
IRODALOM 

Babits Mihály : I r o d a l m i prob lémák . A Nyugat folyóirat kia-
dása. Budapest, 1917. 285. lap. Ára 5 kor. 

Irodalmi hagyomány-tisztelet, műgond, stíl- és formaérzék, világiro-
dalmi tanultság és esztétikai illetékesség tekintetében a Nyugat hívei 
közül senki sem közelíti meg Babits Mihályt. Versben és tanulmányban 
egyaránt a régi jobb hagyományok neveltje, s csak egy-egy fullánkos szó 
az »öregek» ellen, s némi bogarasság vagy különcködő bajiam mutatják, 
hogy nem közéjük akar számláltatni. 

Mint költőt és műélvezőt egyaránt nagyfokú tudatosság, minden-
nemű sablontól való irtózás és erősen kifejlett stíl-értés jellemzi. Iroda-
lomban valóban magát az irodalmat : a művet vizsgálja ; még az életrajz-
hoz is a műveket kívánja alapul vétetni. Az irodalom őt első sorban 
mint kifejezés, mint stílus érdekli, melyben lelkek szólalnak meg. A 
tudományok egész enciklopédiáját nagy következetességgel vezeti vissza 
egy kitűnő programm-értekezésében a stilisztikára ; írók vizsgálatában a 
stílus jegyeiből következtet a költői egyénre ; a versformák stilisztikai 
jelentőségét lépten-nyomon hangoztatja ; a műfordítás feladatait a formai-
lag legszigorúbb mértékkel tűzi ki ; s egy nagyarányú tanulmányban az 
egész nagy magyar irodalmat, mint kifejezést, mint a magyar népnek 
lelkéből folyó stílusát igyekszik, a jellemzetes iránt kitűnő érzékkel meg-
határozni. Ily irányú érdeklődéstől az irodalmi kritika terén csak a leg-
jobbat várhatjuk, ha sablon-iszonya és tudatossága túlzásai különcségekre 
nem ragadják. 

Első tanulmánya (Magyar irodalom.) eredeti alakjában a Műveltség 
Könyvtára-beli Világirodalom számára készült. Irodalmunk világirodalmi 
helyzetével foglalkozik. Azt kérdezi : milyennek látja irodalmunkat a nyu-
gati nem-magyar ? Mit látott meg, mit használt fel belőle a nyugati iro-
dalmi közösség ? Ez a kívülről és nagyban nézés néhány nagy főjel-
lemző vonás kiemelésére vezet, melyek saját ízt adó etilmeghatározó 
jegyei irodalmunknak. A megfigyelésekben, asszociálásokban gazdag tanul-
mánynak fénypontja a magyar fajiság jellemzése ; új és mély benne az a 
történet-filozófiai pillantás, mely a sokat emlegetett magyar karakter 
egyik jegyében egész nemzeti történetünk morális egységének magyará-
zatát felleli. « A magyar irodalomban a haza problémája mindig a csele-
kedet problémája», a cselekedeté, melyre nehezen szánja rá magát a ma-
gyar, de ha egyszer megmozdult, lelkifurdalással gondol hosszú mozdulat-
lanságára ; «ugyanazon alaptulajdonságból magyarázható pl. a Széohenyi 
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örökké töprengő, magával küzdő forradalmi lelke, mint a hagyományos, 
gravaminális politika ; a magyar paraszt flegmája s a magyar nemes Pató 
Pálsága : mint az örökös dacos ellenségeskedése 

Hasonló megfigyelésekkel, a gondolkodó lélek tanulságaival bővel-
kedik az idézett tanulmány, s érdekes volna nyomon követni, mint fejte-
geti a nemzeti karakter irodalmi megfelelőit, melyek közül a magyar 
szónoki természet morális gyökereire való utalás látszik különösen meg-
győzőnek. De arra itt nincs hely. Mindössze eredményeit közlöm rövid 
tájékoztatásul. 

A magyar irodalom szinte kezdettől fogva részese és kifejezője az 
európai kultúrának, melybe önálló karakterével egészen új színt hozott. 
Mind a mellett a valóban világirodalmi értékű magyar művek száma 
csekély ; a hatás, melyet a világirodalomra gyakoroltunk, valamint az elis-
merés : majdnem semmi. Ezek, ugy-e, tudott dolgok ? De nem is az ered-
mény miatt érdemes a tanulmányt elolvasni, hanem indokolásai és a problé-
mák miatt, melyeket felvet, s melyek mellett az olvasó sem tud gondolko-
zás, gyakran okulás, olykor vitatkozás, sőt ellenmondás nélkül elhaladni. 

Itt van mindjárt ez a nagy szó : világirodalom, melynek nincs 
még annyira kiforrott értelme, hogy minden definíció nélkül használ-
hatnók. Babits dolgozata kétféle értelmezésre is feljogosít. Némely elejtett 
szavai mutatják, hogy a világirodalmat valami egységes, szerves törté-
neti folyamatnak tartja, vagyis osak azt a kultúráramlatot érti rajta, mely 
a görögség, a keresztény középkor, renessansz, franciás klasszicizmus, 
romanticizmus, naturalizmus és szimbolizmus mozzanatain keresztül jut 
le napjainkig. Ez egy területileg végtelenül szétágazott, itt siető, amott 
késedelmes, de történetileg egységes nagy folyamat, s ahol átfolyt, ott a 
nemzeti irodalom világirodalmi hatást, színezést szenvedett. Némely szét-
szórtan található jelzői, mondom, feljogosítnak arra a hitre, hogy e meg-
határozással egyetértene. Mindamellett egész művelete, mellyel világiro-
dalmi helyzetünket taglalja, egészen másnemű értelmezést kényszerít az 
olvasóra. Azt t. i., mintha a világirodalom mindazt jelentené együttvéve, 
amit az európai nemzeti irodalmakból ismernek, vagy ismertek vala-
mikor az európai művelt emberek, szóval ami a nemzeti irodalmakból 
a világ piacán forog. Csak ilyen értelmezés föltevésével magyaráz-
ható Babits paradox érték-tétele, mely szerint u. i. egy irodalomnak, 
mint egésznek értéke annál nagyobb a világirodalomban, mennél 
egyénibb nemzeti karakterrel bír ; viszont egyes műveké annál nagyobb, 
mennél általánosabban emberi vagy európai érdeküek. Világos, hogy 
itt a külföld érdeklődéséről, külföldi ismeretségünkről van szó. Ez azon-
ban nem világirodalom, mert nem adhat ki szerves, folytonos törté-
neti egészet. A nemzetközi irodalmi ismeretek összessége nem jelenthet 
világirodalmat. Nem a nemzeti irodalmakból válogatódik össze a világ-
irodalom; megfordítva: világirodalmi áramlat járja át amazokat, melyhez 
képest ők csak szenvedő, részesedő s nem aktiv értéket képviselő fél. 
A világirodalom föntebb vázolt, fogalmát a tanulmány gondolatvilága a 
nemzetközi irodalmi ismeretek fogalmával keveri, s ezzel zavart okoz. 
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Idézett érték-tétele, mint paradox hatásúvá kiélezett formula, Babits-
nak egy jellemző hajlamára világít rá. Mi igaz a tételből ? Ennyi : az 
európai olvasó figyelmét egy nemzeti irodalom a maga egészében annál 
inkább magára vonhatja, mennél ismeretlenebb, elütőbb színű a többitől ; 
viszont egyes mű kevésbé fogja érdekelni, ha az kizárólag nemzeti érde-
keket szolgál. S Babits is aligha érti máskép ; megelőző érdekes fejtege-
tései legalább azt mutatják. Ő azonban egy helyes, mértéket tartó, kriti-
kai gondolatmenet végén szereti kitűzni a lobogót, a jelzőtáblát, cégért, 
formulát ; szereti emlékezetessé, pregnánssá, hatásossá sűríteni a tételt, 
s ilyenkor rendszerint többet, vagy mást mond, mint amit kifejtett. 
Hiába tiltakozik Előszavában egy bírálója megjegyzése ellen : szereti a 
paradox formulákat, bár gondolatai lényege valóban távol áll a para-
doxontól. 

Szereti a kényes feladatokat, a circulus vitiosus határán járó gondolat-
meneteket. (A két életet élő Gólya-kalifa igazi Babits-téma.) Szóban 
forgó cikkében az európai és a nemzeti kergeti úgy egymást, hogy néha 
nem lehet tudni, melyik van elől, melyik hátul. Teljesen megértem, mikor 
azt mondja, hogy irodalmunk még abban is európai, mikor nemzeti ; azt is 
megértem, hogy legújabb irodalmunk csak látszik európaiabbnak, mint a 
régibb ; az előzményekből u. i. már tudom, hogy az első eset-
ben európai áramlatot kell gondolnom, a másodikban európai tanultságot 
s így a dolog rendben van. De zavarba jövök (39—40. 1.), mikor már az 
európai és nemzeti értékmomentumok küzdelméről szól. Előbb azt hin-
ném, hogy a kettő felváltva (actio-reactio) jut uralomra irodalmunkban ; 
de csakhamar azt látom, hogy felfogása szerint az irodalmi közvélemény 
nemzeti Konzervativizmusa állandó, többségi erő, s ezzel szemben az egye-
sek, a zseniális kisebbség, törekszenek újabb és újabb reformokra az 
európai szellem értelmében, Szent Istvántól kezdve a Nyugatig. Itt már 
igazán bajos világosan látni az író gondolatát. A fellépő zsenik, az új, 
kisebbségben levő kiválók mindig az európait képviselnék a megszokott, 
immár nem európaival szemben ? Ez történetileg sem igaz. Hiszen 
Kazinczytól Aranyig minden újonnan fellépő lángelmével irodalmunk 
fokozatos magyarosodása megy végbe. It t sem látok világosan, s talán csak 
azért nem, mert megelőző tisztázó óvadékok nélkül használja az európai 
jelzőt. Különben is van egy határ, amelyen túl az irodalmi jelenségeket 
egyszerű kategóriákra visszavezetni képtelenség. S ez különösen igaz a 
felvetett fogalmakra nézve. A romanticizmust pl. mindenhol a nemzeti 
irodalmi erők érvényre juttatójának ismerik ; másfelől azonban semmi 
sem jellemzi erősebben a romanticizmust a legkülönfélébb idegen irodalmi 
hatások beözönlésénél. Mind a kettő igaz ; de tessék ezt egy lélegzetre 
kimondani s kész a paradox. Valóban maga az anyag, mellyel Babits 
foglalkozik, már rendkívüli komplikáltságánál fogva olyannyira kényes, hogy 
valósággal lépre csalja a sikamlós disztinkciókra anélkül is hajlandó szerzőt. 

Kár, hogy sem szerkezetében, sem előadásában nincs meg az a vilá-
gos tisztaság, mit ennyire bonyolult tárgykör megkívánna. Az egész tanul-
mány inkább az író töprengéseit közli, semmint kitisztult s elrendezett 
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eredményeit. Sok kérdés, felfüggesztés, előkészítő tapogatás, találgatások, 
miket később elejt : nehezítik a világos áttekintést. Kétszer is felveti a 
kérdést : mi hát egy kis irodalom világirodalmi értéke ? De a felelet még 
igen messze van ; még előbb kimutatja, hogy irodalmunk kezdettől fogva 
benne van az európai közösségben, aminek a felvetett kérdéshez semmi 
köze. Fölöslegesen terheli előadását némely helyen bizonyos tudományos 
feszességgel. Az egész tanulmány tulajdonkép intuitiv megértés ered-
ménye ; fölösleges utólag holmi tudományos cafrangot aggatni reá. Külö-
nösen fonáknak és fölöslegesnek érzem a Taine-féle elmélet alkalmazá-
sát. Nagyon szívesen vettem a magyar nép jellemzését Babitstól, mert 
sikerült, önmagában értékes müdarab. De ha egy irodalmat jellemezni 
akarok, igazán fölösleges mókának s az irodalomtörténet nagy realitá-
sához képest csak metafizikai játéknak tartom, hogy előbb a népet jelle-
mezzem, s még előbb az éghajlati viszonyokat. Azt az irodalmat minden-
esetre magából az irodalomból tudhatom leghívebben jellemezni. Aki 
éghajlatot, népkaraktert vet előre premisszául, ok nélkül megköti a maga 
kezét s különben elkerülhető elfogultságokat s erőszakolt egyeztetéseket 
vesz a lelkére. Ha nem beszélek változatos, a képzeletvilágot gazdaggá 
fejlesztő éghajlatunkról, akkor felismerhetem, hogy vannak invencióban 
szegény regényíróink is ; de ha a tudományos színt fokozni kívánván, 
Taine nyomán az éghajlattal kezdem, akkor minden magyar regényíró-
ról ab ovo el van határozva, hogy gazdag invenciója legyen a szegény 
franciával szemben, kinek éghajlata nem oly változatos, mint a miénk. 
S még arra is kényszerít az éghajlat, hogy (mint Babits) példának épen 
Flaubert-t idézzem a franciák közül, holott jól tudom, hogy az invenció-
ban gazdag V. Hugo, vagy Dumas is francia. 

Az ismertetett tanulmányon kívül súlyra és terjedelemre a Vörös-
martyról, Petőfi és Aranyról szólók emelkednek ki. Babits sohasem sab-
lonos ; az eddigi felfogásba nem nyugszik bele egykönnyen s mindent a 
maga szemével néz. Vörösmartyról különösen sok ujat mond, mi alkal-
mas arra, hogy a közfelfogásban is átformálja a nagy költő arcképét. 
Vörösmarty lírai nagysága, bár kezdettől fogva elismertetett, kellőkép 
megértetve még ma sincs. Népszerűvé sohasem fog válni, de minden jel 
arra vall, hogy lírája teljes megértésének ideje elérkezett. Babits előtt 
már Schöpflin igyekezett a Gyulai-féle Vörösmartyt új szemlélet alapján 
átrajzolni ; de már ő előttük Biedl egye-temi előadása kezdett fordulatot 
s erről megfeledkezni nem szabad. Kifejtettem annak idején, hogy a Nyuga-
tosoknak, ha magyar hagyományhoz akarnak odanőni, Vörösmartyra kell 
építeniök. Babits kezdettől fogva Vörösmarty-imádó s nála alkalmasabbat 
alig találhatnánk, ki Vörösmarty lírai nagyságát új és igaz megvilágí-
tásba helyezhetné. Hogy Vörösmarty az összhatást nem tudta előre kiszá-
mítani, elképzelni : nagyon természetes megfigyelés Babitstól, kinek egész 
költői gyakorlatán felismerszik az összhatás preconcepciója. Vörösmarty 
ihletének kozmikus nagyszerűségéről, a képzetfűzések hangulatáról, Vörös-
marty nópiességéről, melyet a Petőfiénél mélyebbnek tart, igen megszív-
lelendő dolgokat mond kissé rapszodikus menetű, a költőt fejlődésén végig 
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kísérő cikkben, mely nem annyira definíciókat és elemzéseket nyújt, mint 
Vörösmarty költői eredetiségének lépten-nyomon eleven megérzését. 

A Petőfi és Arany címűben újdonság inkább csak egy régi közkeletű 
Arany-Petőfi párhuzam paradox megfordítása. Az a közfelfogás, melyet itt 
némi kötekedéssel tetőtől-talpig átbillent, nem volt igaz, ópúgy mint 
nem igaz most a Babitsé. Azelőtt a vidéki kaszinókban inkább Petőfit 
tartották a rendkívüli zseninek, a csendes, polgárilag egyszerű Arannyal 
szemben. О most egyet fordít s azt mondja : Petőfi a nyárspolgár, Arany 
a zseni. S tulajdonkép ez is csak fitogtató túlzással kifejezett formula, 
cégér, melyre nem adok semmit sem, mint hogy maga a fejtegetés, mely-
lyel idáig jut, tele van a legigazabb megfigyelésekkel. Mindenesetre saj-
nálatos, hogy aki oly erős érzékkel bír a jellemzetes iránt, nem gyakorol 
elég ellenőrzést saját megfogalmazásán. Petőfit nyárspolgárnak mondani 
nemcsak káros könnyelműség, mely a nem gondolkozók ezreit a jelszók 
pregnáns hatásával befolyásolhatja, hanem határtalan szimplicitás is, mely 
sehogysem illik Babits komolyságához. Nagyon jól tudja, hogy túllőtt a 
célon, de azt is, hogy praegnansul fejezett ki egy ellentétet, s ezórt nem 
is változtat rajta. Valóban eredeti, nem sablonos, de nem is igaz. Ugyanaz 
a konok, s merem mondani, önhitt tudatosság ez, mint versei gyötrő szó-
játékai. Ott is : tudja, hogy szónak, hangnak, ritmusnak az értelemtől 
különváltan is van művészi hatása ; ostobaságnak fogják tartani ? -— mind-
egy t ő tudja mit csinál, s nosza megkockáztatja a legvégletesebbet. 

Befejezésül néhány elszigetelt megjegyzést. Hogy jellemzései egyúttal 
értékelésszámba is mennek, kétségtelen. S hogy mily szorosan együvé 
tartozónak érzi a kettőt, különösen kitűnik, mikor Sikabonyi értékelés-
beli bombasztjait igazítja helyre Komjáthyra vonatkozólag épen a jellem-
zés igazsága végett. Dicséretes elfogulatlanság oly ember részéről, ki a 
cikk írásakor még maga is benne volt a túlzó Komjáthy-kultuszban. Hogy 
túlzott, jegyzetében maga is elismeri ; s miért közli mégis a cikket ? »mert 
a probléma körül mondottak érvényessége igy is fennáll.» Igaza van. 
Vannak tanulmányaiban tévedések, hamisságig kiélezett formulák, de amit 
témája körül mondott, az mind irodalmi elvi kérdéseket világit meg s 
mindig méltó a figyelemre. 

Egyik cikkében, mely a legújabb irodalmi forradalommal, a futu-
rizmussal foglalkozik, felpanaszolja, hogy sohasem volt ily nagy űr a 
nemzedékek közt, mint manapság, mikor negyven éves, komoly tanul-
mányokon edzett, minden nemes tradíciókat őszintén tisztelő s befejezett 
technikájú írókat éretlen forradalmárokként kezel a hivatalos kritika,» s 
ugyanakkor a legfrissebb ifjúság, mint megcsontosodott arrivékre tekint 
harmincéves bátyjaira. Ez a szakadás csakugyan megvan. De a Nyugat 
írói e kérdésben saját hibáikról sohasem szólanak. Holott a szakadás 
szükségképpeni következménye az ő támadó fellépésüknek. Az első fel-
lépés pökhendiségét bajos felejtenie annak, kit a támadás ért. A nyugatos 
forradalomnak hangot nem az «érettek» adtak; válogatás nélkül fogadott 
be a Nyugat minden éretlen hetvenkedést és lírai bárgyúságot, mely 
Adyt utánozta; és mikor megtámadták, vagy csúfolták, egyaránt védett 
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mindent, ami benne jelent meg, értékelni azonban semmit sem értékelt. 
Éretlen önhittséggel útasitotta vissza a komoly kritikát is. Szidta az 
öregeket, kikben kivétel nélkül epigonokat látott, holott ő benne az új 
rögtön egész sereg egykorú epigonnal robbant ki a színre. A nagy gőz 
azóta elpárolgott, ami érték lehetett, az ma már tisztábban látszik, de az 
első támadó fellépés hatása mindmáig megmaradt. A Nyugat első zava-
ros, bogaras újdonságaiból még oly igazán értékes, irodalmi hagyományt, 
műgondot, magasabb ízlést valóban tisztelő egyéniség sem tudott egészen 
kibontakozni, amilyen Babits, aki költészetben Aranyhoz és "Vörösmarty-
hoz sokkal közelebb áll, mint Adyhoz, e kisérleteiben pedig sokkal közelebb 
a régi magyar kritika komoly hagyományaihoz, mint főszerkesztőjéhez, a 
könnyű ötletek mesteréhez. 

HORVÁTH J Á N O S . 

Gulyás Pá l : A magyar s z é p i r o d a l o m i d e g e n nye lven a M. 
N . M u z e u m könyvtárában . Budapest. 1917. 346. L Kiadja a M. N. 
Muzeum könyvtára. Ára 6 kor. 

Bégóta érezzük egy olyan bibliográfia hiányát, mely irodalmi alkotá-
saink fordításait regisztrálja. Kertbeny 1876-ban megkezdett vállalata (A 
magyar irodalom a világirodalomban.) a 419 idegen nyelvre fordított mű 
címét tartalmazó első füzettel elakadt, a Kertbeny-Petrik-íéle Magyar-
országi német könyvészet pedig csak az 1801—1860. évek termelését tün-
teti föl. Petrik ennek értékes anyagát a másnyelvű fordítások adalékai-
val kibővítve beolvasztotta Magyarország bibliographiája 1H2—I860, c. 
nagy munkájába, de az ennek folytatását képező könyvészeti kiadványai-
ban — rajta kivül álló okok miatt — mellőznie kellett a külföldön megjelent 
fordítások ismertetését. A folyóiratainkban szórványosán közölt összeállí-
tások a hiányt nem pótolhatták, legfeljebb csak azt mutatták, hogy e 
téren bibliográfusainkra szép és hálás feladat várakozik. 

Gulyás Pál a kiváló készültségű könyvtári szakember gyakorlati érzé-
kével vállalkozott e hiány pótlására. A feladat legnagyobb részét meg-
oldotta és munkájával kijelölte a további teendők helyes programmját. 
Érezte, hogy már nem elégséges a másodkézből vett adatok pontos ösz-
szerovása, azért a Magyar Könyvszemle 1913—1917. évfolyamaiban közre-
bocsátotta legnagyobb gyűjteményünknek, a Nemzeti Muzeum könyvtárá-
nak azon adalékait, melyek szépirodalmi műveink fordításaira vonatkoz-
nak. Most külön is megjelent munkája amellett, hogy az irodalmunkkal 
foglalkozni kivánó külföldieknek ós irodalmunk külföldi elterjedését tanul-
mányozó szakembereinknek nélkülözhetetlen segédeszközt nyújt, a könyv-
tárnak is hasznos szolgálatot tesz, mert megkönnyíti a meglévő anyag 
áttekintését és kiegészítését. Bemélhető, hogy nagyobb könyvtáraink és a 
tárgy iránt érdeklődő kutatóink Gulyás alapvető munkája kiegészítése 
gyanánt közölni fogják fölszínre került adataikat és ez az anyag a maga 
nemében épp úgy alapja és törzse lesz a további gyűjtésnek, mint a régi 
magyar irodalomban Szabó Károly Régi magyar könyvtára. 

Gulyás műve első részében az önállóan megjelent fordításokat, a 
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másodikban pedig az antológiákat sorolja fel. Az írók betűrendjén belül a 
fordítások nyelvének betűrendje után igazodik. Ahol a tartalom a magyar 
eredetivel teljesen azonos, mellőzi a tartalom felsorolását, ahol azonban a 
fordító válogatott darabokat közöl, a tartalmat is részletezi. A fordítások 
eredetijének felkutatása sokszor nagy munkába került, mert a fordítók 
gyakran önkényesen és szükség nélkül változtatták meg a címeket. Érde-
kes, hogy Herczeg Fereno Pogányok c. kötetét az egyik fordító Licht und 
Finsternis, a másik pedig Im Banne der Puszta с. alatt közli, sőt arra 
is van eset, hogy egy regény-fejezet az idegen köntösben önálló 
novellává alakul át, amint ez az Egy magyar nábob L kötetének 8. fejeze-
tével történt, melyet az Achtzehn humoristische Erzählungen von Maurus 
Jókai о. 1872-ben Brémában megjelent gyűjtemény fordítója Der P/ingst-
könig c. alatt közölt. 

Bár Gulyás könyve osak a Múzeum könyvtárának állományát ismer-
teti, mégis tanulságos képet nyújt arról, hogy a külföld mikor s mily 
mértékben vett rólunk tudomást. A fordítások közül a legrégibb a Zrinyi-
ásznak Zrínyi Pétertől eredő horvát átdolgozása 1660-ból. A fordítói munka 
csak a XVIII. század végén indult meg és a szabadságharc után lendült föl. 
A jegyzék 680 folyószám alatt 770 önálló fordítást ós gyűjteményt sorol 
föl. A fordítások legnagyobb része német (62 <>/„), utána következik az 
angol (7-3 %), francia (5"3 %), cseh (4'4 %), olasz (3-2 %) és tót (3-1 %). 
Feltűnő a magyarországi nemzetiségek csekély érdeklődése. Összesen 
403 szerzőtől fordítottak ; a regényírók közül legtöbbet Jókaiból, a költők 
közül Petőfiből. Sok jelentéktelen szerző (Beniczkyné Bajza Lenke) sok 
számmal szerepel, viszont több nagy írónk (Ambrus Zoltán) alig jutott 
szóhoz a külföldön. Felötlő, hogy a nagy, iparszerű reklámmal dolgozó 
újabb színdarabíróink itthoni szereplésükkel egyidejűleg a külföldön is 
tudnak érvényesülni. 

A bibliográfiái hűség és teljesség szempontjából is mintaszerű köny-
vet a fordítások nyelve, időrendje, a kiadás helye, a fordítók és a lefor-
dított szerzők neve szerint gondosan elkészített mutatók egészítik ki. 

F R I E D R E I C H E N D R E . 

Fes t S á n d o r : Ango l i r o d a l m i h a t á s o k h a z á n k b a n Szé-
c h e n y i I s tván fe l lépésé ig . Budapest, 1917. Akadémiai kiadás. I l l 1. 
(Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XXIII. 7. szám.) 

Fest Sándor ezen értekezésben ugyanazon módszerrel dolgozik, mely-
lyel előtte már Bayer József (Shakespeare drámái hazánkban. 1909.) és 
Császár Elemér (A német költészet hatása a magyarra a XVIII. század-
ban. 1913.) jelentős eredményekhez jutottak. Ezen példák után indulva, 
Fest is két részre osztja müvét : az elsőben az angol-magyar érintkezések 
történeti leírását adja, a másikban az egyes angol költők irodalmunkban 
található nyomait foglalja össze. Ha mégis sokkal pozitivabb, úgyszólván 
megdönthetetlen megállapításokhoz jutott, azt példátlan lelkiismeretessógű 
szorgalmán kívül főképpen annak köszönheti, hogy az újabb hazai germa-
nisztika fegyvertárából két igen erős fegyvert kölosönzött : az egyik a levél-

13* 
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tári és kózirati anyag fáradságos feltárása, a másik annak a döntő 
szempontnak előtérbeállítása, mely szellemi mozgalmainkat a XVIII. század 
végén és a XIX. század elején Bécsből származtatja. (V. ö. Bleyer : Gottsched 
hazánkban. 1909. Hazánk és a német philologie a XIX. sz. elején. 1911.) 

A szellemi érintkezés Magyarország és Anglia között eredetileg Er-
dély ós a szigetország politikai összeköttetéséből származik, melyet a val-
lási rokonság kapcsolatai nyomon követnek. A XVII. és XVIII. század 
elejének érdeklődése főképpen Erdélyből indul ki ós soha a vallási kér-
déseken túl nem jut. A tulajdonképpeni fellendülés I I . József uralkodása 
alatt következik be, mely időtől fogva főuraink és nemzetgazdászaink 
sűrűn felkeresik Angliát, hogy különösen gazdasági téren az ottani vívmá-
nyokat hazánkban is érvényesíthessék. Ezeknek az arisztokratáknak — 
akiknek az élén Széchenyi Ferenc áll — az érdeklődése azonban nem 
véletlen eredménye, hanem azé az angol szellemi hatásé, amely a 
XVIII. század nyolcvanas éveiben Ausztria fővárosát, Bécset hatalmába 
kerítette. Ettől kezdve Bécsen keresztül angol utazók is mindsűrűbben 
felkeresik Magyarországot és így nem csodálható, ha az angol irodalom 
iránti érdeklődés is mind nagyobb méreteket ölt. Bécsben a XVIII. szá-
zad nyolcvanas és kilencvenes éveiben sorra jelennek meg utánnyomatok 
a híresebb angol művekből, lírai antologia készül (Retzer 1783—86) 
és az angol írók hatása a bécsi költők művein is tükröződik. így nem 
osodálható, ha előretörő irodalmi fejlődésünk mohón kap ezen új szellemi 
lehetőségek után. I t t is Bessenyei és s bécsi testőr-írók lépnek fel a kez-
deményezés merészségével, de Kazinczy kassai körének angol vellei-
tásai is Bécsből veszik eredetüket, épúgy mint a Döbrenteió és erdélyi 
híveié. 1820 körül az angol hatás annyira megerősödött nálunk, hogy 
eljöhetett az a férfiú, akinél az angol szellem valóságos hússá és vérré 
lett, aki nemcsak a magyar szellemnek jelenti legerősebb megjelenítését, 
hanem egyúttal az angol befolyás legönállóbb, legnemesebb megtestesü-
lését : Széchenyi István. 

Rövid vázlatban ez ama történeti fejlődés, melyet Fest dolgozata 
nyomon követ. Látható, hogy egyedüli szándéka ezen történeti folya-
matnak világos ós meggyőző nyomon követése. A rejtett kapcsolatok 
ós összefüggések feltárása igen szerencsés ós tudatos kutatás ered-
ménye. Fest dolgozatával szemben egyetlen egy lényegesebb észre-
vétel tehető : az egyoldalúság, a módszer egyoldalúságának a kifogása. 
A dolgozat túlságosan szükkörűen ragaszkodik történelmi adatokból össze-
állított, tehát egészen külsőleges megállapításaihoz. Ezeknek az adatok-
nak nem hatol mélyébe, nem vizsgálja az egyes kijelentések és hatások 
lényegét, jelentőségét. A magyar szellemi fejlődés történetében nem lehet 
közömbös, vájjon Kazinczy vagy Edvi Illés, Bessenyei vagy Farkas Ferenc 
említ-e valami angol költőt. Az Edvi Illések ós Farkas Ferencek anglo-
mániájának regisztrálása szükséges ugyan, de éreztetni kell, mily tized-
rangújelentősége van az ő ízlésbeli megnyilatkozásaiknak a nagyoké mellett. 

Mert — és ez a legfontosabb észrevételeink között — az angol hatás 
kérdése ízlés kérdése, eszmei probléma, amely a XVIII. század szellemi 
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fejlődésében elsőrangú helyet foglal el. Amikor Bessenyei néhány (négy) 
angol írót említ, fenségeseknek és borzalmasaknak («majestueuse et ter-
rible») mondja őket, ez nem csak azért fontos, mert Bessenyei itt néhány 
angol írót először említ meg irodalmunkban. Ez a kijelentés végtelenül 
tág perspektívát nyit meg, amelyben az egész küzdő XVIII. század 
eszmei fejlődése tükröződik. Mert Bessenyei ezen kijelentése azon álta" 
lános európai vajúdásnak a megszólalása, mely az egész európai emberiség 
ízlését a mesterkélt franciásságtól az angol realizmus felé sodorta. A ma-
gyarországi angol hatások tehát csakis azon európai ízlésbeli hullám-
zásnak a kilengései, melyek a XVIII. század közepétől kezdve átalakító-
lag befolyásolták a század szellemi alkotottságát. 

De ezen ízlésbeli alakulás nem az angol nyelven olvasott müvekből 
származik át Bécsbe és mihozzánk is. Elsőnek az angol ízlés ós az angol 
szellem fordítások — német és francia fordítások — útján terjed. Ezek-
nek a fordításoknak nem az a fontosságuk, hogy általuk megismerked-
nek Bécsben és nálunk egyes angol írók nevével, hanem hogy általuk 
szivárog be lassanként észrevétlenül az az ízlés, amely az uralkodó mester-
kéltséget trónjáról ledönteni hivatott volt. Itt természetesen azon jelen-
ségek hatnak legelőször, amelyek az uralkodó franciás Ízléshez legköze-
lebb állanak : Pope és az angol vígjátékírók, akiket csakhamar f. komoly 
dráma képviselői, Lillo, Otway és végül Shakespeare követnek. Csak 
amikor a fordítások és átdolgozások fogékonyakká tették az embereket az 
angol szellem iránt, akkor kezdődnek meg az angol nyelvű hatások is. 
így tekintve — eszmetörténeti magaslatból -— a kérdést, a bécsi angol-
mánia, a bécsi angol hatások története nem a nyolcvanas években kez-
dődik, hanem legalább is harminc esztendővel viendő vissza. És ebből a 
szempontból az angol ízlés egy magyarországi beszivárgási útjára lehetet-
len rá nem mutatnunk. Bécsben is az angolból fordított vígjátékok 
és drámák egyengették az angol ízlés útját ; magyar színpad ugyan csak 
a XVIII. század legvégén alakult, de azért a bécsi színházi ízlés a hazai 
német színészet útján hozzánk is eljutott. Bessenyei ítélete mögött ott 
rejtőzik a XVIII. századi bécsi műveltség, a magyarországi egyre sűrűbb 
angol vonatkozások mögött pedig ott áll erős hátvédképpen Magyar-
országnak angol hatások iránt fogékonnyá tett nagyközönsége, amely bécsi 
irodalmi és színpadi befolyások által etikettes franciásságából akkor már 
igen sokat engedett volt. 

Fest folytatni szándékozik kutatásait a Széchenyi fellepte utáni idők-
ben is. Azt hisszük, munkája értékét igen nagy mértékben fogja megnö-
velni, ha figyelmét az általunk vázolt szempontokra is kiterjeszti, ha kül-
sőleges krónikás előadás helyett az eszmék történeti harcát adja. 

Még egyet: Jósikáról írt dolgozatomban (Budapesti Szemle 1914 
okt. f. 70. 1.) az Erdélyben terjedő anglománia vázlatos képét adtam és itt 
a XVIII. század néhány adatára is kitértem. Ezek az adatok, melyek a 
Fest által rajzolt keretet még jobban kitölthették volna, úgy látszik, 
kikerülték figyelmét. 

W E B E R A R T H U R . 


