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kisebbített két Kisfaludyt, az érdemtelenül feledett Batsányit és a'Toídy
gyűjteményéből kimaradt Fazekast emlitsük. Klasszicizmusunk nagyjainak
bemutatása — üzleti szűkkeblűség miatt — sajnos, nem sikerülhetett ilyen jól,
s a XX, század költőiről is, akik közül csak Ady jelenhetett meg nagyságához
mért terjedelemben, teljesebb képet fog adni majd eg^y nagyobb messze
ségből visszatekintő gyűjtemény. Az alkotó egyéniség nagysága mellett a
formai szépség, teltség vagy érdekesség is szerepel mint az értékelés mér
téke. Horváth János a formák nagy értője a nélkül, hogy formalista lenne.
Nagyra értékli a tiszta, befejezett alkotásokat, a klasszikus esztétika «belső
idomát», de kitűnő érzékkel tudja kiemelni a részletszépségeket is. A nagy
epikai kompozíciókból kiválasztott szemelvények — különösen a Vörösmartyrészletek — tanúbizonyságai biztos tapintásának:
Az a végső, átfogó érték-szempont azonban, ami történelmi, egyéni,
tárgyi és formai értéket összefoglal, Horváth János mély és tiszta humani
tásából fakad. Türelem jellemzi ezt az emberséget, alkalmazkodó, beleélő
megértés s valami férfiasan gyengéd fogékonyság minden iránt, ami tiszta
emberi megnyilatkozás. Újabban egyre hajlamosabbak lettünk arra, hogy
költészetünk múltjából is elsősorban a magyar sorsérzés szenvedő, borús
árnyait idézzük fel, a Magyar versek könyvében ismét megszólalnak vidám
ságunk, életörömünk dalai, sőt egy, sajnos, nagyon is elfeledett magyar ked.élyszinnek, a kedves «nyájasságnak» hangjai is. Az ember megnyilatkozá
sában keressük tehát a legmélyebb értékeket, a lélekben, «mely lélek sze
rint kíván szólni olvasójához, mint magához hasonló emberhez, magyarhoz,
stílus és divat különbözőségei ellenére, esetleg évszázadok messzeségein át».
Ez a mély és ősi magyar humánum az, ami olyan nagy nemzetnevelő,
érteket kölcsönöz ennek a régen nélkülözött antológiának.
KERESZTÜRY DEZSŐ.

Griovanni Hankiss: Storia della letteratura ungherese, tradotta da
Füippo F aber. Torino, Paravia, é. n. 8-r. 356 I.
Aki külföldi közönség számára ír magyar irodalomtörténetet, bizonyára
azt a hármas célt tűzi ki maga elé, hogy világos képet nyújtson tárgyáról,
kiemelje azokat az elemeket, melyek az illető nemzet érdeklődésére külö
nösen számot tartanak, és hogy felfogásban, megírásban alkalmazkodjék ol
vasóinak .ízléséhez. Bocsássuk mindjárt előre, hogy Hankiss János, aki a
külföldi magyar kultúrpropaganda egyik legrégibb és új kezdeményezésekben
gazdag harcosa, ennek a három feltételnek derekasan igyekezett megfelelni.
Ha mégis minden ponton bizonyos fenntartással kell élnünk, az semmikép
gem kisebbíti a könyv egészének az értékét.
A kép világosságának szempontjából Hankiss irodalomtörténetének
legsikerültebb része kétségtelenül a XIX. század. Nagyon világos képét kapjuk
itt a Petőfi—Arany nemzeti realizmusának, a regényírás első virágkorának, a
magyar népszínmű fejlődésének Szigligetitől Kodály Háry Jánosáig. A rész
letek jól kiegyensúlyozottan vannak együvé szerkesztve, az összefüggések
helyesen hangsúlyozva, az előadás1 hangja pedig általában az a folyamatos
<és tárgyilagos hang, melyre az ilyen munkában szükség van. A szerző ezt
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a helyes módszert azonban nem alkalmazza következetesen könyvében.
A XVIII. század tárgyalását novellisztikus beállítottságú arcképekre tagolja/
mint ezt a fejezetcímek is bizonyítják : «A poéta, aki tollából akar megélni»
(Csokonai), «A sorsüldözött, aki megindítja az irodalmi életet» (Kazinczy),
«A nagy nemzeti ügyek prókátora» (Kölcsey) stb. Az előző kor meg épen
gyakran válik — Balassa és Zrinyi arcképét kivéve — íróknak és könyvek
nek irányelveket nélkülöző nomenklatúrájává, míg az újabb irodalomra
vonatkozó fejezet, a szerző saját bevallása szerint, megelégszik a gyors
filmbeszámoló szerepével s nem szervesen vezeti tovább a korábbi fejte
getéseket.
A módszer egyenetlensége a részletekben is megnyilvánul. így példauï
jó lett volna az eredet kérdését nem a kelet és nyugat szembeállításának
a közhelyével elintézni (6—7. 1.), viszont a nemzetiségi kérdés rövid történeti
beállítása okvetlenül ajánlatos lett volna ott, ahol Dugonics vagy Petőfi
szláv eredetéről és a magyarság asszimiláló erejéről esik ismét csak
kissé novellisztikus stílusban. Egyáltalán tévedés azt hinni, hogy bizo
nyos kalotaszegi hímzéses (5. 1.), «idegenforgalmi» beállítás hasznára válnék
egy kultúrpropagandánkat külföldön szolgáló tudományos munkának. Olaszok
számára írott irodalomtörténetet elhibázott dolog egy Haza és szépség
című fejezettel kezdeni,és kijelenteni, hogy az egész magyar irodalomban
egyetlen, a Hungária-asszony iránt érzett szerelem húzódik végig. Az érdeklödéskeltésnek sincsen okvetlenül arra szüksége, hogy egy féllapon öszszehalmozza a rovásírást, cserkészetet, a keletiek fürdőkultuszát és a totemizmust (8. 1.), vagy hogy Jókai Uj földesurával kapcsolatban egyszerre
csak azt kezdje magyarázni, hogy Trianon után az utódállamokban a hó
dítók tanulnak magyarul (?), hogy a diplomaták,- ha Budapestet el kell
hagyniuk, titkos könnyet törölnek le, «rara come una perla», a háború
alatt pedig francia és angol nevelönők békésen élvezhették Molière-t és
Shakespeare-t a Nemzetiben (24. 1.). Azt sem értjük nagyon, hogy a XVI.
századi Sztárai megértéséhez (36—38) mire kell Prohászkát, a klerikálizmus
hiányának kérdését és azt emlegetni, hogy nálunk a pap népszerűbb mint
másutt. Akarja tudni a szerző, mi az olasz olvasó véleménye a tudományos
tárgyalás ily felhígításáról? A tekintélyes Rassegna Italiana 1937 márciusi,
számának könyvszemléjében (223. 1') Salvatora Rosati, nem ismérvé,
félre egyébként Han kiss fáradozásának értékeit, így ír: «Jellemző s nem ép
kívánatos minden magyar ember által írott irodalomtörténetben (a kritikus
Császár Elemér pompás kis összefoglalását,- mely a Corvina 1924-i évfo
lyamában és külön füzetben is megjelent, bizonyára nem ismeri), hogy ott
is, ahol legkevésbbé volna szükség rá, folytonos kitéréseket iktatnak a tár
sadalmi és politikai életről... Ez a kétségbeejtő politikai mánia található
meg jórészt H. könyvének lapjain i s . . . » Sőt a szerző hazafias jószándékával a bíráló bizalmatlanságát váltotta ki teljesen helytálló értékeléseivel
szemben is, s ez annál is inkább érthető, mert az efféle nagyon általános ki
jelentések sem szolgálnak bizalomkeltésre : A középkori magyar költészet «feje
delmi palota» volt, melyet a tatárok és az írásbeliség hiánya pusztítottak
el (25. 1.), vagy «Nincsen lendületesebb, merészebb drámába oltott történet
filozófia, mint a Madáché,' semmi sem világosabb, tisztább, logikusabb ennél
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a hasonlíthatatlan (gótikus) ablakoktól besugárzott világnál» (252). Pedig
velük szemben Hankiss könyvének ereje ép az irodalmi művek bő tartalmi
ismertetésében s a tömör méltánylásokban rejlik. Ha a XIX. század tár
gyalásánál alkalmazott módszert vezette volna végig következetesen, s ha
nem kísértette volna őt közben-közben egyrészt a publicisztikai beállítás,
a novellisztikus színezés, a minden nevet felölelés szelleme, másrészt nem
bíbelődnék olykor-olykor módszertani műhely-kérdésekkel (7., 71., 129., 325.
1.}, könyve még egységesebb és áttekinthetőbb lenne. A fordító azonban
úgylátszik határozottan publicista-novellisztikus irányba rontott a szövegen,
mert nem tartom valószínűnek, hogy Hankiss János leírta volna, hogy
Csokonai neveléséről — akinek különben «aranyszíve» volt — apja «derék
Figaro módjára» gondoskodott (97), vagy hogy ilyesmiket mondana: «A
magyar nyelv és költészet nagyszerű lendületének szüksége volt olyan haj
lékony és művészien kifaragott ugródeszkára, mint a latin nyelv» (72). «A
naiv népek képzelete, mint éhes vadállat foga, úgy ragadta meg a hallot
takat». Ezekhez járulnak a fordító ilyesfajta tréfás kifejezésbeli pongyola
ságai : «Kukorica Jánost azért nevezik így, mert a romantikus szokás szerint
szülei ismeretlenek és Isten napja alatt a kukoricásban találták» (168)?
«Petőfi teljesen lerombolta a magyar lélek külső korlátait» (182), «Petőfi
után azt hinné az ember, hogy a magyar jellemet nem lehet többé tökéle
tesíteni és növelni... Arany János bizonyos tekintetben a lehetetlent vitte
végbe...» (183), «míg a magyar költők Petőfiig nemes születésűek voltak,
ő egy kocsmárossá lett hentes és egy szegény cseléd gyermeke» (161).
Mégis csak jó lett volna egy az olasz tudományos stílussal ismerős irodalom
történésszel átnézetni a fordítást!
S ha már a részleteknéltartunk, olyan könyvben, melyben a Csokonai
csikóbőrös kulacsához írott szerelmi dalának egy egész szakasza helyet
talál, a Hymnushó\ is jó lenne többet idézni két verssornál. (100., 115: I.)
A versidézetek fordítóinak nevét vagy mindenütt vagy sehol sem kellene
kitenni. Jókai 11 nuovo po$sidenteiérö\ szólva, (Az uj földesúr, 239. 1.) jó
lenne megemlíteni, hogy az nem ezen, han^m 21 faso.no della terra ma
giara címen olvasható olaszul. A könyv végére iktatott bibliográfiából is
hiányzik sok mással együtt ez az adat. Hogy csak úgy hirtelen, «kapásból»
egészítsem ki : Edoardo Bolla, Liricke di A. Petőfi. Trieste, 1880. (Cassone
sem fordított volna egyebet, mint a János vitézt"?) Vincenzo Gelletich, /.
pagani. Fiume, 1908; S. Gigante, La rótta di Zalano, Fiume, 1911; G.
Sirola, Amore e dolore di terra magiara, Firenze, 1932 ; u. a. Michèle Babits,
il poéta deli' Ungheria mutilata. Ateneo Veneto, 1935. stb. A bibliográfiát
összeállító Márffy Oszkár — ha már nem is szól a fiumei fordítók példás
buzgalmáról — megemlíthette volna, hogy nincsen szándékában teljes öszszeállítást adni és megjelölhette volna, hogy milyen elv alapján ejtette meg
a kiválasztást.
Ami, a második szempontot illeti, Hankiss általában jól kiemeli az
olasz irodalmi hatás kérdését, így Balassánál, a XVI. századi széphistóriákban. Zrínyinél, Faludinál, Csokonainál, Kisfaludy Sándornál, el nem felejtve
Petőfinek a szicíliai forradalomra és Aranynak Danteról írott költeményét
sem (208—209. 1.) Egyes kisebb kiaknázatlanul maradt részletek: F. Mar-
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sigü szerepe a rovásírás emlékének, megőrzésében, a középkori krónikák
Attila-legendájának a pannóniai római tömőkhöz való füződése,. a Kóma
eszme Sz. István intelmeiben, a Jókai-kódex olasz franciskánus eredete,
Hess András első budai nyomdájának Rómából beszármazása, Kazinczy hü
Petrarca-szonettjei, Pázmány ellenreformátori munkálkodásának olasz-gráci
gyökerei, Debreceni Márton Kióvi csatájának Tasso-utánzása. Főleg azon
ban az olasz humanizmus magyarországi hatásának kellő méltánylása
hiányzik a könyvből. Az Anjouk alatt meginduló és Zsigmond alatt már
bontakozó humanizmus előkészítő korszakát szeretné az olasz irodalomtör
ténész ábrázolva látni, s azután a humanizmus népnyelvüvé-fordulását, az
olasz és német forrás keveredését, majd a latin irodalmi műveltség folyto
nosságát Berzsenyiig és Vörösmartyig. Hankiss tárgyalásában a humanizmug
Mátyás korára szorítkozik s még ezen a ponton is ez az olasz irodalom
tudományt különösen érdeklő kérdés mostoha elbánásban részesült.
Végül, hogyan igyekszik a szerző közelebb hozni a magyar írókat és
müveiket az olasz olvasó lelkéhez ? Újból hangsúlyozom, hogy ez ott sike
rült legjobban, ahol egyszerűen és világosan adja elő a tényeket, kiaknázva
olykor az olasz irodalom nagyjaival (Petrarca, Ariosto, Tasso) fennálló jel
lembeli analógiákat. Az sem baj, hogy Hankiss mint francia irodalomtör
ténész sokszor igyekszik francia példával megvilágosítani fejtegetéseit. Csak
olykor az összehasonlítások erőltetettek. Balassát aligha magyarázza a Vil
lonhoz hasonlítás (49), Mikest sem az, ha «új Joinville»-nek nevezem, aki
«egy új Sz. Lajos életét örökíti meg, de a krónika szárazsága nélkül» s
ha azután Montaigne és Mme. de Sévigné nevét említem a Törökországi le
velekkel kapcsolatban. Erőltetett az Ember tragédiájának kifejezési tökélyét
is a «Heredia által dicsért szicíliai ezüstérmek veretének tisztaságához»
hasonlítani.
Ismétlem azonban, hogy a kiemelt előnyök mellett, mindez csak részlet
— a jó névmutatóval ellátott 350 oldalas kötet érdeméből mit sem von le.
Hiszen ne feledjük, hogy Császár Elemér munkája óta az első olasz nyelven
megjelent magyar irodalomtörténetről van szó.
KOLTAY-KASTNER JENŐ.

Jean Hankiss:
Défense et illustration de la littérature. Paris,
Sagittaire, 1936. 8-r. 204 1.
A csinosan kiállított kötet Hankiss János 11 irodalomelméleti vonat
kozású dolgozatát foglalja össze. Magyarul mindegyik tanulmány megjelent
már, hat közülük abban az Irodalomszemlélet c. kötetben, amellyel annak
idején részletesebben is foglalkozott az IK. (1934. 204—206 1.) Az azóta
készült dolgozatok nem módosítják, de részletesebben kifejtik s több oldalról
megvilágítják a szerző kétségkívül helytálló alaptételét: «élet és irodalom
állandó, szoros kapcsolatban van egymással, a műveltség, a világnézet, a
művészi alkotókedv minden megnyilvánulása, sőt az élet minden vonatkozása
valamiképen az irodalom befolyása alatt áll». A francianyelvü kötet
bizonyos belső rend szerint fűzi össze a tanulmányokat : az irodalomtörténet
és a kritika válságának ismertetése után a realizmus kríziséről esik szó,
azután arról, hogy indul a lírai költő felfedező útra a lélek titkai

