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autonóm személyiség földi életének berendezésére irányul, ha-
nem oly gondolatokat is hirdetnek, melyek „christianae veritati 
maxime astipulant" és „ad veram religionem incitamentum 
copiosissimum praebent".5 ' Ebben a légkörben helyezkedik el 
Erasmus „philoeophia chrietiana"-ja is.52 Az ő, művekből és 
levelekből elvont komplex személyisége volt az az eszmény, mely 
felé a kor műveltjei törekedtek. ,,Non magis Erasmi doetrinam 
quam Erasmum ipsum praedicavi — í r ja Piso,53 midőn az eraz-
mikus elvekhez való szellemi kapcsolat már a felforgatásban 
való részesség gyanúját idézte fel maga ellen. 

Ezt, a könyvekből megépített emberideált a reformáció 
mozgalma Mohács előtt nem érintette máskép, mint a rend és 
a béke felborításának veszedelmével. Az egyházi reformmozdu-
lat, mely szintén az ír t és beszélt szót használta az emberformá-
lás eszközéül, csak a politikum szintjén látszott aggodalom-
keltőnek. Hogy mindezzel az új , büszkeséggel szemlélt irodalmi 
gyakorlat is módosulásra fog kényszerülni, annak most még 
semmi nyoma. Erasmus maga is csak 1528-ban í r ja le a jövőről 
alkotott látomását: „Video talem tumultum oritorum in Studiis, 
qualern videmus in Beligione."54 Ebben a „tumultus"-ban tágul 
és határolódik el ú j r a a magyar írók öntudata, differenciálód-
nak az olvasmánnyal élők rétegei, alakul tovább a szellem Írásos 
lényeihez fűződő korszemlélet, küzd egymással és próbál ki-
egyenlítődést találni az irodalom életformájában a középkor 
survivauce-a, a humanista profánság és a reformációval meg-
újított vallásoság. 

Magyar irodalmi hatások a román irodalomban. 
— Bogdan-Duica György könyve Barac Jánosról. —* 

Irodalmunk, a nép- és műköltészet egyaránt, a körülöttünk 
vagy velünk együtt élő népek közül legkiadósabban a román 

5 1 Cra t i s . . . Cynici phi losophi E p i s t o l a e . . . K r a k k ó , 1512. (Bud. Agr ico la 
a j . Eck Bá l in tnak . ) 

5 2 T h i e n e m a n n T. i. m. i. h. 
5 8 Tör t . Tá r . 1885. 341. 1. 
54 E r a s m i So t . Epis to lae select iores . . . Wra t i s l av i ae , 1752. 485. 1. 
* G. Bogdan-Duica : l o a n Ba rac . S tudi i de G. B. D. membru a l Acade-

miei Komine. Bucares t i , 1933. Academia Komina-Studi i si ce rce ta r i XXX., 
8°. p. 168. 
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nép nyelvére és irodalmára hatott. E hatás kimutatása, sajnos, 
irodalomtudományunknak elhanyagolt területei közé tartozik. 
Pedig érdekes és gazdag anyag vár ja a tárgytörténeti kutatót, 
a filológust, s érdekes ós tanulságos szempontok megvilágítása 
a szellemtörténészt. Néhány, inkább kevesebb, mint több részlet-
adatot, részlethatást ismerünk, de azt se egységes és összefoglaló 
feldolgozásban. Ilyen például a magyar, főleg az erdélyi protes-
tantizmus nyelvi és irodalmi hatása a román nyelvre és iroda-
lomra. Mindig és mindenütt felemlítjük, megnevezzük, de ön-
álló, kimerí tő tanulmány nem készül, nem áll rendelkezésre. 
Egyháztörténeti írók (Pokoly), nyomdatörténeti művek (Ballagi, 
Veress, Gulyás) s politikai történetünk ma jd minden kézikönyve 
utalnak a tényre, anélkül azonban, hogy a tényt részleteznék. 
A további, a későbbi hatásokat még így, adatszerűleg se igen 
ismeri a m a g y a r tudomány irodalomtörténetírásnak. A hiány 
pótlása, mint maga a kérdés, érdekes és fontos. Egy egész tudós 
pályához méltó és érdemes feladat, melynek elvég-zésére, remél-
jük, akad végre hivatott vállalkozó az i f j abb nemzedékből. 

A hatás kimutatását nyilván a részletek, a tárgytörténeti 
kapcsolatok felkutatásán és rendszeres összeállításán kell elkez-
deni. E tekintetben hasznos, értékes és érdekes mű a Bogdan-
Duica kolozsvári egyetemi tanár monográfiája Barac Jánosról. 
Alapjában véve polemikus tanulmány ez, melynek megírását 
egy másik Baracról szóló tanulmány, a Colán Jánosé váltotta ki. 
Minket a tanulmány vitatkozó elemei nem érdekelnek. Annál 
inkább maga az egész mű, Barac János irodalmi tevékenysége-

Barac J ános Alamoron (Alsófehér vm.) született, valószínű-
leg 1776-ban. Iskoláit szülőfalujában, majd a nagyenyedi Bethlen-
kollégiumban és Kolozsvárt végezte. Mint tanító, ügyvéd, hírlap-
író és író élt és működött a szebenvármegyei Feleken és huza-
mosabban, egészen élte végéig Brassóban. Irodalmi tevékeny-
ségének eredménye i f júkor i lírai kísérletein kívül tizenkilenc 
kisebb-nagyobb epikai mű és nyolc dráma. 

Barac nem volt eredetit alkotó, alkotni tudó egyéniség. 
Művei szinte egytől-egyig fordítások, átdolgozások, adaptálások. 
Akárcsak a m i Dugonicsunkéi és egész irodalmunk jó része a 
XVIII . század végén és a X I X . század elején. Barac művei 
közül — s irodalomtörténetünkre nézve ez a tanulságos és érde-
kes — tíz: m a g y a r műnek a fordítása, illetőleg átdolgozása (és 
pedig epikai 6 és drámai 4) ; más hat műve (3 epikai és 
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3 drámai) pedig, ha nem is magyar munka fordítása vagy át-
dolgozása, de magyar irodalmi közvetítéssel készült. 

Magyarból fordított vagy átdolgozott művek: 

1. Istoria preafrumosului Argir çi a preafrumaosei Elena. 
1801. Nagyszeben. Ez a Gyergyai Albert széphistóriájának for-
dítása. Részletes összevetés után Bogdan-Duica megállapítja, 
hogy Gyergyai művészlélek, míg Barac, népszerűsítésre töre-
kedvén, az eredeti szépségét nem mindenütt tudta kifejezni, 
visszaadni. 

2. Risipirea Jerusalimului. 1821. Bucure§ti. Ennek eredetije 
Nagy Ferenc: Pártos Jeruzsáleme. Elemző vizsgálat alapján 
kimondja Bogdan-Duica, hogy úgy Nagy F., mint Barac iro-
dalmi ízlése és érzéke — amannak az átdolgozásban, ennek a for-
dításban — éppen nem fejlett. 

3. Ratacirile lui Ulisse — 1827, kézirat a román tud. Aka-
démia birtokában — Dugonics: Ulissesének fordítása. Barac az 
eredeti 12 részből álló művet 6 részbe vonta össze; így sokat ki-
hagyott vagy rövidített. 

4. Pepelea giscariul. 1916. Arad (kézirata 1828-ból) Fazekas: 
Ludas Matyiiknek a fordítása, illetőleg utánzata, 

5. Ovid — Viski Pál : Magyar Oxidjának a fordítása, illető-
leg átdolgozása. 

6. Cartigam — Mészáros Ignác: Kártigámjíumk összevont 
fordítása. (Kézirat a román tud. Akadémia levéltárában.) 

7. Pustnicul din insula Formentera. Fordí tás Boér Sándor-
nak A formenterai remete c. szövge után. 1840-ben a brassói 
magyar színtársulat előadta e darabot román nyelven, Barac 
fordításában. (Pályi Elek színigazgató Barackal jóbarátság-
ban élt!) 

8. Mirele cel umblat — Barcsai László: Jártasköltes vőlegény 
című vígjátéka. 

9. Atala — Perczel Imre: Atala vagy a két indus szerelme 
című szomorújátékának fordítása. 

10. Constantin. (1842.) Láng Ádám hasonló c. drámájának 
a fordítása. 

Magyar irodalmi hatás állapítható meg Loreti és Corabierul 
cel dintiiu c. epikumainak létrejöttében. Az előbbinél Báróczi 
és Boér Sándor, az utóbbinál Kazinczy és Kónyi művei hatot-
tak. A Craiul Chiru — Kováts Ferenc: Araspes és Panthesiájára 
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vihető vissza, Hamlet-fordítása a Kazinczy fordítására, a Viclen-
<)ul fetesc etc. pedig Bodnár László: Asszonyi fortélyára,. Magyar 
hatás érzik kimutathatólag i f júkori költeményein ie. Magyar ha-
tást tételez fel Bogdan-Duica Baracnak még több más művénél is. 
Így a Vinatorul delà Matra (A mátrai vadász) с. kéziratos el-
beszélés fordí tása is magyar volna; hasonlókép a Cetatuia pe 
drumul tar i i (Kastély az országúton) c. Kotzetbue-darabé is. 

A fordítások részletes elemzése alapján megállapítja Bog-
dan-Duica, hogy Barac középszerű fordító. Azt fordít ja, ami 
éppen kezeügyébe esik, mi a magyar vagy német irodalmon át 
— ezeket jól ismerte — érdeklődését felkeltette. Fordításait az 
akkori nagyon naiv és bágyadt közönség szívesen fogadta. 
A román irodalom és nyelv fejlődésére Barac fordításainak 
nem volt hatása, mivel néhány sikerült vers és néhány lapnyi 
sikerült próza még senkit í róvá nem avatnak. Barac egyszerű 
tolmács, sokszor éppen gondatlan tolmács, kinek nincs érzéke 
a román nyelvi ideál iránt. Nem jelentős, de érdekes egyéniség. 
Barac egyszerű lámpa a román irodalomnak e sötét és néma 
(epoca moarta) korszakában. 

Ezek a tanulmány főbb eredményei. Magyar irodalmi szem-
pontból is sajnálatos, hogy Barac nem volt nyelvtehetség és nem 
volt gondos műfordító. Helyes érzékkel fogott meg divatos vagy 
népszerű műveket is, de még ezekkel se tudott maradandó, jelen-
tős hatást gyakorolni. Csak pillanatnyi érdeklődést elégített ki. 
De kapocs és összekötő szál a magyar és román irodalom között. 

A tanulmány szerzője, egykor Gyulai és Beöthy hallgatója, 
kitűnően, aprólékosan ismeri irodalmunk történetét. Mindig a 
forrásokig megy vissza s mindenütt a legjobb szakművekre 
hivatkozik. Alapos, tehát tárgyilagos is, akár irodalmunk irá-
nyairól, eszményeiről ír, akár az enyedi ref. Bethlen-kollégium 
tanulmányi viszonyairól, az ottani diákéletről stb. így mono-
gráf iá ja nemcsak tanulságos tudományos munka, de meggyőző, 
jóleső olvasmány is. Irodalomtörténetírásunk csak elismeréssel 
és örömmel veheti tudomásul. De vegye tudomásul mint intő, 
figyelmeztető jelt is arra nézve, hogy a magyar-román irodalmi 
érintkezések terén még nagyon sok a kutatnivaló, s hogy a fel-
derítésben irodalomtörténetírásunknak is feladatai vannak, ott 
kell lennie. Irodalmunk története, hatásának ismerete továbbra 
is hiányos marad, ha nem vizsgáljuk át pontosan román, tót, 
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szerb stb. kapcsolatait, érintkező szálait. E kapcsolatok, a 
magyar irodalom hatásterületének felkutatását sürgette már 
Eckhardt Sándor is az I. nemzetközi irodalomtörténeti kon-
gresszuson (Budapest, 1931) tartott előadásában (As összehason-
lító irodalomtörténet Középeurópában. Minerva. 1931. 96—103. 1.). 
Pintér Jenő legújabb, korszakos műve, e tekintetben is úttörő. 
Legalább vázlatosan és mintegy függelékben foglalkozik az 
érintett kapcsolatokkal. Barac nevét csak az Argirussal kapcso-
latban említi föl, mert a tárgyalt mű utóbb jelent meg. Azonban 
gondoskodnunk kell, hogy a Barac Jánosok neve, a velünk és 
körülöttünk élő népek irodalmában található kapcsolatok többé 
említetlen ne maradjanak. Kristóf György. 


