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Hóman történettudományi eredményei kétségtelenné teszik, — és szerin
tünk, ez az úttörő jelentőségük irodalomtörténeti tudományunk számára — 
hogy nálunk a középkorban olyan írói tevékenység folyt, amelynek mozzanatai 
egymábsal szerves összeffiggésben álltak, másszóval: nemcsak krónikáink 
voltak, hanem volt krónikairodalmunk is. 

P A I S DEZSŐ. 

Schöpflin Aladár: írók, könyvek, emlékek. Kultúra és Tudomány. 
50. K. 8-r. 136 1. Bpest, Franklin-Társulat, é. n. (1925.). 

Schöpflin Aladár e könyvében rövidebb dolgozatait gyűjtötte össze, 
melyek főként irodalmi életünknek az utolsó években elhalt kiválóságairól 
nyújtanak vázlatszerű, csak néhány nagyobb vonással megrajzolt képet. 
Tovatűnő alakjukat mintegy még egyszer a közönség elé idézi, lámpájának 
fényét rájuk vetíti, s e világításban élesebben rajzolódik elénk egyik-másik 
vonásuk. Ady Endre, Gárdonyi Géza, Rákosi Viktor, Beöthy Zsolt, Heinrich 
Gusztáv, Kazár Emil s Tóth Béla képe tűnik így elénk a könyvből: néhány 
vonással felvázolva, de e vonásokat megeleveníti a közvetlenség, a szerző 
közelről látta őket s személyes emlékeinek meleg derűjét árasztja el rajtuk. 

Ezeken a nekrológ-szerű tollrajzokon kívül még egy-egy megemlékezést 
tartalmaz a könyvecske Petőfiről (A fiatalság költője) s Aranyról, szüle
tésük százados fordulójához kapcsolódóan, továbbá egy-egy írói arcképet 
Ady Endréről és Babits Mihályról, ismertetést Ady háborús verskötetéről 
(A halottak élén) s egy polemikus dolgozatot (Konzervatív kritika, fejlődő 
irodalom), mely Horváth János füzetének (Aranytól Adyig) visszhang
jául keletkezett. 

A könyv tartalma ebből is kitetszöen eléggé változatos és ennek 
•ellenére is az ellenmondást kevesebb részében hívja ki, mint Schöpflin 
előbbi könyve (Magyar írók). Mintha megfogyatkozott volna a szerzőnek 
támadó éle s az újat propagáló heve, helyette inkább a maga meggyőző
désének nyugodt s másokra ezt egyáltalán nem tukmáló közlése jutott volna 
túlsúlyra. Ez mindenesetre rokonszenvesebb; de még így is vannak a 
könyvben olyan jelenségek, melyek visszásán érinthetnek bennünket, még 
ha nem vonjuk is kétségbe a szerző jóhiszeműségét. 

Már maga az, hogy az új irodalmi nagyságokról írt dolgozatait itt is 
•a régi nagyokról írottak közé vegyíti, bizonyos mértékig alkalmas a laikus 
olvasó megzavarására s talán nem is ment minden tudatosságtól. A régi 
nagyokról a köztudatban élő értékeléseket és ítéleteket magáévá tevén, az 
olvasót, ezzei könnyen viszi a szerző arra a gondolatra, hogy épily kétség
telen, általánosan elfogadott értékelés az is, amit az újakról mond. Saját
ságos aránytalanságot s kedvezőtlen megvilágításba állítást eredményez, 
természetesen nem a régi nagyok javára, a régi nagyok rajzában egy szem
pontból kiinduló vázlatosság, az újakéban a vonások teljességére, sőt 
olfogult felfokozására irányuló törekvés. Petőfit pld. csak egy szempontból 
-elemzi: mint az ifjúság költőjét. Ez ellen nem lehet kifogás, annál kevésbbé, 
mert maga a szerző is hangoztatja ezt. S azt az először Erdélyitől hangoz^ 
látott tételt, hogy Petőfi a fiatal lélek költője, kiegészíti Petőfinek, mint az 
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ifjúság példaképének s életalakító tényezőjének vizsgálatával. Ez érdekes 
szempont s fontos is Petőfinél, ki az emberéletnek éparra a szakára hat 
legerősebben, amely a legkészségesebben adja át magát a hatásoknak. Ebből 
az egy szempontból elemzi Petőfi egész lelkivilágát és moralitását. Szép 
és helyét megálló mindaz, arait mond; de az olvasó a Petőfiről 
rajzolt képpel önkényleleniil is egybeveti az Adyról rajzoltat, s az össze
hasonlításban Petőfi húz/.a a rövidebbet. Ady költői világa káprázatosan 
gazdagnak tűnik fel Schöpílin rajzán a Petőfiről egy szempontból rajzolt 
kép mellett. Ebben a képben természetesen sok olyan értéket magyaráz 
bele Adyba, amit a tárgyilagos bírálat aligha fogadhat ilyenekül el. Ha ez mind 
valóban meglevő értéke volna Adynak, ő volna a világ legnag/obb költője. 
Itt még attól sem riad vissza a szerző, amit máskor jóízlése elkerül: 
a tudatos beiémagyarázgatástól. Mert hiszen mi más az ilyesmi: «egy szélesen 
kirajzolt, étapperól étappera szemünk előtt fejlődő világkép ez a költészet 
(Adyé), nagy eposzok világképe», (47. 1.) vagy az, hogy Adynál meg kell 
érezni «a szavak kisugárzási területét», «a szavak kapcsolatainak és az 
ebből származó ritmusoknak a titkait». Az igazi nagy költőkhöz bizony nem 
kellenek ilyen tolvajkulcsok. 

Még visszásabban érint bennünket, hogy Aranyról szólva, bármily 
gondos elmélyedéssel is elemzi lelkét, igaz valóját abban foglalja össze, hogy 
Arany a kisvárosból indult magyar polgár megtestesülése: a nagyszalontai 
jómódú gazdálkodó. A legigazságtalanabb és leghazugabb képek egyike ez, 
amely tudatosan figyelem nélkül hagyja azt a ritka nagy s gyönyörűen 
harmonikus műveltséget, mely Arany tősgyökeres magyarságát beragyogta. 
Ezzel szemben milyen áradozó magasztalásokkal emeli ki a szerző Babits 
Mihály kulturáltságát. Mennyire ferde és hazug megvilágításba kerül ezáltal 
a laikus olvasó előtt a két költő : Arany, a szalontai polgár, s Babits, a páratlan 
műveltségű költő. Azt sem igen vehetjük baráti elfogultságtól sugallt állításnál 
egyébnek, hogy Tóth Béla semmi esetre sem volt olyan nyelvutánzó fenomén, 
mmt Laczkó Géza, akiben a szerző szerint a minden apró részletre figyelő 
nyelvtudós és az ódon anyagból készséges kifejező eszközt formáló stümüvész 
egyesül szinte példátlan tökéletességgel. (131. 1.) 

Mindezekben egyátalán nem vonjuk kétségbe a szerző jóhiszeműségét; 
ellenben teljesen elfogult pártembernek mutatkozik abbat» a vitázó cikkben 
(Konzervatív kritika, fejlődő irodalom), melynek fölvétele semmi esetre 
sem vált a kötetnek előnyére. A vele való vitatkozás nagyon kinőne egy 
rövid ismertetés szűk keretei közül, nem is volna időszerű; de nem lehet 
említés nélkül hagyni, hogy a konzervatív kritika tárgyalásában határozot
tan rosszindulatú, egyoldalú és elfogult. Nem csekély önhittségre vall annak 
hangoztatása, hogy a tehetség, az alkotás, az érv mind az ö oldalukon volt, 
s ami kritika ellenük elhangzott, az mind «üres jelszavakkal, személyes 
invektivákkal és kicsinyes bosszantásokkal való handabandázás.» Abban 
igaza van, hogy a konzervatív kritikának voltak mulasztásai, s épen ezért 
nem felel meg a tényeknek az a másik állítása, hogy nagy hadakozás volt 
a két irány közt. Sajnos, a konzervatív kritika nem vette komolyan az új 
irodalom kártékony hatását, s nem küzdött ellene. Úgy gondolta, hogy 
amint Ő látja az új irodalom kóros jelenségeit, látni fogja ezeket a közön-
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ség is. Mi alapon beszél tehát Schöpflin nagy anathémáról, mellyel rásújtott 
az orthodox kritika az új irányra, s hol van az az «egész hatalmi szer
vezet», melyet ő a konzervatív iránynak tulajdonít*? Sajtó, kiadók, pénz
emberek az övéik voltak, mi adta hát az ellenpártnak azt a hatalmi szer
vezetet? Ahhoz pedig már a humor iránt való teljes érzéketlenség kell,. 
hogy a konzervatív kritika «elpolitikásodásáról» (minő szép szó!) beszéljen 
s hallgasson az új iránynak a radikális politikával való szívbeli frigyéről 
— a forradalmak után, mikor ez már oly kétségtelenné vált. Mindaz, amit 
a politikának az irodalomra gyakorolt romboló hatásáról mond (27. 1.), 
egész bátran hathat önvallomás gyanánt is és bizony pompásan ráillik 
az új irányra. 

Ilyen cikkek a vitatkozás hevében, egy pártorganumban helyén van
nak, de a köiönség szélesebb köréhez szóló könyvben nagyon diszhar-
mótiikusan hatnak. Annál visszásabban érint ez bennünket, mert ahol ilyen 
pártszempontoktól menten ír a szerző, valóban kellemes olvasmányt nyújt-
A szerző eredeti, gondolkodni szerető fő, müveit, jó ízlésű, artis^tikus 
fogékonyságú ember jó szeme van az írói sajátságok felismerésére, s van 
érzéke az írói egyéniségekre ható tényezők okos mérlegelésére. Előadása is 
kellemes, eleven, színes, öletes. Kár, hogy tömérdek fölösleg"s idegen 
szóval tarkázza, egyik másik magyar szót pedig merőben szokatlan jelen
téssel használ. Az évődés szót töprengés, tépelődés értelmében szerepelteti 
(18—22. 1.), pedig ez kötődést, incselkedést jelent; Ady megátalkodott hívei
ről beszél (56. 1.), pedig ez a rosszban való konokság jelzésére szokott 
szolgálni; furcsálkodó mosolyról ír (124. 1.), holott furesálió mosolyt akar 
mondani; az ilyesféle kifejezés pedig: «alakjaiban olyan jó íz van» (104. 1.),. 
i agyon különösen hangzik. Mindenesetre előnyére válnék stílusának, ha az. 
ilyesmikre is kellő gondot fordítana. 

HAJDÚ ZOLTÁN. 

Verő György: A népszínház Budapest szini életében. Budapest, Franklin,. 
1925. N. 8-r, 

Ezt a müvet az 1925-ös jubiláris esztendő tette aktuálissá. Idén, október 
15-én volt kerek ötvenedik évfordulója annak, hogy a Népszínház megnyílt» 
A főváros színháza lévén, most a főváros gondoskodott róla, hogy e nagy
jelentőségű intézmény története megirassék. E feladatra valóban alig lehetett 
volna Verő Györgynél alkalmasabb embert találni; mint rendező és szerző-
e színház munkájának tevékeny részese volt, és sok olyan eseménynek lehetett 
szemtanúja, amelyeket a mai nemzedék vagy nem tud már, vagy csak 
hallomásból ismer. Amellett kitűnő tollú író i s : élményeit, megfigyeléseit 
pompásan és érdekfeszítően tudja közölni. 

Könyvének e nagy előnyei mellett csak egyetlenegy lényegbevágó hibája 
van: latszik, hogy az író a tudományos munka módszerével csak madár
távlatból ismerős. Az egész művön némi fegyelmezetlenség, rendszertelenség 
vonul végig, ami a későbbi kutatók számára e különben nagybecsű forrás
munka kezelését nehézkessé teszi. Először is fölösleges volt a tárgyat olyan 
históriai messzeségből kezdeni, s a Népszínháznak előzményeiül az aquincumi 


