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Scott Walter a magyar irodalmi köztudatban. 
Scott (1771—1832) nagy kedveltsége az irodalmi hi tások egyik leg-

tanulságosabb jelensége. Évtizedeken át bűvölte el a lelkeket a kiváló regény-
író. Már if júkorában figyel, tanul , olvas. Ha ta lmas emlékezőtehetsége serényen 
áll képzelete szolgálatában. Történet i tudata biztos, a korok szelleméhez is van 
érzéke. Mesemondó tehetsége a légritkábbak közül való. Képzelete nem kábít ja 
el; regényeiből történelmi levegő fuvalma leng ki. Embereit korszerűen igyek-
szik elénk állítani, nemcsak az előkelőket, hanem a szerényebb körből valókat is 
Alakjainak változatossága a mai olvasót is fr iss élmény elevenségével kapja 
meg. Elbeszélő módja nem kevésbbé tetsző: hol festői mozzanatok színezte, 
hol humor á t h a t o t t a nyelvének lactea ubertas-a a művésziélek bőségének áldá 
sával gyönyörködteti az olvasót. 

Nem csoda, hogy hatásá tól nem tudnak szabadulni, vagy hogy utánozzák. 
Maguknál az angoloknál Cooper, Ainsworth, Ayton, G. P. R. James, Horace 
Smith járnak Scott nyomán, a németeknél Tieck, Hauff, Zschokke, Steffens von 
Tromlitz, von Rehfues, Spindler, az erdélyi szászoknál Roth Dániel. A német-
alföldi Geertruida Toussaint regénye, A Laucrnesse-család Scott ha tásáról ta-
núskodik. A dán Bernhard Severn lugemann, a svéd Gustaf Vilhelm Gumaeliu« 
is a nagy skót tanítványa. A francia lapok (Le Globe, Le Miroir) a XIX. 
század elején nagy lelkesedéssel szólnak róla. Cordelier—Dclanoue s mások epis-
tolákat intéznek hozzá. Megihleti a festőket: Girodet-t, Delacroix-t, sugalmazza 
Fauveau szobrászt. Vigny Cing-Mars-а, Balzac Chouans ул, Mérimée La Chro-
nique de Charles IX,-je, Hugo Notre Dame-la s egyéb francia alkotások is Scott 
hatására vallanak. Scott nélkül az olasz Manzoni nem írta volna meg I promessi 
•íposi-ját. A spanyol Martinéz de la Rosa regénye, Dofia Isabel de Solis Scott-
u tánza t ; a portugál Almeida G a r r e t t Scott szellemében írta 0 Arco de San la 
Anni-ját. A lengyel Krasinskit is Scott bilincseli le. De ki győzné mindannyit el-
sorolni? Scot t regényeinek európai sodrású hullámzása a magyar irodalomba is 
elgyűrűzik.1 

I. A Scott-hatás kutatásának eredményei. 

Valószínű, hogy már Kisfaludy Károly Scot t hatására í r j a Tihamér-ját, 
(1825), Bár t fay László Királyi fény és kegyelmesség című elbeszélésében, 
Szinnyei Ferenc szerint, a leírások Scottra emlékeztethető részletességgel ké-
szültek. Ferenczi Zoltán már élesebben utal ar ra , hogy Szirmay /fóliájában 
Gaal József Scottnak nem egy eszközét használja fel. Novelláiban úgy, mint 
Scottnál s Hugónál feltűnik a rablóromantika, Ferenczi Zoltán kifürkészi, hogy 
Bajza József töredékben marad t Kámor-a Scott módszerére és ha t á sá ra emlé-
kezteti a figyelőt, így a művészi bonyolítás és a fokozatos leleplezés mind-
kettőnél rokon mozzanat.2 

1 Egyet. írod. I II . , 305, К. Wenger: Historische Romane deutscher 
Romantiker (Untersuchungen über den Einfluss W. Scotts,) 1905, 121. Roth 
Alfréd: Tanulmányok Roth Dánielről, 1913. 24. 96—8, Egyet. Írod. III., 
387. Brandes: Uauptsrömungen. V., 48. Egyet. írod. III . , 148. Ju les Marsan: 
La Bataille romantique, Louis Maigron: Le roman historique à l'époque ro-
mantique. 120—1, 252—435. Radó A.: Az olasz irodalom története, II., к., 
365—6, James Titz—Maurice—Kelly : IAttér espagnole, 387, Egyet . írod, 
II., 788 s. IV. 509. 

2 Szinnyei F . : Novellairodalmunk Jósikáig (Ir. Közi, 1911, 31.) Szinnyei 
F : Novella- és rgényirodalmunk a szabadságharcig I. k. 88. 87. Ferenci Z.: 
A százéves Waverley B. Sz., 1915, 466. 
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Scottnak kivált báró Jósika Miklósra t e t t hatása jelentős. A kritika legott 
észreveszi, s ez a megállapítás évtizedeken á t öröklődik bírálóról-bírálóra. Már 
Tornay (Szontagh Gusz táv) utal reá a Figyelmező k iadta híres bírálatában 
(1837). Abafi nemes erkölcsi irányában Scott-hatást lát . (I-k., 128. 1.) Zólyomi 
előadó modora is Scottra, Cooperre s ál talában azokra emlékezteti Tornayt, kik 
a belsőt a külső által fest ik. (Figyelmező, 1837., I. 145.) 

A Figyelmező k iadja azt, a kritikát is, melyet Jósika Abafijának német for-
dításáról közölt Lewald Európája: „Jósika nyilvánosan Scott Walter t vevé 
példányúi, de több költő ereje van, mint a' híres Scott ' u tánzói legnagyobb 
részének." (1838, 601. 1.) Szalay László Abafiról és 'Zólyomiról í rot t ismerte-
tésében arra utal, hogy Jósika az angol románt választotta mintául (Tudomá-
nyos Gyűjt. 1836, VII., 118. 1.). Petrichevich Horváth Lázár Levelek Emiliához 
című cikksorozatában a X I X . század nagy írói között említi Scottot , Jósikára 
pedig mint „erdélyi Scot t" - ra utal (Athenaeum , 1840, 1. к., 670. 1.). Ugyanígy 
tesz a Honderűben is (1843, II . k., 556.). Az Üiabb kori Ismeretek Tárának 
у jegyű írója Abafiban és Zólyomiban Scott hatását lá t ja (IV., 1852, 560. 1.). 
Kemény Zsigmond báró az Elet és Irodalomban (1853.) Abafiról az t írja, hogy 
a Scott-nyomokat csupán azok lát ják benne, kik az angol í rót alaposan ismerik. 
(Tört. és írod. tanulmányok, I I . k. 308. 1.) 

Jósika Miklós báró maga A regény és regényitészetben (1858) Scottot „a 
világ legelső és legjobb regényírójá"-nak mondja. Jóízűen nevetett azon, a 
„colossalis auxesis"-en, hogy őt „magyar Wal te r Scott ' '-nak nevezik (122—3.). 
Zilahy Károly egy figyelemreméltó dolgozatában (Regényirodalmunk cory-
phaeusai) az t írja, hogy első regényeiben Jósika határozot tan Scott követője ь 
„magas példány"-át a magyar nemzeti múlt rajzában sikerrel követi. Nem mes-
terkéltség nélkül fo ly ta t ja Scot t és Jósika költészete külső és belső értékének 
összevetését. (Kiedl Szende Kritikai Lapok c. folyóiratában, 1862, 137.) Érdekes, 
hogy egy Curatius jelzésű bíráló Jósika Sziklarózsáláról í r o t t dolgozatában az 
író „scottwalteri módon" felöltöztetett titokszerű lovagjairól és kalandjairól 
beszél (Kalauz, 1864, 133). Arany János Koszorújának egy névtelen írója Jósi-
káról szólva, kiemeli, hogy legnagyobb hatással Scott volt reá (1865, I., 237). 
Dömötör János az Ország Tükrében szépen í r ja , hogy Jósika a múltnak a sze-
met oly édesen káprázta tó s a honfi lelket melegítő fénnyel való elárasztását 
Scottól s a j á t í t o t t a el; de mindebben semmi idegenség sem lá tszot t , mintha 
sohasem olvasta volna (1865, 104. 1.). Zilahy Imre a Politikai Hetilapban (1865) 
így ír ró la : „Scott iskolájának oly kitűnő növendéke, akire bármely irodalom 
büszke lehetne (1865, 279.). Tanulságos összehasonlítást olvashatunk Scott és 
Jósika közt P . Szathmáry Károlynak A beszély elmélete c. tanulmányában 
(Kisfaludy-Társ. Évi. új folyam. 1870, 407—8.) 

Egy Pater Chrysologus jelzésű író í r j a esztetiko-kritikai levelében, 
A fordulatban, hogy .Jósika pompásan tudta utánozni Scott-ot „váraival, lo-
vagjaival, úrnőivel, fényes hadijátékaival". Arra is utal, hogy Erdély erősen 
hasonlí tot t Skótországhoz, vallási mozgalmai a puritánokéhoz, fejedelmi udvara 
a Stuar tok dőzsöléséhez, pár tok között való ingadozásaihoz. (Magyar Szemle, 
1891, 301. 1.) Az epés Tolnay Lajos is figyelmet érdemel. Azt í r ja , hogy Jósika 
Abafija, Báthorija, Zrínyiié: „magyar nevek a l a t t a Scott Wa l t e r lovagjainak, 
várainak á t i r a ta i — minden jellemzőbb magyar vonás nélkül". Ebben az igaz-
ságtalan vádban annyira e l ragadta t ja magát , hogy mindent: festést, hangot 
idegennek talál nála. (Jókai Mór című cikkében, Magyar Szemle, 1894, 27.) E hol 
rajongó, hol általános adatokon épülő vagy kicsinylésbe tévedt ítélet mintegy 
követelte a kérdés tudományos vizsgálatát. Két irodalomtudósunk t isztázza: 
Zsigmond Ferenc és Ferenczi Zoltán. 

Zsigmond Ferenc élesen rámuta t arra, hogy Jósikának Scott sugalmazza 
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esztétikai elveit, tőle tanul ja a leírás ú t ján való jellemzést, a t á j ak , kastélyok, 
szobák részletező leírását; mind az egyiknél, mind a másiknál fontos az erkölcsi 
lecke, közös mozzanat a közönség kegyének -keresése; jellemrajzaikban felöt-
lik az ellentét mozzanata; meglepetésekkel dolgoznak; regényeik rejtélyekkel 
vannak tele; a stílus is mutat közös mozzanatokat (Irodalomtörténet . 1913.). 
Nem kevésbbé találók Ferenczi Zol tán megállapításai. Rokonságot l á t Abafi 
és Waverley, Ivanhoe és A csehek, A tudós leánya és The antiquary között . 
Általában a há t t é r fokozatos leleplezésében a mese fonalán, a t i tok összebogo-
zásában, majd kifejlésében, az egyéni tapasztalatok múltba helyezésében talál 
rokon mozzanatokat . (Budapesti Szemle, 1915, 466. sz.)3 Dézsi La jos úgy lá t ja , 
hogy Abafiban, Jósika Istvánban, Esztherben a történelmi háttérnek gondos 
tanulmányokon alapuló festését Jósika Scottól tanulta. (Báró Jósika Miklós, 
1916, 38.0.). Szinnyei Ferencet Zólyomi hősének szerepcseréje szolgájával a 
Leicester—Vareyére emlékezteti, (id. т . , I., 165). , 

Petrichevich Horváth Lázár regényében Az elbúidosottban, Ferenczi Zol-
tán szerint, Linka cigányné min tá ja Scott Guy Manneringjének Megmerillise. 
(Egy elfelejtett regényről. Értek. XXII I . , 50.). 

Nagy Ignác történeti novelláiban is feltűnnek a Scott-nyomok. Hitrab-
ságának (1843) egyes indítékai Ivanhoet és Jósika Cseheit idézik emlékeze-
tünkbe. (Szinnyei F. id.. т . , II. , 254.) 

Kemény Zsigmond báróra is hat . Kiváló életrajzírója és méltatója, Papp 
Ferenc, éles párhuzamot von közöt tük: Kemény történeti felfogását mélyebb-
nek talál ja , mint a Scottét (Báró Kemény Zsigmond, II., k., 166—7). Lelkesen 
hirdeti: „Történeti felfogásának megdöbbentő igazságával magasan túlszár-
nyalja Scott W a l t e r t " (II . k., 562). Az Izabella királyné és a remetében a 
meseszövés, a szörnyű és rejtelmes elemek kigondolása Scott és Jósika írói mód-
jára eszmélteti (I., 168). Mélyen szánt Papp párhuzama Scott Lammermoori 
Lueiája meg Kemény özvegy és leánya közöt t (II., 274). 

Vörösmarty Mihálynak Szép Ilonkájára, gondos összevetés út ján, Fest 
Sándor k imuta t j a Scott megragadó költői elbeszélésének, The Lady of the Lake-
nek a ha tá sá t . (Vörösmarty „Szép Ionká"-jának angol forrása, JK, 1936, 
18—22. 1.) 

Arany János epikai remekeinek: Toldi szerelmének és Toldi estéjének 
lovagi viadalaiban Riedl Frigyes utal általánosságban Sco t t Walter re-
gényeinek, különösen Ivanhoe ha tására (Arany János, I I I . kiadás, 101. 1.). 
A kuta tás arra is rávilágít, hogy a sokváltozatú Sir Patrick Spevs balla-
dát Arany János Scott Wal ter nagyhírű gyűjteményéből, The mistelsy 
of the Scottish Bordérből fo rd í to t ta és hogy ebben a gyűjteményben van az 
Éjféli párbaj egyik mintá ja : Katherine Janfarie. Kiderült az is, hogy a szerel-
mesétől halálba kergetett i f júnak a tetemrehívás út ján kiderí tet t tragédiája a 
Tetemre hívásban Scott gyűjteménye Earl Richard с. bal ladájának és Scott 
ehhez fűzö t t tanulmányának anyagi ha tására vall: sugalmukra Arany halha-
ta t lan értékű, mesteri alkotásra buzdúl (Elek Oszkár: Skót és angol hatás Arany 
János balladáiban, JK, 1912, 378—9, 460—1.). 

Ezú t ta l utalok arra, hogy Egy ó-angol költemény magyar vonatkozásai 
c. cikkben felhívom a figyelmet Scott Wal te r Quentin Durward regényére; a 
közbeékelt régi angol népballadának magyar tá rgya van: 

How the Squire of lowe degree. 
Loved the King's daughter of Hongarie (EPhK, 1907, 968—9. 1., 1. még 

Yolland Ar thu r cikkét: E P h K , 1908, 163—164). 

3 Ferenczi Zoltán már régebben is í r t erről a tárgyról az Erdélyi Múzeum 
Egylet Kiadványaiban, 1886., I I I . к. 
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íme a nagy angol író ha tása vizsgálatának eredményei: Scott nem egy 
írónkat ragadja meg, motívumokat, korhangulatot s írói módszert lesnek el tőle. 

II. Scott a magyar iroda'nii köztudatban. 
A csaknem egészen t i s z t ázo t t hatáskérdésen kívül fontos egy másik, eddig 

nem nyomozott probléma is: hogyan él Scott a magyar irodalmi köztudatban? 
Olyan jelenség ez, melyet nem igen lehet mellőznünk, ha teljes képet akarunk 
adni Scott hazai sorsáról. Élete, munkássága nem egyszer szolgál például, 
gyakori a reá való hivatkozás. 

Élete, dicsősége. Életének, népszerűségének egyes mozzanatairól lapjaink 
szívesen beszámolnak. A dicsőségét hirdető események is figyelmet keltenek ná-
lunk. A Hasznos Mulatságok (1823) egyik cikke (Walter Scott életéből néhány 
vonások) szól az író családjáról, 'szüleiről s Wal t e r gyermekkoráról. Festi 
a regényíró képzeletére erősen ható környezetet. Nagyon ügyes elbeszélőnek t a r t j a . 
Kiemeli: h a t o t t Soottra, hogy jakobi ta családban nevelkedett. Szól mondaszere-
tetéről, olvasmányairól s jogi tanulmányairól. „Nem igen sejdíté Wal ter Scott 
hogy benne akkor két géniusok, a ' törvény daemonja és a' költés angyala ver-
sengtek az őt bíráson." Minderre azér t utal, hogy rámutasson, mint fejlődik ki 
„Anglia legnagyobb költőjé"-ben mindaz, mivel ú j csapást vág. Tehetsége „leg-
szebb tanúi"-nak regényeit tekinti (1823, II., 323—6). Ez a Scott-cikk az élet-
rajzi és méltató mozzanatokat nem a legügyesebben olvasztja agyán össze, de а 
nagy író iránt érdeklődést tud kelteni. 

A Hasznos Mulatságok a Különfélék rovatában elsorolt néhány nagy-
embert, köztük Scot to t is (1832, I., 416).4 

Scott jövedelméről csodás hírek vannak forgalomban. A Társalkodó be-
számol arról, mennyire „bámulatra ragadja" az olvasót Scott nagy jövedelme, 
mely „felül ha lad" minden más írói keresetet (1832, 139). 

A Társalkodó ünnepi hangú nekrológjában (Scott Walter halála) jelenti 
Soottnak birtokán, Abbotsfordban 1832. szeptember 21-én bekövetkezett halá-
lát . Kiemeli, hogy Sc-ott „lángszelleme" sok munkával ajándékozta meg a mű-
velt világot. Goethével hasonlítja össze, „egy korszak határoszlopi, melynek 
dicsőítésére ők nem keveset munkál tak" . A merész s nagyon is Scott j avára len-
dülő összehasonlítás után, dagályba tévedő nyelven, bizonyos történetszemléleti 
kihangzással ér véget a nekrológ (1832, 391—2). 

A Honművész Scott vagyoni romlásáról emlékezik meg (1835, II . , 653). 
Később a Szemlélő arról ír, hogy Scot t , „az első szellemi emberek sorába" ju-
to t t . Csodáljuk de erényeit felfogni nem tudjuk. Abbotsfordban fejedelmi fény-
ben élte napjait . Beszámol vagyoni megrendüléséről, hitelezőivel való küzdelmei-
ről, bukásáról, utolsó napjairól. Majd arcképet fest ró la : rendíthetetlen ba rá t , 
jó tanácsadó volt. Dagályos nyelven magasztalja a nagy embert, hangoztatva, 
hogy ,,a' lángész ingerlékeny véralkatával mind azon szigor és magas erénye-
ket egybe tudta kapcsolni, mellyeknek gyakorlását a ' lángész oly r i tkává és ter-
hessé teszi" (1837. 165—166., 181—2., 185., 193—5. lk.). 

Gondos kis közlemény jelent meg Scott kéziratairól az Athenaeumban 
(1839, I., 479—80. 1.). 

Papp Miklós Scott öccséről í r t elbeszélést a Hölgyfutárba. Ennek a kü-
lönös, noha eléggé mulat ta tó novellának a forrása Sco t t Önéletrajza. (1858, 
746. s kk. 1.) 

Érdekes megfigyelnünk, hogy a Scottért való ra jongás oda is ú t a t ta lá l , 
hol nem sejtenők. A Családi Kör egyik, eseményekről beszámoló cikkében 
(Egy hét története, 1860, nov. 28) arról ad hírt, hogy Eugénia császárnét be-

* L. még a Hasznos Mul. 1832-ik к. I , 6 6 - 8 és 1833. II. 1 4 5 - 7 . 
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tegsége Skóciába késztet te; társasága néhány udvarhölgy és Scott regényei. 
Jobb társakat nem is választhatot t volna, írja. „Scott Wal te r jelleme megara-
nyozza a hegyek ködét, a sötét, mély völgyeket, a tö lgyfák ormán a fagyön-
gyöket, melyek egykor vén druidákra vetettek árnyat ." Arra utal, hogy a csá-
szárné meg tudja érteni a. költőket. „I ly szívet Walter Sco t t szelleme ki fog bé-
kíteni mind a szenvedéssel, mind a rideg éghajlattal" (1860, 124. 1.). 

A Pesti Hölgy divatlap (1861) „örömmel" közöl egyes részeket Scott 
Emlékirataiból, Rosos Klementin fordításában. Scot tnak Margit nénjéről való 
benső, kedves és megkapó leírásait bizonyára szívesen olvasták (151. s lek. lk.). 

A Fővárosi Lapok (1866) cikket tesz közzé róla (Egy nagy regényíróról), 
angol életrajzok alapján, Gotthárd Endre tollából, üde, eleven stílusban (646. s. 
k. lk.). A Hazánk és a Külföld is (1869),, életrajzi váz la to t nyújt arról az 
íróról, kinek műveit „most is" ezrek és ezrek olvassák (417—9.).5 Oliphant nyo-
mán Popini Albert Scott utolsó nap ja i t ír ja le a Fővárosi Lapokban (1890, 
I., 473). 

Nyomot hagynak nálunk a Sco t t nagyságát megörökíteni igyekvő moz-
galmak is. A Jelenkor közli az edinburgh-i határozatot , hogy itt a Scott „nagy 
nevéhez" méltó emléket állítanak (1832. okt. 21. és dec. 12. sz.). Az emlékmű-
bizottságról ír a Honművész is (1836, I., 83—4), miután egy kis közleményben 
(Walter Scott arcképe) beszámolt Burnet J.-nek Scot t ró l készített rézmetsze-
téről (1835, II., 420). A Szemlélő-is érdekes hírt közöl a Scoít-cmlékrő] ; szól 
Riehman és P layfa i r terveiről (1836, 381. 1.). A Honművész ír arról is, hogy 
1837. október 2-án a Scott-emlékmfihöz letették az első követ. Közli a sírfel-
i ra to t , szól a glasgowi polgárok ,,álmélat"-áról, a már akkor is elcsépelt köz-
hellyel végzi, hogy Scott munkássága „minden kő- vagy ércszobrot felül muland 
tartósságával" (1837, II., 795). A z edinburgh-i emlékműről szól a Világ is 
(1841. márc.). A Hölgyfutár Tony jegyű írója melegen ír Scott edinburgh-i 
emlékoszlopáról." Ügy lát ja , hogy Skóciát a legtöbb emberre nézve Sco t t fe-
dezte fel, s hogy a legtöbb u t a s t Skóciában az érdekli, amit Scott regényeiből 
tud róla: „Ö megjá r ta tá bűvtollát ez ország völgyei és hamvai felett, mormo-
go t t valamit s lőn feltámadás mindenfelé" (1857, II . , 1002). 

Ilyen hódolat tal tekintettek nálunk Scottra. Még szembeszökőbbé válik 
ez a mozzanat azokból az adatokból, melyek, függetlenül az életrajzi mozzana-
toktól, csupán munkásságára vonatkoznak. 

Kiválósága, kultusza. — A romantikus korban feltűnik a nagy hero-
uorship, a kiváló emberekért lángoló rajongás. Ezzel magyarázható szinte pá-
ra t lan Shakespeare-kultuszunk, ez a jelenség világítja meg a Soott-tiszteletet is. 
Gróf Dessewffy József 1821-ben még mérsékelt hangon állapítja meg, h o g j 
Byron és Scott „a mostani Anglia' két nevezetes köl tő i" (Kazinczy F. Level. 
XVII. , 429). Scot t híres regényét, Ivanhoet, Thaisz András 1829-ben lefor-
dí t ja . A Sas b í rá lója (1831) szemrehányóan szól a kései kiadásról: míg más 
nemzeteknél Scot t románjait szinte nyelik, nálunk Ivanhoeból alig kelt el né-
hány példány.1 

5 Seott-adomát is közöl a Hazánk s a Külföld. 1870, 336. 
6 György Endre a Clyde mentén című leírásában arra u ta l , hogy 

a népszerű hősöknek, így Burnsnek, Scottnak, alig \ a n lépésük a skót földön, 
melyeket i t t -o t t meg ne örökítettek volna (Fővárosi Lapok, 1872, II. , 802). 

7 Scott Ivanhoeja alapján az olasz Marini Templarhis címen operát 
í r t , zenéjét Nicolai Ottó szerezte. A Nemzeti Színházban először 1842 június 
30-án adták elő. A Világ 1842. július 2-án bőven számot ad róla. Jól l á t j a , hogy 
a cselekvény Scot t regénye alapján indul, helyzetei meglepőek, a zene kellemes, 
a szenvedélyek „lyrai szendeséggel jutnak kifejezésre". Kivált Mochonakv 
kisasszony a lak í t ásá t emeli ki. Dicséri az ének-, a zenekar munkáját is. 
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Bölöni Farkas Sándor kiélezi (Utazás Észak Amerikában, 1834), hogy 
egyesek, de kivált Scott Skóciát klasszikus földdé tet ték (6). Szalay László ál-
talában ír ja , hogy az angolok emelték ki a regényt abból a silány helyzetből, 
melybe azt a franciák és németek süllyesztették (Tudományos Gyűjtemény, 1836, 
VII., 118). A kassai Szemlélőben Scottról, mint „halhatatlan regényköltő"-ről 
esik szó (1837, 84). Az Athenaeum Scottot és Shelleyt korunk „képzeménydús" 
íróinak nevezi, nagyképű fjtegetések fonalán (1837, I., 315). A Figyelmező „ég-
szülte" elbeszélőül magasztalja (1837, II., 61). Kazinczy Gábor a Figyelmező ben 
cikornyás nyelven s különös vonatkozásban szól ró la : ,,A' valódi romanticai köl-
tész, Scott Wal te r írásai' végetlen érdemének legnagyobb, megharcolhatatlan 
muta tványa az, hogy olly sok rossz fordításait olvassuk" (1837, II. , 174). 

Egy adomával kapcsolatban a Társalkodó úgy említi, mint Waverley „láng-
elméjű" í ró já t (1838, I., 60). A Tudományos Gyűjtemény úgy ír Bulwerről, 
mint az egész európai olvasóközönségnek Scot t u tán legkedveltebb írójáról 
(1840, VIII . , 117). Fekete Soma Scottot az Athenaeumb&n a „nagy szellemek" 
között említi (1841, II., 919). T ó t h Lőrinc szívesen gondol arra, hogy a Walter 
Scott szellemétől átlengett tavak vidékén virágokat szedett (Üti tárca, 1846, 82). 

A magyar Scott-kultusz történetében jelentős szerepe van Petrichevich 
Horváth Lázárnak, ennek az édeskés és cifrálkodó modorú, de nagy műveltségű 
írónknak.8 Jósika Miklós regényeiről s a regényirodalomrul általában c. tanul-
mányában foglalkozik a nagy angol regényíróval (Honderű. 1843). Hosszas, kö-
dös bevezetés u t án szól Heliodoros-ról, Apulejus-ról (Dunlop alapján), tárgyal ja 
a francia és angol írókat is; Scot tról így nyilatkozik: „Ki ne ismerné őt vég-
telen párbeszédei, vidékek, helyzetek és ruházatok' túlzóan részletes leírásaival, 
kedves alakjaival, meglepő fordulataival, gyönyörű stíljével, lehelő képei, hős-
szerű lovagjai — és pompás lovagünnepeivel — szóval ki ne ismerné Waverley 
íróját, amaz ú j regény a lapí tó já t , az ő minden erényeivel és gyönge-
ségeivel egyetemben?" (II . k., 330). Uta l a r r a a jelenségre, hogy míg 
Richardson és Fielding az ember lelkét, Scot t inkább „küla lakjá t" állí-
t o t t a elénk (330—1). Rámuta t az amerikai Cooper-re s a német Spind-
lerre: Scott szelleme hatot ta á t őket. Szól Jósikáról is, mint ki jeles 
legényeivel kivívta „az erdélyi Sco t t " nevet. L á t j a Scot t gyengébb oldalá t is. 
Scottban, fejtegeti, nincs meg Richardson lélektani mélysége, híján van Goethe 
és Manzoni erényeinek is, Chateaubriand ' is felülmúlja „fönségesen föllengő 
költőiségben", mégis el kell ismernünk, Scott úgy í r t a minden munkájá t , hogy 
bárkinek is kezébe adhatjuk azokat. E z t a jelenséget erkölcsi szempontból t a r t j a 
jelentősnek, kivált ha arra eszmélünk, hogy „a jelen frank irodalom csábteljes 
maszlagától" nem egy olvasó szédült már el. Egyszerre csak felriad, hogy 
bírálni merte Scott-ot : „Azonban távol legyen tőlünk Walter Scott irodalmi 
glóriájától bárcsak egy méltó sugá r t elorzani akarni ." Kiemeli Sco t t nagy 
hírnevét: halántékát nem csupán sokrétű „elmetehetség", hanem lángelméjű 
taní tás dicsősége is „fénykörözi", így neki (P.-nek) nincs oka, már mint 
idegennek sem, kétségbevonnia azokat az „igényeket", melyek a nagy író 
„roppant" hírnevét szerezték, mert ez ,,a' legszilárdabb alapokon fenekük ám" 
(332. 1.). 

Ez a kovésbbé szilárd veretű, a tisztelet és b í r á l a t hangja között ingadozó, 
Fellengős és kimesterkedett nyelven í ro t t jellemzés annyira rávilágít a magyar 
romantikus kor géniusztisztelő szellemére, mint az író sallangoskodóan negédes 
modorára. 

8 Már Az elbujdosott c. regényében úgy említi Scott-ot, mint az újabb 
romantikának „ideigleni d ic ta torá"- t (1836, I. k. 125. 1.) Byron lord életében 
világszerte ismertnek mondja (1842, I. 168. 1.). 

Irodalomtörténet 

0 0 4 8 о Ö 
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A Magyar Szépirodalmi Szemle az angol regényírók közül Scottot és 
Dickens-et emeli ki (1847, I. 142). Péter Károly elbeszélésének hőse (Halál 
szerelemért) Shakespeare-t, Byront és Sco t to t tekinti eszményképeinek (Hon-
derű, 1847, I, 469). Kemény Zsigmond báró nagy tisztelettel említi Scott nevét 
a Szellemi tér cikksorozatában (Pesti Napló, 1853. szeptember 25). 

Az Oeser nyomán járó Samarjay Károly nagyon dicséri Scottot Az 
aesthetika fö tárgyaiban (1853). Kiemeli humorát, kedves egyszerűségét, ter-
mékeny képzeletét, „a regény Shakespearejé"-nek nevezi. Nemes ízlésre valló 
a lkotásai t Sue, Dumas s Paul de Kock „ijesztő és erkölcstelen" munkáival 
á l l í t j a szembe (198). Sco t t „mesteri tol lá"-ról esik szó egy Astrophilus jelzésű 
írónak Csillagászati leveleiben (Divatcsarnok, 1853, I., 103). Arany J á n o s 
Szépirodalmi Figyelőjében Lévay József az t írja, hogy a régi balladák gyűj-
tésének Scott volt egyik leghatalmasabb előmozdítója, ezzel is „átható elmé"-
ről, „költői hév"-ről és „nagy tehetség"-ről t e t t bizonyságot (1862, II., 2). 

Báró Eötvös József egyik hősnője (A XIX. század bárói c. regénytöre-
dékében) Scott Ivanhoe-iének olvastakor könnyekre fakad: „S ma az öreg Sco t t 
facsar ta ki e keserű cseppeket, ő, ki egyébként sem tar toz ik az érzékeny írók 
közé, s ki, mi több, oly régi író, hogy könyvei fiatalsági emlékeim közé ta r -
toznak." (összes Munkái, Voinovich-k., VI I . kötet, 400—401. 1.). Zilahv Imre 
Sco t to t „alapító mester"-ül tiszteli, Spindler és Wilibald Alexis nem érték 
u tó i (Politikai Hetilap, 1865, 279). B a r á t h Ferenc is nagy hódolattal emlék-
szik róla: „Scott t öbb dicsőséget szerzet t és több szívet meghódított Skót-
honnak, mint akármelyik hadvezére" (Fővárosi Lapok, 1867, II., 1186). 

A Hazánk s a Külföld meleg sorokban szól róla (Scott Walter évszáza-
dos emlékünnepe). Scot tban „a költészet egyik fejedelmé"-t tiszteli, mint aki 
a regényt ú j i rányba terelte s a beteges, émelygős művek elé alkotásaival 
ha ta lmas gáta t ép í t e t t (1871, 298). László Mihály azon sopánkodik, hogy 
Dickens, Scott és Thackeray „egészséges, t iszta világával, csodálatos művé-
szetével szemben" a beteges képzelődés hatalmasodik el (Szana T. Figyelőbe, 
1874, 423). 

Ezeknél az ál ta lános szólamokban nyilvánuló ítéleteknél jelentősebbek 
azok, melyek Scot tban a történeti korok mély ismerőjét, a lepergett századok 
jellemfestésének nagy művészét dicsőítik. A Magyar Szépirodalmi Szemlében 
A történeti regény c. dolgozat szerzője tanulságosan u ta l arra, hogy Sco t t 
inkább a személyeket vette a történelemből, mint a tör ténet i anyagot (1847 
II . , 245). Kár, hogy ezt a szempontot kissé nehézkesen fejt i ki. Kemény Zsig-
mond báró művészi gyakorlatában s Gyulai Pál esztétikai vélekedésében kris-
tályosodik ki a Szemle írójának következő ál láspontja: „Scott Walter elég 
roppant történeti részletes ismerettel b í r t , mit számtalan leírásai világosan 
bizonyítanak, de ő is, mint mondók, a történetet inkább magány érdekű jele-
netek előadására használ ta , úgy a híres király „oroszlán szívű" Richard t öbb 
regényében csak min t mellékszemély lép föl, úgy mint burgung (így!) Károly 
és más a történetben elhíresedett jellemek" (1847, II., 268). 

A Délibábnak F a t a Morgana jegyű írója azt írja W a l t e r Savage Landorról , 
hogy „utolsó az e század elején fel tűnt Br i t t lángészi t e jú tban" ; ennek csillagai 
közöt t bámultuk Byron t , Mooret, Sco t to t s még többeket, „kik az angol iroda-
lom egén egyikét képezték a legfényesebb nemzet-genialitású constellátióknak, s a 
mostani egy-két valóban tündöklő álló csillagokon kívül minden más bolygó 
tűzszeríí fénybogarakat elhomályosítanak" (1857, I. sz.). Székely .József 
(Regényírók arcképcsarnoka) is dicséri „ a skót nagy festő"-t : az Ivanhoe 
„csodálatraméltó" í ró ja mély búvár la t ta l tanulmányozta a kort. Mél ta t j a 
Scot t roppant készültségét, gazdag képzeletét is (Hölgyfutár, 1857, I., 629). 
E magasztaló cikk Scot to t elég felületesen jellemzi, hiszen csak egy regényével 
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foglalkozik. A Szépirodalmi Figyelő — m — jegyű í rója dicséri Scott a lkotó 
készségét s a történetírókkal vetekedő történeti hűségét. „A mi a kor ra jzo t 
illeti, abban hívebb volt a bármely előtte s talán u t á n a élt történetírónál." 
(1862, II., 85). Zilahy Károly, Jósikával való összevetés ú t j án , azt í r ja Scott-
ról, hogy regényeiben nem annyira költői ereje, mint inkább az alaphang vará-
zsa, „a letűnt nemzeti dicsőség verőfényes bá ja" ragad ta el Európát ( M a g y a r 
Koszorúsok Albuma, 1863, 67). Ez az ítélet kissé elpuffanó, mert a korhan-
gula t „bájá"-nak ra jzában nyilvánul leginkább a tör ténet i regényíró művészi 
k&zsége. 

A Prenzel nyomán járó Zilahy Imre úgy t a l á l j a A történeti regény 
című dolgozatban, hogy Scottban a mély hazaszeretet arisztokratikus érzéssel, 
a régiségbúvár ku ta tó szenvedélyével találkozott . Elismeri multtámasztó ere-
jét. E szempontból mél ta t ja Kenilworthot (Politikai Hetilap, 1865, 278—9). 
Riedl Szende kiemeli, hogy Scottnak sikerült olvasóit a mult századokba be-
vezetnie (Új korszak, 1866, 524). A Fővárosi Lapok Manzonival, az olasz íróval 
hasonl í t ja össze; a Jegyesekben „oly teljesen" tükrözte vissza a kor nemzeti 
lelkét, mint az angol író szokta. Szász Károly dicséri Scottban (A nők az 
olvasóasztalnál) k i tűnő érzékét a történelmi igazság s a korszakok jelleme 
iránt, noha h ibáz ta t ja a külsőségekhez való haj lását (Fővárosi Lapok, 1874, 
II., 1214). Máshol (Budapesti Szemle) a z t í r ja róla, hogy mély történelmi 
tanulmányokat végzett; élesen hatol t be a kor szellemébe; egy-egy vonásban 
találóbban jellemzi a kort , mint a történetírók (1875, 18. sz., 241). A Hölgy-
futár gúnyosan jegyzi meg Dahnról, hogy Harc Róma birtokáért című regé-
nyében a keleti gótok Walter Scott jává akar ta magát felküzdeni (1876, 85). 

Scottot nagynak tekintik magyar méltatói olyan mozzanatokban is, 
melyeket a későbbi kr i t ika szigorúbban bí rá l t : a jellemrajzban. Íróink szerint 
Wal ter Scott nemcsak a letűnt idők hangulatának s levegőjének ra jzában 
volt felülmúlhatatlan, de mester volt abban is, hogy a korképet igazi jelle-
mekkel vetítette a művészi érzékeltetés síkjára. Tanulságos Bajza József 
tanulmánya A román-költésről a Kritikai Lapokban. (1833). A regény nagy és 
nemes célját a jellemfestésben látja : ehhez gazdagabb elme, emberfestő tehet-
ség kell. Goethére, Scot t ra , Cooperre, Washington Irvingre hivatkozik, mer t 
„örök becsű művekkel" megmutatták, milyen cél felé kell törekednie a regény-
írónak (35). Egy-egy jellemrajzban meglepően igaz vonásokra talál, így 
Shakespeare Fa ls ta f f jában , Scott Dalgotty őrnagyában (38). Általában úgy 
lát ja , hogy olyan valódi költő, mint Scott , előadó tehetségénél fogva, az alakok-
nak életet és mozgást tud adni, ,,'s mint valamelly csodatékony Aesculap", 
minden ha lo t ta t fel tud szemünk előtt támasztani (38—9). Az újabb költők-
nél több egyént talál, min t a régieknél. Shakespeare-nél, Goethénél, Scottnál a z 
egyéni jellemek „egész lajs tromá"-ra u t a l (42—3). Az apró körülmények r a j -
zában is mintának tekinti Scottot. (46—7). Olyan mélyen, s annyi vonatko-
zásban, mint Bajza, kevesen foglalkoztak Scottal. 

A Tudomány tárban (1835) a Szellemi mozgás Angliában c. dolgozatban, 
német cikk nyomán, Czuczor Gergely ta lá ló arcképet fes t Scottról. Dicséri 
„vizsgáló tehetség"-ét, emberszeretetét s azoknak a rúgóknak ismeretét, me-
lyek embereit cselekvésre bírják; mél ta t ja előadó tehetségét. Mindezt „cso-
dála t ra méltó egyesület"-ben találja meg nála. Kiemeli természetképeit, a 
régi erkölcsök festését, a katonák és parasztok rajzát , „melyek szinte olly 
pontosan vannak rajzolva, szinte olly igazán árnyékolva, mint Rembrandt 
fejei" (1835, V., 45). Elvet i a súlykot, mikor ezt í r ja : „Scott Valternál ezernél 
több, különnemű, jól megfontolt charaktereket számlálhatni . . . " (46). Noha 
túlzás téved Scott jellemfestő mélységének hangoztatásába, ennek az írói arc-
képnek mégis nem egy ecsetvonását igaznak látjuk még m a is. 

1* 
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Valóságos esztétikai tá rsa lgás folyik Gaal József elbeszélésének, » 
Gyűlölség és szerelemnek alakjai közöt t (Rajzolatok, 1835). A szép Ida és 
Eándokv Bulweről és Scottról beszélgetnek. Rándoky Seottért, Ida amazért 
lelkesedik. Ida Scottban nem t a l á l t a meg az érzelmeknek azt a mélységét s 
gyöngéd finomságát, melyekben Bulwer annyira jeleskedik. Rándoky ezt elis-
meri ugyan, de úgy lá t ja , hogy ,,a' bámulandó ós rendkívüli festésében Scott 
magasabban áll". Rándoky Scot tnak kivált jellemfestő művészetét dicséri. 
Ügy talál ja , hogy Scot t „charakterei rendkívülisége által gerjeszt csodálást" 
(15.) örvendetes művelődési jelenség, hogy magyar író a XIX. század első év-
tizedeinek úri társaságát irodalomban annyira műveltnek, esztétikai tekintet-
ben annyira fogékonynak rajzol ja , hogy kritikai párhuzamokat von s világ-
irodalmi érdeklődésről tanúskodik. 

Hegedűs Sámuelnek, a feledésbe merült költőnek, Poétái Próbáiban 
(Kolozsvár, 1837) van egy hosszadalmas vers: Walter Scotthoz (61—9). 
Miután vizenyős bőbeszédüséggel megemlékezett Ossiár.ról, Smithről, Humeról, 
Robertsonról, Blairről s Byronról, Walter Scott nagy eezét, lélek ismeretét, 
természetfestő művészetét dicsőíti: 

Scott (!), a ' szív' nagy Apellese, 
L á t j a annak mélységét. 

Kiemeli, hogy egy-két szóval képek sorát ébreszti fei; egy lapja jobban kife-
jezi,- mi az életfilozófia, mint a sok szavalás parlagján nő t t üres szó; 
Sco t t „nagy eszé"-ben egész természet lakozik. Köszöni, hogy a szívébe már-
t o t t toll oly hű képeket festett . Kivált azért dicsőíti, hogy nagy életrajzi mű-
vében Napoloont „mint egy Koloss"-t ra jzol ta : 

Vestmünstemek czinterme 
Nyílj meg! Scottnak adj helyet!" 

E z a lomhán döcögő, lelkes hangula to t siváran szertecibáló vers is Scottnak 
kiváló jellemfestő erejét emeli ki, a már szokott romantikus túlzással . 

A Magyar Szépirodalmi Szemle hangoztat ja , hogy Scott Quentin Dur-
warájában XI . Lajos t mintaszerűen rajzolta, nem úgy, mint Dumas szokta 
a történeti jellemeket (1847, II., 275). Pongrátz Emil Walter Scott ereklyéjé-
ben a híres írót, mint a legnagyobb lélekbúvárok egyikét s jellemfestőt dicséri, 
elbeszélő és leíró modoráért, és „világszerte" ismert íróul rajzolja (Képes Világ 
1866, 156). Molnár Antal Julian Schmidt essay-je u tán igazodik Scot t méltatá-
sában. Kiélezi, hogy Scott az új , érdekes és szeretetreméltó alakoknak „hihe-
tetlenül nagy számát" teremtette meg; úgy ra jzol ja őket, mint e lő t te senki 
sem (Erdély. 1871, 123. s. k. lk.). A Vasárnapi Űjság is szép mél ta tás t ír 
Szász Károly tollából. Meleg és megértő arcképet fest róla. (1871, 425—7. 1.) 
A skótok büszkeségének, az angol nyelv „legelső rendű" írójának t a r t j a ; az 
emberek milliói merítettek szellemi gyönyörűséget alkotásaiból. Nem csodálja, 
hogy az angol, de meg inkább a skót, legnagyobb nemzeti írói sorába helyezi. 
Szól családjáról, gyermekkoráról. Kiemeli, hogy a XIX. század t lső évtizedei-
ben nem volt költő, kit bármilyen tekintetben is Scotthoz lehetne mérni. 
Rávilágít a r ra a mozzanatra, hogy Waverleyben híven és elevenen festi a skó-
t o k hőskorát. Megállapítja, hogy Scott főszempontja a nemesen gyönyörköd-
tetés, politikai vagy társadalmi eszmék sohasem tántorí t ják el. Dicséri nagy 
tárgyi lagosságát , nyugalmát, egyéni céloktól való tartózkodását. Scott kö-

9 Sárosy Gyula máskép ír róla, mint Hegedűs Sámuel. Szellemes epig-
rammában csúfolja Scott Napoleon-könyve b u k á s á t : 

Győzöt t Wellington! ' s a győzelem 
Nagyobb volt, mint a veszedelem, 
S Waterloonál, bár nem volt o t t , 
Nem esett el — csak Wal ter Scott. (Hölgyfutár, 1857, II., 931). 
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vetőiről úgy ítél, hogy a kor t nem tudták úgy megérteni, mint ő. Történeti 
alakjait igazaknak tar t ja , hát térrajzai t gondos tanulmány munkájának; köl-
tészete „t iszta és egészséges táplálék". Az emlékező írások szelleméhez híven 
Szász Károly Scott erényeit emeli ki, fogyatékosságairól hallgat. Méltatását 
az író életének és munkájának elmélyedő ismerete alapján írja, józan ítélő 
készséggel, megnyugtató ellentétet nyújtva a kultuszíízők rajongó áradozá-
sával szemközt. A Fővárosi Lapokban ( ISII ) Csukássy József is nagy meleg-
séggel ír ekkor róla (Walter Scott százados ünnepén). Nem lá t ja ugyan benne 
a Danték és Shakespeare-ek hatalmas lángeszét, de megkapja a regényeiből áradó 
bűbáj, stílusművészete, jellemfestő ereje. Kiemeli Scott néhány remekmüvét 
is ez a meleg, vonzó és közvetlen modorban írott méltatás.10 Bodnár Zsigmond 
szerint is Scott regényei mind forma mind jellemzés dolgában az elbeszélő köl-
tészet „nagy alkotásai" (Koszorú. 1885, 434). 

A nemzeti szempont bizonyára a legmegragadóbb azok közöt t , melyek 
íróinkat Scottra eszméltetik. Edvi Illyés Pál (Milyen versek valók a' Magyar-
nak?) Homérost, Hebbelt és Scottot, mint népköltőket említi, kikhez „hasonló, 
lelkes, eredeti" népköltőkre nálunk is szükég volna (Tudományos Gyűjtemény, 
1824, XI, 81). A Magyar Szépirodalmi Szemle azt hirdeti, hogy az olyan 
nemzeti költők, mint Béranger, Scott, Schiller és Uhland „szörnyű" vissz-
hangra talál tak s hogy azért hatot tak, mert „a nemzet szelleme" lelkesítette 
és szentelte fel őket (1847, II., 314). 

Felmerül az erkölcs és nevelés szempontja is. Stancsics Mihály (A kriti-
kai és írói műveltségről Bíró Pálnak) kiemeli a „morálv", az erkölcsi művelt-
ség jelentőségét. E fejtegetések fonalán Shakespeare-t és Scottot is említi más 
nagyokkal együtt (Kritikai értekezletek. 1835, 1., 59—61). A Tudományos 
Gyűjtemény О jegyű írója tanulságosan hivatkozik Scottra nevelési tekintet-
ben (1840, X., 45). A tanítani, használni akarást élezi ki Szuppán Zsigmond 
is az elődeit feledésbe borító Scottról szóltában ( A ' magyar 's külföldi irodalom 
története, Pozsony, 1847. 80). 

Két író ? humor és filozófia szemszögéből értékeli. Karácson Tivadar a 
Figyelmezi5ben Vajda Péter Tárcsái Bendéjét bírálva, kitér a regény fejlődé-
sére. Scottot a legnagyobb humoristák közt említi (1837, II., 8) Szilágyi 
Virgil Értesítőjének F. jegyű írója (1852) Shakespeare természetfölötti jelle-
meiben kitér Coleridge-re, Byronra és Scottra. Uta l A lammermoori meny-
asszonyra és Soott eok egyéb alkotására, annak bizonyságául, hogy mint 
Coleridge és Byron, Scott is nagyon ügyes volt „a szellem világ t i tka i t fedő 
fátyol" fellebbentésében. A más költőkkel való merész rokonítás és az apo-
kaliptikus nyelv Scottnak nem annyira megértéséről, mint kultuszáról tanús-
kodik (153). 

Ez az európai irodalmakban is hatalmassá izmosodott tisztelet ál talános 
szólamokban a történeti élet feltámasztásának, a jellemteremtő s egyéb erőknek 
méltatásával Scottot irodalmi eszményül ragyogtatja elénk. 

Csk egy hang nem vegyül a rajongók szimfóniájához: a gróf Széchenyi 
Istváné. A Hitelben (1830) dicséri az önálló, bíráló erejű s a maga lábán meg-
állót: „Ha őtet Walter Scott némely munkái nem mulat ják s azt derék histori-
kusnak nem ta r t j a" , s ha Goethe egyes darabjairól bevallja, hogy rossz ízlésre 
vallanak, meg unalmasak, a bátor bíráló ezt leplezetlenül ki is mondja, „ámbár 
az első (Scott) ellen való kikelés a hatalmas divat megbántása", Goethe ki-
kezdése pedig a német szellem megsértése. De az ilyen „független" nem a más 

10 Csukássi foglalkozik vele még egy másik dolgozatában is, a Bulwer 
Lvtton Edward-ban. Julian Schmidt alapján (Szana Tamás Figyelő je, 1873, 
50—27) 
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szemével lát, hangoz ta t j a Széchenyi (Akad. k. 68. 1.). A kritikus és a jövőbe 
néző Széchenyi szellemével lélektani pontossággal összesimul ez az ál láspont: 
az elmúlt világ áb ránd ja i t tápláló Sco t t nem lehetett eszményképe a jövőért 
tépelődő és gondolkodó Széchenyinek. Gróf Széchenyi Is tván kivételével a 
magyar romanticizmus fontos mozzanata a Scottért való rajongás. A roman-
tikus világban nemcsak a hős —, de az írókultusz is jelentős tényező. A Scotté 
is meggyőzően igazolja ezt. De az eszmény mérték is, törekvéseinket igazít-
juk hozzá. 

Scott mint irodalmi minta. Bajza József az in médias res módjával való 
figyelemnyűgözés mintá i t Scott Talisman\ének és Goethe Wilhelm Meisterénck 
az elején találja meg. Az érdeklődéskeltés követésre méltó példáinak tekinti 
Sco t t regényeit: „Scot t Walter románjainak eleje csapong, közepe célra siet, 
vége rohan". A regény csodás elemének használatában is mintaképet l á t Scot t -
ban: Scott a csodát csak azokban az alkotásaiban használ ja , melyek ,,a' nép' 
hiedelmében gyökerűit regében épültek", ilyen a Monastary is (1833, id. tanúim.. 
15, 29, 1. még 59).11 

Greguss Ágost az t í r ja Scottról, hogy a t isztán elbeszélő regényben 
„példányul" tekinthető (A szépészet alapvonalai 1840, 119). A Szépirodalmi 
Közlöny (1859) egyik bírálója kifogásolja, hogy Janin Scribe-et a dráma 
Scot t jának mondja (1859, 14). 

A történeti légkör ее szellem festésének követését S c o t t regényeiben mél-
ta tó ink s bírálóink melegen ajánlják. Pulszky Ferenc az t a kívánságát fejezi 
ki, bár akadna művész, ki a nemzeti húrokon tudna játszani , hangot adna 
nemzeti örömünknek és bánatunknak, „úgy mint Shakespeare, mint Sco t t " ; 
honfi társai bizonyára „örömittasan" üdvözölnék (Athenaeum, 1841, I., 467). 

Kemény Zsigmond báró az Élet és irodalomban a z t a tanácsot adja, 
hogy a történeti regény írója a kornak csak a zamatá t , szellemét vegye á t : 
Wal ter Scott „néhány gyönyörű regénye" is így készült. (Történeti és irod. 
tanúim., 274—5. 1. még 302. lapot) . Ebben a tanulmányban kétségbevonja 
Kemény azt a felfogást, hogy a regényirodalom csak o t t virágozhatik, hol 
a polgárosodás e l ron to t ta az erkölcsöket. „Ez esetben, í r ja , kétségbe kellene 
esnünk, ha Bulwereink, Dickenseink, Sandjaink, vagy éppen Scott Waltereink 
támadnának" (302. 1.). A Szépirodalmi Közlöny (1859), bírálva Kemény 
Rajongóit, kiemeli, hogy ebben a regényben egy eszme uralkodik. Arra uta l , 
hogy a történetet szemmel, eszmével kell áthatni. Ügy hiszi, hogy legjobban 
Scot t igazíthat ú tba , ki t „első tör ténet i regényírónak és korrajzolónak t a r t a -
nak" . Bírálónk úgy lá t j a , hogy Scot tná l a történet mindig háttér és alakjai 
ennek árnyékában szerepelnek. Noha élesen gondolta el, kissé ziláltan s homá-
lyosan fejezte ki, hogy ebbe a há t t é r r a j zba valamely eszmét kell beoltani (419). 
A Szépirodalmi Figyelő (1862) bí rá lója a Zord időben dicséri az aprólékos 
korfestést. Szerinte Kemény érdemli meg a legjobban „a magyar Scott W a l t e r 
nevet" (II., 70). Bemellay Gusztáv óha j t j a , bár találkoznék író, ki a magyar 
nép dicső nemzeti m ú l t j á t úgy dolgozná fel, mint Scot t Angol- és Skótország 
történetét (Ifjúság Lapja, 1865, 154—5). Csengery Ali ta i sajnálja A történet-
írók és a történetírásban (1874), hogy „a nagy br i t regényíró" a szépiroda-
lomra kisebb ha tássa l volt, hogy tör ténet i regények írói keveset tanul tak tőle 
(összegyűjt. Munkái. I II . , к. 152). 

11 Arany János Koszorúiának (1863) egy W. jegyű bírálója Két angol 
regény c. beszámolójában a függőben tartás szempontjából foglalkozik Kenil-
worthtel és Szent Rónán kútjával (I. , 363). 
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Nemcsak a történeti légkör, hanem a jellemek rajza is nagyon ajánla-
tossá teszi a híres regényírót. A Muzárion Majláth egy dolgozatáról beszá-
molva kifogásolja, hogy a jellemeknek csupán alapvonásait nyú j t j a , melyeket 
„egy Wal ter Scotti kéz" colossalis méretüekké fejlesztett volna (1833, I., 89). 
Urváry egyik dolgozatában arra utal (A női könnyek), hogy a regényírók 
nem igen fukarkodnak az érzelmes helyzetek rajzával. Példaként Scottra hi-
vatkozik, „a mély emberismerő ée történész" regényeire, „ki á tha tó lélekkel 
pi l lantot t be mindig a személyek t i tkaiba" ( H ö l g y f u t á r , 1858, II. , 1155). 

Salamon Ferenc a franciáknak szemükre lobbantja, hogy Scottot csak 
külsőségeiben utánozták, így Dumas is, de sem a jellemrajzban, sem a lelki-
állapotok festésében nem indulnak utána, pedig ezek adnak „halhata ta lan" 
értéket regényeinek (Szépirodalmi Figyelő, 1862, I., 403).12 

Kis Elek érdekes dolgozatában, Hackländerröl közzétet t „írói jellem-
rajz"-ában sajnálja, hogy „Walter Scott s az ő történeti regényeinek befolyása 
nem volt oly tartós és mélyreható, minőnek lennie kellett volna" (Főv. Lapok, 
1865, I., 104). 

Szana Tamás Beniczkyné Bajza Lenke Előitélet és felvilágosultság c. 
regényéről í rot t bírálatában szemére veti az írónak részletező leírását. Igaz, 
hogy ily hosszadalmas leírásokkal Jósikánál, sőt magánál Wal te r Scottnál 
is találkozunk, de a két író a nemzeti történelem verőfényes múl t jába vezette 
vissza olvasóit s rajzaikban a régész pontos tanulmányait a költő élénk kép-
zelődése színezte ki. (Fővárosi Lapok, 1872, I., 207. 1.) 

Nem kevésbbé érdekes Dánielik János. Nagy tanulmányában ismerteti 
Gregorovius Ferdinánd Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter című munká-
já t (Róma a középkorban). Gregorovius r a j za i t olyan eleveneknek és „szembe-
szöktetők"-nek lá t ja , hogy ezúttal alig tud más írót megnevezni, „Walter 
Scot tot és Washington Irvingct kivéve", ki műremeket, t á j a t vagy jelenetet 
olyan szemléltető erővel, szabatosan, röviden s annyi bájjal tudna kifejezni, 
mint Gregorovius. '(Budapesti Szemle, 1873, I. k., 267.) Meggyőződhettünk, 
hogy a Shakespeare-kultusz mögött a magyar romanticizmus korában, de 
későbbi kihangzásban is lendülő erőre kapot t a Scotté is. í róink nemcsak se-
rény érdeklődéssel keresik, vagy kábúlt hódolat tal magasztalják, hanem mint 
mértékszolgáltató mintakép felé is b iz ta tga t ják az írói törekvések sodrában 
célpontot keresőket.13 

12 A Hölgyfutár Miss Er ina szépségéről írva, Scott hölgyeivel hasondítja 
össze. (1855, II. , 1189. 1.) így a Délibáb is. (1855. 26. sz.) 

Ezú t t a l említjük Tanács Márton „beszély"-ének, a Rang és színnek ér-
dekes Scott-vonatkozását. A költői szellem á tha to t t a , fiatal Montalto Horác 
gróf Velencét elhagyja, trevisoi „tornyába" költözik. Kívülről úgy festett a 
a torony, mint egyike ama regényes angolszász bagolyfészkeknek, melyek Scott 
Walter regényeiben a költészet aranyzománcával s az idők tisztes mondáival, 
eseménvtárgvaivá lettek a fiatalságnak és a köl tészetnek. . . (Szépirodalmi 
Közlöny, 1858, I., 1381. 1.) 

13 Ezen a helyen utalunk a r ra is, hogy a nemzeti nyelv szempontja is Scottra 
s más nagyokra eszmélteti egyik írónkat. Petrichevich Horváth Lázár ebben 
az érdekes vonatkozásban említi Scott-ot A Magyar nyelvről s a magyar iro-
dalom hátramaradásának némely okairól c. tanulmányában. A nyelvet a. nemzet 
párat lan kincsének tekinti, szemrehányást tesz a magyar nőknek, hogy nem 
tudnak magyarul: „Vájjon egy Chateaubriand, egy Lamartine, egy Hugo, egy 
Byron, egy Scott mit ta r tanának vala az érdeklettem méltóságos asszonykák 
felől?" Ha „szép bűnöseink" a z t mondanák, volnának csak nálunk is „Shakes-
pearek, Byronok, Schillerek, Lamartineok, Scottok", tudnának s olvasnának 
ők is magyarul, írónk azt feleli: hibáznak, mert senki nem vágyik írásra, ha 
tudja , hogy nem olvassák (Honderű, 1843, II. , 555. 1.) 
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Néha meg-megtorpan ez a tisztelet. A Pesti Napló jegyű bírálója 
arról ír, hogy a „kiiléletet," inkább rajzoló Scott a régészeti mozzanatokat 
,,a szív boncolásai elé teszi", noha a leírásokban hasonlí thatatlannak t a r t j a , 
s elismeri, hogy a drámai érdeklődés felkeltésére ezer eszköze van. (1856 márc. 
19). Dallos Gyula arra hivatkozik, hogy Angliában Bulwert a szerelem fes-
tésében Scottnál különbnek t a r t j ák (Hölgyfutár, 1857, I., 324). Székely József 
hibáztat ja , hogy Scott külsőségek után indul, hogy a kor uralkodó „egyéní-
tésé"-ben nem olyan művész, mint Thackeray ( H ö l g y f u t á r , 1857, I., 515). 
Id. Ábrányi Emil Scottot és Hugót csapongó íróknak tekinti; kifogásolja, hogy 
vétettek az egység ellen (Fővárosi Lapok, 1867, II., 710).14 A Scottért rajon-
gás mámorának oszoltával az a meggyőződés kap erőre nálunk, hogy az an-
gol író éppen abban nem a legnagyobb, amit régebben oly sok lelkesedéssel hir-
det tek: a jellemrajzban. 

Évtizedeken á t Scott, hogy úgy mondjuk, napirenden volt. Neve a magyar 
romanticizmusnak hosszú ideig olyan elevenítő ereje, mint a Byroné. Az volt 
a törekvésünk, hogy a magyar romantikus irány egy jelenségét behatóbban 
lássuk. Büszkén vallhatjuk, hogy íróink kedélye az angol irodalmi hatásokat 
annyira felszívta, mint amennyire irodalomtisztelő, ítélkező és normakereső 
törekvéseiket is á tha to t t a . Ezekről a mozzanatokról tesz megnyugtató és 
lélekemelő bizonyságot Scott Walter magyaroszági sorsa is. Elek Oszkár. 

14 Újabban Kozma Andor enyhén gúnyos, noha bizonyos érzelmesség 
melegítette sorokban emlékszik meg „a néhai való jó" Scottról (Hetedhétország-
ból, 240). Voinovich Géza mesteri essayt, szentelt Scott nak Regényírók című 
könyvében. (Kultúra és Tudomány c. vál lalatban 1921). I t t említjük meg, 
hogy tárgytörténet i ku t a t á s szempontjából az első hivatkozást Scott Walterre 
Edvi Illyés Pálnak Ä Bóldog inge c. közleményében ta lál juk: „Ez a rege ugyan 
már e lavu l t ( í ) ; de ama híres angol költő , Sco t t Walter nem régiben ismét mél-
tónak ítélte azt újra forgásba hozni és a' vele megesmerkedést érdemli is". Váz-
latosan prózában fordítja. (A Sas. 1831, II., 154—155. 1.). E z t a tárgyat nálunk 
Bulcsu Károly. Greguss Ágost és Sík Sándor dolgozta fel. . 


