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vonással való megrajzolása különö-
sen sikerül neki. Nem a régi iroda-
lomnak pepecselő színfelrakásával 
dolgozik, hanem csak a jellemzeteset 
nagyobb színfoltokba sűrítő ecset-
kezeléssel. S érdekes, hogy ez a nagy 
humorista kivált a természet méla-
bújának ábrázolását érti; egy-egy 
ilyen lapja az orosz elbeszélőkkel 
versenyez. 

Regényíróval és novellistával 
szemben természetszerűleg felvető-
dik az a kérdés is, hogy minő az 
emberábrázoló művészete. Rákosi 
Viktor nem rajzolt differenciált lel-
keket. Alakjai kedvesen egyrétűek, 
de egy-egy vonásuk igazi életszerű-
séggel van lekapva, s kitünően ki-
emelve az, ami rája a legjellem-
zőbb. Humoreszkjeiben ez a váz-
latos ábrázolás természetszerűleg és 
helyesen a karikatúra túlzásáig 
megy, de bírja ő a komolyabb fajtát 
is. Az Elnémult harangokban egy-
két epizód-alak bemutatása ki-
tünő: így Puskás Gábornak, ennek 
a műveletlen, de jószívű, mindenért 
ami magyar, rajongó, az idegen kul-
túrát megvető, alapjában közönséges 
léleknek rajza a magyar tár-
sadalomnak egy eredeti típusával 
gazdagította regényirodalmunk arc-
képcsarnokát. 

Ami kedélyét illeti, az emberi ér-
zelmeknek vígabb formái közül ki-
vált a torzra hajló komikum van 
hatalmában. Egy-egy embertípus-
nak, egy-egy intézménynek, egy-egy 
társadalmi osztálynak, vagy elter-
jedtebb ferdeségnek villámgyors 
észrevevője és még gyorsabb torzba 
túlzója. Ezzel a gaminszerű tekintet-
tel együtt jár tréfáinak és ötleteinek 
könnyedsége. Mélyre nem igen hasí-
tanak ezek az elmésségek, kénysze-
redettek is akadnak köztük, de min-
dig kacagtatok. Különösen azzal lep-
nek meg bennünket, hogy kapcsola-
tot teremtenek olyan távoleső em-
beri megnyilatkozások között, amik-
nek már puszta egymás mellé helye-
zése is ellenállhatatlanul mulattat. 
Szójátékai és a víg helyzetek között 
alkalmazott komoly idézetei is abból 
a képességéből fakadnak, hogy a 
hangulatilag legszéjjelebb eső ele-
meket frappáns furcsaságokká tudja 
összefűzni. 

Sipulusz nem lett volna igazán 
Sipulusz, ha a maga haláláról is 
nem tett volna egy-két ötletes meg-
jegyzést. Egyik humoreszkjében (Az 

én pártfogóm) elmondja, hogy az 
ezüstforintosokkal szellemet idéző 
spiritiszták a pesti szalonok mulat-
tatására alkalmasint gyakran meg 
fogják őt zavarni halhatatlanságá-
nak élvezetében. A nagy humoristá-
nak ebben igaza volt: ezüstforinto-
sokhoz ugyan a mai viszonyok kö-
zött nem igen nyúlhatunk, de a 
magyar közönség, ha kacagni akar, 
bizonyosan sokszor fog még Sipu-
lusznak derült és ötletes szelleméhez 
folyamodni. 

- b s -

Magyar Elektra és más felfede-
zések. Februári számunkban ismer-
tettük azt az ómagyar Mária-siral-
mat, melyet szerencsés kezek nem 
sokkal előbb fedzetek föl, s mely-
ben eleddig legrégibb verses emlé-
künket tisztelhetjük. Sejtettük, hogy 
e nagy horderejű felfedezés erősen 
ösztönözni fog további kutatásokra, 
s reményünkben nem is csalatkoz-
tunk. 

Október 8-án, az Akadémia I. osz-
tályának ülésén Ferenczi Zoltán, az 
egyetemi könyvtár tudós igazga-
tója, Petőfi életrajz-írója, tett jelen-
tést egy igen örvendetes leletről. 
Krüger Hermann, a gothai tarto-
mányi könyvtár igazgatója, néhány 
hónappal ezelőtt talált az említett 
könyvtárban egy magyarnyelvű 
nyomtatványt, melyre vonatkozólag 
kérdést intézett Ferenczi Zoltánhoz. 
Ferenczi természetesen azonnal fel-
ismerte, hogy régi irodalmunknak 
egy nagyon fontos emléke forog szó-
ban, elkérette a becses nyomtat-
ványt, áttanulmányozta, s bemu-
tatta az Akadémia említett ülésén. 

Az ily szerencsés véletlen folytán 
előkerült nyomtatvány létezéséről 
eddig is volt tudomásunk. Bessenyei 
György említi u. i. Holmi (1779) c. 
munkájában, hogy megfordult kezé-
ben Bornemisza Péter, XVI. század-
beli prédikátornak Elektra című, 
Sophoklesből fordított tragédiája, s 
közöl is belőle mutatóba némi jelen-
téktelen részletet. Ezóta senki sem 
tudott meg többet e darabról, a 
nyomtatványnak teljesen nyoma 
veszett, egyetlen példánya sem ke-
rült elő többé. Nos, ez a tragédia 
került most meg a gothai könyvtár-
ból, egy teljesen ép példányban, 
ráadásul még oly bejegyzésekkel, 
melyek Bornemisza életrajzi adatait 
szaporítják. 



886 
Címe, mai helyesírásra áttéve, ez: 

Tragédia magyar nyelven, az So-
phokles Elektrájából nagyobb részre 
fordíttatott, és az kereszténeknek 
erkőcsöknek jobbításokra, például, 
szépen, játéknak módja szerint ren-
deltetett Pesti Bornemisza Péter 
deák által. 1558. (Bécsben.) 

A tragédiát egy ajánló levél előzi 
meg (Perneszics Györgyhöz), mely-
ben elmondja Bornemisza, hogy őt 
a bécsi magyar tanulók kérték fel 
egy „játék" — bizonyára „iskolai 
dráma" — írására, neki azonban 
nem lévén abban gyakorlata, jobb-
nak látta lefordítani számukra So-
phokles Elektráját; de nem puszta 
fordítást adott benne, hanem toldott 
is bele, módosított is rajta, hogy az 
erkölcsök javítására még használa-
tosabbá tegye. A darab végéhez füg-
gesztett deáknyelvű értekezésében 
pedig azt is céljául vallja, hogy te-
hetsége szerint hozzájáruljon — a 
fényes görög példakép nyomán — a 
magyar nyelv pallérozásához, ami 
— mint mondja — nemigen régóta 
van még folyamatban. 

Amily természetesen illeszkedik 
bele oktató célzatával a régi magyar 
irodalom általános képébe e mű, 
oly figyelmet érdemel a nyelvműve-
lést illető tudatossága, amire nézve 
e korból még nem sok adat van. 

A tragédia egyébként prózában 
van írva, s valóban nem hű fordí-
tása görög eredetijének; a cselek-
vény menetét, némely részletek sor-
rendjét szabadon megváltoztatja, új 
személyt is iktat bele, s általában 
az iskolai drámák szokásos típusá-
hoz idomítja a híres görög tragé-
diát. 

Bornemiszának görög tanára 
Bécsben egy nagyhírű humanista 
és jogtudós: Tanner György volt, 
aki görög kéziratokért csaknem az 
egész nyugatot, s Itáliát is beutazta: 
hosszabb időt töltött Páduában is, 
hol — mint tudjuk — Bornemisza is 
megfordult. Nem lehetetlen tehát, 
hogy ismeretségük korábbi keletű 
Bornemisza bécsi tartózkodásánál. 
A tragédiának az a példánya, me-
lyet Ferenczi Zoltán szerencsés volt 
bemutathatni, úgy látszik, e Tanner 
György tulajdona volt: az írt u. i. 
a könyvbe némely jegyzeteket, — 
egyebek közt azt, hogy Bor-
nemisza 1559 augusztus 28-án távo-
zott el Bécsből. 

Bornemisza Péter Elektrája azon 

ritka magyar irodalmi művek egyi-
ke, melyek nem a latin, hanem a 
görög antikvitással vannak érint-
kezésben. Becses emléke annak a 
humanista áramlatnak, mely a re-
naissance idején Európaszerte előbb 
egy új-latin irodalmat teremtett, 
később azonban beoltotta a maga 
profán, szépirodalmi kultúráját a 
nemzeti nyelvű irodalmakba is. A ma-
gyarnyelvű humanista költészetnek 
nálunk legjelentékenyebb, valóság-
gal kezdeményező értékű képviselője 
Balassa Bálint, az évszázados vissz-
hangot felverő, első nagy magyar 
költő. Aki tudja, hogy Balassa Bá-
lint apjának udvari papja, s egy-
szersmind a serdülő nagy költőnek 
nevelője Bornemisza Péter volt: az 
legott egy fontos láncszemet ismer 
fel a magyar Elektrában, s világo-
sabban látja azt, amit eddig is sej-
tett, hogy t. i. abban a folyamatban, 
mely a Mátyás-korabeli idegen-
nyelvű humanizmustól Balassa Bá-
lintig vezet, fontos közvetítő szerep 
jutott Bornemisza Péternek. Bor-
nemisza 1535-től 1585-ig élt, Balassa 
Bálint tizenhat évvel később szüle-
tett, s kilenc évvel élte túl nevelőjét. 

Időrendileg is előkelő helyre jut 
„az Sophokles Elektrája" a magyar 
dráma történetében. Nem előzi meg 
más, csak a Sándor-kódexbeli Hrot-
suitha-fordítás, meg Sztárai Mihály 
töredékműve, a „Papok házassága" 
(1550); Sztárai másik darabja u. i., 
a szintén hitvitázó jellegű „Igaz 
papság tüköre" már 1559-ből való. 
Eddigi tudomásunk szerint „Balassi 
Menyhért árultatása", meg a Ba-
lassa Bálintnak tulajdonított „Cre-
dulus és Julia" voltak első világi 
jellegű drámáink: az időrendi első-
ség e téren most már a magyar 
Elektrát illeti. 

* * * 

Alig egy héttel Ferenci Zoltán 
jelentése után a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság ülésén része-
sültünk újabb meglepetésben, októ-
ber 16-án. Ezúttal Jakubovich Emil 
— kinek már az ómagyar Mária-
siralom korának, sőt szövegének 
tisztázásában is jelentékeny része 
volt — számolt be bécsi levéltári 
kutatásainak eredményéről. Öt, Fógl 
Józseffel együtt, a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter küldte ki a 
bécsi „udvari levéltárba" magyar 
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érdekű anyag gyűjtése céljából. A 
bőséges forrást csak kisebb részében 
vizsgálhatták át, mégis figyelemre-
méltó eredményről számolhatott be, 
mely nyomtatás előtti nyelvemlé-
keink számát örvendetesen gyara-
pítja. Futólagosan felsorolva, a kö-
vetkező nyelvemlékek kerültek a 
levéltári kirándulás folytán nap-
világra: 

a nagyváradi püspökségnek egy 
tizedlajstroma a XIII. század végé-
ről, mely eddig sem volt ugyan egé-
szen ismeretlen, de gazdag anyaga 
— több száz helynév, s az illető he-
lyek birtokosainak neve — csak 
most válik hozzáférhetővé a nyelv-
tudománynak; 

XIII. századvégi magyar bejegy-
zések bizonyos latin kódexekben; 

egy 1374-i kódex magyar glosszái; 
egy szótárszerű nyelvemlék az 

1418—1422 közötti évekből; egy ma-
gyarul tanuló idegennek a jegyzetei 
ezek, ki maga számára összeírja a 
gyakorlati életben legszükségesebb 
magyar szavakat és kérdéseket; fel-
tűnő nagy helyet foglalnak le e gya-
korlati célú szójegyzékben az obsz-
cén szavak és káromkodások — ami 
igen sajnálatos világot vet ugyan 
bizonyos magyar specialitások nagy 
multjára, de a nyelvtörténet szá-
mára mégis kiváló csemege, mert az 
adatoknak ebben a fogalomkörben 
párját ritkító bőségével szolgál; 

bizonyos „Esztergomi glosszák" 
1463-ból; 

végül — néhány apróságot mel-
lőzve — Várday Aladár levele Vár-
day Miklós bodrogi főispánhoz a 
XV. század végéről, mely eleddig a 
legrégibb magyar nissilis levélnek 
számít. 

* 

Örömmel adunk hírt ez újabb le-
letekről. Multunk ismerete gyarap-
szik általuk. 

Úgy tudjuk, Bornemisza Elek-
trája teljes szövegében meg fog je-
lenni az Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek legközelebbi számában, az 
utóbb említett nyelvemlékeket pedig 
vagy a Magyar Nyelvben, vagy a 
Nyelvtudományi Közleményekben 
teszi közzé Jakubovich Emil. 

Kezdünk reményleni, kezdünk még 
többet: nagyon sokat várni. S vajjon 
bele kell-e törődnünk abba, hogy a 
híres Halotti Beszéd mindörökre a 
„ne tovább!" tilalmát jelentse nyelv-
régiségeink búvárai számára? Higy-

gyük, hogy e „tiszteletes régiség" is 
átadja még „legrégibb" jelzőjét egy 
szerencsésen fölfedezendő, még ré-
gibb szövegnek! M. N. 

Színházi szemle. A Nemzeti Szín-
háznak a meginduló évadban első 
újdonsága, Gogolynak Vőlegénye, 
sajnosan megbukott. Annál nagyobb 
sikereket ér el a színház Shakespeare 
darabjainak felújításával. Ez elő-
adásoknak ötletes rendezéséről és a 
shakespeare-i színpadot megközelítő 
színpad-beállításáról a Napkelet ha-
sábjain már többször esett szó. Itt 
csak a közönség amaz óhajtásának 
adunk kifejezést, hogy a Nemzeti 
Színháznak bárcsak sikerülne ha-
sonló művészettel és hasonló ha-
tással műsorába illesztenie az eddig 
elhanyagolt görög, francia és német 
klasszikusokat is. Lehetetlen, hogy 
a Shakespeare iránt fogékony ma-
gyar közönséget a világirodalom 
más stílű és más szellemű alkotásai 
is meg ne ragadják. 

* * * 

A Vígszínház évadmegindulása 
azzal az örvendetes jelenséggel kez-
dődik, hogy a közönség jobban pár-
tolja Csehovnak megrendítő Ivanov-
ját, mint a könnyed, szellemes, de 
különösebb irodalmi érték nélkül 
szűkölködő gall vígjátékot, Az első 
csengetést. Csehov e műve geniali-
tásban többi drámáival vetekszik, 
de azoknál több mozgást, akciót, 
színpadibb elevenséget mutat. Kö-
zéppontja egy vidéki földbirtokos, 
aki bár nem túlságosan jelentékeny 
ember, de differenciáltabb idegéle-
tével, a dolgoknak mélyére ható 
tekintetével és érzékeny, kósza lel-
kével teljes ellentéte szürke és kicsi-
nyes környezetének. Mindent más-
ként lát, mint a többiek, s minden 
tettének rugóját önkínzó vizsgáló-
dással keresi meg. Hiába figyelmez-
teti egyik barátja, hogy „a fal fehér, 
a csizma fekete, a világ olyan egy-
szerű, próbáld meg te is olyannak 
látni, mint a többiek", — hiába! Iva-
nov Ivanov marad, s mert sem da-
colni nem tud lelkébe írt végzetével, 
sem pedig a többiekhez simulni, -
családi életének bonyodalma az ön-
gyilkosságba kergeti. E főalak köre 
Csehov a maga egész emberábrázoló 
biztosságával egy csomó életesen 
igaz jellemet, s egy csomó meg-
hatóan erőteljes, vagy groteszkül 
nevetséges helyzetet rajzol. 




