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T A N U L M Á N Y O K 

A d ráma fajai. 
Irta: SOLT ANDOR. 

1. 

Társaságunk t i tkára 1941-i jelentésében szomorúan panaszolta, hogy 
irodalomtudományunk nélkülözi a ,,stilisztikai és poétikai jelenségek ismereté-
nek, a műalkotás korszerű lélektanának mai értelmű jelentőségének tovább-
vezetését, időszerűsítését, külföldi irodalmának közvetítését."1 Igaz, hogy az 
elvont fogalmi rendszeralkotás sohasem volt erős oldalunk, de amió ta a szel-
lemtörténeti szemlélet elterjedése következtében a stílus-, ízlés- és eszmetör-
téneti jelenségek kerültek a ku ta tó érdeklődés gyújtópontjába, a filológiával 
együt t a költészettani gondolkodásmód is hitelét vesztette. A műfajelmélet terén 
pl. nemcsak, hogy nem alkottunk újat , hanem még a meglévő régit sem igye-
keztünk megtartani — elég, ha e tekintetben a középiskolák tanítástervében 
végbement változásra utalok. 

Pedig a szellemtörténeti módszer éppen nem ellenkezik a poétikai rend-
szerezéssel, sőt kettejük szempontjainak egybevetése és egymással való kiegé-
szítése igen gazdag ú j eredményekre vezethet. Legjobban bizonyítja ezt a 
műfaji problémákkal foglalkozó I I I . Nemzetközi Irodalomtörténeti Kongresz-
szus (Lyon, 1939. május—június) beszámolója,2 vagy pl. a német szellemtörténet 
vezető folyóirata, a Deutsche Vierteljahrsschrift f ü r Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte, amely céltudatos tervszerűséggel közöl műfajtörténeti és 
műfajelméleti tanulmányokat. 

S valóban ez az egyetlen helyes eljárás, ha meggondoljuk, hogy a költői 
műfajok nem mesterséges elvonás ut ján kieszelt kategóriák, hanem az irodalom 
élő és ha tó valóságai. A költő ugyan egyéniségének titkos sugal la tá t követi 
az alkotásban, de a mű mégis csak irodalmi élményeinek disszociált elemeiből 
alakult formává. Ma már persze senkisem hisz a klasszikus (Horatius) vagy 
a klasszicizáló (Scaliger, Boileau) poétikai szabályok normatív erejében, s 
túlzottnak ta r t juk P . Brunetière biologiai színezetű elméletét a műfajok 
fejlődéséről,3 viszont sohasem szabad elfelejtenünk, hogy az irodalom folyto-
nosságát, a költészet értékkészletének megőrzését és továbbfejlesztését rész-
ben éppen a műfajoknak nemzedékről nemzedékre történő átadása teszi lehe-
tővé. Az azonos szerkezetű műalkotások történetileg összefüggő láncolatot 
alkotnak, s a műfaj i egyezés és különbözőség jellege és mértéke egyrészt az 
irodalmi hagyomány és a teremtő eredetiség erejére, másrészt az egyéni 
magatar tás és a közösségi behatások kapcsolatára utal. Ezért az irodalom-

1 Irodalomtörténet, XXXI . évf. 1942. 59. 1. 
5 Helicon, II . köt. 
3 L'évolution des genres dans l'histoire de la littérature. Paris , 18.90. 
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történet semmiképen sem mondhat le az írói alkotások műfaji vizsgálatáról: 
Petersen szerint a műfajoknak az irodalomtörténeti elemzésnél olyan szerepük 
van, mint a nyelvtannak a nyelvtudományban: szilárd támaszpontot nyúj-
tanak a jelenségek egységes rendezésére.4 

Különösen a drámai münem területén nélkülözhetetlen az egyes műfajok 
pontos megállapítása és hatáskörüknek elhatárolása, valamint egymáshoz való 
viszonyuknak t isztázása. Műfajon ugyanis általában a formai és a tőlük 
függő tartalmi elemeknek hagyományos kapcsolatát ért jük, már pedig éppen 
a dráma az, amelynek legsajátosabb jellegét a különböző korok ízlésétől füg-
getlenül állandósult szerkezeti lényegjegyek alkotják. Az ú. n. drámai h a t á s 
túlnyomórészt a hatáselemek objektív s meglehetősen kisszámú rendjétől függ, 
s csak kisebb mértékben a költő egyéni mondanivalójától — illetőleg ez is 
csak közvetve, mégpedig éppen a műfaj i sajátságok egyéni köntösében érvé-
nyesül. A lírikust legfeljebb a költői magatartás, a mondanivaló szándéka 
fűzi elszakíthatatlan szálakkal az elődökhöz, egyébként szuverénül teremthet 
magának egy egészen ú j formanyelvet. A drámaírót viszont éppen a mű objektív 
rendjét illetőleg kötik időtlenül érvényes alkati törvényszerűségek: a formai 
a lap tekintetében nincs különbség a görög tragikusok, Shakespeare és Ibsen 
között , s a naturalizmus és az impresszionizmus új í tó kísérletei is csak » 
drámai hatás rovására tudtak szakítani az évezredes hagyománnyal. A dráma 
szociális és technikai kerete ugyanis lényegében változatlan. A nézőtér maga-
tar tásában ugyanazok a tömeglélektani törvényszerűségek érvényesültek az 
athéni Dionysos színházban, mint a Comédie Ffançaise-ban vagy a salzburgi 
ünnepi játékokon, s ha a modern technika ezernyi fogása áll is egy mai rendező 
rendelkezésére, a színész ugyanannak az ősi játékösztönnek hódol napjainkban, 
mint háromezer évvel ezelőtt. 

Ezért szinte magától értetődik, hogy a drámatörténeti kutatás főszem-
p o n t j a mindenkor a műfaj i jellegzetesség volt. Az egyes müvek analízisénél a. 
szerkezeti minőség helyes értelmezésén és értékelésén keresztül igyekszünk el-
jutni a költői műalkotás belső világába, a dráma stiláris és eszmetörténeti 
sajátságaihoz, a szintézisnél pedig a műfajok szolgáltatják az anyag rendezé-
sének külső kereteit és a történeti fejlődés vizsgálatának irányvonalait. 

2. 

Ezek után azt hihetnők, hogy a drámai műfajok t isztázása már régen 
megoldott probléma, viszont egy pillantás a szakirodalomba éppen az ellen-
kezőjéről győz meg minket. A drámával kapcsolatos alapkérdésekben ugyanis 
az egyos európai nemzetek, ezek keretén belül pedig a különböző irányok és 
iskolák kutatóinak felfogásában olyan mélyreható eltérések mutatkoznak, hogy 
nemcsak egy általánosan elfogadott műfa j i felosztás, hanem még egy olyan 
egységes nemzetközi terminológia sem t u d o t t kialakulni, mint aminővel pl. a 
lírai műfajok (óda, elégia, szatira, stb.) dicsekedhetnek. Minthogy a nyugati 
nemzetek műveltségében az antik hagyomány hatóereje ma sem szűnt meg, 
francia és angol ku ta tók drámaelméleti kérdésekben változatlanul Aristotelest^ 
vallják a legfőbb tekintélynek, s Poétikája nyomán a drámának két főtípusát 

4 Die Wissenschaft von der Dichtung. Bd. I. Berlin, 1941. 119. s к. 1. 



TANULMÁNYOK 9 9 

különböztetik meg: a klasszikus szabályoknak megfelelően szerkesztett szo-
morújátékot (tragédie classique, haute tragédie, tragédie régulière) és az 

ugyancsak „szabályos" vígjátékot (comédie classique).5 A drámának további 

csoportosítása a tragédiáknál inkább tárgyuk (pl. Heroic tragedy, Horror 

tragedy, Domestic tragedy), a vígjátékoknál pedig hangulatuk és tendenciájuk 

szerint történik. (Comedy of Humour, Comedy of Satire, Comedy of W i t — 

comédie sociale, comédie psychologique). Ami pedig sem „t isz ta" szomorújáték, 

sem „t iszta" vígjáték, azt a tragikomédia — a franciák általában drame-

nak nevezik! — népes kategóriájába sorolják. Ennek alfajai korszakonként 

változnak; ismertebbek a pastorale, farce (XVI. század), mélodrame Tomanes-
que, drame bourgeois, comédie larmoyante (XVIII. sz.), drame romantique, t r a -

gédie historique, comédie historique (XIX. sz.) stb. 

A német- és a hatása alatt álló magyar irodalomtudományban két irány 

áll egymással szemben: egy klasszikus poétikai és egy gyakorlati dramaturgiai. 

Az előző nézet hívei — főleg esztétikusok és a deduktív esztétikára t ámasz-
kodó irodalomtörténetírók — az angol és a francia felfogáshoz hasonlóan a z t 
vallják, hogy valójában csak kétféle dráma van: a tragédia (mégpedig a 
végzet- és jellemtragédia) és a komédia (felsőbb, azaz jellem-, és alsóbb, azaz 
helyzetvígjáték). Minden egyéb alkotás ezek egyikének elfajzása, felhígítása, 
esetleg kettejük különböző arányú keveréke. A tragikomédia elnevezés — el-
szigetelt esetektől eltekintve — Németországban és nálunk nem használatos, 
helyette általában a színmű (színjáték, középfajú dráma, Schauspiel) meg-
jelölés já r ja ; komolyabb vál tozatát általában a tragédiából származtat ják, 
míg a nyersebb komikumai bohózatot és rokon fa ja i t a vígjátékból vezetik le. 

A dramaturgok többsége s velük együtt maguk a drámaírók nem tesz-
nek különbséget „ t i sz ta" és „vegyes" műfajok közöt t ; a szomorújátékkal és 
a vígjátékkal teljesen egyenrangú, önálló műfajnak imerik el az idők folyamán 
kialakult többi drámatípust: a színmüvet, a bohózatot, a romantikus mese-
vígjátékot, a drámai költeményeket, a zenés drámákat, stb. A további fel-
osztás azután a drámák tárgya szerint történik. Így alakult ki az a szokás, 
hogy külön csoportnak tekintik a történeti és külön csoportnak a társadalmi 
drámákat. Ez utóbbiak egyik, sokirányú beágyazottságánál fogva műfaj i lag 
meglehetősen bonyolult változata a stílustörténeti jelentősége következtében 
önálló típusnak tekintett népszínmű és népdráma (Volksstück), de beszélnek 
katonadrámákról, mesedrámákról, tündérbohózatokról, szalonvígjátékokról, 
pszihologiai drámákról, sőt Pirandelloval kapcsolatban felbukkant az „isme-
retelméleti dráma" elnevezés is." A XIX. század hata lmasra duzzadt színház-
üzeme azután még egy sereg szórakoztató jellegű m ű f a j t termelt ki, úgyhogy 
modern drámatörténetek, mint pl. Galamb Sándor monográfiája,7 külön feje-
zetet szentel az ú. n. alsóbbfajú drámai műveknek, közéjük sorolván az ope-
rettet, az életképet és a látványosságot. 

5 V. ö. Léon Levrault: Drame et Tragédie. Paris, 1901., Ch. M. Des Gran-
ges: Histoire Illustrée de la Littérature Française. 12. éd. Paris, 1930. Allar-
dyce Nicoll: British drama, London, 1925., u. a.: The theory of drama, 
London 1937. 

6 Grandpierre Emil: Az olasz ismeretelméleti dráma, Budapest, 1933. 
' A magyar dráma története 1867-től 2896-ig. I. köt. 1937., II. köt. 1944. 

7* 
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Mindkét rendszerezéssel szemben több tudományelméleti kifogás hozható 
fel. A tragikum és a komikum esztétikai ós nem a dráma konstrukciójából 
fakadó fogalmak, ennek következtében a reájuk épül t felosztás nem teljes ós 
nem lényegbevágó. Már Shakespeare drámáinak csoportosításához sem elég-
séges a tragédia-komédia kettősségén alapuló felosztás, nem is beszélve a XIX. 
6zázad meg napjaink drámairodalmáról, amelynek legtöbb alkotása e szerint 
kívül esnék az „igazi" dráma körén. Minthogy pedig mind a tragikum, mind 
a komikum szubjektív életérzésből táplálkozó, mindenkori világnézetünktől 
függő fogalom, t ág tere nyílik a relatív ítéletalkotásnak: különböző korok 
és nemzetek különbözőképen értelmezték a tragikumot és a komikumot, ezért 
nincs abszolút mértékünk arra vonatkozólag, hogy melyik dráma szomorú-
játék, illetőleg vígjáték és melyik nem. Zacharias Werner Február 24-e vagy 
Grillparzer Az ősanya c. drámájának pszeudoromantikus végzetessége meg-
ráz ta és felemelő életérzéssel tö l tö t t e el a biedermeier nyárspolgárokat, ma 
gyerekesen naivnak érezzük ezeket a „kísérteties" alkotásokat; a németek ma 
is Lessing Minna von Barnhelm-iét ta r t ják a legmintaszerűbb vígjátéknak, de 
kétséges, hogy nem német kult.úrterületen komikusan hat-e Tellheim őrnagy 
poroszosán merev-makacs maga ta r tása , és í. t . De van ennek a felosztásnak 
még egy másik nagy hibája. Azál ta l ugyanis, hogy különbséget tesz „ t i sz ta" 
és „vegyes" műfajok között, már t i tkos minősítést sugalmaz, holott nyilván-
való, hogy a műfaj i hovátartozóság önmagában még semmiféle értéket sem 
képvisel — egy szellemes és célbataláló kabarétréfa feltétlenül sikerültebb 
alkotás, mint egy elhibázott tör ténet i tragédia. 

. A, dramaturgiai felosztás első pillanatra alkalmasabbnak látszik az 
irodalomtörténetírás számára, m e r t a mindenkori való élethelyzet előítélet 
nélküli mérlegeléséből indul ki. I t t viszont az a veszedelem fenyeget, hogy 
stílustörténeti kategóriák — tárgyválasztás, kor- és jellemrajz, világnézeti 
felfogás, stb. — ezerint történik a drámák csoportosítása, ez pedig megint 
másodlagos, nem a dráma lényegéből fakadó szempont. Mivel pedig a stílus-
történeti jegyek mindig függnek az időtől, sőt a fajiságtól is, a dramaturgiai 
felosztás az anyag elaprózódásához vezet, ezért nagyobb összefüggések, a 
fejlődés hosszabb menetének ábrázolásánál alig használható. Az kétségtelen, 
hogy minden kornak, sőt bizonyos mértékben minden írónak megvan a maga 
poétikai rendszere, ezt feltétlenül figyelembe kell is vennünk, viszont mégsem 
mondhatunk le egy olyan rendszerezésről, amely a műfaj belső jegyeit veszi 
alapul. 

3. 

Az esztétikai és a különböző dramaturgiai felosztások elégtelenségéből 
keletkezett zűrzavar arra ind í to t t a a német irodalomtudomány egyik vezető 
egyéniségét, Pau l Kluckhohnt, hogy a szakemberek egész sorának vélemé-
nyét meghallgatva revizió a lá vegye a dráma fajainak problémáját, s egy 
olyan megoldást keressen, amely alkalmas a nehézségek és az ellentmondások 
kiküszöbölésére.8 

Kluckhohn arra a filologiai magyarázatra épít i elméletét, hogy a görög 
„dran" ige, amelyből a dráma szó keletkezett, nem akármilyen cselekvést 

8 Die Arten des Dramas. Deutsche Vierteljahrsschrift f. Literaturwissen-
schaft und Geistesgeschichte. 1941. 241—269. 1. 
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jelent, hanem csakis olyat, amelyet válogatás, bábozás, majd pedig egy 
bizonyos irányban való elhatározás előz meg. A szoros értelemben vett dráma 
tehát mindig konfliktus-dráma, központjában egy olyan helyzettel, amely a 
hőst pártállásra, sorsdöntő választásra kényszeríti. Ide tartozik a tragédia 
(mégpedig mind a jellem-, mind a sorstragédia); a megváltó-dráma, amely-
ben a végső katasztrófát vagy egy felsőbb hatalom beavatkozása szünteti 
meg, mint pl. Euripides és Calderon darabjaiban az ú. n. „deus ex machina", 
vagy pedig a hős lelki megtisztulása hár í t ja el a belső összeomlást (lásd 
Goethe: lphigenia, Calderon: A zalameai bíró, Corneille: Horace); végül a 
komédia, amelynek szintén kétféle lehetősége van, ú. m. a csel- és a jellem-
komédia. Ez utóbbinak legjelesebb mesterei az újgörög Menander, a római iro-
dalomban Plautus és Terentius, Molière, a dán Holberg, stb. 

A drámák másik csoportjában nem elhatározásról s vele kapcsolatban 
két ellentétes erőcsoport küzdelméről van szó, hanem egy epikus esemény, egy 
fordulatokban gazdag történet ábrázolásáról. Kluckhohn ezek számára a 
játék (színjáték, Schauspiel, ludue) nevet ajánlja. Ide is három főtípus tar-
tozik 2—2 alcsoporttal. Az első csoportot az élettörténetek (históriák) alkot-
ják, amelyek egy ember egész pályafutását felölelő hosszú mesét teregetnek ki. 
Ezek vagy történeti játékok, mint pl. Shakespeare királydrámái, Goethe Götz 
von Berlichingen-ie, stb. vagy dramatizált regények, mint pl. a Romeo és Julia. 
A második csoporthoz tartozó drámákban a cselekmény túlnő a természetes 
emberi erők körén, azért csodajátéknak nevezhetjük őket. Egyik változatuk a 
vallásos játék (középkori misztériumok és moralitások, a spanyol autós sac-
ramentales), a másik a mese- és az álomjáték. (Pl. Shakespearetől a Szent-
ivánéji álom, Téli rege, A vihar, Eaimund ú. n. tündérbohózatai, és í. t.) 
Utoljára marad a vígjátékok osztálya. Ezek annyiban különböznek a komé-
diától, hogy vagy komoly, sőt olykor tragikus elemekkel keverik a vidámakat, 
vagy pedig hogy rakoncátlan jókedvükben feloldják a valóságot s részben a 
tiszta képzelet, részben pedig a nyers mindennapiság világában nyújtanak 
alkalmat az öncélú játéköröm kitombolására. Az előbbi típusra a humorjáték, 
az utóbbira a tréfa elnevezést ajánlja Kluckhohn, s jellegzetes példák gyanánt 
A velencei kalmárt, Kleist Amphitryon-}á.t, illetőleg a commedia dell'artet, 
Nestroy ú. n. paródiáit, a bécsi Hanswurst-darahokat idézi. 

Ehhez a hat főtípushoz hetediknek a közösségi szellemből kinőtt ünnepi 
játék csatlakozik. Ez is kétféle lehet: vallásos és népi-nemzeti. Főeleme a 
karének. Vallásos ünnepi játékok voltak a görög tragédiák előfutárai, a Dio-
nysos-kultúsz szertartásai, de ilyennek tekinthetők Klopstock ú. n. barditái 
vagy a Faust második részének befejező jelenete; a népi ünnepi játékok mű-
fajának kialakítására főleg a német írók tettek kísérletet. 

Amint látjuk, Kluckhohn a poétikai és dramaturgiai szempontok egye-
sítésével kísérelte meg a drámai műfajok rendszerének felépítését. Alapos és 
széleskörű felosztást szerkesztett, a hallgatólagos értékelés és a külső szem-
pontok érvényesülésének veszélyét azonban neki sem sikerült kiküszöbölnie. 
Azáltal, hogy a konfliktúsdrámát tekinti a „szorosabb értelemben vett" drá-
mának, azt a látszatot kelti, mintha a színjátékokban kevesebb drámaiság 
volna, noha a felsorolt példák sokszor éppen az ellenkezőjét mutat ják: aligha 
akad olyan néző vagy olvasó, aki Goethe Iphigeniá-]&nak cselekményét feszül-
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tebb érdeklődéssel kísérné, mint mondjuk a Romeo és Juliá-ét. A konfliktu,«-
dráma és a színjáték szembeállítása egyébként elméletileg is gyenge lábon áll, 
— a filologusok egyrésze állást is foglalt a, „dran" ige egyoldalú értelmezése 
ellen — de gyakorlatilag is nehezen hasznosítható, mert a határok sokszor 
elmosódnak. Shakespeare legnagyobb drámái pl. (Othello, Macbeth, Corio-
lanus) hősük élettörténetét adják elő, tehát a „históriák" csoportjába tar-
toznak, ugyanakkor azonban kétségtelenül „ t i sz ta" jellemtragédiák is. Külö-
nösen sok ellentmondásra vezet a vígjátékok besorolása. Otto Rommel külön 
tanulmányban foglalkozott ezzel a kérdéssel.9 Rámuta to t t arra, hogy a víg-
játékot semmi körülmények között sem szabad párhuzamba állítanunk a tra-
gédiával: az intrika nem hasonlítható a „sors"-hoz, s a jellemvígjátékok hősei 
is egészen más alkati törvényeknek hódolnak, mint a jellemtragédiáké. Sze-
rinte egészen ú j alapra kell helyezni a vígjátékok felosztását, s a német roman-
tikusok komikumelméletének felélesztésével egy meglehetősen bonyolult rend-
szert szerkesztett. Rommel felosztásának egyelőre még nem akadt kritikusa, 
érvei előtt maga Kluckhohn ie meghajolt. Nem vette figyelembe, hogy a szo-
morújáték és a vígjáték túlságosan spekulatív szellemű szembeállítása éppen 
úgy ú t j á t állja a drámai műfajok egységes rendszerezésének, mint a konfliktus-
dráma és a színmű megkülönböztetése. 

Az eddig ismertetett felosztásokat kivétel nélkül esztétikusok és irodalom-
történetírók szerkesztették, akik a drámát kizárólag mint írói-irodalmi művet 
fogták fel és értelmezték — azt, hogy a dráma már keletkezése pillanatában 
is egyúttal színészi-színi alkotás, egyikük sem vette figyelembe. Tudomásom 
szerint csak a legújabb időkben t e t t kísérletet egy a színháztudományi kérdések-
kel is foglalkozó svájci rendező, Oscar Eberle, hogy az irodalmi-esztétikai szem-
pontokon nyugvó felosztással szemben a színészi játék alapján osztályozza a 
dráma fajait.1 0 

Szerinte négyféle színész van: a műkedvelő, az alkalmi (laikus-népi)1 szí-
nész, a hivatásos-kenyérkereső komédiás és a művész. Mindegyiküknek egy-egy 
játékkönyv lehetőség felel meg: a műkedvelőnek az egyesületi darab, az alkalmi 
színésznek a népi játék, a komédiásnak a színdarab, a művésznek a dráma. 

Ezeken a főtípusokon belül azután a darabokban felhasznált mimikai 
eszközök minősége szerint ( tréfás és komoly párbeszéd — énekkel és tánccal 
vegyes párbeszéd — tisztán mozdulat) a következő alfajokat különböztethetjük 
meg: 

Egyesületi darab 
bohózat 
érzékeny darab 

(Rührstück) 
énekes-táncos 

egyveleg 
tánc 

Népi játék 
móka (Pastnacht-

spiel) 
sirató (Trauer-

spiel) 
énekesjéték 
táncjáték 

Színdarab 
szalondarab 
államcselekmény 
operett 
ballet t 

Dráma 
komédia 
tragédia 
opera 
némajáték 

' Deutsche Vierteljahrsschrift f. Literaturwissenschaft und Geistesge-
sehichte. 1943. 252. s. k. 1. 

10 Theaterwissenschaftliche Grundbegriffe. Basel und Freiburg, 1928. 
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Tagadhatatlan, hogy Eberle felosztása a négy típusnak megfelelő pár-
huzamos fokozataival első pillantásra nagyon szellemes. De éppen annyira mes-
terkélt is: jellegzetes germán rendszerezési túlzás. Már maga a félosztás a lap ja 
is ingadozó és önkényes: a népi (alkalmi) színész is művészit nyújhat a maga 
nemében, gondoljunk csak pl. az oberammergaui passziójátékokra vagy a mi 
Gyöngyösbokrétánkra. Azonkívül nehéz pontos határvonalat húzni hivatás és 
művészet között — ugyanaz a színész egyik szerepében eléri a művészi tökély 
színvonalát, máskor egy kevésbbé kedvére való darabban jól-rosszul lemorzsolja 
mondókáját. A társadalmi funkciók szerint történő osztályozás is viszony-
lagos minősítéseket tesz lehetővé: ugyanaz a darab a szereplők és a közönség 
jellege szerint más-más kategóriába t a r tozha t — ezt Eberle ugyan nem mondja 
ki határozottan, de rendszeréből ezt is ki lehetne következtetni. 

Eberle tanulmánya azonban szélsőséges álláspontja ellenére is tudományos 
értékű, mert nyomatékosan felhívja figyelmünket a dráma egyik fontos alkotó 
elemére, a játékra. Ugyanez az érdeme a dramaturgiai vizsgálódás legmodernebb 
irányának, a színháztudománynak is, amelynek nyomán ma már a drámának 
egy egészen új szemlélete alakult ki.11 Mielőtt tehát hozzáfognánk a dráma 
fajainak magunkalkotta tisztázásához, röviden foglalkoznunk kell a dráma 
fogalmával, úgy ahogy az a legfrissebb kutatások megvilágításában előttünk áll. 

5. 

Általánosan elfogadott nézet, hogy a dráma a költészet egyik faja, egy-
testvére a lírának és az epikának, tőlük párbeszédes formájában és előadásra 
szánt kidolgozottságában különbözik. Ez a meghatározás azonban az egyes 
költői alkotásoknak csak külső formáját , közvetlenül érzékelhető adottságait 
veszi figyelembe, ezért kevésbbé alkalmas arra, hogv vele a dráma legbensőbb 
lényegét megragadjuk. A műfaji eltérések gyökerét mélyebb rétegekben kell 
kuta tnunk — már Goethe is utalt arra, hogy a líra, epika és dráma a költői 
magatar tás természetes őstípusai, s ugyanezt hirdeti a lélektani megfigyeléseket 
hasznosító modern esztétika. „Epikáról akkor beszélünk, ha a tartalmak nyu-
godt elbeszélés formájában közöltetnek; a líra elevenebb ütemű, formailag zár-
tabb s többnyire zenei eszközöktől is t ámoga to t t előadás; a dráma párbeszédes 
formájú mimikai közlés" — mondja Müller-Freienfels,12 s ezzel az alap-
vető műfaj i különbségeket nyilvánvalóan a z íróí szándéktól függő közlésmód 
kategóriájába utalja. De még ennek ellenére is érezhetően o t t kísért a költői 
alkotások köntösét döntő tanuságtételre hívó szemléletmód. 

Holot t sohasem lenne szabad arról megfeledkeznünk, hogy „forma" л 
művészetben nemcsak valami külsőséget jelent. Csak terméketlen szellemi kor-
szakoknak alapjában véve művészetellenes nézete következtében terjedhetett el 
az a felfogás, hogy a költői műfajok előre kicirkalmazott, s a hagyomány-
tól vagy az éppen uralkodó divattél megszabott merev és kihűlt alakzatok, 
amelyekbe a költő a maga forró mondanivalóját, a tartalmat, mintegy beleönti 
vagy belegyúrja. Forma és tartalom megkülönböztetése utólagos elvonás erert-

11 Ld. Staud Géza: Dramaturgiai vázlatok. Budapest, 1940., azonkívül 
Bobért Petsch tanulmányát: Zwei Pole des Dramas a Gehalt und Form c. kötet-
ben, Detmold, 1925. 23—55. 1. 

12 Richard Müller-Freienfels: A költészet. Budapest, 1941. 77. 1. 
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menye: a költő mindig egészet teremt, tevékenységének lényege éppen az, hogy 
ezubjektív énjét objektív életjelenségeknek jelképes felhasználásával kifejezi. 
A műalkotásban tehát a belső és a külső mozzanatok egymástól csak mester-
ségesen szétválasztható szövődményben jelentkeznek: van „belső forma" is, s 
ra j ta a szubjektív és az objektív elemeknek szerves kapcsolatát értjük. S éppen 
a tartalmi és a formai mozzanatoknak ez a válhatat lan egységgé szövődött 
jellege fogja az írásmű műfa já t meghatározni. Az elemeknek ezt a kapcsolatát 
alkatnak nevezhetjük — ennek a szónak biologiai színezete is nyomatékosan 
utal arra, hogy miként az egyént is a testi és a lelki adottságoknak együttes 
minősége, úgy az írásműveket is a külső és belső elemeknek a szövedéke jellemzi. 

Ha mármost az így értelmezett alkat szempontjából vizsgáljuk a drá-
mákat, akkor a z t tapasztaljuk, hogy a bennük megnyilatkozó szubjektív moz-
zanat már önmagában is összetett valami. Éppen ez különbözteti meg a drámát 
a költészet többi termékétől. Egy lírai költemény vagy egy regény mindig 
egyetlenegy, önmagával azonos művészi akara t eredménye, míg minden igazi 
drámában két egymástól különböző jellegű, de egyenértékű alkotási vágy ölt-
testet: egy írói és egy színészi szándék. Ebből a kettős forrásból táplálkozik 
a dráma: a költői élményből — ennyiben rokon a lírával és az epikával, 
és a színész-élményből — ebben különbözik az irodalom többi lehetőségeitől. 

A drámai alkat különnemű összetettségét egészen világosan muta t j a a 
műfaj múlt ja , elsősorban eredete. „Kezdetben vala" a mozdulat, s csak későbben 
társult hozzá a szó — az ősszínész időben megelőzte az első drámaírót. Ezt 
a sorrendet nemcsak a primitív népek ma is megfigyelhető élete vagy a klasszikus 
görögség művelődéstörténete bizonyítja, hanem az ősmagyar színjátszásnak a 
ránkmaradt emlékekből feltételezhető viszonyai, az ú. n. „táltos-színjáték" is. lä  

És ugyanez a folyamat ismétlődött meg a középkori misztériumok "esetében 
is: a passziójátékok kizárólag mimikai közlések voltak. A bennük előforduló 
szövegrészek utólagos járulékok, korántsem drámai — azaz a cselekvést elő-
idéző vagy azt feltételező — párbeszédek; pusztán a logikai összefüggést ki-
egészítő magyarázatul szolgáltak a laikus nézők számára, akárcsak a közép-
kori festményeken az egyes személyek szájából előkígyózó szó-szalagok.14 

A modern európai dráma alkatának van azonban még egy harmadik 
tényezője is: a színház, mint önálló művelődési tényező. A fejlődés kezdeti kor-
szakaiban a színész egyúttal a színházat is jelentette; kettejük kapcsolata 
sokkal szorosabb volt, mint például a színészé és az íróé. Később azonban 
további differenciálódás figyelhető meg: a színész ós a színház kb. a XVI1L 
század óta már önnálló életkört jelentenek. A görög-latin világban, a közép-
korban, sőt Tészben még Shakespeare évtizedeiben is a színház csak technikai 
keret volt, egyébként teljesen egybeforrott a színészi tevékenységgel, ennek 
segédeszközéül szolgált. A barokk emelte önálló kultúrtényező rangjára a 
színházat: a zenével kiegészített képzőművészeti elemeknek szimbólum értéket 
tulajdonítván, a díszítő látványosságot a dráma egyik lényeges kellékévé 
avat ta . Irodalmi viszonylatban ez a változás különösen akkor kezdi hatását 
éreztetni, amikor a színház társadalmi feltételei megváltoznak: a mecénás 
belyébe a közönség lép, a főrangú társaság zártkörű udvari ünnepélye a városi 

" Hont Ferenc: Az eltűnt magyar színjáték. Budapest, 1940. 
14 Jens Soltau: Die Sprache im Drama. Berlin, 1933. 
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terei a szavalódrámának : Corneille, Racine, Voltaire tragédiái-legnagyobbrészt 
ehhez a csoporthoz tartoznak. Minálunk az ú. n. újromantikus drámák egyike-
másika minősíthető szavalódrámának. A német irodalomból Goethe és Hebbel 
műveit idézhetjük; Wilde, Strindberg és Schnitzler aforisztikus „párbeszédeit" 
a szavalódráma modern változatainak tekinthetjük. Általában azonban az 
újabb irodalomban elég ritka az igazi szavalódráma — igaz, hogy .az ú. n. 
kamarajátékok ebben az irányban is kísérleteztek, de a színházi közönség több-
sége ma sem elégszik meg a csak intellektuális szórakozással, hanem a szemé-
vel is akar élvezni. Viszont a rádió újra becsülethez ju t t a t t a ezt a műfaj t , 
hiszen az ú. n. „hangjáték" velejében szavalódráma. 

7. 

Kétségtelen, hogy a drámaalkati típusok szerint való rendszerezés nem 
teszi feleslegessé a színműveknek tartalmuk és hangulatuk szerint való meg-
különböztetését. A tragédia-színmű-komédia kategóriájának segítségével első-
sorban a drámaíró lelkiségébe pillanthatunk be, azonkívül biztos alapot nye-
rünk vele az esztétikai értékelés számára. A történeti, társadalmi, népi és 
mesetárgyak közti válogatás és választás pedig a korízlés és a korszellem felől 
tájékoztat, ezért nélkülözhetetlen szempontja az irodalomtörténeti kutatásnak. 
De az így kapott eredményeket megint csak a drámai alkat alapján lehet kö-
zös nevezőre hozni; a drámaíró magatartását végeredményben nem az dönti 
el, hány tragédiát és hány vígjátékot írt, hanem az, hogy sikerült-e és milyen 
fokozatokon keresztül a legmagasabb eszményt, a színköltészeti drámát el-
érnie. (Tanulságos e tekintetben pl. Katona, Vörösmarty, Szigligeti, Csiky pá-
lyája.) És végső fokon a drámai stílus fejlődéstörténetét is az alkati típusok 
mennyiségi és minőségi viszonya jellemzi: a drámatörténeti korszakok egysé-
gét és határait az egyik vagy a másik típus uralma, illetőleg az uralomért 
folytatott versengés szabja meg. 

Ezért a dráma alkatának és a belőle folyó műfaji osztályozásnak isme-
rete mind az esztétikai, mind az irodalomtörténeti értelmezés és értékelés he-
lyességét könnyíti meg. Nemcsak a képzőművészeti, hanem minden irodalmi 
alkotásnak is van egy távlati pontja, s a mű értelme, egysége, a részek helyes 
aránya és összefüggése, valamint történeti szerepe csakis innét határozható 
meg. Ez a pont a. drámáknál feltétlenül az alkati sajátosság vonalában fek-
szik. A költői tárgy, a mögötte rejlő eszme és az egész müvet betöltő han-
gulat lehet irracionális élmény eredménye, de a felvonásokra és jelenetekre való 
tagolás, a párbeszéd vezetése, a szereplők magatartása, a színpadi hatáseszkö-
zök megválogatása már józan mérlegelés, illetőleg állandósult költői gyakorlat 
eredménye, ezért a költői hevületnek különböző drámaalkati típusokban tör-
tént lecsapódása nemcsak az esztétikai, hanem a történeti megítélésnek is leg-
természetesebb kiindulópontja. 

Az egyes alkati típusok között lényegbevágó különbségek vannak. Egészen 
más a célkitűzése, ezért más eszközökkel is dolgozik a szavalódráma, mint pél-
dául a színszerű dráma, -—• világos tehát, hogy az egyiket nem lehet a másik 
mértékével mérni. Egy drámaíróra mindenekelőtt az jellemző, hogy mi a fel-
fogása a dráma célját illetőleg; a dráma eszmei tartalmának viszonya a szín-
padi hatáskeltés eszközeihez, más szóval a költői és a színészi szándék egyen-
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súlya nem technika kérdése, hanem strukturális sajátság, amely a dráma alkati 
felfogásában gyökeredzik. Bessenyei drámáiról nem mondhatunk véleményt a 
shakespearei hagyományokból sar jadt dramaturgiai szemlélet alapján; naivitás 
lenne Szigligeti színműveit ugyanazon szempontok rendszerében megvizsgálni, 
mint például Vörösmarty drámai alkotásait; a XVIII. század drámairodalmát, 
amely eddig meglehetősen mostoha elbánásban részesült, akkor fogjuk igazán 
helyesen értékelni, ha saját célkitűzései, és nem a XIX. század színházi kultú-
rája alapján közeledünk feléje. A drámairodalom múlt ja tehát nemcsak egyé-
nek és korok szerint rendeződik, hanem a lehető drámatípusok koordinált fejlő-
désvonala szerint is. Kereszteződés, kölcsönhatás és átmenet természetesen min-
dig bőven akad és nagyon jellemző is, de egy szerepdrám_a mint történeti lánc-
szem sohasem kapcsolható egy szavalódrámához és i. t . 

Végül az alkat alapján megállapított osztályozás segítségével tudjuk 
pontosan megvonni a dráma birodalmának műfaji ha tára i t : a művészi szándék 
többrétűségéből világosan következik, hogy az írásművek közül csak azokat 
tekinthetjük drámának, amelyekben az írói és a színészi szándék kettőssége 
határozottan felismerhető. Mihelyt kettejük közül az egyik hiányzik, a mű 
dramaturgiailag nem tekinthető többé drámának. A dráma körén kívül esnek 
tehát a tisztán színészi megnyilatkozások: a némajáték, a táncjáték, az élő-
kép. Ez a megállapítás nem új, s helyességét már az a körülmény is igazolja, 
hogy az ilyen ,,csupajáték" nem rendelkezik az irodalmiság előfeltételével, az 
írásbeli vagy szóhagyojnánybeli rögzítettséggel. 

De nem nevezhetők drámának azok az alkotások sem, amelyek a „csupa-
játék" ellenkező véglete gyanánt „csupaszövegek", vagyis a színpadi életrekel-
tés szándéka nélkül kizárólag olvasás céljából készült drámai költemények, 
könyvdrámák. Első pillanatban ez a korlátozás ta lán meghökkentő, már csak 
azért is, mert a drámai költemények szerkezetileg felvonásokra tagolódnak, 
szerzőjük mondanivalóját magán- és párbeszédek formájában különböző szemé-
lyek szájába adja, azonkívül a drámai költemények közül több — gondoljunk 
csak Az ember tragédiájára. — jelentős színpadi sikerrel dicsekedhetik. 

Ne felejtsük azonban el, hogy a jelenetekre és színekre való beosztás, 
valamint a párbeszéd a drámá-nak csak külső formája és nem lényege. Minden 
drámában van párbeszéd, de nem minden párbeszéd dráma. (Pl. Plato vagy 
Paludi értekezései.) A színpadi előadás sem döntő érv. E tekintetben ugyanis 
különbséget kell tennünk a szerző eredeti szándéka és a színpadi átdolgozás 
között. Az ember tragédiája, formáját tekintve, valamint azáltal, hogy az em-
beri élet küzdelmének problémáját boncolja, erősen drámai hatású; egyes jele-
netek, nevezetesen a római és a londoni szín maguktól is színpadra kívánkoz-
nak. A mű azonban, teljee' egészét tekintve, úgy, ahogyan azt Madách meg-
írta és közrebocsátotta, szándékában és alkatában bölcselő költemény, s mint 
ilyen a gondolati líra (tanító költészet) kategóriájába tartozik. Drámairodal-
munk fejlődéstörténete szempontjából nem is az eredeti szöveg, hanem annak 
színpadi átdolgozásai jönnek számításba, elsősorban mint színszerü látványos-
ságok. Éppen a színpadiasítás szükségszerűsége, valamint különböző lehető-
sége — Paulay, Hevesi, Németh Antal, Röbbeüng H. „rendezése" — bizo-
nyítja legjobban, hogy Az ember tragédiája nem a drámai, hanem az elmél-
kedő költészet remeke. 
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A J u d i t - d r á m a problémája . 
Pukánezkyné Kádár Jolán „A Nemzeti Színház százéves története" c. 

müvében (6. 1.) említi, hogy Budán a jezsuita kollégiumban 1749-ben ad tak 
elő egy Juditról szóló magyar játékot. Forrása e megjegyzésnél Takács József 
könyve (A jezsuita iskoladráma, Bpt . 1937. 90. 1.), ahol ezt a közlést talál-
juk: „Poéz. lusit Berthuliam liberatam et aulae regiae recens surgentis novum, 
exortum fictione adumbravit. A budai kir. palota építésére céloz. (EK. Ab. 
84. — 1749.) Magyar nyelven teljes szöveggel nyomtatásban megvan a Nemz. 
Múz.-ban; címe: Ama Híres Bátor szívű és Vitézi Nagy erejű Nevezetes Szent 
Judith Asszonynak Holofernessel, Nabúgodonozor erős Táborának kevély Fő 
Hadi Vezérével lett jeles dolgairól Íratott Rövid História, Melly Tragyediás 
Magyar Versekben újonnan foglaltatván, kibocsáttatott. Nyomtattatott Budán 
1749. Esztendőben." 

A szóban lévő mű 1744-ben készült, mint a záró versszak vallja: 

„ í r tam ez verseket a Duna mentébe 
Ezer hétszáz negyven negyedik töltébe 
Tanításim között munkám megszüntibe, 
Meleg Canicula reánk érkeztébe." 

Már ez a vallomás is kérdésessé tenné a jezsuita évkönyv említette darabnak 
г nyomtatásban megjelenttel való azonosságát; hiszen az évkönyv alkalmi 
darabról beszél, az alkalom pedig öt esztendő alatt elavul! 

Már Bayer (A magyar drámairodalom története, I. 71—79. 1.) nyoma-
tékosan figyelmeztet arra, hogy nem előadásra, hanem olvasásra szánt müvei 
van dolgunk. Az elején lévő „rövid megszólítás" ha tá rozo t tan mondja: 

„Azért jó olvasó! ki engemet szemlélsz, 
Oly dolgokat olvassz itt, melyet még nem is v é l s z . . . " 

A Bérekesztés is olvasóhoz szól: 

„Szerelmes olvasóm, el ne felejtkezzél, 
Egyiigyúknek ír tam, arról emlékezzél . . . " 

A jezsuitáknál előadott darab a budai vár építésével volt kapcsolatban. 
A nyomtatot t darabnak más a tanulsága: „Had verése Isten igazgatásábul 
v a g y o n . . . Ne kevélykedj te is, ember, szerencsédben, mert Isten kezében vagy 
"gésa é l tedben . . . Nem tudod éltednek idejét és n a p j á t . . . Te pedig, ki szen-
vedsz sok nyomorúságot, Istennek könyörögj, adjon szabadságot, Távoztassa 
tőled a háborúságot, Ne láss ellenségtől soha bosszúságot " 

Bayert azonban megállítja a cím vallomása: „tragyediás magyar ver-
sekbe foglalta" szerzőnk a művét. „Legnagyobb valószínűség szerint e kijelen-
tés a párbeszédes formát akarja — úgymond — jelenteni, megkülönböztetésül 
a verses elbeszélés előadó styljétől." A tragédiás forma nyilván párbeszédes 
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formát jelent. De a párbeszédes forma még nem előadási szándék jele. A bib-
liai történetet versbefoglaló széphistóriák közt párbeszédes formájú is kerül 
elénk, a nélkül, hogy szerzője az t előadásra szánta volna. íme l ' á r iz Pápai 
Feiene 1703-ban kiadja alkalmi házassági versét e címen: „Ábrahám pátriárka 
Fija Isák és . Bethuel leánya Rebeka. Házasság alkalmatosságával le t t Beszél-
getés''. (Említi Dézsi: Pápai Pár iz Ferenc, 271. 1., közli is az 1794. évi kiadás 
címlapját, do megvan a Nemz. Múzeumban budai 1781. évi kiadása is.) A lako-
dalmasokat oktató szerző eljárása egyezik Judit históriájanak feldolgozójáé-
val: párbeszédes jelenetekbe szedése a bibliai történetnek. 

Lám az Eszter-história, feldolgozói nyilván előadásra szánták művüket. 
A Bayer közölte feldolgozás (Egy magyar Eszther'-dráma, 1904.) a beköszöntő 
veisekben bejelenti, hogy „mint gyenge növendék deákok, fakadóban lévő szép 
oltoványágok" ezzel akarnak „számot adni arról, amit it t tanul tunk". Az 
újabban előkerült másik Eszter-dráma,* amelynek prológusa a keletkezés dátu-
mát így jelzi: „Ezer hét.-száz felett húszon negyed idő Minden részeiben fris-
sen kedveskedő, Elegyes is noha ez újult esztendő, Mert örömmel öszve bánatot 
is szctző", e prológusban is, epilógusában is a néző és hallgató közönséghez 
fordul. Az epilógusban pl.: „Lá t tá tok s hallátok kedves felgyűlt hívek, 
Christus nyája körül forgódó személyek, Álnok pract ikájá t az gonosz ördög-
nek . . . " Ilyenféle szövegrész nincs a mi Juditunkban. Nyilvánvaló, hogy szer-
zője nem is gondolt műve előadására. 

Irodalomtörténeteinkben tehá t helyesbíteni kell két téves ada to t : a 
Judit-históriáját nem iktathatjuk a XVIII. század drámái közé, de még inkább 
törölnünk kell a jezsuita iskoladrámák lajstromából. Alszeghy Zsolt. 

Két j ezsu i ta v íg já ték . 

1942 nyarán György Lajos professzor úr szíves engedélyével és támoga-
tásával a kolozsvári r. kat. Lyceum hatalmas könyvtárában ku ta tga t t am. 
A gazdag kéziratos anyagban két, eddig ismeretlen iskoladráma kézirata került 
a kezembe, a XVIII . század jezsuita iskoladrámájának két tipikus terméke. 

A kolozsvári jezsuita kollégium iskoladráma-termését Erdélyi Károly 
(A kolozsvári piarista gimn. története, 1897) és Ferenczi Zoltán (Erdélyi 
Múzeum 1897. és 1900.) után Gerencsér István (Adalékok a magyar iskolai 
drámák történetéhez, 1909.) á l l í to t ta egybe. Az ő figyelmüket ez a két darab 
elkerülte, bár nyilvánvaló — tar ta lmuk és forrásuk vallomása alapján nyilván-
való —, hogy ezek is a kolozsvári jezsuita kollégium hagyatékából valók. 

Az első darab címe: Botfalvai. vígjáték. Könyvtári jelzése: Kézirat, 
365. a. A, címet adó név a darabban szereplő Szűkmarkosi Peti úrfi szolgájá-
nak a neve, aki azzal szolgál reá e vígjátéki megörökítésre, hogy i f jú urát 
megmenti abból a kényes helyzetből, amelybe az játékszenvedélye következté-
ben jutot t . A vojta nevezetű kártyajátékon ugyanis egyre vesztett, végre is 
zálogban kellett hagynia óráját és kardját ; Botfalvai az, aki ezeket ügyes 
hazudozásai és mesterkedései révén visszaszerzi. 

* Kézirat a Nemzeti Múzeumban. 
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A darab erkölcsi tanulsága az lenne, hogy a kártyaszenvedély milyen 
veszedelmes. De ennél sokkalta határozottabban hangsúlyozódik ki a hamis-
játék rút volta, sőt talán még ennél is jobban a hazudozás sikere. Az erkölcsi 
tanulságnak ez az elhomályosodása már sejteti, hogy darabunk iskolai előadás 
céljára adaptált darab. 

A játékszenvedély ellen küzdő színjátékok nem ritkák a jezsuita szín-
padon. A jeles francia jezsuita drámaírónak, Carolus Poree-nak egyik darabja, 
Paesophilus sive aleator is ilyen célzatú. Argumentuma ez : „Juvenis parentibus 
orbatus, per aetatem juris sui factus, aleae deditus, arte nulla sanabilis, amissis 
paternis opibus, a patruo exhaeredatur et in eo statuitur exemplum adoleseen-
tibus, quam damnosa sit aleae cupiditas." 

A magyar darabban is megvan e tanulságnak a nyoma: „Azt tar tom, 
az én fickóm is ezentúl okosabb fog lenni, nem egy könnyen adja magát a 
vojtára, sőt még több ifiak is példát vesznek róla." Ebben a magyar darabban 
azonban a komikum erősebb a tanulságnál; nincs is Во гее darabjával kap-
csolata. 

A Botfalvai forrása az antik komédia mesterének, Plautusnak egyik 
darabja, a Pseudolus. Plautusnál azonban egy szerelmes ifjúról van szó, aki 
szerelmétől ezt az értesítést kapja: „Húsz minán eladott gazdám egy mace-
doni katonának, ki eltávozva innen, tizenöt minát adot t ; még öttel • tartozik. 
Azért jegyet hagyott itt, a saját képét, gyűrűjével viaszba nyomva, hogy 
gazdám majdan annak adjon át, aki hasonló jeggyel lép eléje". A latin, darab 
ifja tehát leányt akar szerezni, és hogv megszerezhesse, a kerítőt kell félre-
vezetnie. Ez a tárgy a szerzetesi iskola színpadján megváltozott: i t t a kivál-
tandó a kártyajátékon elzálogosított óra és kard. A bonyodalom megoldása 
megmaradt. 

A, szereplők így felelnek meg egymásnak: 
Pseudolus eervus: Botfalvai Gazsi. 
Calidorus adulescens: Szűkmarkosi Peti. 
Simo senex: Szűkmarkosi Fülöp. 
Ballio leno: Yojtási Gyárfás. 
Callipho senex: Loteonda Lőrinc. 
Charinus adulescens: Kártyási Palkó. 
Simia sycophanta: Retkesi Miklós. 

A darab meséjében nincs is más változtatás, csak amit a zálog megvál-
tozása megkövetelt. Eltűnt minden kényes mozzanat, de minden komikum 
megmaradt. Magyar darabunk írója szabadon fordít, de híven. Sokkalta bő-
beszédűbb, mint Plautus, de lehetőleg azt tolmácsolja, amit latin forrásában 
talált. Ennek szemléltetésére néhány részletet egymás mellé állítok, a plautusi 
darab magyar szövegét Csiky Gergely fordításában közölvén. 

Íme, a megindulás: 
Plautus-Csiky : Kéziratunk: 

Pseud. Ha hallgatásodból megérteném Ugyan ha én a néma szádbul 
Uram, minő baj gyötri lelkedet, kiva'rásolhatnám, hogy mi a manó 
Megmentenék két embert szívesen gyötri az elmédet, hideg-é, vagy kó-
A fáradtságtól: én nem kérdenélek, lika? Ügy egyikönknek sem kellene 
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S te nem felelnél. Ám ez nem lehet, 
S a szükség kényszerít, hogy 

[kérdjelek, 
Felelj: mi az, hogy annyi napja búsan 
Hordod magaddal ezt a levelet, 
Könnyeddel áztatod s szándékodat 
Nem közlöd e világon senkivel? 
Szólj, hadd tudjam meg, amit nem 

[tudok. 

nyelvünket koptatni, nékem kérdések-
kel, néked pedig feleletekkel, s így a 
két dologbul egyet tsinálnánk. De 
mivel én a varázslással soha sem 
éltem, nem is kereskedtem, mert ahhoz 
tsak annyit értek, mint szamár a 
furulyához; különben nem is tudha-
tom, mi bajod van, ha teak meg nem 
mondod, azért tátsd fe] a szádat. 
Nem győzlek tsudálni egy időtül 
•fogva: hol tekeregsz, mint az uttya 
vesztő lövöldék, hol ropánkodol, mint 
a kereke törött kotsis. Mond meg 
tehát, mi furdalja a mellyedet: közöld 
velem bajodat. Miért- takarod gondo-
latidat, mint a kotlós tyúk a tojás-
sát? 

Az I. felv. 1. jelenete a szolga tájékozódása fiatal urának ba ja felől, 
a 2.-ban a zálog-tartót ismerjük meg, Plautusnál Balliót, a kerítőt, a magyar 
darabban Vojtásit, a kártyást. Bemutatkozásukban épp ezért csak a zsarno-
koskodás azonos. A 3. jelenet az if jú és szolgája próbálkozása a zálogtartónak 
megpuhítására; i t t hallják, hogy a zálogra már pénzt vett fel, de ha a pénzt 
ők hozzák meg előbb, nekik adja át . Ebből a jelenetből is érdemes egy rész-
letet idéznünk: PS. Inpudice. В A. Itast. PS. Sceleste. В A. Dieis vera. FS. 
Verbero. BA Quippini? PS. Bustirape. В A. Certo. PS. Furcifer. BA. Factum 
optume. PS. Sociofraude. BA. Sunt mea istaec. CA. Sacrilege. BA. Fateor. 
CA. Periure. В A. Vetera vaticiamini. CA. Legirupa. В A. Valide. Г S. Permitiex 
adulescentum. BA. Acerrume. CA. Fur. BA. Babae. PS. Fugitive. В A. Bombax. 
CA. Fraudulente. CA. Inpure leno. PS. Caenum, etc. A magyarban: Botf.: 
Te szemtelen. — Vojt.: Ügy vagyon. — Bot}.: Te kaptzám foltja. — Vojt.: 
A vagyok. — Botf.: Te Istentü! elpártult, sárkány tejen nevelkedett gaz féreg. 
— Vojt.: Igazat mondasz. — Botf.: Te tsizmaszár torkú Gófus! — Vojt.: 

Jól mondja ked. — Botf.: Te maszlagon hizott, nadragulyán nevelkedett kara-
biny orru. — Vojt.: No még t ö b b e t . . . stb. Ez is mutat ja , hogy a magyar 
szerző nem fordít szót szóval, hanem szabadon követi a latint. A 4. jelenet a 
szolga morfondirozása. Az 5.-ben ugyancsak a szolga hallja ifjú-ura apjának 
beszélgetését barátjával, majd elébük áll és bejelenti nekik nagy vállalkozását 
a zálog ügyében. Az érdeklődést annyira felkelti, hogy a két öreg is pénz-
ígéretet tesz neki a siker esetére. 

А II. felvonás 1. jelenete a szolga készülődése. Az azonosságot ez a 
részlet is mutat ja : „FeJállítám keblemben a cselek, furfangok kettős, hármas 
sorait, hogy amidőn majd összeütközöm az ellenséggel, őseim vitéz erénye és 
saját iparkodásom, ravasz furfangom által könnyedén győzelmet nyerjek és 
zsákmányt szerezzek. Pompásan meg fogom nyaggatni ma e Balliót, mind-
nyájunk ellenét. Vigyázzatok csak! Ez t az ócska várat azonnal megrohanják 
sergeim, s ha meghódítom, akkor könnyű lesz polgáraimnak dolga, s tb ." 
A magyar szöveg: „ . . . m á r kettős, hármas ravaszságot s hitetlenséget állí-
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t o t t am a mellyem bástyájára, akárhol megütközhetek ellenségemmel. Bízok 
fortélyos ravaszságomnak sántzaiban, hogy könnyen árkot ugratok az Uram 
ellenségeivel. Most szemetek láttára ezt az ifiaknak közönséges ellenségét, húzó, 
tsaló, ragadó hite szegett kerékre való Vojtásit akarom ki vojtázni: tsak 
vigyázzatok, mert b íz ta t a szerentse, mindjár t el kezdem ostromlani a várát , 
már a forpostokat mind e lkü ldöt tem. . . " A második jelenet a zálogbeváltó 
küldönc félrevezetése; szolgánk azonban csak a pecsétet, illetve a levelet kapja 
meg, nem a pénzt. A 3. jelenetben ennek örül a szolga és a további terveket 
szövögeti. A 4.-ben a zálogfájlaló i f jú találkozik barát jával és at tól segítő 
tá rsa t kérnek. A II I . felv.-ban a kerítő-kártyás egy legénye világosít fel ben-
nünket arról, milyen ember a gazdája. A 2. j.-ben maga a gazda is elénk lép 
önzésével, míg а З.Ъап óvó intézkedéseit halljuk a szolga esetleges fur-
fangjai ellen. 

А IV. felv. 1. jelenete a szolgát hozza össze méltó társával, az úrfi 
ba rá t j a által ajánlott Simia-Retkesi-vel ; halljuk a k iokta tásá t , a 2. jelenet-
ben ennek próbáját, mert i t t Ballio-Vojtási előtt kell adnia a zálogdíjat meg-
küldőnek küldöncét. Nein csoda, hogy még hamis szolgánk is csodálkozik a • 
következő jelenetben az ügyességén; a 4. jelenetben együt t örülnek a sikernek, 
Ballio-Vojtási pedig a következőben azon mulat, hogy a zálogot mégsem 
Pseudolus-Botfalvai kap t a meg. A la t in darab ezzel kezdi az V. felvonást, 
míg a magyar darab ehhez, mint 5. jelenethez fűzi hatodiknak Szűkmarkosi 
és Vojtási beszélgetését, illetve Simo és Ballio-ét, az ígérettel, hogy Ballio-
Vojtási a zálogot ingyen, sőt tíz mina ráfizetésével ígéri, ha a szolga meg-
kapná a zálogot. A következő jelenet a zálogért jelentkező, de félrevezetett 
küldöncnek szava révén vet világosságot a szolga cselére, akinek Szűkmarkosi- i 
Simo részéről is elismerés jut ki. 

I t t , a latin darabnak V. 3. jeleneténél indul a magyar darab utolsó 
felvonása: jön a részeg Pseudolus-Botfalvai; a következő jelenetben a latin 
darab az apával leckéztetteti a szolgát, a magyar komédia Vojtási dühét 
•szólaltatja meg. Párbeszédükkel a darab be is fejeződik: „PS. I hac, te sequor. 
SI. Quin vocas spectatores simul? PS. Herele me isti hau soient vocare, пес 
ego istos. Verum sult is adplaudere a tque adprobare hune gregem et fabulam 
in crastinum vos vocabo!" — „Há t az urakat nem invitálod? В. ök sem 
igen invitálnak engem! Hanem ha te tszet t a játékunk, örvendünk r a j t a : ha 
pedig némely helyet megbotlottunk, az t senki se tsudálja, mert a lónak négy 
lába vagyon, mégis megbotlik." 

Plautus Pseudolus-ának ügyes és hű iskolai adaptálásával van tehát 
dolgunk. A magyar iskoladráma emlékei közül eddig ennek a plautusi darab-
nak magvar szövegével nem találkoztunk. A magyar piarista drámák sorában 
Kolozsvári János nem tar t számon egy Pseudolus-toTdítÁ&t бет. (Magyar 
piarista iskoladrámák, ,1938.) Császár-Prónai jegyzéke szerint a Pseudolust 
1756-ban Szegeden vit te színre Tarnóczy Simon; 1766-ban Vácott Holly átdol-
gozásában, valószínűleg latin nyelven adták. Nem t a r t ozo t t tehát a kedvelt 
Plautus-darabok közé, pedig, mint K. v. Reinhardstoettner könyve, értesít 
(Plautus, Spätere Bearbeitungen plautinischer Lustspiele, 1886), Lessing is 
tervbe vette átköltését. Magyar darabunk tehát ezért Í3 érdekes. De számba 
kell vennünk a jezsuita Plautus-fordítások sorában is. A jezsuita iskolai dráma 

Irodalomtörténet. 8 
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magyar termékei közül alig egy-két vígjáték szövege maradt reánk. A komé-
diák regisztrálása is nagyon hézagos a jezsuita kollégiumok évkönyveiben. 
Plautus-fordításról is csak háromról tudunk: 

1. A trencséni iskoladráma-kéziratban lévő Zsugori Plautus Aulularia 
című darabjának magyar töredéke (Irodalomtörténet, 1943. 13. 1.). 

2. Beöthy Zsolt iskoladráma-kéziratában talált Alszeghy Zsolt egy víg-
játékot, „mellyet hertzeg Barkótzy Ferentz előtt játszott a jesuita szerzeti ifjú-
ság Nagyszombatban 1765-dik esztendőben". Ennek summája: „Gazda Péter-
nek, megélemedett öreg embernek egy szülötte, Peti, magával hasonló ifjúval, 
tudniillik Szöllős Márton Martzi fiával, amíg a t tya kereskedését űzi, a háznál 
mindent el vesztegetett, sőt t mint magát, mint paj tás társát adósságba verte. 
Azért félelemtül viseltetvén, Rókái furtsa eszű szolgának mesterségéhez folya-
modnak, ki is mint az adósságát önnön attyoknak erszénnyébül megfizeti, 
mint a maga ellen dörgölődő fösvény urát, Gazda Pétert egész bőrig meg-
tréfálja". Ez a darab — amint a cím alá tet t jelzés is vallja — Plautus-
tordítás, mégpedig — mint a magyar Plautus-fordításokkal foglalkozó Tési 
Edit dissertatiója megállapítja — a Mostellaria fordítása. 

3. A kolozsvári kéziratban, íme, a Psevdolns ügyes adaptálását ismer-
tük meg. 

A másik vígjáték címe: Varga-műhely a tunyák oskolája. Jelzése: Kéz-
irat, 365. b. A darab forrására Alszeghy Zsolt professzor úr figyelmeztetett; 
ez az 1691—1754 között élt német jezsuita drámaírónak, Claus Antalnak 
komédiája: Sutrina pigrorum schola. Clausnak ez a vígjátéka Exercitationes 
theatrales című kötetében 1755-ben jelent meg. A magyar fordítás' híven 
követi az eredetit, ha nem is szórói-szóra, de gondolatról-gondolatra. A for-
dító nem műfordításra törekedett, hanem iskolai színpadon előadható szövegre. 
Magyar beszéde könnyen ömlik, olyan természetességgel, hogy senki sem érzi 
ra j ta a fordítás munkáját. Iskolai vígjáték lévén a fordító előtt, nem volt 
szükség semmi változtatásra; ezért hívebb az előbbi Plautus-ford'tásnál. 

Egyszerű meséjét így mondja el az argumentum: „Civi sutori duos fuisse 
filios fingimus, quorum natu majorem literis, minorem sutorum opificio addixe-
rat. Dcprehensa tamen prioris pigritia fecit parens, quod plures fecerent-, si 
cum hoc sutoro ultra crepidam sapèrent". 

Az eredetinek szerzője, Claus Antal a kedveltebb jezsuita szerzők közé 
tartozik. A magyarnyelvű jezsuita drámák közül Lestyán kéziratos József-
drámájáról Alszeghy Zsolt mutat ta ki, hogy Claus egyik drámájából fordí-
tot ták. A kegyesrendiek iskoladrámái között Kolozsvári ismerteti Claus Stilico 
című tragédiájának a fordítását. A kézdivásárhelyi iskoladrámák sorában 
Alszeghy Zsolt mutatta ki Claus Tonsiatrius-kt, Poena contempti missae-jét 
ée Sanctus Paulinus-át. Kedveltségének újabb bizonysága ez az i t t előkerült 
vígjátékfordítós. 

A fordítás hűségének bizonyságául annak a két levélnek szövegét idézem, 
amelyeknek a lusta diák sorsában olyan fontos szerepe van. Az egyiket a diák 
kérésére írta házigazdája; íme latin szövege: „Laudare cogor filium tuum. 
Ipsémét hoc petiit a me. Diligentlam ipsius ex his abunde colligo, multos 
libros jam devoravit, namque vix duo amplius illi supersunt, qui remanserunt, 
laceri omnes, et (usu nempe oontinuo) admodum detriti, ut ipse saepius vidi. 
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Novos ut posait emere, petit a me identidem pecuniae. Jam рогго scribendo 
calamus ne forte desit, anseres, quotquot potest, intercipit". A magyar darab-
ban: „Ditsémem kell fiadat, erre ő maga kért engemet. Szorgalmát annyibul 
betsiilhetem, hogy már sok könyvet elpusztított; úgy hogy már kettőnél több 
ninta is néki, a mik vannak is, mind igen rongyosak, és a sok használások 
miatt nagyon el koptak, a mint magam szememmel gyakorta láttam. Hogy 
újakat vehessen, gyakran kér tőllem pénzt. Hogy pedig pennája fogyatkozást 
na ezenvedgven, a mi ludat tsak talál, mind öszve fogdossa". 

A másik levél a rokontól származik, aki eddig a fiút pártfogolta; latin-
nyelvű szövegezése ez: „Chariesiűie affinis. Fui hesterna die in űrbe. Pos t 
confecta ibi negotia ludi magistrum filii tui quoque accessi et ex hoc audivi, 
quae me pudet scripsisse. Certe poenitet me vei obolum tarn lurido impend'isse 
lurcond. Novum, quod déetinaram pallium cum pileo, si jam Pigrillo traditum 
est, ruTsum eripe, nam tale tegumen neutiquam quadrat asino". — Magyar 
szövegünk: Kedves Sógorom! Tegnap a várasba lévén, egyébb dolgaimat 
végezvén, a Fia Professorat meg látogattam, és Tőlle értettem, a mit most 
szégyennel írok. Lelkemből sajnálom, hogy tsak egy fillért is költöttem arra 
a semmire való gaz gyermekre, azért a köpönyeget is és sapkát, mellyet neki 
szántam, ha már viseli, azonnal húzza le Sógor Uram rolla, mert illyen takaró 
nem illik szamárra". 

Ne feledjük, nem nyomatásra szánt műfordítással van dolgunk, hanem 
az iskolai előadás céljából készült átültetéssel. De éppen ezért marad a sze-
replők beszédje ízes magyaT beszéd. 

A magyarnyelvű jezsuita iskoladrámák jegyzékét ezzel a két vígjátékkal 
gazdagítja a kolozsvári Lyceum könyvtára. 

Kárpáti Sándor. 

Brüssze l i és d rezda i Jós ika- levelek . 

Jósika legtöbb munkájának Heckenast Gusztáv volt a kiadója, akinek a 
magyar könyvkiadás körüli érdemeiről nagyon behatóan szól Roboz Andor a 
Beöthy-féle Képes irodalomtörténet II. kötetében. Az ő cégét vette á t 1873-ban 
a Franklin-Társulat, melynek éveken á t König Gyula, a nagyhírű matematikus, 
volt ügyvezető alelnöke. Ö díjazta 1910-ben egy a cégnek t e t t fontos szolgá-
latomat azzal is, hogy átengedte nekem a cég irattárában levő azokat a leve-
leket, melyek megőrzését sem a törvény, sem a részvénytársaság üzleti érdekei 
nem tették szükségessé. Így gazdagodott kéziratgyüjteményeim számos oly írás-
sal, melynek irodalomtörténeti fontossága is van és melyek közül ezúttal néhány 
olyat akarok ismertetni, mely világot vethet Jósika utolsó éveire. 

Mielőtt ezekre az egytől-egyig német nyelven írt levelekre rátérnék, meg 
kell említenem egy magyar Jósika-levelet is, melynek osak az idegen kézből való 
másolata jutott hozzám és melynek al jára ez van jegyezve: „Közli Csaplár 
Benedek." Nem tudom most megállapítani, hogy ez a közlés csakugyan meg-
történtbe vagy csak terveztetett-e, s azért megírom, hogy az 1851. május 
16-áról Brüsszelből kelt levél „Kedves Jó Ferim!" megszólítással kezdődik és 
hogy minden valószínűség szerint Deák Ferenchez volt intézve. Jósika „Jó 

8 * 
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tanácsot" akar benne kérni, de előbb tudni akarja, „írhatna-e neked s a hosszas 
távolság nem ingatott-e meg mindent annyira, hogy barátok is csak óvakodva 
közelíthetnek". Aztán közli, hogy „szeretne néha egy magyar szépirodalmi 
lapot i t t Brüsszelben kiadni stb. Ez és több, ami érdekel igen kedvessé tenné 
azon szabadságot, neked néha írhatni s tőled, h a osak minden szent napon 
választ nyerni". Aztán ezzel folytatja: „Írd meg, hogy élsz e hány hét a 
világ?" Az aláírás után ez van: „Isten veled és áldás a hazára." Deák 
válaszát nem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy a túlságosan merész tervből 
nem lett semmi. 

E levélen mint Jósikáék brüsszeli címe ez á l l t : „Rue de la Procession 53." 
Hogy mikor költöztek el innen, meg nem állapíthattam, de Jósika nejének a 
Haekenaet-céghez intézett, birtokomba jutott levelei elsején (kelt 1862. május 
19-én) a lakáscím ez: „33, rue St. Alphonse", magának Jósikának ugyanez év 
július 1-én kelt levelén pedig ez: „25 rue de la Commune". Eddigi lakásaik nyil-
ván bérelt vagy tán albérleti lakások voltak, mer t ebben a levélben már ezt 
írta Jósika: „Mint a keletből láthatod, már a magunk házában vagyunk. E ház 
nagy és kényelmes, de minden fényűzés nélkül van berendezve. Amellett száraz 
és igen egészséges fekvésű." (Megjegyzem, hogy mikor 1927-ben Brüsszelben 
voltam, meg akartam nézni ezt a házat, de ottani kalauzom azt közölte velem, 
hogy ez az utca már nincs meg.) 

Az 1862. júl. 12-én kelt levélben Jósika egyebek közt arról ír, hogy 
felesége novellás-kötetének mi legyen a címe. Választást enged ezek közül: 
Új és régi, Torzóval az élet útjain, Lomb és ág, Rajzok és ábrák, Való és 
költött, Novellák és vázlatok. „Ha valami jobbat tud, teszi hozzá, carte 
blanche-t adunk önnek." Egyút ta l nagyon sürgeti Nagy Iván „Magyarország 
családjai" c. művét, melyet aztán aug. 28-án kelt levelében meg is köszönt Hecke-
nastnak. Ebben a levélbein egyébként sürgeti a neki ós a feleségének járó tiszte-
letdíjat is, aminthogy a többi levélben is sok szó esik ezekről az anyagi kérdé-
sekről. Érdekes, hogy a német levelet Jósika ezzel a pár magyar szóval végzi: 
„Áldja az ég." 

Egészségi állapotáról már i t t is panaszkodik, önéletrajzának tervével 
ekkor foglalkozik először. Ügy látszik, az ennek megírására való serkentést 
Heckenasttól kapta, mert az 1862. okt. 10-én kelt levél, melyben ezt a kér-
dést tárgyalja, ezzel kezdődik: „Megkaptam becees levelét. Az ön gondolata 
szerencsés, föltéve, hogy ezt az ú j éa szép feladatot meg tudom oldani." Később 
így folytat j»: „Igaz, hogy életem tapasztalatokban gazdag, és mivel 70-ik évem 
küszöbén vagyok, jelentős időtartamot foglal magában; ezért emlékirataim 
körülbelül a század elejével, à peu près az 1804-dik évvel fognak kezdődni." 
„Gyűlölöm — így folytatja — azokat az önéletrajzokat, ahol a szerző magát 
szinte a világesemények központjává teszi és ahol ő egyre mint vezérkerék 
szerepel. Ezért a nagy élményeimről csak i t t -o t t és csak közvetve fogok 
beszélni, de a kort, melyet átéltem, társadalmi еэ politikai vonatkozásban 
annál inkább fogom amennyire lehetséges éles bírálattal, de tárgyilagosan ecse-
telni." (A „tárgyilagosan" szó csak kiegészítés, mert az illető német szót nem 
bírom elolvasni.) „Ebből a szempontból nézve — folytatja -— természetesen 
eltűnik minden animozitás, és még inkább az Ausztria elleni anámozitás, annál 
inkább, mert tudom, hogy ez megakadályozná emlékirataim megjelenését. A ké-



117 K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

nyes mozzanatoknál, aminő 1848—49, a Bach-féle állásfoglalás, a provizórium 
etc., tisztán a tényekre fogok szorítkozni, melyeik már amúgyis a történetírás 
körébe estek; az érdeklődést majd jellemző részletekkel iparkodom fokozni.'' 
A levélben aztán az 1804—1863-iki időszakra vonatkozó forrásműveket kér 
Heckenasttól, egyebek közt Kőváry „Erdély története" c. müvét, hogy — mint 
mondja — különben elég jó emlékezőtehetségót felfrissítse. Ír azután arról is, 
hogy a nemrég vásárolt brüsszeli házat el akarják adni, ha ez 6ikeriil, Drez-
dába költöznének, ahol — írja — „majdnem több a rokonunk, mint Magyar-
országon". 

Az 1862. dec. 19-íki levélben érdekes, hogy a kiadótól kérdezi, van-e 
valami kedvenc témája egy az ő számára irandó regény vagy történeti mun-
kára. Panaszkodik, hogy „A magyar kényurak" c. regényéből elküldött egy 
részletet Jókainak (aki akkor a Magyar Sajtót szerkesztette), de az nem 
jelent meg, holott Jókai „Politikai divatok"-jából o t t igenis megjelentek rész-
letek; az ő küldeményében — írja — nem volt semmi kényes dolog („nichts 
scabroses"). A meg nem jelenésnek talán az volt az oka, hogy már december 
végén Vajda János vette át a Magyar Sajtó szerkesztését. В óla Jósika nagyon 
epésen nyilatkozik: „Mint uticai Cato, mint az egész világ prófétája lép fel, 
s így ennek az országjában neki, Jósikának, nem lehet helye, minthogy hozzá, 
mint politikai menekülthöz nem illik, másokat leckéztetni.'' Szomorú világot 
vet Jósika anyagi helyzetére, amit ehhez hozzátesz: „Hogyan fogom a pénz-
beli veszteséget, mely ezzel jár, pótolni, még nem tudom, minthogy semmiféle 
lapban sem akarok mint hívatlan vendég jelentkezni.'' A honorárium-ügyekkel 
összefüggő egyéb levélrészletekre nem is terjeszkedem ki, minthogy úgyis köz-
tudomású, hogy Jósikáék mennyire szűkében voltak a pénznek. (Jósika ez 
időben 2000 frank előleget is kér a kiadótól, amely összeget a Növilág szá-
mára két éven á t irandó cikkekkel akarja ledolgozni.) 

Egy 1862. nov. 5-éről keltezett levélben Jósika újra visszatér a Magyar 
Sajtóra., amelyről akkor azt hallotta, hogy szerkesztését Z. Kovács Lajos 
veszi át. Ily „ominosus firma" alat t nem akar dolgozni. „Kemény Zsigmond 
—• írja — a Pesti Naplóban azt a bizarr teóriát állította fel, hogy a követ-
kezetlenség sokszor a magasabbrendű következetesség. De mivel én, mióta gon-
dolkozni bírok, mindig következetes v o l t a m . . . lehetetlen az én számomra 
ilyen köpenyforgatás („volte-face")." 

Most hosszabb időre megszakad a levelezés, minthőgy közben Jósikát 
„előre nem látott körülmények" kényszerítették arra (a „gezwungen" szót két-
szer is aláhúzza 1863. júl. 25-iki levelében), hogy a Hartleben-cégnek dolgozzék. 
(Heckenast ugyanis nem élt a neki az illető munkára nézve felajánlott elő-
vételi joggal.) Jelenti egyúttal, hogy augusztusban belefog egy 2—3 kötetes 
történeti regény írásába, remélve, hogy az első kötetet már augusztus végén 
szállíthatja is. 

Jósikáék 1864. május közepén hagyták el Brüsszelt és 21-én érkeztek új 
lakóhelyükre, Drezdába. Útközben, Braunschweigban, Jósikát egy kis baleset 
érte: kiszállva a vasúti kocsiból, megsérült a lábán, s ezért napokig ágyban 
kellett feküdnie. Helyette az első levelet Drezdából felesége í r ta Heckenastnak, 
az б tollbamondása után. Közű, hogy az emlékiratok első kötetével már majd-
nem elkészült. Ekkor még fogadóban laktak; csak ké9Őbb költöztek á t az 
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Amalienstrasse 8. szám alat t i második emeleti lakásba, ahol meg is maradtak, 
egész Jósika haláláig. Az 1864. nov. 5-iki levélből érdekes, hogy a kiadótól 
az Emlékiratokból csak 6 tiszteletpéldányt kér: egyet fiának küldjenek Bra-
nyicskára, egyet Aszódra Podmaniczkyéknak, egyet pedig Arany Jánosnak. 
A többi hármat Drezdába kéri. 

Az 1864. nov. 29-iki levél ismét az Emlékiratokkal foglalkozik. Jósika 
kifejti, hogy „sohasem volt szándéka az 1848-diki politikai zavarok leírása", 
„ön tudja, teszi hozzá, hogy „Egy magyar család a forradalom alatt" című 
regényeimben már egyszer megírtam ama napok történetét és nem követelhetem 
a közönségtől, hogy ugyanazon a histórián vele még egyszer végigmenjen." 
Ismétli, hogy az évek történetét csak társadalmi szempontból akarja megvilá-
gítani; el akarja mondani a törvényhozás körül történteket, menekülését, 
brüsszeli, drezdai, lipcsei tartózkodását stb. Megnyugtatja újból Heckenastot, 
hogy mindezt kellő „ tapintat ta l" fogja tárgyalni. 

1864. dec. 14-én azt a kérdést veti fel, nem tartja-e Heokenast jónak 
néhány barátjuknak azt a biztatását, hogy az Emlékiratokat német nyelvein 
is ki kellene adni. Egészségi állapotáról nagyon szomorú hírt közöl: azt, hogy 
mióta Drezdában vannak, folyton szenved és az ágyat kell őriznie. Undorodik 
az élettől. Ekkortól már meg is szűnnek Jósika sajátkezű levelei. A, nagybeteg 
helyett felesége ír a kiadónak, mégpedig többnyire igen bánatosan: 1865. febr. 
9-én azt jelenti, hogy férje állapotában, hónapokig tartó szenvedés után, végre 
kedvező fordulat állt be, de még soká lesz szüksége nyugalomra és kíméletre. 
Pár nappal később azt írja, hogy férje betegségét az orvosok krónikus gyomor-
hurutnak mondják; eltiltják a szellemi munkától és a beteg e helyett aprósá-
gok gyűjtésével szórakozik: madártollakkal, lepkékkel, régi érmékkel, pecsét-
nyomókkal, levélbélyegekkel, látogató-jegyekkel stb. Kéri Heckenastot, küldjön 
nekik efféléket. 

A betegség mind súlyosabbra fordul. Jósika már nem is igen lát és fele-
sége már nem bízik a gyógyulásban. „Rettentő kín — írja 1865. febr. 23-án — 
egy drága lényt ily soká éa ily nagyon szenvedni látni, kivált ha az ember 
már nem is merészel jót remélni !" Négy nap múlva, febr. 27-én, Jósika meghalt. 

f Radó Antal. 

H o n n a n mer í t e t t e Kiss J ó z s e f zsidó bal ladahősei t? 
Kiss József, mint tudjuk, balladáival ara t ta első sikereit, a hetvenes 

évekban. E balladák népszerűségüket legérdekesebb elemüknek: zsidó alak-
jaiknak köszönték, akik tőrülmetszett magyar parasztokként jelennek meg 
előttünk. Virágos alexandrinusokban beszélnek, csárdásra mozognak, nevükben, 
életmódjukban és népdalos fordulatokkal teli nyelvükben alig különböznek az 
Arany-balladák magyar parasztjaitól. A magyar népbe ennyire beleolvadt 
zsidó ú j volt irodalmunkban. Addig többnyire uzsorásnak vagy kocsmáros-
nak ábrázolták, aki idegenszerűen, csúf hehezetekkel beszéli a magyar nyelvet. 
Hogy teremtette Kiss József a maga újszerű zsidóját? 
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Naiv eljárás lenne abban találni meg a feleletet, hogy a valóságból vette. 
Hasonló alakok a balladák keletkezése idején csak az Alföldön akadtak, o t t 
pedig a hazai zsidóságnak mindössze csekély töredéke élt. A kortárs Szász 
Károly kétségbe is vonta létezésüket: „Zsidói képzelt zsidók — írta némi 
túlzással —, minők (legalább nálunk) nem találhatók, vagy nem az általa 
festet t helyzetben" (Budapesti Szemle, 1682. 29. kötet). De a valóságra utalá? 
különben is felszínes magyarázat. Hiszen ha egy embertípus létezése már 
magában kielégítő magyarázat lenne az ábrázolására, hogyan van, hogy más-
kor ós mások nem rajzolják meg? 

Kiss József szemét a társadalmi-politikai helyzet és bizonyos irodalmi 
előzmények irányították Simon Juditjai, Kincses Lázárjai és Hosszú Jónásai 
felfedezésére. Keresztény magyarság és zsidóság együttélését nálunk sohasem 
ha to t t a á t olyan buzgó jóindulat, mint az emancipációt követő évtizedben. 
Mindkét félt nagy örömmel töltötte el a zsidóság magyarosodási igyekezete': 
amaz a magyarság megerősödését l á t t a benne, emez főkép azon örvendezett, 
hogy a zsidóság a műveltség magas és fényes út jaira lép s testvéri viszonyba 
kerül környezetével. Kiss József nyilván ezt a folyamatot akar ta szolgálni, 
mikor magyarrá vált zsidóinak festésével úgyszólván elébevágott az asszimi-
láció végbemenetelének; a hirhedt Wilde-paTadoxon értelmében előre megraj-
zolta a magyarrá vált zsidót, hogy ezáltal a valóságban is kialakuljon. Ért-
hető, hogy a közhangulat mindkét oldalon boldogan tapsolt neki. De az orszá-
gos sikerből azt is kiórezhetjtik, hogy a Kiss József-ábrázolta zsidó valahol 
a lét és nemlét határán mozgott : nem fogadták volna el, ha nem lett volna 
némi alapja a valóságban s főkép a közóhajban, s nem kaptak volna r a j t a 
ennyire, ha nem lett volna benne valami szokatlan, újszerű, exotikus. 

De mi az oka, hogy e balladák elmagyarosodott zsidója éppen a néphez 
hasonult? Tudnunk kell, hogy a hazai zsidóság ebben az időben még nem igen 
kezdte meg bevonulását a városba 6 túlnyomólag falvakban élt, ahol csak a 
paraszt életformáját vehette á t ; a hatvanas-hetvenes években Kelet- és Közép-
Európában, épp a felvilágosodásra hajló zsidók közt, mozgalom indult meg, 
mely a zsidók közt a földmívelést igyekszik elterjeszteni (nálunk e mozgalom 
terméke Reich Ignác könyve: Bet-Lechem, 1873.); s végül a hetvenes évek 
a Népszínház, Blaha Lujza , a népszínmű uralmának kora lévén, érthető, ha 
Kiss József a kor ízlésének hódol és maga is kissé népszínmű-zsidókat rajzol. 
S az irodalom már előtte ábrázolni kezd paraszt i életet élő zsidókat: legelő-
ször az ötvenes-hatvanas években nálunk is igen olvasott osztrák-zsidó író, 
Leopold Kompért, aki a földmívelőélet szépségét igyekszik népszerűsíteni hit-
sorsosai közt. Kiss József bizonyosan éppúgy ismerte műveit, mint Agai Adolf 
ra jza i t , amelyek már 1862d»n a Magyar Izraelitában, az akkor egyetlen 
magyaT nyelvű felekezeti lapban sarkantyús-csizmás magyar paraszt „kálo-
mista zsidó"-kat ábrázolnak. S feltétlenül ismerte Tolnai Lajos költeményeit, 
aki nemcsak műfaji min tá t szolgáltatott neki, hanem már 1865-ben megelőzte 
Kiss Józsefet a zsidók balladai szerepeltetésével is. Szomorú történet című 
költeménye {Költemények, 1865.) teljesen a Kiss József-i hang, stílus, szem-
lélet előképe: 

Az öreg utcáról de nagy sírás hallik, 
Klári zsidó háza gyászban vagyon talpig. 
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Mikor a cseri csárda előt t elmegy „két szép zeidó legény", 

Így szól a gazdagabb: „Hallod-e te kislány, 
Ha én azt a rózsát még ma leszakítnám, 
Bokrostul, tövestül, picike gazdástul, 
Hazavinném innen, oda a Dunántúl!" 

Az exotikus paraszt-zsidó világ irodalmi népszerűségére jellemző, hogy 
Mikszáth Kálmán, Kise József 'rimaszombati iskolatársa is innen veszi 
A batyús zsidó lánya című balladai hangulatú novellájának tárgyát (Fővárosi 
Lapok, 1871.). 

A felsorolt ötletszerű kezdeményezések persze Kiss Józsefnél nyerik 
végső 'alakjukat. De semmi sem bizonyítja jobban a zeidó e magyar paraszti 
változatának korhozkötöttségét, mint hogy a leírt feltételek elmultával többé 
nem igen jelentkeznek irodalmunkban, — később már Kiss József verseiben sem. 

> Komlós Aladár. 
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Friedrich Károly: A magyar evangélikus templomi ének törtenetének 
vázlata. (XVI—XVIII. század). Budapest, 1944. 8r. 123 1. 

Az előttünk lévő doktori értekezés jól megválasztott témának próbálja 
adni összefoglalását. Bár gazdag előtanulmányt használhatott fel, az ilyen 
természetű rendszeres összefoglalás tudományos irodalmunkban eddig hiány-
zott. "Payr Sándor, Kálmán Farkas és Barla Jenő szorgalmas kutatásai nem-
csak anyagot, hanem a feldolgozás módszerében példát is adhat tak hozzá. 
Ámde a mai könyvtári viszonyok megnehezítik a régi magyar könyvek tanul-
mányozását; mivel Friedrich Károly seholsem tesz dolgozatában vallomást 
arról, hogy mit használt elsőkézből, eredményeit, megállapításait végleges tudo-
mányos megállapításoknak vennünk nem szabad. Kétségünket — előszavában 
dolgozata érdeméül emlegetett — táblázatai a felületes átvizsgálásnál is meg-
erősítik. A 41—44. lapon a XVI. század verses zsoltárfordításait szedi 
lajstromba; néhol jelzi a Váradi Énekeskönyvet (1566), de legtöbbször meg-
elégszik Szegedi Gergely énekeskönyve 1569. évi kiadásának jelzésével, nem 
vévén számba, hogy Szilády az énekeskönyv ú j kiadásának függelékében mit mond 
aVáradiban már meglévőnek (kb. 25 darabról van szó!). De épp ezért ki is marad 
lajstromából a Szegedinél és Váradiban is meglévő „Unszol minket Dávid pró-
féta" (117. zs.). A 12. zsoltár fordítását (Emlékezzél meg Úristen az mi) két-
szer is felveszi lajstromába, előbb Szegedit, azután Huszár Gált idézve. A 8. 
zsoltárnál nem veszi észre, hogy az Bogáti Fazekasé (Mely hatalmas az mi 
vrunk), így aztán első nyomtatott előkerülését az 1620-as évi Göncziből idézi, 
nem ismervén annak a Ker. Magvető 1895. évf. 325. lapján jelzett régebbi 
megjelenését. Az 5. zsoltárt ugyancsak Gönczi 1620. évi kiadásából t a r t j a szá-
r o n , s ezzel árulja el, hogy e Gönczi-kiadások nem voltak a kezében, mert a 
jelzett kiadásban még nem találhat ta meg. Lapjelzéseinek tévedései és hiányai 
is arra vallanak, hogy saját kezében csak Szegedi ú j kiadása és a RMKT. for-
dult meg. Nem az értekező hibája az, hogy ma ezeket a régi kiadásokat nem 
vizsgálhatta á t ; de épp azért a tudományos őszinteség megkívánta volna annak 
a bevallását, hogy a maga szemével mit lá to t t ! 

Bár természetes, hogy az egyetemi hallgató felhasználja egyetemi taná-
rainak hallott előadását, de ép azért, mivel ezen előadások tudományos meg-
állapításait a tudományos világ nem ismeri, a reájuk való hivatkozásnál nem 
szabad csak afféle általános jelzéssel megelégedni. A legrészletesebben feldol-
gozott fejezet alatt, a XVI. század alatt pl. ezt a jelzést találjuk: „E fejezet 
tárgyalásához egyik fcforrásunk Alszeghy Zsolt egyetemi nv. r. t anár : A XVI. 
század egyházi lírája c. egyetemi előadása volt ." De arról, hogy miben? — 
általános alapelvekben vagy adatokban, csoportosításban, értékelésben? — ez 
a vallomás hallgat, — és így e rész érdemeit és hibáit mennyiben kell ezen 
egyetemi előadás rovására írnunk? — Talán a hibák között az előadás rovására 
írjuk azt is, hogy pl. a Bártfai énekeskönyv ú j énekei között az Atyának böl-
csesége előkerülését nem vette észre? — Nincs forrásjelzés a Batthyány-kódex 
himnuszainak latin-magyar lajstroma mellett sem: ez is az előadásra, vagy 



122 BÍRÁLATOK 

a szerző önálló tanulmányra támaszkodik? Nem említi, honnan ismeri Huszár 
Gál eléő részének t a r t a lmá t ; ki az oka annak, hogy az ebben lévő himnuszok-
ról készült lajstrom annyira hiányos? Egyébiránt a 72. lapon lévő tartalom-
ismertetés is fogyatékos; így pl. a zsoltárok verses- vagy prózai foidítása felől 
kétségben hagy. 

A XVII. század termékének áttekintése még fogyatékosabb. Felemlíti 
pl., hogy e korban kevesebb a zsoltárátdolgozás, de a Gabriel Bethlen nevét 
valló Gyakorta való hozzá könyörgést c. 20. zsoltárról sem tud. Nagy hiánya, 
hogy a Pataki Ilymnariumot nem vet te számba (M. Tud. Akad. M. Ir. ivr. 
70.), pedig az öreg Graduál forrásának megállapításánál ennek ismeretében 
elkerülte volna a hibát, hogy az 1635-ben megjelent Istenes IIimnnszoka.t 
mondja az 1636-ban megjelent öreg Gradual egyik forrásának (88. 1.). Ezeknek 
az Istenes Himnuszoknak csak énekjegyzékét, ismerheti, mert különben a későbbi 
kiadásoknak az öreg Graduálhoz való viszonyáról sem tenne téves megállapí-
t á s t . Dolgozatában csak Luther karácsonyi énekének szövegével foglalkozik; 
de téved, amikor a fordí tás első előkerülését az 1642. évi lőcsei Göncziben jelzi 
(megvan az 1635 :412. 1.), „Az Istennek szent angyala1'-kezdést pedig a 
XVI I I . századra teszi (hiszen már az 1700. évi Gönczi 187. lapján így talál-
juk). Aachs gyűjteményének újként jelzet t énekei közé odakerült Sztárainak 
egy éneke is; a német származású énekek forrásjegyzéke egyrészt nem teljes 
(pl. hiányzik: Most jön népnek megváltója), másrészt nem pontos (pl. Midőn 
Jézus a keresztfán forrása nem: Wenn mein Stündlein, hanem: Da Jesus an 
dem Kreutze, stb.). Még hiányosabb Sar tor ius gyűjteményének német eredetű 
énekeiről összeállított jegyzéke; jellemző, hogy i t t (97. 1.) a „Midőn Jézus a 
keresztfán" kezdetű éneket „Jézus hét szavá''-лък a Peer-kódexben lévő verses 
szövegéhez kapcsolja, nem véve észre, hogy előbb még — ha hibásan is — 
egy német énekhez fűz te ! 

A dolgozaton, tehát bizonyos felületességet, elsietést kell megállapíta-
nunk. Pedig a dolgozat inkább bibliográfiai adataival próbál érdemet szerezni. 
Az énekekben megnyilatkozó szellem vizsgálatának csak a XVI. századTÓl szóló 
részben találjuk próbájá t , — nyilván, ebben lehetett forrás a jelzett egyetemi 
előadás. De hiányzik a verstani megfigyelés is, pedig Aachs és Sartorius ú j 
énekei verstani szempontból is fontosak a magyar líra történetében. Ének-
jegyzékek felhasználásán épülő lajstromok uralkodnak benne, — valószínűleg 
ezért nevezi vázlatnak a dolgozatot. Kár , hogy e lajstromok pontossága felől 
is aggályaink vannak. Szombathy Zoltán. 

Nagyenyedi síró Heraklitus és hol mosolygó s hol kacagó Demokritus. 
Hermányi Dienes József kéziratos gyűjteménye 1762-ből. Bevezetéssel és jegy-
zetekkel kiadja: György Lajos. Kolozsvár, 1943. (Minerva.) I—II. köt. 148, 
256 1. Erdélyi Ritkaságok 9--10. 

Hermányi Dienes József neve és munkássága még a szakember előtt is 
alig ismert. Fel-felbukkant ugyan egy-egy ízes anekdotája, érdekes feljegy-
zése irodalom-, család- és egyháztörténeti jellegű munkákban. Kéziratban, 
éspedig Ercsey György 1845-ben ve t t másolatában marad t anekdótagyüjte-
ményének becsét és jelentőségét a maga valójában azonban György Lajos 
ismerte föl. Neki köszönhetjük, hogy fe l tá r ta előttünk a régi Erdély e r i tka 
közvetlen hangú prózaíróját . A 339 rövidebb-hosszabb, egyénre és korra 
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jellemző darabból 230 olvasható mintaszerű kiadásban e két kütetecskében. 
Alapos bepillantásra nyílik tehát alkalmunk a XVIII. századi Erdély min-
dennapi életébe, művelődésének elemi részecskéibe. Amit és ahogy látunk 
belőle, az Hermányi Dienes József érdeme, akinek munkája György Lajos 
szerint az anekdota „magyar történetében az ősi típust minden jellegzetes 
vonásával egymagában őrzi és képviseli". Szándéka azonban már a szerző 
papi tisztje miatt is erkölcstanító. Lehet, hogy lá tszólag. . . Bizonyos, hogy 
a Praefatio mottójába fölvette e sorokat: „Vitio alterius sapiens emen-
dit e u u m . . . " S újra említi, hogy „e sok dibdáb dolgokat tővel-heggyel, 
éllel-fokkal, ággal-boggal összehányt szemétdombja is arra való, hogy böl-
csebbé légy". Eruditio és morál jellegzetesen XVIII. századi gondolkozás. 
A mű, alighanem az író korai halála miatt, célt nem ért, maradt eszköz, 
s reánk vár, hogy jelentőségét elismerve, húsz esztendővel korábbra helyez-
zük a magyar gyűjteményes anekdota kezdetét. (A „Nagyenvedi" 1762-ből, 
Kónyié 1782-ből való!) — y. 

Csonka Ferenc: Hiador. Budapest, 1944. (Szerző.) 87 1. 
Milyen jellemző, hogy életrajzírója nem polgári nevét, hanem a köl-

tőét tűzte címlapjára: Hiador. Ismerjük e nevet, és mindig Petőfi ötlik vele 
kapcsolatban eszünkbe. Hiadort játszotta ki a Petőfi-ellenes tábor Petőfi-
vel szemben. Ennyi minden, ami az irodalmi közvéleményben JámboT Pálról 
fennmaradt. Nagy önmegtagadás kell ahhoz, hogy az ember ilyen kevésbbé 
jelentékeny költővel foglalkozzék. Viszont disszertációról lévén szó, nehéz 
kezdő embereknek nagy költőről, nagy íróról végleges véleményt formálni. 
Nehéz ez a csekélyebb tehetségeknél is, de o t t veszélytelenebb. A doktori 
értekezések hivatása részben az is, hogy az irodalomtudomány számára anya-
got szállítson, gyűjtsön és megörökítse azok életét és működését — mielőtt 
még elkallódnak az adatok —, akik jelentősége nem ér fel terjedelmesebb 
biográfiáig. Az egy írót felölelő disszertációkban a dolog természetéből folyó-
lag az életrajzi rész mindig a legértékesebb, legmegbízhatóbb. I t t is. A mel-
lett élvezetes. A dolgozat egyharmadát teszi ki. Csak két jelentéktelen el-
írás van benne: Jankovác nem Jánosháza, hanem Jánoshalma (Bács megye), 
továbbá Iliador sírján — tudomásom szerint — sohasem volt emlékmű, 
csak egyszerű fakereszt. A sírgondozásra létesített alapítvány az első világ-
háborúban elértéktelenedett. A ma is elhanyagolt sírra új fakeresztet állí-
to t t nemrégiben Szabadka. 

A továbbiakban Jámbor Pál líráját, drámáit, epikáját méltatja Csonka 
Ferenc és tudományos munkásságával ismertet meg. Csonka módszere helyes 
és bátor: nem befolyásoltatja magát divatos szólamoktól, becsületesen, pozi-
tíve veszi sorba Hiador munkáit. A végén, „a kritika mérlegén" című fejezet-
ben megadott állásfoglalása végérvényesnek mondható. Csonka ugyanis el-
kerülte az elfogultság veszélyét, ami az embert fenyegeti, ha egy íróval 
behatóbban foglalkozik. Tárgyilagos maradt, és megtalálta azt a nézőpon-
tot , amely szerint kell megítélnünk Hiadort, a költőt: lekésett koráról. 
Az almanach-líra egy kései képviselője, és mint ilyent kell őt megítélnünk. 
Hiador továbbra is jelentéktelen költői egyéniség marad, de munkássága 
Csonka Ferenc becsületes, szorgalmas, komoly dolgozata nyomán tisztáb-
ban áll előttünk. Zimávdi. Pius. 
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Papp István : Az irodalom életíormái. Bevezetés a magyar irodalom-
ismeretbe. Debrecen, 1943. A Debreceni Református Kollégium Tanárképző 
Intézete, 65 1. 

Papp István fejtegetéseivel „az irodalmi élettevékenység szálainak kibogo-
zásában e a magyar irodalom lényegének tisztázásában" szeretne segítséget 
nyújtani. (5. 1.) Célja „az irodalom lényegvizsgálatának ú t j á t kijelölni", mun-
kája ebből a szempontból .,bevezetés a magyar irodalmi gondolkodásba". (4. 1.) 

Fejtegetéseit az irodalom fogalmának meghatározása után az irodalmi 
élet és a műfajok keletkezésének vázolásával kezdi. (I. fejezet.) Azután röviden 
áttekinti irodalomtudományunk fejlődését és az irodalomtörténeti kutatás 
segédeszközeit (II. fej.), majd áttér irodalmunk 'rétegeinek jellemzésére SL j »SZclJ- 

hagyomány", a „másolók", a „fordítók", a „magyar művek", a „magyar író" és 
a „magyar közönség" elnevezésű kategóriák szerint. (III. fej.) Végül irodalmi 
értékeinkkel — „magyar szépség, magyar igazság, magyar együttműködés" — 
foglalkozik. (IV. fej.) Művét néhány ügyesen szerkesztett táblázatos áttekin-
tés egészíti ki. 

Amint az egyes fejezetcímekből is kitetszik, Papp István irodalombölcseleti 
szempontból foglalta szintézisbe költészetünk fejlődéstörténetét. Dicsérnünk 
kell tájékozottságát (jól ismeri és felhasználja Horváth János és Thienemann 
Tivadar irodalomelméletét, ha nem tar t ja is érdemesnek utalni rájuk), helyen-
ként megcsillanó eredeti felfogását, egészben véve azonban úgy érezzük, hogy 
íréi becsvágya kelleténél jobban elhallgattatta a tudósra kötelező kritikai érzé-
ket. Szintézis csakis előzetes analízis alapján lehetséges, Papp István pedig az 
egyes tények elemzése, főleg pedig kiértékelésük terén nem jár t el eléggé gon-
dos körültekintéssel. Hogy csak néhány kirívó példát említsünk: az irodalom 
és a költészet fogalmát állandóan összezavarja; szerinte előbb volt prózai s 
csak később verses „irodalmiság" (6. 1.); a színművészet keletkezéséről vallott 
felfogása súlyos tájékozatlanság (7. 1.) ; nem veszi figyelembe a közönség iro-
dalomalakító szerepét a középkorban (9. 1.) ; egészen naiv a szép fogalmának 
(13. 1.), a XVI. század irodalmi tudatának (15. 1.), a nyelvnek (22. 1.) meg-
határozása <-'s í. t. Ilyen körülmények közöt t Papp István rendszere nem a 
lelkiismeretesen megvizsgált egyes adatokból kinőtt organikus egység, hanem 
egy merev dedukció eredménye, amely egy eleve elképzelt érték- és tényössze-
függéshez idomítja hozzá a történeti eseteket. Ennek az erőszakos tényferdí-
tésnek ijesztő példája, amit Vörösmarty Zalán futásával kapcsolatban művel: 
„A Zalán az első jelentősebb lépés a felső irodalomnak az ősi hagyomány-
rétegbe való gyökéreresztése felé. Vele és r a j t a keresztül vonult be a honfogla-
lás hősi hagyománya írásos irodalmunkba. Vörösmarty egyúttal tovább szőtte 
azt a hitregevilágot, amelyet Székely Sándor indított ú t n a k " . . . stb., stb. 
(S3. 1.) De elszomorítóan kritikátlan az is, amit a „magyar író lélekalkatának 
néhány alapsajátosságairól" mond (50—53. 1.) — az i t t felsorolt jegyek Hőmé-
rőétől Valéry-ig a világ minden költőjére érvényesek. 

Papp István munkájának második alapvető fogyatkozása, hogy helyen-
ként, főleg fejtegetéseinek második felében nem irodalmi szempontok szerint 
vizsgálja anyagát. Nagyhangú, de mindvégig ködös terminológiája (alkat, sors-
tudomány, életszerep, hagyományirodalom, irodalombölcselet, azaz nemzeti iro-
dalomtörténet, stb.), valamint a helytelenül értelmezett „hungarológiai szem-
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pont" hangoztatása is arra mutat, hogy Papp Istvánban még küszködik egy-
mással a jószándékú reformvágytól fű töt t , de a korszerű dialektika ingová-
nyaira tévedt kritikus és a tisztán tudományos szempontok szerint gondolkodó 
és ítélkező irodalomtudós. Ezt a dolgozatát б maga is vázlatnak nevezi — 
reméljük, hogjj a végleges kidolgozásban az utóbbi fog győzedelmeskedni, rtr. 

Nábrády Mihály: A magyar írói életrajz. Debrecen, 1942. A Debreceni 
Református Kollégium Tanárképző Intézetének kiadása, 84 1. 

A tanulmány első fele bölcsészdoktori értekezéseink átlagos színvonalán 
áll. A szerző mindenek előtt az életrajz műformájának kialakulását ismerteti 
hazánkban Révay Miklós, Bacsányi János, Paintner Mihály, Kazinczy Ferenc 
és Domby Márton munkássága nyomán. Majd 'röviden érintve Toldy Ferenc 
tevékenységét, részletesen méltatja Gyulai Pál Vörösmarty-életrajzát, mint a 
legművészibb magyar életrajzot. Ezekkel a fejtegetésekkel teljes mértékben 
egyetértünk, legfeljebb azt említjük meg, hogy figyelembe lehetett volna még 
venni Gyulai irodalompolitikai elgondolásait s a Vörösmarty-életrajz keletke-
zésének és módszerének az ú. n. irodalmi Deák-párt elvi célkitűzéseihez fűződő 
kapcsolatait is. 

A dolgozat második része, amely életrajzirodalmunknak a Gyulai Pál 
korszakát követő eseményeivel foglalkozik, sajnos már nem üti meg a kívánható 
mértéket. A hatalmas anyag rendszerezése mindenképen meghaladta a szerző 
erejét és tudományos készültségét. Először is hiányos az anyaggyűjtés. Egyik 
legszorgalmasabb életrajzírónknak, Váczy Jánosnak működését érthetetlen módon 
mellőzi; nem foglalkozik Szűcsi József Bajza^, Dézsi Lajos .Jósika-, Ferenczi 
Zoltán Eötvös és Csokonai életrajzával; Vértesy Jenő Kölcsey-monográfiájának 
épen csak a címét említi; Császár Elemérnek csak az Ányos Pál ja szerepel, a 
Verseghy Ferenc és a Kisfaludy Sándor már nem. Arról még vitatkozhatunk, 
vájjon Riedl Arany Jánosa, valóban írói életrajz-e, de Horváth János Petőfije 
és Zsigmond Ferenc Jókaija, egészen bizonyosan nem az. Hibás azonban a i 
egyes életrajzok kiértékelése is. A szerző például nem lát ta meg, hogy Papp 
Ferenc két nagyjelentőségű monográfiája jellegzetesen „akadémiai életrajz"; 
azt sem értjük, hogy kerülhetett egy kalap alá Bánóczi József Kisfaludy 
Károlyról írt pályaképe Mikszáth Kálmán Jófcat-jával, mint az „életrajz nép-
szerűsítésének" előfutára. S miért ,,nemzetibb szellemű" Papp Károly mun-
kája Tóth Edéről Riedl Frigyes Arany János-imái? Császár Elemér legközelebbi 
szellemi rokona valóban Szilády Áron lett volna? stb. stb. 

A mellékletül csatolt bibliográfiában viszont zavart kelt, hogy a szerző 
nem tesz világos különbséget egyrészt önálló monográfia és a művek kiadása 
elé készített bevezetés, másrészt a szorosan vett biográfia és az írói arckép 
között. Nábrády dolgozata tehát korántsem teszi feleslegessé a téma újabb 
és alaposabb kidolgozását. rtr. 

Bálás P. Elemér : A Széchenyi—Kossuth ellentét hírlapi vitájuk tükrében. 
Kolozsvár, 1943. (Ferenc József-Tudományegyetem.) [2] , 230 1, 8°. 

A Széchenyi—Kossuth ellentét — formai értelmezésében, hiszen a szerző 
szándékosan és tudatosan a már történetileg teljesen ismert anyag ú j 
értelmezésére és nem ú j ténymegállapításokra törekszik — a saj tó lényegéből 
fakad. „Ez a vita, amely Széchenyi és Kossuth hírlapi vitája címen köz-
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ii-mert, nemcsak annyiban hírlapi vita, hogy részben hírlapokban, részben egy 
hírlap körül folyt, hanem annyiban is, hogy tárgya egészen határozottan és 
világosan — nem is intuitíve, hanem a vitatkozók és segítőtársaik tudatos, 
reflektált felfogása szerint — éppen a hírlapnak, az időszaki sajtónak köz-
életi jelentősége, az időszaki sajtó közéleti hivatásának felderítése. A vitázó 
felek kifejezetten tudatában vannak annak a körülménynek, hogy rajtuk 
keresztül a könyv, a röpirat harcol az újság ellen." Ebben a harcban Széchenyi 
a könyv embere, Kossuth az újságé. Vagy pontosabban, a ezerző terminológiá-
jának megfelelően, Széchenyi a publicista típusa, Kossuth a zsurnalisztáé. Szé-
chenyi felfogása szerint a zsurnalisztának az események regisztrálására kellene 
szorítkoznia: reflektálni, eszméket felvetni csak a publicista jogosult, akinok 
közlőeszköze nem a napról-napra visszatérő, szétszórt figyelmű hírlap, hanem 
az egyszer megjelenő könyv. Csakhogy Kossuth, az újságíró, magának köve-
telte a publicista jogát is s a harc az ő javára dőlt el, mint ahogy általában 
és nemcsak Magyarországon sikerült elismertetni az újság jogát a publicisz-
tikához. Széchenyi teljes legyőzöttségében maga is az újság eszközéhez volt 
kénytelen nyúlni: a Kelet Népe után már a Jelenkor hasábjain folytat ta a 
védekezést Kossuth veszedelmesnek minősített módszerei ellen. 

De min alapult végső elemzésben a hírlap győzelme a könyv fölött? 
Azon, ami a hírlap lényegét jelenti: a periodicitáson, a rövid időközökben, 
gyors egymásutánban történő megjelenésen. „Az olvasó a j ta ján valósággal 
bekopogtató, az olvasót felkereső, nem magát kerestető újság elborítja az 
érdeklődő világot, egyúttal lelki beállítottságot is teremt, mégpedig egész álta-
lánosságban." A szabályos és gyors megjelenés pedig az újság technikai és 
gazdasági szervezetének, tehát a dologi tényező nagy szerepének köszönhető. 
Már a könyvnyomtatás feltalálása is döntő jelentőséget adott a dologi ténye-
zőnek a gondolatok közlésében: az író személyi vonatkozásai a nyomtatvány-
ban, egy dologban testesülnek meg. Az emberi gondolat és a korlátlanul sok-
szorosított sajtótermék között űr van, amelynek kitöltése csak a. dologi világ, 
a tárgyak egész sorának bevonásával lehetséges: mozgatható fémbetűk egymás 
mellé illesztése adja a szedést, amelyet befestékeznek s a papirost ráhelyezve 
a préssel leszorítanak. A másoló írót-olla vagv ecsetje helyébe egész gépezet 
kerül: dolgoknak egymásra ható rendszere. 

És mindaz, ami a sajtót általában jellemzi, fokozottan illik az időszaki 
sajtóra, amely állandóan és rendszeresen visszatérő jellegénél fogva sokkal 
nagyobb mértékben fejti ki a dologi elem hatását, mint a könyvsajtó. „Az idő-
szaki sajtóban már nemcsak a dolog jut önálló élethez, hanem a sajtótermék 
válik önálló személyiséggé, amely a nyilvánossághoz beszél és erre mint valami 
valóságos élőlény ha t . " A sajtó dologisága tehát az élet realitásán túl egy 
valóságos második realitást hoz létre. Ez t a második realitást pedig a gép 
teremti, a közvetlen személyi hatás kikapcsolásával: innen a sajtó személy-
telensége, anonimitása. Az anonimitás a saj tó lényege s nem valamely eset-
leges tulajdonsága. Az anonim, absztrakt dologi tényező előtérbe nyomulá-
sában Bálás Elemér az újkor szellemi irányának lényeges jellemzőjét látja, 
amely a kultúra egész területén éppúgy érezteti hatását, mint a jogalkotásban. 
Az újkor dologi szemlélete éles ellentétben áll a középkor keresztény jellegű 
személyi szemléletével, de nem azonos az ókorban már megtalálható dologi 
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szemlélettel sem, mert — éppen a végletekig személyi szemléletű kereszténység 
végtelenségi gondolatának hatása a l a t t — a dolgok új fa j ta , dinamikus felfo-
gását vezeti be. Az újkor dologi szemlélete dinamikus dologi szemlélet, szem-
ben az antik sztatikus dologi szemlélettel. Az új szemlélet kialakulásában pedig 
a dologias sajtó nem részletjelenség, hanem maga is döntő tényező: elsőrangú 
része van abban, hogy a személyi kapcsolatok lazábbá, erőtlenné váltak s я 
dologi kapcsolatok lettek uralkodóvá a személyekből álló társadalomban. 

Az elméleti szempontok szoros logikájú tisztázása után azok alkalma-
zásával keresi Bálás Elemér a Széchenyi-Kossuth ellentét végső értelmezését. 
Az ellentét megértéséhez Széchenyi sokszor hangoztatott és sokféleképen ma-
gyarázott arisztokratizmusa szolgáltatja a kulcsot. Az arisztokratikus szem-
lélet lényegében személyi szemlélet, a személy értékelésén, sorsszerűen megha-
tározott helyzetén alapul. A Pesti Hírlap, mint tipikus időszaki lap, Kossuth 
kezében mindennek az ellentéte, ami szemléletes és személyi. Amellett az 
arisztokrata Széchenyi Kossuthot személyében sem ismerte el alkalmasnak a 
vezetésre: a kettőjük közti ellentét szükségszerű. 

Hosszadalmasnak látszó ismertetésünk nem merítette ki Bálás P. Elemér 
könyvének .eszmegazdagságát. Thienemann Irodalomtörténeti alapfogalmai óta 
nálunk az írott betű útjának állomásait hasonlóan éles szemmel Eenki sem 
jelölte ki. Thienemann az idősajtóban az irodalom szükségszerű továbbfejlő-
désének útjelzőjét lát ta. Ennek a fejlődésnek egész táv la tá t még nem tekint-
hetjük át, de irányát Bálás Elemér könyve élesen vetíti elénk. 

Dezsényi Béla. 

Hegyi Endre: Szász Gerő élete és irodalmi munkássága. Dolgozatok a 
m. kir. Ferenc József Tudományegyetem magyar irodalomtörténeti intézetéből. 
Kolozsvár, 1942. 56 1. 

Jelentéktelen író, jelentős egyéniség. A szerzőnek igaza van, amikor 
hangsúlyozza az ilyen írókkal való foglalkozás szükségességét, hiszen hozzá-
tartoznak „magunk megismeréséhez". Szász Gerő Erdély protestáns életében 
játszott jelentős szerepet a mult század második felében. Hitbuzgalmi lapot 
is szerkesztett, egyidőben püspökjelölt is volt. Mózesi megjelenésű alakja bizo-
nyára sokáig élt még az erdélyiek emlékezetében. Az irodalomban bizony alig-
alig lehet hallani róla. Lírai verseket í r t népi-nemzeti irányban, gyönge epikus 
költeményeket, gyönge drámát Rolándné címen. Már Arany János mondott 
— kevésbbé kedvező — véleményt Szász Gerő írói képességéről, és az őtőle 
megadott kép hitelesnek és végérvényesnek tartható. Hegyi Endre Szász Gerő 
életének ismertetése után irodalmi munkásságán megy végig önállósággal, de 
mindenütt elfogadva a kritikusok legtalálóbb véleményét. A becsületes doktori 
értekezés legegyénibb része az életrajz, ennek összeállításával végezte a leg-
hasznosabb munkát. Nagy tárgyismerettel, alapos szorgalommal, tárgyilagos-
sággal megírt mű. • Z. P. 
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Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1944. 1. sz. Dénes Tibor: Péterfy 
Jenő, a szépiró. Német nyelvű verseinek, novelláinak (A bűvös hegedűs, Az 
olló) és prózai műfordításainak (Conrad Ferdinand Meyer A szent, Gottfried 
Keller Szerelmes levelet hiába ne írj, С. F. Meyer Jenatsch György és Isolde 
Kurz A humanisták) elemzése. „Bizonyos, hogy nem ezek a művei ta r t ják fenn 
az író nevét, de esak általuk teljes a Péterfy-mű." — M. Ernuszt Johanna: 
Néhány szó Dudits András védelmében. Új adatok a jeles humanista politikai 
szerepléséről. „Politikai pályáját becsülettel fejezte be." — .Janesó Elemér: 
Gróf Teleki József intelmei fiához a szabadkőműves rendbe való belépés ellen 
(két levele alapján.) — Eckhardt Sándor: Roland találkozása egy magyar reme-
tével. „A Gesta Karoli Magni magyar remetéje Szent Márton francia mondá-
jából szakadt k i . . . Az egész történet a szerzetes szellem terméke, de azé a 
cluny-i szellemé, amely szövetségre lépett a világi költés heroikus szellemével, 
hogy szent céljait a keresztény missziós tudat ta l összekapcsolja." 

Irodalomtörténeti Közlemények. -— 1944. 1. sz Kerecsényi Dezső: A vilá-
giság" néhány változata XVI. századi irodalmunkban. „A katolikus és protes-
táns igehirdetések, tanító vitázó írások olyan mélyen vésték bele a magyar 
lélekbe a világi hajlamok elítélését, hogy ez a szó népi nyelvünkben ma is ezt 
a XVI. századi eredetű jelentést hordozza". A világiság tiszta típusa Verancsics 
Antal. „Ahogyan a hit ügyeihez, a különlegesen nehéz erdélyi politikához sem 
volt érzéke. Helyette annál erősebben élt benne az egyetemes európai „christia-
nitas" tudata, a humanista műveltségi egységálom. A politika szövevényeiből 
legföljebb arra az elvre ju tot t el, hogy valóságos Proteusnak, sokkarú polip-
nak, de sőt kamélonnak kell az embernek lennie, ha meg akar állani az erők 
és érdekek zűrzavarában. Jobb is félrehúzódni valami biztos helyre, esetleg 
valami „mediocris oonditio"-ba.. . Az „urbanitas" volt az életforma, melyet 
hiába keresett János király ide-oda vándorló udvarában." Később átállott 
Ferdinándhoz s egri püspök, majd esztergomi érsek lett. „Bornemisza Péternek 
éppen akkor jelentek meg hatalmas művei, de ezek valójában monumentális 
összegezések: a tisztán reformációs író-típus vele jutot t , soha többet meg nem 
ismételhetően, a tetőre." A világiság megerősödésének egyik forrása a tudomány, 
szorosabb értelemben a filozófia művelése, másik forrása az iskola. „A század-
vég óvatosan erőre kapó világiságának képe azzal válik teljesebbé, hogy az 
írói, sőt éppen a költői mesterség öntudata is megnövekedik." — Kristóf 
György: Miklós Mikhfs. Petőfi utolsó vendéglátó barátjának, végső napjai tanú-
jának, a toTdai református papnak életrajza és irodalmi munkásságának tör-
ténete. Az 1807. és 1869. között élt Miklós Miklós szépírói munkásságát (ver-
sek az egykori évkönyvekben, drámafordítások, egyházi beszédek és az első 
magyar komikusról, Janesó Pálról szóló, a Vas. Újságban megjelent cikkecske) 
hamar abbahagyta s egész életét egyházának és családjának szentelte. Hol és 
mikor ismerkedtek meg Petőfivel, nem lehet határozottan megállapítani, cte 
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amikor Petőfi első ízben, 1849. márc. 26-án Tordán fölkereste, már mint bará-
tok üdvözölték egymást. Másodszor néhány hónappal később, július 19-én mene-
külő családjával szállt meg Miklóséknál. Petőfi 21-én már elvált övéitől, csa-
ládja azonban aug. 14-ig élvezte a vendéglátó gondos szeretetét. — Ismeretlen 
Tompa-versek a Második losonci verseskönyvben. Állítólagos Tompa-versek. 
(Huszárdal, A honvéd, A szegény honvéd.) — Szemere Miklós levelei Erdélyi 
Jánoshoz (1). Bevezető tanulmány, szerzője és a levelek közreadója, Erdélyi 
János unokája, Erdélyi Pál leánya, Erdélyi Zsuzsa. — Ars Meiica. Az Ars 
Medica-nak két példánya ismeretes. Az egyik az 1610. évi csonka eredeti, melyet 
XVI. századi magyar orvosi könyv-íént adott ki Varjas Béla, a másik az 1754. 
évi másolat. A másolat, amennyiben a praefatio után hiányzó első négy lapja, 
illetve nyolc oldala az eredetiben megvan, teljesnek mondható. — Könyvismer-
tetések. 

Széphalom. — 1942. 12. kötet. Tóth László: Erdélyi biedermeier. (Iemer-
tetését lásd. Irodalomtörténet. 1942. 198.) — Reményik Sándor halálára. 
„Ha valakiről a halálakor azt mondjuk, hogy a nemzet élő lelkiismerete volt, 
akkor a nemzet vessen számot önmagával: mit t e t t ennek a lelkiismeretnek 
ápolására." — Zolnai Béla: Rostandtól Adyig. „Ady Endre a legmagyarabb, 
ősi hangokat megszólaltató költők egyike." —• Döbrentei Gábor levelei Gyulai 
Franciskához. (1843—48.) — 1943. 13. kötet. Halász Emma: Nisard magyar-
országi hatása. Nisard-t Magyarországon az 1830-as évek végétől kezdve em-
legetik, eszméinek és műveinek mélyebb ismerete 1670 felé kezdődik. Lényeges 
hatása főleg Salamon Ferenc, Gyulai Pál, Szász Károly, Szana Tamás, Vajda 
Viktor, Bodnár Zsigmond, Haraszti Gyula és még mások munkásságán kísér-
hető nyomon. — Vértes Magda: Francianyelvű színi előadások Magyarországon. 
Világi színpadon 1840-ben keTült először bemutatásra francianyelvű előadás — 
magyar színészek által. Híresebb Magyarországon játszó francia művészek: 
Rachel, Sarah Bernhardt, Coquelin, Réjane és Suzanne Després. — Zolnai Béla-
Van Tieghem világirodalomtörténete. „A magyar írók közül betűrendben a 
következők találhatók Van Tieghem irodalomtörténetében: Ady Endre, Arany, 
Babits Mihály, Bajza, Balassi, Berzsenyi, Bessenyei, Csokonai, Eötvös, Gvadá-
nyi, Jókai, Kisfaludy, Karinthy, Katona, Kosztolányi, Madách, Mécs László, 
Mikszáth, Molnár, Móricz Zsigmond, Petőfi, Tolnai La jos (ez k imaradhato t t 
volna!), Tormav Cecil, Vajda János, Vörösmarty, Zrínyi Miklós. Ilyen gazdag 
sorozat még nem szerepelt külföldi munkában. Loliée összehasonlító irodalom-
története (1906) még csak Petőfit , Vörösmartyt, Czikit (sic!), Dóczit (?) , 
Eötvöst és Jókait említette, összesen négy s o r b a n . . . Mindazonáltal hiányoznak: 
Jósika, Kemény Zsigmond, Tompa, Krúdy Gyula, Szabó Dezső és az ú j erdé-
lyiek egytől-egyig. . . " — Zolnai Béla: Rákóczi emlékek. A Nagyfejedéem művei 
kiadatlanul hevernek a hazai és külföldi kézirattárakban, ezekkel szemben még 
súlyos kötelességeink vannak. — Zolnai Béla: Erdélyi biedermeier. Néhány 
érdekes adalék Döbrentei Gyulai Franciskához intézett levelezéséből Tó th 
László tanulmányának kiegészítéseként. 

•Irodalomtörténet. 9 
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Szemere Pál két ismeretlen levele Bártfay Lászlóhoz. 

Ury Lajos ny. táblai tanácselnök úr irodalmi levelesládájából került 
elő Szemere Pál eddig ismeretlen két levele, amelyet az ö hálára késztető 
szíves engedélyével bocsátunk nyilvánosságra. 

Az első levélnek az a különös érdekessége, hogy az 1838-i árvizet ír ja 
le több olyan részlettel, amelyről eddig nem volt tudomásunk. 

A második levél tulajdonképen nem levél, csak utólagos feljegyzése 
Szemere Pál és Bártfay László beszélgetéseinek, melyeket egy Pécelről Pest 
felé tartó útjukon egymás között folytattak. Kár, hogy a feljegyzések néhol 
nagyon vázlatosak, elsietettek, összefüggéstelenek. Ezért vonatkozásaik nem 
mindig érthetőek, alig felfedhető homály tili meg őket. Ezt a nehézséget 
még csak fokozzák Szemere Pál hosszúra bonyolított, nehézkessé terhelt 
mondatai, amelyek zavarják a tisztánlátást. A feljegyzéseket a bennük fel-
vetett esztétikai kérdések és koradatok teszik irodalmi értékűvé. 

I. levél. 

Martius 13-dikán láttuk egymást utoljára, édes jó Laczim. A' német 
színháznál néztük együtt a' duna -jegének zajlását, a ' gátat, a* tolongó soka-
ságot; 's ekkor jelentéd, hogy Kölcseynktől küldött iratcsomó van Nálad 
letéve számomra. Feledém, hogy Ferit leveleim felküldetése iránt szólítám 
meg; 's így azt hittem, hogy az iratcsomó vagy az Athenaeum és Figyel-
mező vagy pedig a' Themis szerkesztőjét illeti. Az nap a' magyar szín-
házban töltöttük az estvét; de nem egymás mellett fog^a ülést, mint min-
dig máskor: Te a' tribünnek, én meg' a' földszintnek hátulsó székéből hall-
gattuk Beatrieét, Tudod e, hogy Fáy András sora a' zártszékek között min-
gyárt az első felvonás vége felé kitakarodott, s' ezekkel együtt feleségem is? 
Vetted-e észre, mint üresedének mind inkább inkább a' lózsok? Hallottad e, 
midőn zajga a' nép, mondván, Das Wasser! a' víz? 'S nem ijedtél e meg, 
midőn az iránt támadt zsibongás, hogy a' színházban tűz ütött ki? midőn 
felkiáltának néhányak, hogy semmi baj, csak vizet frissen? Én ezen körül-
mények között szinte elvesztém lelkem jelenlétét; 's tömlöczből szabadult rab 
örömével örvendettem a' firhang leeresztését. Még nagyobb örömemre szol-
gált, hogy inasom, kit feleségem utánam küldött, a' csarnokban bundám-
nál fogva kapott meg, 's jelenté, hogy haza kísér, hogy feleségemnek baja 
nem történt, 's hogy a duna árja a' hazáig vezető utczákra még nem ömlött ki. 
Bugátot és nejét a ' Wurm ház felé kísértem inasommal együtt, hogy ez, 
ha ott ár volna, ölében emelje a' kapuig a' gyenge beteges asszonyt. A' har-
minczad előtt már fénylett az ár ; de Bugáték szárazon léphettek be szál-
lásokba. A' lefekvés ideje elérkezett, 's a' rettegőzós után elbágyadva, el-
osünve, több izben riadtam föl alvásomból. 
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Mártius 14 dike reggelén mind a' magunk mind vendégeink (Szemere 
Albertad és leánya Amália) cselédei keresének zsemlyét és tejet; de siker-
telenül; tojássárgával és száraz kenyérrel reggeliztünk; 'e ebédre sem magunk-
nak sem vendégeinknek sem cselédeinknek nem volt kenyerük. Nyugtalan-
kodva futám be a ' város néhány utezáit, s' zsemlyét vagy pereczet vagy 
kenyeret sehol sem találtam. Ballá kapitánnyal akadtam össze. Ez ebédre 
hitt , 's mondám, hogy vendégeim vannak, 's mondám, hogy nincs kenyér 
a' háznál. Ballá Káról igére egyet; s ez Ígéret némileg megnyugtatott; 
's az áradást mentem nézni. Barátom! irtózattal emlékezem vissza! Hor-
vát Istvánnal találkozván, ki könnyűben lábbadozó szemekkel jelenté, hogy 
könyvtára a' Museum roskadozó 's víztől körül vett falai között veszély-
ben forog. Később látám, hogy Horvát a' Museum felé megy fiakeren, 's 
utána indultam; "a Doctor Pólya Józseffel együtt néztünk a ' Sándor utczába, 
's együtt láttunk három házat jajveszéklések után porfeleget ereszteni 
magokból, melly az összeroskadás jele volt; 's együtt lát tuk, hogy a' ezu-
kor utczában egy két-emeletes ház már oszlopokkal volt megtámasztva, 
's együtt láttuk, hogy a' szénapiacz mindenfelé el volt borítva árral; 's 
együtt sejtettük, hogy az viliéi u t a t is hasonló csapás érte, 's hogy a' Káro-
lyi György küllakása is víz alatt áll. Rettegések között emlékeztünk Beá-
tok, édes jó Laczim! bár ismertem lelked erejét, 's tudtam, hittem legalább, 
hogy a' baj nem egy könnyen hozza bonyolódásba vagy épen elszakadásba 
az ítélet kalauzfonalait. Hiszen a' magyar színházban az ijeeztegetések alat t 
többször tekintettem Rád, s' nyugalmas arczodból merítettem bátorsá-
got. Valóban, édes jó Laczim, Te szerencsésen vagy teremtve! Fejed nem egy 
hamar szédül, lábod nem egy hamar tántorog -— 's phisicai és morális ve-
szélyek között egyaránt! 'S e' hit okozá, hogy Felöled éa 'családod felől a ' 
legbiztosabb remények között gondolkoztam mind addig, míg Vörösmarty-
tól hallhatám, hogy a' gróf palotájában találtatok menedékhelyet, 's sze-
mélyeiteket legkisebb baj sem érte. — Az ár tekintéséből dél utáni egy óra-
kor tértem haza; 's nem sokára ez után megérkezett Balla Káról ajándék-
kenyere is. Barátom! Kezembe kaptam, és megcsókolám! — Estve felé Fáy 
András családjával éa Vörösmartyval Fáy Ferenczné szállására futamodott, 
még pedig egészen által meg' által nedvesedett köntösben, mert a' tek-
nyőből, mellyen áradásborított udvarából menekedni akart, hanyat-homlok 
esett a vízbe. Tudod, édes jó Laczim, hogy özvegy Fáy Ferencné, szüle-
tett Mariássy Ilona, 's a' nagyhid utczában lévő közös Fáy-háznál ugyan 
azon, úgymint második, emeleten tartunk szállást. I t t valánk tehát, és 
többnyire együtt valánk a' laküzöttekkel : de, barátom, a' két Fáyné 's az 
egyik leánya el valának rémülve, 'e a ' rettegés már feleségemre, később 
Fáy Andrásra, legkésőbb Vörösmartyra is, kezdett lassanként elragadozni. 
Egyébiránt ezek a mi szomszédaink, még mi csendesen vacsorálunk, péczeli 
vörös borom és puntos által keresének fölbátorodást; 'e ha találtak e? azt 
sziveik ós veséjik mondanák meg! 

Martius 15 dikén reggel ismét fekete kávé tojássárgával tej nélkül 
's piritos Balla rozskenyeréből. De ez tűrhető volt, azon szomorú hírhaí-
láshoz képest, hogy a ' házunk alat t lévő istállók csordultig tele vannak, 
's hogy a' házunk alat t lévő pinczék lépcsőzetei közül nem több mint csak 

9» 
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két grádics van ki a' vízből; tűrhető volt azon rettentő hírhalláshoz képest, 
hogy a duna árja irtóztatóan nőtt, hogy a ' földrengés temérdek házakat 
rozzantott meg. Dél után utczánkon futamodni kezdett a' nép, 's kiáltozák, 
hogy a ' Haris ház roskadozni készül (házunkkal által ellenben a' harma-
dik tőlünk). Kitekintettünk az utczára. Asszonyaink kapkodtak holmijok 
után; csomóba kötötték 's futának a' grádics felé. De hova? Mindnyájak 
feledék a' kérdés feleletét: később csakugyan visszatértek, 's az ablakok közt 
állottak résen. Irtóztató, édes barátom! Néhány pillanat múlva, mintha 
ágyúból lőnének, szörnyű hang csap fülükbe, 's szemben velők porfüst emel 
kedik föl. Nem sokára tudva volt, hogy Deron háza omlott össze. Tudod, 
édes jó Laczim, hogy e' háztól elég távol volt az áradás; tudod, hogy 
odáig nem is ju tot t el. Tapasztalni, hogy a' ház s z á r a z o n is dől, két-
ségbe ejtő körülmény volt. Már nem arról gondolkodánk, mint maradhas-
sunk életben, hanem arról, melly halálnemet óhajtunk inkább. A' ház üssön e 
agyon? A víz fulasszon e meg? Az éh öljön e el? E' képzeletekkel és 
tűnődésekkel Ihagytam el szerencsétlen szomszédaimat, kik azonban ismét 
péczeli vörös borommal edzették bátorságokat a' lefekvés előtt. — Fele-
dém írni, hogy Stuller Ferenc, a ' gyermek Ráday Pál nevelője, Péczelről be-
tekintő hozzánk Martius 14 dikén jókor reggel 's tudakozá, mit izcnünk tőle 
Péczelre, 's feleiségem kenyeret és tejet bízott reá; 's Stüller Ígéretet tőn, 
hogy másnap ismét bejő, "s meglátogat. Ez a ' körülmény vigasztalásul szolgált, 
's remélni kezdettük ollykor ollykor, hogy Stüller képes leszen valahol ladi-
kot kapni, 's bennünket Péczelre kiszabadítani. E' remény csendessé tehette 
volna alvásunkat: de Pólya József lovai az udvarunkon egész éjen keresz-
tül szüntelen csörtetvén, igen sokszor kelle fölriadnunk. 

Martius 16 díkán, mint az ezt megelőző két napon, szinte hát ra volt 
a' fekete leves, az örökre megemlegetendő, tudnillik a' fekete kávé tojás-
sárgával tej nélkül; 'a ezt keservesen töltögettük be szánkon; 's által-
mentünk Fáy Andrásékhoz, Ferencznó vendégéhez, ki reszketve fázott, 's el 
volt rokedve a' tegnap előtti keresztülázás miat t , 's a ' miatt, hogy féle-
lemtől elalélt feleségén tűnődni már kifáradott. A' szabadulás módjai felől 
tanácskozánk épen, midőn Budáról Vásárhelyinek követje földmérő Asbót úr 
lépett be, 's jelenté, hogy Vörösmartyt ladikon .viszi által Budára. A' nagy 
költész 's nem kisebb ember megköszöné az ajánlást, de olly kikötéssel, 
hogy csak társaival együtt fogadja el. Asbót e' részben fennakadt, mert 
á' ladik kicsiny volt mindnyájunk számára. A' vándortársaság kétségkívül 
határozást tőn; de mit? remmiképen nem emlékezem. Tiz óra felé lehetett 
az idő, midőn szobámba Stuller rohant be, 's mondá, liogy ladik van, 
melly bennünket mindnyájunkat felveszen, 's a ' kerepesi lineáig fog vinni. 
Tőlünk Fáyékhoz szaladt, 's jelenté ottani társainknak is; 's mindnyá-
junkat sürgetett a' sietésre; a ' minthogy valamennyien csaknem észveszve, 
semmivel, sem vendéggel, sem cseléddel, sem pénzünkkel nem gondolva, rohan 
tunk le a ' grádicsokon, ki az utczára. Midőn a szegleten lévő zsidókávé-
házunknál a ' kaszárnya felé fordultunk, a ' hemzsegő níépsokaság, melly 
szembe tolongott felénk, kiáltozott: dől a' ház! dől a' ház; 's mi épen 
a' dőlni kiáltott ház felé futottunk, 's zavarodásba jöttünk, 's Fáy András 
egyetlen fiját Gusztávot elveszté szemei elől, 's i t t ós ott keresgélő az alatt, 
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míg Stuller, a ' szabadítónk, a ' megváltónk, mind untalan a ' sietésre nóga-
tott , serkentett bennünket. Végtére eljutottunk az mválidus-kaszárnya pati-
kájának szegletéhez, hol a' balkézre lévő utcza végében gondoltuk, vagy 
inkább Stuller után tudtuk a ' ladikot várni reánk. Előttünk két ház le-
roskadva a ' szűkutczán! Előttünk egy rabló fényes nappal, ki a ledőlt 
házba ^ment , 's egész bátorsággal orza ki egyet és mást, míg Stuller 
megszidalmazván 's csak nem megbotozván, el nem űzte az istentelent. I t t 
találtam, szemben a' vármegye házával Schedelt. Kiáltottam neki; mondtam, 
hogy Péczelre szándékozunk; kérdezősködtem Bajza felől, 's üzentem, jöjjön 
hozzánk Péczelre. Schedel azt felelte visszakiáltva, mert köztünk víz volt, 
hogy az Athenaeum szerkesztő-hivatalának falai bástyaerősségűek. Tíz órától 
fél egyig vártunk a ' ladikra: de ekkor, végtére, megérkezett. Csak most kez-
dettem hinni, hogy életben maradhatok. Ezek léptünk be: Vörösmarty, Fáy 
András, Fáy Andrásné, Fáy Gusztáv, Fáy Ferenczné, Fáy Emília,' Fáy Feri, 
Kazinczy Gábor, Böjty, a ' péczeli nótárius fija, a ' feleségem, és én; 's a' fele-
ségem és én valósággal mi legeslegutolsók valánk; valamint említenem kell, 
hogy Vörösmarty is csak feleségem előtt lépett be a' ladikba, Fáy Emminek 
segítvén. Hidászkatonaság vit t bennünket, 'e igen hamar ós igen biztosan. 
Mindenfele víz és vízi mindenfelé házromok! mindenfelé csolnakok, taJpak, 
teknyők, 's rajtok menekvők. Fejem több ízben szédült el ez irtóztató látások 
között. Végre a lineánál kikötöttünk. Ah, barátom! Leírhatatlan a' szaba-
dulás örömének érzése! 'S minden érzés leírhatatlan, melly csupa érzés, csupa 
állati érzés, minden reflexió nélkül. 'S életmegmentéskor az ember, legalább 
az illy elbetegesedett idegű ember mint én, csak állat. Annyi bizonyos, hogy 
a' mi vándortársasá-gunk, mihelyt a' szárazra lépett, azonnal mindenki elő-
szedte a' mije volt, volt pedig Fáy Ferencznénél 'e vendégeinél 'sódar, zsemlye, 
és kenyér, nálam és feleségemnél kenyér és saj t — 's mindnyájan falatoztunk, 
a' homokra kényelemmel telepedvén le. Ez alatt egy posta kínálkozott nekem, 
ki Péczelre fogna vinni, 's én meg is alkudtam vele 's feleségem szekerébe föl 
is ült, minthogy hamarabb akartunk hon lenni, hogy rendelést tehessünk előre 
a' péczeli üres kamarában, mellyből határozásunk szerént Vörösmartyt valánk 
megvendégelendők. Társaink felzúdultak, mondván: nem illik elhagynunk a' 
társaságot; 's feleségem engede nekik, 's lelépett a ' posta szekeréből. Azonban 
Fáy Ferenczné alig pillantá meg Hadnagy Hőgyészinek szekerét és lovait, 
azonnal fogatni hagyott; 's ő, fija, leánya, Fáy András, Andrásné, 's fijok 
Gusztáv, feledék a' mit kevéssel elébb mondának, hogy nem illik elhagyni 
a' társaságot, 's egész csendes nyugalommal hagyának el bennünket. A' jó 
isten könyörüle rajtunk is, raj tam és feleségemen; 's a' péczeli molnárunk a' 
legszívesebb arcczal kínálá szekerét; 's mi ez előbbiek példája után elhagytuk 
Vörösmartyt a' többivel együtt, 's döczögtünk haza felé. Miulőtt én és felesé-
gem szekérre ülénk, keserveeen szollamlottam föl társaim előtt, hogy illyen 
a' magyar; csak a' szerencsétlenség kapcsolja tömeggé őket, a szerencse fel-
tűnésével kiki odább áll 's feledi a' közt, feledi az egyesületet. Mondám, és 
saját példámmal bizonyítám be. Azonban útunk alat t kevés idő múlva öröm-
sikoltások hallatszottak felénk, 's azok Vörösmartynak 's úti társainak zajaik 
voltak, őket a ' posta szekér hozta Péczelre. Meg nem állhatom, édes jó Laczim, 
hogy el ne beszéljem, vagy legalább, hogy egy két szót ne ejtsek arról, mint 
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fogadtatánk Péczelen. A' falu küszöbén Veronát találtuk, azt, ki tizenhét 
évig szolgálta házamat; 's barátom, zokogó örömsírással futva szekerünkhez, 
megállítva szekerünket, szorítva 'e csókolva kezeinket! Barátom! kincsek kincse 
a ' szeretet. Ez a ' legfőbb boldogság minden boldogságok között! Elképzelem 
most, midőn e sorokat írom, ha Te, édes jó Laczim, vagy a' mi Kölcseynk, 
ha t i fogadtatok volna bennünket így! Elképzelem, igen; és — hiszem. Hiszen 
Te engemet. . . De minek a' declaratiók? Tehát vedd cselekedetemet. Olvassd 
bízvást Jeveleimet Kölcseyhez! Azokban gyengeségeimre, talán vétkességeimre 
is bukkansz?! 'S ha is! Szeretni talán nem szűnsz meg!? Egyébiránt könyör-
gök, méltóztassál megszámolni hány darabok; szedd rendbe; 's ha lehet, men-
től hamarabb HOZOK! Magaddal és családoddal együtt! De, édes jó Laczim, 
hallgassd meg kéjésemet és kérésünket! Í r j , mikor küldjük be! Addig is a ' 
Tekintetes Asszony kezét csókolom; csókolom Lenit, Józsa urat tisztelem, 
's tisztelem barátinkat! Még egyszer könyörgök: JERTEK HOZZÁNK! 

Ölellek 
Péczel, Apr. 2. 1838. Palid. 

Ezen levelemet Tabuiaris ügyvéd Fatowics úr adja kezedhez. Ö a ' hét 
péntekén szándékozik kijőni. Akkor bizonyosan veendem soraidat leveleim 
mennyisége felől, 'sőt talán veendhetem magokat a' leveleket is, hogy a' magam 
leveleit a' Kölcseyével egybe rakván, Te, midőn Péczelen mulatsz, az egész leve-
lezést olvashasd. Há t az Ottlyk-kézirat meg maradhatott e? Nem tudnál e 
nekem az öreg Vitkoviosné felől hírt mondani; nagyon nyugtalan vagyok sorsa 
iránt. Schedel Vitkovics féle papirosok iránt üzent. Mondd neki, édes jó Laczim, 
hogy szívesen szolgálok azzal, a' mim van: de ránduljon ki, 's nézze 's ítélje 
meg, minek veheti hasznát. 

És még egyszer! Vedd forró csókomat, édes jó Laczim! Te legérdeme-
sebbike minden halandóknak! 

II. levél. 

Tegnap illyenkor meg sem álmodám, édes jó Laczim, hogy kocsiban 
üljek veled, 's olly szándékkal, hogy a' jelen és jövő hónap napjait Pesten 
töltsem el; 's mindezt baráti látogatásodnak 's feleségecském gondoskodá-
sának köszönhetem. E ' nyilatkozásommal indultunk meg udvaromról. A' pesti 
út első hídján haladtunk keresztül, midőn fejtegetém, melly különség van 
közöttem és feleségecském között. Ő, mint a' jó 's ép szerkezetű óra, melly 
pontosan jár, muta t és ver, mindig ugyanaz; szinte kivétel alá tartozván 
Virgil észrevételéből, variüm et mutabile semper foemina; én pedig, mint 
Ráday és Wesselényi előtt mondám, olly ingatag 's olly változékony vagyok, 
hogy hajlandóságomat, 's jóra és nemjóra, szépre és nemszépre egyiránt, 
inkább abaródzásnak, mint akarásnak lehet nevezni. Te engem erre moso-
lyogva, egyszersmind engem biztatva és erősítgetve feleltél ; 's feleleted sok-
ban hasonlatos volt ahhoz, nut Schiller mond: Zwei sind der Pfade, auf 
welchen der Mensch zur Tugend emporstrebt; schliesst sich der eine dir zu, 
thu t sich dir der andre dir auf: wohl dem, den sein Geschick liebend auf 
beyden geführt. 

Beszélém, hogy Schedel a' közelebb mult télen csudálkozott- rajtam, 
midőn Dumas művét, Keant, a' magyar színházban égig magasztalául; ki-
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mondá, hogy Dumas müvei gondolva derekasint, de költve sehogy sincsenek: 
azonban éppen ezen alkalomkor haliám tőle, hogy б Egmont álmának meg-
jelenését Clärchen szellem alakjában, nem tragoediai fénynek, hanem tragoedai 
árnyacskának tekinti. Mindketten ellenkezőleg vélekedtünk; 's üumasra áe 
Goethe Egmontjára nézve egyiránt; tudnillik Schedéllel. Az úgynevezett 
f i c t i é k jövének ekkor szőnyegre; 's ezek oda vezetének bennünket, hogy 
pura aestheticank elve gyanánt alapítanék meg: a' Szépben nem Veritas 
naturae, hanem Veritas artis, az úr; 's a' veritas artis nem egyéb, mint vero-
simile. Talán szóba fogott jőni, hogy a' veritas naturae, kivált a ' hellén művé-
szet romjainak korában, azaz keresztyén korunkban, olly zsarnok az aesteticá-
ban, mint a' dominus Usus a' philologiában? Arra jól emlékezem, hogy épen 
Péczel határát hagytuk el, 's Csaba helységébe jutánk, midőn árny és elszóró-
dás szavaink felől beszélgettünk, mellyekre Kazinczy ada példányt. A' német 
Zerstreung, mondám, képben festi azon állapotunkat, midőn lelkünk érzései más 
meg' más és egymástól különző tárgyak között mintegy elszórva, elzilálva 
vannak. Mondottuk, hogy Kazinczy czélirányosan cselekszik, hogy a' német 
képszavat általhozá: de annak adtuk dicséretünket, ki Kazinczy magát-elszó-
rását, mind magyarosabban 's mind sokkal szebben, elszórakozotnak, elszóro-
dotnak változtatá el. Ekkor említém azt is, hogy Schillerből a' messzinai 
hölgyet és Stuart Mariát, úgynevezett interlinealis módban, azért próbálám 
fordítani, 1811 dik év körül, hogy lássam, egy vagy más német képszavat 
mennyire lehet általmásolni nyelvünkbe: de példára nem emlékezhetém többre, 
's arra is hosszas keresgélés után, mint: beschirmen, pajzsolni. Szóba jött 
Szenvey magyar nyelve schilleri fordításaiban; hogy inká.bb könnyen, mint 
schilleri poesisgazdagsággal fordít. Szenveytől Kazinczyra tértünk által ismét, 
's beszélgetésünk alatt most már nem másodszor, hanem harmadszor, sőt talán 
negyedszer. Kazinczy bántva érzette magát a' Tud. Gyűjteményben Füredi 
Vida' vagyis Horváth Endre recensiója által; 's minden fordított darabját, 
a ' Podoczon kezdve, általadá nekem Lasztóczon — akkor hónapokat töltöt-
tem Zemplén megyében napam házánál, két órányira Széphaloirtól — ; 's tüzelt, 
bíztatott , 's ollykor-ollykoT általrándulván hozzám, útba is igazított , 's támo-
gatott és segélt: de dolgozásomat két év elmultával sem rekeszthettem be, 
minthogy a' fordítást eredetijével sorról sorra, pontról pontra, hasonlítám 
együvé; 's minthogy a' megjegyzettek 's megrovottak száma tetemes mennyi-
ségre szaporodott föl. Sőt a' második év multával még csak közepén fogtam 
lenni recensióm' materialéji' gyűjtésének. Megmutattam a' készeket Kazinczy-
nak; mutattam, mennyit hagyogatott el, 's nem csak Gesznerben, hanem még 
az Adolphs Briefe-jében is — vagy inkább helyesebben szólva, nem csak A-ban, 
hanem G-ben is; mert az inkább •— classicusban elhagyni valamit, 's bár mit. 
nagyobb vétek —; 's mondám, hogy elve a ' fordításban ez volt, E t quae 
dasperat niteecere posse, relinquit; 's mondám, hogy efféle elv, mellv francia 
elv, 's nem wielandi, 's még kevésbbé vossi, ellenkezésben áll azon elvvel, mellyel 
akkor már Sallustot fordítá: és mindezek nem valának tetszésére Kazinczy-
nak; noha hallgatott; én pedig félben hagytam a' dolgozást, a ' készet vagy 
töredéket Kölcseynek küldvén Csekére, hogy azon esetre, ha academiai emlék-
beszédében Kazinczy felett, jegyzeteim némi fölvilágosítás vagy utasítás gya-
nánt szolgálhatnának, hasznokat vehesse. Ekkor szólottunk a Majláth német 
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regéjének fordítása felöl, s' a' Szent Hajdan' Gyöngyeinek G. recensense felöl 
a' Kritikai lapokban, 's az felöl, hogy Kazinczy és én a' G alat t Schedelt 
gyanítottuk 's a' t . ; avagy még Péczelen? erre, megvallom, nem emlékszem. 
Hasonlólag nem maradt meg fejemben igen sok más egyéb, miket Te fogtál 
mondani, édes jó Laczim, még pedig hol pro 's hol contra; 's valóban' nem 
volna érdemetlen psyehológiai vizsgálatra, az után tapogatóznunk: Többet 
vagy kevesebbet tartunk e meg saját beszédeinkből, mint társunkéból. Azért e, 
mert a ' tárgyak mik magunkban már gyökeresedvék; a' tárgyak ellenben beszéd-
társunktól, még csak általplántalandók leikeinkbe? Azonban ogyütt-utazásunk 
alat t megtörténhetett az is, hogy fecsegésem Dunája, a' szerint szaggata el 
minden gátokat, mint németmagyartörök Dunánk ez idei Martius közepén 
Pestbudán és Budapesten. Annyi bizonyos, a ' mennyire emlékezetemnek hinem 
lehet, hogy Keresztúr helységének nyugati végén még mindig én fecsegtem, 
's folyvást és folyvást én fecsegtem. 

Azonban, még nem jutottunk messzére, 's alig egy két puskalövetnyire a ' 
Budapesti határföldön, vagy legelőn, midőn philológiai beszélgetésünk poli-
ticaivá változott el; 's ezt már talán állítani is merem, hogy ü' tárgyakban Te 
valál a' beszélő, édes jó Laczim, és én csak hallgatód, 's az is legfeljebb bene-
volus. Emlékezem ugyan, hogy nyereségnek tartám, ha apostatásitásinkért ha 
esak hat ezer forint is fizettetik évenkint a ' térítőnek; mert ez azt mutatja, 
hogy a ' megvettetésből, mely nulla, valami több negatívumba, azaz positivum 
félébe jutottunk el, 's ta lán abba, hogy tartanak tőlünk; emlékezem, hogy az 
oppositiót egyátaljában és mindenütt hasznosnak mondám; Te azonban, édes 
jó Laczim, politicai tárgyainkra nézve, egészen ellenkező véleményben voltál, 
mint én; de miért és miképen? erre alig emlékezem. Liberalizmus és intolerantia, 
absolutizmus és indolentia, korszellem, protestantizmus története Luther korá-
ban, 's két századdal azután, midőn költészek és festészek tértek vissza, Bed 
vélekedések Wesselényitől, Bal vélekedések correctora Orosz, H í r n ö k . . . 

Tégy bírságot — mert a' szót • is említettük utunkban, mint mellyet 
mult télen kovácsolánk Nálad, Te és Vörösmarty és én —; 's hívd vissza 
emlékezetedbe beszélgetésünk tárgyait napkönyved számára. Tegnap délben 
Magad mondád, hogy olly nevezetes tárgyakon futottunk keresztül, hogy méltó 
volna azokat följegyeznünk. Későcske keltem föl, 's így azokat csak sietve, 
kapkodva hányhattam egyet és mást papirosomra. De elharangozák a' déli 
tizenkettőt; 's így berekesztem soraimat, hogy azokat, mielőtt baráti szíves-
ségedből asztalodhoz leülnék, személyesen mutathassam be. 

Költ a' Fáy-háznál, a' nagy:híd utczában April 27 dikén, 1838. NB. 
Pesten. 

Üdvözletet és kézcsókot nem küldök, de viszek; 's minden bizonnyal 
nagyobb mértékben, mint ét-vágyat. 

A külső boríték-lap címzése: 

Tekintetes 
Bártfay László trrnak, 

Pesten. 
Károlyi György gróf' udvarában. 

A boríték-lap hátulsó részén záró pecsét van. 
Közli: Brisits Frigyes. 
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Tallózás a kuruc balladák körűi. 
A magyar irodalomtörténetben nagy port felvert „kuruedalpör" elindí-

tója, Eiedl Frigyes az Irodalomtörténet 1913. évfolyam 417—452. lapjain a 
kurucballadákról í r t értekezésében meggyőző érveléssel 10 kurucballadát Thaly 
Kálmán szerzeményének ta r t . Azóta sokan hozzászóltak a kérdéshez mellette 
és ellene. Az akták még nincsenek lezárva. Sok költeményről kimutatták Thaly 
Kálmán szerzőségét, de nem bizonyos, hogy a többit nem Thaly Kálmán í r ta . 

Riedl bizonyítékai közül nem csekély fontosságú a kurucballadák eredő 
helyeinek vizsgálata, s az a megállapítása, hogy ezek fiktívek. Az eredő helye-
ket illetően Thaly hivatkozik: 1. levéltárakra, 2. személyekre (Rákóczi búcsú-
já t mint élő népdalt közli.) Állítólag levéltárakban ta lálhatók: Esztergom 
megvétele, Ocskay Lászlóról való ének, Újváriak dicséreti, a Kölesdi harcról, 
Dunántúli bujdosó kuruc éneke. Ez utóbbihoz hozzáfűzi, hogy barátjával, 
báró Nyáry Alberttel kutatva találta. Személyekre hivatkozik a Nagybercsényi 
Miklós (Konkoly Dezső), Balogh Ádám nó tá ja (Ft . Uzsay Ágoston). Német 
sas vert fészket c. balladánál, melyet egy öreg Beszédes uradalmi úrnál levő 
régi feljegyzésből másolt le 7—8 évvel azelőtt, midőn Simontornyát Csapó 
Kálmán kíséretében meglátogatta. A Bezerédi nótá já t Thalynak Szikszay 
Lajos úr egy kemenesaljai Kardos nevű öreg nemesnél levő multszázadi feljegy-
zésből lemásolva küldte neki Pápáról. „ílogy képzelhető — ír ja vitéz Veszprémi 
Dezső —, hogy az Adalékok megjelenésekor (1872) azok a személyek, akikre 
hivatkozott Thaly, nem tiltakoztak, vagy legalább is szóvá nem tették volna, 
hogy Thalynak nem adtak semmiféle költeményt."1 Bizonyos, hogy gondolko-
zásra késztető megjegyzés. De Konkoly Dezső 1867-ben, Uzsay Ágoston 1869-
ben már nem éltek, így rájuk bátran hivatkozhatott Thaly, de hogyan magya-
rázzuk ezt meg Csapónál, Nyárynál és Szikszaynál? Ami a Nyáry Albertre 
való hivatkozást jelenti, a Thaly adta megjegyzés alapján nem lehet állítani, 
hogy b. Nyáry Alberttel közölte felfedezését, csak azt, hogy vele együtt kuta-
to t t . Ugyancsak így áll a dolog a Csapó Kálmánra való hivatkozással is, ahol 
maga Thaly is csak hozzávetőleges, 7—8 évvel előbbi — nevezzük — „körül-
mény-alibi"-re hivatkozik, már pedig ilyen hosszú időre nehéz, s rendszerint 
homályos is a visszaemlékezés. Még talán legnehezebb kifogást találni a Szik-
szay—Kardos-féle kettős hivatkozásra, bár Riedl a Szikszay—Thaly-féle leve-
lezésben (Nemzeti Múzeum) ennek a költeménynek felemlítését sem talál ta. 
Mindenesetre fontosak a balladához adott ,.tájékoztatás"-ok személyi vonatko-
zásai, s a kutatásnak ezirányban is ki kell terjeszkednie. 

Körülmény alibi — hely, személy, idő — szempontjából nagyon érdeke6 
s tanulságos az Adalékok II. 144—146. 1. között a Mikor virrad megint... 
kezdetű költemény, amelyet Thaly szerzeményének tartok. Ehhez ezt írja tájé-
kozásul: „Ezen némi töredékességében is oly becses s valódi népies eredetűnek 
tetsző éneket Ráth Károly barátom szívességének köszönhetem, kinek 1861-ben 
Koroncon mondá azt tolla alá ugyanazon o t tani vén bocskoros nemes ember, 
aki után a koroncai ütközetről szóló éneket is följegyzé."2 

1 Thaly Kálmán védelme. 6—7. 1. 
5 A koronci harchoz (Ad. 11., 57—59., 46—52., 53—56; tájékozásul í r j a : 

„Boldogult Ráth Károly akadémiai tag írá le 1861-hen Koroncón egy ott lakó 
öreg nemes ember ajkáról.") 
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A költemény — Riedllel szólva — teljesen Thalyra emlékeztet. „A leg-
több balladában valami névfelsorolás van, amelyet a balladák seregszemléjének 
lehetne mondani; kuructisztek, kurucezredek vagy legyőzött német vezérek 
neveinek felsorolása. Van olyan ballada is, mely egy bizonyos időponton tekinti 
á t a különböző helyeken lévő kuruc vezérek sorsát , mégpedig oly terjedelem-
ben, s oly pontossággal, aminő csak hadvezértől vagy történetírótól telik." 
Ez a megállapítás teljességgel ráillik arra a költeményre, amelynek szerkezete 
valóban művészi s nem is látszik „töredékesnek". Az első versszak a kuruc 
vezérek (Bottyán, Bezerédi, Balogh) felsorolása, a külső formában vele meg-
egyező harmadik versszak az osztrák vezérek (Haister, Stahremberg) neveit 
tartalmazza, a második és negyedik versszak hadieseményeket említ meg, ame-
lyek 1706 második felében történtek. Ezeket a hadieseményeket: a soproni sán-
cok megvételét, a Bécs a lá való beütést, az egervári harcot, St ir ia égetését 
részletesen megírta Thaly Bottyán élete c. történeti művében.3 Ugyancsak meg-
emlékezik az egervári harcról II . Rákóczi Ferenc emlékirataiban is, egy kis 
jegyzetben kiemelvén Bérv Balogh Ádámot is, mint akinek vitézsége döntötte 
el ennek a harcnak sikerét. Érdekes, hogy e jegyzetben is megvannak e költe-
ményben szereplők nevei.4 Legérdekesebb azonban A nagyszombati és győrvári 
harc c. műve,5 melyben kimutat ja , hogy nem helyes az egervári harc elnevezés, 
mert a harcot Győrvárnál vívták meg, mint a ballada ia énekli. Különös, hogy 
Thaly, aki történeti műveiben szeret költeményekre is hivatkozni, mint törté-
neti dokumentumokra,' egyik müvében sem hivatkozik . e balladára, amelyet 
pedig már 1861-ben ismert. Nagyon valószínű, hogy e balladát R á t h Károly 
halála, 1868 után írta az á l ta la végzett történelmi kutatások nyomán fel-
tárul t adatok ismeretével, a „tájékozásban" meg ezzel akarja megerősíteni a 
győrvári harcra vonatkozó kutatásainak eredményét. * 

Költői eljárására vonatkozólag is jellemző ez a ballada. Riedl szerint 
„szeret költeményeibe kétségtelen kuruckori szövegekből sorokat iktatni ." Így 
a költemény következő sorai: 

„Mezők két mérföldig vérrel virágoztak" és 
„Hanem az hollóknak, 

Az saskeselyüknek, égi madaraknak, 
Erdei vadaknak, erdei vadaknak." 

Megtalálhatjuk A koronci harcról c. énekben: 
„Széljel a sík mezők várra l virágoztak. 

Égi madaraknak, avagy a vadaknak."7 

Még egy: а feltündökölhető díszítő jelző is nagyon kirivó ebben a ,népi' 
eredetűnek látszó énekben. 

Az Újváriak dicséreti c. kurucballadát is Thaly szerzeményének ta r t j a 
Riedl.8 Felhozott bizonyítékai eléggé tanúskodnak erről, do kétségtelenné lesz 

» Bottyán János. Pest, 1863. 130—133. 1. 
4 11. Rákóczi Ferenc emlékiratai. Pest 1860. 199—200. 1. 
5 Pest, 1869. 
' V. ö. az Ocskay Lászlóról való énekre való hivatkozást az Ocskay 

Lászlóról í r t történeti életrajzban (Pest, 1860. 761—764. 1.) 
7 Thaly: Adalékok. I I . 57—58. 1. 
8 Irodalomtörténet. 1913. 431. 1., 448—450. I. 
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Thaly szerzősége, ha összevetjük 1865-ben megjelent Bottyán János c. életraj-
zával, melyben igen sokat foglalkozik az érsekújvári vitézek dolgaival. Az össze-
vetés eredményeképen megállapítható, hogy a ballada és a történeti mii között 
szoros kapcsolat, egyezés van. Így a ballada 1—3. versszaka feltűnően egyezik 
az életrajz 193—195. lapjain található leírás kifejezéseivel, ami magában is 
fontos, de kétségtelen bizonyságú a gondolatmenet azonossága, mellyel a ma-
gyar serénységet dicsőíti mindkét mű. A 4—6. versszak Bottyán élete 132. ч  

lapjára utal. Az 5. versszakban találjuk a diadal szót, melyet Riedl nyelvújí-
tási szónak t a r to t t , azonban Simái ödön k imuta t ta , hogy már 1750-ben — 
ami ugyan már nem kuruckor — előfordul. Csak az a különös, hogy ugyanaz 
a jelzője a balladában, mint Thaly történeti művében: megverte szép diadallal 
(Bottyán élete, 136. I.)9 Feltűnő a 8. versszak földrajzi neveinek felsorolásá-
ban a sorrend azonossága, az életrajz 458—459. lapján található sorrenddel. 
Eredetinek, s 1710 bői eredőnek tételezve fel a balladát, szinte lehetetlen ma-
gyarázatot találni az egyezésekre, de kezünkbe adja a megfejtés kulcsát maga 
Thaly, aki — mint írja a balladához adot t tájékozásban (Ad. II . 282. 1.) — 
1868-ban másolta le, így 1865-ben megjelent történeti művének önmagára tett 
hatása világos és megmagyarázható. Újvári Gyula. 

Szenieleky Kornél. 

Neve fogalom odalent délen. Ósziváci sírjához halála évfordulóin — 
Szent Istvánkor — minden esztendőben elzarándokoltak, és elzarándokolnak 
a bácskai és bánáti írók erőt merítem, h i te t és irányt. Szívesen hasonlítják 
Kazinczyhoz. Abban is egyek, hogy működésük a maradandóbb, nem írói 
munkásságuk. Çedig Szenteleky szívesebben le t t volna csak-szépíró, mint zászló. 
De sorsa az iránymutatók, az ébresztők, a közönyösség jégkérgét töregetők 
közé hívta, vágyait, álmait verseibe rejtette és regényébe: az Isola Bellába.* 

* 

Regénye keletkezését nyomon kísérhetjük Leveleiben. 1929. márc. 19-én 
útrakel Taorminába. Pár hetet tölt itt . Május közepén már érlelődik benne 
a terv: megírni emlékeit. „Az impressziók még élnek, féltve őrzöm őket, hiszen 
más kincsem úgy sincsen. Az emlékek azont>an sápadnak, hervadnak s én 
megint csak nagy szegénységben maradok. Oly messze s oly bizonytalan az 
ú j Isola Bella, a holnap szigete, amelyen ismét megpihenhetek és varázsos 

0 V. ö. még: Miénk а diadal — Zeng hálariadal, Thaly: Kurucvilág. 45. 1. 
* Szenteleky Kornél Müvei hat kötetben: Isola Bella (regény); Holnap-

holnapután (elbeszélések); Krónikák (cikkei); Űlitarisznya (útleírások); Ugar-
t'irés (tanulmányok); Ügy fáj az élet (elbeszélések). Az 1941-iki könyvnapra 
jelent meg Herceg János saj tó alá rendezésében és kiserő tanulmányaival 
(egyes kötetekben). Herceg tömör írásai Szenteleky hagyatékának gondos 
sáfár já t árulják el, szempontjai a kiadásra nézve helytállók, megállapításai 
irodalomtörténeti érzékre vallanak. De éppen irodalomtörténeti szempontból 
szívesen olvastuk volna az egyes Szenteteky-írások mellett pontos lelőhelyét, 
megjelenési idejét mindenütt, és egy-két szavas jegyzetet. A kiadás nem öleli 
fel Szenteleky minden müvét, így verseinek közlését is kénytelen volt Herceg 
mellőzni a kiadási nehézségek miatt, jóllehet eredetileg ez is tervbevétetett. 
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napokat, heteket élhetek, ezért ma még visszafordulok, az emlékek herbáriumát 
rakosgatom, csinosítom, rendezgetem az illatokat, mosolyokat, kósza, foszlós, 
meleg mondatokat. Szeretném megírni ezt a káprázatos Isola Be l l á t . . . " 
Június elején már készül is „sok kedvvel, hittel, áhítat tal" „az éjtszaka csen-
des, békakuruttyolós óráit" lopva el. „Nagyon szépre szeretném csinálni ezt 
az írást." Sokat töröl, folyton gyomlálgat kéziratában. Még be sincs fejezve, 
máris kezdi folytatásos közlését a Vajdasági Írásban. Kéziratának kúszasága, 
az idő sürgetése arra kényszeríti, hogy személyesen utazgasson fel Szabad-
kára ószivácról gépbe diktálni a következő folytatást. Szándéka, hogy a 
folytatásokat más tördeléssel könyvalakban i t t adja ki, kútbaesik. Decemberre 
már „komoly eltökélt a vágy", hogy pesti kiadóhoz fordul. Fekete Lajos 
azonban hiába házal a kézirattal Budapesten. A visszautasítás fájdalma ismét. 
íeLzakítja lelkében a vágyat Szicília után. Menekülni szeretne „a csúf, kar-
colós, keserű" hétköznapokból, hisz „Taorminában már nyílnak a rózsák . . . " 
— Kuncz Aladárhoz fordul a pesti kudarc után, és vállalja 300 példány eladá-
sát szűkebb hazájában, „a tespedt, szenvtelen és szívtelen lapályon", „kopár 
fák és még kopárabb lelkek között". Végre 1931-ben az Erdélyi Helikon égisze 
alat t napvilágot lát álmainak könyve: az Isola Bella. Homlokára Dante sza-
vait tűzi: „E végzés, testvér, fátyolba fonódott — oly lélek szeme előtt, 

mely tüzében — szent szerelemnek nem acélozódott" (Par. VII. 58.). 

* 

Szabó Szabolcs, alföldi magyar író, a „lapos síkok", „nyiszlett akácok" 
és „bámuló barmok" közül szabadságát eltölteni Taorminába menekül. A Rosa-
penzióban nemzetközi társaság gyűl egybe. Szabolcs ismeretségei közül még 
Lucieá sem ivódik lelkébe, aki pedig Párizst hozza el számára könnyű, odaadó 
szerelmével. A magyar írónak a legnagyobb élményt Inge Höven, a dán szár-
mazású kommunista nő jelenti. Lassan komoly, mély szerelem szövődik kette-
jük közt. A döntő fordulat : Isola Bella. Kis sziget ez, szemben a fürdővel. 
A dagály elvágja a szárazföldtől Ingével és Szabolccsal együtt , akik e szi-
geten találnak egymásra végleg. Lelkileg is. Isola Bella jelkép lesz, és a regény 
címét adja, Inge, ez a férfias nő, teljesen a magyar író kezébe teszi le sorsát. 
Szabolcs habozik. Fél, hogy Inge örökre egyedül marad a lapos síkon a kicsi-
nyes emberek és a lomha, szürke napok között , „melyek üres tarsollyal, szenv-
telen arccal kullognak a temítő felé". Elválnak. Szabolcs elutazik. Mihelyt 
azonban megtudja, hogy Inge anya lesz, rohan érte: hazaviszi. E madáchi 
fordulattal „indult el két összesimult lélek az új élet és az ú j tökéletesebb 
ember felé". 

* 

Isola Bella nem más, mint menekülés az otthon fájó problémáiból, az 
otthon fojtó légköréből. Szenteleky álma. Ezért tiszta l íra: a szép sziget, 
„élete legszebb szigete", az antik mítosz „boldogok-szigete", ahová álmaival 
elszökhet. Ez romantikus jegye. (Szenteleky mindig hangoztatta a couleur 
locala szükségességét a délvidéki irodalom létjogosultságához. Mintha magát 
mentegetné egyik írásában, amikor kimondja: a couleur locale hiánya is lehet 
helyi szín. Ilyen értelemben az Isola Bellában is megkapjuk Bácskát: nega-
tíve.) De romantikus azért is, mert szükségét érzi, hogy saját magáról beszél-
jen. Szabó Szabolcs mögött Szentelekyt érezzük, a poros kis bácskai falu író-
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orvosát. A taorminai ú t is, mint láttuk, való. Egy berlini egyetemi tanár 
özvegye volt útitársa, akit magával vitt Ószivácra is, és aki Szenteleky ked-
véért meg is tanult magyarul. Inge Höyen is éppen magyarul tanul, mikor 
Szabolcs visszamegy érte. Saját különlegességeit ruházza rá Szenteleky Kornél 
Szabó Szabolcsra. Szabolcs is zongorázik, ő is európai műveltségű, Párizs 
rajongója. Finom lélek. Érzelmi élete uralkodik egész lelkiségén, őszintén tud 
lelkesedni, de hamar csügged, vágyakban éli ki igazi életét, szeméből néha 
mély szomorúságót lehet kiolvasni. Szereti az őszt, a ferde, fáradt napsugarat, 
a vöröslő fákat és a szelíd, sima víztükröt. 

í 
* 

„Én nagyon komolyan hiszek abban, hogy az emberben a szeretet az 
egyedüli mozgató energia" — mondja Szabolcs. — „Mégis csak ez az egyedüli, 
ami megmarad túl ia harcon, az életen, mégis csak a szeretet mozgatja a 
Napot és a többi csillagokat" — írja Szenteleky halála előtt ha t héttel 
Cziráky Imrének. Az Isola Bella a humanista, az emberszerető, az idealista 
lélek vetülete. Erősen világnézeti színezetű. Ez t a világnézetet Szenteleky 
kisebbségi helyzete határozza meg. Szerb megszállás alatt élt, másodrendű 
polgár lett saját hazájában. Lelke mélyén a sovinizmust okolja lealacsonyító 
helyzetéért. Leveleiből tudjuk, mennyit szenvedett egyes hivatalnokok túl-
kapásai, nemzeti türelmetlensége miatt. Keres tehát magának egy modus-
vivendi-t, egy világot, ahonnan mindaz kiküs'zöböltetik, ami bántja, és útlevél-
megtagadással országhatárt áhít eléje, mikor beteg tüdejét naposabb tájakon 
akarja gyógyíttatni. így jut el lélekben az általános emberihez, és egy képzelt 
ideálvilághoz, amelyben „mellékes lenne. . . az is, milyen államban él az ember". 
A fanatizmusnak nincs helye ebben a világban, ezért kap oldalvágást a pap-
ság, a fasizmus. — Egy francia írta nőismerősének : Ön azt mondja, nem 
rzeret, és levele négy oldal, sűrűn teleírva. így árulja el magát Szenteleky is. 
(Különben is működése, levelei — főleg élete utolsó szakaszában — erős 
magyar érzésről tanúskodnak.) Az Isola Bellában lépten-nyomon előlép a.„nem-
zeti" problémája. Pozitíve is. Európa összes világnézeti problémáját bele-
sűríti könyvébe. Milyen melegen ír a flamand nemzeti törekvésekről, a fla-
mand dalról! Ingének is sokat beszél „fajáról, a magyarok árvaságáról, testvér-
nélküliségéről". Siracusában pedig magyar nótákat játszik neki: népdalokat. 
Alkalmat kíván nyújtani Ingének, hogy megismerje a magyar lelket. „Vájjon 
van-e még egy nép, amely annyit panaszkodik dalaiban az egyedüllétről, az 
árvaságról . . . Egyedül, testvértelenül búsulunk, iszunk, nótázunk, délibábot 

nézünk, csillagokat ámulunk és pusztulunk Európa közepén." 

* 

Az Isola Bella nem a legjobb műve Szentelekynek, de talán a legkifeje-
zőbb, levelein kívül belőle lép elénk leginkább Szenteleky az ember. Ezért fog-
lalkoztunk vele bővebben, egyéb írásainak fejtegetését, az író és irodalom-
szervező bemutatását má£ alkalomra tar tva kedves kötelességünknek. 

Elhullt ő is — immár tizenkét éve — mint ahogyan „lassan elhullunk 
mindannyian ezen a tájon, de hullásunk nem marad céltalan és terméketlen". 
Bármit hozzon is a jövő, a délvidéki írók már nem fognak talajtalanul bolyon-
gani, van már társtalanságuknak társa, törekvéseiknek összefogója és irányí-
tója. A Sztankovicsból lett Szenteleky, akiben anyai ágon a Kisfaludyak vére 
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buzgott, mint egykor Damjanich, nem pravoszláv paptól várta az utolsó 
vigaszt: utolsó napjaiban a római katolikus vallásra té r t át , hogy úgy „hull-
jon el", ahogyan a magyarok szoktak „ezen a tájon". Zimándi Pius. 

Hatvany Lajos széljegyzetei a „Vér és Arany" m Argóján. 
Néhai professzorom, Angyal Dávid könyvtára őrzi a Vér és Arany első 

kiadásának (1908, Franklin) egy érdekes, Hatvany La jos széljegyzeteivel el-
l á to t t példányát. Érdekes, mert arról tanúskodik, hogy miképen l á t t a az író-
kor társ Ady romantikus korszakát, költői jelentőségét és szerepét, de jellemző 
Ady fogadtatására is. Nem lehet teljes pontossággal megállapítáni, hogy a 
könyvet Hatvany mikor adta Angyal Dávidnak, de kétségtelen, azért, hogy 
meggyőzze őt Ady költői újszerűségéről, — gondolom, még Gyulai Pá l élt s 
így az ő figyelme ford í tha t ta Angyal Dávid érdeklődését is az „újhangti" 
poéta felé.1 

De beszéljenek a dokumentumszerű feljegyzések: 

Párisban járt az ősz. 
„F . . . rőzsedalok 
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak 
arról, hogy meghalok." 
A keletkező, a köl tő lelkében fel-felvillanó dalt nem lehet jobban meg-

nevezni, mint így, hogy rőzsedal, az ember szinte lá t ja felszikrázó fényét, a 
kihunyását, — míg végre fellobog. 

A kifejezhetetlen világos kifejezése. 
Ki nem érezte az ősz első rezzenését merő nyárban? Ki fejezte ki valaha? 

Sőt ki hitte, hogy ez impressziót meg lehet ragadni? 

A percek aratója. 
Milyen óriási az első két strófa. 
Berzsenyi pátosza — az ő kellemetlen tudományoskodása nélkül, örülök 

a „fene bánja" költői 'rehabilitációjának. I t t minden egyéb gyönge lett volna, 
ez az egyetlen kifejező szó. Valósággal ünnepélyes lesz, ez a triviális szólás. 
A harmadik strófa is kitűnő. 

Elillant évek szőlőhegyén. 
Hatalmas! 

A halál rokona. . 
Gyönyörű! 
Spleen! de mindenkinek volt már ilyen spleenje, s milyen finom, hogy 

gyászlistájába beveszi a fölébredőket, akik az életre ébrednek álmaikból. Ily 
melodikus, ily gondos vers nincs az egész kötetben. Mikor a Vasárnapi Ujság-

1 Abban az időben történhetett , amikor Gyulai egy alkalommal azt mon-
dotta Adynak: „Ha még egyszer olyan verset ír, mint ,Ên a halál rokona 
vagyok', szívesen közlöm a Budapesti Szemlében". Ez a vers — A halál 
rokona — éppen a Vér és Aranyban jelent- meg. Ld. Kardeván Károly: 
A vöradiak s Ady egy estje Váradon. Ady-Múzeum. II . köt. Bp„ [1925.] 84. 1. — 
V. ö. még Hatvany Lajos: Gyulai Pál estéje. Bp., 1911., Nyugat. 84 1. (Nyugat 
Könyvtár, 9.) 
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ban1 megjelent, azt hittem, hogy ennél jobb nem lesz a kötetben s íme kiderül, 
hogy van ilyen tíz is. Pedig egy is elég, hogy költőt igazoljon. 

Menekülj, menekülj innen. 
Ady emlékében a „ballada" csak a Beöthy—Greguss-gyüjtemény iskolai 

viziójáva] kapcsolatos. Számára Arany nem is élt. Legfölebb ha azt tudja, 
hogy Kiss József írt balladákat. Ezért a mult jellemvonását abban látja, hogy 
dacos Hunnia balladát akar. Ballada az ő nyelvében egyértékű sok szinoni-
mával: maradi, pedáns, tanári, művészietlen költészet. Vargha Gyula poézisa 
s egyéb ilyes. Nyolc évi gimnáziumi tanításnak ez az eredménye. Jellemző! 

Hepehupás, vén Szilágyban. 
Az első versszak 4—5. sorát: 

Paraszt zsályaként aludt el 
S bús krizantém-fürttel ébredt 

irónnal aláhúzta s a margóra írta: gyönyörű! 
Fölszállott a páva. 
Kultúrprogram népdalformában! Milyen sikerült! 
Egy csúf rontás. 
Mennyiro Petőfi és Csokonay (sic!) f a j t á j a ez az Ady. 
Szent Margit legendája. 
Milyen diszkrét, mily finom olykor ez a titánkodó legény. Ez tán a leg-

artisztikusabb vers! 
Párizs, az én Bakonyom. 
A magyar ember képzete Párizsról mennyire megvan a kifejező címben. 

Neki ez a város: a sűrű, a zúgás, a rejtek. Bizonyára sohse volt a Louvre-ban. 
Jó csönd-herceg előtt. 
Az éjféli erdő félelmetessége egészen benne van! 
Sötét vizek partján. 
Az 5. és 8. versszak irónnal aláhúzva. 
Ilyet sohsem éreztem — nékem antipatikus az ember, ki ilyet érez — 

s megrendít ez az antipatikus ember, ha érzését kifejezi. Ily keresetlenül, ily 
hatalmasan. „ H á r f á m a t . . . " stb. ez a két sor a legnagyobb mérés és a leg-
nagyobb egyszerűség. Ilyet jó perceiben Verlaine talált néha. 

A nyári délutánok. 
Szép impresszionista plein-air, mely azután elromlik. 
Az alvó csók-palota. 
A kötet legjobb darabjai közé tartozik. Minden férfi ismeri ezt- a hallu-

cinációt. Csodavers! 
Sírás az Élet-fa alatt. 
Az 1. versszak első két sora és a 4. versszak első két sora tollal alá-

húzva. 
A legszebb magyar versek egyike — valóságos zsoltár! Verlaine Sanglots 

longs-ja és le ciel est par dessus le toit-ja mellé állítható! 
Havasok és Riviéra. 
Be szép! 

1 1907 nov. 3. 
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Egyedül a tengerrel. 
Csomó triviális szerelmi versmotívum: hotelszoba, pamlag, parfüm, virág. 

Bárki más vulgaritásba merül. Ady se tire d'affaire. I t t egy inverzió ereje 
menti meg, a versmérték suhogása, aztán a Pharos, a szép görög szó zomán-
coz be egy s o r . . . végül jő a mindent bekoronázó, szinte tengorhullámokkal 
csapdosó: Dalol a tenger és dalol a mult! 

Az Értől az Óceánig. 
Petőfi nagy öntudata ez! Közli: Kozocsa Sándor.' 

Hírek. 
Apor-kódex. A Codices Ilungarici sorozat második kötetét, az Apor-kódex 

hasonmását bevezetéssel ellátva Szabó Dénes rendezte sajtó alá az Erdélyi 
Tudományos Intézet kiadásában. A kódex nevét tulajdonosa, az Apor-család 
után kapta, innen jutott a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba. 
A kódexet a Margitszigeten premontrei apácák írták. 

Magyar Századok. A magyar próza kiemelkedő alkotásait magábafoglaló, 
Tolnai Gábor szerkesztésében megjelenő sorozat újabb kötetei: Pázmány 
Péter munkái (Sík Sándor); Érzelem és okosság. [A, magyar próza a felvilá-
gosodás korában] (Baróti Dezső); Jósika Miklós báró: Az első lépés veszélyei 
(Kozocsa Sándor). Érdeklődéssel várjuk a sorozatot befejező köteteket. 

Ismeretlen misztérium és passió Temesvári Pelbárt beszédeiben. A vé-
letlen körülmények összetalálkozása jelentöß drámai emlékekkel gyarapította a 
középkori magyar irodalmat. Az elmúlt év karácsonyára a budapesti piarista-
rend teológus növendékei előadásra alkalmas liturgikus drámát kerestek, 
miután két évvel ezelőtt hasonló alkalommal a Hartvik-kódexben talál t Stellát 
adták elő. Kérésükre Szentgyörgyi András teológus, aki egyháztörténeti szem-
pontból foglalkozik Temesvári Pelbárttal, a Stellariummk egy szép helyét vá-
lasztotta ki. Az előadás előkészítését vállaló növendék, Kardos Tiborhoz for-
dult, aki az előadandó szövegrészt nemcsak alkalmasnak találta erre a célra, 
de benne a késő-középkori ciklikus misztériumdráma egy önálló részét ismerte 
fel. Szentgyörgyi András erre a maga részéről vállalta a szövegrész újrakiadá-
sát, valamint fordítását, Kardos Tibor pedig az azonosítás munkáját. Ez 
utóbbi feladat megoldása közben a Sermones de sanctisban tizennégy passió-
jelenetet talál t még. Annyi megállapítást nyert máris, hogy mindkét esetben a 
késő-középkori drámairodalomnak egy olyan ágáról van szó, mely a prédikációt 
drámai jelenetek előadásával kapceolta össze ós Olaszországban volt elter-
jedve. Mind a bevezető tanulmány, mind a szövegek és fordításuk rövidesen 
megjelenik a Magyarságtudomány folyóiratban. Amíg újabb emlékek elő 
nem kerülnek, ezek a szövegek a leghosszabb középkori latinnyelvű drámáink. 
Érdekes, hogy Horváth Cyrill, a Stelláriumban felismert misztériumról azt tar-
totta, hogy a mű legszebb része, mely „úgy h a t ránk, mint valami drámai köl-
temény". Megjegyzését azonban nem fűzte tovább és teljesen feledésbe ment. 

A 3—4. szám 1945 nyarán jelent meg. 

Felelős szerkesztő és kiadó: Kozocsa Sándor, Budapest, VIII., Rákóczi-út 19. 
45.399. — Egyetemi Nyomda, Budapest, 1945. (F.: Thiering Richárd.) 
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Kocsis Lénárd. — Korompay Bertalan. — Korpás Ferenc. — 
Kömives Kolos. — Kristóf György. — Kür t i Menyhért. — Lám 
Frigyes. — Lengyel Miklós. — Madzsar Imre. — Makay Gusztáv. 
— Marczinkó Ferenc. — Melich János. — Merényi Oszkár. — 
Mitrovics Gyula. — Mixics Lajos. — Nagy Sándor. — Nedeczey 
Jenő. — Pais Dezső. — Pap Károly. — Pitroff Pál. — Prónai 
Lajos. — Sándor István. — Solt Andor. — Solymossy Sándor. — 
Staud Géza. — Szabó Richard. — Szemkő Aladár. — Szira Béla. 
— Szomolányi József. — Thienemann Tivadar. — Timár Kál-
mán. — Vajthó László. — Vargha Dámján. — Varjas Béla. — 
Ványi Ferenc. — Várdai Béla. — Várkonyi Nándor. — Vikár 
Béla. — Voinovich Géza. — Zolnai Béla. — Zsigmond Ferenc. 



IRODALOMTÖRTÉNET. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirat?., az Iro-

dalomtörténet, beható tájékozást nyújt a magyar irodalom és 
irodalomtörténet haladásának minden fontosabb mozzanatáról. 
Ara egy évre 8 pengő. Iskolák, könyvtárak, társaskörök és 
könyvkereskedők számára az előfizetés 16 pengő. Külföldi meg-
rendelés egy évre 16 pengő. 

A jelzett összegek a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
pénztárosának, Begényi Sándornak küldendők be postautalvá-
nyon (Budapest VU, Barosay-u. 5), vagy a Magyar Irodalom-
történeti Társaság 30.309. számú postatakarékpénztár! csekk-
számlájára fizetendők be. 

A társasági ügyeket Brisits Frigyes titkár intézi (Buda-
pest XI, Ibrahim-utca 14). 

Az ismertetésre szánt könyvek és folyóiratok Kozocsa Sán-
dor szerkesztő címére küldendők (Budapest VH3, Rákóczi út 19). 

A folyóirat szétküldésére vonatkozó kérelmek és panaszok 
Begényi Sándor pénztárosnál jelentendők. (Bp. VII, Barcsay-
utca 5.) 

Az Irodalomtörténet Füzetei. 
Szerkeszti: Kozocsa Sándor. 

1. Fábián István: Az irodalom történetírás módszereiről.. 2'— 
2. Varjas Béla: Ferenczfi Lőrinc és az első Balassa-kiadás 2'— 
3. Lovass Gyula: Török Gyula 2"— 
4. Dezsényi Béla: Kovacsóczy Mihály és az első magyar 

napilap terve 2-— 
5. Brisits Frigyes: Babits Mihály 2'— 
6. Alszeghy Zsolt: Nemzetietlen-e irodalmunknak ú. n. 

„nemzetietlen kora"? 2'— 
7. Agárdi László: Bartóky József az elbeszélő 2 — 
8. Birkás Géza: Az ember tragédiája és a franciák 2'— 
9. Pap Károly: Adalékok a Debreceni Csokonai Kör tör-

ténetéhez • . . . . 2"— 
10. Cs. Gárdonyi Klára: Farsangi játék a X V i l l . századból 2 — 
11. Török Pál: Űj vonások Eötvös József báró arcképén 2"— 
12. Szemző Piroska: Petőfi Sándor követjelöltségének egy-

korú hazai sajtója 2'— 
13. Sík Sándor: A magyar romantika kérdése 2-— 
14. Akzeghy Zsolt: Faludi Nemes emberének rokonai 2'— 
15. Gáldi László: „Ludas Matyi" ronián átdolgozása 2 — 
16. Brisits Frigyes: Czinke Ferenc eeryetemi tanári kineve-

zésének története 4"— 
A füzetek a szerkesztőségben kaphatók! 

Felelős szerkesztő és kiadó: Kozocsa Sándor, Budapest VIII , Rákóczi-út 19. 
45.399.— Egyetemi Nyomda. Budapest 1945. (F.: Thiering Richárd.) 


