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A Regényírók czímű kötetet azonban nemcsak az elemzés biztos
sága, nemcsak az emelkedett gondolkodás s elfogulatlan ítélkezés tün
teti ki, hanem egyúttal a fejlett író-művészet is. A kötet nagy munkának, 
sok elmélyedésnek eredménye, de sehol sincs benne nyoma a nehézkes
ségnek vagy a bántó erőfitogtatásnak. Voinovich tudja, hol kell az író
nak önmagát korlátoznia, mint kell a bonyolultat egyszerűsítenie, s 
hogyan kell kevés szóval sokat kifejeznie. E tekintetben rendkívül elő
nyére van élénk képzelete s mozgékony szellemessége, mely egy-egy 
elmés ötlettel vagy találó képpel sokszor hosszadalmas fejtegetéseket 
tesz feleslegesekké. írói arczképei irodalmunknak legkevésbbé művelt 
ágát, a művészi tanulmányok sorát gazdagítják. 

Ma, mikor irodalmunk az ellentétes nézetek zajától visszhangzik, 
jókor jelent meg Voinovich Géza kötete ; egyrészt szélesíti látókörün
ket, másrészt a nemesebb ízlés fegyvereivel harczol az irodalmi önkény 
uralma s a napi divat szeszélye ellen. A becses tanulmánygyűjtemény 
egyúttal felhívja figyelmünket a világirodalom jelentőségére, melynek 
tanulságai leginkább vezethetik megtépett irodalmunkat egy szebb kor 
küszöbéhez. A modern regényirodalomnak magas-szempontú kritikája 
azonban i t t is hirdeti, hogy a világirodalom nem az utánzóknak, hanem 
az igazán küzködő egyéniségeknek tárja fel teljes valóját, 
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Benedek Marczel: A modern világirodalom. • 1800—1920. Budapest, 
Franklin, 1920. K. 8-r., 328 1. Ára 80 K. 

Ez a könyv jó vagy rossz, de leginkább egyéni. írójának magagon
dolta alapeszméjén és magaalkotta aesthetikájával alakult ki és épült 
meg. Ügy nézem, hogy egyes művek és egész irodalmi áramlatok meg
ítéléséhez három kritériuma van. Az egyik a Tart pour Tart ilyenforma 
elve : minden költői alkotás önmagáért van és csak tiszta művészi szem
pontból élvezhető vagy élvezhetetlen. De minden munka irodalmi 
áramlatok öntudatos vagy öntudatlan kifejezése is. A kifejezés, a forma 
változik és a formáért való harcz az irodalom élete. A haladó kor a kifor
rott és magukat túlélő formákat lerombolj a és új kifejezési formákat keres. 
A formának ilyen rombolása és építése a XIX. század irodalmi élete is ; 
ez rombolás dolgában átvette a művészileg tehetetlen XVIII . század 
munkáját : folytatta a klasszikus formaművészet lerombolását és meg
építette a szubjektív világnézetű romantikus irányt. 

A tiszta művészi kritérium tiszteletreméltó, ideális, magas állás
pont, de csak akkor válnék be, ha minden költő is ezt érezné az alkotás 
perczeiben. (Ezt bizonyítja a könyvnek Adyról szóló fejtegetése is.) 
A valóságban azonban a költői műveknek van egyéb alkatrészük is, 
és ezek nélkül nem is volna meg az — olyan a milyen — egészük, köl
tői jellemük. Ez a kritérium tehát egyrészt költői műveknek, másrészt — 
és inkább — kritikai szempontoknak a kirekesztése. A második az iro
dalmi fejlődés problémáját akarja megoldani, de akarata ellenére is pro
blémákat vet föl. A megoldáshoz kivált pontos fogalmak kellenének. 
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De mi az a forma, mi az a kifejezésmód, melyet a klasszicizmusban szét
rombolt és a romanticizmussal pótolt a múlt század ? Mi az a romantika t 
Pontos meghatározások nélkül Benedek elmélete is csak szójáték. Tet
szetős és átlátszó teória, de vagy hamis, vagy az eddig használatos kate
góriák új változata más elnevezésekkel. Erre vall, hogy a látásmódbeli 
különbségek közé egészen jól beleilleszthető maga a romanticizmus is 
a naturalizmussal szemben másik végletül, mikor a költő a nagyon mesz-
sziről látott tárgyat már csak képzeletével helyettesíti — vagy hogy a 
romantikus áramlatban végül maga is ideálisan vagy realisztikusan sti
lizált romanticiznrusról beszél, — végül, hogy a romanticizmusnak 
szerinte meghatározó jellemvonásával, a szubjektív világnézettel Kemény
nél már maga sem tud mit csinálni, vagy pedig el kellene fogadnia a" 
Zrinyiászt is romantikus eposznak. 

Ez az újnak látszó és a szerzőt is, olvasóit is megvesztegető teória 
a könyvnek alapvető hibája, a melyből természetszerűen következik 
a többinek légiója. Nem mondom, hogy czélzatosan, hanem, mert nem
tud vele mit csinálni, hiányzik belőle a nemzeti indíték. Nem keres faji 
megnyilatkozást a német és franczia romantika különbségeiben, sőt 
irodalmunk fejlődésében sem jut szerep a nemzeti szellemnek. Vörös
marty »viziónárius nemzeti próféta« ugyan, de Petőfinél a hazaszeretete , 
indítékairól szó sincs: a szubjektivitás romantikájának nem következ
ménye a hazafiasság. Egyetlen aesthetikai szemponttal — még pedig 
helytelen szemponttal •— nem szabad kritikai szempontokat ki
rekeszteni, mert értékek vesznek el vele. Jellemzése mindvégig részint 
hiányos és egyszabású, részint még így is hamis. ítélkezése elfogult 
és egyoldalú. A helytelen elméleti beállításnak a másik feléről csupa 
mulasztás és fogyatkozás a tükörképe. A magyar helyek — minket 
ezúttal leginkább azok érdekelnek — szellemeskedő és felületes-
beskatulyázások a ferde teóriába. Nem részletezhetjük egyenként 
őket. Indokolatlanul merész és új, de egészen rossz, a mit akár Petőfi
ről vagy Aranyról (a ki »a maga líráját objektiválta epikus formába !«), 
akár Kis Józsefről vagy Jókairól mond. Hogy mellettük milyen sors 
vár a kisebbekre, arra elég egy-két példa. Gondoljunk az Országgyűlési 
szállásra, és olvassuk el hozzá, hogy »Vahot Imre a borzalom eszkö
zeivel szerette volna a sikert kicsikarni«. Karinthynak több hely jut, 
mint Jósikának. Surányi kevesebb néki mint Laczkó Géza és így 
tovább. Hogy adatait második, meg harmadik kézből veszi, épen úgy 
jellemző, mint felületes, újságíró modorú előadása. Felszínes és 
fölényes. Nem is őszinte : az Ady-kérdésnél tartózkodást pózol, de 
csak súlyosabbá akarja vele tenni véleményét, hogy »Arany János-
óta először csapta meg fülünket, szemünket új" hangú, új formájú-
magyar vers«. Aránytalanságait, a melyek az újságírói színvonal
lal is járnak, egyoldalúságából is következnek, külön is hangsúlyoznunk 
kell. Odavetett jelzők, hemzsegő nevek váltakoznak jó, de modoros — 
és bőbeszédű, de rossz ismertetésekkel, önáílóaknak látszó és melegebb
ítéletei pedig nagyhangúak és merészek. Azt meg kell adni, hogy a köz
helyeket is hangzatos és választékos szavakba burkolja. 
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Stílusa is egyént. »A Trompeter von Säckin gént már csak Német-
országban falfák. «Az ilyeneket meg kell szokni; azontúl eleven és érdekes. 
Jó vagy rossz ez a könyv, szubjektív dolog. A ki beleéli magát az elneve
zések másába, kritika nélkül elfogadj a a munka elgondolását és fölépítését, 
Bsnedekneksokszor még fiatalos merészségeit megszokja, a ferde, hiányos 
vagy hamis ítéletekkel nem törődik: élvezheti is. De hogy is van a régi 
Shakespeare-tétel ? Ezt a könyvet vagy egészen kritika nélkül kell olvasni, 
vagy erős kritikával. Az irodalom történetével foglalatoskodó ember 
azonban csak kritikával olvas és akkor lépten-nyomon bosszankodik. 
Más meg ne olvassa. g l K 0 R J ó z g E F _ 

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának czimj egy zeke. 11. Magyar 
szépirodalom idegen nyelven; leírta dr. Gulyás Pál. Budapest, 1917. Ransch-
burg Gusztáv. N. 8-r. 347 1. Ára 8 K. 

Bizonyára egyéni ízlés, de én mindig a különféle nemzetek nagy
jainak egymásra hatását tar tot tam a legérdekesebb irodalmi problémá
nak. Ez a nézőpont indított arra úgy harmincz évvel ezelőtt —• s erre 
Radó Antal a tanúm — hogy belefogtam a bármely nyelvből magyarra 
fordított verses művek repertóriumába ; ma is sajnálom, hogy merőben 
külső körülmények csakhamar meggátolták, sőt hihetőleg végkép meg
szakították azt a hasznosnak ígérkező munkát. Az irodalomtörténet 
segédtudományának, a bibliográfiának, másik útja azonban reánk magya
rokra nézve sokkal fontosabb, mert az irodalmi tekinteteken felül a 
magyarság érvényesülésének nagy kérdése fűződik hozzá : elkönyveli a 
magunk számára is, de felmutatja a külföld előtt is azt az elég gazdag 
magyar szellemi kincset, a mely a külföld — valamint a hazánkban 
élő nem-magyar ajkú népek — számára, emennek nyelvén van hozzá
férhetővé téve. 

Ezt a sokkal fáradságosabb, semmint hálás munkát mostanában 
végezte el dr. Gulyás Pál, a ki már eddig is első bibliográfusaink közé 
küzdötte fel magát. Nagy körültekintéssel, a legnagyobb gonddal és 
példátlan buzgalomra valló részletezéssel dolgozott. Azonban — a mit 
maga fájlal leginkább — tárgykörének korlátokat szabott a kiadvány 
jellege : t . i. ő nem mutathatta be idegen nyelvre fordított irodalmun
kat a maga teljességében, vagyis legalább a tudomására juthatott 
összes adatokkal, hanem csak ama könyvek és időszaki sajtótermékek 
adatait írta össze, a melyek Nemzeti Múzeumunknak birtokában van
nak ; — a mint erre már könyvének czíme utal. Az érdeklődőt azon
ban megnyugtathatja az a tudat, hogy a Múzeum Könyvtára éberen 
őrködik azon, hogy a külföldön megjelent magyar érdekű nyomtatvá
nyokat lehetőleg haladéktalanul megszerezze. (A belföldieket törvény 
alapján, hiány nélkül kell a nyomdától megkapnia.) 

Az 1914. évvel lezárottnak kell tekintenünk szépirodalmunk 
idegennyelvi bibliográfiáját, mert (sokoldalú statisztikája) 1915-ből már 
csak egyetlen fordítást említ ; a könyv belső czímlapjain is az 1915-ös 
évszámot találjuk, a minek magyarázata az? hogy a mű először szaka-


