
KÖNYVISMERTETÉS. 

Angyal Dávid: Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levele
zése. Budapest, Pesti Lloyd-Társulat, 1925. 8-r. 735 1. 

A múlt szazad hatodik évtizede nagy jelentőségű mozzanat a magyar 
nemzet történetében: azokat a rendkívüli küzdelmeket foglalja magában, 
melyeket a leigázott magyar nemzet Világos után alkotmányos jogaiért foly
tatott. A nemzeti lélek erőfeszítései már eszmei tartalmuknál fogva is 
magukra vonták a kutatók figyelmét, még inkább időszerűekké váltak nem
zeti életünknek az összeomlásra következő válságai között. Ennek az izgal
mas kornak hirlapirodalmi mozgalmaiba világított Angyal Dávid, mikor 
Falk Miksának és Kecskeméthy Aurélnak Bécsben elkobzott levelezését 
tette közzé. 

A terjedelmes kötet két részre oszlik. Az elsőben 222 lapon Angyal 
Dávid a múlt század ötvenes éveinek magyar hírlapirodalmáról nyújt rész
letes képet. Rajza épúgy kitűnik pontosságával, mint újságával. A pontos
ságot rendkívül elősegítette az a sok újonan feltárt adat, melyek a történet
írónak a bécsi állami levéltárakban állottak rendelkezésére. Rajtuk keresz
tül egészen új színben tűnik fel előttünk a pesti szerkesztőségi irodák élete. 
Különösen meglepő, hogy még a kormánnyal szorosabb kapcsolatban levő 
szerkesztők is mennyi gyanakvásra és mennyi nehézségre találtak a kor
mány hivatalszobáiban. így értjük meg Vida Karoly Figyelmezőjének idáig 
rejtelmes, rövid pályafutását. így bontakozik ki előttünk a maga valóságá
ban állami tisztviselőknek s a rendőrség főnökének bizalmas levelezéséből 
Szilágyi Ferenc Magyar Hírlapjának s a belőle alakult Budapesti Hírlapnak 
a kormányhoz való viszonya. Tisztázódik Török János Magyar Sajtójának 
szerepe is, s világosabban látjuk azoknak a titkos erőknek működését is, 
melyékkel Kemény Zsigmond bárónak kellett megküzdenie, míg a Pesti 
Naplót a nemzeti politika független eszközévé alakította. 

Amily fáradhatatlan volt Angyal Dávid történeti adatainak felkutatá
sában, époly éles ítélőerővel hatolt a megrajzolt kor lelkének mélységeibe. 
Az a történeti anyag, mely a bécsi állami levéltárakban halmozódott fel, 
joggal inthette is a történetírót a legnagyobb óvatosságra. Az elnyomó 
hatalom ugyanis, mint rendesen, a múlt század ötvenes éveiben is az erő
szak és csábítás eszközeivel dolgozott s könnyen megfertőztethette azoknak 
erköleseit, kik vele bármily kapcsolatba kerültek. Ilyen körülmények között 
az erkölcsi megtévelyedésért, mely gyakran oly sötét árnyékot vetett az 
ingatagabb hírlapírók és szerkesztők jellemére, nem pusztán az egyén fele
lős, hanem egyúttal a hatalom is, mely az erkölcsi törvény korlátain oly 
könnyedén túltette magát. Angyal Dávid is elítélte az erkölcsi szennyet, 
sőt nem hunyt szemet a jellem fogyatkozásai előtt sem, de az erkölcsbíró 
szerepénél vonzóbbnak találta a történetíróét. A helyett, hogy Szilágyi 
Ferencnek vagy Kecskeméthy Aurélnak egy-egy visszataszítóbb jellemvoná
sán felháborodnék, ítéletét tárgyiasan a tények csoportosításával fejezi ki. 
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. Nagyrészt a történetíró éleslátásának bizonyítékai azok a művészi 
jellemrajzok is, melyek a történeti rajznak oly vonzó elevenséget adnak. 
Néhány biztosan megvont vonásból mily élesen domborodik ki előttünk 
Vi da Károly, Falk Miksa, Szilágyi Ferenc, Császár Ferenc, Bánffay Simon, 
Kemény Zsigmond br., Kecskeméthy Aurél, Récsi Emil, Török János, Urházy 
György, Pompéry János, Friebeisz István, Bulyovszky Gyula, Mészáros 
Károly hírlapírói egyénisége ! Angyal Dávid tud egyéníteni a nélkül, hogy 
torzképet adna, tud összehangzóan jellemezni a nélkül, hogy a jellemrajz 
vonalait elmosná. Jellemrajzoló módját is a megbocsátás szelleme hatja át. 
Valóban nehéz is Császár Ferenc alkalmazkodó jelleme felett ridegen pálcát 
törni, mikor tulajdonkép ennek köszönhetjük a Pesti Napló alapítását, mely 
Kemény Zsigmond br. vezetésével épen a nemzeti ellentállásnak hathatós 
tényezőjévé vált. Mindazáltal csak sajnálhatjuk, hogy a bevezetésül szol
gáló történeti rajzba a kiválóbb hírlapírói egyéniségek politikai eszméinek 
jellemzését nem lehetett beleilleszteni. Vele az írói jellemrajzok reálisab
bakká valtak volna; nélküle viszont a történetírónak sok becses gondolata 
maradt a tollában, melyek a kor mozgalmaira jellemző fényt vethettek volna. 

Az érdeklődést, melyet a bevezető tanulmány felkeltett, csak fokozza 
a kötet második részében — a 223-ik laptól a 706-ikig — azoknak a leve
leknek közlése, melyeket a bécsi rendőrség 1860 márc. 3-án Falk és Kecs
keméthy lakásán és hivatali szobáiban kobzott el. Mind Falkot, mind Kecs
keméthy t, mint szellemes és gyors tollú hírlapírókat, gyakran keresték fel 
leveleikkel a pesti hirlapszerkesztök, köztük: Szilágyi Ferenc, Nádaskay 
Lajos, Bánffay Simon, Török János, Pompéry János, Kemény Zsigmond br. 
s Királyi Pál; vagy cikket kértek tőlük, vagy a politikai helyzetet beszélték 
meg velük. Kecskeméthytől, ki a belügyminisztérium sajtóhivatalában nyert 
alkalmazást, más szolgálatokat is vártak barátai és ismerősei. így Szilágyi 
Ferenc többször fordult hozzá, hogy gyűlölt ellenfelének, Török Jánosnak 
szerkesztői terveit keresztülhúzhassa a belügyminisztériumban. A levelek 
értékét még inkább növelik a hozzájuk fűzött gondos jegyzetek, melyek 
gyakran egész értekezésekké szélesülnek ki s a legrejtettebb vonatkozás 
értelmét is feltárják. Az egész levélgyüjtemény a magyar társadalomnak, 
irodalomnak s közéletnek annyi viszonyát érinti, hogy nélkülözhetetlen 
forrás lesz a történetíró számára, ki a múlt század ötvenes éveinek magyar 
politikai és irodalmi életét akarja megrajzolni. 

Az a nagyarányú kép, melyet Angyal Dávid festett . elénk legújabb 
kötetében, a szó legnemesebb értelmében igazi történetírói munka. Azzá 
teszi az a szigorú kötelességérzet, mely a legkisebb töiténeti adatból is 
lelkiismereti kérdést csinál; még inkább az a tisztult erkölcsi világnézet, 
moly a pártszempontok és napi érdekek fölé emelkedve, keresi az igazsá
got. Angyal Dávid történetírói egyéniségére is ráillik Kémény Zsigmond br. 
következő elve: «Clió temploma előtt, mint a mohamedán mosék csarno
kánál, le kell tenni a sarut, hogy a föld szennyét és porát ne vigyük a 
szent helyre.« Vajha a magyar történetírás megértené, hogy csak ily minta 
és elv vezetheti a fejlődés magasabb fokára! 

PAPP FERENC. 
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Emlékkönyv dr. gróf Klebeisberg Kuno negyedszázados kultúrpoli
tikai működésének emlékére, születésének ötvenedik évfordulóján. Buda
pesti Hirlap, 1925. Ln. 8-r. 641 I. 

Ha Magyarországon ma, a nehéz idők után, újra fellendülő tudományos 
életről beszélhetünk, abban igen nagy része van gróf Klebelsberg Kuno 
vallás- és közoktatásügyi miniszterünknek, aki a tudomány fontosságától 
áthatva, mindenkor igyekszik számára amaz anyagi és szellemi létföltétele
ket előteremteni, melyek közt virágozhatik. A tudósvilág háláját kifejezni 
van hivatva ez az emlékkönyv, melyet elsősorban történettudósok közre
működésével állított össze LUKINIGH IMRE, mert Klebelsberget tudva
levőleg a történettudományok vonzzák elsősorban. A szorosabb értelemben 
vett történeti értekezéseken kívül azonban van az emlékkönyvben több 
nyelv- és irodalomtörténeti tanulmány is, egytöl-egyig elsőrangú munka. 
Ez utóbbiakkal foglalkozunk ehelyt. 

Mindenekelőtt CSÁSZÁR ELEMÉR értekezését említjük, mely a legter
jedelmesebb is; A Zalán Futásának százéves fordulóján. Eredetileg a 
M. T. Akadémia centenáriumára készült. Császár több érdekes szempontot 
talál, melyből e sokat tárgyalt eposzt tekintse s szerencsés beállítással 
főleg, mint a nemzeti romantika első jelentékeny termékét elemzi. A XVIII. 
század magyar költőinek szinte öntudatlan rajongása a múlt iránt Vörös-
martynál tudatos érdeklődéssé lesz: a múlt már nem csillogó köd, kényel
mes burka a történeti tényeknek vagy a vértelen, szentimentális mesének, 
mint még Kisfaludy Sándornál; Vörösmarty tudatosan, történeti tények 
alapján alkotja újjá a múlt képét. Természetesen a romantika szellemében: 
a hősöket idealizálva, mint egy nagyobb kor dicső hőseit, a mesében teret 
adva a fantasztikumnak s az egészet a szív melegének lírájával elárasztva. 
Igen helyes megállapítása Császárnak, hogy a magyar romantika nálunk 
nem volt annyira visszahatás a klasszicizmus ellen, mint Nyugaton; a 
magyar előtt sohasem volt a középkor «sötét», a magyar romantika, midőn 
a történeti multat fölidézte, csak a meglévő történeti hagyományt folytatta 
más ízlésben. Hasonlóképen jubiláris értekezés FERENGZI Z'OLTÁN Jókaija, 
a költő születésének századik fordulóján. Azt vizsgálja, megilleti-e Jókait a 
lángész- mértéke? A legnagyobb fokot már csak a próza-müfaj természete 
miatt sem érhette el, úgymond, de meg volt áldva négy olyan adománnyal, 
melyek a lángész lényegéhez tartoznak; ezek: a rendkívüli képzelőerő, 
csodás termékenység, lebilincselő elbeszélő képesség és bámulatos válto
zatosság. Ezeket veszi egyenkint sorra, találó példákkal illusztrálva. Látni
való, hogy Ferenczi sem csatlakozik a Gyulai-Péterfy iskolához, mely 
Jókaiban a maga regényideálját kereste s realizmust kívánt Jókai roman-
ticizmusával szemben, hanem úgy veszi Jókait, amint van s belőle magá
ból, géniuszának természetéből fejti ki nagyságát. FJNÁCZY ERNŐ Apáczai 
Csere János emlékezetét újítja meg születésének 300. évfordulója alkalmá
ból. Értekezését úgy tekintjük, mint végleges megállapítását Apáczai jelentő
ségének a legújabb kutatások értelmében. Ma már tudjuk, hogy mind a 
Magyar encyklopédia, mind a Magyar logikácska a tudomány előbbre-
vitele szempontjából jelentéktelenek. Apáczai az akkor közkézen forgó tudo
mányos könyveket kivonatolta, még pedig nem is úgy, hogy a tartalom 
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lényegét kiragadva, tömören előadta volna, hanem úgy, hogy például négy 
sort fordít, tizet egyszerűen elhagy, azután ismét néhány sort fordít s így 
tovább. Ily eljárás mellett nem kerülhette el, hogy hellyel-közzel érthetet
lenné ne váljék. Fináczy az előző kutatásokat kiegészítve, kimutatja forrá
sait a földrajz, élettan, egészségtan, orvostudomány, állattan, mezőgazdaság 
és történelem körében, s megállapítja, mit honnan vett át. Apáczai érdeme 
nem is eredetiségében van, hanem abban, hogy Magyarországon ő ismeri 
fel először Descartes filozófiájának jelentőségét, a tudományok nemzeti 
nyelven hirdetésének fontosságát, a kulturális érzés fejlesztésének szükségét. 
Nem az európai tudományosság anyagának puszta átvételében látja a műveltség 
gazdagodásának módját, hanem hogy ez a tartalom a magyar nép lelkét 
áthassa s abba szorosan belekapcsolódjék. Ezt pedig csakis jól meg
szervezett köznevelési rendszer adhatja meg. Apáczai főjelentösége nemzet-
nevelői. Ennek megszervezésében emelkedik a kultúrpolitika csúcspont
jára s kortársait messze túlszárnyalva, biztosan állapítja meg egy részeiben 
összefüggő és egymáshoz kapcsolódó, egységes és egyetemes köznevelés 
körvonalait. De érdemei teljes elismerése mellett hibáira is utal Fináczy: 
nemzeti és felekezeti egyoldalúságára, midőn magyar közműveltségről szólva, 
mindig csak szűkebb hazája, Erdély lebeg a szeme előtt; ügyet sem vet 
arra a kulturális munkára, neveztesen a jezsuiták hatalmas pedagógiai 
rendszerére és működésére, mely az ország másik részében folyik s mely 
Apáczai szigorú ítéletének egyik-másik részére, például a latin nyelvtanítás 
teljes eredménytelenségére, rá nem szolgált. De egészben Apáczai mégis a 
nemzeti kultúra felsöbbséges hatalmába vetett csodatevő hit izenetét hagyta 
reánk, s erre ma, amikor egyedüli fegyverünk a kultúra, nagyobb szükségünk 
van, mint valaha. 

E jubiláris értekezéseken kívül szorosabban irodalomtörténeti tartalmú 
DÉZSI LAJOS tanulmánya Paskó Kristófról, Jókai Kétszarvú ember c. regé
nyének egyik hőséről. Jókai forrása Bethlen János Históriája volt, s Dézsi 
előbb azt vizsgálja, mit vett át onnan, majd azonban újabb adatokkal áll 
elő, nevezetesen ismerteti Paskó 1663-ban megjelent históriás énekét: 
A nemes és régente híres Erdély országának keserves és szomorú pusztí
tásáról írt siralom 1658, 9 és 60. esztendőkben stb. Itt Paskó jórészt mint 
szem és fültanu írja le az egykorú történeti eseményeket, s így, ha nem is 
költői, forrásértéke van müvének. Ujabban kiadott történeti források, neve
zetesen : Teleki Mihály levelei, az Erdélyi Országgyűlési Emlékek Oklevelei, 
Rozsnyai Dávid naplója és Paskónak magának emlékirata: «Ez mostani 
utolsó szomorú ügyben a keresztyén igaz magyaroknak gondolkozására 
való siralmas matéria» egészítik ki e hányt-vetett ember történetét. Dézsi 
1682-ig kíséri, amikor még Konstantinápolyban van, hol többször megfordult, 
mint magyar követ. Bod Péter szerint Sárospatakon halt meg Erdélyből 
számkivetetten. — KASZTNER JENŐ, ki a magyar-olasz vonatkozások terén 
már több érdekes felfedezéssel lepett meg, ezúttal szintén új eredményt 
hoz, mikor Az első magyar opera c. értekezésében kimutatja, hogy mindkét 
Comico-Tragoediánk: a Névtelené (1646) s a Felvinczi Györgyé (1693) volta
képen a XVII. szazad udvarainál dívó kisoperákban, intermezzókban gyöke
rezik. Az olasz hatás útja tehát ezúttal is Bécsen keresztül vezet. Ott adtak 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXXVI. 9 
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ez időben mitologikus operákat, melyek parodisztikus elemeket tartalmaz
tak, mint az II pornó d'oro, vagy az egyenesen scherzo musieale-nak neve
zett La congiura del Vizio contra la Virtu. Felvínczi, aki a bécsi udvarban 
latin tolmács volt, ismert efféle darabokat s ismernie kellett a Névtelennek 
is, mert mindkét Gomico-Tragoedia a jelenetek tartalmához simuló nótákra 
van írva s így kétségtelen, hogy e darabok eredetileg nem olvasásra, hanem 
eléneklésre voltak szánva, ha szerzőjük talán nem is gondolt elöadatásukra. 
A Névtelennél sokkal ügyesebb Felvinezi egyenesen az olasz játékokban 
szokásos csilingelést viszi bele a magyar nóta egyszerű dallamába itt-ott 
sikerült rímteehnikával. 

GRAGGER RÓBERT Egy magyar tüdős sorsa cím alatt Rotarides Mihály
nak, a külföldön, főleg Németországban tanuló evangélikus papjelöltriek 
megható élettörténetét beszéli el új adatok alapján is, amennyiben kéziratos 
hagyatéka Wittenbergből Haliéba s onnan most a berlini Magyar Tudo
mányos Intézetbe került. Élete folyása leginkább Szenczi Molnár Albertére 
emlékeztet, de még oly szerencsés sem volt, mint az, mert a sok áldozatos 
nyomorgás következtében tüdőbajt kapott s 32 éves korában elhunyt. 1715-
ben született Csetneken, Gömörmegyében. Családi neve Kerekes volt. Müvé
nek csak tervvázlata jelent meg nyomtatásban: Históriáé Hungaricae 
literariae antiqui, medii atque recentioris aevi lineamenta. Altonaviae. 1745. 
Ebből kitűnik, hogy a magyar művelődés széleskörű történetét akarta meg
írni: az iskolák, iskolázás, egyház, tudomány és irodalom .történetét. Azon
ban Gragger azt hiszem, túloz, mikor azt állítja, hogy «nem puszta anyag
gyűjtésre törekedett, mint kor- és szaktársainak nagy része, hanem oknyo
mozó és kritikai történetet kívánt nyújtani,» valamint, hogy «a magyar mű
velődésnek és szellemi életnek (!) történetét» akarta megírni (438. 1.). Czvit-
tinger Dávid kezdeménye után ez túlságos nagy lépés lett volna. Igen 
érdekes megállapítása azonban az, hogy Mária Terézia 1744. rendelete, 
mely szerint a cenzúra megkerülésével az országból semmiféle irományt 
sem szabad kivinni, sem óda behozni, fontos határkő a magyar irodalom 
és művelődés történetében. Míg addig a külföldi protestáns egyetemek a 
magyar szellemi élet fontos forrásai, ezentúl Bécs lett a kultúrhatároknak 
államilag ellenőrzött szűrője. Ugyanaz a központosító törekvés ez szellemi 
téren, mint a gazdaságin az, hogy a magyar kereskedő ne járjon többé a 
boroszlói és lipcsei vásárra árúért. Ezért elvi jelentőségű a szegény Rotari-
des trszteíiai esete, kinek iratait ott visszatartották az ő nagy méltatlan-
kodására. Hagyatékát Wallaszky Pál használta fő] 1785-ben megjelent iro
dalomtörténetében s adta szerzőjüknek az «optimus patriae civis» nevet. 

Addigi tudományos munkáikhoz találtak új adatokat s számolnak be 
róla: Zolnai Béla, Eckhardt Sándor és Tolnai Vilmos. ZOLNAI BÉLA Rákóczi 
emlékek Franciaországban címen a kamalduli szerzetesek életmódjáról fest 
színes képet egy a párisi Bibliothéque Nationale latin kéziratai közt fennmaradt 
XVIII. századbeli regulagyűjtemény s az Archives Nationales egyik francia 
nyelvű constitutiója alapján. így Rákóczi Vallomásainak, s egész franciaországi 
tartózkodásának képe érthetőbb lesz, sőt későbbi életének egész spirituális 
irányát megszabja. Különben Mittarelli nagy opusa, az Annales Camaldulenses 
(1755) azt bizonyítja, hogy Rákóczi alakját a vallástörténet már a XVIII. 
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században magáénak tekintette. — ECKHARDT SÁNDOR A francia forradalom 
eszméi Magyarországon c. müvéhez ad újabb adalékokat különösen a cen
zúra eljárását illetőleg. Francia emigránsok is telepedtek le főleg Pesten és 
Budán s ezek is terjesztették a forradalmi eszméket. De az ellenforradalmi 
lelkületre is talál érdekes adatokat, így Szétsényi József peregi nótárius 
levelét, ki szívesen menne hadba «az ellen a kutya nemzetség ellen, aki a 
Teremtő Istennek, esméretérŐl is elpártolt és fejetlen emberré tette az 
országot». — TOLNAI VILMOS, Széchenyi Döblingi Iratai III. kötetének sajtó 
alá rendezője, müvére vonatkozólag még néhány pótló adatot közöl. így 
Bach kísérő iratát, mellyel a Rückblicket Ferencz József császárnak meg-
küldötte s melyben világosan a mü szerzőjének vallja magát; hivatalos 
jelentéseket a Riickblickxöl s a Blickröl s végül megállapítja a Quid 
faciamus nos? c. röpirat szerzőjét Constantin Frantz személyében. Széchenyi 
e röpirat szerzőjének Meyer Bernátot vagy magát Bachot vélte. 

A szépen kiállított, gazdagtartalmú emlékkönyvnek 50 cikkéből ezennel 
9-röl számoltunk be. 

ZLINSZKY ALADÁR. 

Gr. Széchenyi István: A Kelet népe. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta 
Dr. Ferenczi Zoltán. Bpest, M. Történelmi Társ. 1925. N. 8-r. 684 1. (Gróf 
Széchenyi István összes munkái. V. k.) 

A munka többet ad annál, amit címe jelez. Széchenyi müvét megelőzi 
Kossuth Pesti Hirlapjának a támadás alapjául szolgáló 37 vezércikke, követi 
a hatása alatt kirobbant irodalmi harcnak négy legfőbb terméke: Kossuth 
Felelete. B. Eötvös röpirata (Kelet népe és Pesti Hirlap), Dessewffy Aurél
nak x. y. z. jegy alatt a Világban Pesti Hirlap és Kelet népe közti viszály 
címmel megjelent cikke és Vörösmartynak Hazay Gábor álnéven az Atbenaeum-
ban közzétett hozzászólása: A Kelet népe 1841-ben. Legelői Ferenczi alapos 
bevezetésben ismerteti a vitának előzményeit, történeti hátterét, lefolyását 
és hatását Széchenyi lelkére. A bécsi levéltárakból tanulmányának kiszedése 
után is kerültek elő újabb adatok, melyeket a kötetet bezáró név- és tárgy
mutató előtt közöl a lelkiismeretes szerkesztő. 

Széchenyi müvét magyarázó jegyzetekkel teszi világosabbá Ferenczi. 
Kár azonban, hogy szükségességük megítélésében nem elég következetes. 
Többször épen nem rejtelmes célzások, utalások is meg vannak világítva 
máskor meg hiába keressük a joggal várt megjegyzést. A Szózatot csak 
ismeri minden valamirevaló magyar ember; ahoL idézi Széchenyi, Ferenczi 
jelzi a forrást, sőt közli is a megfelelő sorokat (21,, 22. .1.), de pl. a 317. 
lapon a vonatkozás Horatiusra már magyarázat nélkül marad; in pleno le 
van fordítva (325. 1.), sok helyen ellenben hosszabb latin, francia, angol 
kifejezések, sőt egész mondatok mellől hiányzik a jegyzet (1. a 285., 301., 
311., 347., 351., 355., 356. lapokat!). A többi közzétett munka mellett sehol 
sem találunk magyarázatot, pedig nem egyszer éreztük hiányát. Legyen 
szabad egyúttal egy elnézést is felemlítenem: a kisded makkról szóló mon
dás nem a Hitelnek, hanem a Lovakrul c. műnek jelszava (1. a 223.1.-t!). 
A bevezetés sem ment kisebb szeplöktői. Stílusa nem elég gondos, több
ször pongyola. 

9* 
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Természetesen ezek az észrevételek nem jelentősek és épen hagyják 
Ferenczi munkájának nagy tudományos érdemét. Minden sorából látszik, 
hogy sajátos területén mozog. Teljességre törekszik. Bevezetésében nem 
kerüli el figyelmét egyetlen fontosabb külső jelentősége sem a küzdelemnek, 
ismertet minden idevágó írást, mely időben is közvetlen kapcsolatban van a 
vitával. Épen ezért a kiadás fontosságát nem szükség hangsúlyozni. Politikai 
és irodalmi életünk egyik legjelentősebb mozzanatának megismerésére szinte 
teljes egészükben előttünk állanak a források, melyek a szakembereken 
kívül a műveltebb közönséget is méltán érdekelhetik. 

A kiadvány természetéből folyik, hogy a szerkesztő érinti ugyan a tárgy-
gyal kapcsolatos problémákat, de ily irányban nem dolgozza fel anyagát. 
Pedig megvan a maga tudományosan megalapozott felfogása. A fökérdésben 
teljesen Széchenyi mellett foglal állást. Jellemzőek Eötvös hozzászólásának 
ismertetését követő szavai: «Széchenyi tehát Kossuth ellen látszólag elvesz
tette a csatát, még mielőtt Kossuth híres felelete megjelent volna; de annál 
inkább megnyerte a történelem magasabb ítélőszéke előtt» (75. 1.). «A törté
nelem magasabb ítélőszéke» azonban Széchenyi ellenfeleinek tévedése számára 
is megtalálja az enyhítő magyarázatot. Feleletében Kossuth — láthatólag 
kiélezve Széchenyi ellen — úgy fejezi ki a korabeli közvéleményt Széchenyi 
és Wesselényi törekvéseinek viszonyáról, hogy: «Az első közvagyonosság 
útján akar vezetni közszabadságra, a második pedig közszabadság útján 
vagyonosságra» (424. L). Ez a felfogás — mint Ferenczi helyesen meg
jegyzi — átment a történeti tankönyvekbe is, de már úgy, mint Széchenyi 
és Kossuth közti ellentét (77. 1.). Pedig ennél egyoldalúbb megítélés alig 
érhette volna azt a Széchenyit, kinél mélyebben, erkölcsi gyökerében nem 
igen fogták feL a magyar haladás problémáját. Széchenyi tudvalevőleg abban 
ismerte fel álláspontjának eltérését Kossuthétól, hogy a cél azonossága 
mellett vele ellentétben Kossuthot inkább a szív vezeti, mint a számító 
ész és azért nem látja a nemzeti fejlődés természetes fokozatait és népszerű
séget keresve legyezgeti a tömeg szenvedélyeit, nem egyszer Önző törekvéseit 
és így bár öntudatlanul, de föltétlen biztossággal forradalmat készít elő. 
Közismert klaszikus tanulmányában Kemény Zsigmond megállapítja, hogy 
Széchenyi jóslata a legapróbb részletekig beteljesedett. Hogyan érthető tehát 
Széchenyi annyi nagy kortársának, egy Eötvösnek, Deáknak, Vörösmartynak 
tévedése, akik Széchenyi támadásával szemben —» legalább lényegben — 
Kossuthnak adtak igazat ? 

Feleletében Kossuth kegyetlenül szétmarcangolja Széchenyinek a népek 
fiatalságára, férfikorára, öregségére vonatkozó elméletét (428. 1.). Kemény 
szerint nem kell szószerint venni azt a Kossuthtól puszta szóvirágnak 
bélyegzett felfogást, ,s akkor megvan a helyes értelme: ifjú a fejlődésre 
képes, a lelkileg alapjában még ép nemzet. De a reformkor magyarságára 
szerintünk szorosabb értelemben is talál Széchenyi megállapítása. Nagy 
részében megvolt a fiatalságnak üde optimizmusa, a szilárd hit a liberaliz
mus főbb eszméinek föltétlen igazságában. Engedjük csak őket valóra válni, 
belső szükségszerűséggel érvényesül áldásos hatásuk, melyet nem tud meg
fertőztetni, a nemzet ellen fordítani semmiféle emberi bűn, gyarlóság! 
Különben is Rousseaura emlékeztető naivsággal bíznak a nemzetnek termé-
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szetes ösztönében, gyökeres józanságában. Csak így érthetők Eötvös szavai: 
«Ne féljünk, az idö meg fogja mutatni: hogy a szónak hatalma megszűnt ott, 
hol az igazságtól eltért, s hogy a leghatalmasabb egy nemzettel szemközt 
vajmi gyengévé és parányivá válik, ha a nép jobb érzeményei felszólalnak 
eltene». (580. 1.) Lehetetlennek tartják, hogy pl. a^'sajtószabadság féktelenséggé 
fajulhasson, és rémlátásnak hiszik Széchenyi aggodalmát, mely szerint a 
sajtó gyilkos fegyverré is válhatik. Még a higgadt Deák is ezt írja Széchenyi
nek: «Örülök az élénk hírlapi mozgalomnak s rossz következéseitől nem 
tartok. Izgatás, ha helytelen, ha rosszkor vagy rosszul intéztetik, ha hibás 
számolással, titkon, gonosz szándékkal történik, gyűléseken lehet káros és 
veszélyes következésü, minthogy ott az izgató szónak elragadó hatalmát 
azonnal határozat követi; . . . de a hírlapok izgatása csak szabad tért nyitott 
a szabad vitatkozásoknak, miket azonnal határozat nem követ, söt gyakran 
épen azáltal, hogy a vitatás alatti tárgynak minden oldala vizsgálat alá 
vétetik a hírlapokban, s ennek jó és rossz része kímélés nélkül felboncol-
tatik, ritkább és nehezebb lesz a gyűléseken eddig gyakran előforduló helytelen 
és rosszul számított izgatás.» (32. 1., Vörösmarty hasonló felfogását 1. 
a 636. l.-on!). 

Ez a szellem Kossuthban jegecesedik ki a legtisztább, legjellemzőbb 
alakban. Csak néhány helyet idézünk a Felelet-böl: «a szabadság legjobb 
nevelő a szabadságra» (622. 1.), «szabad sajtóra csak szabadabb sajtó 
által lehet megérni; itt az eszköz czél is egyszersmind» (516. L). Kossuth 
természetesen a legkeményebben tiltakozik Széchenyi vádjai ellen. Többször 
is ismétli első vezércikkének Nagy Páltól vett sorait: «sem a hatalmasok 
komor tekintete, sem polgártársaimnak heve soha el nem tántorít» (110. 1.), 
de nem egy mondásából nagyon veszedelmes következmények folynak. Azt 
írja többek közt, hogy «a népszerűség csak azt karolja fel, aki szól és tesz 
az irányban, mellyet hazafiság jelel; és valóban aki más irányban szól és 
teszen, az a népszerűségre az ébredés korában nem számolhat» (469. 1.). 
A nép kegyének birtokosa tehát nyugodt lehet útja helyessége dolgában, s 
annál inkább, mert «senki se vélje, hogy a közvéleményt vezérleni fogja 
hahogy a nemzet gyarlóságainak ügyesen hízeleg» (453. 1.). Széchenyi is 
fölöslegesen emészti magát a mód miatt, mellyel Kossuth a reformok mellett 
izgat, mert «a modor, melyben e helyes elveket ép egészséges nemzet 
irányában előadom — mondja Kossuth ;— énnékem lehet káros talán, ha 
csakugyan rossz módon járok a jó úton, de a nemzetre nézve valami oly 
alárendelt csekély dolog, hogy azt fontossá csak oly eleven képzelgés óriásít-
hatja, minővel amaz arabok bírnak, kik tevéjök árnyékából egész napokon nézik 
a déli báb gőzképeit» (422. 1.). E szavak Kossuth ajkáról igazolják Széchenyi 
aggodalmait, melyeket a vezércikkek alapján még — maga is elismeri — nem 
tudott kézzelfoghatóan megokolni, de kapcsolatuk a kor szellemével kudarcát is 
megmagyarázza. Azonban ne feledjük, elődeink a reformkor hajnalán még 
nem szenvedték át azokat a keserves tapasztalatokat, melyek annyi illúziótól 
megfosztottak bennünket! A magamegismerésnek azon a kínzó poklán sem 
mentek keresztül, melynek — génie-jén kívül •— Széchenyi ember- és 
világismeretét köszöni. Mások lelkéhez csak a miénken át visz az út. 
A negyvenesévek Kossuthjában Széchenyi azért ismerte fel a forradalmi 
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szellem csiráit, mert önmagán megtanulta principiis óbsta . . . igazságát, 
szenvedély psychologiáját, mely kis szikrából oly hamar borul lobogó, 
emésztő lángba. 

Egyáltalában sok lélektani megfigyelésre ad vonzó alkalmat e kötet, 
melynek nem utolsó varázsa az a jellegzetesség, mellyel történelmünk és 
irodalmunk öt nagy egyénisége megnyilatkozik a közölt írásokban. Talán a 
kiadvány újra közelebb hozza sok olvasóhoz Dessewffy Aurélnak nemes 
alakját, aki oly méltatlanul szorult háttérbe a köztudatban. Erösebben is 
konzervatív, mint szeretnők, de tiszteletre, hódolatra készt előkelő egyéni
sége, meggyőződésének erkölcsi ereje és bátorsága, higgadt ítélete, gondo
latainak kristályos tisztasága és megkap stílusának tömörség mellett is 
szabatos világossága. Az iiodalomtörténet művelői számára pedig különösen 
kedves ajándék, hogy végre legalább egy töredékét együtt látják Kossuth 
vezércikkeinek, melyekben a magyar hírlapírás művészi formában és ter
mészetének teljes tudatosságával lépett a világ elé. 

Kocsis LÉNÁRD. 

Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. 
I. kötet. Bpest, M. T. Akadémia, 1925. 8-r. 292 1. 

Az eredeti magyar novellairodalom mindössze százesztendős múltra 
tekinthet vissza, regényirodalmunk pedig még ennyire sem. De minél rövidebb 
ez az idáig megfutott pálya, annál érdekesebbé és fontosabbá teszi ránk 
nézve az a kétségtelen elsőség, amelyet a novella s különösen a regény a 
költészet műfajai közt sok évtized óta élvez, a külföldi irodalmakban 
épúgy, mint minálunk. Nem is csak elsőség már ez, hanem szinte beteges 
túltengés, valóságos diktatúra, amely nemcsak a verses epika szomszédos 
területeit foglalta el Önző erőszakossággal, hanem a drámai műfajra is 
mindinkább ráteszi a kezét-lábát. Lelki mozgalmak nagyvonalú, döbbenetes 
ábrázolása helyett a színpadon is regényírói pepecselés folyik régóta, a 
mozgóképszínház pedig — úgylátszik, végérvényesen — űrrá tette a szín
pad vásznán is a novellát és a regényt; a mai mozi-dráma szinte kivétel 
nélkül telivér regény vagy novella, amely hovatovább törvény rangjára 
emeli az «in medias res» elvét: a cselekvény a végén kezdődik (vagy leg
jobb esetben a közepén) s az előzményeket eposzi módszerrel utólagosan 
adogatja be nekünk a «drámaíró.» 

Akár örvendetes a regény- és novella-műfajnak ez az aránytalan túl
súlya, akár nem — tagadhatatlan valóság s mindenesetre okai vannak. 
Aki tehát a regény és novella múltját tárja elénk, az — még ha nem tűzte 
is ki ezt célul — okvetetlenül elősegíti a jelen legaktuálisabb, legéletbevágóbb 
költészeti problémáinak a megismerését vagy legalább megérzését is. Ezért 
vált a legutóbbi évtizedekben mindinkább égető szükséggé, hogy minél 
több illetékes ember nézzen már a szemébe ennek az uralkodó szerepű 
műfajnak s ha egyebet nem, hát legalább az előéletét tisztázza megbízható, 
lelkiismeretes módon. 

Körülbelül egy időben vállalkozott két kiváló szakemberünk ennek a 
tudómányos kötelességnek a teljesítésére. (De közbevetőleg is hangsúlyoznunk 
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kell, hogy sem két, sem négy szaktudós nem elég ennek az alig áttekint
hető látókörű témának a végloges feldolgozásához.) Pár évvel ezelőtt (1922) 
jelent meg Császár Elemér huszonegy ívre terjedő munkája: A magyar 
regény története s ugyanekkortájt készült el másik szaktudósunknak, Szinnyei 
Ferencnek nagyszabású müve is, de a mostoha viszonyok miatt eddig nem 
jelenhetett meg nyomtatásban. A kétkötetes munka első felét most adta ki 
a M. T. Akadémia. 

E munka jelentőségét — a tárgy részben való azonossága folytán — 
kétségtelenül csökkenti az a körülmény, hogy Császárnak a könyve után 
jelent meg. De megmarad az a nagy jelentősége, hogy a regény és novella 
fejlődését együttesen veszi vizsgálat alá; ezen a térén senki sem előzte meg 
szerzőnket. Teljes joggal hivatkozik Szinnyei árra az elismerést érdemlő 
körülményre, hogy most megjelenő kétkötetes müve tizenkét évi munka 
eredménye. Szerzőnk írói jellemének egyik alapvonása mindig a lelki
ismeretesség volt; ettől a jellemvonástól szigorúbb tüzpróbát már kívánni 
is alig lehetne, mint amilyenről mostani műve tesz bizonyságot úgyszólván 
mindenik lapján. Ez a nagyon megbecsülendő, mert — sajnos — nem 
nagyon gyakori tudós-erény Szinnyeinél olyan méretet ölt, hogy bizonyos 
szempontból már túlzásnak, azaz fogyatkozásnak is mondható. Ö maga is 
tisztában van ezzel s müve bevezetésében a lehető legrokonszenvesebb 
higgadtsággal és szerénységgel mintegy maga végzi el önmagával szemben 
a szigorú kritikus feladatát, illetőleg megmagyarázza, hogy miért teszi ki 
magát tudatosan a kritika előrelátható kifogásainak. Viszont az idegen 
kritikus nem állhatja meg, hogy a szerző rendkívüli lelkiismeretessége 
iránt tisztelettel ne adózzék még olyankor is, mikor ennek az erénynek 
esetleges túlzását kénytelen megállapítani: Tizenkétévi szakadatlan, önzet
len, elmélyedő munka: igazi önfeláldozás. Ha e hosszú kutató munka 
adatszerű eredményeinek rengetegéből szerzőnk nem hajlandó oly sokat 
kiselejtezni (vagy függelékbe különíteni), amennyit a művészi előadásmód 
követelne: ez nagyon megérthető, hiszen ez az utóbbi eljárás már hétszeres 
önfeláldozás volna. 

Szerzőnk, saját megállapítása szerint is, olyan mértékű lelkiismere
tességgel végezte feladatát, amilyen nem is volna lehetséges a szóban forgó 
témakörre nézve más, fejlettebb, nagyobb múltú irodalmakban. T. i. Szinnyei 
úgy értelmezte feladatát, hogy minden egyes novellát és regényt elolvasott 
és megbírált, ahány csak megjelent 1818-tól 1849-ig. De persze nemcsak 
ezeket olvasta el, hanem a korábbiakat is, mert lelkiismeretes ember csak 
így bizonyosodhatik meg arról, hogy ezek kívül esnek a tulaj donkép eni 
feladat körén. Azután óriási teljesítményt jelent a nyugati irodalmak azon 
regény- és novella-termékeinek áttanulmányozása, amelyek az enémü 
magyar müvekre hatást gyakoroltak vagy gyakorolhattak. Annál méltány-
landóbb ez a lelkiismeretes utánjárásomért Szinnyei nemcsak a világ
irodalmi hírnevű idegen írók munkáival törődik, hanem kiterjesztette 
figyelmét jelentéktelen müvekre is; tudván, hogy a maga korában nem 
mindig az értékesebb alkotást olvassák többen, kivált egy gyermekkorát 
élő műfaj írói és közönsége körébén. A kezdetleges magyar novellák százai
nak olvasása közben — minthogy ezek többnyire nem önálló kötetekben, 
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hanem folyóiratokban és zsebkönyvekben jelentek meg -— temérdek kor
jellemző érdekes adattal is megtermékenyült a szerző tudása. A kutató 
szorgalomnak ez a gazdag eredménye mindenesetre mint adatgyűjtemény 
is igen beesés, mert kényelmes forrásul fog szolgálni olyan írók számára 
is, akik finomabb, rejtettebb, távolibb, összefoglalóbb szempontok leszűrésére 
s művészi kifejezésére használják majd ki Szinnyei fáradságos filológiai 
búvárkodását. Ha nem így történnék, akkor bizonyára egyik legfőbb célja 
veszne kárba Szinnyei önzetlen buzgalmának. 

Az aztán más kérdés, hogy egy tudományos mű kompozíciója meg
bírja-e veszedelem nélkül az adatszerüség akkora tömegét, amekkorával 
szerzőnk terheli meg mostani munkáját. Császár Elemér A német költészet 
Itatása stb. című müve (1913) mindinkább példaadóvá kezd válni arra nézve, 
hogyan lehetséges és ajánlatos a leszűrt elvi eredményeket elkülöníteni és 
ezzel hatásukat fokozni, de egyúttal az adatszerű elemeket is szóhoz juttatni 
— függelékben. Szinnyei nem így cselekszik, s eljárásmódja nem is tudja 
kikerülni azt a fogyatkozást, amelyet egyrészt zsúfoltságnak, másrészt 
szárazságnak kell minősítenünk. Maga is érzi, sőt tudja ezt szerzőnk, ezért 
pl. a nagyon jelentéktelen novellák tömegéről szóló vagy lexikális vonat
kozású részleteket és tartalmi kivonatokat petit-betűkkel szedette, de az 
ilyesmi voltaképen nem egyéb, mint: Függelék a főszöveg közé iktatva. 
Ugyancsak az adatok megrostálásának félbenmaradása okozza sokhelyt az 
előadásmód szárazságát, mikor pl. Jósika leíró művészetének jellemzésénél 
pedáns csoportosítást ad ilyen címek alatt: vidék-leírásai, város- és vár
leírásai (külön a vkr-romoké), intérieur-leírásai, tömegleírásai, arc- és 
ruháleírásai. Maga az a mód, hogy Jósika minden egyes novelláját és 
regényét (12 regényt és 32 novellát!) külön-külön, időrendi egymásutánban 
vesz sorra: figyelemfárasztó is, kompozíció-rontő is. Általában Szinnyei 
fejtegetésmódja mindig hajlik az exakt tudományok módszeréhez («pozi
tivizmus»), mely az adatok tömegét sohasem sokallja, sőt ezekkel szinte 
helyettesíthetőnek véli a törvény finomabb árnyalatainak a megfogalmazását. 
Pl, Eötvös Karthauzijává vonatkozólag túlságosan nyers adalék az, ha 
megtudjuk, hogy hasonlatait, metaforáit honnan veszi («Legjobban szeret 
valamit nap-hoz, hajő-hoz, fá-hoz hasonlítani» stb. stb.), vagy mikor egy
végtében nagy csomó reflexió-szemelvényt kapunk a regényből. 

De ezek a fogyatkozások, ismételjük, nagyobbrészt egy erénynek, 
szerzőnk rendkívüli lelkiismeretességének kinövései. Mellettük teljes mér
tékben érvényesül ennek az erénynek a szerencsésebbik oldala is. Ahol az 
adatszerüség mintegy a dolog természetében rejlik, ott igazan elemében 
érzi magát szerzőnk nagy tudása, ismereteinek nagy szabatossága. Pl. az 
I. fejezet, mely a múlt századi húszas-harmincas évek Buda-Pestjének 
helyrajzát és szellemi életét ismerteti, époly érdekes és tanulságos, mint 
amily lelkiismeretesen pontos. De nemcsak külsőséges adatokkal tudja jól 
körülbástyázni állításait Szinnyei, hanem a költői termékek elemzése terén 
is szép példáit nyújtja a módszeres megfigyelésnek és szabatos ítélkezés
nek, sőt nem egyszer a fogalmazás találó finomságának és egy-egy odavetett 
pár szónyi szubjektív megjegyzés szellemességének. Pl. Gaál József Szirmay 
Ilona c. regényének hősnőjéről megállapítja, hogy «csak látszólag közép-
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pontja a cselekvénynek. Minden körülötte forog, de maga holt pont . . . » 
Vagy pl. Fáy András Erzelgés és világ folyása c. novellájának nemcsak 
megleli a gyönge oldalát, hanem bíráló megjegyzése mintha a Fáy egész
séges humorából is felszívott volna egy csöppet: «Mi már réges-régen 
tisztában vagyunk Lotti kisasszony érzelmeivel, csak Józsi nem látja azt, 
ami a napnál is világosabb.» Igen figyelemreméltó az a meggyőződéssel 
teljes szép méltatás, mely Gsathó Pál tehetségének ad elégtételt, sok-sok 
esztendővel a meg nem érdemelt gyors elfeledtetés után. Egyaránt impo
náló és tanulságos az a széleskörű ismeret és szakavatottság, amellyel 
összeállítja szerzőnk az egyik-másik író (Vajda Péter, Eötvös) hatásáról 
tanúskodó, vagy pl. a Kelet kultuszát tükröztető müvek lajstromát stb. 
Hogy a hírneves idegen regény- és novellaírók müveit nagy gazdagsággal 
vonja bele az összehasonlító vizsgálat körébe: futólag már említettük fen
tebb; Goethe és Jean Paul, Voltaire, Sue és Balzac, Scott, Cooper, Bulwer 
és Washington Irving stb. stb. nevei minden irányban nagy perspektívát nyitnak. 

Azzal hadd végezzem soraimat, amivel kezdtem. A múlt alapos isme
rete kell ahhoz, hogy a jelen problémáihoz hozzászólhassunk, sőt esetleg 
a jövő fejlődést is megsejthessük. Az egész mai irodalom a regényt uralja 
s ennek a zsarnok uralkodónak a belső mivoltát féligmeddig is alig 
ismerjük. A Jókai-centenárium alkalma kiáltó módon megmutatta, mily 
tisztázatlan a regény elméletének kérdése. A gyakorlati kritika érdekeinek 
is egész sora fűződik ahhoz, hogy beható, szakszerű vélemények szólaljanak 
meg a regény elméletéről, műfaji határairól,, terjeszkedési jogosultságáról, 
a novellához, drámához való viszonyáról stb, stb. Kiktől várhatnók ezt olyan 
jogos bizakodással, mint azoktól, akik a regénymüfaj bel- és külföldi egész 
genezisét saját kutatásaik alapján ismerik? 

ZSIGMOND FERENC. 

Zsigmond Ferenc: fokai és Debrecen. Debrecen város megbízásából. 
Debrecen és a tiszántúli ref. egyházkerület könvvnyomda-vállalata, 1925. 
N. 8-r. 86 1. 

Jókait köztudomás szerint nagyon sok kedves szál fűzi a kálvinista 
Rómához. Ezeket a szálakat Jókai költészetéből már kifejtette Oláh Gábor 
egy szép tanulmányában, mely folyóiratunk 1906-ifci évfolyamában jelent 
meg. De a nagy mesemondó születésének százados fordulója arra az elhatá
rozásra juttatta a város tanácsát, hogy e kérdést teljes alapossággal meg
íratja s e munka kiadásával fejezi ki legméltóbb módon hódolatát és háláját 
Jókai lángelméje iránt. Szerencsés választással e szép feladatra Jókai kiváló 
monografusát nyerte meg, s Zsigmond Ferenc hivatottsággal és kedvvel tett 
eleget megtisztelő megbízatásának. 

Zsigmond nemcsak Jókai műveinek debreceni vonatkozásait állítja 
össze, mint Oláh Gábor, hanem elemzi Debrecennek Jókai lelkére és művé
szetére gyakorolt hatását is. Jókai debreceni élete voltakép 1849 jan. 1. — 
ápr. 25-ig tartott. Ennek az időnek hiteles történetét megírni csaknem lehe
tetlenség, bár maga Jókai többször ír róla. A szerző mulatságosan írja le, 
mint bizonyultak utánjárásai során tisztára költötteknek nevek és ese-
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menyek, melyeket Jókai emlékezéseiből a valóságnak minden kétséget kizáró 
adatai gyanánt fogadtunk el eddig. De kétségtelenül fontos időszaka ez 
Jókai életének s mindenekelőtt politikai magatartásának mérséklésére volt 
kedvező hatással. Addig Petőfi volt politikai orákuluma, s hatása alatt való
sággal halványként tisztelte a forradalom eszméjét. A Debrecenben töltött 
pár hónap alatt Nyáry Pál szuggesztív irányítása mellett ellensúlyozó lec
kéket kapott, s ezek a forradalmi terrorizmus tekintetében is megfontolás 
alá vétették vele álláspontját. Ezen kívül ezek a hónapok alkalmat szolgál
tattak Jókainak arra, hogy jól megismerje a debreceni magyarság életmódját, 
és jellemzetes alakjait. 

Huzamosabb időt többé nem töltött Jókai Debrecenben, de később is 
sürün ellátogatott rövidebb időre, tervszerű megfigyelésre a fajmagyarságnak 
ebbe a legjellegzetesebb városába, s ezeknek a kirándulásoknak eredményei 
Jókai költészetének legegészségesebb és legmaradandóbb termékei közé tar
toznak. Telivér romantikus képzeletét egyetlen más város sem tudta , oly 
állandó igézet alatt tartani, mint Debrecen. 

A debreceni téma elsősorban mindig exotikus jellegével fogja meg 
Jókait. Ezt bizonyítja az is, hogy ha magát a várost választja színhelyül 
a múltba megy vissza, amikor még csakugyan exotikus világ volt ez. Főként 
két tárgykört aknáz itt ki. Egyik Debrecen régi társadalmi élete a maga 
különleges történeti adottságában: védtelen külső helyzetével s belső éle
tének nagyszerű bölcseségével. A másik a kollégium élete, melynek jellem-
képző s nemzetnevelö fontosságát semmiféle adattár sem világítja úgy meg, 
mint Jókai képzeletének bűbájos alkotásai. Méltán érezteti a szerző a 
mélyrelátó intuíció sikerét abban, hogy Jókai a sokaktól ridegnek mondott 
kálvinista puritánizmust a magyar faj természetes humorának legalkalmasabb 
talajául tudja elfogadtatni. A diákélet rajza mögé a nemzeti jelentőség 
elmélyülő távlatát is odavetíti. A debreceni kollégiumnak legmonumentálisabb 
emléket Jókai emelt. 

Ha egykorú debreceni eseményeket és embereket ír le, ezeket hortobágyi 
környezetben szerepelteti, hol még sok exotikus vonás dacolt Jókai idejében 
a modern idők zsarnokságával. Hortobágyi anyagát előbb a Hortobágy című 
leírásában dolgozta fel s csak aztán szerkesztette regénnyé! a Sárga rózsában. 

Végső eredményül Jókai és Debrecen viszonyára vonatkozólag azt 
állapítja meg a szerző, hogy leghatásosabban Jókai költészete érezteti meg 
velünk, mily nagy jelentőségű szerepet játszott Debrecen a XVI. század 
eleje óta a magyar nemzet politikai és művelődési történetében. Viszont 
Debrecen méltán büszkélkedhetik azzal, hogy szerencsésen elősegítette 
a legnagyobb magyar mesemondó lángelméjének kifejlődését, költői ihlete 
számára a legegészségesebb táplálékot nyújtva fél évszázadon át. 

A dolgozat egyesíti magában írójának sok kiváló adományát: alapoB-
ságát, lelkiismeretességét s finom esztétikai műveltségét. Tárgyát minden 
vonatkozásában alaposan ismeri, s ezáltal a szükkörünek ígérkező témát 
érdekkeltően ki tudja szélesíteni. Érdekesen elemzi az egyes novellákat, 
folyton rávilágítva, mi bennük a debreceni különlegesség, amivel a tárgy 
megkapta Jókai képzeletét; egyszersmind sűrűn vet fényt Jókai művésze
tének egy-egy jellemző sajátságára. A sok kiválóság mellett meghúzódik egy pár 
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fogyatkozás is: a dolgozat szerkezeti szétesése, a vissza-visszatéregetö tárgyalás-
unalma, az előadásban itt-ott a közvetlenség hiánya, vagy az illetőleg sürü 
használata következtében valami pedánsan magyarázgató' színezet. Ezek 
ellenére is a dolgozat a centenáris év legsikerültebb termékei közé tartozik 
s mint pompás részlettanulmány méltóképen csatlakozik a szerzőnek nagy 
Jókai-könyvéhez. rr _ 

KÉKY LAJOS. 

Dr. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 
(1919—1924). Kolozsvár, Minerva, 1926. 8-r. 71 1. 

Nagy hálára kötelezte György Lajos a magyar irodalmat, mikor össze
állította azoknak az erdélyi magyar könyveknek jegyzékét, melyek 1919-től 
1924-ig jelentek meg. Vállalkozásának értékét csak növelte az, hogy fel
adatát minden hivatalos segítség nélkül, saját könyvgyűjteményére utalva 
kellett megoldania. Az összeállítás époly minden apró részletre kiterjedő, 
mint amily könnyen áttekinthető. Bármennyire megérdemli is azonban 
György Lajos teljes elismerésünket biztos könyvészeti elveinek akalmazá-
sáért, füzetének még nagyobb jelentőséget adnak irodalomtörténeti szempontjai. 
Belőle egészen határozottan bontakoznak ki annak az erdélyi magyar iro
dalomnak körvonalai, mely az elszakadás után magára, hagyatva vívta meg 
élet-halálharcát, s mely a nyomasztó viszonyok ellenére oly meglepő fejlő
désnek indult. Hat év alatt az átlagos évi könyvszaporulat megötszöröződött, 
64 darabról 292-re emelkedett; a könyvtermés harmadát a szépirodalom 
foglalta el, a vezető szerepet pedig Kolozsvár ragadta magához. Különösen 
biztató adatokat tartalmaz a könyvészeti részhez fűzött tanulmány s benne 
a magas szempontú n-odalmi politika. A magyar műveltség nyugodtan 
bízhatja legféltettebb értékeit is oly messzire tekintő s biztos ítéletit vezető 
egyéniségre, milyennek György Lajost, a Pásztortűz szerkesztőjét, ismerjük. 

P A P P FERENC. 

Ady-Múzeum. II. k. Szerkesztették: Dóczy Jenő és Földessy Gyula. 
Budapest, Athenaeum, év n. N. 8-r. 220 1. 

Az Ady-Múzeum II. kötete is szorosan simul azokhoz a célokhoz, 
amelyeket a szerkesztők az I. kötetben1 maguk elé tűztek. Változatos tar
talmú közleményeit azon beszéd nyitja meg, melyet Szombati Szabó István 
Ady Endre szüleinek ötvenéves házassági évfordulója alkalmából tartott a 
zilahi ref. templomban. Sok túlzásukat megszokatták már velünk Ady rajongói, 
de ily képtelenségre még részükről sem voltunk elkészülve. Szabó Mátéból 
(XXIII. 37.) vette alapigéjét: Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat 
és megkövezed azokat, akik tehozzád küldetnek, hányszor akartam egybe
gyűjteni a te fiaidat,.. és to nem akartad... A gondolatmenet ezekután 
nem meglepő. «Mik ezek a próféták ? Az alacsonyrendüség fölött egy lelki, 
szellemi isteni magasabbrendűség képviselői. Isten követei, akiket ő küld el 

1 Ismertettük a XXXV. évf. 136. ll.-in. 

V 
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az Ö akaratának kijelentésére. Isten szócsövei, akik nem magukat szólják, 
hanem hirdetik a büntető isteni igazságosság bekövetkezését... Tegnap 
prófétának hivták, ma költőnek nevezik talán.. . A prófétákat megkövez
hetik, de az ítélet nem maradhat el. S ha jő a késői megbánás és a magába
szállás ideje... bukott prófétájára gondol a bukott faj s keresvén keresi, 
de immár hasztalan keresi az utat, mely neki az életre megmutattatott...» 
Ehhez nem kell kommentár. Tehát a Jászi-féle radikalizmus és a szociál
demokrácia Isten programmja; nem fogadtuk el, azért kellett buknunk. Sok 
mindent megmagyaráz, enyhít az alkalom, de ezt a profanizációt menteni 
nem lehet. 

Az Ady-kultusz papjai sokszor szemünkre vetették, hogy elfogultságunk 
nem engedi látnunk a költő abszolút nagyságát; nem tisztán művészi szem
pontokkal közeledünk feléje. Miért hangsúlyozzák tehát épen ök oly gyakran 
Ady költészetének politikai tartalmát ? Úgy látszik, még nem multak el azok 
az idők, midőn Ady verseit szeretni és dicsérni Schöpflin szerint is többé-
kevésbbé politikai és társadalmi színvallást is jelentett (a Múzeum az 56 l.-on 
ismerteti Schöpflinnek Az új magyar irodalom c. tanulmányát). Ennek megvan 
a maga mélyebb oka. Rubin László Ady kapcsolatát ismerteti a Galilei
körhöz (Ady Endre és a Galilei-kör) és közli egyik beszédét, «szíve ifjú 
testvérei»-hez, az egyesület tagjaihoz. Ebben találjuk ezt a vallomást: «igenis 
politikát csinálunk mindannyian, kik termettünk valamire, még szabad tudo
mánnyal, filantrópiával és művészettel is, sőt ezekkel talán leginkább» (160.1.) 
Az Ady-Múzeum I. kötetének megbeszélésekor jeleztük, hogy a férfi Ady 
világfelfogásának csirái már debreceni írásaiban is felfedezhetők. A törzsökös 
magyarság nemes ideáljaitól azonban nagyváradi ujságírókorában (1900 jan. 
—1903 okt. 13.) szakadt el végképpen. Épen ezért fejlődésének ismeretére 
nagyon fontos Földessy összeállítása: Szemelvények Ady váradi cikkeiből. 
Jellemző mondata Adynak: «kis nemzetnek még lélekzetet venni is radiká
lisan kell» (110. 1.). E jelszót igyekezett is minden irányban teljesen meg
valósítani. El keli azonban ismerni, cikkei általában jól vannak megírva, 
ötletesek, nem egyszer szellemtől sziporkáznak. Bizonyítékai - írójuk nem 
köznapi tehetségének. Épen ezért fáj az ember szíve ezen ősi magyar tehetség 
megtévedésén. Nagyvárad szelleme azonban sok mindent megmagyaráz, és 
ezért jelentős Kardeván Károly értékes adaléka: A váradiak és Ady egy 
estéje Váradon. 

Riedl Frigyes 1919 ápril havában öt órán tartott előadásokat Adyról, 
melyeket elnagyolt följegyzés alapján közöl a Múzeum. Bár a szöveg nem 
lehet pontos, szelleme Riedlé. Reá vall az elemzés fel-felcsillanó finom
sága, az a sok mindent megértő és sok mindent megbocsátó, elnéző 
lelkület, melyet alapjában csak valami egyetemes nagy skepszis magyaráz. 
Riedl kivételes költői egyéniségnek tartja Adyt. Természetesen érinti Adynak 
azon vonásait is, melyek oly ellentétes megítélésre adnak alkalmat. Tragikus 
mélységet lát szerelmi költészetében, de megjegyzi, hogy Ady a szerelem 
gáláns felfogásától roppant messziségbe távolodik és oly részleteket is közöl 
a szerelmi életből, amelyeket beszédünk, sőt fantáziánk is kerül (149. 1.). 
Hazafiságát nem vonja kétségbe. Ady megítélésénél e tekintetben szerinte 
«nem az a fő, hogy politikája helyes-e vagy helytelen, mert Ady nem poli-
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tikus, hanem költő volt. Egyetlen lehetséges szempont: nemzeti érzésből 
fakadt-e, amit írt és művészet volt-e az, ahogy leírta?» (150. 1.). Ö mind a 
két feltételt megtalálja Adyn ál. Nem vétünk a kegyelet ellen, ha kijelentjük, 
mi nem látjuk oly szeplőtelennek Ady hazafias érzését s továbbá — ebben 
szorosabban csatlakozunk Riedl mesteréhez, Tainehez — nem tudjuk elfeledni 
a művészet társadalmi funkcióját s épen ezért a műalkotás értékelésénél 
számbavesszük hatásának szociális természetét, «jótékony voltát», mely szem
pont oly fontos volt Taine előtt, s melyben oly nagy súlya van a gondolat
tartalom igazságának. Dóczy az 1908-tól 1919-ig terjedő időköznek Adyval 
foglalkozó jelentősebb cikkeiről és tanulmányairól számol be, Földessy Ady 
versei megjelenésének időrendjét állapítja meg. Pár többé-kevésbbé értékes 
adatokat nyújtó közlemény közöl természetesen nem hiányozhatik a Hatvany-
cikk sem (Ady világa). Hatvány magyarázgatja Ady verseit, őt meg szor
galmasan javítgatja Földessy. Bővebben nem foglalkozunk e dolgozattal: 
tiltja ízlésünk és az a komolyság, mellyel e folyóiratnak tartozunk. 

Kocsis LÉNÁRD. 

Dr. Gál János: Jókai élete és írói jelleme. Rákosi Jenő előszavával-
1925. Berlin, L. Voggenreiter. Magyar osztály. 8-r. 303. 1. 

A Jókai-centenárium esztendeje gyönyörű alkalom lehetett volna 
arra, hogy azok az ellentétek, amelyek Jókai esztétikai értékelése térért 
immár több mint hét évtized óta néznek farkasszemet egymással, valahára 
kezet fogjanak, vagy legalább megpróbáljanak közeledni egymáshoz. E két 
véglet alatt egyfelől a «tudományos kritikát», másfelől az olvasó nagy
közönség véleményét szoktuk érteni. 

Senki sem tagadhatja, hogy ami a tudományos kritikát illeti, ez tuda
tában volt kötelességének. A Beöthytől kijelölt lítirányban pár évvel ezelőtt 
Császár Elemér az ő magyar regénytörténetében már teljes arcképet festett 
Jókairól, a legnyilvánvalóbb igyekezettel arra nézve, hogy a Gyulai-Péterfy-
féle merev állásfoglalást revizió alá véve, olyan talapzatra helyezhesse 
Jókai alakját, hogy a szaktudós és az intelligens olvasóközönség együttes 
kegyelettel tekinthessen fel rája. A tudományos kritika legfőbb hivatalos 
fóruma: a M. T. Akadémia meg egyenesen a centenárium alkalmára 
adott ki Jókaira vonatkozó terjedelmes monográfiát, söt az 1925-iki 
nagygyűlés egész programmját is Jókai emlékének szentelte. 

A tudományos kritika tehát megtette, amit tehetett. Hát vajon a másik 
tábor, amelyik az «akadémiai» tudományosságot nem ismeri el irányadónak,. 
— vajon ez a tábor hogyan próbálja elintézni azt az esztétikai nagy pert, 
amelyre vonatkozólag a tudományos kritika ítélete ellen oly buzgón tiltakozik 
és felebbezget ? Egy-két lapnyi, sőt hasábnyi szellemeskedő rögtönzések^ 
hevenyészett újságcikkek bizonyára nem elegendők arra, hogy' a másik 
tábor becsületes meggyőződésen alapuló és Jókai nagyságát elismerő állás
pontját megingassák. Hát a «modernek» tábora nem száll síkra a maga 
igazáért egy kissé nagyobbszabású ütközetben is ? 

De igen. Valahára megjelent egy testes kötet, amely egyáltalán nem 
titkolja a célját, t. i. azt, hogy a «konzervatív» kritika eddigi tévedéseit 
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(vagy épen talán bűneit ?) akarja kimutatni, megcáfolni s az ünnepelt költő 
emlékének igazságot szolgáltatni. 

Ha csak az önbizalomtói függene a siker, akkor dr. Gál Jánosnak 
a legnehezebb feladatok is sikerülnének. De sajnos, nemcsak attól függ. 
E könyv elolvasása után valami keserű elégtételfélét érez pl. e sorok írója, 
aki még előkelő tudósok részéről is magára vonta azt a vádat, hogy 
kritikájának szigorúságával megsértette a Jókai emlékének kijáró kegyeletet. 
Lehetetlen elnyomnunk magunkban a kérdést; az tanusít-e kevesebb tisz
teletet és kegyeletet Jókai emléke iránt, aki évtizedre terjedő lelkiismeretes 
munkával igyekszik elmélyedni nagy mesemondónk szellemi hagyatékában 
s az ész és szív kettős ellenőrzése mellett készíti el a munkája eredmé
nyéről szóló számadást — vagy pedig az, aki a Jókai iránti lelkesedés 
nevében Jókai összes eddigi kritikusaira lépten-nyomon rátámad — miért ? 
hogy megcáfolja őket? Dehogy! Azért, hogy — kizsákmányolja őket. 

De ha legalább ezt meg tudná tenni elfogadható módon, nemcsak meg
bocsátanak, hanem örülnénk is neki. Csak örömére válhatik mindenkinek, 
ha azt látja, hogy az ö gondolatai, megállapításai mindjobban elterjednek 
s visszhangra kapnak mások írásaiban. De dr. Gál János a modorával még 
azt is ellenszenvessé tudja tenni előttünk, amiben egyikünk-másikunk kény
telen a sajátjára ismerni. Előadásmódja szörnyű nagy tudományos apparátust 
cipel magával, de igazában csak tudákoskodás ez. Egy-egy vállveregető szó 
kijut Jókai néhány kritikusának, de tízszer annyi a fölényeskedő, sőt köte
kedő megjegyzésekből; nemcsak a kritikusok részesülnek ilyesmiben, hanem 
néha maga a rehabilitált (!) Jókai is (a 126. lapon Jókai a Krisztus ide-oda 
kapkodó szamarához van hasonlítva). Az egész munka a szolidságnak, 
a lelkiismeretességnek, a mások munkája megbecsülésének az ellentéte. 

Jókai géniusza bizonyára ezt mondja magában : a kritikusaimmal csak 
megleszek valahogy, de a védőügyvédeimtöl ments meg Uram Isten! 
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KÉRELEM. 
A Magyar Tud. Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága fölkéri mindazokat 

az irodalom- és tudománykedvelöket, akiknél Kazinczy Ferencnek vagy bará
tainak hozzá írott eddig még nem közölt levelei vannak eredetiben vagy 
másolatban, hogy azokat a Kazinczy Levelezéséhez kiadandó pótlékkötet 
szamára a Magyar Tud. Akadémia Főtitkári Hivatalához, vagy a megbízott 
szerkesztőhöz : Harsányi István főiskolai tanárhoz Sárospatakra elküldeni 
szíveskedjenek. 


