
VERSEGHY FERENC «TERMÉSZETES EMBERÉ» NEK 
FORRÁSA. 

Különösen s talán első pillanatra gyanúsan is fog hangzani e cím. 
Méltán is kelthet bizalmatlanságot minden olyan törekvés, mely Ver-
seghy Ferenc Természetes Emberé-nek forrását keresi, mivel az iro-
dalomtörténeti köztudatba már meglehetősen belegyökerezett Császár 
Elemérnek az a megállapítása, hogy Verseghy e természetszerűleg 
három részre tagolodó regénye Rousseau Emile, Voltaire L'Jngenu és 
Bernardin De Saint Pierre La chaumière Indienne hatását egyesíti 
magában.1 Valljuk be, hogy Császár tetszetős idézetekkel] támogatott 
forráskimutatása ellenére is élt bennünk bizonyos lappangó kételke-
dés. Császár Verseghy regényében annyi eredetiséget fedezett föl, 
hogy ezek alapján nem kételkedett kijelenteni, hogy ez a regény, bár 
nem teljesen eredeti, de nem is fordítás, sőt még átdolgozás sem ; 
hogy Verseghy mestereitől csak formát tanult, de azután búcsút vett 
tőlük s igyekezett a megjelölt úton saját erejéből haladni tovább; 
hogy a változatos forrásokból egységes célú, egységes hangulatú egé-
szet alkotott, mely fényt vet az írónak határozott, következetes világ-
fölfogására, melyben visszatükröződnek azok az eszmék, melyek a kül-
földi regényirodalmat ebben az időben foglalkoztatták ; hogy meglát-
szik rajta a nagy európai áramlatok hatása, bizonyságot tesz írójának 
általános, mindenre kiterjedő érdeklődéséről.2 

Ez a nagy dicséret felkeltette irodalomtörténotíróink figyelmét, 
úgy hogy a regényt a legjobb eredeti magyar regények sorában leg-
utóbb újból kiadták. Ritka kitüntetés, melyre e korszaknak többi regé-
nyei számot nem tarthattak !:! 

1 Császár Elemér : Magyar Utópia a, XIX. század elejéről. Irodalom-
tört . Közi. 1900. évf. 417—430. 1. 

2 Császár Elemér : Verseghy Ferencz élete és müvei : Budapest, 1903. 
296. lap. 

;l Magyar Regényírók. 1. köt. Budapest, 1911, Franklin-Társulat. 
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Ha ez a vélemény továbbra] is megállhatna, valóban tetszetős 
képet kellene alkotnunk Verseghyről, kit az idegen hatásoknak a maga 
egyéniségébe olvasztása s eredetiségének ilyen megőrzése méltán ki-
emelne e kor regényírói közül. S mennyivel más és sokkal kedvezőbb 
fogalmaink lennének regényirodalmunknak 1832-ig terjedő s még 
mindig feldolgozásra váró félszázados fejlődéséről is ! Annál sajnála-
tosabb, de egyszersmind annál szükségesebb ilyen körülmények között 
rámutatni arra, hogy Verseghy Természetes Embere August Hein-
rich Lafontaine «Der Naturmensch oder Natur und Liebe« című 
regényének átdolgozása. Átdolgozása ugyanannak a regénynek, melyet 
Deáky Fülöp Sámuel 1832-ben Lafontaine több regényévelegyütt, számos 
kihagyással ós sok összevonással magyarra fordítva, a Pandora első 
kötetéül kiadott.1 

A Naturmensch a bámulatos termékenységéről hírhedt La fon-
tainenek (1758 — 1831) első nagyobb regénye. Az 1791. évben jelent meg.2 

Aránylag ez a, legjobb Lafontaine-regény, melyben a szerző kora 
szabad gondolkozásának és felvilágosult szellemének hódolt. Mint a 
francia forradalmi eszmék híve, a különféle előítéletek és a társa-
dalom kasztszerű széttagoltságának ellenségeként mutatkozott be, ki-
törve a művészi egyszerűség, organikus összefüggés és pszichológiai 
kimélyítés nélküli, csak szerelmi konfliktusoktól és intrikáktól átszőtt 
családi történeteinek szűk korlátai közül. 

Verseghy Természetes Embere Lafontaine e regényének megma-
gyarosítása, némely helyen szószerint való fordítása. Állításunk igazo-
lására a regény elejéről és végéről álljon itt a következő mutatvány : 

1 Természet és Szerelem. Lafontainétől Deáky Fülöp Samuel. Kolos'-
vártt , Burián Pál könyvárosnál,1 1832. Pandora. Válogatott Románok a' 
magyar szépnemnek. I. köt. — Ma már Lafontaine regényének is ismer-
jük a forrását, amire J. Gruber , Lafontaine életírója régen felhívta a 
figyelmet (August Lafontaines Leben und Wirken. Halle, 1833), ugyanazt 
a három francia regényt említve meg, melyekkel Császár Elemér módsze-
resen megírt becses értekezésében Verseghy Természetes Emberét össze-
vetette. Császár megállapításai természetesen módosí tásra szorúlnak : a dicsé-
ret és elismerés javarészét Verseghytől elvéve, Lafontainenek kell visszaadni ! 

2 A Gemälde des menschlichen Herzens in Erzählungen c. vállalatban. 
Összehasonlításunknál Verseghy regényének 1808. első kiadását, Lafonta ine 
regényének pedig a következő kiadását idézzük : Der Naturmensch, oder : 
Natur und Liebe. Von Aug. Lafontaine. Wien, bey Haas, 1799. — Lafon-
taine termékenységben vetekedett Kotzebueval és Miauddal. 1822-ben már 
120-ra szaporodott regényei száma. Némelyik 4—5 kiadást is ért . Számos 
fordítása jelent meg francia, olasz, angol, holland, dán, svéd, orosz, lengyel, 
és magyar nyelven. 
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Verseghy : 
Nem, nem, szent Természet ! fel-

kiáltott egyszerre az öreg Gróf Ka-
czajfalvi János, szemeit az égre 
emelvén ; itt a' te együgyű és gyö-
nyörködtető szépségeidnek csak 
eggyikét se idomatlanítsa meg a' 
szemfényvesztő mesterség ; és lia az 
egész világonn senki sem szentel 
neked oltárt, szentelek én itt eggyet 
e' kies magányosságban. I t t válasz-
tok magamnak a' te öledben lakást, 
távúi azoktúl a' szörnyetektül, a' kik 
magokat embereknek nevezik (3. 1.) 

Verseghy : 
A' völgyben ők lassankint kicsiny 

és pompátlan, de tiszta és szép la-
kásokat építettek. I t t sokszor eggyütt 
egész holnapokat töltöttek, és lia 
valamely idegen őket a' szíves bizo-
dalomban élni, eggyügyü és ter-
mészetes öltözetben járni , a' mun-
kát a' játékkal és egyéb mulatsá-
gokkal felváltani ; ha gyermekeiket, 
a' nélkül hogy az öregektiil tartottak 
volna, eggyütt játszani, ós szülőik-
hez még is tisztelettel viseltetni, 
egyszersmind pedig valamint a' 
szépségben úgy az ártat lanságban 
is naponkint magosabbra emelkedni 
látta volna, meg kellett volna val-
lania, hogy a' régi poétáknak arany 
kora nem álom, nem mese. A' völgy-
nek aj ta jánn ezen igék olvastattak : 
A' természetnek, a' szeretetnek, és 
a' boldogságnak lakóhelye ! 405— 
406. 1.) 

Lafontaine : 
Nein, heilige Natur ! rief Lord 

Hillnet , und hob die Augen gen 
Himmel : nein, heilige Natur, hier 
in deinem schönsten Tempel soll 
die täuschende Kunst keinen deiner 
einfachen reitzenden Züge verstel-
len : und wenn auf der ganzen Erde 
Niemand dier einen Altar weihet, 
so weihe ich dir hier, hier in 
meiner Einöde den einzigen : Hier 
will ich an deinem Busen wohnen, 
unbekannt den Ungeheuern, die sich 
Menschen nennen! (1. I.) 

Lafontaine : 
Sie bauten sich nach und nach 

im Thale kleine niedliche Wohn-
häuser, frey von dem Prunke der 
Kunst : Hier brachten sie sehr oft 
ganze Monathe zusammen zu, und 
wenn ein fremder sie gesehen hät te 
in dieser Vertraulichkeit ihrer Her-
zen leben, in den einfachen Kleidern 
der Natur, unter einfachen Spielen, 
Arbeiten und Vergnügungen ; wenn 
er die Kinder gesehen hätte un-
ter einander spielen, ohne Furcht 
vor den Alten, und doch voll Ehr-
furcht gegen sie : schön wie die 
Engel, unschuldig wie sie : er würde 
haben gestehen müssen, dass das 
goldene Zeitalter der Dichter kein 
Traum, keine Fabel sey. Auch stan-
den vor der Thüre, welche das Thal 
verschloss, die Worte : Aufenthalt 
der Natur , der Liebe und das Glücks. 
(246—247. 1.) 

Verseghy nemcsak a mesét veszi át, hanem sorról sorra követi 
s a fentebh bemutatott módon fordítja Lafontaine regényét. Mindenek 
előtt Magyarországba helyezi a német regénynek Angolországban ját-
szó cselekményét, s oly lelkesedéssel, annyi szeretettel, oly közvetlen 
melegséggel rajzolja a Knczajfalvi-völgyet, majd Pestet, hogy alig is-
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merünk rá benne Hillnethousera illetőleg Londonra. Lord Hillnet 
nyugodt méltóságából ós előkelőségéből mit sem veszít azáltal, hogy 
f/ró/' Kaczaj falvi János lesz belőle s ugyanazon elvek szerint neveli 
fiát Lacit, mint az Williamot. Rósafi Pál vicispán, kinek tősgyökeres 
magyarságában kételkedni eszünkbe se jut, Sir Heinrich .Johnson 
volt eredetileg s leánya, Manczi, «a' Magyar Kisasszonyoknak igaz 
dísze» (145. 1.) az eredetiben Fanny «die Krone der Engländerinnen» 
(93. 1.) A csiszolatlan, faragatlan s durva tréfákat űző Potrohosi Péter 
sem magyarnak született, előbb hosszú időn keresztül Landjunker volt 
s jobbágya, Hadasi György, a bájos Yeronka atyja, ki «míg ifjabb 
volt a' török háborúban katonáskodott» (120. 1.), eredetileg Stick volt 
«Mary's Vater, hatte die Kriege in Kanada gegen die Franzosen 
mitgemacht» (78. 1.). A derék Mályvási kapitány angliai szereplése 
idejében Drawburm Seeofficir volt s Lady Ballky «die stolzeste Frau 
in England, rechnete ihre Familie von Eduard dem Schwarzen ab 
und ihr Mann war Friedens-Eichter, und zweymal Parlamentsglied 
gewesen» (167. 1.), hasonlókép előkelő személyiség a mi regényünk-
ben «О Excellenciája Balky grófnő, kinél büszkébb asszonyság egész 
Magyarországban nem volt. Férje kétszer volt Párisban és itthon 
nagy tisztségeket viselt ; magát pedig Lehel' familiájábúl tartotta 
eredni, ki ama' hét vezérnek volt egyike, kik Magyarországot Árpád 
alatt felosztották» (268. 1.). Érdekes, hogy Verseghy a személyeit sze-
reti valamiképen egymáshoz közelebb hozni ; a lovagias ifjú, ki La-
cinak szerelmi kitörései ellen Mancit védelmezi «a' házi Gazdának 
(Rósafi Pál) messzérűl való attyafia» (49. L), Lafontainenél pedig egy-
szerűen csak «der junge rasche Engländer» (32. L). Lafontaine regé-
nye csak egy Russelt ismer (138. 1.), ki nőül veszi Fannyt s vele 
együtt visszamegy Indiába, hol egy angol csapatnak ezredese. Ver-
seghy nem elégszik meg ennyivel, hanem egy kis történetet kerekít 
ki s nála két Russel szerepel : egy idősebb, bécsi angol követ, ki 
Manci édes anyjának legjobb barátnőjót Berg Anyicskát veszi nőül s 
ennek öccse, az ifjabb Russel, angol ezredes, ki Kelet-Indiából egv 
alkalommal szabadságra hazajön «kiváltkép a' végbül, hogy úttyában 
amaz országokat lássa, melyekkel még meg nem ösmerkedett. Bécsbül 
végtére Magyar Országba jött, 's minek utánna egynehány Várme-
gyét megjárt volna, ángyának régi barátnéját, Rósafinét is, felkereste» 
(224. 1.). Ez alkalommal ismeri és szereti meg Mancit s később in-
diai ezredét otthagyva, Magyarországba Kaczaj falva mellékére köl-
tözik felesége kedvéért és mint magyar hal meg (388 1.). 

így teszi magyarrá Verseghy az egész környezetet, egy pár talá-
lóan jellemző vonással. Gondolkozásban és érzelemben, külsőleg és 
belsőleg magyarrá lesz az egész angol személyzet. Míg William ta-
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pasztalatok szerzése és szórakozás végett az egész Angliát beutazza 
(177. 1.) addig Kaczajfalvi László Magyarországnak kűlömbféle me-
gyéit látogatja meg (284. 1.) s hazáján kívül legföljebb csak Bécsben 
tölt egy pár hónapot (188. 1.) s ha nem is mulathat oly kellemesen, 
mint William az alatt Skóciában (115. 1.), azért búsulásra kevés oka 
lehet, mert ha akarja, itthon magyar cigány áll rendelkezésére (75 1.) 
s ez mindig többet ér a trombitásoknál és fuvolásoknál (49. 1.). Végül 
is teljes megnyugvással vesszük tudomásul Bósafi Manóinak és Kaczaj-
falvi Lászlónak azt a fogadalmát, hogy «jó erkölcsű magyaroknak» 
nevelik gyermekeiket (395. 1.) s keveset törődünk azzal, hogy Fanny 
és William fiai «gute Englandern» lesznek (246. 1.). 

Verseghy többször talál alkalmat arra, hogy Természetes Embe-
rében a korabeli divatot kigúnyolja s bár ezt Lafontaine is megteszi, 
ilyen esetekben mindig a saját megfigyelését és ítéletét közli, úgy 
hogy forrásától csak útmutatást kölcsönöz, pl. «Énnékem ez a' legény 
magamnak is sokkal jobban tetszik, mint azok az aranyos zsinóros, 
ezüst gombos, nagy kalapú, széles kardú, nyírott hajú széltömlők, a' 
kik egyebet sem tudnak, hanem tanult főhajtással fogat mutatni, 
mint a' hamis kutyák, s' vigyorogva egy-két complementumot mon-
dani, mellyek puszta levegőmozgásbúi állanak» (66. 1.). Lafontainenél 
is megtaláljuk röviden ezt : «der Bube gefällt mir besser, als die 
vergoldeten Wetterhähne, die nichts thun. als einem mit einem Bück-
linge die Zähne weisen, wie böse Hunde» (43. 1.) .Ugyanígy kibővíti 
Lafontaine azon helyét, hol Lord Hillnet az emberek bolondságairól 
beszélve fiának, csak ennyit mond : « . . . ihr Haar in einander ver-
wickelten, Mehl darauf würfen, die schönsten Tage in hohen steiner-
nen Häusern lebten, und so weiter» (22. 1.), ami elég Yerseghynek 
arra, hogy gondolatait tovább szőjje : «Némellyek közüllük megfodro-
síttyák bajokat és liszttel behintik, némellyek egészen elvágják, csak 
tarajt hagyván belőlle fejek tetejénn. Némellyek szakállaikat egészen 
leberetvállyák, mások pedig zsineget hagynak belőlle füleiktűi fogva 
állaikig, vagy szájok körül szőrkoszorút. Vannak, kik magos kőházak-
ban lakván, egész életekben semmit sem tesznek egyebet, hanem csak 
élnek. Mások éjjel nappal csak azon vannak, hogy másoknak keres-
ményeit álnokság által vagy erőszakosan magokévá tehessék» (35. 1.). 
De többször Lafontaine nélkül is észreveszi a divat furcsaságait s ezt 
nem is olyan nehéz meglátnia az idegen ruhába öltözött magyar kis-
asszonyokon és urfiakon (27., 39., 41., 42. 1.). 

A Bousseau-féle elvnek a regény összes mozzanataiban szigorú 
következetességgel keresztül vitt Lafontaine-i megoldását nem fogadta 
el. Több oka lehetett erre s ezek közt nem egyetlen az, hogy épebb 
ízlésű ós józanabb erkölcsi felfogású olvasó közönségét meg akarta 
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kímélni e sok tekintetben kifogásolható, túlságosan kirívó érzéki szí-
nekkel festett jelenettől. Lafontaine regényének ezt a részét Verseghy 
csaknem teljesen átalakította. Annak a hosszú beszélgetésnek, melyet 
az ifjú Kaczajfalvi László gróf és az öreg Pária a kinyilatkoztatott és 
természetes vallásról folytatnak, csak a csíráját találjuk meg Lafon-
taine regényében. Itt (322—328.. 354—356. 1.) a Eousseauval rokon-
szenvező és a XVIII. század modern filozófiáját alaposan ismerő 
Verseghy rövid kivonatát adja ugyanazon eszméknek, melyeket még 
1791-ben. Miliőt apát történeti művének fordításában (A' világnak 
közönséges Története) az I. kötet végére illesztett és sok meghurcol-
tatást okozó 10 értekezésében s később Az Emberi Nemzet Történetei 
L kötetében (1810.) bővebben kifejtett. így történik az, hogy míg 
William és Na h id a csak folytonos csókok és állandó ölelkezések közt 
élvezik szerelmi boldogságukat, addig Laczi az öreg Pária és Nahida 
társaságában elbeszéli «a' religiónak történeteit, az emberi nemzet-
nek gyermekkorát a' világ teremtésétűi fogva Mózesig, ki előtt az em-
berek az Istent a' természeti religyiónak törvénnyei szerint szolgál-
ták. Leírta azutánn az ó testamentomnak szolgákhoz illő törvényeit ; 
végtére pedig Krisztusnak új testamentomát, melyben a' fiúi szeretet-
nek törvénye alatt az Isten, mint köz atya tiszteltetik». Midőn a ke-
resztény vallás igazságai és fenséges eszméi az öreg Páriát egészen 
meghódítják, Nahida érdeklődését is teljesen lekötik, szívesen egyez-
nek bele a szülők az i f jú gróf azon kérésébe, hogy Nahida a keresz-
tény vallást felvehesse, sőt ezen szándékuk kivitelében közre is mű-
ködnek. Es itt van a legnagyobb és legfontosabb eltérés : William az 
éjfélkor hozzá bekopogtató Nahidát kimondhatatlan örömmel fogadja 
s reggel, mint férj ós feleség ébrednek fel (232. 1.). Kaczajfalvi László 
ellenben szelíd lelkű Nahidáját érzékenyen megölelve aludni küldi s 
másnap reggel a keresztvíz alá vezeti. Mindebből természetesen semmi 
sincs Lafontainenek a Rousseau szellemétől irányított regényében, va-
lamint az is a Verseghy betoldása, hogy a keresztelkedés után az angol 
prédikátor mindjárt össze is adja a boldog ifjú párt. (373—375. 1.). 
Ezzel a rövid, de Verseghy egész gondolkozására, meggyőződésére, 
elveire és fordítási eljárására egyaránt jellemző betoldással folytatódik 
és közeledik innen már a végkifejlet feló gyorsan bonvoluló regény. 

Mint az eddigiekből is kitűnik, a Természetes Ember nem egy-
szerű fordítás, hanem öntudatos átdolgozás. Lafontaine regényének 
idegen szelleme és felfogása Verseghy gondolkozásán átszűrődve jele-
nik meg s eközben semmit sem veszít, sőt némelykor sokat nyer 
épen azzal, mit elveszít. A Naturmensch, szerzőjének azon felfogá-
sáról tanúskodik, hogy a pusztán ösztöneitől és érzékéitől vezetett 
természet gyermekének az erkölcsről és szeméremről nagyon kezdet-
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leges fogalmai vannak s megengedhetőnek és menthetőnek tartja a 
lépten nyomon előkerülő sok frivol jelenetet. Ezektől Verseghy meg-
kíméli olvasóit, s vagy enyhíti vagy egyszerűen elhagyja a számtalan 
tüzes csókot és forró ölelést. Regényében pl. «Nahida felkelvén, ós 
magát körültekintvén, melly kellemetes itt, úgymond, a' környék. 
Halk szózattal mondotta ő ezt, mintha érzékenységeit, mellyek szívét 
e helyenn elfogták, még csak saját szavának hangjával sem akarta 
volna háborgatni. A' Gróffal azutánn a' kertbe ment» (360. 1). Lafon-
tainenél : «Es ist hier so schön ! seufzte sie leise, als ob sie der Ton 
ihrer eigenen Stimme in ihren Empfindungen störte, William seufzte, 
stand auf, küsste schweigend ihren Mund, und ging mit ihr in den 
Garten» (225. 1.). Vagy egyszerűen kézcsókká redukálja pl. «A' Gróf 
megcsókolta tüzesen kezét» (238. 1.), «er drückte einen Kuss auf ihren 
Mund» (148. 1.). Lafontaine emberei általában szenvedélyeiken ural-
kodni nem tudnak. William Fannyt Indiában fórjhezmenetele után is 
sokszor meglátogatja s mikor Russel nincs otthon, gyakran elcsattan 
egy-két szerelmes csók (195. 1.) ; Manci ellenben sokkal korrektebbül 
viselkedik, csak «csüggedő tekintettel adta a' Grófnak értésére, hogy 
szívót az indulat dühösen szaggattya» (310. 1,) 

E legjellemzőbb és legfontosabb eltéréseken kívül még számos 
kisebb jelentőségű változtatást sorolhatnánk fel. Nem fordította le pl. 
a Lafontaine regényét bevezető nyolc soros verset s 33 fejezetre osz-
totta az eredetinek megszakítás nélkül, egyfolytában haladó szövegét 
s rendszerint a fejezetek első bekezdésébe illesztette be megjegyzéseit 
és egyéni észrevételeit (2*2., 83. 1.). A Garguletta hűtőedóny magya-
rázata Lafontainenól a jegyzetben van (201.), mit Verseghy a szö-
vegbe illesztett bele (321. 1.), úgyszintén a pagodafa leírását is (189— 
302. 1.) ; később is ez a pagodafa szerepel Verseghynél (306. 1.), még 
ott is, hol Lafontaine az indusoknál a házasságot jelképező pandal-
fát szerepelteti (192. 1.). 

Kaczajfalvi László egy alkalommal közbeszólásával belezavarja a 
prédikátort beszédébe s mikor ez a következő vasárnap a prédikátori 
székből meglátja Lacit, annyira zavarba jön, hogy beszédét folytatni 
nem tudja. Észreveszi ezt Istók, a hű szolga s tisztában lévén a hely-
zettel is, elkéri a gróftól ama kis üvegecskét, melyben magánál illa-
tos párát hordozott, felment a prédikátorhoz s egy néhány cseppet 
keszkenőjére öntvén, megsúgta neki, hogy a gróf nem fog közbeszól-
lani (119. 1.). Lafontaine prédikátora, mikor annyira zavarba jön, hogy 
beszédében megakad, a prédikátori széket otthagyva, a sekrestyébe 
rohan, hol szidni és átkozni kezdi az öreg és i f jú grófot s csak a 
szolga biztatására megy vissza újból a prédikátori székbe beszédét 
folytatni (77. 1.). Ebben az esetben is inkább Verseghyvel tartunk, 
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ki ügyesen menti ki a prédikátort kényes helyzetéből s ez által meg-
óvja őt is személyéhez és a templomhoz nem illő szitkozódástól. De 
Verseghy egyúttal sokkal körültekintőbb, amit két esetben is bebizo-
nyít Szádnoki a bebörtönzött Veronkának nemcsak tintát, papirost 
és gyertyát, hanem még eledelt is visz (21 >2. 1.) ; ez utóbbiról Hyde 
bizony megfeledkezik (125. 1.). Lord Hillnet a legutolsó jelenetben 
észre sem veszi Nahida szüleit s ezért a figyelmetlenségért a szerzőt 
illeti a vád ; az öreg Kaczaj falvi János barátságosan megszólítja őket 
és maga mellé ülteti (392. 1.) s dicséretére válik Verseghynek, hogy 
még ilyen kis dolgokra is kiterjedt a figyelme. 

Ezek után, bár nem szívesen tesszük, meg kell, hogy tagadjuk 
Versegliytől az eddig neki tulajdonított és regényíró-kortársait hason-
líthatatlanul felülmúló eredetiségét. Természetes Emberét ma sem te-
kinthetjük másnak, mint aminek tekintette Balogh Sámuel 1824-ben, 
«szerencsés nemzetesítéso-nek.1 Tagadhatatlan, hogy ezáltal épen leg-
jobbnak és legfontosabbnak tartott regénye sokat veszít eddigi érté-
kéből, de nekünk szükségünk volt az ebből levonható tanulságra és 
arra a figyelmeztetésre, hogy mennyi óvatosságot és körültekintést 
követel, ha e korszak bármelyik regényének viszonylagos értékét akarjuk 
megállapítani és hogy épen itt mutathat föl legtöbb eredményt a 
módszeres irodalomtörténeti kutatás. Ne higyjünk egyelőre Dugonics-
nak sem; valószínű, hogy Etelka, a «ritka magyar Kisasszony» csak 
olyan másolat, mint Manci a «magyar Kisasszonyoknak igaz dísze». 

GYÖRGY L A J O S . 

1 Balogh Sámuel: A' Románokról. Tudományos Gyűjtemény. 1S-24. 
IV. 90. 1. 


