
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Vörösmarty „Szép Ilonkájának" angol forrása. 
A költő gazdag képzeletére hathatott itt is, ott is egy-egy 

motívum, irodalmi olvasmányoknak egy-egy emléke, mely vég-
telenül bájos költeménye harmonikus hangulatába utánozhatat-
lan művészettel tudott beleolvadni. Külső indíték — legalább 
is a költemény epikai részéhez — jöhetett innen is, onnan is és 
ilyenképen sok valószínűsége van mindannak, amit „Szép 
Ilonka" forrásairól eddig tudunk.1 Igen, Vörösmarty e költői 
alkotásában nem lehetetlen ráismerni irodalmi olvasmányainak 
egy-egy emlékére, de maga az epikai keret, a kikerekített mese 
főmotívumaival együtt — azt hisszük — mégis egészen más for-
rásból eredt, az pedig az angol romantikus költészet egy még 
ma sem felejtett, híres, valamikor sokat olvasott teiméke, Wal-
ter Scott „The Lady of the Lake" című költői elbeszélése. 
1810-ben jelent meg e romantikus színezésben, festői ecsetelés-
ben, hangulatban oly gazdag mű. Hatása igen nagy volt. A tör-
ténet színhelyét, Loch Katr inet ezren és ezren látogatták Skó-
ciából és Angliából egyaránt. The Lady of the Lake a maga 
korának egyik legismertebb költeménye. 

Walter Scott még élt és alkotott, amikor neve nálunk már 
közismert volt, amikor műveit — nemcsak regényeit, hanem 
költői elbeszéléseit is — fordításban, de sokszor eredetiben is 
olvasgatták magyar földön. Ismerte azokat az i f jú Vörösmarty 
is. 1825-ben Zádor György megírja „életképét önnön tudósításai 
szerint" Kazinczynak. Eszerint az i f jú magyar romantikusnak 
1824-ben Tasso, Ariosto, Petrarca, Vályi Nagy Homérja, Lord 
Byron, Walter Scott... voltak „olvasásai".2 Ekkor még csak 
német fordításban ismerkedett meg Scott műveivel,3 de nem-
sokára ő is hozzálát az angol nyelv tanulásához. Legalább ba-
rát ja , Fábián Gábor így ír hozzá 1828-ban: „Én, ha meghallom 
valaha, hogy grammatikádból az angolt megtanultad, szívem 

1 V. ö. Egy . Phil. Közi. 1910. 231—3. 1., 1911. 531. 1., 1912. 489—91. 1., 1913. 
290—2 1. 

2 Kazinczy lev. XIX. 494. 
* V. ö. Toldi: Handbuch der ungr. Poesie. II . 311. 
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szerént fogok azon örülni."4 A nálunk mindjobban ismert, mind 
népszerűbb Walter Scott iránti érdeklődése angol tanulmányai-
val még csak fokozódhatott. Tán érdemes itt megemlíteni, hogy 
Deák Ferenc is ugyanabban az esztendőben egyik barátja szá-
mára kérte Vörösmartytól Scott összes munkáit.5 A nagy angol 
romantikus bevonult irodalmunkba nemcsak regényeivel, hanem 
tán nehezebben érthető, de azért korántsem elhanyagolt költői 
elbeszéléseivel is.6 E néhány adatból kiviláglik, hogy Scott költő 
világát az i f jú magyar költő ismerte. Az angol és a magyar 
költemény rokonvonásainak összehasonlításából pedig ki fog 
derülni, hogy Scott hatása félreismerhetetlen nemcsak magának 
a mesének legfőbb mozzanataiban, hanem Ilonka és Ellen, a 
Lady of the Lake hősnője között is van kétségbevonhatatlan 
lelki hasonlóság. 

Az angol költemény leírással kezdődik. A Highlands vad-
regényes völgyei visszhangzanak szarvasvadászat zajától, kutya 
csaholásától, kürt szavától. Az egyik vadász, elkülönülve a 
többitől, Loch Katr ine festői vidékére téved és i t t a tavon bár-
kában megpillantja Ellent, az erdők gyermekét. Amilyen bájos, 
olyan jó. 

A vadász kür t je elhallgatott és Ellen megriadt kérdésére, 
hogy ki van itt, előlép: 

„A stranger I", the Huntsman said, 
Advancing from the hazel shade. 
Tho maid alarmed, with hasty oar, 
Pushed her light shallop from the shore . . . 

Then safe, though fluttered and amazed, 
She paused, and on the stranger gazed . . . 
(A lányka híven és hívebben 
Bámuld a lelkes idegent . . .) 

Este játszódik le e kis jelenet, Ellen a vadászt édesatyja 
vendégszerető hajlékába hívja vacsorára. A vadon elrejtett 
házikójában él atyjával , nagynénjével (édesanyja rég meghalt). 
Az öreg Douglas távol van, Ellen és nénje szíves és udvarias 

4 Vörösmarty-Emlékkönyv. 269. 
5 Két ízben is ír Deák Vörösmartynak ez ügyben: „V. Scott munkáit, 

azt a kiadást, melyben 50 kötet jelent meg, csak vedd meg." Vörösmarty-
Emlékkönyv. 103. 

6 A Nemz. Múzeum Könyvtárában őrzik Kölcsey példányát, Scott költői 
elbeszéléseinek egy 1834-i frankfurti angol kiadásában. 

And never brooch the folds combined 
Above a heart more good and kind . . 

2 * 
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barátsággal vendégelik meg a vadászt, de nevét, származását 
nem kérdik. 

And every courteous rite was paid. 
That hospital i ty eould claim. 
Though all unasked his birth and, name . . . 
(„Vajh ki б, és merre van hazája?" 
Gondola, de nem mondotta szája.) 

Végül is a vadász megmondja nevét: Snowdoun lovagjá-
nak, J ames Fitz-Jamesnek hívják. Vacsora után lefekszik, de 
szemére nem jön üdítő álom: 

But va in ly did the heath-flower shed 
Its moorland fragrance round his head; 
Not Ellen's spell had lulled to rest 
The fever of his troubled breas t . . . 
(Csendes a ház, ah de nincs nyugalma: 
Fölveré azt szerelem hatalma . . .) 

A vadász beleszeret a lánykába, kinek szintén megtetszik 
a daliás férfiú, bár szíve hű maradt választottjához. Másnap 
reggel a vadász e lbúcsúzik. . . Néhány nap múlva visszatér. 
Magával akar ja vinni Ellent a vadonból, ahol még soha azelőtt 
nem nyílt ilyen virág. 

, I come to bear thee from a wild. 
Where ne'er before such blossom sniilel. 

I'll place thee in a lovely bower, 
I'll guard thee like a tender Flower . . . 
(Téged is, to erdők szép virága. 
Üdvözölve tisztel e pohár . . .)' 

A leány nem követheti a vadászt, hűségét meg kell tartania 
kedvesével szemben. Ekkor a vadász gyűrűt ad neki: a királyé 
volt valamikor, tőle kapta. Ezt a gyűrű t Ellennek adja. Ha 
bármikor bajba kerülne, keresse fel a királyi udvart , adja elő 
kérelmét magának a királynak, aki ma jd a vadász kedvéért a 
kérést teljesíteni fogja . . . 

E r r e hamarosan sor kerül. Ellen az öreg Douglas leánya, 
ki valamikor jelentős ezerepet játszott a királyi udvarban, most 
azonban kegyvesztetten, számkivetésben él rej tet t erdei ottho-
nában. Lázadás készül a skótok királya ellen, a leghatalmasabb 
törzs fegyverkezik ellene. Nem részletezzük a harci készülődést, 
magát az összecsapást, mert nem tartozik tárgyunkra. Legfel-
jebb azt emeljük ki, hogy a király fényes győzelme után ragyogó 
kísérettel lovagol le Stir l ing várából a tömeg örömujjongása 
közepette. 

' Ellen is más helyen erdei virághoz (harangvirághoz) hasonlítja magát. 
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As slowly down the steep descent 
Fair Scotland's King and nobles went, 
While all along the crowded way 
Was jubilee and loud huzza . . . 

(He) smiles and nods upon the crowd, 
Who rend the heavens with their acclaims: 
„Long l ive the Commons' King, King James". 
For me, she stooped, and, looking round, 
Pliicked a blue harebell from the ground, 

This little flower, that loves the lea, 
May well my simple emblem be (It. Canto. IX.) . 
(S a király jő folség érzetével 
Környékezvén őt a hős apák . . . 
„Fény nevére, áldás életére!" 
Fenn kiáltja minden hű ajak . . .) 

Ellent gondok, aggodalmak bántják. Kedvese fogságba 
esik, édesatyja összezördiil a királlyal. Most a vadásztól kapott 
gyűrű je összes reménysége. Felkerekedik, hogy magától a király-
tól kérjen bocsánatot ősz apja részére. A gyűrűt a királyi ud-
varban átadja egy i f júnak, ki azt a királyhoz beviszi. Remény 
és kétség között várakozik a leányka, míg végre megjelenik 
régi ismerőse, a vadász. Gyöngéden biztatja az aggódó leányt, 
hogy a király nem zsarnok, meg fogja hallgatni. Szívdobogva 
megy vele Ellen a fényes terembe. Félénken néz körül és csak 
amikor látja, hogy mindenki alázattal, tisztelettel tekint kísé-
rője felé, veszi észre, hogy vadászismerőse maga James skót 

k i l á l y . „Midst furs and silks and jewels sheen. 
He stood, in simple Lincoln green, 
The centre of the glittering ring. 

And Souwdoun's Knight is Scotland's King! 

A megrémült leányka térdre esik, némán, szótlanul mutat 
gyűrűiére No word her choking voice commands, 

She show'di the ring — she clasp'd her hands . . . 
(Halovány hófehér szobornál 
Szép Ilonka némán és merőn á l l . . . ) 

A király pedig esdeklő pil lantására avval válaszol, hogy 
gyengéden felemeli és fényes udvara előtt homlokon csókolja. 

Gently he raised her, — and, the while, 
Check'd with a glance the circle's smile; 
Graceful, but grave, her brow he kiss'd 
And bade her terrors bo dismiss'd . . . 
(Mond szerényen szép Ilonka, állván 
A kis csarnok végső lépcsején, 
S homlokán az i f j ú megcsókolván, 
Útnak indul a hold é j j e l é n . . . ) 

Megnyugtatja bájos vendégét: édesatyjával kibékült, szerel-
mesét, az i f jú Graemé-t pedig szabadon engedi . . . 



22 KISEBB K Ö Z L E M É N Y E K 

Ez — mellőzve az ide nem tartozó hosszas kitéréseket és 
epizódokat — Scott költeményének keretje. Szeretettel dolgozott 
raj ta , ő maga mondja „labor of love"-nek. Érdekes találkozása 
a véletlennek, hogy Vörösmartynak is éppen „Szép Ilonka" volt 
egyik legkedvesebb költői műve . . . Alig hisszük, hogy a rokon-
vonások kiemelése u tán bővebben kellene a forrásviszonyt bizo-
nyítanunk. A bájos, romantikus mesét Scott V. James (1512—42) 
skót királyhoz8 köti, ki — mint ő maga mondja — sokszor szo-
kott álruhában bolyongani, hogy igazságot tegyen. 

„Thus watch I o'er insulted laws, 
Thus learn to right the injured cause." (VI. Canto.) 

Szinte természetes, hogy Vörösmartynk a mesét Mátyás 
királyhoz kötötte. A róla elterjedt sok vadászmese, továbbá 
szokása, hogy álruhában járt alattvalói között, igazságkeresése 
bizonyos történeti alapot adtak a magyar költőnek, hasonlót 
ahhoz, amelyet Scott talált a skót király életében, szokásaiban. 

E két költemény epikai kerete legfőbb vonásaiban félre 
nem ismerhető hasonlóságot tüntet fel. A vadász találkozása a 
leánnyal az erdőben, megvendégelése bájos ismerősénél, később 
a leány felkerekedése a királyi udvarba, ahol a vadászban kirá-
lyára ismer: kikerekített mese, epikus főmotívuma az angol és 
magyar költeménynek. Egy-egy részlet pedig, a költő egy-egy 
hasonló ecsetvonása meg azt bizonyítja, mennyire lelki saját-
jává vált Vörösmartynknak Scott regényes rajza. Ellen bájos 
a lakja , a skót felvidék hangulatkeltő leírása megihlette a nagy 
magyar romantikust. És Vörösmarty az ihletett művész ösztö-
nével alkotott Szép Ilonkában eszményi női alakot, mely az ő 
képzeletének éppúgy édes gyermeke, mint amilyen volt Ellen 
Wal ter Scotténak. Fest Sándor. 

Kölcsey jegyzetei Kazinczy Egmont-fordításának 
dalairól. 1 

Holdházy János, József főherceg nevelője, majd győri 
kanonok, több értékes irodalmi ri tkaságot hagyott a győri pap-
nevelőintézet könyvtárára. Ezek közül most szeretném felhívni 
tudományunk figyelmét „Kazinczy Ferenc Munkáji" (1814— 

8 V. James Stuart Mária apja. 
1 Készlet a szerzőnek az Irolalomtörténeti Társaságban 1935. X. 2fi-áu 

„Kölcsey jegyzetei Kazinczy Egmont-fordításáról" címen tartott felolvasásából. 
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15—16) VIII . kötetének a r ra a példányára, amelybe Kölcsey 
Ferenc, mesterének Egmont-fordításáról, bíráló megjegyzéseket 
ír t . A munkát Kazinczy ajándékozta i f j ú barátjának, majd 
kölcsönbevevés ú t ján az Szemere Pálhoz került, aki szintén 
jegyezgetett bele. írásuk elég pontosan megkülönböztethető. De 
Kölcsey levelezése is bizonyítja,2 hogy az Egmont-fordításban 
levő jegyzetek tőle valók. Már a VIII. kötet megjelenése előtt 
(Cseke, 1815 ápri l is 8) azt í r j a : „Időm s elegendő csendem ha 
lészen, a nyáron Kazinczynak munkáit fogom recenseálni."3 

A mesteréről szóló kritikából azonban csak apró töredékek ma-
radtak ránk — jórészt leveleiben és például Csokonairól szóló 
bírálatában —, valamint a VIII . kötetnek eddig ismeretlen jegy-
zeteiben. 

Goethe „Egmont"-ja Kölcsey legkedvesebb olvasmányai 
közé tartozott. Mikor idős bará t j a a munkáival — úgylátszik 
az utolsó kötetekkel — kedveskedik neki, így ír hozzá (1816 
má jus II):4 „A nyomtatványokat hálás örömmel vettem, leg-
elébb is Egmontot ragadtam s az isteni két dalt ragadtam ki, 
mely reám szokatlan hév érzeményeket borít minden ú jabb 
látáskor. A Die Trommel gerühret lígy van fordítva, minél job-
ban nem lehet, de a másikat freudvoll und leidvoll jól tudom 
én, hogy azt lehetetlen fordítani. Megengedjen édes Bátyám 
Uram, de midőn a magyart akar tam olvasni, kénytelen voltam 
csak a németet elmondani magamnak." 

A homeroei-pör idején m á r kifejtette Kölcsey a műfordí-
tásra vonatkozó elveit; akkor azt találta hangoztatni, hogy az 
író egyénisége kedvéért legjobb a szöveg hű, szóról szóra való 
átültetése. De az Egmont dalainak fordításával szemben enge-
dett merev álláspontjából. Ez világosan kitűnik, ha összevetjük 
a Goethe-féle szöveget Kazinczyéval: 

Die Trommel gerühret! A' dob pereg, a' sip 
Das Pfeifchen gespielt! 'S a' trombita zeng. 
Mein Liebster gewaf fne t Kincsem paripán iil 
Dem Haufen befiehlt , A' föld vele reng.* 
Die Lanze hoch führet . Feltartja szablyáját, 
Die Leute regieret. Intézi csatáját. 
Wie klopft mir das Herze! Oh, mint döbög a' szív! 
Wie wallt mir das Blut! Könny futja szemem'. 
Oh hätt' ich ein Wämslein Csak volna nadrágom. 
Und Hosen und Hut . Mentém, süvegem! 

2 Kölcsey F. munkái (Franklin-kiadás, 1887.), 9. kötet. 
3 ü o. 170. 1. 
4 I. m. 9. köt., 170. 1. 
6 Az aláhúzások Kölcseytől valók. 
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Ich fogt" ihm zum Tor 'naus 
Mit mutigem Schritt, 
Ging' durch die Provinzen, 
Ging' überall mit. 
Die Feinde schon weichen, 
Wir schiessen hinterdrein! 
Welch Glück sondergleichen, 
Ein Mannsbild zu sein! 

A' zajba követném 
Hiv kedvesemet, 
Veszélyre kitenném 
Érte életemet. 
Im' már fut az Ellen! 
Azt én is ölöm! 
Hah! férfinak lenni 
Melly édes öröm. 

Látható, hogy a sikerült sorokért megbocsátotta a teljesen 
kiforgatottakat — főkép azért, mert nagyjában az egész kerek 
és ritmikus. Hogy azonban a másik verset, bár tapintatosan, 
meg kellett rónia, az kiviláglik az összehasonlításból. 

A Holdházy-hagyaték példányában a vers a „Siralom közt"-
től a vers végéig gondolatjel közé került. 

A fordításba ír t bőséges jegyzetsorozat6 még pontosabban 
mutat ja , mi volt Kölcsey véleménye mestere műfordításáról. 
A hála és tisztelet azonban megakadályozta abban, hogy tárgyi-
lagosan mondhassa el róla kri t ikáját . A Kazinczyról megígért 
bírálat ezért nem készült el. Pitroff Pál. 

Amikor először tá r tam fel Jókai összefüggéseit a „Szerelmi 
Lexikon" gazdag anyaggyüjteményével,1 előre jeleztem, hogy ez 
a kutatás a dolog természeténél fogva nem lehet lezárva. Az 
olvasgatás véletlene ú j r a meg ú j r a bizonyítja, hogy a „Diction-
naire contenant les anecdotes historiques de TAmour" kedvenc 
könyve maradt a mindig ú j meg ú j témát kereső nagy mesé-
lőnek. 

A lexikon Selnitz címe alatt szereplő magyar vonatkozási! 

6 Megjelentetése elé egyelőre akadályok gördülnek. 
1 Jókai Mór és egy francia anekdótakincs. „Irodalomtörténet", 1928. évf., 

1—2. sz. 1—22. 1. 

Freudvoll 
Und leidvoll 
Gedankenvoll sein. 
Langen 
Und bangen 
In schwebender Pein, 
Himmelhoch jauchzend 
Zum Tode betrübt — 
Glücklich allein 
Ist die Seele, die liebt. 

Üröm köztt, 
Siralm köztt, 
Aggódás köztt élni, 
Habozva 
Kedv s gond közt megosztva 
Félni és remélni; 
Felszökve az égig, 
Lecsapva a' sir' mélyéig, 
Boldognak azt lehet 
Mondani csak, 
A' ki lángolvást szeret. 

Jókai forrásaihoz, 
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történetet ismertettük,2 és pedig egyrészt azért, mert egy magyar 
nemes és egy magyar feleség megható históriája, másrészt azért, 
mert úgy véltük, hogy a „Cigánybáró" cselekvényével van né-
hány érintkező pontja. Azóta A kurucvilág után című elbeszé-
lésben3 megtaláltuk a „Dictionnaire de l 'Amour" történetének 
közvetlen és félreismerhetetlen feldolgozását. 

Jókai megváltoztatta a neveket: Selnitzből Zelcz lett, az 
első, törvényes feleségből kuruc sas leánya, Csornai Katinka, 
a magdeburgi második feleség Rothenburg Amália. Nagyobb 
változást sejtet a novella címe: Jókai a szegény magyar nemes 
leány tragédiáját és a legnagyobb áldozatra is képes hűségét 
olyan politikai háttérbe állította bele, amely romantikus anti-
tézissel fokozza föl a történet amúgyis biztos hatását. Csornai 
Katinka rabul esett az osztrák kalandor varázsának, pedig az 
apja, a vad kuruc egész szellemével ellenezte ezt a házasságot. 
A magyar olvasóközönség előtt így még nagyobb lesz a sikere 
a legényes történetnek: politikai tanulság ie színesíti lengő 
zászlait. S a megoldás véres csattanója — a kuruc megöli ve-
jét — így mélyebb, kollektív magyarázatot és mintegy igazolást 
nyer. Általában: aki Jókai mesteri ügyességét, bűvészi átlelke-
sítő tehetségét munkában akar ja látni, olvassa el Selnitz tör-
ténetét s u tána a „Szélcsend alatt" első novelláját. Jókai a gyer-
mek vagy a történetkutató naiv örömével és áhítatával tiszteli 
az előtte fekvő történelem vagy féligmeddig-történelem minden 
betűjét, de ezek a betűk az ő ihletének csodaszerű alakulásokra 
képes anyaga, s ha egyszer-kétszer bepillanthatunk a műhelybe, 
természetesnek tar t juk, hogy becsben tar tot ta ezt a különben 
oly szerény értékű nyersanyagot és hogy büszkén í r ja a mese 
végére a „Nem mese ez, gyermek" jókaias változatát: 

„Pedig ez így volt . . . es ez nem mesemondás,"4 

Hankiss János. 

* Id. h., 18—19. 1. 
8 A „Szélcsend alatt" e. kötetben (Nemzeti kiadás, 35. kötet), 3—30. 1. 
1 A sort alkalomadtán folytatjuk, mert a „Szerelmi Lexikon" szinte ki-

meríthetetlen forrása a különös eseteknek Jókai számára, s a tanulságoknak 
a kutató számára. 


