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Császár Elemér: Ányos Pál (1756—1784). Budapest, 1912. 
255 1. A Magyar Történelmi Társu la t kiadása. Athenaeum-nyomda. [Magyar 
Történeti Életrajzok. XXVIII. évf. 1—3. füz.] 

Irodalomtörténeti monografia-irodalmunk mindinkább teljesebb lesz ; 
legnemzetibb tudományunknak, a magyar irodalomtörténetnek föltörekvő, 
erős szellemére vall az a gazdagság, melyre ezen a téren 1864, Gyulai 
Pál Vörösmarty-biografiájának megjelenése óta, tehá t nem is egészen 50 
év alatt ju to t tunk. Ebben a nagy gazdagságunkban s közelgő teljességünk-
ben .megengedhetjük már magunknak azt a fényűzést is, hogy egy-egy 
kiválóbb í rónkkal ne is egy, h a n e m négy-öt irodalomtörténeti monograf ia 
i s foglalkozzék, melyek egymást kiegészítve, esetleg egymással polemizálva, 
előkészítik a végleges ítéletek megformulázását s összefoglalását. Ezek közé 
a sokszoros érdeklődés tárgyává let t írók közé tartozik a XVII I . századi 
franciás iskolának korán elhalt legtehetségesebb poétája : Ányos Pá l is. 
Nem kevesebb, m i n t nyolc behatóbb tanulmány, illetőleg monografia fog-
lalkozott vele az elmúlt 40 év alatt , de azért mégis szükséges volt az 
összes, még sok esetben vitás kérdéseket tisztázni, mintegy lezárni s egy 
végleges, t a r t a lmi és formai tekintetben értékes, Ányos jelentőségéhez 
méltó irodalomtörténeti élet- és jel lemrajzban összefoglalni. A fórumot a 
Magyar Történeti Életrajzoknak immár 28-ik évfolyamát élő nagyér tékű 
vállalata szolgáltatta, a m u n k á r a pedig bizonyára Császár E lemér volt a 
legalkalmasabb, nemcsak nagy irodalomtörténeti iskolázottságánál, hanem 
sok egyéb kedvező körülmény szerencsés találkozásánál fogva is. E r r e való 
hivatottságának elemei a következő momentumokból alakultak k i : Császár 
Elemér filologiai és irodalomtörténetírói pályájának kezdetétől fogva a 
XVIII . század második felének specialistája, k i erre tudatosan készült is, 
kinek e körből mintegy 20 t anu lmánya és könyve jelent meg s kinek öt 
óv óta való egyetemi előadásai is mind e körből valók. Ez természetesen 
föltétlenül megbízhatóvá teszi e korbeli ismereteit , de bizonyára tökéle-
tessé fejlesztette erre a korra vonatkozó kuta tása i módszerének és eszkö-
zeinek s ebből kifolyólag judic iumának biztosságát. Császár Elemérnek e 
tanulmányai közben sok a lkalma volt mostani tárgyával kapcsolatos dol-
gokat vizsgálni és fejtegetni : először monográfiát írt Verseghyről, k i barátja 
volt Ányosnak és szintén pálos-rendű szerzetes, életének tör ténete tehát 
részben korrelát Ányosóval ; részletesen foglalkozott a Pálos-rend feloszlatá-
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sániik történetével, arni Ányos életének már nem eseménye ugyan, de vele 
mégis kapcsolatos ; foglalkozott a franciások iskolájával, melyhez Ányos 
is tartozott, illetőleg ez iskola legkiválóbb emberével, Bessenyeivel, k inek 
szintén előkelő szerepe van Ányos életében és fejlődésében ; mint a m a is 
virágzó Ányos-családnak majdnem negyedszázad óta barát ja , hozzáférhetett 
mindazon Ányos Pálra vonatkozó forrásokhoz, melyeket más előtt t a l án 
elzárt volna akár a család tartózkodása, akár az a körülmény, hogy m á s 
»alaki esetleg nem tudta volna, kihez forduljon a még ismeretlen adatok 
kiderítése céljából ; ellenben Császár Elemér első kézből megkaphatot t 
mindent, mikor az esztergári családi levéltár minden fönntartás nélkül 
megnyílt előtte ; alkalma lévén épen az Ányos-családnál sokszor megfor-
dulnia, a dunántúli Ányos-vonatkozású helyek és emlékek ismerete is se-
gíthette őt munkájában. Legfontosabb körülmény azonban az, hogy Császár 
Elemér 1907-ben egy teljes tudományos Ányos-kiadást rendezett sajtó alá 
a Bégi Magyar Könyvtár c. vállalatban, mely bevezetésével és tudományos 
apparátusával a legtermészetesebb és legbiztosabb, az előbb említett m u n -
kálatoknál is módszeresebb és értékesebb prolegomenonként szolgált egy 
megírandó becsületes és derék Ányos-monografiához s mely leginkább 
bizonyítja Császár Elemér irodalomtörténeti munkásságának komolyságát 
s szaktekintélyét a XVIII . század irodalomtörténetére vonatkozólag. 

Tudománytörténeti szempontból is érdekes az, hogy min t okult Császár 
Elemér egy előbbi nagy munkája tapasztalatain. Verseghy-monografiáját 
előbb írta meg s csak azután készítette el Verseghy-kiadását ; akkor lát-
ha t ta meg, hogy a megfordított sorrend az igazi s azér t Ányosnál már ezt 
az értékesebb sorrendet követte. 

Császár Elemér munkásságának mindezen szinte apriorisztikus saját-
ságainál fogva az előttünk fekvő Anyos-életrajz valóban értékes gyarapo-
dása monografia-irodalmunknak. Erős judiciummal, nagy szorgalommal, 
végtelen körültekintéssel, pontos utánjárással , szóval óriási külső és belső 
apparatussal készült, melyet bőséges és érdekes jegyzetei igazolnak. Ezek-
ből látni, hogy az Ányosra vonatkozó irodalmi termékeknek vagy csak 
egyszerű följegyzéseknek legkisebb morzsája sem kerül te el a figyelmét. 
Nem röstelt u tána já rn i semminek ; kuta to t t mindenütt , ahol reménye volt 
bármi csekély anyagot lelni s szerencsés keze és leleménye valóban sok 
érdekes dologhoz ju t ta t ta ; mozgósított mindenkit célja érdekében ; utazott, 
ha kellett, elment pl. a lepsényi temetőbe is, hogy a költő atyjának szü-
letési és halálozási adataira vonatkozólag a sírkő feliratáról, tehát epigrafikus 
úton, első forrásból merítsen. 

Ennélfogva természetesen sok ú j adatot is tud, n e m épen lényegte-
leneket. H a Ányosról eddig alkotott képünket talán n e m is változtatja meg 
ezekkel, de tisztábbá, világosabbá teszi a képet azáltal, hogy bővíti ú j vo-
násokkal. Számos helytelen adatot rektifikál jegyzeteiben pl . Ányos anyai 
nagyatyjának nevét (20. 1.), a költő rokonságának, különösen nővéreinek 
viszonyát (21. 1.), Ányos primiciájának dá tumát (114. 1.), az Ányos állító-
lagos erkölcsi lazaságáról szóló felfogást (121. 1.), Ányos Felsőelefántra 
tör tént áthelyezésének történetét (138. 1.) stb. A jegyzetekben azonkívül 
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rendkívül sok becses kritikai anyag is foglaltatik különböző Ányos-kérdé-
sekre pl. Esz tergár leírására (26. 1.), Koltainak Ányos makacsságáról szóló 
föltevésére (30. 1.), Ányosnak a pálos-szerzetbe lépésére és ennek okaira 
(38. 1.) stb. vonatkozólag. Jegyzeteiben közben mellesleg tisztáz egy-egy 
távolabb álló vi tás kérdést is, pl. Virág Benedek szerzetbelépésének idő-
pontját (45. 1.) stb. 

Biztos fegyverzetében n e m is tért k i szerzőnk a problémák elől, 
melyek pedig Ányos életének és fejlődésének ra jzáná l elég sűrűn fordultak 
elő mindeddig, mig végleges megoldás alá n e m kerültek. Sorra szembe-
nézett a problémákkal, s h a n e m lel is ú j adatokat tisztázásukra, mód-
szeres eljárással, helyes disztinkciókkal, okos beállítással, ú j szempontok 
fölállításával megoldja őket, így pl. Ányos szerzetesi pályára lépésének 
történeténél (38. 1.). I lyenkor keményen érvel, élénken és kímélet lenül 
polemizál is, h a kell, pl. az Ányos szerelmének természetére és jellegére 
vonatkozó fölfogások t isztázásánál (116. s kk. 1.). Néha ez aztán alkalmat 
ad neki becses módszertani megjegyzésekre is, pl. a természetes magya-
rázatok ér tékének apotheosisára (40. 1.) vagy a Mészáros Ignác Kart igám-
jának értékelésekor támadó módszertani gondolatokra (78.1.). 

Emel le t t mindig t isztán tar t ja szemhatárát , világosan is lát ; objek-
tiv tör ténet í ró (egyébként a történetíró feladatának természetére ő maga 
is többször uta l : 40. és 240. 1.) ; objektivitását legvilágosabban bizonyítja 
az, hogy bár nagy szeretettel szól hőséről, azér t a kegyelet még sem hall-
gattat el vele semmit sem, pl. az Ányos-család állítólagos ősnemesi ere-
detének vizsgálatánál (12. 1.) vagy a család történelmi szereplésének ösz-
szefoglaló tárgyalásánál s értekelésénél (13.1.). Egyet lenegy helyen bénítja 
meg kissé a kegyelet a ku ta tó kérlelhetetlen, mindent tisztázó eljárását, 
Ányos halál thozó sebének, szóval betegségének tárgyalásánál (221.1.). 

Szerzőnk egyéb eddigi müveinek is sajátossága volt, de ebben a 
könyvében még inkább érvényesül a sokoldalú ismereteiből, széles látó-
köréből, egyetemes irodalmi műveltségéből és filozófiai képzettségéből eredő 
becses asszociációk beleszövése, melyeknek az a szerepe, m i n t az eposz 
főcselekvényébe beleszőtt, művészileg ható, változatosságot okozó s mégis 
szervesen beilleszkedő epizódoké. Az Ányos-életrajzba beszőtt asszociációk 
vagy i rodalmi eredetű analógiák és vonatkozások, pl. Toldi György és 
Miklós példája (22. 1.) vagy irodalomtörténetiek, mint pl. a Balassa ós 
Petőfi szerelmi költészetére (123. 1.), Csokonai szerelmére (130. 1.), Vörös-
marty Fó t i dalára (113. 1.), Mikes magányosságára (145. 1.), Szkhárosi 
Horváth András keserű hang já ra (184. 1.), stb. vonatkozó analógiák. Néha 
egy-egy egész kis érdekes fejtegetés kerü l k i az asszociációkból, pl. a 
szülőföldi szeretetből fakadó költői mot ívumok kifejlődésének története 
(26. 1.), a barát i érzés kultuszának irodalmi vonatkozásairól szóló részlet 
(108. 1.), a szentimentális érzések irodalmi motívumainak irodalomtörté-
neti elmélete (154. s kk. 1.), vagy az a pompás kis, valóban művészi ér-
tékű jellemrajz, mely Bessenyei írói karakteréről szól (87—88. 1.). Ilyen-
félék még Ányos egyetemi tanulmányai értékének analízise (49. s kk. 1.), 
Ányosnak a franciásokkal s a Hazafiúi Magyar Társaság tagjaival való 
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barát i viszonyáról szóló részlet (92. s kk. 1.), a pap ós író hivatása közt 
rejlő ellentét értékelése (146. 1.). 

De sokoldalú ismereteiből származó asszociációi sokszor döntő érvet 
is szolgáltatnak egy-egy problematikus kérdés tisztázásánál, min t mikor 
pl. gyermek-pszichologiai motívumokat használ föl érvül egy anekdota 
elbírálásánál, mellyel némelyek magyarázni akar ták Ányosnak a szerze-
tesi pályára lépését (39. 1.) 

Egyetemes irodalomtörténeti ismereteinek s az ezek segedelmével 
meglátot t analógiáknak alkalmazása az összehasonlító módszer eredményei-
nek sikeres fölhasználását s így e módszer teljes diadalát muta t ják be 
ebben az életrajzban is. 

I lyen módon szerzőnk óriási nagy anyagot dolgoz bele művébe anél-
kül, hogy fárasztóvá válnék. Amellett Ányos életének és munkásságának 
egyes fejezetei jelentőségükhöz képest elég arányosan vannak feldolgozva. 
Csak egy helynél vetődik fel a kétely, arányos-e a szerző anyagelosztása. 
Kérdezhetnők t. i., nem túlságosan nagy-e az Ányos Pál őseire s elődeire 
vonatkozó rész, [mely 11 nyomtatot t lapot tölt be. Az életrajz hősének 
praehistóriájára vonatkozó ilyen pazarló eljárásnak újabban divata van. 
Az első magyar irodalomtörténeti biográfiában, Gyulai Pál Vörösmarty-
életrajzában, 1864-ben még szó sincs i lyesmiről; Gyulai Pál második 
ilyenfajta könyvében, a Katona József-monografiában, 1882-ben m á r van 
nyoma az ős-keresésnek, az irodalomtörténeti monográfiák ősz atyames-
tere azonban igen mértékletes volt e tekintetben : szól ugyan röviden 
Katona József őseiről, de ez inkább csak díszítés volt könyvében, min t a 
műnek integráns és jelentős része. Ferenczi Zoltán Petőfi-életrajza m á r 
részletesebben adja Petőfi apai, anyai őseinek történetét s talán épen 
ennek az adatok végtelen gazdagságában dúskáló műnek példája indí tot ta 
meg irodalomtörténeti biografikus i rodalmunkban ennek az eljárásnak 
divatát, melyet Császár Elemér könyvében is megtalálunk. De ha a divata 
meg van is ez eljárásnak, van-e annyi jellemző ereje és annyi súlya, m i n t 
a mennyi fáradsággal já r az anyag összehordása. H a az ősöktől való lelki 
átöröklés eredményei minden egyes esetben tótelszerűen vagy matematikai 
pontossággal volnának kimutathatók vagy csak annyi ra is, mint a Goethe 
híres versében kimondott öröklési elvek, akkor értenők s méltányolnók a 
biográfiákban ezt a prehis tor ikus elemet. De mikor Goethe maga is így 
szólt : 

Vom Vater hab ich die Statur, 
Des Lebens ernstes Führen, 
Von Mütterchen die F rohna tu r 
Und Lust zu fabulieren. 
Urahnherr war der Schönsten hold, 
Das spukt so hin und wieder, 
Urahnfrau liebte Schmuck und Gold, 
Das zuckt wohl durch die Glieder. 
Sind nur die Elemente nicht 
Aus dem Complex zu trennen, 
Was ist denn an dem ganzen Wicht 
Original zu nennen ? 
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Ő maga sem vette komolyan összes konzekvenciáiban az átöröklés 
theoriá já t s ezzel a szelid humorra l a priori elejét vette annak, hogy túl-
ságosan nagy jelentőséget tu la jdoní tsunk az ősök történetének, mondjuk 
pl. egy költő munkásságának megértésénél . 

Egyébként Császár Elemér monográf iájának jelességeihez hozzájárul 
az a kerekdedség is, melyet a m ű szerkezetében észlelhetünk, mikor igen 
ügyes külső keretbe állítja bele elrendezett anyagát . A keret első felét a 
ki indulás adja, ahol az utókor, az utóbbi 40 esztendő Ányos-irodalmát s 
annak jellemzését adja , mintegy ennek hiányaiban keresvén saját vállal-
kozásának létjogát ; a keret második feléül a m ű befejezése szolgál, hol 
Ányos saját korának, illetőleg az őt közvetlenül követő korszaknak Ányos-
kultuszával foglalkozik. 

Hozzájárul a könyv értékéhez egyrészt az a filologiai pontosság, az a 
szorgos akribia is, mellyel pl. még a könyvbe illusztrációval fölvett fac-
similéket sem akar j a puszta cifra-papirosnak hagyni , hanem a «Hason-
mások szövege» c. függelék segedelmével ezeket is igazi szemlélhető erővel 
ruházza föl ; továbbá a szép, néha szinte hangulatos illusztrációk, melyek 
nemcsak szemléltetnek, de gyönyörködtetnek is, így különösen egy-két ere-
deti tájkép-részlet. Általában sok a könyvben az egészen új, még sehol föl 
nem használt i l lusztrativ-anyag. Az illusztrációk nem erőltetett jellegűek ; 
mindig találók, vagyis valóban a szöveget illusztrálják, nemcsak épen a 
könyvet, mint ahogy ez akárhány ilyenfajta műné l előfordulni szokott. 

Szerzőnk könyve legelején röviden ismertet i és értékeli az Ányosra 
vonatkozó eddigi életrajzi i rodalmat s termékeit két csoportra osztja. 
Egyesek csak Bacsányi 1798. évi adatait színezték ki, s kétségtelenül 
hatásosabbá tet ték az anyagot, de kevésbbé valóvá is, mások száraz, puszta 
de részletesebb életrajzot adtak. H a Császár Elemér könyvét is besorozzuk 
ez Ányos-könyvek közé, mit t ehe tnénk hozzá a Császár-adta jellemzéshez ? 
Felelet : egyiket sem s mégis mindakettőt . Könyve nemcsak adatokban 
gazdag, végtelenül tudós könyv, de színes, kellemes olvasmány is. Ha e 
tekintetben n e m éri is el pl. Gyulai Pál Vörösmarty életrajzának magas , 
szépprózai értékét, sok helyütt mégis valóban hangulatos, szinte szépprózai 
elbeszéléssé válik, pl. azon küzdelem rajzolásánál, melyet a költő a ty ja az 
ősi birtokokért folytatott (15. s kk . 1Л 

S ha figyelembe vesszük e sok derék sajátosság mellett, hogy a könyv 
fejtegetéseinek van egy ma jdan tétel gyanánt forgalomba kerülő értékes 
végső ítélete is, az, mely Ányos költészetének értékelésében fölhasználva 
a régi «poeta non fit, sed nascitur» szövegű mondásnak mély értelmét, 
Ányost először állítja be, m i n t az irodalmi felújulás első felének egyetlen 
Istentől fölkent poétáját, akkor semmiképen sem tart juk fölöslegesnek ezt 
az újat is mondó ú j Ányos-biografiát, hanem megállapítjuk azt, hogy 
Császár E lemér könyve a Magyar Történeti Életrajzok újabb kötetei között 
egyike a tudományos és művészi szempontból egyaránt legértékesebbeknek, 
mely föltétlenül kiváló nyeresége irodalomtörténeti tudományosságunknak. 

Kár, hogy értelemzavaró sajtóhibái vannak (28., 35., 73., 82. 1.) 
G Y U L A I ÁGOST. 
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Dobóczki Pál : Népies alakok az irodalomban a népies 
i r á n y e lő t t . Budapest , 1912. 46 1. Németh József könyvkereskedése. 

Meglepő olvasottságról tanúskodó dolgozat. Az irodalmunkban 1772 
ós 1843 (a Szökött Katona megjelenési éve) között jelentkező népies tipu-
sokat tárgyalja külön-külön, kronologiai sorrendben. Figyelembe vett 
t ipusai a következők : a paraszt m i n t cseléd, min t inas, mint urának torz-
képe, kertész, kocsis, jobbágy, falurossza ; a puszta népe : és pedig a be tyár , 
csikós, juhász, kanász külön-külön ; a különféle hazugok : az ostoba fa-
jankó, a falu bolondja ; a kupaktanács, a nótárius, az öreg bíró, törvény-
bíró, esküdt, kisbíró, kántor, rektor ; a mesterségek képviselői, ú g y m i n t : 
a csapláros, a boltos, az ezermester, a czizmadia, a molnár, a koldus, a 
szökött katona, a verbunkos, a diák, a garabonciás diák ; a népies nőala-
kok : a nyelves asszony, a bőbeszédű asszony, az á r t a t l an falusi leány, a 
részeg asszony, az ú rha tnám parasztasszony, a Kádár Kata-tipus, a hű , a 
hűt len szerelmes parasztnő ; s végül az idegenajkú t ípusok közül a n é m e t 
és a tót s számos kiegészítő adalék a cigánytipusról Fleischmann Gyula 
értekezéséhez (1912). Az egész füze t tulajdonkép egy értékes adat tömeg, 
mely a típusok címszavai alá szinte szótári szárazsággal sorakozik. A n a g y 
szorgalommal összehordott anyag azonban még feldolgozásra vár s tüze-
tes átvizsgálásra az irodalmi fejlődés szempontjából. í g y t. i. amint van , 
szinte olvashatatlan. Pedig egy pár értékes megállapítás így is van m á r 
benne. E népies irány előtti népies alakok irodalmi ra jzában méltán l á t j a 
a fejledező magyar real izmus egyik előkészítőjét. Eleintén a komikum 
céljaira használják fel a parasztot ; a 30-as, 40-es évektől kezdve azu tán 
az idealizálás túlsó végletébe csapnak. I lyen a kétféle népesség megkülön-
böztetése is : egyik az alakoké s csak annyit jelent, hogy az illető alak 
a népből van véve ; másik az íróé, m i k o r ez maga áll be népi alaknak я 
felfogásában, hangjában a néphez igazodik (pl. Petőfi a János Vitézében) ; 
Dobóczki ez utóbbira nem terjeszkedik ki. Ennek azonban az ő föltet t 
szándékán kívül az a természetes oka is megvan, hogy Petőfi fellépte 
előtt ez a faja a népiességnek meglehetős ritka s a népdal-kisérleteken 
kívül alig észlelhető ; meglepő jelenség e tekintetben Horvá th Ádám Té-
tényi Leánya, e népies felfogásban gyökerező drámai mű . Néhány eddig 
észrevétlen maradt kapcsolatra is r á m u t a t az értekezés ; így : Simái Várat-
lan Vendége és Csokonai Gersonja ; Verseghy Külneki Gilmétája és a 
Kisfaludy Kérőkje ; Wandza Zöld Marcija és egy piarista iskoladráma («szo-
morú és víg elegyes játék») ; Bessenyei Pontyija, Csokonai Karnyónéja és 
Kisfaludy Pártütőkje — és még egy p á r irodalmi mű között vesz észre 
több-kevesebb leszármazási kapcsolatot. A Helység Kalapácsa előfutárjai-
hoz, melyeket már Szinnyei Ferenc áll í tott össze (írod. Tört. Közi. 
1911 : 147. L) még egyet csa to l : Gerenday Sulyok Matyiját (Begélő 1840). 
Megállapítja Fáynak azt a nagy érdemét, hogy «a parasztot először veszi 
komolyan, sőt tragikusan» a Bélteky Ház Szőke Pistájában, k i a falurossza-
t ipus ősének tekinthotő, s ugyanazon regény Tóth Erzsikéjében, ki nagyra-
vágyásával eljátsza boldogságát. Érdekes, bár kisebb jelentőségű kuriózum, 
hogy Császári Lósi Pál iskoladrámájában (Három botsai pusztabéli juhá-
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szok. BMK. 21.), me ly 1804-ben adatot t elő, a juhászok már annyi ra né-
piesek, hogy ö-zö dialektusban társalognak. 

A füzet végén nagyon elkelne egy névmutató. 
GALGÓCZI GYÖRGY. 

Incze H e n r i k : Magyar művészet i a l m a n a c h az 1913. évre. 
XII I . évfolyam. Budapest , 272 1. 

A magyar művészeti a lmanach legújabb kötete az elmúlt év szín-
házi és művészeti eseményeinek h ü krónikája. A naptárszerűen össze-
állított adatokon kívül ebben a kötetben is akad néhány olyan közlemény 5 

amelyek mellett az irodalomtörténet kutatója sem haladhal el érdeklődés 
nélkül. Az irodalomtörténeti cikkek közül figyelmet érdemel Dézsi Lajos rövid 
közleménye, amelyben Bessenyeiig terjedő drámairodalmunk egyik jellemző 
vonásával : a korszerűséggel foglalkozik és nagy vonásokban megrajzolja 
régi drámáink polit ikai és társadalmi vonatkozásait. 

Kevesebb dicséret illeti a többi irodalomtörténeti közleményt. Szer-
zőiknek irodalomtörténet i iskolázatlansága az adatok rendszertelen feldol-
gozásában muta tkoz ik és megállapításaikkal szemben némi óvatosságra 
int. Közleményeik magyar ta lan és pongyola-stílusa épenséggel n e m fér 
meg egy «művészeti» almanach céljaival. Bauer Albert kezdetleges nyelven 
megírt és m é g kezdetlegesebb módon kidolgozott cikke Wagner Bichárd 
magyarországi vonatkozásairól szól. Wagner 1863-ban tartózkodott Buda-
pesten és élményei t Wesendonk Matildhoz intézet t leveleiben í r ta meg. 
Wagnernek m á r előbb is számos tisztelője volt Magyarországon és a cikk-
író ezzel kapcsolatosan a magya r Wagner-kultusz magyarázására is rátér. 
Ifjabb Jacob Gusztáv cikke röviden és felületesen a színpad történetének 
vázlatát nyú j t j a , de komoly figyelemre n e m számíthat. A pes t i német 
színház megnyitásának századik évfordulója alkalmából Gábor Gyula oly 
adatokat állít egybe, melyeket Bleyer Jakab n e m régen sokkal kimerítőb-
ben és rendszeresebben foglalt össze. (Heinrich-Album. 156. 1. s köv.). 

Lugosi Dömötör ebben a kötetben is folyta t ja a Magyar Szinészeti 
Lexikon közlését. Az idei kötet az L—M betűket tartalmazza. Ezzel az 
összeállítással tagadhatat lanul szolgálatot tesz az irodalomtörténetíróknak 
is. Azonban a most közölt részből is ki tűnik, hogy a lexikon szerkesztőjét 
inkább nap ja ink színházi eseményei érdeklik, mint s színművészet régebbi 
munkásai. Ez az oka, hogy a magyar já tékszín múl t já t elhanyagolva, 
főleg a je lenkori színpadi szerzők és nem is elsőrangú színészek méltatá-
sára veti a fősúlyt. Helyén való lenne, ha a Bayer József alapvető mun-
káit szorgalmasabban felhasználná. Ott sok olyan érdemes színész nevére 
fog akadni, akiket egyelőre mellőz. (Pl. Marosi József, Mayer Karolina és 
Antónia, az 1833—37. évi budai színtársulat tagjai és mások). Ajánlatos, 
hogy a Lexikon végleges és önálló kiadásáig ezeket a hiányokat eltün-
tesse és a kirivó egyenetlenségeket megszüntesse. 

VEBŐ L E Ó . 
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Alexander Pe tő f i : The Apostel , Chili le John, S i m p l e 
Steve, Cypress L e a v e s From T h e Grave Of Dear Ethel, Selec-
t e d L y r i c s . Translated by William N. Loew. New-York, 1912. 302. 1. 

Alexander Petőfi a címe William N. Loew magyar születésű new-
yorki ügyvéd legújabb Petőfi-fordításának. Legújabb, m e r t csak az imént 
jelent meg, de legújabb azért is, mer t ez nem első. kísérlete a fordítónak. 
Loew már évtizedek óta buzgólkodik, hogy Petőfi költészetét az Egyesült 
Államok polgáraival megismertesse. 

1881-ben jelentek meg első Petőfi-fordításai a : Gems from Petőfi 
and other Hungarian poets című gyűjteményben. Ezt követte 1887-ben : 
Magyar Songs с. kötete, 1899-ben pedig a Magyar Poetry. Mind a há rom 
kötet anthologia magyar lírikusok műveiből. 1908-ban adta ki : Magyar 
Poetry, Selections f rom Hungar ian poets с. gyűjteményét, melyben m á r 
67 Petőfi-költeményt közölt angol fordításban. (Szülőföldemen, Cserebogár, 
A Dunán, Nemzeti dal, A magyar nemes, stb.) 

Azok közül, akik Loew előtt s részint vele egy időben Petőfit angol 
nyelvre átültették, időrendben legelső Sir John Bowring, aki 1866-ban 
adta ki : Translations f r o m Alexander Petőfi, the magyar poet с. köny-
vét. (Bolond Istók, János vitéz és 74 kisebb költemény.) Mivel nem tudott 
magyarul, német fordítást volt kénytelen használni ; részben ez volt az 
oka annak, hogy egy-két sikerült darabot kivéve, nem értet te meg sem 
Petőfi életbölcseletét és gondolkodását, sem pedig a dalaiban nyilvánuló 
hangulatokat és érzelmeket. 

Már Ed. D. Butler, a British Museum könyvtárőre, jól értette nyel-
vünket, de ő, sajnos, csak két Petőfi költeményt ültetett át angolra ; mind-
kettőt igen sikerülten. (1877.) Az amerikai Henry Phil l ips I r . Selections 
from the poems of Alexander Petőfi с. kötete 19 köl teményt tartalmaz. 
(1885.) Phil l ips eredetiből fordított, de mellesleg német és francia fordí-
tásokat is használt. A legjobb Petőfi-fordító eddig Frederic Walter Fuller. 
Evadne and other poems с. gyűjteményében tizenkét Petőfi-költeményt 
találunk. (London, 1894.) 

A legteljesebb angol Petőfi-fordítás azonban mind ezideig William 
Loew most megjelent gyűjteménye. A c ímlap tudtunkra adja, hogy a m ű 
elárusításából származó t i sz ta jövedelmet a New-yorki Magyar Irodalmi 
Társaság egy Petőfi-szobornak New-York belvárosában való felállítására 
fordítja. A szóban forgó köte t ennek a felállítandó Petőfi-szobornak kö-
szönheti megjelenését. Legalább is erre a megállapodásra enged követ-
keztetni az a körülmény, hogy W. Loew volt az, aki 1910 december ha-
vában Mikszáthról tar tot t felolvasása alkalmával a Newyorki Magyar 
Irodalmi Társaság tagjai előtt e szobor felállítását indítványozta. Az indít-
ványt elfogadták, s Loew Petőfi-fordításával járult hozzá a szobor-alaphoz. 

A kötet magában foglal ja az Apostolt, János Vitézt, Bolond Istókot, 
a Cipruslombokat és 102 válogatott lirai költeményt. 

Az Apostol versmértéke nagyjában ugyanaz, mint az eredetiben, az 
első három rész pedig még ezenfelül páros rímekben van visszaadva. Bár 
a rimek feltűnően jók, a r imelés nem válik előnyére a fordításnak. A gon-
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dolatok sokat veszítenek eredetiségükből épen a rimek miat t . E lég ennek 
igazolására csak egy pár szakaszt összehasonlítani. A különbség feltűnő 
nagy a rimes szakaszok rovására. Szerencsére a rimes részek csak ele-
nyésző töredékét alkotják az egész költeménynek, s így örömmel mond-
hat juk, hogy az angol nyelvű közönség h ű mását kapja e fordításban 
Petőfi gondolatainak. 

Hibáztatható helyek nincsenek nagy számmal. így az I . részben : 
A lég olyan nyomasztó a sóhajoktól és a penész szagától, a fordításban 
angolul : The air is foul, the walls outpour a tainted, pu t r id breath. 
A fordításban elveezett a megokolás első, költőiebb része, n incs szó benne 
a sóhajokról. Az I . rész vége felé : Két fényes s z e m . . . me ly nem fél 
senkitől, s melytől mindenki fél, angol fordításban : Bold fearless eyes, 
which s t rength and force do signalise. Hiányz ik az eredetinek szép ellen-
téte. Néha a fordító hozzá told egyetmást az eredetihez, t i sz tán csak a 
versmérték miat t : Egy ablak tábláját ragadta meg, megrázta és sarkából 
kifeszité, Loewnél : uprooted trees, broke window panes and carried 
fencies o f f . (V. rész eleje.) Az eredetiben nincs szó sem fákról, sem kerí-
tésekről. 

Félreértés, vagyis inkább elnézés az olvasásban is fordul elő egy-
két helyen. így az I. rész közepe felé : az alakok min t álomképek el 
vannak mosódva, angolul : Obscured, dim is the window-pane. I t t nyilván 
az alakokat olvasta ablakoknak. Érdekes a következő félreértés is : Belő-
led sem lesz kontár, Loewnél : I '11 not m a k e you a swineherd. (VI. rész 
közepe.) I t t a kontár ós kondás szót tévesztette össze a fordító. А Х1П. 
rész közepe felé : De puszta most ez ablak nincs ott virága, nincs ott a 
leány, fordításban : The window 's bare, no light, no maiden there. 
A virág szót nézte világnak. 

A János Vitéz alexandrinusait 10 — 10 szótagos versekkel adja vissza, 
a páros r imeket azonban mindenütt megtar t ja . A költemény naiv hang-
ját mindvégig híven tolmácsolja. A Petőfi népies kifejezéseinek megfelelő 
angol szófordulatot többnyire jól választja meg. Nem t a r tom azonban 
szerencsésnek a címét : Childe John. A childe szó nem fejezi k i azt, amit 
m i vitéz alat t értünk. Sir J o h n Bowring így fordítja : János , The Hero. 
A Hero szó sem egészen kifogástalan, de azért közelebb áll az eredetihez. 
Ehhez a szöveghez is hozzátesz itt-ott egy-egy gondolatot a versmérték 
vagy a r im miatt . Saj tóhibának kell vennünk, hogy a XVII . rész 20. vers-
szakának első sora vezeti be a 19. versszakot is, úgy hogy e helyütt ér-
telem-zavar keletkezik. A 19. versszak első so ra : »Tán rossz helyen járok». 
gondolta magában, n incs lefordítva, helyet te ez áll : John told her who 
he is. She break's in though !, vagyis : Elmondotta János, hogy kit és mit 
keres . . . Ez pedig a 20. versszak első sora, mely ekképen kétszer szere-
pel a fordításban. 

Félreértésen alapszik, hogy a II . rész utolsó sorában tehenekről be-
szél, holot t másutt igen helyesen shepherd-neí (juhásznak) mondja Kuko-
ricza Jánost . 
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Nagy megszepenéssel most vette csak észre 
Hogy imit t-amott van egy-kettő belőle. 
When lo 1 He finds that while he was away 
Some of the cows of his had gone astray. 

A Bolond Istók fordítása korántsem oly szerencsés, min t a két előbbi 
költeményé. A címe : Simple Steve. Bowring : Istók, The Fool-nak fordítja. 
Loew elnevezését jobbnak gondolom. A sorok hosszabbak, min t az erede-
tiben, rendesen 11—10 szótagosak és Petőfi félrimeivel szemben i t t kereszt-
rímeket találunk. A fordításnak vannak igen szép helyei, de ezzel szem-
ben sok a félreértett vagy nem hűen visszaadott rész. Loew szemmel lát-
hatóan küzd avval a nehéz feladattal, hogy a jellegzetes magyar kifeje-
zésekre megtalálja a megfelelő angol kifejezéseket. S ennek a feladatnak 
a megoldása nem mindig sikerül neki ! Megengedem, hogy nehéz dolog 
Petőfinek egy-egy szóból álló kérdésében vagy felkiáltásában rejlő gondo-
latát röviden s mégis hűen visszaadni. 

í gy alig hiszem, hogy a 3. versszak első sora : Hallf az ur, hűen 
volna így lefordítva : List? my dear man. Az eredetinek komikus ereje és 
zamatja egészen elvész a fordításban. A fordító a sorok hosszúsága követ-
keztében kénytelen egészen felesleges magyarázatokat fűzni az egyszer 
már szabatosan kifejezett gondolathoz. Úgyszólva versszakról-versszakra 
kimutathatnók, hogy az utolsó másfél sor felesleges. S éppen ezzel a más-
fél sorral terjedelmesebb a fordító egy-egy versszaka az eredetinél. Muta-
tóba csak egyet : 

Ï!JZ komor tanya I t is a dreary house he had espied 
A hová az i f jú mégyen Down in the prair ies heart and where the night 
Mélyen benn a To spend his needs and reasoning decide, 
Puszta közepében. «Let's go!» He says, «I do myself invite.» 

I t t az utolsó két sor teljesen felesleges, az első kettő tökéletesen 
kifejezi, ami t Petőfi mond. 

A költemény utolsó két versszakában egyáltalában szó sincs arról, 
hogy az anya le akarja fektetni a kis fiukat, sem hogy dédapa és apa 
megcsókolják őket. Mire valók tehát az i lyen mondatok a fordításban : 
about to bed to be put by the mother és The great-grandfather and the 
father kiss the boys. Nyilván csak a versmérték és rim kedvéért. 

Egy dolgot azonban ki kell emelnem. A sok betoldás és az értelem-
hűség ellen elkövetett hibák ellenére is meg kell állapítanunk, hogy a for-
ditó eltalálta az eredetiben megnyilvánuló pajkos jókedvet, átértette Bolond 
Istók józan óletbölcseletét, s együtt érzett a derék ifjú arany szivével. 

A Cypress Leaves-ben a fordító lehetőleg megtartja az eredetinek 
versmértékét és rimelését. Nagyon hiven és ügyesen adja vissza ezeket a 
kis költeményeket. Petőfi gyöngéd, forró szerelme, mély elkeseredése, az 
egészen végig vonuló bánatos temetői hangulat találó kifejezést nyer Loew 
fordításaiban. Néha van csak egy-egy felesleges betoldás, csak olykor vész 
el egy-egy szebb kép, ami bizony kár. í g y az «Amott fönn» című kis 
költemény utolsó versszakában : 
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Fölmennék édes örömest, W i t h glad rejoicing I would rise 
De vágyam hasztalan hevit, To blessings unalloyed, 
Mert, ami fölsegítene, Not wor thy I of Paradise, 
El törve laj torjám, a h i t . My faith has been destroyed 

nyoma sincs a szép költői képnek, szó sincs a la j tor jának és a hitnek 
azonosításáról. 

A legjobban sikerült fordítások : Elmondom, mit eddig ; Anyám, 
anyám ; Játszik öreg földünk, Hiába vár lak hát, Függ m á r a lant. 

A válogatott költemények szintén az eredetinek versmértékével és 
rimelésével vannak visszaadva. A fordítások legtöbbje sikerült . A legjob-
bak : Füs tbe ment terv, Megy a juhász a szamáron, Alku, Anyám tyúkja , 
F a lennék, h a . . . Furcsa történet, A Csatadal két első versszaka (remek a 
hangutánzás), A gólya, Nemzeti dal, Ez a világ milyen nagy, Esik, esik, 
esik ; F a r k a s kaland, A jó öreg korcsmáros, A magyar nemes, Elő halott . 

A Eeszket a bokor című költemény fordítása sikerült és értelmileg 
hű ugyan, de milyen más az, amit Petőfi mond az első versszakban és 
milyen más a Loew fordítása : 

Beszket a bokor, mer t The rosebush trembled when 
Madárka szállott rá. A bird on its twig flew ; 
Beszket a lelkem, mer t My own soul trembles when 
Eszembe jutottál . I t h ink , m y dear, of you. 

Petőfinél a jelenitésben és az okadatolásban rejl ik a költői ha tás 
kulcsa, a fordítás lerontja ezt a hatás t a mul t használatával és a feltéte-
les mondatfüzéssel. 

Szépen van visszaadva a Szeptember végén, de i t t is elvész egy-két 
költői mozzanat. Az első versszak 3. sorában a kérdés okvetlenül szüksé-
ges a 4. sor miat t : De látod amottan a tél i világot ? Loewnél ez állítás : 
But soon the mighty winter will prevail . Nem szabatos a 2. versszak 
utolsó két sorának fordítása : 

S rá bírhat-e majdan egy i f j ú szerelme, 
Hogy elhagyod érte az én nevemet ? 
Or will some youth efface m y memory, 
And with his love soon d r y the mournful tear ? 

Az eredetiben világos a célzás egy második házasságra, a fordítás-
ban csak elfeledésről van szó. 

Végeredményben megál lapí that juk, hogy Loew kötete teljes mérték-
ben kielégíti a jogos igényeket, sőt he lyenkint messze felülhaladja vára-
kozásunkat . Loew némelyik fordítása — és ilyen különösen az Egy gon-
dolat bánt engemet — remeke az ú jabb angol műfordító-irodalomnak és 
min tá ja annak, hogyan kell Petőfit idegen nyelvekre fordítani. 

VONHÁZ ISTVÁN. 


