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Gzeizel János: Kazinczy Ferenc élete és működése. I. kötet. Buda
pest, a szerző kiadása, 1931. 8-r. 296 1. 

Czeizel János, a Kazinczy-irodalomnak, miként Váczy is, egy ember
életen át buzgó művelője, Váczyval egyszerre vett részt a M. T. Akadémia 
által Kazinczy életrajzára 1907-ben kitűzött pályázaton, amelynek eredménye 
az volt, hogy az Akadémia a díjat kettejük között megosztotta. Váczy pálya
müvének csak az első kötete jelent meg (1915.), a többi részint kéziratban 
maradt, részint el sem készült. Czeizd roost — huszonöt évvel a pályázat 
után — Kazinczy halálának százados fordulójára, közzétette munkájának 
első kötetét, a Kazinczynak fogságából való szabadulásáig terjedő részt. 
Tehette azért is, mert Váczy nagyméretű és alapos munkája sem váltotta 
be teljesen a hozzáfűzött reményeket (1K. 1916. 245 I.), s a Toldy töredékével 
maradt rés betöltetlen maradt — Négyesynek a múlt évben Kazinczy 
pályájáról megjelent nagyszabású, mély essay-je sem tette feleslegessé egy 
nagy életrajz megjelenését. 

Váczyt a Kazinczy levelezésének kiadásával telt húsz esztendei fogla
latosság •— rengeteg adatnak aprólékos felkutatása — Czeizelt pedig ifjúkori 
kutatásai és írójának meleg szeretete hivatta el egy Kazinczy-életrajz meg
alkotására. Ez a meleg szeretet — néhol elfogultsággá fokozódva — mun
kájának legvonzóbb eleme és a benne jelentkező nagy szorgalommal együtt 
legnagyobb becse — kár, hogy az életrajz értéke nincsen arányban a reá 
fordított munkával és evvel a sok melegséggel. 

Czeizel könyve becsületes munka: hiányai vannak inkább, mint hibái, 
s ez utóbbiak nem is jelentékenyek. így Czeizel rajzában a pataki iskola sivár
ságának színezése túlzó : Kazinczy mégis csak. itt szívta magába a fölvilágoso-
dás első eszméit ; túlzás, bár Kazinezytól való, az iskolai élet rajza is. Elleni-
mondás van abban a többször megismételt állításban is, amely Pataknak 
alapos rovására írja, hogy a történelemmel nem törődtek. A magyar törté
nelmet tudtommal csak a piaristák tanították, s azok is csak az Árpádok 
korát; viszont épen Czeizeltől tudjuk, hogy Patakon a Kazinczy első kísér
letének megjelenésiét követő esztendőben új tanításterv készült, amelyben 
«szerepel új tantárgyként Magyar- és Erdélyország töldrajza és története.» 
Említettem azt is, hogy Czeizelt nagy szeretete néha elfogulttá teszi; jó példa 
erre, ahogyan a 16 éves Kazinczy Magyar Ország Geographica c. müvéről 
megállapítja, hegy «nem egyszerűen gyermeki kísérlet, hanem ösztönszerű 
tiltakozás egy rendszer ellen.» Kazinczy első két munkájának «világos tős
gyökeres» magyarságára ilyen példát mond: «Nézzétek a szellőket, . . . néz-
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zétek, hogy bőgnek a csordák.» Ráday Gedeon szerinte nem talált embert, 
aki megértette volna célját: a fiatal Kazinczyval kellett megismerkedni stb. 
E példákat bőven megszerezhetném. Ide sorolhatnám, hogy Czeizel szerint 
a Kartigámért a szerelmes deákok rajongtak, mert nem ismertek más ma

gyar munkát, mely szerelemről mesélt — s megkérdezhetném, hogy Gyön
gyösi vagy a Florinda nem szerelemről szól-e. 

Ezeknél az apró botlásoknál és a megbecsülésnek ilyen túlzásainál 
nagyobb súllyal esnek latba a könyv hiányai, kivált a legfontosabb: a könyv
ből csak egyes vonásaiban, de egészében ' nem látszik meg Kazinczy, az 
ember. Czeizel nem tud Kazinczy egyéniségéről egységes, plasztikus és 
objektív képet adni. Mikor Kazinczy 18 éves korában először Bécsbe került, 
vezetői Denner Boldizsár képeire hívják fel figyelmét, de Kazinczy Van Dyck 
csodálatába merül el: Van Dyck finom, hü, jellemzetes vonásai helyett 
Czeizel munkájában is a Denner fáradságos szeretettel dolgozott, cizelláló 
technikájára akadunk, a nélkül, hogy Denner példájára kifejező képet kap
nánk. Czeizel 24 fejezetre tagolja anyagát ; mindegyik egy-egy külön tétel 
kidolgozása, gondosan összegyűjtött adatokból elmondott külön kis történet 
vagy fejtegetés, (pl. Ifjúkori müvek, Kazinczy szerelmei, Kazinczy szabad
elvű gondolkodása stb.) mindegyik érdekkeltő, élvezetes olvasmány, de egy
részt alig ad többet, mint amennyit maga Kazinczy föltár önmagáról írásai" 
ban, másrészt szaggatott részleteikben nincs kellő művészet. 

A könyvnek másik hiánya, hogy Czeizel rajzában Kazinczy működéséről 
sem kapunk többet, mint amit Kazinczy megírt a mémoire-jaiban és leve
lezésében. Az életrajznál az a körülmény, hogy jóformán minden adata 
pusztán ezekre a ,belső4 forrásokra épült, még kevésbbé baj, bár ennek igaz
ságát is zavarja, hogy Kazinczy önmagával ritkán tárgyilagos. Dehát életéről 
legtöbbet mégis csak tőle tudunk, és újat alig lehetne mondani. Működésé
nek képéhez azonban igazán nem elég, hogy egyes munkáiról, elszigetelten, 
Kazinczy levelezésének adatait értékesítsük. Ezért van, hogy Czeizel alig mond 
mást, mint hogy Kazinczynak egy-egy munkája hogyun készült, és barátai 
mit szóltak hozzá: magukról a munkákról komolyabb ítéletet nem ad, sem 
irodalomtörténeti jelentőségüket, sem világirodalmi kapcsolataikat nem vilá
gítja meg. Aprólékos gondossággal elbeszéli a Gessner-idillek vagy a Messias 
fordításának történetét, de azt már nem mondja meg, mit jelentettek ezek 
a fordítások a maguk korában. Kazinczy ízlésének kialakulása sem élesedik 
ki a könyvből, s Kazinczy dalköltészetéröl pl. egy szó sem esik. 

A Kazinczy irodalmi törekvéseiről és izgató működéséről adott kép is 
hiányos. Adatokat kapunk bőven, tényeket hallunk eleget, de hogy Kazinczy 
a magyar felvilágosodás irodalmi vezére, aki a szellemi élet átalakulásának 
nemcsak forgatagában küzdött, hanem annak egyik céltudatos irányítója is 
lett, arról nincs szó. A szabadelvűségről elmondott néhány példa nem pótol
hatja azt a hatalmas összefogó képet, amely működéséről csak ebből a szem
pontból is kidomborodnék, törekvéseit igazabban megértetné. Az Orpheus-
nak (Kazinczy szabadkőműves álneve) címe — «a józan gondolkozásnak, 
igazabb ízlésnek stb. elő-segéllésére» — eléggé megmondja hivatását. És ebben 
a beállításban Kazinczy viszonya írótársaival, kapcsolata elsősorban a testőr
írókkal irodalmunk fejlődéstörténetében, később törvényhatósági szereplése 
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majd iskolafelügyelöi működése, költészetének kapcsolata a felvilágosodással 
a magyar szellemi élet egész vajúdása és átalakulása, az európaiasodás gon
dolatának kiforrása másként mutatkoznék meg. Kazinczynak már élete első 
felében része volt az olvasóközönség megteremtésében: erről érdekes adato
kat őrzött meg levelezése. A felvilágosodás munkája volt az irodalmi társa
ságok kialakulása is. Csak futtában egy-két elgondolás, amelynek e könyv
ből valóvá kellene válnia — mindez egész összeségében biányzik Czeizel 
könyvéből. 

Ezek nélkül Czeizel könyvének elolvasása után azt kell kérdeznünk, 
bogy csakugyan az volt-e Kazinczy, az ember és Kazinczy, az író — Kazinczy, 
a szellemi vezér és Kazinczy, a reformátor, amilyennek Czeizel megmutatja. 
Kazinczy egész aktivitása biányzik ebből a könyvből. Hiába vitte bele Czeizel 
egy komoly szakember becsvágyát és alaposságát, évtizedek áldozatos mun
káját, hiába szép és meleg az, amit elmond : amit Toldy olyan nagy stílus
ban megkezdett, Kazinczynak és korának rajza, Váczy és Czeizel munkája 
után is még mindig csak Jámbor szándék.' p . p 

György Lajos: Kónyi János Democritusa. Budapest, M. T. Akadémia, 
1932. 8-r. 175 1. 

György Lajos, aki már Andrád Sámuel anekdotáinak vizsgálatá
val és forráskimutatásával'is jelentős munkát végzett (V. ö. IK. 1929. 487. 1.), 
most akadémiai székfoglalójában aXVIII. század derék, de mindig bizonyos váll-
veregetéssel emlegetett, rokonszenves írójának egyik kevéssé méltatott mun
káját fedezi föl tudományunknak. Megmutatja a Democritusvól, hogy ennek 
az anekdota-gyűjteménynek úttörő és alapvető jelentősége van. A Keletről 
és az ókorból származó anekdota, nagy és messzeágazó útján, a XVIII. 
század folyamán jegecesedett ki, modern formájában megvalósítva a műfaj 
két mai követeleményét : szűkre szabott formai keretben a komikum csattanós 
kiélezését — s így kialakulva, a legjobbkor érkezett el Kónyi gyűjteményében 
hozzánk. Már ekkor nincs erkölcsjavító célzata, nem akar bántani senkit, 
gondüzésöl mulattatni, nevettetni akar. Tárgyi vonatkozásaiban nálunk párat
lan a gazdagsága és változatossága, érdekes és színes ; hogy néha kissé 
vaskos vagy épen obscoen is, azt korának színvonala magyarázza. Hü tükre 
ez a gyűjtemény azoknak a tréfáknak, amelyeken a magyar közönség 180O 
körül jóízűen mulatott. A magyar irodalomtörténet szempontjából van Kónyi-
nak ezen túl is két na«y érdeme : az egyik, hogy a magyar anekdota mai 
gazdag érhálózatába a Democrituson át jutottak el messze idők és területek, 
különösen a humanista facetiák és a német schwankok legjobb típusai ; a 
másik — ez egyben nagy hatásának magyarázata is — hogy a derék 
strázsamester e vándorló motívumokat magyaros, sőt népies ruhákba öltöz
tette s velük bevitte az irodalomba az obsitos, a cigány, meg a huszár 
anekdotás típusát. 

Ehhez az eredményhez György Lajos az anekdoták terjedésének hatal
mas vándorútját megjárva jutott el De hogy eljuthatott, azt csak 
páratlanul széleskörű olvasottságának és époly gazdag ismereteinek 
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cöszöni. Át kellett eredményeiért kutatni egyfelől a forrásokat, magukat az 
anekdota gyűjteményeket, külföldieket és hazaiakat (még az élclapok szám
talan évfolyamát is), másfelöl a reájuk vonatkozó s a németeknél igen nagy
méretű irodalmat. Lelkiismeretes, nyilván évekre terjedő munka nyomán 
született meg ez a könyv — nagyságát fölmérheti a laikus is, értékét csak 
ä szakember. Az anekdota fejlődésének kérdése elvezette a szerzőt a Kelet és az 
ó-kor ilynemű, ma is élő hagyományának vizsgálatához, alkalmat ad néki, 
hogy a külföld és a múlt leggazdagabb és legjobb gyü|teményeit jellemezze. 
De szüksége is van rá : így tudja megállapítani azokat a nem is sejtett, 
messze összefüggéseket, amelyek a Democritust a külföld irodalmához csa
tolják. Ezeket három csoportba sorolja : a) keleti eredetű és népmeséi-motí
vumok, b) ó- és középkori anekdoták, c) facetiák és schwankok, s megálla
pítja, hogy Kónyi 400-nál több anekdotájában mintegy 90 önálló típus él. 
Ezek jó háromnegyedének egész összefüggését és rokonságát részletesen 
jellemzi. De gondosan fölkutatja Kónyi magyar kapcsolatait is, a Gesta 
Bomanorumtól (sőt kódex-irodalmunk, majd Pázmány példáitól) Jókaiig és 
Mikszáthig. Megtudjuk, hogy e legalább hat kiadást ért munkából már az 
első megjelenését követő évben (1783) a Váci kalendáriom kezdi kiírogatni 
a jóízű anekdotákat, bőven folytatja ezt a Győri, majd a Trattner-féle 
Pesti kalendáriom, a múlt század első felében pedig, söt az abszolutizmus
idejében is, tömegesen másolják őket még élclapjaink is. 

György Lajos dolgozata — a benne rejlő sok becses eredménynek csak 
vázlatos, halvány képét adhattuk — nagy nyeresége irodalomtörténetírá
sunknak s kétségtelenül megszerzi Kónyi jelentőségét. A munka értékét 
fokozza a sok gonddal készült három függelék; az első pontos táblázatban 
adja a Democritus valamennyi (402) anekdotájának világirodalmi és magyar 
kapcsolatait; a másodikban a gyakrabban idézett külföldi és magyar gyűj
temények bibliográfiáját közli ; végül egy utolsóban azoknak az íróknak 
abc-jében foglalja össze az utalásokat a Democritusra,, akikhez ennek vonat
kozásait kikutatta. Munkáját a tudomány szempontjából e függelékek által 
még használhatóbbá tette. KARDOS MlHÁLY. 

D o k t o r i é r t e k e z é s e k 1930—31-ben. 
(Második közlemény.) 

8. Helmeczi István: A klasszikus irodalom hatása magyar nyelvű 
irodalmunkban a XVI. század közepéig. Budapest, 1930. 8-r. 32. 1. — 
Azokat a szórványos nyomokat, amelyeket az ókori irodalom hatásának em
lékeiül irodalmunk első százada reánk hagyott, Helmeczi nagyon gondosan 
gyűjtötte és foglalta össze. Sok újat nem mondhatott: a kódex-irodalom 
fordításaiból kitetszik, hogy a legtöbb szerzetes-író a tekintélyül idézett 
ókori bölcs nevét is csak forrásából tudja, s az Alexandriai Szent Katalin 
legendájának neoplatonizmusa ïs csak a renaissance korát, de nem a for
dítót jellemző céltudatos újítás. Egy másik hasonló folyamat érdekes pél
dáját mutatja meg a szerző, mikor a modern humanizmus nagy műveltsége 
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után históriás énekeink szerzőit már nem az ókori irodalom tekintélye, ha
nem a tárgy érdekessége csábítja. Az eredmények ilyetén kiélezése javára 
vált volna az egyébként komoly dolgozatnak és több hasznára az irodalom
történetnek. De ha nagyobb jelentőségű sok mondanivalója nincs is, fel
adatát lelkiismeretesen oldotta meg, a részletekben akad egy-egy helyesbí
tése, s kis problémákat jó érzékkel világít meg. Előadása nyugodt, tárgyi
lagos, biztos. 

9. Stauet Géza : Az orientalizmus a magyar romantikában. Budapest, 
1931. 8-r. 162. 1. — A dolgozat a Wölflin és Strich elindította szellemtör
téneti vizsgálódás alapján próbálja meg a romantika jellemét meghatározni ; 
fejtegetései kissé homályosak, mert állításait sem példákkal, sem hivatko
zásokkal nem okolja meg. A bevezetésnek ezen a gyengéjén túl azonban a 
doktori értekezések terjedelmét messze túlhaladó dolgozat komoly és szor
galmas munka eredményét adja. Azt igazolja, hogy az orientalizmus nálunk, 
jóllehet a romantikának ugyanolyan adottságai idézték elő, mint a külföldön, 
mégis — miként maga a romantika is — sajátos viszonyaink szerint ala
kúit, kevésbbé felszínes, mert a keleti származás tudata által a nemzeti 
törekvésekbe olvad. Ebben a keretben tiszteletreméltó teljességgel ismer
teti előbb műfajok szerint csoportosítva, Csokonai, Vörösmarty és Vajda 
Péter költészetében pedig egyenkint is a keletiességet. Fölsorolása, úgy lá
tom, teljes. A Kelet iránt való érdeklődés terjedésében azonban egy szem
pontot megemlítettem volna még : a jezsuita misszionáriusok munkája és 
levelei bizonyára nem kis mértékben fokozták az érdeklődést. 

10. Nóvák László: Az ifjú Eötvös és a francia irodalom. Budapest, 
1930. 8-r. 76. 1. — Az értekezés két részre oszlik : az egyik Victor Hugo 
egyetemes hatását tárgyalja Eötvös fejlődésére, a másik, nagyobbik fele a 
Karthausi kialakulásának elemeit keresi ki és rakja össze. Nem jár tapo-
satlan úton: sok jó kutatásra támaszkodhatott, de azok eltérő következte
téseitvizsgálva, tisztázza, megbővíti vagy helyesbíti eredményeiket. Az ifjú 
Eötvösön megmutatja Victor Hugo egész varázsát, amely még akaratlanul is 
visszafénylik gondolkodásán és állításain; de tőle veszi át az irodalom mo
rális és humánus irányzatosságának parancsoló eszméjét is, amely visztmt 
írói és politikai tevékenységének mindvégig rugója marad. A Karthausi 
forrásait tárgyi, formai és szellemi hatások szerint elemzi, megmutatja, 
hogy ezek miként olvadnak össze Eötvös személyes élményeivel vagy mi
ként különülnek el tőlük; érdeme azonban, ezek szabatos kielemzésével, 
Eötvös egyéni és eredeti nagy vonásainak plasztikusabb árnyékolása. 

Muzsnai Ágnes: Victor Hugo hatása a magyar regényirodalomra. 
Pées, 1930. 8-r. 38 l. — Hugo hatását három szempontból vizsgálja Muzsnai. 
Foglalkozik a magyar regényirodalom Hugo-reminiscentiáival, tárgyalja — 
röviden — a Hugo hirdette irányzatosság visszhangjait és — még rövidebben 
— regénytechnikájának hatását. Látóköre nem nagy, fejtegetései felszínesek. 
Az első, terjedelmesebb részben néhány részlet párhuzamával, a többiben 
néhány jellemző idézettel bővíti ismereteinket. Hugo egyetemes hatásáról 
azonban nem tud összefogó képet festeni s a tudományt alig viszi előbbre. 
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12. Tóth Dénes: A magyar népszínmű zenei kialakulása. Budapest, 
1930. 8-r. 64. 1. — A dolgozat tárgya terjedelmesebb, mint a címe. Nem a 
népszínmüvei, hanem mindazoknak a színpadi alkotásoknak zenei kialaku
lásával foglalkozik, amelyek a nép szórakoztatására valók voltak. Ez a tárgy
kör időben is nagyobb terjedelmet fog át, mert a magyar színjátszás első 
nyomaihoz nyúl vissza, és hatalmas anyaggyűjtést foglal össze. Ez az anyag 
épen irodalomtörténeti szempontból érdekesebb: sajnos, a zenetörténeti rész
hez hosszú időről alig van — ami a legfontosabb volna — hangjegy ren
delkezésre. (Dalköltészetünk fejlődésének ismerete alaposabb volna, ha a 
kótákat is ismernők; önként fölvetődő kérdés pl., hogy milyen dallamokra 
énekelték az iskoladrámák betét-énekeit.) A dolgozat így csak a kialakulás 
színjátéktörténeti jellemzését tűzhette ki céljául s arra az eredményre jut, 
hogy nálunk a régi bohózatban szöveg és zene között még csak külső egy
ség sincs; a szabadságharc után pedig a cigányzene és a csárdás-kultusza 
nóta-költést juttatja előtérbe: a két korszak között mint átmenet helyezkedik 
el Thern, Pály és Rózsavölgyi munkássága, s Egressy és Szerdahelyi zenei 
népiessége, akik a népies müdalzenének legművészibb képviselői voltak. 
A dolgozat kimeríti föladatát és sok tekintetben figyelmet érdemel. Stílusa 
helyenként németes és nehézkes. 

13. Szent-Iványi Béla: Szilágyi Sándor szerepe az irodalmi éleiben. 
Hatvan, 1930. 8-r. 75 1. — Szilágyi Sándor történetírói munkásságát két 
fejezet vezeti be. Az egyik szépirodalmi próbálkozásainak sora a negyvenes 
években, egészen jelentéktelen ; annál fontosabb a másik : az a szerep, 
amelyet az ötvenes években az irodalmi életben vállal. Az elnyomatás ide
jében az első magyar könyv az ő tollából jelent meg; ettől kezdve sza
kadatlan sorban indulnak meg — mindig rövidéletű — vállalkozásai a szép
irodalom ébrentartására. Életrajzi vázlat közlése után ezekkel foglalkozik 
Szent-Iványi disszertációja. Szilágyi három, egymást követő vállalatának 
nemcsak tartalmát, értékét és sorsát, hanem irodalmi jelentőségét is ismerteti, 
részben kiadatlan levelekből is. Megállapítja, hogy Szilágyi agilitása bizto
sította az irodalmi élet új fölépülésének gyorsabb ütemét, hogy része volt 
az új ízlés határozottabb kialakulásában, s az energia, amellyel az írókat 
összetartotta, legalább is külsőleg előkészítette az «irodalmi Deák-párt» kelet
kezését, Kemény, Arany, Gyulai vezérséget. A dolgozatot Szilágyi munka
társainak működését feltüntető, összefoglaló jegyzék rekeszti be. 

14. Buday Erzsébet : A népballada iránti érdeklődés története 1880-ig. 
Budapest, 1930, 8-r. 54 1. — A dolgozat, címéhez híven, de a legtágabb 
értelemben mondja el a népballada iránt ébredt érdeklődés történetét : érdek
lődésen nemcsak az elmélet kérdéseit, a gyűjtés munkáját és a fogadtatását 
érti, hanem olyan értelemben a hatást is, hogy pl. Arany érdeklődése â  
népballadák iránt balladaköltészetében is megnyilvánul. Ilyenformán a ballada 
egész irodalmáról ad képet, de csak 1880-ig. Vagyis az első felbukkanó, még 
ritka nyomokon túl a hatvanas-hetvenes évek érdeklődéséről s ennek emlé
keiről ad számot. Csak ismertet, vitába nem bocsátkozik, eredeti véleményt 
nem mond, de megbízhatóan foglalja össze anyagát s annak jó áttekintését 
adja. Egészében inkább jó készület, mint eredmény. 
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15. Szép Ernő : Magyar drámák a bécsi színpadokon. Budapest, 1930. 
8-r. 105 1. — A magyar műveltséget még Bécsben sem ismerték eléggé. 
Lekicsinyelték, sokszor meg ellenszenvvel fogadták. Igaz, hogy drámairodal
munk a XVIII. században nem volt azon a fokon, hogy valami is belőle 
bécsi színpadra kerülhessen — hiazen első színészetünk maga is a bécsi 
színészet viselt gyermekcipőiben járt ; az is igaz, hogy első színpadi 
művünket, Kisfaludy Tatárok Magyarországban c. első darabját (a szerző 
tiltakozása ellenére) már 1821-ben, a császárné születésnapjára adták elő : 
mégis alapjában nagyon szomorú mozzanat, hogy a Burgtheater voltaképen 
csak hivatali Összeköttetésekkel (Dóczi) vagy hivatalos közbenjárásra (Jókai) 
nyilt meg (száz év alatt összesen háromszor) a magyar darabok előtt. Szép 
Ernő disszertációja sorra veszi a Bécsben előadott magyar darabok sorsát 
és levéltári kutatások, valamint egykorú színikritikák alapján világítja azt 
meg. Szegényes műsorról van szó. Dóczi két vígjátékán és Jókai egy drámá
ján kívül néhány Szigligeti-darab és divatos népszínmüveink alkotják a 
magvát, s jellemző, hogy a Bécsben 189á-ig előadott összesen 26 darab 
közül a legnagyobb sikere (108 előadással) Csepreghy Strogoff Mihályinak 
volt Csikynek két jobb vígjátéka (a Cifra nyomorúság és A nagymama) 
került előadásra, de egyik sem tudott bécsi színpadon gyökeret verni. 
A Bánk-báni németellenes tendenciája miatt nem lehetett előadni, Az ember 
tragédiájától a kiállítás nagy költségei miatt a Burgtheater ismételten vissza
riadt, végre is negyven évvel ezelőtt Dóczi fordításában az Ausstellungs
theaterben került színre, összesen 16-szor. (1892. VI. 18—VII. 3.) A disszer
tációnak becses része a visszautasító!t müvekről szóló fejezet: Vörösmarty 
Marót bán}&, Teleki Kegyence, Rákosi Aesopusa, sőt a Három testőr is 
közöttük van. A füzet függelékében érdeket kelthet Dingelstedt és Jókai 
levélváltása. A dolgozat önálló kutatások figyelemre méltó eredménye. 

16. Kováts József: Török Gyula élete. Kolozsvár, 1930. 8-r. 59.1. — 
A fiatalon elhunyt regényírónak, aki 22 éves korában írja a Porban s három 
évvel utóbb a Zöldköves gyűrű c. regényét, életrajzi adatait hangyaszor
galommal gyűjtötte össze és nagy szeretettel dolgozta föl e pécsi disszer
táció szerzője. Úgyszólván lépésről-lépésre követve Török Gyula nyomait 
szülőfalujától a fővárosig, megmentette az irodalomtörténetírásnak a ma még 
földeríthető adatokat. Anyagát színes, érdekes essay-vé dolgozza föl, amely
nek egyetlen hibája, hogy a novellás stílust túlzásba viszi. Csak két rövid 
mondatát idézem: «A bort szerette és a nagy akaraterejét kikapcsolta, mikor 
a drága ital illatát megérezte.» — «Török Gyulát a régi Kolozsvár érte el 
romokba hullt öreg dicsőségével.» így nem szabad tudományos munkát 
írni: a szerző sokat rontott vele igazán érdemes, derék dolgozatán. 

KEREKES EMIL. 

Dénes Tibor: Kaffka Margit. Pécs—Budapest, Danubia, 1932. 8-r. 59 I. 
Napjaink tudományos érdeklődése szívesen vesz szintetikus irányt: 

egyéni élet és egyéni tett vizsgálata helyett írói csoportok mozgalmának, 
korszakok és műfajok történeti fejlődésének kutatása divatos, s az oly sokáig 
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kedvelt irodalomtörténeti műforma: az író-portrait némileg háttérbe szorul — 
kivált, ha nem elsőrangú költőről van szó. Középszerű írók sorsa, soha nem 
szűnő harca egy soha el nem ért első helyért nem vonzza kutatóinkat — leg
följebb a kezdőket 

A révbe nem jutást így sokaknak még emléke is megsínyli — ezek közé 
tartozik Kaffka Margit is, modern irodalmunk forrongó éveinek egyik vég
zetesen kiegyenlítetlen egyénisége. Egy-két találó bírálaton, sok színes szóla
mokban pompázó, öntetszelgö egyéni megemlékezésen kívül semmi sem jelöli 
ennek a nagyon szerencsétlen, nagyon rokonszenves és kétségtelenül 
nagyon tehetséges írónőnek emlékét. Időszerű volt már Dénes Tibor 
kis tanulmánya — szükreszabottsága ellenére is sok tekintetben alap
vetőnek mondható. Komoly és megbízható adataival, világos, jól elrendezett 
mondanivalójával pontosabban körvonalazza Kaffka Margit munkásságát, 

utató szeme megpillantja a kapcsolatot élete és müvei között, s rámutat 
kra a problémákra, amelyek az irodalomtörténetet érdekelhetik. Sajnáljuk, 

ogy a dolgozat csonka — nem tárgyalja Kaffka líráját, holott Dénes is 
tudja: Kaffka egész müve mély líra; regényei, novellái szerkezetükben, 
jeüemzésükben, stíljükben és problematikájukban a lírai élmény és epikus 
íorma kettősségéből támadó konfliktus lecsapódásai. (Mellékesen : Dénes Tibor 

ebként pontos bibliográfiájában nem szerepelnek Kaffkának a Nyugatba 
apró, de apróságukban is jellemző kritikái.) 

Dénes Tibor rajza tehát nem teljes — első vázlat egy még elkészí
tendő írói arcképhez. A jellegzetes vonások kidolgozása^ a mellékesek retu
sálása, a színezés még hátra van. S hiányzik még a háttér : az írónő lelki
ségének légköre, társadalmi környezete. S ha így minden együtt lesz, ki fog 
derülni, hogy Kaffka minden egyéni akarás ellenére is «korának gyermeke» 
volt. írásai nem idönkívüli alkotások, hanem kortörténeti dokumentumok — 
művészete az újabb masyar irodalom jellegzetes tükörképének egy szilánkja. 

Reméljük, hogy Dénes szerencsésen kezdeményező munkájának mielőbb 
folytatója akad. Talán ő maga, talán más — talán e sorok írója. 

SOLT (SPENEDER) ANDOR. 

Siralmas panasz. (Magyar Irodalmi ritkaságok 12. sz.) Budapest, Egye
temi nyomda (1932). K. 8-r. 97 1. 

A Zrinyi Miklós neve alatt járó XVII. századi nemzeti párti röpiratot, 
a Siralmas panaszí, nyomatja le Vajthó László kiadványsorozata, a Magyar 
Irodalmi Ritkaságok. Valamint a vállalat eddigi füzetei, ez is egy közép
iskola ifjúságának és irodalom-tanáruknak közös munkája; ezúttal a buda
pesti Zrinyi Miklós reálgimnázium önképzőkörének és Öllé István tanárnak 
áldozatkészségét dicséri a kis füzet. A Siralmas panasz egy ízben ugyan 
megjelent már nyomtatásban — a Történelmi Tár közölte 1890-ben — új 
kiadása mégis szerencsés gondolat volt : eljuthat a kis munka a közönség 
körébe. Erre méltó is. Bár hozzákapcsolása a XVII. század legnagyobb 
magyarjához ma már, Széehy Károly okfejtése nyomán, nem látszik helyt
állónak, mint a leghatározottabb irodalmi kifejezése a nemzőt Habsburg
ellenes felében uralkodó érzületnek jellemző adalék a magyarság lelkéhez. 
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A kiadás másodkézből történt, Kanyaró szövege alapján, s nincs nyoma, 
hogy a szöveget összevetették volna a kéziratokkal. Lehet, hogy fölösleges 
lett volna, de kár volt erről a megnyugtató munkáról lemondani. A helyes
írás modernizálása helyénvaló, mert valóban csak a betűre és az írásjelekre 
terjed ki, s nem a kiejtésre is. 

Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Második sorozat. (Magyar Iro
dalmi Ritkaságok, 13. sz.) Budapest, Egyetemi Nyomda (1932). K. 8-r, 93 1. 

Péterfy Jenő színi kritikáiból egy csomó értékeset közölt annak idején 
müveinek a Kisfaludy Társaság gondozásában megjeleni három kötetes 
kiadása, de — nyilván takarékoskodásból — jóval többet mellőzött a gyűj
temény szerkesztője. A hiányon Vajthó László vállalata, a Magyar Irodalmi 
Ritkaságok igyekezett segíteni, s már a 2. füzetben lenyomatott 34 mellőzött 
kritikát «— meglehetősen rendszertelenül, ötletszerűen válogatva ki a köz
lendő anyagot, de jobbára a számottevőket. A munkát folytatja a vállalat 
legújabb füzete, most már céltudatosabban : közrebocsátja a szigorú kritikus 
minden olyan kritikáját, amely 1878. és 1880. május 20,-ika között az Egyet
értésben megjelent, de azóta újra nem nyomatták le. A kétszeri rostálás 
persze a bírálatok javát már kiválasztotta, de azok is megérdemlik az olva
sást, amelyek most kerülnek szemünk elé : érdekessé teszi őket ha nem is 
a tárgyuk, hát a szerzőjük! 

Még ezután is sok Péterfy-kritika vár új közlésre, köztük értékesek is, 
kivált az 1882. évben írtak között. 

SZABÓ DÁVID. 

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója. Sajtó alá rendezte Alszeghy 
Zsolt. (Budapest), Génius-Lantos, 1931. 8-r. 139, 2 1. 

Kazinczy naplójának kiadása minden mozzanatában az önzetlenség 
müve : a Gyakorló gimnázium egyik osztályának tanulói másolták le a szedő 
számára, tanáruk, Alszeghy Zsolt vetette össze a forrás-szöveggel, s a Genius-
cég vezetősége adta ki, az anyagi siker reménye nélkül. Az ii'odalom szere
tetében fogant munkájuk eredménye kívülről nézve : egy formás, ízléses 
kötet, belülről tekintve: Kazinczy egyik értékes munkájának belekapcsolása 
az élő irodalomba. A Fogságom naplója eddig sem volt ismeretlen, nyom
tatásban is olvasható volt, de régi folyóiratok nehezen hozzáférhető köte
teibe rejtve, hiányosan, rosszul lenyomatva : közkinccsé ez a kiadás teszi. 
Adjuk meg a tudomány elismerését azoknak, akik napvilágra hozták, első
sorban annak, akitől a gondolat eredt, Alszeghy Zsoltnak. 

A Napló csak tormája szerint az, valójában, noha a följegyzések rend
szerint pontos dátumokhoz vannak fűzve, vagy harminc-negyven évvel az 
események után készült, emlékezetből, de nyilván régi jegyzetek alapján. 
A művész helyenként tudatosan stilizálta emlékeit, és színezte az esemé
nyeket, másutt meg, kivált fogoly társainak arcképeit rajzolva, élesebb voná
sokkal dolgozott : mintha a 90-es években is a 20-as évek érzelmi hangulatán 
át nézte volna az embereket — de ezek az elrajzolások könnyen kiigazít
hatók, s a könyv becses adalék Kazinczy pályájának és egyéniségének raj-
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zához. Ebben van irodalomtörténeti jelentősége, egyébként alig kapcsolódik 
a századforduló irodalmi életéhez. Érthető. Szerzőjét az «összeesküvés»-ben 
részes íróktól csakhamar elszakítják, a századvég irodalmi mozgalmairól — 
s milyen szegényesek voltak azok ! — még hír sem jut a börtönbe : a láncon, 
rabkoszton sínylődő fogolynak egész érdeklődését a környezete s a maga sorsa 
foglalja le. De épen ebből hajt ki a Fogságom naplójának varázsa, a munka 
minden során keresztül sugárzó személyes jelleg. Kazinczy írása akkor a 
legvonzóbb, mikor magáról szól : itt mindig ö áll a színtér legmegvilágítottabb 
pontján, a maga élményeit beszéli el, a maga lelkét tárja föl, s ami idegen 
elemet — epizódot, embert — belefűz naplójába, azt is a maga egyéni 
beállításában adja, Stílusa ép olyan fordulatos, eleven és plasztikus, mint a 
Pályám emlékezetében : egy-két vonással elénk vetíti a képet, egy pár szóba 
majd ugyanannyi gondolatot szorít bele, de helyenként pongyola •— szándé
kosan. Tudatos művészettel éreztetni akarja a napló pillanátnyisáját, köz
vetlenségét, és tudja is : írása frisseségén nem érzik meg sem az élmény és 
a lejegyzés között eltelt emberöltő, sem az a 70 esztendő, amely írója 
vállát nyomja. 

Alszeghy rövid, ügyes bevezetése Kazinczy fogságának előzményeit 
beszéli el s megérteti, hogyan került a visszavonultan, Pesttől távol élő 
író Martinovicsék közé. A kötet végén, a jegyzetekben, első sorban a Napló 
idegen nyelve részleteit fordítja le, a magyarázgatástól tartózkodik. 
A tudomány nem látja kárát ennek a tartózkodó szerénységnek, de félek, 
a «müveit közönség» igen. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XML 22 


