
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 

Német könyv a történelmi regényről és Jókairól. 

Két német pedagógus ítélőszéke elé idézte a világ egész regényprodukció-
ját, hogy ítéletet mondjon a történelmi regényekről, még pedig elsősorban a 
nemzetnevelés szempontjából. 

Hermann Bock és Karl Weitzel hatalmas nagy munkát adtak ki ezzel a 
címmel: „Der historische Roman ah Begleiter der Weltgeschichte." (416 lap 
és Erster Nachtrag, 88 lap. Verlag Hackmeister und Thal. Leipzig. Évszám 
nélkül.) 

A két szerző a legkiválóbb történelmi regényeket ismerteti azon kor-
szakok szerinti sorrendben, amelyekből tárgyukat vették, — a praehistorikus 
időkön kezdve az ókoron, középkoron és újkoron keresztül, egészen a világ-
háború utáni napokig. 

Közkönyvtárakba való, lexikonszerű könyvében a két szerző csak olyan 
regényeket ismertet, amelyek elfogadott irodalomtörténeti tekintélyek szerint 
igazán irodalmi értékűek. Teljesen mellőzik az Unterhaltungsromanokat. Tehát 
a főkritériumuk mégis az irodalmi szempont. 

Minden egyes ismertetett regénynél kapunk egy kis bibliogiaphiát is, uta-
lást a szakirodalomra. A nem német regényeknél oda van tévő fordítójának 
neve is. Politikai és vallási elfogultság nélkül végezték feladatukat a szerzők, 
csak azt nézték, való-e a tárgyalt regény ifjúsági könyvtárakba vagy nem? 
Ezen nem lehet fennakadni, hiszen bármilyen táglelkű valaki, mégsem kíván-
hatja, legyen pd. Pierre Louys híres hetéra-regénye „Aphrodité" iskolai 
olvasmány. Tehát másodsorban következik a pedagógiai szempont. 

Az ismertetett művek között két magyartárgyú regényt találunk. Ezek 
közül az első Heubner: „Der König und der Tod" című, mely a mohácsi vész 
idejét í r ja le és amelyben a két szerző véleménye szerint II. Lajos, Zápolya és 
Mária királyné jól vannak jellemezve. A másik Karl Bleibtreu: „Ein Freiheits-
kampf in Siebenbürgen" című műve. Elmeséli Нога és Kloska lázadását, még 
pedig az „elnyomott és kizsarolt oláh parasztok" pártját fogja. 

Magyar író csak egy van képviselve a könyvben: — Jókai, ö t regényét 
ismertetik a szerzők, akik leginkább Wechsler Lajos fordításában olvasták a 
magyar költő műveit. Az öt regény a következő: 1. Bálványos vár. 2. Minden 
poklon keresztül. 3. Egy asszonyi hajszál. 4. Az utolsó budai pasa. 5. A fehér 
rózsa. Az egyes regényekről a következőket mondják: 
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1. Bálványos vár. A kritika elmeséli a regény tárgyát, aztán megállapítja, 
hogy nagyon értékes, mint művelődéstörténeti korkép, amely gazdag részletfes-
téssel adja vissza a vad korszak erkölcseit és babonáit. Nem való az ifjúság 
kezébe. (84—85. lap.) 

2. Minden poklon keresztül. A tartalom elmondása után a szerzők meg-
dicsérik a regény második részének „lélektani elmélyedését" és megállapítják, 
hogy Jókai jó források alapján dolgozott és hogy ennélfogva igen hű és jó 
képét adja a későbbi keresztes hadjáratoknak. (100—101. lap.) 

3. Egy asszonyi hajszál. Igen sok dicséretben részesült Jókai. Kiválóan 
értett hozzá, hogy bepillantást adjon a lengyel királyság bonyolódott züllött-
ségébe. Nagyszerűen rajzolja a lengyel nép különféle rétegeit. Elevenné válik 
előttünk minden egyes alakja, kiváltképen Szobieszki János. (234. lap.) 

4. Az utolsó budai pasa. Dicséri a két szerző, elmondja tárgyát és hozzá-
teszi, hogy: „Nem a magyarok, hanem az osztrákok, bajorok, szászok és bran-
denburgiak szabadították fel a várost, ezt a magyar költő nagyon természete-
sen nem igen hangsúlyozza." (238. lap.) 

5. A fehér rózsa. A tárgy ismertetése után megállapítja a kritika, hogy 
Jókai csak kevéssé tér el a történelmi igazságtól. „Jókai, aki az akkori Sztam-
bul életének kitűnő ismerője, ebből a tárgyból írja meg egyikét legjobb regé-
nyeinek." (297—298. lap.) 

Szembetűnő, hogy a két szerző Jókairól a legnagyobb szeretettel és rokon-
szenvvel ír, nagy írónak tart ja, de nem azoknak a regényeknek alapján, ame-
lyeket mi legnagyobb efajtájú műveinek ismerünk, mint pl. A lőcsei fehér asz-
szony, Erdély aranykora, Törökvilág Magyarorzágon, Rab Ráby, KŐSZÍVŰ ember 
fiai stb. Érdekes az is, hogy Jókait úgy tekintik, mint igazmondó, „megbízható" 
historikust, aki nem füllent, aki lelkiismeretes forrásfölhasználó. Bock és 
Weitzel, akik elsősorban csak a német regényeket veszik figyelembe, külföldi 
viszonylatban is igen nagyra taksálják Jókait. Walter Scottnak, a műfaj 
atyjának, csak tizenkét regényét ismertetik. Dumas, aki valamikor királya 
volt a történelmi regénygyártásnak, csak négy munkájával jutott szóhoz. így 
meg lehetünk elégedve, hogy a mi mesemondónk öt számmal van képviselve. 
Bánthat az, hogy kimaradtak Jósika, Kemény, Mikszáth, Gárdonyi, Herczeg, 
Móricz Zsigmond és mások. 

Tudtunkkal Gárdonyi regényei nincsenek még lefordítva. Az újabb ma-
gyar regényirodalom külföldön meglehetősen ismeretlen. I t t igen szép és haza-
fias munka várna az erre hivatottakra. Néhai Gragger Róbert tervezett egy 
ötven reprezentatív regényből álló németnyelvű gyűjteményt. Ennek első darab-
jául Kemény Zsigmond „Rajongók" című hatalmas művét szánta. Tehát tör-
ténelmi regénnyel kezdte volna a vállalatot. Jobb lett volna a publikum édesít-
getésére egy könnyebb fajsúlyú Mikszáth vagy Jókai, esetleg egy Gárdonyi. 
Gragger halála véget vetett ennek a tervnek is. 

A magyar irodalom ismertetése néha olyan titkosan folyik, hogy itthon 
ezt nem veszi észre senkisem. Ki tudja pl., hogy a nemrégiben elhúnyt Tarczai 
Györgynek finom történelmi elbeszélését: „Dönk vitéz Rómában", ír nyelvre 
is lefordították? 

Hog}' visszatérjünk Bock és Weitzel könyvére, két magyartárgyú regényen 
és Jókai öt müvén kívül még egy magyar születésű író munkásságát is ismerteti. 
Ez a budapesti születésű Kolbenheyer Guido, híres Spinoza- és Paracelcus-regé-
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nyek szerzője. Kolbenheyer Nadlernek teljesen téves beállítása szerint a kárpáti 
németségnek és géniuszának inkarnációja, a zipszer szellemnek irodalmi megnyi-
latkozása. (Josef Nadler: Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Land-
schaften. (IV., 875—878. 1.) Kolbenheyerben semmiféle zipszer vonás nincsen, én. 
mint szepesi ember, csak észrevehetném. Hogy igen tehetséges és derék ember, 
ez utóvégre még nem elegendő ok az ő szepesi származásának igazolására. . . 

Más zipszer sem fogadhatja el Nadler fajelméletének ezt a rokonszenves 
kivirágzását. Kolbenheyer lelki helye a szudéta németség között van. 

Mint láttuk, Bock és Weitzel igen tanulságos könyvet írtak. 
Nálunk is elkelne egy eféle munka, amely megvizsgálná, hogy miképen tük-

röződik vissza a magyar nemzet története regényíróinak képzeletében. 
Lám Frigyes. 

Sajtóhiba az Ember Tragédiájában. 

Kardos Albert észrevette (Irodalomtörténet, 1932, 6.), hogy az Ember 
Tragédiája XV. színének utasí tása: „A nézőhely átváltozik a negyedik szín 
pálmafás vidékévé" nyilvánvalóan tévedés, mert a szöveg szerint ez csak a har-
madik színre vonatkozhatik. Fölveti a kérdést, vájjon ez sajtóhiba-e vagy talán 
egy régebbi terv szerkezeti maradványa. Hivatkozik arra, hogy ez a hiba majd-
nem minden kiadásban, főképen az I. és II-ban is megvan, holott ezeket való-
színűen Arany és Madách maga gondozta. (A valószínűen szó elmaradhatott 
volna, mert Arany maga írja Madáchnak 1862 január 24-én: „Daczára, hogy 
legnagyobb gonddal én magam háromszor javítottam minden ívét, mégis óha-
tatlan vala, hogy egy pár sajtóhiba be ne csúszszon.") 

Kardos Albert figyelmét "úgy látszik elkerülte, hogy 1823-ban Madách 
müvének első szövegkritikai kiadása jelent meg az eredeti kézirat s az I. és II. 
kiadás alapján; három hónap múlva, 1924 márciusában ennek második, javított 
és bővített kiadása is. (A Napkelet Könyvtára. 1. szám.) 

Ennek az 1924-i kiadásnak 238. lapján meg lehet találni a választ. A hiba 
nem sajtóhiba, hanem már a kéziratban is megvan, tehát a szerző íráshibája. 
melyet sem Arany, sem a költő nem vett észre, sem későbbi kiadói, még Mészöly 
Gedeon sem az 1922-i Rózsavölgyi-féle emlékkiadásban; a bírálók figyelmét is 
teljesen kikerülte. 

Az 1924-i Napkelet-kiadás még egyéb hibákra is rámutat. A III. szín uta-
sítása az első kiadástól fogva: „Pompás vidék. . ." , holott a kéziratban ez áll: 
„Pálmafás v i d é k . . . " s ez teljesen egybevág a XV. szín utasításával, ahol szin-
tén pálmafás vidék olvasható (1. az 1924-i kiadás 23. és 256. lapját). Ez t már 
a szedő vétette el a költő nem egészen jól olvasható írása miatt, mely Aranyt 
arra bírta, hogy egy-két helyen a maga gyöngybetíiivel letisztázza a szöveget 
a nyomda számára. A nyilvánvaló hibát azonban sem Arany, sem Madách nem 
vette észre, s így megmaradt valamennyi kiadásban, még a „szövegkritikai"-
ban is csak a „javítandók" közé szorult. 

Az 1924-i kiadás még egyéb meglepetéssel is szolgál a Madách-kutatóknak. 
Két sorral több, mint valamennyi kiadás. Ez a két sor, mely a kéziratban nincs 
kihúzva, kifogás sem volt ellene, a szedő szórakozottságából kimaradt s a 
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hiányt sem Arany, sem a költő nem vette észre. Az első a párizsi szín elején 
van, Danton-Adám hosszú beszédének végén: 

Tekintsenek bár szörnyeteg gyanánt, 
Nem gondolok nevemmel, légyen átkos, 
Csak a haza legyen nagy és szabad. 

A kiadás 2164/b sorszámmal jelöli. 
A másik sor ugyané színben van. Danton s a marquis párbeszédében, sor-

száma 2237/b : 
Szerencsétlen ne folytasd, 

E guillotine-is szinte hallgatózik. — 
Lépj sergeinkbe, s pályád nyitva áll. 

A kéziratban Arany kék ceruzával kis keresztet is tet t a sor mellé, mit akkor 
szokott tenni, ha a mondásnak különös súlya van: s ez a sor sem került a 
szövegbe. 

A kiadás közli a szöveg valamennyi változatát. Szontagh Pál, Arany és 
Szász Károly ajánlott s a költőtől elfogadott és el nem fogadott minden 
módosítását. 

Szóval szövegkritikai kérdésekben, talán egyebekben is, ez a kiadás nem 
igen mellőzhető, hacsak nem akarunk vagy fölösleges vagy hibás következteté-
seket kockáztatni. Tolnai Vilmos. 

Az ártatlan Csimaz. 
Ismeretes A nagyidai cigányoknak az a részlete, amely a lólopáson ért 

Csimaz ravaszságát ezzel a történettel jellemzi: 

„Nem loptam, feleié, követem alásson, — 
Keskeny úton fekütt, hol menni akartam -*• 
Bizony sohsem esett ilyen csúfság rajtam. 

Hátul mennék: de rug; elől mennék: harap; 
Átugrani könnyebb, sokkal is hamarabb; 
Ugranám: felpattan . . . a hátára estem . . . 
Jó, hogy elfogátok, áldjon meg az isten!" 

A kutatás már rámutatott arra, hogy e vonásokat Arany az ártatlan 
cigányról szóló közkeletű anekdotából kölcsönözte. Az eddig ismert adatokat 
összefoglalva és kiegészítve, A nagyidai cigányok fenti helyéhez időrendben a 
következő magyar párhuzamokat idézhetjük: 

Magyar Hírmondó, 1792 II., 156. 1.: Győri Anekdota. V. ö. Timár Kál-
mán: Győri Szemle, II., 1931, 6—7. sz., 236—237. 1. — Pesti kai., 1799. és 
1812. — Kis János: Elmés nyájasságok. 1806, 73. 1. У. ö. Tolnai Vilmos: It., 
IV., 1915, 252. 1. — Szegedi kai., 1808. — Szigligeti Ede: Két pisztoly, 1844, 
80. 1., II. szak., 17. jel. V. ö. Tolnai Vilmos: It., VI., 1917, 505. 1. — Eszter-
gomi kai., 1845: A ló mint tolvaj. — Arany János: A nagyidai cigányok, 
1851, I., 3 9 - 4 0 . vssz., ÖM., IV., 166. 1. V. ö. Tolnai Vilmos: It., IV., 1915, 
252. 1. Arany ezt a jelenetet meg is rajzolta. L. Gyöngyösi László: Arany élete. 
198. 1., Voinovich Géza: Arany János életrajza, II., 128—129. 1. — Vas Gere-
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ben: Nevessünk, 1856., 105. 1. ÖM, IX., 396. 1. — Vida József: A vén cigánynő. 
Nemzeti Koszorú, 1860, 194. 1. V. ö. Debreczeni Ferenc: IK., XXXIII., 1923, 
105. 1. — Kőmives János: Gondűző, 1867, 59. 1., 117. ez.: A lótolvaj. — 
Az Üstökös, 42., 1899, 40. sz., 475. 1.: Régi adoma, új morál (Bánffy Dezsőre 
és Széli Kálmánra alkalmazott politikai karrikatúra illusztrálva). — Gracza 
György: Nevető Magyarország, 1902, II., 337. 1.: A megbokrosodott kerékpár 
— Dömötör Sándor: Cigányadomáink. Ethn., 40., 1929, 97. 1., 211. sz. 

A következő két adatból az tűnik ki, hogy Csimaz vonásai voltaképen egy 
vándoranekdotából származnak. A Dictionnaire d'anecdotes (1767) = Anecdo-
ten, Leipzig, 1767, II., 238. lapján egy olasz komédia után a következőképen 
beszéli el ezt a jelenetet. Scapin panaszkodik Arlequinnek, hogy a bíróság 
elítélte. — „Miért is kellett fényes nappal lovat lopnod?" — „Én loptam? — 
válaszolja Scapin. — Igazságtalan vagy, ha ezt mondod. Uram megbízásából 
a városba indultam s egy kis utcában egy lovat, találtam. Zavarba jöttem, 
mert az u ta t egészen elállta. Amikor mögéje kerültem, rám kiál tot tak: 
Vigyázz, nehogy megrúgjon! Ekkor elől akartam mellette elsuhanni, de azt 
mondták: Közel ne menj, mert harap! Kénytelen voltam tehát, hogy meg ne 
rúgjon vagy meg ne harapjon, föléje kerekedni es ráülni. Mihelyt lábamat az 
egyik kengyelbe tettem s a másikat a hátán átvetettem, a ló behúzta fejét, 
s mint az ördög, szaladni kezdett, úgyhogy huszonöt mérföldig meg sem állt. 
No mondd, hát loptam a lovat?" — Nasreddin szamaráról is a görög vál-
tozatban (9. sz.) fel van jegyezve az a tulajdonság, hogy megközelíthetetlen 
volt. Elől harapott, hátul rúgott. Ezért a hodsa mindenképen meg akart sza-
badulni tőle. V. ö. Wesselski: Nasreddin, II., 164. 1., 492. sz. György Lajos. 

Gyulai Pál forrásaihoz. 

Gyulai Pál Tanács című költeménye Ferdinand Freiligrath halálának esz-
tendejében jelent meg (1876). Ez talán véletlen, de nem lehet véletlen az a 
hangulati és tartalmi találkozás, amely Gyulai Pál e verse és Freiligrath 
О lieb', solang du lieben kannst... (Der Liebe Dauer) című költeménye közt 
fennáll. Gyulai a megbocsátás elégiáját í r ta meg e remek költeményében, 
Freiligrath inkább a kölcsönös bizalom dalát. De közös a két vers alaphangján 
kívül a halálra, a sírra való utalás. Gyulai azt mondja: Ne ha ragud j . . . 
sokáig! De öntsd ki szíved'... Bocsáss meg . . . Freiligrath versének 3. szakasza: 

Und wer dir seine Brust erschliesst 
О tu ihm, was du kannst zulieb! 

Gyulai: 

Óh egymást hányszor félreértjük 
Szeretteinket hányszor sértjük, 
Bár szívünk éppen nem a k a r j a . . . 

Freiligrath: 

Und hüte deine Zunge wohl 
Bald ist ein böses Wort gesagt. 
О Gott, es war nicht bös gemeint . . . 

Gyulai költeményének 3. szakasza arra figyelmeztet, hogy oly váratlan 
jöhet halálunk: 

S ha egymástól haraggal válunk: 
A sírnál késő a bocsánat! 
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Freiligrath : 

Die Stunde kommt, die Stunde kommt 
Wo du an Gräbern stehst und Magst. 

Dann kniest du nieder an der G r u f t 
Und birgst, die Augen, trüb' und nass — 
Sie sehn den anderen nimmermehr — 
Ins lange, feuchte Kirchhofgras. 

Er aber sieht und hört dich n i c h t . . . 

Szeress — mondja a német költő; bocsáss meg — mondja a magyar, de 
abban, ahogy ezt mondja, nemcsak hasonló mentalitású költők egyezése látszik, 
hanem kétségtelenül irodalmi ha tá s is. Rubinyi Mózes. 

Irodalomtörténet. 4 


