
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 

Arany János: Szent László füve. 
A legendához ír t jegyzetben, mint Szendrey Zsigmond helyesen észleli 

(Irodt. VII, 217.), Arany Jánosnak megtévedt az emlékezete, mikor ezt 
mondja: „A mondát ós a növény nevét (Gentiana cruciata) [„Beythe István-
nál" ez áthúzva s utána írva] Fabricius Balázs szókönyvében talál tam." 
Valóban, Szikszai Fabricius Balázs szójegvzékóben (újra kiadta Melich János, 
1906, M. T. Akad.) a néven kívül egyebet nem találunk, sőt a Gentiana mel-
lől hiányzik a cruciata fajnév is; míg Beythében, kinek nevét kihúzta, a monda 
a maga teljességében megvan, llogy Beythe művével Szilágyi István ismertette 
meg, nagyon valószínű, mert alig hihető, hogy ez a nagyon ritka XVI. szá-
zadi könyv Szalontán meg lett volna; de a teljes bizonyosság kedvéért jó lett 
volna, ha Szendrey pontosan idézi a forrást, melyen áll í tása alapszik, s amely 
Szalontán bizonyára rendelkezésére állott. Gyöngyössv László, aki ugyanezt 
mondja (A. J. élete, 1901, 113. 1.), nem szokott forrást idézni. Ám ha Arany 
csakugyan Szilágyitól kapta Bcythét, akkor ez nem történhetett 1848-ban. 
amint Szendrey mondja, mivel a költemény már 1847-ben meg is jelent (Pesti 
Divatlap, 1847, I I . 49. szám, dec. 5.), hanem 1847-ben, mikor Szilágyi augusz-
tusban két hétig Arany vendége volt (ö. M. XI, 36, 43, 84). 

Zlinszky Aladár meggyőzően kimutatta, hogy Arany forrásai e költe-
ményhez Podhradszkv József könyvei: Szent László históriája és a Chronicon 
Budense voltak (Ir. Közi. XI, 404). Arany megjegyzése e megállapítást csak 
annyiban módosítja, hogy Beythe és Podhradszky együt t szolgáltak forrásául. 
Világos bizonyítéka ennek, hogy míg Beythe csak tatárokról beszél, addig 
Podhradszky bőven szól a kún harcokról, melyeket Arany a pestis okaiul 
tesz meg. 

Lehetséges az is, hogy a Szilágyi-féle könyv a kevésbbé ritka Czvittinger 
Specimen-]e volt, mely Beythe István életrajza után (1711, 57. 1.) a füvész-
könyv szövegét is közli; de ezt eddig eldönteni nem bírtam. 

Célszerűnek tartom Beythe szövegének közlését, mivel a könyv maga 
szerfölött ritka. Beythe növény szó jegyzéke: Stirpium Nomenclator Panno-
nicus. Antverpiae, 1594 (nem: 1583), függelék a Batthyányak híres külföldi 
vendégének, Clusinsnak: Rariorum stirpium história 1593 című könyvéhez. Az 
idevonatkozó szöveg ez: 

„Gentiana, vulgo Cruciata dicta, Zent Lazlo flue: hoc est S. Ladislai 
Eegis herba: à Ladislao, Vngariae Boge primo, qui Sancti cognomen adeptus 
est propter Tartarorum ex Vngaria expulsionem . . . [következik Szent László 
menekülése Kolozsvárra a tatárok elől; hogy lett o t t egy hentes kereszt-
komája; Szent László pénzének mondája az aradi mezőn; majd a fű mondája : ] 
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Hujus autem regis te [m] роге grauissima peste afflictam vniuersam Vngariam 
aiunt. eum verô precibus à Deo obtinuisse, vt qua[m]cunque stirpem sagit ta 
ab illo in alt-urn emissa cadens feriret, vtilem illam ad hanc luem curandam 
praestaret. hanc in Cruciatam deeidisse referunt, qua deinde subditos pestie 
contagio liberavit." 

Hogy Arany Beythét csakugyan forgatta, mutatja a Csaba-trilógia első 
terve (ö. M. IX, 171), hol az életre keltő Csaba íréhez a kiadó, Arany László, 
e jegyzetet teszi: „E csudaerejű fű magyar neve s a hozzá kötöt t monda, az 
élő nép-hagyományon kívül, előfordul egy XVf. századi füvészkönyvben is". 
Ez pedig csak Beythére illik. Mind a két csudafü mondáit közli ípolyi Magyar 
Mythologiájában is, de mivel ez Arany költeményénél később jelent meg, nem 
lehetett forrása. Tolnai Vilmos. 

Herczeg Ferenc pályakezdése. 
Valósággal köztudat tá lett irodalmunkban, hogy Herczeg Ferenc első 

elbeszélése A daruvári hid című katonatörténet volt. Herczeg összes életírói 
ezt jelölik meg irodalmi pályakezdésének, köztük Futó Jenő is, legutoljára 
megjelent, s eddig legtüzetesebb Herczeg-monográfiájában (Irodalomt. 16, 5.1.). 
Л véletlen szerencse, vagy tán a szorgosabb kutatás abba a helyzetbe hozott, 
hogy módomban van ezt az adatot helyesbíteni. Rábukkantam Herczeg Ferenc-
nek egy elbeszélésére, amely megjelenésben megelőzte A daruvári hidat. Ez az 
adat annál figyelemreméltóbb, mert a felfedezett novella fajsúlya nagyobb, 
mint A daruvári hidé, és oly tulajdonságokat mutat, amelyek mintegy mél-
tóbb megindulását jelentik az analitikus, az emberi lelket boncoló, a lét nagy 
problémáit kutató Herczeg Ferencnek. 

Herczeg Ferenc első elbeszélése nem. A daruvári hid, hanem a Sphinx, 
amely amaz előtt, és pedig 1886 február 25-én jelent meg. (Pesti Hirlap: kilenc 
tárcahasáb.) Ez az elbeszélés magán viseli ugyan a kézdő ifjú író egyes gyön-
géit, de azt is mutat ja , hogy sokat í r t már eladdig, sokat töprengett, s az a 
nevezetes, hogy alakjai gyöngébb körvonalakkal, beállítással ugyan, de mégis 
a nagy író oly tulajdonságait is tükrözik már, amelyek későbbi nagy írói 
egyéniségének jellemző vonásai lettek. A vízcsöpp a tenger elemeit magába 
zárja, kicsiben, tökéletlenül, de magába zárja. 

A Sphinx szintén tiszti történet, de családi dráma és lélekanalizis, mely-
nek jellemrajza, pszichológiája és szerkezete jellegzetesen Herczeg Ferenc mű-
helyének vonásait árulja el. A hatalmas termetű férj, a törékeny, filigrán asz-
ezony, a cselekvésbeli passzivitás, az értéktelen, kellemetlen csábító: később 
élettel teljes formában egy nemzet rajongó érdeklődésének lettek tárgyai. 
Miért házasodott meg Br. Cselényi Atilla, a havasi medve? Szerelmes vol t? 
Alig. Megunta a garçon-életet. Miért bukott el Etelka, daliás férje mellett, 
azzal a nyomott arcú, majom Bilitzky herceggel? Szerette? Dehogy! Az u rá t 
szerette! Íme a passziv emberek, akik nem saját akaratuk, hanem az életár 
szeszélyes hullámainak lökdösése szerint élnek, s nem is nagyon erőlködnek, 
hogy ezeknek ellenálljanak. Hogy a férj Bilitzkyt a rajtakapáskor egyszerűen 
kidobja az ablakon, ez annak a fiatal léleknek, az ifjú Herczegnek fölényes, 
megvető gesztusát jelenti. A szennyes ár ezt a majmot a házasfelek közé 

Irodalomtörténet. 3 
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szórta, mint egy rothadt gerendát: repüljön tovább! Atilla nem öli meg az 
asszonyt. Pedig búcsúzáskor ezt Ígérte volt neki. Mit tennél velem, ha meg-
csalnálak? — faggatta urá t a báróné. 

— Ha nem szeretnélek, kocsiba pakkolnálak, s hazaküldenólek az apád-
nak. De mivel szeretlek, megöllek. 

A kis asszony büszke mosollyal vetette há t ra a fejét, s kezet nyújtva, 
férjének, őszintén a szemébe nézett : 

— El is várnám tőled: igérd meg! 
— Esküszöm! 
Azután egy csókban kértek bocsánatot a helytelen tréfáért. 
Atilla nem öli meg, midőn kocsija árokba fordulván, útjáról visszafor-

dul, s o t t ta lá l ja Bilitzkyt az asszonynál. Atilla, a kelta gladiátor (e hason-
lat Herczeg későbbi őstörténeti rajzainak első felbukkanása) az t a cirkuszi 
bohócot egyszerűen kilódítja az ablakon. Az asszony könyörög: ölje meg őt. 
„Tudom, hogy nem hiszed, hogy ez képtelenség, s mégis anyám emlékére eskü-
szöm, hogy az t az embert gyűlölöm és mindig gyűlöltem . . . Kábultság, őrü-
let fogott el, az első pillanattól fogva tudtam, hogy ezért meg fogok halni, 
azért vettem ma szavadat, hogy meg fogsz ö l n i . . . Atilla, ezerelmünk emlé-
kére k é r l e k . . . ölj meg!" A nő öngyilkossággal fenyegetődzik, ha Atilla nem 
öli meg. A férj nem hisz a fenyegetésben. Az apjához fogja hazaküldeni. Már 
fogat is. S egykedvűen feleli: 

— Azt könnyebb mondani, mint megtenni, a hitvány nő rendesen 
gyáva is. 

Etelka megteszi e szavakkal: 
— Atilla, Isten a tanúm, hogy szeretlek. 
Agyonlövi magát. 
A cseléd háromszor is jelenti, hogy a kocsi előállott. A hatalmas férfi 

lassú, támolygó léptekkel közeledik a pamlaghoz, o t t letérdel és eokáig nézi 
a szép halot ta t . Végre görcsös zokogásban tör ki, s arcát neje pongyolájának 
illatos csipkéibe rejtve, fuldokolva kérdi: 

— Miért? 
A halvány márványarc, félig lehúnyt pilláival, titokzatosan mosolyog. 

Ebben a dologban csak az az érdekes, hogy megtörtént. 
Ez ennek a drámai lüktetésű elbeszélésnek, Herczeg Ferenc első novellá-

jának befejezése. Élményt, valóban megélt dolgot ír t hát meg első kísérleté-
ben, amint különben о nagy író remek beszámolójában (A padláslétrán) maga 
is vallomást t e t t arról, hogy első novellája valódi élmények megírása volt. 

Annak a szőke, magas, vidámtekintetű, rokonszenves fiatalembernek, 
aki e novellájával lépett be irodalmunkba, első szárnypróbálgatása lélek- és 
jellemrajz volt, komoly elmélyülés. Nem egy vidám, könnyed katonahistóriával 
kezdte. Ügy kezdte, mintha tudta , érezte volna, hogy egykor majd egy nem-
zet lesi a választ tőle a nagy miért-re. Azzal kezdte, hogy megmutatta az 
élet Sphinx-arcát, s irodalmi életünkben jelenleg senki sincs, előtte is kevesen 
voltak, akik oly szépen, oly mélyen, oly művészien megfeleltek volna az élet 
nagy miértjeire, mint ő. Mikszáth Kálmánnak, a nagy humoristának első 
nyomtatásban megjelent tárcája elmélkedés volt Az életről és a bókról 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 3 5 

(1862 dec. 31.), Herczeg Ferencnek, a nagy magyar lélekjellemzőnok első elbe-
szóléso a Sphinx (Pesti Hírlap. 1886 febr. 25.) az élet nagy miértjének pro-
blémáját veti fel, s az emberi lélek mélységeibe száll alá, Hubinyi Mózes. 

Magyar szerzők a bécsi Burgtheaterben. 
A császárság fénye és pompája jó ideig vezetőszerepet biztosított Bécs-

nek, mint színházvárosnak. Egész a legutolsó évtizedekig kezében t a r to t t a a 
német színházi kultúra hegemóniáját, s csupán a háború utáni években eülyedt 
mai színvonalára, midőn csak már bevált színházi kísérletek, rendezői forra-
dalmak utánacsinálójává vált, s ful laj tára lett a többi német színpadoknak. 
Örökségét tulajdonképen egy város sem vette át, mert alig kezdett a berlini 
színházkultúra vezetőszerepet játszani, a többi német városok (München. 
Stut tgart , Dortmund, legújabban pedig Hamburg) csakhamar erős versenytár-
saknak kezdtek bizonyulni. így a német színházi élet a jelenben nem egy város-
ban csúcsosodik ki, hanem decentralizált, sokszínű és így biztosítója egy eza. 
bad és egészséges menetű fejlődésnek. 

Bécs színházai között első helyen a Burgtheater áll, amely a múltban 
is a klasszikus művészet zászlóvivője volt s e nemes hagyományok őrzője a 
mai nap is. A színházat a Maria Theresia-féle Hoftheater folytatásaként 
II. József alapította 1776-ban s eredeti elnevezése: Theater nächst der к. к. 
Burg volt (a másik színház, a mai Staateoper, akkor: „Theater nächst dem 
Kärthnerthor"). Egész 1885-ig eredeti helyén, a Michaeler-Platzon ál lot t s 
csak ekkor költözött á t az új, pompás épületbe, mely ma is egyik dísze az 
osztrák fővárosnak. 

Műsora elsősorban klasszikus darabokból állott. Különösképen a Shake-
speare-kultuszt ápolták és 1776-tól 1912-ig 27 Shakespeare-dráma került 
6zínre 2177 előadásbein, melyből a Hamletre 314 előadás esik. A különböző 
korszakok ízlése meglátszik a színház műsorán is és így a művészi színvonal 
igen gyakran lesüllyed a napi irodalmi ízlés alacsonyságára. Ennek tulajdo-
nítható, hogy a Burgtheater szerzői között a darabok ós előadások száma 
szerint első helyen Kotzebue áll, aki a maga silány tömeggyártmányaival 
annak idején nemcsak a német színpadokon gyakorolt diktátori hata lmat , 
hanem uralma alá ha j to t ta a magyar színpadokat is. 1789-ben kerül színre az 
első Kotzebue-darab s csak 1881-ben tűnik el az utolsó is. E két évszám közé 
eső időszakban 114 darabját játszák 3872 előadásban. A német klasszikusok 
közül Schiller szerepel legtöbbször: 19 darabját 1911-szer adják, míg Goethe 
15 darabbal 911 előadásban szerepel. Igen gyakran a kisebb jelentőségű házi 
szerzők is nagy szerephez jutnak, így pl. Bauernfeld 51 darabját 1126-szor 
játszák. A modern német drámaírók között Gerhart Hauptmann áll a vezető 
helyen ós húsz év a la t t (1892—1912) 9 darabja kerül 1 »emutatásra, melyek 
217 előadást érnek el. 

Ha a különböző nemzetek drámaíróit nézzük, a statisztikai táblázat 
a következő adatokkal szolgál: Seribe (francia) 23 darabja 609 előadásban 
szerepel (Seribe & Сотр. : 47 darab 1081 elődás), az olasz Goldoni 13 darab-
ját 330-szor adják, míg a spanyol színműirodalmat Calderon képviseli 9 
darabbal 302 előadásban. (E statisztikai összeállítás a különböző évkönyvek 
0. Rub statisztikája és a színlapok alapján készült.) 

3 * 
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Ha most ezen előrebocfiátott adatok után a Burgtheaterben színre 
került magyar darabok táblázatát tekintjük végig, igen szegényes szereplés-
ről nyerünk tanúbizonyságot. A Burgtheater műsorát művészi szemponto-
kon kívül, 6Őt gyakran annak mellőzésével a politikai tekintetek is irányítot-
ták s ennek tulajdonítható, hogy a színház igazgatósága a mindjobban ki-
fejlődő magyar drámairodalomról alig vesz tudomást. A bécsi színházi folyó-
iratok és évkönyvek már az 1820-as években hír t adnak Kisfaludy Károly 
sikeres színpadi szerepléséről s ennek következményeként a magánszínházak 
deszkáin csakhamar megjelennek darabjai, azonban a Burgtheater sem előtte, 
бет pedig utódai előtt nem nyit ja meg kapuit. így később Szigligeti németre 
fordított darabjai is a magánszínházakban aratnak igen gyakran zajos sikert. 

Az első magyar író a Burgtheater színpadán a hányatott életű, különc 
magyar mágnáe: galántai gróf Fekete János, kinek egy olasz fordítását 
mutatják be 1786 ápr. 17-én. A darab szerzője Marchese Pedemonte olasz 
nemes, aki az ez időben dívó szokások szerint unaloműzőnek tekinti az iro-
dalommal való foglalkozást. A dráma szintén olasz tárgyú, s címét a főhősről 
nyerte: Scaliger Can Signorio, Beherrscher von Verona. A darab nem keltett 
feltűnést, a bemutatóelőadáson kívül még csak egyszer kerül színre ha t évvel 
később, 1792-ben. Az egykori színházi tudósítások sem emlékeznek meg róla. 
(Ügyszintén nem említi Morvay Győző életrajza sem — Bp. 1903 —, aki 

•pedig teljes jegyzéket ad gróf Fekete irodalmi munkásságáról.) A ezínlap 
ogyébként nem nevezi meg Fekete Jánost, csupán az t írja: fordí tot ta „ein 
Cavalier". 

Ebben az időben a Bécsben élő magyar mágnások nagy szeretettel karol-
ták fel a színház ügyét. Egyesek külföldi darabokat fordítgatnak, mások 
anyagi segítséget nyújtottak s csakhamar megalakult az ú. n. „Theaterunter-
nehmungsgesellschaft", melynek tagjai magyar főurak voltak, akik nagy 
lelkesedéssel támogatják a német színjátszást, maguk is részt vesznek ezek-
ben, de közben elfeledkeznek az otthoni szomorú viszonyokról s nem istápol-
ják a fejlődésnek induló magyar színjátszást. A társaság feje herceg Eszter-
házy Miklós volt, tagjai közt találjuk többek közt gróf Páiffyt és ide tarto-
zott Fekete János gróf is. 

Több mint három évtized u tán következik megint magyar darab: 1821 
nov. 13-án mu ta t j ák be a magyar származású Artner Terézia „Stille Grösse" 
с. drámáját. A darab 1505-ben játszódik le s az idő aristotelesi egységét 
betartva reggeltől estig pereg le a cselekmény, mely I I I . Richard fiának tör-
ténetét beszéli el, aki megirtózva a sok vérontástól, önként lemond a trónról 
és Richard Harald álnév alatt , mint építőmester él a gazdag Sir Thomas 
Moyse házában. Azonban hívei i t t is felfedezik, de ő tántoríthatatlanul ragasz-
kodik a nyugalomhoz, különösen, hogy most már részese lehet Liddy lánya 
boldogságának, aki t a fiatal Arthur Moyse kér feleségül. „A darab — írja a 
Sammler színikritikusa — nyelvezete igen pathétikus, a szereplők ie gondo-
san játszották, ennek ellenére még sem keltett mély benyomást a nézőkben. 
Hogy a várakozást fokozza, hőseit igen sokáig hagyja homályban az író. Ez 
az ábrázolási mód helytálló lehet a regényben, de a drámában megtöri a cse-
lekmény folytonosságát, különösen ha ez a cselekmény nem a mindennapi élet-
ből, hanem egy más és kevésbbé ismert korszakból van véve." 

Csak a hetvenes évek vége felé jelenik meg ismét magyar darab, midőn 
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már a császári udvarban is felejteni kezdték a szabadságharc ütötte 6ebekot. 
Dóczi Lajos „Csók" c. vígjátéka a bécsi bemutató alkalmával is nagy sikert 
arat s egész 1902-ig ta r t j ák műsoron. Az 1877-től eltelt 25 év alat t 59-szer 
adják. Hasonló szép sikert ér el Dóczi másik darabja, az Utolsó szerelem is 
(Letzte Liebe), melyet 1885 nov. 4-én mutatnak be s 1903-ig 33-szor kerül 
színre. Nem Dóczi drámaírói kiválóságai és a magyar színpadokon ara to t t 
sikerei nyitottak utat о két darabjának a Burgtheaterhez, hanem elsősorban 
politikai működése. A fiatal Dóczi Lajos bécsi jogász korában a Neue Freie 
Presse munkatársa s a lap őt küldi le az 1865-i országgyűlésre tudósítónak. 
Ekkor küldött cikkeiben nagy elismeréssel ír a Deák-politikáról s lelkes híve 
a kiegyezésnek. Minisztériumi pályafutása alkalmából Andrássy Gyula külügy-
minisztersége alat t visszakerül Bécsbe s a Burgszínház inkább a külügyi osz-
tályfőnök darabjait adta elő és nem mint az újabb magyar dráma kiváló 
alkotásait. 

Ugyancsak hasonló politikai kitüntetésképen kerül Jókai Mór is a 
Burgtheater színpadára. Jókai romantikus fantáziájának következménye, hogy 
a rajongó lelkesedésit márciusi ifjúból 67 után a trón egyik leglojálisabb és 
legodaadóbb híve lesz. „Kálmán király" c. történelmi drámájára esik a szín-
ház választása s 1885 szeptember 25-én kerül először színre. A darabot az 
igazgatóság 4 estére tűzi műsorra, azonban a bemutató oly szégyenteljes 
bukással jár, hogy minden indokolás nélkül a harmadik és negyedik előadás 
helyett már Meilhac francia vígjátékát (Ein Attaché) ée G. Freytag Graf 
Waldomárját, adják. A magyar színpadokon Jókait megőrizte regényírói 
hírneve egy ily szégyenletes bukástól, azonban a bécsi közönség előtt már 
nem szerepolt semmiféle védőtanu. Ezek után már a Burgtheater sem próbál-
kozott Jókai színmüveivel. 

A modern magyar drámaírók közül Molnár Ferencnek jut nagy szerep 
a Burgtheater színpadán. Első bemutatot t darabja a Farkas (Das Märchen 
vom Wolf 1912-ben), melyet — mint az egyik legnagyobb német színházi 
folyóirat, a berlini Bühne und Welt kritikusa nagy elkeseredéssel írja — a» 
igazgatóság valósággal megrendelt. Pedig ezt még a legkiválóbb német szer-
zőkkel: Hauptmannal, Schnitzlerrel, vagy Schönherrcl seiji te t te meg, akik 
nél pedig a magyar szerző sem írt jobb darabot. „Csupán hatásosan felépí-
tett színmű, melyben a színészek hálás szerephez jutot tak" — állapítja meg 
a darabról szólva. 

A későbbi években még egész sora következik a Molnár-daraboknak 
(Farsang, Vörösmalom, Hattyú, Színház és A. Halmmal együtt írt Der Herr 
Verteidiger.) A bécsi saj tó mint a magyar dráma mesterét ünnepli Molnár 
Ferencet s élénk elismeréssel ír franciás szellemességéről. Hogy e szellemesség 
mennyiro „francia", azt bebizonyította a Hat tyú párisi bukása. A napi átla-
got túllépő kritikusok már igen helyes érvekkel ítélték meg Molnár Ferenc 
működését. Nagy mestere a hatásnak és a színpadi technikának, de teljesen 
nélkülözi a gondolati mélységeket s ezellemessége inkább csak szellemeskedés. 
Drámái igazi mintaképei az európai „exportdrámáknak", faji, nemzeti saját-
sága nincs, tehát teljesen lényegtelen, milyen nyelven írták. Természetesen az 
egész bécsi színházjáróközönség az egész magyar irodalomból csupán ezt az 
egy nevet ismeri s e szerint ítél és gondolkozik a magyar drámaírásról. 

A Burgtheator kamaraszínháza, az Akademietheater 1923-ban nyílt meg 
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e eddig három magyar színmüvet adott. Heltai Jenő „Kis cukrászdáját" Hor-
váth Henrik fordításában 1923-ban mutat ják be és 21-szer kerül színre. 
Zágon István Marikája és Molnár Ferenc Já ték a kastélyban c. „anekdotája" 
я most lezárult évadban került színre. 

Ez összeállítás alapján tehát az 1786—1926 közt eltelt 140 év alatt 8 
magyar szerző 14 darabját összesen 350 este játszották. Mint számadat 
csekély, mint eredmény szegényes, különösen, ha a mai magyar drámairodalom 
gazdagságára gondolunk. Az ilyen külföldi bemutatóknál elsősorban a nemzeti 
jellegű és színezetű darabok szorulnak háttérbe, melyek szellemét a külföld 
nem érti á t . Ennek következménye volt a Bánk bán ismeretes németországi 
bukása is. Azonban itt még hír t adhatunk egy klasszikus remeknek, Az ember 
tragédiájának készülő színrehozataláról. A Deutsches Volkstheater, mely az 
1926—27-i évadban a teljes Faust-előadást hoz ta létre Paul Mederow rende-
zésében, már januárban készül Madách drámai költeményének színrehozatalára 
s előreláthatólag a most következő szezón újdonságai között Az ember 
tragédiája is szerepelni fog. 

Valkó László. 

A magyar irodalmi népiesség. 
Horváth János: A magyar irodalmi népesség Faiuditól 

Petőfiig. Budapest, 1927. 390 l. A M. T. Akadémia kiadása. 

Irodalmunk a kereszténység fölvétele után két irányban fejlődik tovább. 
Egyfelől élőszó útján folytatódik a régi eszmények ápolása, másfelől kibon-
takozik a művelődési hatásokból táplálkozó ú j lelki tartalom, melynek át-
örökítését immár lehetővé te t te az írásbeliség. Ez utóbbi természetesen csak 
annyit vett á t a régiből, amennyi a korszerűség szempontjából kívánatosnak 
látszott, vagy az alakiság kényszerénél fogva mellőzhetetlen volt. Az így testet 
öltő, tar talmi és formai elemekben gyarapodó szellemiség a könyvnyomatáp 
elterjedése ó ta folyton jobban távolodik az ősi hagyományok megbecsülésétől, 
aminek lesújtó bizonysága az a körülmény, hogy volt idő, mikor a műveltek 
körében még a gondolatközlés hagyományos eszköze is mostoha elbánásban 
részesült. A helyesútratérés első jeleként a magyar nyelv ju to t t az őt meg-
illető szerephez; majd a fejlődés további folyamán lassanként tudatossá lett 
annak belátása, hogy csupán az elfeledett, vagy könnyelműen mellőzött 
hagyományhoz való visszatérés, az ősforrásból származó elemek fölhasználása 
teszi lehetővé a magyar lélek önmagához méltó művészi megnyilatkozását. 
Végső gyökerében a helyzet e fokozatos fölismeréséből származtatható az a 
fejlődéstörténetiig jelentős szellemi mozgalom, melynek Faiuditól Petőfiig 
terjedő szakaszára Horváth János új könyvéből mo'st teljes világosság derül. 

Mint a kiváló szerző egyéb müveinek, e munkájának is nagy érdeme a 
tárgyával kapcsolatos, közkeletű alapfogalmak tisztázása és szabatos körül 
írása. Az ő logikája nem elégszik meg az említet t jelenség lefolyásának filo 
logiailag megalapozott bemutatásával, történeti változatainak, külső és belső 
sajátságainak egyszerű ismertetésével, hanem először is azt a kérdést vize 
gálja, hogy témája szempontjából mi is hát a „nép", s hogyan értendő a 
„népiesség" mint az irodalmiság egyik tényezője? 
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Megállapítja, hogy tárgya szempontjából „a nép az egy nyelvet beszé-
lők ama rétegét jelenti, mely egyáltalában nem, vagy csak alkalmilag olvasó-
közönsége az irodalomnak, s mind a mellett rendelkezik bizonyos költői 
hagyományokkal". Az irodalom s a népköltészet közti kapcsolat ébrentartói 
a különböző társadalmi rétegeknek életkörülményeiknél fogva egymással 
állandóan érintkező elemei. „Mikor az irodalom szándékosan keresi ezt az 
érintkezést: o t t kezdődik a népiesség". Ez az olnevezés azonban nem csupán 
egy bizonyos irodalomtörténeti jelenségnek, hanem tágabb értelemben a nem-
zeti sajátságaink megóvását célzó, hagyománymentő mozgalomnak megjelö-
lésére is szolgál. Az ily értelemben vett felbuzdulás előzményéül tekinthető 
pl. Apor Péter nagybecsű műve; bár ez tudvalevőleg nem a szokásos értelem-
ben >vott köznép, hanem a régi magyarság műveltségi formáiért száll síkra. 

Kimutatható tehát, hogy a, népiesség állandóan működő történeti erő, 
amelynek különféle változatai vannak, s tárgyköre — a költészeten kívül — 
egyéb, népfajilag különleges hagyományainkat is felöleli; időrendi kiterjedése 
pedig nemcsak a XIX. század (mint egy időben hitték), hanem nemzeti mul-
tunk egész folyamata. A magyar irodalmi népiesség első képviselői Faludi 
Ferenc, Dugonics András, Révai Miklós nem a köznapi értelemben ve t t nép, 
hanem a népnyelv iránt érdeklődtek, mivel ebben lá t ták a tiszta nyelvhagyo-
mány továbbélését. 

Szellemtörténetileg becses megállapítása a szerzőnek, hogy a Herder-
féle hatással szemben, mely a népdalt tette az érdeklődés főtárgyává, éppen 
ez a nyelvi szempontú indulás bizonyítja legjobban a mozgalom magyar válto-
zatának hazai eredetét. Faludi nyelvi tanulmányainak stilisztikai jellegét 
inkább csak érintve, főkép verses műveinek a népiességhez való viszonyát mu-
t a t j a be Horváth egészen új megvilágításban. Meggyőző okfejtéséből kitűnik, 
hogy bár Faludi nem volt eredeti költő, de énekeiről az idegen ízt le tudta 
törülni nyelve és ritmusa tiszta, népin is nevelt magyarosságával. Hatásának 
ée jjelentőségének t i tka : „A friss színekben jelentkező régi. Faludi első nagy 
művésze a formahagyomány irodalmi értékesítésének." 

Űjabb állomást jolent a mozgalom történetében a Magyar Hírmondó 
1782-i évfolyamában megjelent névtelen felhívás, melyben Révai énekek gyűj-
tésére szólítja fel az olvasókat. Gondolatmenete elárulja, hogy ő a régi ver-
sekben a magyar költői nyelv kincseit kereste. E különben eredménytelen fel-
hívás azért is érdekes, mert a szerkesztőtől, Rá th Mátyástól hozzácsatolt 
sorokban olvasható a magyar népdal első meghatározása: „a köznépnek szá-
jában forogni szokott régi versek". A formai eltérésen kívül jellemző az e 
korbeli magyaros énekre, hogy többnyire a költő nevében szól, míg a későbbi 
míínépdalok szerzői valamely népi alak ajkára adják mondanivalójukat. Ennek 
az „énekes versírás"-nak különben e korban legzeneibb és legmagyarosabb 
szándékú képviselője P. Horváth Ádám. Az ő költői tehetsége azonban még 
igen fogyatékos és dalihletről is csak ritkán beszélhetünk nála. 

Nagyobb lendületet ad a mozgalomnak — 1818-ban a „köznép"-dalainak 
Kultsár Istvántól kezdeményezett gyűjtése. Elméletileg is foglalkoznak a 
dologgal. Egyik hozzászóló észreveszi, hogy „a nemzet minden osztályának 
saját poézise van". Legtisztábban l á t j a a lényeget Kölcsey, mikor a műkölté 
szettel állítja szembe a népdalt, mint a nemzeti költészet kezdetleges, el-
hanyagolt mintáját . A mult század első évtizedeiben megjelent gyűjtemények-
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kel egyidejűleg fordul a figyelem a szerb népköltés felé is. Ekkortájt lesz a 
műköltészet mintája az eddigi „ének" helyett a népies dal. A naivság lírai 
szükséglete teszi divatossá a helyzetdal műfaját. Vitkovics és Kisfaludy Károly 
népdalai többnyire e műforma köntösében jelennek meg. 

Történeti szempontból figyelemre méltó hozzávetés itt, hogy „talán 
Vitkovics az első, aki a szokványos népdalkezdetet fel tet t szándékkal utá-
nozza". A könyv többi része sem szűkölködik eddig kevésbbé hangoztatot t 
megállapításokban. Közülök elvi jelentősége miatt fontos, hogy „a népiesség 
mindenkor relatív tulajdonság, s nem annyira az igazi néphez, mint az egy-
korú irodalomhoz viszonyítandó". Ez elméleti tanulságok természetesen mind 
bő példatárra támaszkodó indukciók eredményei s meggyőző erejük a meg-
világításukat célzó szemléltető anyag révén is növekszik. 

Egyébként az olvasó dolgát megkönnyíti a szerző közlésmódjának az a 
sajátsága, hogy a nagyobb szakaszok végén mindig u ta l a főbb eredményekre. 
Így erre, a Vörösmartyt is magában foglaló korra nézve kitűnik, hogy 1. a 
régitől való megkülönböztetés folytán tisztult a népköltészetről való fel-
fogás; 2. ekkor indult meg komolyabban a népmese i ránt az érdeklődés. 

A XIX. század huszas-harmicas éveitől kezdődik a népies érdeklődés 
folytonos kitágulása. A népdallal kapcsolatban tanulmány tárgyává teszik 
a különböző nyelvjárásokat, a táncot, a zenét s az útirajzok a népélet mozza-
nataira is tekintettel vannak. „Igazi nagyarányú, költőileg mélytávlatú al-
földi tájképet Jósika Miklós rajzolt először Zrinyi, a költő c. regénye (1840) 
egyik fejezetében", öncélú tájfestő költeményekkel is találkozunk már в a 
népköltészet elbeszélő műfajai iránt sem hiányzik a fogékonyság. Űj mozza-
nat, hogy a népiesség fogalma a köznép körére szorítkozik. A negyvenes évek-
ben jelennek meg az első népdalgyűjtemények s föllép a Petőfiig terjedő kor-
szak legtermékenyebb népdalköltőjo: Czuczor Gergely. E a j t a kívül a szeré-
nyebb képességű verselők egész sora (Erdélyi János, Kriza János, Szakái Lajos 
et.b.) jelzi a készülő nagy fordulatot. „Csak oly költői egyéniség hiányzott 
még, mely amellett, hogy katexochén daltehetség, egyúttal a spontán naivság-
nak is fölkenettje. Petőfivel az is megérkezett". 

Mindezek után rámutat a szerző arra, hogy ha a népiességnek sikerül 
az újabb műköltészet elidegenedésekor a magyar dalritmus teljes elnémítását 
megakadályozni, már szolgálatot tett a nemzeti ízlés ügyének. Végül tömör, 
de emellett igen világos áttekintését adva az előző részletes, kitűnő filologiai 
alapvetésű fejtegetéseknek, a tárgyal t korbeli irodalmi népiesség történeti 
jelentőségét abban foglalja össze, hogy „azt a politikumot, mely mintegy száz-
éven át öntudatlanul vagy nyíltan irányította a magyarság modern átalakulá-
sát , a népiesség képezte át ízlési formává a nemzeti irodalom érett korszaka 
számára. 

A jeles mű о vázlatos ismertetése egyáltalában nem meríti ki a benne 
felhalmozott ténybeli és elméleti tanulságok gazdagságát. Horváth annyira 
ismeri a tárgyával összefüggő külföldi és hazai (gyakran csak kéziratban 
hozzáférhető) vonatkozásokat s azokat oly elmeéllel állítja célja szolgá-
latába, hogy könyve szinte rajzik az újságukkal meglepő adatoktól és meg-
állapításoktól. Ezeknek teljes fölsorolása meghaladná e rövid tájékoz-
ta tó keretét. 
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Módszerére és tárgyilag fegyelmezett gondolkozására jellemző, hogy 
a nagymennyiségű — színek, árnyalatok vagy a felhasználhatóság szem-
pontjai szerint — sokfelé elkülönülő anyag egy pillanatra sem téveszti meg. 
Mindig megtalálja benne a szemléltetésre legalkalmasabb példát, amely mel-
lett aztán az utalások bőségével a további érdeklődés számára is tág teret 
nyit. Könyve az irodalmi népiesség egész területét felöleli ugyan, de kitűnő 
gonddal mégis a lírai költészet s i t t is a dal műfaja irányában mutatkozó 
nyomokat vizsgálja. Az „Énekek és dalok muta tó ja" több mint négyszáz 
ezóbakerült verset sorol fel, melyek közül a tárgyalás során nem egynek 
származásáról vagy kapcsolatairól igen érdekes adatok kerülnek elő. Mind-
ezek alapján Horváth János új munkáját anyaga teljosségénél, szempontjai 
eredetiségénél s a tárgyat illető, ismeretgazdagító megállapításainál fogva 
a magyar irodalomtudomány legbecsesebb művei között kell számontartanunk. 

Baros Gyula. 


