
és baráti köre. Bp. 1960, 45. 1.). Vívódása és 
elégületlensége Péterfyt olyan irodalmi élmé
nyek befogadására teszi képessé, amelyek 
Gyulaitól idegenek (Tolsztoj, Ibsen). Vajdá
val egy-két vonatkozásban Németh G. Béla 
is párhuzamba állítja, csakhogy míg Vajda 
szemében a művelődés elsősorban a polgároso
dás kérdése, társadalmi kérdés, addig Péterfy 
számára a társadalom sorsa elsősorban a kul
túra sorsát jelenti. Nem annyira a műveltsé
get nézi a társadalom, mint a társadalmat a 
műveltség szemszögéből, s ez a látásmód Ba-
bitsékkal rokonítja. Megveti a sovinizmust, 
„nem voltak nemzeti illúziói és nemzeti gát
lásai sem'- (69. 1.) — mondja a bevezető. A 
„nemzeti géniuszról" írt cikkében hadako
zik a kulturális elzárkózással, de csak azzal 
(„A géniusz harcosai külön magyar tudo
mányosságot akarnak" — 561.1.); a naciona
lizmus társadalmi élét nem ismeri. A társa
dalmi ellentétek előtte főleg a kevés művelt és' 
a műveletlen tömeg ellentéteiként jelennek 
meg és mosódnak el. Euripidész pl. (akiben 
észrevehetően rokonlelket érez) „már ahhoz a 
nemzedékhez tartozik, melynél a gondolkodás 
és érzés különbsége széles árkot von a művel
tek és tömeg között" (529. 1.). „A tömeg ösz
tönei és a műveltek gondolkodása közt így 
csakhamar szakadék állott be" (529.1.). Elem
zéseiben gyakran megjelenik a társadalmi 
mozzanat, de a társadalmi probléma mint 
probléma kihull szemléletéből, illetve lélek
tani síkra tolódik át; ez fejeződik ki Németh 
G. Bélától elemzett analitikus realista elvé
ben. A nyers valóság, a rilkei „botor robot s a 
célfeledte kényszer" elől menekül — mene
külne — a kultúra világába, mely, úgy tűnik, 
nagyság és hősiesség egyedüli magányos őre 
lett. „A mai kor nagy tettei különben sem 
érzékelhetők oly könnyen költőileg; ami a kor 
dicsősége, az a tudomány körében, a gondolat 
világában megy végbe, annak hősei pedig el
vont hősök, mert heroizmusuk is elvont. 
Ami ezen kívül visszamarad, az a köznapi lét 
rendes menetével, ellentmondásaival, félszeg-

Megvallom, Sivirsky Antal nevével elő
ször e könyv borítóján találkoztam; részben 
magából a könyvből, részben a rajta levő is
mertetőszövegből tudtam meg, hogy Sivirsky 
egyfelől mint író is tevékeny, Maros Antal 
néven már a harmincas években jelent meg 
holland nyelvű, magyar tárgyú regénye; más
felől, hogy valamelyik holland egyetemen 
lektorként működik, s ez a kis könyve, mely 

ségével, szörnyű véletleneivel; e világnak meg 
főszereplője az átlagos ember" (474. 1.). 

Ez a kettősség felőrli. „Bölcsek voltunk és 
toleránsak," — írja Gábor Andor, a Zerge 
utcai iskola egykori növendéke, aki tanári 
karáról Péterfy tanártársairól megértő gyön
gédséggel állapítja meg, hogy „az istennek 
olyan csodálatos állatkertje, amit, túl a druk
kon és félelmen, érdeklődéssel kell nézni. Mert 
túl a valamennyin átömlő nagy közös buta
ságon, melyet azóta a polgárság leglényege
sebb tulajdonságának ismertem fel. . . min
degyiknek más, jellegzetes bogarai is voltak" 
(Gábor Andor: Válogatott cikkek. Bp. 1953. 
93. 1.). „Általában annak fejében, hogy figu
ráink és bohócaink voltak, teljes öt órán át 
mulatságunkra szolgáltak, mindent megbocsá-
tottunk tanárainknak. Bölcsek voltunk és 
toleránsak. De meg tudtuk érteni, hogy Péter
fy Jenő ebben a környezetben nem élhetett, s 
inkább a vasúti klozettben agyonlőtte magát, 
semhogy a Zerge utcába még egyszer vissza
jöjjön." (Id. mű, 95. 1.) 

Péterfy esztétikai erényeinek jó része va
lóban a klasszikus német kultúrára utal. A 
bevezető tanulmánynak igaza van abban, 
hogy „egyszerre volt korán-jött s késett" 
(135. 1.). Egészében szemlélete mégis a szá
zadvég szülötte és kifejezője, egyrészt a 
Budapesti Szemléhez, Taine-hez, másrészt a 
XX. századi magyar polgári kritikához sok 
vonás fűzi; főleg Babitsékhoz, néhány vo
natkozásban a szellemtörténethez (a társa
dalmi probléma átvetítése a kultúra és a lé
lektan síkjára, Ranke hatása, olykor az író
kép bizonyos fokú szubjektivizálása, kifino
mult érdeklődése az esztétikai forma prob-
blémái iránt stb.). Munkásságában feltűnik 
a folytonosság vonala is (Kemény centrális 
helye, az Arany—Petőfi-párhuzam megítélése 
stb.). Végül is inkább érezzük sajátos át
meneti típusnak, mint a magyar irodalom
tudomány fejlődéséből a maga egészében 
kiszakadt jelenségnek. 

H. Lukács Borbála 

most németül s tömegkiadásban látott nap
világot, már 1960-ban megjelent hollandul 
(De Hongarse Literatur von onze tijd. Ant
werpen, 1960.) 

A könyvet nézegetve az első benyomás a 
meglepetésé volt, s a következő a szégyené: a 
meglepetésé, hogy egy ilyen, a magyar iro
dalom ügyei iránt szenvedélyesen érdeklődő, 
idegenbe szakadt hazánkfiáról így kell elő-

ANTAL SIVIRSKY: DIE UNGARISCHE LITERATUR DER GEGENWART 

Bern—München, 1962. Francke-Verlag. 110 S. (Dalp-Taschenbücher, Bd. 359.) 

522 



:ször értesülnöm, s a szégyené, hogy azt az 
égető feladatot, amit a huszadik századi ma
gyar irodalom rövid, népszerű összefoglalása 
jelent, a hazai irodalomtörténészeket meg
előzve el merte és el tudta vállalni valaki, aki 
nyilván már évtizedek óta elvesztette kap
csolatát a hazai, eleven irodalmi élettel, csak 
könyvekből, folyóiratokból tájékozódik — 
de azt meglepő szélességgel. 

Ez a könyvecske, természetesen, a teljes
ségnek semmiféle igényével nem lép fel — 
ilyesmit követelni tőle nemcsak mértékvesz
tés: ostobaság volna. Egy idegen, ismeretlen 
irodalomról szól laikusoknak; szükségképpen 
meg kell maradnia az elemi ismereteknél, s 
ha ezeken túl tud menni, már komoly ered
ményről számolhatunk be. Pedig Sivirsky 
általában túlmegy ezen a fokon. S az az érde
me is megvan, hogy panorámája szinte nap
jainkig friss és aktuális: programja szerint is 
elkíséri a magyar irodalom fejlődési folyama
tát 1956-ig, de némely adattal egészen 1961-ig 
kiegészítette, tehát szinte a napi aktualitás 
igényét is kielégíti. 

A könyv egészét érdekes kettősség jellem
zi: egyfelől a szerző határozott katolikus-eti
kus meggyőződése, mely úgyszólván minden 
sorát, de bizonyára minden értékítéletét át
hatja; másfelől őszinte és rokonszenves tö
rekvése a tárgyilagosságra, az értékeknek, 
művészi eredményeknek elismerésére ott is, 
ahol ennek egyébként világnézeti meggyőző
dése útját állná. Ennek a kettősségnek a kö
vetkezménye az, hogy rövid történeti átte
kintéseiben körülbelül egyenlő idegenséggel 
fordul el a kommunizmustól és a Horthy-
fasizmustól; ha az előbbi világnézetileg áll 
távolabb tőle, az utóbbi embertelenségével 
és álszentségével — s erről sem hallgat. Ennek 
nagyon jellemző példája az, ahogyan az 1919-
es proletárdiktatúráról s a rá következő fe
hérterrorról ír: az előbbiről is elhiszi (elsősor
ban Herczeg Ferencnek és Tormay Cecilnek), 
hogy véres terror volt, de az utóbbiról hang
súlyozza, hogy brutalitásban, vérengzésben, 
embertelenségben messze felülmúlta az előb
bit (48. 1.), egészen az eszelősségig. Művészi 
ítéleteiben ugyanennek az objektivitásra tö
rekvésnek számos példáját lehetne említeni, 
de csak egyet emelek ki: Herczeg Ferenc és 
Móricz Zsigmond tárgyalását. Erkölcsileg 
Móriczot elég határozott szavakkal elítéli a 
katolikus etika nézőpontjából s egyébként 
sem nagyon rokonszenvez vele; érthető, hogy 
Herczeg kedvesebb írója, nagyobb erkölcsi 
elismeréssel is tárgyalja. Ennek ellenére 
Móricznak nagyobb teret szentel, s az iroda
lom folyamata, egész további fejlődése szem
pontjából sokkal nagyobb jelentőségűnek 
tudja — természetesen teljes joggal —, mint 
Herczeget. Ez az objektivitásra és érvényes 
ítéletre törekvés aránylag ritkán hagyja cser-

:ben; legnyilvánvalóbban talán a nőírók ese

tében, amikor Tormay Cecilnek több helyet 
és sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít, 
mint Kaffka Margitnak. 

A magyar irodalom utolsó félszázadát há
rom főfejezetre osztja, a metszetet 1920-ban 
és 1940-ben állapítva meg. Ez az osztási vonal 
nyilvánvalóan politikai meghatározottságú, 
bár irodalmilag is indokolható. A mi számunkra 
kétségtelenül a második metszővonal öt évvel 
később helyezkedik el: 1945-ben, mert a hábo
rús évek a magunk meggyőződése és a törté
nelem tanúsága szerint egy korszak befejezé
sének görcsös vonaglásait jelentették a ma
gyar társadalomban s részben az irodalom
ban, nem pedig valami újnak a kezdetét; 
Sivirsky Antal — bár különösebben nem in
dokolja ezt a felosztást — minden sorából 
kitűnően úgy látja, hogy a háború kezdetével 
indult meg az a torzulási folyamat a magyar 
irodalomban, amely különböző hullámhegye
ken és völgyeken át mind a mai napig tartott 
és tart. Ebben megint nemcsak hogy nem ta
lálkozunk, de élesen szembenállunk a szerző
vel; de így is el kell ismernünk, hogy az anyag 
konkrét tárgyalásában több figyelemre méltó 
megállapítása van. 

Az egyes fejezeteken belül — rövid álta
lános helyzetismertetés után — váltakozó író
portrékban és összefoglaló fejezetekben tár
gyalja a kor irodalmát. Az 1900—1920 közötti 
korszak középponti alakjának ő is Ady Endrét 
látja, akárcsak mi, marxisták. De Adyban 
természetesen az „istenkereső"-t hangsúlyoz
za mindenekelőtt, s feudalizmusellenességét, 
kapitalizmusellenességét, forradalmiságát tel
jesen ,,letisztítja" társadalmi motívumaitól, 
összefüggéseitől s a társadalmi-politikai ra
dikális mozgalmakkal való összefonódásától, 
hogy pusztán a származásától meghatározott 
egyén egyedi különösségének tüntesse fel 
(„Seine antifeudale Lyrik ist leicht zurückzu
führen auf den Groll des Landedelmanns, 
dessen Güter von den ihn einkreisenden 
'gräflichen und bischöflichen Domänen' er
drosselt wurden; seine antikapitalistische 
Dichtung ist eine Ausfluss des Unzufrieden
seins mit seiner sozialen Lage; seine revolutio
nären Gedichte sind Schreie aus dem Herzen 
eines Freiheitshelden oder eines Condottiere." 
21.1.). Csak zárójelben jegyzem meg: érdekes, 
hogy ebben Sivirsky módszere rokona a vul
gárisan szociologizáló „marxisták" módszeré
nek, akik szintén szeretik az írót pusztán 
származása által meghatározott mozgatókra, 
sémákba szorítani. 

Ady mellett külön kisebb-nagyobb portré
alfejezetet kap Herczeg, Móricz, Szabó Dezső 
és Kosztolányi. Valamennyit nem fejlődési 
fázisaikban, hanem egységként, s műfajon
ként külön jellemezve tárgyalja. így lesz 
Herczeg egyszerre naturalista társadalmi 
regényíró és neoromantikus történelmi regény
író; Móricz sokoldalúságát megfelelő termi-

523 



nussal meghatározni nem tudja, inkább csak 
néhány jelentős művét ismerteti, megjegyez
ve, hogy a marxista kritika kritikai realis
tának tartja; ezt nem fogadja el, de a saját 
álláspontját sem tisztázza. Szabó Dezsőt csak 
mint Az elsodort falu szerzőjét, s mint ilyet 
a magyar naturalizmus kiteljesítőjeként 
említi (nagy kérdés, hogy joggal-e ebben a 
fejezetben), Kosztolányit pedig mint az 
impresszionizmus legjelentősebb magyar 
képviselőjét. Ez utóbbi fejezet egyébként 
a könyvecskének egyik legjobban sikerült 
része. 

A század első két évtizedét lényegében 
mint a naturalizmus diadalát, uralomrajutá
sát látja a magyar irodalomban; ebből kiemeli 
egyfelől, mint láttuk, Kosztolányit, másfelől 
„az idealistákat", akiknek külön alfejezetet 
szentel, olyan össze nem mérhető egyénisége
ket csapva egybe itt, mint Harsányi Lajos (!) 
és Gyóni Géza — meg Juhász Gyula és Tóth 
Árpád. Ez a furcsa csoportosítási elv a to
vábbiakban sem hagyja el: a „humoros-pikáns 
regény" címszava alatt együtt tárgyalja Hel-
tai Jenőt és Karinthy Frigyest — Krúdyval. 
Már az első kettő összefogható volta is na
gyon kétséges, hát még a harmadiké amazok
kal; s ha talán e címszó alatt indokolt is, a 
magyar irodalom méltó megbecsülése szem
pontjából teljesen indokolatlan, hogy a kor
szak egyik legjelentősebb és legegyénibb 
írójának, K^údynak sokkal kevesebb helyet 
szentel, mint a személyében és tevékenységé
ben nem lebecsülendő, de a modern magyar 
irodalom szempontjából legfeljebb közepes 
jelentőségű Heltainak. Hasonló ízlésbeli té
vedés az, hogy egyáltalán megemlíti, s főleg 
hogy dícsérőleg említi meg Gárdonyival kap
csolatban Göre-sorozatát, melyet ma már a 
legelvakultabb Gárdonyi-rajongók sem be
csülnek valami sokra — magáról az íróról 
nem is beszélve, aki erről mint eltévelyedésé
ről nyilatkozott később. 

A két háború közötti korszaknak szentelt 
fejezetben pusztán két nevet emel ki külön al
fejezetté: Babits Mihályt és József Attilát. E 
választással nehéz lenne vitatkozni; annál 
inkább azonban azzal, hogy az egész korszak
ban a katolikus irányzatot tartja a legjelen
tősebbnek — vagy legalábbis a később fel
lépő népi írói mozgalommal egyenrangúnak 
(mindkettőnek külön alfejezetet szentel) és 
hogy a két kiemelt nagy jelentőségű lírikus
nál is a katolicizmust, illetve az istenhez, a 
valláshoz való viszonyt teszi meg fő vizsgá
lati és ítéleti kritériumnak-. 

Az még talán csak a fogalmazás félreért
hető voltának következménye, ha a „katoli
kus irányzat" ismertetésében a Timár Virgil 
fia után rögtön említi a Szent István-i állam
eszme meghirdetését és az istenhit melletti 
harcos kiállást, ezzel azt a benyomást keltve 
az olvasóban.. — különösen az ebből tájéko

zódni kívánó külföldiben —, hogy mindez: 
Babits regényének tartalmához vagy követ
kezményéhez tartoznék. De az már nem a fo
galmazás, hanem a látás torzulása, hogy Ba
bits egész költészetét, sőt pályáját mintegy 
az istentisztelet egyik aktív formájával veszi 
egyenlőnek (57. 1.), s aktív katolicizmusából 
eredezteti közösségi felelősségérzetét is. Azt 
hiszem, Babits katolicizmusának aktív voltá
hoz is szó fér; növekvő közösségi felelősség
érzetéhez pedig valóban aktív humanizmusa 
(mely egyébként nem áll szemben a vallásos 
meggyőződéssel, de attól külön, azzal, egy
szerűen nem azonosítható álláspont) és ennek 
a környező világgal való sorozatos elvi és 
gyakorlati összeütközései sokkal többet ad
tak, mint akár istenhite, akár a katolicizmus 
tanításai. 

De ha Babitsnál el is lehet vitatkozni ka
tolicizmus és humanizmus egymáshoz való 
viszonyán, azt a portrét, amelyet a szerző 
József Attiláról fest, még kiindulási alapnak 
is nehéz elfogadni. Pedig érezni, hogy Sivirsky 
élvezi és becsüli József Attilát; de hogy ezt 
nyugodt lélekkel tehesse, tudomásul sem ve
szi a haladó mozgalmakkal, horribile dictu a 
kommunista párttal való viszonyát, s a képet 
lényegében a harmincas évek végén jobbkö
zép-tájon kialakult József Attila-képpel azo
nosítja: kicsit Villon, kicsit Slemil, és nagyon 
erősen istenes, egész költészetében istenhit 
után vágyakozó költőt farag belőle. Ez ma 
már nálunk kommentárt is alig kíván; min
denesetre sajnálatos, hogy Sivirsky kitart 
emellett a torzkép mellett — de ez nyilván
valóan nem csak az ő bűne, hanem azé a 
•helyzeté is, amely őt eddig elvágta az itthoni 
tudományos források, pl. a József Attilára 
vonatkozó s az utóbbi két évtizedben meg
jelent monografikus és részlettanulmányok 
ismeretétől. 

A korszak többi íróit, mint mondottuk, 
összefoglaló alfejezetekben tárgyalja. Ezek
ben megint történeti-elvi kategóriák és mű
faji meghatározások eléggé tisztázatlan mó
don keverednek, s a szerzőt olyan csoportosí
tásokra kényszerítik, amelyek az olvasót 
legalábbis csodálkozással töltik el. Mit szól
junk ahhoz, hogy „az esztéták" címszó alatt 
tárgyalja Erdélyi Józsefet, Szabó Lőrincet, 
Kassák Lajost, Füst Milánt, Weöres Sándort 
és Radnóti Miklóst? Hiszen az általa beveze
tőként említett közös kritérium: „a világné
zetekben való csalódás, sőt világnézeti érdek
telenség, mely őket a l'art pour l'art-hoz kö
tötte" (59. 1.), e névsorból tán kettőre sem 
alkalmazható. . . . 

Ugyanilyen különös potpourri az, amit a 
szerző „realista kalandregény" cím alatt ad. 
Ha — egyébként sajnálatos — külföldi elter
jedtségük meg is magyarázza, hogy külön 
látja szükségesnek foglalkozni Körmendi 
Ferenc, Földes Jolán és Vaszary Gábor re-
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géríyeivel (bár ezt sokkal rövidebben és hatá
rozottabban is elintézhetné), ha talán Zilahyt 
és Földi Mihályt kötik is bizonyos szálak 
ehhez az irodalmi export-irányzathoz (bár 
mindkettő jóval amazok fölött áll íróilag) — 
de mi a közös közöttük és Márai Sándor meg 
Tersanszky Józsi Jenő művészete, vagy éppen 
az utóbbi kettő között? Nehéz lenne olyan 
esztétikai, világnézeti vagy más kritériumot 
találni, mely ezeket egy zsákba varrhatná, 
még akkor is, ha — amint a szerző teszi — az 
„urbánus regényírást" ezzel a névsorral azo
nosítja. 

A népi írók mozgalmáról adott ismerte
tésével is bőven lehetne vitatkozni, de leg
alább valóban egységes képet ad s a hozzá 
tartozó írókat említi (bár különös, hogy itt 
Németh László neve fel sem merül); mint 
ahogy az erdélyi magyar irodalom ismertetése 
is, ha távolról sem teljes, de egy ilyen futó 
áttekintésben, külföldi közönségre számítva 
kielégítő. (Csak zárójelben ugyan, de meg 
kell jegyezni, hogy korábban említett kato
likus-etikus magatartása itt enyhe történeti 
torzításra is ragadtatja a szerzőt: bár nem 
mondja ezt határozottan, de úgy állítja be, 
mintha Tamási Ábelje. Nyirő Uz Bencé-]e után 
született volna, holott — az általa idézett 
évszámokból is kitűnően — éppen fordított 
a helyzet; míg az Ábel első kötete tiszta mű
vészet, poézis, az Uz Bence góbés göregábor-
kodás, izzadt ízeskedés; nem művészi indu
lat szülötte, hanem egy irodalmi konjunk
túra ügyes kihasználása.) 

A felszabadulás utáni korszak ábrázolá
sával kellene a legtöbbet vitatkoznunk: szinte 
minden sorához lenne hozzáfűzni, helyesbí
teni valónk. De ez egy kritika keretében meg
oldhatatlan; az eddig elmondottak talán 
eléggé valószínűsítik, hogy Sivirsky nem cse
kély ellenszenvvel nézi a magyar társadalom 
és irodalom szocializmus felé fordulását. Tár
gyalása túlnyomórészt e viharos esztendők 
eseményeinek a maga szája íze szerint való 
előadására korlátozódik; művekkel alig fog
lalkozik, bár elismeri Illés Béla, Kuczka Pé
ter, Kónya Lajos tehetségét és Déry Tibor

nak értő és érzékeny tollal felvázolt írói port
réját adja. 

Eléggé hiábavaló dolog lenne a szerzővel 
azon vitatkozni, hogyan látja ő, s hogyan 
ítéljük meg mi az 1956-os események moz
gatóit, lefolyását és következményeit; azt 
viszont örömmel kell regisztrálnunk, hogy 
észrevette: az 1956 utáni irodalom túlnyomó 
többségének témaválasztása, konfliktusai mé
lyebben és igazabban ragadják meg a szo
cializmus és a polgári világ közötti ellentéte
ket, mint a korábbi korszaké. 

A könyvecskét két, függelékszerű fejezet 
zárja: egy a külföldi magyar irodalomról, 
melynek számos adata hasznos segítséget 
nyújt az itthoni kutatónak is, a másik a se
gédkönyvekről, melyben a mi számunkra 
egyaránt tanulságos a külföldön megjelent 
antológiák felsorolása, s az a tény, hogy Si
virsky a háború, vagy legalábbis a felszaba
dulás előtti irodalomtörténeteken kívül, úgy 
látszik, nem nagyon jutott hozzá máshoz, 
mint néhány egyetemi előadás jegyzetéhez. 
Ez sok mindent megmagyaráz, és sok min
dent ment is hiányaiból, felületességeiből, el
torzult látásából. Viszont felhívja a figyelmet 
arra, hogy külföldön számos olyan, irodalom
értő és művelő magyar él, mint Sivirsky: vi
lágnézetükben és alap-magatartásukban kö
zel sem azonosak velünk, számos ponton 
ellentéteink nyilván a továbbiakban sem 
lesznek feloldhatók, de szeretik és szenvedé
lyesen kutatják a magyar irodalmat, örülnek 
eredményeinek, amelyeket szívesen propagál
nak. Ezekkel — s köztük nem utolsó sorban 
Sivirsky Antallal — a magyar irodalomtör
ténet művelőinek egyénileg is, kollektíven is 
fel kellene venni a kapcsolatot. Vitatkozzunk, 
ha kell: de kölcsönösen tudjunk egymásról, 
segítsük egymást, ki-ki a maga munkájával, 
nézeteivel, még akkor is, ha azok számos kér
désben szögesen ellenkeznek. így összefogva, 
a közös célért, akár civakodva is, a mindnyá
junknak közösen kedves ügyet fogjuk haté
konyabban szolgálni: a magyar irodalom és 
alkotói elmélyültebb, elterjedtebb itthoni és 
külföldi megismertetését. 

Nagy Péter 
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A magyarországi barokk irodalom felsza
badulásunk utáni irodalomtörténetírásunk
ban sokáig Kálmán király boszorkáinak sze
repére kárhoztatódott: nem volt; s így nem 
is beszéltünk róla. Ezt a hallgatást lehetett 
magyarázni az 1945 előtti évtizedek túlzott 

barokk-kultuszával, mely hajlandó volt a 
barokkot mint „örök irodalmi" kategóriát 
elkönyvelni, s kelleténél jobban hangsúlyozva 
katolikus voltát, csak mint főúri költészetet 
tartotta számon; de magyarázhatjuk meg
újhodott irodalomtörténetírásunk gyermek-

1 '525~ 
u. 2—6, 


