
KÖNYVISMERTETÉS 105 

darabja, a Zalán Futása prózába van ugyan áttéve, de azt nem lehet 
róla mondani, hogy a műfaja is megváltozott. Nyomról-nyomra követi 
Vörösmarty eposzát, ennek ú. n. csodás eleme is a legapróbb részlete
kig egyezik az eredeti munkáéval. A Cser halommal, Tündérvölgy gyei, 
Délszigettel, Széplakkal, a Rommal, A két szomszédvárral ugyanez az 
eset, — a Hábador, a Kincskeresők, Az áldozat, a Csongor és Tünde c. 
drámák cselekvényére a „regei" keret már rákényszerít némi átcsopor
tosítást, de az átdolgozó itt is — mondhatni — túlságos tisztelettel 
ragaszkodik mindenben az eredeti alkotáshoz. Nagyon vigyázatos ízlésű, 
gondos, csiszolt fogalmazás a Vajda Endréé, — de lehetetlen gondol
kodóba nem esnünk azon, hogy íme Vörösmarty műveit olvassuk, úgy
szólván változtatás nélkül, csak épen legragyogóbb szépségüktől: stílu
suktól, versformájuktól megfosztva! Vajda Endre kegyelete és szerény
sége még a stílus terén is lehetőleg alkalmazkodik az igazi szerzőhöz, 
csakhogy a hexameter-sorok szavai és szókapcsolatai sutákká válnak, ha 
prózába tesszük át őket. Még visszásabb hatásúak az olyan mondatok, 
amelyeknek egyik fele Vörösmarty hexametereiből való, másik felét 
azonban — hogy mégse egyezzen szórói-szóra a verses szöveggel — 
az átdolgozó teszi hozzá prózában, Zalán ,,búbamerülten csak távolról 
nézte sajátját", mondja Vörösmarty eposzának utolsó sora. „Búbamerülve 
csak távolról nézte egykori birtokát", mondja az átdolgozó, A túlságos. 
de mégsem idézetszerű egyezés lapossá teszi ezt a befejező, tehát fontos 
sort mindazok szemében, akik az eredeti Zalant ismerik. Ez a kötet 
nem a Vörösmarty-ismerők számára készült, de az említett példával 
kapcsolatban általános érvényű megjegyzésként is megállapíthatjuk, 
hogy regeszerű átdolgozás szabadabb is lehetne, s nem kellene okvetle
nül ugyanazzal a sorral végződnie, mint a verses eredetinek. Különben 
a Zalán Futása után egyre jobban megbékélünk a „regék" olvasásával, 
s óhajtjuk, hogy a hexametertől és a drámai műfajtól idegenkedő olva
sók — pl. az alsóbb osztályok gimnazistái — leljék kedvüket e regék 
olvasásában, s általuk ébredjen fel bennük a vágy az eredeti Vörös-
marty-művek megismerésére. 

ZSIGMOND FERENC. 

Németh Zoltán: Kis János szerepe kora irodalmi életében. Győr, 
1941. 8-r., 83 I. 

Kis János életrajzával ma is adós az irodalomtörténet. Leginkább 
talán azért, mert Emlékezéseiben maga írta meg pályafutását, színes in, 
sok bölcs tapasztalattal , Németh Zoltán, aki most e hosszú pálya, érde
kes írói élet áttekintő rajzára vállalkozott, igen helyesen arra az ál lás
pontra helyezkedett, hogy az öregkorban írt emlékezések csak tárgyi 
adataikkal, de nem a fejlődés rajzával fedik a multat. Azért az Emléke
zések anyagából és Kis Jánosnak Kazinczyval váltott levelezéséből ala
kítja ki a pályaképet. Sok becses és figyelemreméltó észrevétele van, 
különösen a dolgozat első részében: Kis János irodalmi célkitűzéseinek 
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vizsgálatában és megvilágításában, műveltségi szempontjainak alakulásá
ban. Ilyen gondolatai pl, az alsóbb néposztályoknak műveltség által való 
polgárosodása, az olvasóközönség nevelésének kérdése, az ízlés fejlesz
tésének szempontjai, mint Kis János problémái. Rámutat Kis lelki har
cára a fölvilágosodás és a hivatalával járó dogmatikusabb álláspont kö
zöt t ; Kis János fölfogására, hogy miért ragaszkodik a német kultúrához; 
megmutatja, hogy Kisben miért érik ki egy alacsonyabbrendűség érzése; 
sok gondot fordít annak megvilágítására is, hogy mennyire öntudatos Kis 
J ános alkalmazkodása a közönséghez. E néhány kikapott szempont, 
amelyekhez más ú, n. irodalomszociológíai kérdések fejtegetése is (nem 
mindig szerencsésen) járul, mutatják, hogy Némethnek van mondani
valója. Célravezetőbb lett volna, ha Kis Jánoshcz, az emberhez is köze
lebb próbált volna férkezni s ha munkája második részében nem szorít
kozot t volna Kis János munkásságának elnagyolt ismertetésére. Szinte 
fél a forráskutatás szótól, nem is akar részletekbe bocsátkozni s azért 
itt újat mondani nem is tud. Ennek következményei apróbb hiányai. 
Elkerüli figyelmét, hogy a Nagy Istvánhoz írt episztola, amelyre két
szer is visszatér, Götter költeményének átdolgozása; a Flóra zsebkönyvet 
nem hasonlítja össze német mintájával, megelégszik annyival, hogy 
„vagy ez, vagy pedig hasonló munka volt első mintája." De ha efféle 
nem áll is kedvéhez, a zsebkönyvek jelentőségéről, a Pamela-kérdésről, 
a tervezett Flóra-folyóiratnak és a Flóra-zsebkönyvnek viszonyáról, Kis 
Jánosnak a regényirodalomban való szerepéről másként és alaposabban 
kellet t volna szólania. Elnagyolt ez a rész abban is, hogy igazában nem 
látjuk Kis János közvetetten szerepét az irodalmi életben, akadémiai 
munkálkodását s viszonyát az akadémiai harcok szereplőihöz; ez a rész 
nagyot markolt és keveset szorított. Szegényes Kis János-irodalmunkat 
mégis, fentemlített jobb részleteivel elöbbrcvíszi a dolgozat, amely rész
letesebb kutató munkával magasabb szempontokat is elért volna. 

KEREKES EMIL. 

Kárpáti Aurél: Babits Mihály életműve. Athenaeum, 1941. 72 1. 8.° 

Babits Mihály halála előtt jelent meg ez az ünnepi tanulmány, a 
költő összegyűjtött művei tizedik kötetének megjelenése után, alkalmat 
adva a szerzőnek — akit a barátság szálai is fűztek Babitshoz — a költő 
életművének ünnepi hangú méltatására. Nem állt szándékában elmélyedni 
a részletekben, nem a színeket kereste, hanem röviden óhajtott rámutatni 
Babits sokoldalú munkásságának jellemző vonásaira. Miután érinti a költő 
maradandóságának kérdését, bemutatja — csak madártávlatból — mint 
költőt, regényírót, novellistát, essary-írót és műfordítót. Rövid terjede
lemben ilyen sokrétű írói egyéniséget természetesen nem lehet megnyug
ta tó formában megvilágítani, a szerzőnek nem is ez volt a célja. Emel
kedett hangja, a költő iránti emberi tisztelete és csodálata, a megjelenés 
ünnepi alkalma egyaránt arra kötelezték, hogy az olvasóközönség számá
r a — hasonló ünnepi érzéseket keltve benne — szinte szoborszerűen 


