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H. von Szirmay-Pulszky: Genie und Irrsinn im ungarischen Geistes
leben. München, Ernst Reinhardt, 1935. 8. r. 212 1. 

Aki ezt a könyvet olvassa, a szerint kap benyomásokat, milyen minő
ségben teszi ezt. Az iroda lom történetíró igen érdekes, sőt lebilincselő, de 
helyenként torznak is tetsző benyomások hatása alatt áll; az idegorvos pe
dig tudományos beállítottsága szerint fog élénken ellentmondó megállapítá
sokra jutni. E sorok írója az utóbbi minőségben végzi a könyvnek ismerte
tését, így természetes, hogy szakszerű megjegyzéseket fog tenni, vagyis 
pusztán idegorvosi szempontok alapján szól a munkához. Szerző a magyar 
szellemvilágban szereplő lángész és elmezavar kölcsönhatásait fejtegeti, mi
közben szinte lemásolja Lange-Eichbaum német psychiater felfogását a láng
ész mibenlétéről — ezt mint magára nézve egyedüli útbaigazítót munkája 
bevezetésében ismerteti a szerző. Lange-Eichbaum szerint négy körülmény 
határozna meg a lángésznek és elmezavarnak egymáshoz való viszonyát. 
1) A históriai ember a cselekvés szempontjából keveréke az értékes és ke
vesebb értékű («bionegatív») vonásoknak; 2) nagy és értékes cselekedetek 
statisztikailag gyakrabban köszöntenek be rendellenes indítékokra, semmint 
rendesekre; az előbbiek lehetnek ideges túlfeszültségnek, túlzott képzeletnek, 
.méregbehatásoknak, kóros lelki élményeknek következményei; 3) a lángész
nek alapvető feltétele a dicsőséges hírnév («Ruhm»), melynek kiképződésé-
ben szerepe van a geniális ember sajátos, szinte idegenszerű voltának, ille
tőleg tragikus sorsának, és így megesik, hogy nagy, jelentős munkának az 
átlagtól nagyon elütő, idegen színezete lehet; é) fontos tényező a Lange 
hirdette úgynevezett «Genie-Akkord», a hírnéven alapuló lángész kicsendü-
lése, és ez statisztikailag nagyobb gyakorisággal fordul elő kóros természetű 
hírnév esetében. Lange szerint az, ami rendes és egészséges, nem tűnik fel, 
míg a beteges alapon cselekvő egyén sokkal inkább épen ezáltal válhatik 
híressé, ennek nyomán előbb lesz belőle lángész. Mindezek után a szerző 
az ú. n. geniális cselekvények jórészének idegbeteges hátteret, idegkóros 
rugókat tulajdonít; ehhez még hozzá kel] vennünk kiegészítésül, hogy ő a 
Freud-féle lélekelemzés teljes híve levén, fejtegetéseiben a különböző kóros 
lelki komplexusok (Oedipus, szadisztikus, incest, stb.) nagy szerepet játsza
nak. Ezek után érthető, hogy a szerző a geniális emberek jórészéről nem 
biográfiákat, hanem ú. n. pathográfiákat rajzol — épen ez részünkről a 
munka ellen tett alapvető kifogásunk. Mert tartsuk szem előtt, amint ezt e 
sorok írója már többször hangoztatta, hogy a lángész elsősorban az alkotó 
természetnek a «csúcsteljesítménye» és így a természetnek csodálatraméltó, 
ragyogó müve, melynek tehát önmagában semmi köze kóros viszonyokhoz, 
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bár olykor párosulhat kevesebb értékű tényezőkkel is, melyek beteg ideg
rendszer következményei ugyan, de ezek csupán tehertételek és mint ilyenek 
semmiképen 'sem tartoznak a nagyértékű emberi szellem lényegéhez, hanem 
csak azt bizonyítják, hogy a természetnek vannak sajnos elég számban töké
letlen, hibás alkotásai is. Lange kitűnő stiliszta, nagyobb író, mint termé
szettudós: megvesztegető, könnyed fejtegetéseiben lépten-nyomon találko
zunk ellentmondásokkal, hangzatos, de téves kijelentésekkel és a szakszerű 
bírálatot ki nem álló meghal ározásokkal — 1. e tekintetben Boda István 
kritikai megjegyzéseit is; sajnos ö ezekkel mind a szorosan vett elmekórtani,, 
mind a lélektani nézeteket is már erősen befolyásolta, bárha téves irány
ban. Ezzel szemben a szerző helyes 'úton járt, midőn a Kretschmer-féle 
karakterológiára támaszkodik, melynek lényege az emberiség két ellentétes 
típusának, az alacsonytermetü, tömzsi vagy piknikus, és a nyúlánk, sovány* 
vagy leptosom alakjának kidoraborítása, ami lélektanilag az ú. n. cikloid 
és schizoid emberek csoportjának {elállítására vezetett. Az előbbiek a nyílt,, 
közvetlen, gyakorlatilag cselekvő és társadalmilag igen hasznos emberek;. 
az utóbbiak a zárkózott, a gyakorlati élettől távol álló, tehát nem cselekvő, 
hanem inkább az elméletileg működő emberek, a nagy gondolkodók — ezek
nek az utóbbiaknak köszönhető, teljesen eredeti szellemi munkásságuk követ
keztében, az emberiség haladása. 

Mennyire íereli szerzőt idegenszerű és el nem fogadható megállapítá
sokra Lange hamis felfogása és a freudizmus, azt többek között az a Vörös-
martyra vonatkozó lélektani elemzése is bizonyítja, mely szinte iskolapél
dája szerző munkairányának. A nagy emberekre nézve szerinte szinte döntő 
jelentőségű a szülök lelkivilágában mutatkozó értékesés ellentétes sajátsa* 
gok kereszteződése; ezzel szemben Vörösmarty szegény, jelentéktelen gaz
dálkodók gyermeke és így semmi képen sem volt «genialer Mischling» (Szir-
may). Vörösmarty közismerten meleg érzelmű, közvetlen ember volt, amint 
Jókai mondta, a költők atyja, míg szerző szerint a zárkózott jellemeknek 
megfelelő schizothim fejlődési irányt mutatta. Ebben a társaságot szerető 
emberben lelki világának meghasonlását véli felismerhetönek és őt kóros 
lelki hangulatúnak tartja; sőt ez az ember, mert költök, férfiak társaságá
ban szívesen tartózkodott (hol is lehetett volna szívesebben?), «szublimált 
homoszekszuális komponenst» mutató férfi volt. Arról a Vörösmartyról 
mondja ezt, akiről ismeretes, hogy fiatal korában Perczel Etelkába volt 
szerelmes és 43 éves korában a 17 éves Csajághy Laurát vette feleségüli 
Végül megállapítja, hogy humán-liberális gondolkodása a «latens szadizmus-
túlkompenzálását» árulta, el s hozzá teszi, hogy többé-kevésbbé állandó belső 
lehangoltsága az alkoholizmus felé terelte; utolsó éveiben feledékeny, szót
lan, emberkerülő lett (szerző kérdi, nem szenvedett-e agylágyulásban) és eb
ben az állapotában írta a legnagyobb müv^t, a «Vén cigányt».1 

Már ebből a néhány adatból is nyilvánvaló, milyen hamis, elfogadha
tatlan megállapításokra sodorja a szerzőt a Lange-féle alaptalan kritériumok 
alkalmazása. így azt kell mondanunk, hogy hibásan egyoldalú eredményekre
jutott az a szerző, akinek szorgalma és fáradságos munkája önmagában 

1 Csupa alaptalan hozzávetés és megannyi bűnös tanítás!. Szerk. 
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igaz elismerést érdemel. Annyival inkább, mert ő az első, aki a magyar iro
dalomtörténet idevágó nevezetes alakjait kórlélektani szempontból méltatja. 
Kezdi Balassa Bálinttal, azután a következő írókon át vezet bennünket: 
Zrínyi Miklós gróf, Csokonai, Berzsenyi, Kazinczy, Széchenyi, Kossuth, Vörös
marty, Petőfi, Arany, Madách, Jókai, Vajda János, Reviczky Gyula, Kom
játhy Jenő, Kemény Zsigmond, és külön fejezetben foglalkozik behatóan és 
találóan Ady Endrével és Gyóni Gézával, érintvén ebben Tisza Istvánt is. 
Befejezésül a magyar festőket és különös alapossággal a két matematikai 
lángészt, a Bólyaiakat tárgyalja. Mindezen fejtegetésekben több helyütt hivat
kozik arra, hogy szükség .volna az elmeorvos szakszerű közreműködésére. 
Hogy ez mennyire igaz, azt csak nemrégiben a Bólyaiakra nézre mutattam 
ki, Szirmayné állításával szemben nyomatékkal utalva arra, hogy csupán a 
Bólyai-fiú, János volt elmekóros hajlamú, míg az apa, Farkas, ennek telje
sen híján volt, sőt még psychopatha sem volt ezen állapot elmekórtani 
értelmében. Viszont szívesen elismerem, hogy egyes költői alakok szép, ke
rek formában kerültek ki szerző tolla alól; ebben a tekintetben különösen 
Arany Jánost emelem ki. Helyesen jegyzi meg, hogy Arany túlnyomóan 
cikloid egyéniség, piknikus testalkattal. Joggal figyelmeztet Riedl Frigyes 
nyomán az ő «mimóza természetére», általánosságban meglévő tökéletlenségi 
érzéseire, magát kisebbítő hajlamosságára, gátlásaira, melyekből egy hypo-
chonder alaptermészet alakult ki. De ezzel szemben áll szerzőnek szakszem
pontból való tájékozatlansága, midőn Arany Jánosnak eredendően neurasz-
téniás lelki alkata (Dóczy Jenő) mellé ellentmondás nélkül helyezi a Boda 
István által feltételezett hisztériás reakciókat; pedig az említett kétrendbeli 
megnyilvánulás szakszempontbúi egymást jóformán kirekeszti. És még olyan, 
bárha idegérzékeny, de nem idegbeteg egyéniségben, mint Arany is, keresi 
és meg véli találni a psychopathiás vonásokat, és utal az anyai fixáitságra, 
az apai tekintély ellen való fiatalkori ellenszegülésre1 (ezért ment volna 
színésznek), az Oedipus-komplexusra, mely a «Toldi»-ban azáltal jut állí
tása szerint kifejezésre, hogy a költemény főmotívuma a fiatal Toldinak 
lázadása szívtelen bátyjának elnyomásával szemben. Ezek nézetünk szerint 
egyszerű belémagyarázások és mélyebb lélektani értékük nincs. 

Nagyon messze vezetne és irodalomtörténeti folyóirat keretén kívül 
álló is, hogyha a nagy szorgalommal kidolgozott anyagnak részletes bírála
tába akarnánk bocsájtkozni; és bárha befejezésül is hangsúlyozzuk, hogy 
a szerző téves nyomon jár, midőn a Lange-Eichbaum csillogó, de szakszem-
pontból teljesen elfogadhatatlan tanának lelkes terjesztőjévé szegődik, mégis 
úgy véljük, hogy figyelemreméltó adatokat hordott össze, de ezeket előbb 
szigorú elmeorvosi megrostálásnak kell alávetni, vagyis a 212 lapra terjedő 
munka egész anyagát szakszerűen át kell értékelni. Ez a körülmény persze 
az irodalomtörténetíróra nézve a munka hasznavehetőségét nagyon korlá
tozza, hiszen nincsen azzal tisztában, hogy szerző adatai elme-idegorvosi 
szempontból mennyiben helytállóak. Azonos állásponton van velünk egy 
másik szakember, Nyirő Gyula psychiater is, aki Szirmayné munkájára 

1 Ez pusztán ráfogás, a tudomány erről az ellenszegülésről nem tud 
semmit. Szerk. 
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nézve megjegyzi, « . . . az ő egyoldalú beállítottsága, valamint psycbiatriai 
ismeretekben való gyengébb tájékozottsága már eleve és elkerülhetetlenül 
hibaforrásoknak és ítéletbeli tévedéseknek tették alapját.» {Lángész és őrület, 
Magyar Szemle, 1936. 3. sz.). SCHAFFER KÁROLY. 

A százéves Kisfaludy-Társaság. (1836—1936.) Szerkesztette Kéky 
Lajos. Budapest, Franklin, 1936. N. 8-r. 512 1. 

Gyönyörű kiadvánnyal ünnepli a Kisfaludy-Társaság fennállásának 
százéves fordulóját. A Franklin-Társulattól előkelő ízléssel kiállított emlék
könyv tartalmazza a Társaság történetét Kéky Lajos titkár előadásában, 
a tagok betűrendes névsorát (1836—1935), életidejük, taggá választásuk és 
székfoglalójuk címének, esetleges tisztségviselésüknek adataival; második felé
ben pedig a Társaság ma működő tagjainak dolgozatait. A kötet 512 lapja 
közé iktatva közli értékes irodalmi ereklyéknek hasonmását, továbbá az 
összes tagok jól sikerült képmását, háromnak kivételével (Heímeczy Mi
hály, Szenvey József és Hazucha Ferenc), kiknek arcképét, Berzeviezy elnök 
előszavának tanúsága szerint, a leggondosabb utánjárással sem volt képes 
a titkár megszerezni. 

Bennünket itt elsősorban a Társaságnak Kéky Lajos titkártól 264 lapon 
megírt története érdekel. Maga ez a terjedelem is tanúskodik arról a sze
rető gondról, mellyel e kitűnő korrajz készült. Mert korrajz az, bár króni
kás hűséggel, a Társaság jegyzőkönyvei nyomán szinte minden ülésről szá
mot ad, de oly művészettel elevenítve meg a nagyszámú adatot, hogy szinte 
személyesen veszünk részt minden összejövetelen, ismerkedünk meg a sze
replőkkel és éljük át a tárgyalást, mely közreműködésükkel lefolyik. Az 
élénk, naplószerü szerkesztés Kékynek a lényeget kiemelni tudó előadásá
ban nagyvopalú korrajzzá lesz, s úgy olvassuk, mint a magyar irodalom tör
ténetének egy jelentős fejezetét. 

A Társaság mint «Jutalmazó Társaság» alakult meg 1836-ban és ugy 
működött 1841-ig. E korban pályakérdések kitűzését és a beérkezett művek 
bírálatát kívánta csak tagjaitól. Irodalmunk irányítása és új tehetségek felfede
zése volt tehát a cél. Csak a közülések voltak nyilvánosak, s ezeknek tár
gyai, mint az 1838 februárius 6.-i Meghívás facsimilében közölt másolata 
mondja: «az egyesület pénzállapotjáról s eddigi munkálkodásairól, az ez 
évre kitéve volt jutalmak elitéltetéséről szóló jelentések, némelly pályairatok 
olvasása, s egy új jutalom tétel kihirdetése». 

18él-ben, Toldy Ferenc indítványára, ki a Társaságnak mindvégig él
tető lelke volt, ez «Magyar Szépirodalmi Intézet»-té alakul, s a tagok is részt
vesznek tevékenységében a maguk munkásságával. Havonként tart felolvasó 
Üléseket, de csak a közülések maradnak ezentúl is nyilvánosak. 1844-ben 
alapszabályai királyi megerősítésben is részesülvén, a Társaság «magányos 
egyesületből közintézet rangjába lépett». Ez alkalomból kéri fel a Társaság 
Vörösmarty Mihályt királyhimnuszának megírására. Ezek a Társaságnak iga
zán termékeny évei, melyekben a magyar irodalmi élet irányítása az Ő ke
zében van. Ekkor fedezi fel Arany Jánost és jutalmazza meg Tokját, ekkor 
indítja meg Népköltési gyűjteményéi és a Nemzeti könyvtári saját klasszi-
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kusaink kiadására, a Hellén könyvtárt az ókori klasszikusok költői és el
méleti müveinek lefordítására, a Szertani remekírókat az esztétika alapvető-
müveinek közrebocsátására és a Külföldi regéfíytárt a modern európai iro
dalom szamára. E szép igyekezeteknek a szabadságharc vet. véget. Az ab
szolutizmus alatt a Társaság élete kétségessé vált; csak 1860. május 2-án 
tudatta a helytartóság Eötvös József elnökkel, hogy a Társaság további fenn
maradását engedélyezi. Legnagyobb tette a társaságnak e korban Shake
speare müveinek lefordítása. Az első kötet 1864-ben, Shakespeare születésé
nek háromszázados fordulóján jelent meg. A másik nagy esemény Madách 
Ember tragédiájának felfedezése és kiadása volt 1861-ben. 

A Társaság harmadik korszaka a. nemzeti élet új fellendülésével 1866-
ban kezdődik és tart 1914-ig, amikor felváltják a «megpróbáltatás évei». Ma 
ismert szervezete voltakép ekkor alakul ki. Ekkor emelik fel a tagok számát 
ötvenre és teszik nyilvánossá a Társaság rendes üléseit is. Elnökei ebben 
a korban Eötvös József, Kemény Zsigmond, Toldy Ferenc, Lukács Móric,. 
Gyulai Pál, Beöthy Zsolt. 1877-ben megalakult a Petőfi-Társaság, a Kis-
faludy-Társaságéval azonos céllal. Bár személyi ellentétek hozták létre, 
Lukács Móric elnök melegen üdvözölte az új Társaságot: «Hadd induljon 
meg a verseny köztünk, melyben vesztes egyikünk sem lehet. Hiszen nem 
egymás ellen, hanem egymás mellett küzdünk a hazafias célú versenyben.» 
A Társaság életében e verseny nem látszott veszélyesnek, annál inkább szó
lalnak meg aggodalmas hangok 1908-tól a Nyugat megindulása és Ady Endre 
föllépése óta. Beöthy Zsolt, Berzeviczy Albert elnöki megnyitói, Vargha 
Gyula titkári jelentései az új iránytól féltik a magyar irodalom történeti 
folytonosságának megőrzését és • internacionalizmusától annak nemzeti irá
nyát. «Egy kétségbeesett, irányát, lelki egyensúlyát vesztett, az életet hab
zsoló élvezetben feledni igyekvő nemzedék kapva-kap Ady versein, éppen 
azért, mert benne látja minden eddigi ideáljainak megtagadóját. Amily mér
tékben fogja egy boldogabb nemzedék a maga lelki egyensúlyát visszanyerni,, 
oly mértékben fog visszatérni régi ideáljaihoz és fog elfordulni attól, aki 
azokat lerombolni segített.» (V. ö. 244. és 246. lap.) 

A forradalom lezajlása után, mely két tag kirekesztésével is járt (Ale
xander, Móricz), megenyhültek a kedélyek és mindkét félben közeledés mutat
kozott egymás felé. Épen Berzeviczy Albert kezdésére, kinek beszédeiből 
fentebbi idézetünk való, a Nyugat több tagja, élükön Babits Mihállyal be
vonult a Kisfaludy-Társaság tagjai közé. 

Ha végigtekintünk a Társaság munkáján az utóbbi hetven év alatt, el 
kell ismernünk, hogy nemzeti hivatását teljes mértékben betöltötte. Költő 
tagjainak egyéni munkásságát fel sem sorolhatjuk, csak azt említjük meg,, 
hogy Arany János Toldi szerelmét ebben a Társaságban mutattak be 1879* 
november 6-án. Emlékezzünk meg inkább kiadványairól, melyeknek száma 
megközelíti az ötszáz kötetet. A már említett gyűjtemények sorában nevez
zük itt meg a Kisfaludy-Társaság nemzeti könyvtárát és a Magyar népköl
tési gyűjtemény új folyamának immár 14 kötetre növekedett sorozatát, A 
kiadványok között oly vezető müvek vannak, mint Greguss Ágost: A bal
ladáról, Beöthy Zsolt: A tragikum, BánÓczi: Kisfaludy Károly élete, Pé-
terfy Jenő, Katona Lajos, Beöthy Zsolt, Baksay Sándor Összegyűjtött müvei* 
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Erdélyi János, Salamon Ferenc tanulmányai, Gyulai Pál: Katona és Bánk 
bánja, Ferenczi Zoltán : Petőfi életrajza. A Társaság pályázatán nyert jutalmat 
egyebek közt Beöthy Zsolttól A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban 
és Bayer Józseftől A nemzeti játékszín története. A műfordítás terén a Társaság 
adta először a magyar közönség kezébe a teljes Shakespeare-i, Moliére-t, So-
phoklest, Plautust és az ó- és újvilág számos klasszikus termékét — ilyenek 
Cervantes: Don Quijote, a spanyol dráma termékei, Ariosto Őrjöngő Lerántja., 
egy kétkötetes Anthologia a XIX. század francia lyrájából. Az ö figyelme 
irányult először az északi (svéd, norvég) és a keleti (Sáh Náme, hindu köl
tészet) irodalmak felé s ő terelte az érdeklődést az angol regényre. Sajnos 
a Társaság kiadói buzgalma újabban megfogyott, vagyonának pusztulása 
folytán. Hiszen másfélmilliónyi pénzvagyonának, közte alapítványainak 
értéke a pénzromlás következtében 120 pengőre csökkent! 

Ily eredmények láttára nyugodtan hozzájárulhatunk a Társaság törté
netéről írt jeles tanulmány végszavaihoz, hogy a Társaság történetében 
«a száz évnek határdombjáról visszatekintve a múltba, a magyar kultúrtörté
netnek, dicsekvés nélkül mondhatjuk, egyik dicsőséges fejezete tárul elénk!» 

ZLINSZKY ALADÁR. 

D o k t o r i é r t e k e z é s e k 1934— 3 5 - b e n . 

6. Koszterszitz Géza: A feddő költészet régi irodalmunkban. Budapest, 
1935. 8-r., 48 I. — A magyar feddő költészetet ismerteti 1711-ig. Irodalmunknak 
ezeket az emlékeit jól elkülöníti a szatírától és a paskillustól (ezek epikus 
költemények is lehetnek) s megállapítja, hogy a feddő költemény tiszta érzelmi 
líra. Az elhatárolt korig 48 ilyen költeményt tud, ezeket taglalja és gondos, 
időrendi bibliográfiába foglalja. Megállapítja, hogy a műfaj fénykora a XVI.— 
XVII. század volt, s hogy a versek eredetiek. Még ha igaza van is, foglalkoznia 
kellett volna a külföld hasonló költészetével (pl. Luther hatásával) és kortör
téneti jellemükkel. A magyar feddő költészet nem elszigetelt műfaj. —• Egyik
másik költeménynél új kormeghatározással próbálkozik. (Cantilena, Nincs 
becsületi a katonának..., Példabeszédben...) Apáti énekének korát 1514— 
1526-ra teszi. Azt hiszem, ha a Szilády-féle adatot elfogadjuk (IK. 1906. 253.), 
s a Cantilena szerzője azonos a bécsi egyetemen 1518-ban tanult Appathyval, 
akkor visszatérhetünk az 1520—1526. szűkebb időközre. (IK. 1906. 251. 1.) 

7. Harsányi Ilona: A XVII. és XVIII. század magyar költőnői. 
Budapest, 1935. 8-r., 48 1. — Az értekezés szerzője a régi magyar költő
nőket szedi sorba; új eredményekkel azonban nem szaporítja eddigi ismere
teinket. A Dóczi Hona nevéhez fűződő versről (Dézsi elfogadja szerzőségét 
RMKT. VIII. 449.) tudjuk, hogy 1567-böi való,. Dóczi Zsuzsannáról szerzőnk 
sem mondja bizonyosnak, hogy maga írta a verset, mégis azt itéli róla, hogy 
„férfiköltö kortársai sem vitték sokkal többre." Téves, hogy a Bártfai Énekes
könyv (1593) megjelent a RMKT. VIII. kötetében (1566—1577.) Petröczy Kata 
Szidónia költészetében Császár nyomán kétségbevonja a pietezmus hatását 
s Zrínyi helyett is (Balassán kívül) inkább Rimay nyomaira bukkan. A 

Irodalomtörténeti Közlemények. SLV1. 25 
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dolgozat második fele a Gvadányi Helikoni köréhez tartozó költönők 
csoportjával foglalkozik. 

8. Gzunya Miklós: Jókai töröktárgyú regényeinek forrásairól. Buda
pest, 1934. 8-r. 61 I. — A dolgozat Jókai töröktárgyú regényeit forrásaik 
szerint három csoportban tárgyalja. Nem jár töretlen utakon, nem is meríti 
ki tárgyát, de több új vonással szerzi meg. Az első csoportban Cserei és a 
két Bethlen körül kristályosodott regényeket vizsgálja s megállapítja ugyan, 
hogy a régebbi kutatás Cserei és Jókai több egyezésére nem mutatott rá; 
de mindössze két jelentéktelen részlettel tudja azt bővíteni. A Simplieissi-
musról és külön is a háromszáz özvegyasszony táncáról már előtte Í3 és 
több ízben volt szó. Ez az egész tárgykör ismeretlen a szerző előtt. Bántó 
az a megjegyzése, hogy a Fráter Györgyben „Jókai' a forrás-elhallgatás 
fogásával szakít s néhány helyen utal rájuk(!)." A regényírót semmi sem 
kötelezi történeti forrásainak megnevezésére, ha megteszi, csak az epikai 
hitel erősítése készteti rá. Kemény történetíró is volt, még sem nevezi meg 
forrásait. Több újat mond a Poujoulat—Decsi és a Szerémi—Istvánffy-csopor-
tokban. Azonban ezeknek a fejezeteknek is hasznára lett volna a nagyobb 
rendszeresség és jobb áttekinthetőség; az egész dolgozatnak pedig az irodalom
történetet jobban érdeklő feladata lett volna a hiányzó befejezés: hogyan 
alakítja Jókai képzelete az Összegyűjtött forrásanyagot művészi alkotássá.1 

9. Bartmann György: Torkos László. Budapest, 1934. 8-r., 97 1. — 
Élő költőink nesztoráról szól ez a derekasabb doktori értekezések közül való 
dolgozat. Torkos László költészete a klasszikus nemzeti hagyományokból 
fakadt. Sokoldalú megszólamlásaiban, amelyek közül a nagyon gyönge szín
müveken és kevéssé sikerült elbeszélő költeményeken, tárcákon túl lírájával 
ért el sikereket, félszázadon át megmaradt ezen a talajon. Verseiben sok 
hangulat van, technikája mesterére, Aranyra vall. Nagyobb visszhangot kel
tettek verstani tanulmányai, Arany Jánossal és Négyesyvel együtt az alap
vetés érdeme hozzá fűződik. Bartmann alapos részletességgel, szakértelemmel 
és körültekintéssel ismerteti ezeket, kitér fordításaira is (a kéziratban marad
takat is alkalma volt tanulmányozni) s jó bibliográfiát ad. Költőjét nem 
becsüli túl, amit ír, minden elfogadható és használható. Becsületes, komoly 
munkát végzett. 

KEREKES EMIL 

1 V. ö. még Bajka László megállapítását, ennek a füzetnek 295. 
lapján. Szerk. 


