. 1. Méhner kiad. 1885.): 
»csodálkozni lehet, hogy Kazinczy Pyrker német költőiséget nem oly 
oldalról védi, a melyről leginkább védhető, tudniillik, hogy költő két 
nyelven nem írhat, s ha Pyrker tudott is magyarul, de első ifjúságától 
fogva németül fejezvén ki költői gondolatait, többé magyar költő nem 
lehetett« — de költői értéke megítélésében ő is a német kritikusok 
kicsinylő véleméyéhez csatlakozott, a kik egyszerűen Klopstock után
zójának bélyegezték. Gragger, bár nem becsüli túl a »híres magyar
német költőt«, helyesen állítja be, mind a német, mind a magyar 
irodalom fejlődésében arra a helyre, melyen jelentősége a legnagyobb, 
mint a klasszikus-romantikns átmeneti iránynak Vörösmarty, Horváth, 
Czuczor mellett egyik jellemző képviselője. 

Az almanach-költőkről, a zay-ugróczi költőnőkről, a két irodalom 
között közvetítő Gaalról, Majláthról, Megnyánszkyról szól ó fejtegetések 
értékét csak jelezve kiemeljük a Lenau iskolája ez. részt; híven bemu
tatja és értékeli azt a befolyást, melyet a magyar népélet, a Puszta, 
a politikai szabadságküzdelmek a német költészetre tettek, Beck Károly 
pályáját már Gragger régebbi essayjéből (Budapesti Szemle, 1909.) 
ismerjük. Végül az irodalom terén tevékeny újságírók között Hugo Károly 
különös alakjával foglalkozik behatóbban. Valóban kár, hogy a szer
kesztők az összefüggésből kiragadtak egyes részeket s a kötet más 
fejezeteibe helyezték át, így máshol kell keresnünk a Baumberg Gabri
elláról, Beck politikai költészetéről, Saphirról szóló részleteket. 

Nem lehet czélunk, bármennyire szeretnők is, Gragger munkáját 
részletesebben ismertetnünk. Csak ismételten fel akarjuk rá hívni a 
figyelmet, melyet akár gazdagon felhalmozott, nagyrészt önálló kutatá
sokból származó adataival, akár széleskörű irodalmi látókörével és emel
kedett fejtegetéseivel mindenképen megérdemel. 

KIRÁLY GYÖRGY. 

F. Baldensperger: La littérature. Creation. Succés. Durée. Paris, Flamma
rion, 1913. 8-r. 330 1. (Bibliothéque de Philosophie scientifique.) 

E szellemes s a világirodalom különféle tájaira és sok közös 
problémájára kitekintő munka irodalomelméleti fejtegetéseket tartalmaz. 
Az irodalomelmélet szó újabban sűrűn szerepel, de nincs pontosan elha
tárolt értelme s inkább általánosságban mozgó vizsgálódásokat értenek 
rajta, mint szervezett disciplinát. Meg kell különböztetnünk tőle az iro
dalomtörténetírás módszertanát, a melynek szintén szép számmal akadnak 
művelői, s feladata az, hogy a literaturatörténeti feldolgozás technikáját 
a szövegbírálattól a történeti tények magasabbrendű egységesítéséig tisz
tázza. A voltaképeni irodalomelmélet ugyanabban az anyagban, melyet 
megszoktunk a történet síkjára vetíteni, keresztmetszeteket készít nem 
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specifikus történeti szempontból. Baldensperger például a költői teremtés 
lélektani körülményeit s a siker és az egyes művekkel járó hatás 
sociologiai tényezőit az irodalomtörténet legjellemzőbb adataiból hámozza 
ki. Az ilyen irodalomelméletet a hosszas iskolai gyakorlatban megmere
vedett poétika új hajtásának tekinthetjük. Systematikus egység alakul oly 
területen, melyet főkép a história dimensióiban ástak fel. 

Baldensperger könyve nem dogmatikus, mert az író tudja, hogy 
általánosításait a rendelkezésre álló anyagnak csak korlátolt részéből 
vonhatja el. A fejtegetések középpontjába a franczia példák kerülnek, 
mint Beöthy Zsolt rokontárgyú egyetemi előadásaiban a magyar iro
dalmiak. Alaposan ismeri Baldensperger a német és az angol költészetet, 
sőt az olasz, spanyol, amerikai és a keleti irodalmakra is van utalás. 
Az irodalom társadalmi vonatkozásai és functiói érdeklik elsősorban. 
Az élet az irodalom világában is folyvást új formákat keres, a közönség 
pedig a stabilitást követeli, jelszava : ne varietur. A kiváltságos tehet
ségek kezdeményezését ellensúlyozza az irodalmi hagyomány: kifejezés
módok, formulák, típusok megrögződése. A hírnév kialakulása, a siker 
hullámverése, hagyományok újjáéledése, a nemzeti irodalmak faji értékei 
és hatásbefogadó képessége —• ezeket a problémákat finom dialektikával 
és széles körültekintéssel bonczolják az egyes fejezetek. 

A fajiság kérdésével kapcsolatban utal Baldensperger e probléma 
kényességére s kiemeli, hogy számos nemzeti dalt idegen nemzet fia írt, 
s az egyes idegen egyén gyorsan átolvad valamely más ethnikai közös
ségbe. »Petőfi, le grand Hongrois est Croate par sa mére« (150. 1.) — 
hozza példának — persze tévesen. »L'Allemagne — folytatja a bizo
nyítást — a ses slaves et son Lenau hongrois«. (151. 1.) A nyugati 
nagy irodalmakban kikristályosodó nemzeti vonások összeállítása után 
megjegyzi, hogy Magyarország ama nemzetekhez tartozik, a melyeknek 
irodalmából a sajátos vonásokat nem sikerült még kihámozni. Hogy 
a franczia tudós az idevágó behatóbb tájékozódást nem tudta megszerezni, 
annak bizonyára nem a magyar irodalom fejletlensége az oka, noha 
Baldensperger egyik stilizált megjegyzése effélét akar az olvasóval sejtetni 
(314. 1.). 

S A S ANDOR. 


