
234 KOCSIS LÉNÁRD, KEREKES EMIL 

Természetesen nem tagadja az u. n. practicum szükségét, melynek minden 
egyes problémáját (írók termelése és tömörülése, kiadás, könyvvásárlás és 
olvasóközönség) Csonka-Magyarországtól elválasztva és függetlenül, külön 
úton-módon oldották meg Erdélyben. Azonban «az irodalmi élethez, az 
irodalom teljességéhez föltétlenül hozzátartozik nemcsak a practicum, a 
gyakorlás, hanem az igazoló theoreticum, az értékelő elmélkedés. Vagyis az 
esztétikai becslés... Különálló erdélyi irodalom létezése tehát attól függ, 
hogy vajon van-e más, különálló szempontja és mértéke az erdélyi magyar
ság esztétikai becslésének». Ebben az értelemben Kristóf csak egy magyar 
irodalmat ismer. Ez folyik az elméleti meggondolásból, de ezt bizonyítja 
Erdély irodalmi élete is a múltban és a jelenben egyaránt. 

A művészetek imaginárius világa a szellemnek legszabadabb, legtökélete
sebb kiteljesedése és épen ezért nem puszta forma, hanem, «a közszellem lénye
gének megmondőja». Az esztétikai értékelés sem néz csak az alakra. A magyar 
irodalom tehát a magyar közszellem megtestesülése, már pedig ennek 
— leggyökeresebb mivoltában — az erdélyi lelkiség is szerves része. Ezért 
az éltető törzstől elszakadt, külön Erdélyi irodalom «nem fejlődés, hanem el-
csökevényesedés». Nem is volt soha gyökerében sajátos erdélyi irodalom a 
múltban, és minden igazán nagy erdélyi író az egyetemes magyar irodalom 
munkásának vallotta magát. Ma is ez a valóság. Kétségtelen, hogy van 
erdélyiség, mint etnikai adottság, de ez csak forrás, nyers anyag : eszköz 
és nem cél ; nem célja önmagának és nem mértéke. «íróinknak» — mondja 
tovább Kristóf— «sohasem szabad feledniök, hogy legegyénibb és legerdélyibb 
megnyilatkozásaikban is az egész magyarság számára kötelesek alkotni, az 
egyetemes magyarság szelleméhez kell hozzáfér kőzni ök». Ezek a gondolatok 
mélyen szántó elméleti megokolásba, továbbá irodalom- és szellemtörténeti 
háttérbe vannak beleágyazva. Nagyon józan Kristóf ítélete az évszázad 
elejének irodalmi harcairól, de az elszakított Erdély irodaimi életének küz
delmes kialakulását sem láttam sehol sem oly találóan megrajzolva. Hiszem, 
nem egy szemről hull le a hályog, ha a Királyhágón túlra is áttekint 
tanulságért. K o c s i s LÉNÁRD. 

Magyar irodalmi ritkaságok. Szerk. Vajthő László. Bpest, Kir. magy. 
egy. nyomda. Bpest, (1931.) k. 8-r. 1. Bessenyei György: A törvények útja. 
Tudós társaság. 84 1. — 2. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. 16Ó 1. 

Már két ízben megemlékeztünk egy derék középiskolai tanárnak kitűnő 
érzékre valló gondolatáról : tanítványaival kiadatja a régibb magyar irodalom 
kéziratban maradt irodalomtörténeti jelentőségű müveit. így jelentette meg, 
a budapesti Berzsenyi Dániel-reálgimnázium diákjainak költségén és mun
kájával Bessenyei Hunyadi-eposzát és Tarimenesét — most szélesebb körre 
terjesztve ki tervét és munkásságát, egész sorozatot lervez hasonló kiad
ványokról. Vállalkozásának első két füzete már előttünk van, egy újabb 
Bessenyei-füzet és egy Péterfy-íüzet. 

Bessenyeinek két kéziratban maradt értekezését adja az 1. füzet, a 
Törvénynek útját és a Judós társaságot. Címük megtévesztő ; az első nem 
történeti munka, s a második nem a fölállítandó akadémia szükségességét 
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fejtegeti, hanem mindkettő államjogi munka. A Törvények útja az uralkodói 
hatalomról, a jog és törvény erejéről szól, a,.Tudós társaság pedig öt tudóé 
férfit léptet föl s azok ,társalkodásá'-ból fejti ki i-essenyei, maga elvonulván 
személyei mögé, államjogi gondolatait és elveit. Nagyobb irodalomtörténeti 
jelentősége egyik tanulmánynak sincs. 

A 2. füzetnek sem szabatos a címe, de ezért már a kiadó felelős. Nem 
adja a kiváló kritikusnak minden dramaturgiai dolgozatát, csak 34-et azok 
közül, amelyek 1878-tól 1882-ig az Egyetértés című napilapban megjelentek, 
s vagy 60-at mellőz. Jól tette, hogy a Kisfaludy-Társaság Péterfy-kiadásában 
megjelent 8 drámabírálatot nem nyomatta le újra, s a tudományos világ 
hálával fogadja, hogy Vajthó László és diákjainak jóvoltából Péterfy drama

turgiai dolgozatainak majd a fele könnyen hozzáférhető — de kérdés, nem 
lehetett volna-e, a füzet tervének megváltoztatásával, még nagyobb szolgá
latot tenni az irodalomtörténetnek. Vajthó ugyanis vegyesen közli Péterfynek 
a magyar és külföldi drámákról adutt ismertetéseit, meg a Nemzeti Színház 
színészeinek és külföldi vendégeinek játékáról írt kritikáit. Bizonyos, hogy 
így változatosabban és színesebben rajzolódik elénk Péterfy kritikusi 
profilja — de vajon nem hiányos-e még így is ez a kép ? Hiszen sem 
regénybírálataiból, sem tudományos kritikáiból nem kapunk egyet sem. 
A kiadó, igen helyesen dramaturgiai dolgozataira korlátozta kötete anyagát : 
ebben az esetben az irodalomtörténet sokkal inkább kielégítette volna, ha 
Péterfy kritikái közül azokat közli, de mindet, amelyekben Péterfy magyar 
drámákról s magyar színészek játékáról mond ítéletet. De Péterfynek minden 
sora tanulságos és leköti figyelmünket : őrölünk, hogy tíz kis ívnyi szövegét 
újra elolvashattuk. Tr ^ 

KEREKES KÍMIL. 

Bessenyei György kisebb költeményei. Eredeti XVIII. századi nyomtat
ványok alapján. Kiadta a nyíregyházi evang. Kossuth-reálgimnázium Bessenyei-
önképzőköre, az 1930—31. tanévben. 8-r. 96 1. 

Vajthó László nemes példája, amelyről az előbbi ismertetésben emlékez
tünk meg, követésre talált: a nyíregyházi evang. gimnázium önképzőköre 
kiadta Bessenyei György összes kisebb költeményeit. Az ifjakat a kegyelet 
érzése vezette Bessenyeihez — az ö nevét viseli önképzőkörük — s e 
kegyelet ezúttal igen szerencsés gondolatot sugalt: összegyűjtötték egy 
kötetbe Bessenyeinek szétszórtan megjelent kisebb költeményeit. Valamint 
a budapesti Berzsenyi-reálgimnázium diákjainak eddigi kiadásai, a nyíregyházi 
kis kötet is tudományunk egy mulasztását teszi jóvá. Bessenyei minden 
versét, egy kivételével, pusztán az eredeti XVIII. századi kiadások őrzik, 
újabban nem jelent meg csak ez az egy, s a régi Bessenyei-kötetek olyan ritkák, 
hogy egyik-másik még a budapesti nagy közkönyvtárak közül is csak egyben 
található. Ez fölhasználásukat nagyon megnehezíti — az Eszterházi vigas
ságokhoz p. o. a Múzeumi könyvtárban nem lehetett hozzáférni, s. Császár 
Elemér magánkönyvtára segítette ki az ifjakat. A nyíregyházi kötetnek így 
nagy tudományos jelentősége van, s ezt még fokozza, hogy a kiadás terv
szerűen, helyes tudományos érzékkel készült. Mivel a versek időrendjének 
megállapítása meghaladta volna a középiskolai ifjúság erejét, a verseket 


