
SCOTT ÉS JÓSIKA. 

Y. 

A nagyközönség ízlése és óhajtása szerint igazodnak Scott és 
Jósika "regény-esztétikai elvei. Talán a legelső elv, hogy sokat, 
minél többet kell írni .1 íme a Scciíi felfogása : A regényírónak minél 
gyakrabban ке1Г az olvasóközönség elé lépnie, sőt állandóan szem 
előtt kell lennie, így aztán egyik-másik művének sikertelenségét jóvá 
teheti kitartó további munkával ; a vadalma bizony : vad, mégis jobb 
ha nagy csomó van belőle (The Abbot); különben is, ha az író nem 
tar t ja meg a helyét, rögtön elfoglalja azt egy másik : nagy vígasz-
talója az a meggyőződés, hogy a legnépszerűbb írók a legterméke-
nyebbek szoktak lenni (Ihe Fortunes of Nigel). Jósika is tudja és 
vallja, hogy aki népszerű akar lenni, annak annyit kell írnia, hogy 
olvasóközönségét folytonosan mulattatni tudja. (Regény és regény-
itészet.) 

Már pedig sokat csak úgy írhat valaki, ha gyorsan dolgozik. 
Tehát gyorsan kell dolgozni ! mondja Scott is, Jósika is. Az előbbi 
olyan érveket hoz fel, hogy épen legnagyobb sikerű regényeit készí-
tette legrohamosabb gyorsasággal, viszont sok támadás érte olyan 
könyveit, melyeken sokkal több gonddal dolgozott. Hát Jósika? ő is 
azon panaszkodik, hogy regényei «legkerekebbike s a legösszefüggőbb : 
a Könnyelműek, korántsem örül oly kelendőségnek, mint a többiek». 
(Élet és Tündérhon, Előszó). Szóval nem érdemes egy-egy tárgy fel-
dolgozásával sokáig vesződni. Különben is temperamentum dolga az 
egész. Scott maga mondja magáról, hogy páratlan könnyűséggel (un-

1 Carlyle mély igazságot takaró paradoxonja, melyet ö a Scott élet-
í rójára: Lockhartra vonatkozólag mond, illik Scottra is, Jósikára is, álta-
lában mindenkire, aki írásaiból él : «Még hátra van — mondja Carlyle — 
egy nagy felfedezés, amelyet az irodalomnak meg kell érni, az t. i., hogy 
az írókat azon mennyiség szerint fizessék: amit nem írnak meg.» (Baráth 
F. ford. Olcsó Könyvtár. 942. sz.) 
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rivalled, facility) szövi meséit (lásd a Woodstock előszavát) ; saját 
vallomása szerint mintha valami démon ülne írás közben tolla hegyén 
s késleltetné a célhoz ju tás t ; a regényalakok nagyra nőnek az író 
keze alatt, az események megszaporodnak, a mese meg-megáll, any-
nyira meggyűl az anyag ; mindez ellen nem használ semmi igyeke-
zet, ha mégis megpróbálja megfékezni száguldó képzeletét, minden 
gondolata lapossá, prózaivá lesz ; szóval mintegy igézet alatt van 
írásközben. Ilyen írón nem segít a kritikusok tanácsa ; már pedig 
szakasztott ilyen Jósika. О is irtózik a pontos és részletesen kidol-
gozott előleges regény-tervezettől. «Aki merev tervet készít s attól 
nem tágítva munkáját cikkről-cikkre e terv után dolgozza ki : az a 
fődolgot feledi — az inspiratiót, mely minden valódi költőnél a 
munka közben gyakorolja főhatását . . .» (Regény és regény-ítészét), 
vagy amint Scott mondja : «a szerencsés ösztönre is kell bízni vala-
mit». Jósika is a gyorsan dolgozó, sokat termelő temperamentumok 
közé tartozik 1 s nagy lelkiismereti nyugalommal adja tudtunkra : 
«a villanyfolyamtól nem lehet követelni, hogy előfogattal utazzék». 
(Regény és regény-üészet.) «Van számos író, kinek ha megtiltjuk, 
hogy sokat és gyorsan írjon, ez épen olyan, mint mikor a villany-
távírót moderatióra intené valaki : s egyértelmű az írástilalommal ». 
Annyit azonban kegyesen elismer, hogy ez semmit se von le a «fon-
tolva haladó gyalog- vagy lovas-hirnök érdeméből». (A hat Uderszki 
leány. IV. k.) 

Valóban a két író agyveleje igazi villamos telep, mely ezer meg 
ezer apróságból táplálkozva csodás bőséggel termeli a delejes áramot 
hogy felvillanyozza az olvasó képzeletét. Ez a felvillanyozó hatás, az 
érdeklődés felcsigázása a fő szerintük. E nélkül, illetőleg az ezt elő-
idéző érdekes mese nélkül erkölcsi hatásról se lehet szó, mondja 
Scott első regényének első fejezetében. A mese legyen érdekfeszítő, a 
forma nem oly fontos, hangoztatja Jósika; J«az irodalomra nézve igen 
káros tévedés azé, ki a szépószetet, esztétikát csak az irányban ke-
resi . . . A szép forma . . . vajmi sok ürességet, ódonságot, közhelye-
ket föd néha». (A hat Uderszki leány) «Fölséges irály és sovány tar-
talom : gonosz egy nyereség lenne ám» ; fiatal íróink «ne higyjenek 
azon áltanoknak, melyek regényben a meglepetéseket és váratlan for-
dulatokat a hatásvadászat vádja alá vetik. A föltalálási szegénység 
mindig szegénység marad». «Tessék megkísérteni !» veti oda azoknak 

1 «En egy nap mint más nap, ha beteg n e m vagyok, vagy útban, 
egy ívet szoktam te le í rn i . . .» Jós ika : Élet és Tündérhon, Előszó. Evvel 
Jósika épen a gyors dolgozás vádjá t akarja megcáfolni, mi inkább a vád 
igazolását lá t juk benne. 
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akik az érdekes tartalmat nem sokba nézik. (Regény és regény-itészet) 
Igyekeznek hát minél kövérebbé tenni tartalmilag a regényt. A sok-
féleség a fő, nem az egyszerűség, mely utóbbi ellen szintén síkra 
száll Jósika, érvül citálva Eomerostól Victor Hugoig a világirodalom 
valamennyi híres emberét. (A hat Uderszki leány.) Az egyszerű nem 
meglepő, minthogy pedig az olvasót folytonosan meg kell lepni, — 
csupa ellentétekből épüljön lel a regény. Az ellentétek hajhászása az 
egész romanticizmusnak közös tulajdonsága elejétől fogva, de e mód-
szer szükséges és egyedül üdvözítő voltát senki se hitte oly őszintén 
és hirdette oly buzgón, mint Walter Scott, akinek nincs kedvesebb 
szava a conírastn&í s a E kontraszt nélkül egy lépést se igen tud 
tenni regénytárgy keresése közben ;1 leírások alkalmával is alig van 
olyan személy, akinek az arca a ruhájával vagy a környezettel vagy 
a jó ég tudja mivel flfe «képezne» strong, striking, sőt olykor melan-
choly contrastot. Jósika nem beszél ugyan róla annyitj__àe %a gyakor-
latban ő is a kontraszt-iskola Kcott-osztályának tagja. És pedig nem 
csak egymással szemben álló pártok közt, nemcsak gazdagság és sze-
génység, zsarnokság és függetlenség, vakbuzgóság ós hitetlenség, an-
gyali és ördögi lélek stb. között igyekeznek Miinél rikítóbb, vagy 
mint Jósika mondaná : regényesebb 2 ellentétet bemutatni, hanem aw 
egyén jellemét is szeretik úgy tüntetni fel, mint súlyos ellentétek 
küzdőterét, mert az ilyen jellem a «romanticizmus elvei szerint job-
ban kiaknázható. Tehát nemcsak azt hirdeti Jósika, hogy «az élet 
ellentétekből áll» (Zrinyi a költő), hanem tovább megy s megállapítja, 
hogy a legkevesebb ember jelleme ment az ellentétektől» (Két kirátynő) 
Csak így lehet pompás megtért bűnösöket s elzüllött lángelméket kellő 
mennyiségben termelni. Az utolsó Bátori «óriási lelkében» megvolt az 
anyag minden nagyra és nemesre, de a rossz nevelés tönkretette. Mária is 
(Akarat és hajlam) «más sorsban egy trónt díszíthetende», a regényben 
mégis egy őrült szörnyeteg biz' ő csupán. Egész sora vonul fel a két lel-
kiteknek. Abafi Olivérben «lassanként két párt képződött»; Zeno Anna 
lényében «valami szétváltság van»; Káldor Elek «két életet él»; Geszti 
Bertalanban «két ember látszott egyesülni»; Dimitri «egyike volt azon 
ellenmondásos jellemeknek, kik . . .»; Eliesernél «a természet r i tka-
ságai közé tartozik az ily különböző alkatrészek összekockázása ugyan-

1 Lásd a Waverley, Rob Roy, The Monastery, The Fortunes of Ni-
gel, Peveril of the Peak előszavaiban s másutt is ; gyakorlat i alkalmazása 
számtalan ; maga a contrast emlegetése is legalább száz esetben elő-
fordul. 

2 Scott is rendkívüli szeretettel használja a romantic jelzőt aká rmi -
féle szóval kapcsolatban. 
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azon egy személyben»; Silvio Foscari «szilárd s szigorú, mint egy 
spártai, midőn tettre kelt a dolog, otthon, márványpalotájában siba-
ritának vélnéd, kit egy összetiiremlett rózsalevél ágyában bosszant»; 
Nagy Lajos király maga mondja magáról : «két életet kell élnem», 
Kázmért pedig Eszther jellemzi úgy, hogy «szenvedélyessége lényegét 
kettéválasztja s két embert alkot belőle»; még az együgyű Jani 
(A zöld vadász) is filozófussá lesz s felsóhajt : «Most tudom, hogy 
az ember két életet él». Sokszor Scott is ilyen elvek szerint teremti 
az embereit. Jonathan (The Antiquary) jelleme «a strange mixture»; 
a Leicester lelkében is megvan az a Jósikánál oly gyakori «myste-
rions duplicity»; a Eavenswood keblében hasonlóképen két «ellen-
tétes» szenvedély lakozik; a XI. Lajos jellemében is «ellenmondások 
vannak»; Donald Bean-ben Flóra szintén azt a bizonyos «duplicity»-t 
gyűlöli; a Eob Eoy jelleme «természetesen» (of course) «a mixed 
one», valamint a Jakab királyé, a Murray-é stb. stb. A meglepetés 
levén a fő dolog : Scottnál is, Jósikánál is felvonul a különc alakok 
groteszk csapata. Természetesen ezzel sem azt mondjuk, hogy ezeket 
az alakokat Jósika Scottól vagy más romantikus írótól vette át, ha-
nem a közös esztétikai elvek hasonló gyümölcsöt érlelnek. Scott torz-
alakjainak nagy seregéből fel-felbukkan emlékezetünkben a bosszú-
állás démoni ösztönének rabja : Ulrika ; az őrült Elspeth, kinek süket-
sége hirtelen elmúlik s kinek szibillai rejtelmességű szavai nagy bűnt 
derítenek fel ; az öreg vak Alice, aki annál jobban látja a jövendőt ; az 
akasztófán kimúlt gyermekgyilkos fúria : Madge Wildfire ; a néma 
Fenella, a gyermekmentő cigányasszony : Meg Merrilies, akinek nem 
szabad meghalnia, míg fontos titkát el nem mondja ; az ördöngös 
Norna stb., a férfiak közül Eob Eoy : a XVIII. század Eobin Hoodja ; 
a titokzatos ingyen-kovács : Wayland ; a kóbor vén golyhó : Old 
Mortality ; a természet szánalmas szörnyszülöttje : a Fekete törpe és 
társaik. Jósikánál : az egész emberi nemet gyűlölő Dímon ; a vallási 
téboly szomorú képviselője : Samuela; a szerelemmel gyógyítható lelki 
tompultság merész hipotézisének példája : Júlia ; a különc filantróp : 
Elieser és még sokan. Ezekhez csatlakoznak «byroni» vonásukkal 
Deli Markó, Frangepán Balázs, Forgácli Balázs, Zsolnay stb., akiket 
mosolyogni még senki fia se látott. (Y. ö. Scottnál Julian Avenelt).1 

A jellembeli hirteleni változásokat — ha már ilyesmi egyáltalán 
elhihető — fokozott alapossággal s minél meggyőzőbb érvekkel kel-
lene, amennyire lehetséges, valószínűvé tenni; Jósika azonban ilyen-

1 A Gordiusi csomó ban egy betanított m a j o m is közreműködik a 
vadabbnál vadabb rejtélyek bonyolításában s bizarrság tekintetében méltó 
társa ez a részlet a Poe Edgar gorillájának. (Mysterious Tales.) 
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forma huszáros rövidséggel szokta megoldani néha a kérdést : «Márián 
egyike történt azon nagyszerű változásoknak, melyek fejtegetésével nem 
akarjuk e történet menetét akadályozni . . . » Pont. Minél különösebb 
valamelyik jellem, annál könnyebben változik minél nagyobbat az író 
kénye-kedve szerint. Halbert Avenel stb. «ettől a naptól fogva más 
ember lett». Jósikánál Smilinszky megvallja hő szerelmét Eszther 
előtt. «Mióta szeret?» kérdi Eszther. «Tegnap óta», feleli amaz, ki 
már régebb idő óta férje volt Eszthernek. Ekkor Eszther is tud-
tára adja férjének, hogy szereti. «Mióta?» kérdi a férj. «E pillanat 
óta», rebegi a hölgy . . . Szóval jó dolga van az olyan olvasónak, aki 
mindenáron meg akar lepődni. Erre igyekszik mind a két író, ennek 
áldoz fel minden egyebet. À regény első lapján rendesen megjelenik 
egy titokzatos lény, akinek a nevét azonban csak a regény közepe 
táján tudjuk meg, — ha t. i. jó hangulatban van az író, különben 
még később. H j a ! máskép ez nem megy. Ez a «regényírók szokása», 
mondja Scott \ egyes körülményeket a regény végéig felderítetlenül 
hagyni, «az olvasó kíváncsiságának (Jósika szerint kíváncsának) ébren-
tartása végett». Mindkét írónak mindenik regéuye, mondhatjuk, tele 
van rejtéllyel, aminek a szerkezetre megvan a maga természetes, bár 
épen nem szerencsés befolyása. A folytonos meglepésre törekvés 
következtében Scott és Jósika (mint általában a romantikusok, az 
eseményekkel hatók) majdnem mindig a váratlan, nem is sejtett 
eredményt állítják elénk, hogy így lehetetlenné váljék a meg-nem-
lepődés, az előzményeket pedig utólagosan szövik be ; pl. a Gordiusi 
csomó ban a 40. lap előzményeit a 234. s köv. lapokon tudjuk meg. 
Ezért oly gyakori Scottnál is, Jósikánál is az efféle beszéd sok-sok 
változata: «Most vissza kell térnünk tíz esztendővel», «eljöttnek hisz-
szük az időt, kimondani, h o g y . . . » stb. Ezért kell folytonosan szítani 
az érdeklődést, s mikor ez elérte a tetőpontot, hirtelen más térre 
csapni át. Ez a macska-egér játék igen gyakori mindkét írónál. 
«Ennyi aggály . . . egy pokoli tervet érlelt meg. De nem előzzünk meg 
semmit», olvassuk a Jósika Istvánban ; egy másik regényben Wa-
novszky grófné elájul ; «míg a grófné magához tér, . . . fényes (!) 
alkalmunk nyílik kissé visszatérni». Igazán fényes egy alkalom! 
A titokzatosság bő köpenyegét vonakodnak levetni magukról, akár-
csak a bűvész, akinek egész «fegyvertára» az alatt rejlik. A végtelenig 
szeretnék bonyolítani, minél összébb gubancolni a talányok gombolya-
gát s szinte idegessé teszi őket az a tudat, hogy egyszer mégis csak 
be kell fejezni a regényt s legalább egy részét a talányoknak meg is 
kell fejteni. Nagyon jellemző Jósikára az a pár szó, mellyel egyik 

1 Waverley. 
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hatkötetes regénye (A hat Uderszki leány) végén kénytelen-kelletlen 
megjegyzi : «Történetünk vége felé siet (?), mint telvégre» minden 
történet» ; szóval mert muszáj. Scott szerint is a befejező rész a regény-
írók réme, szükséges rossz (the tonnent of romance-writers, those 
necessary evils, the concluding chapters), mert a regény végén ki 
kell bogozni azt a sok gordiusi csomót, melyeket oly nagy buzga-
lommal gubancoltak össze ; sóhajtva említi Scott a regényírók pályá-
jának «nehézségeit és dilemmáit», akiktől megkövetelik azt is, hogy 
a regény érdekes legyen, de azt is, hogy a csodás, titokzatos esemé-
nyek természetes hihető okokra vitessenek vissza.1 Ez fáj nekik nagyon, 
hiszen ők a titokzatosságot annyira szeretik és olyan fontosnak tart-
ják, hogy azt szerintük még a regény végén sem szabad egészen elosz-
latni. Ezt a képtelenséget szíve egész melegével védelmezi Jósika, 
mint a regénynek «valódi s nagy szépségét»: «На valamelyik hosz-
szabb regényben egy vagy másik személy fölött az epigrammai talá-
nyosság marad fönn : ez nagy szépsége a regénynek, mihelyt e talá-
nyosság a személy egyéniségében vagy történelmi regényekben — az 
adatok minőségében találja okát.» (Regény és reg.-i.) E szavak ma-
guk is igen talányosak s alig érthetők, de erős a gyanúnk, hogy itt 
is Scott után beszél Jósika. Scott veti fel ugyanis azon kérdés el-
döntésének szükségét, hogy minő mértékig köteles a regényíró a 
közönség kíváncsiságát kielégíteni s hogy vájjon a regényírónak, mint 
a tényleges élet rajzolójának, nincs-e joga egyet-mást homályban 
hagyni, mikor a való életben úgyis sok körülmény teljes sötétségben 
marad. (Mrs. Ann Radcliffe.) Ennyire nincsenek tisztában afelől, mi 
a különbség a külső világ esélyei s az azokból merítő művészi ter-
mék között. 

Ez a mindenáron való titkolódzás különben is igen sokszor cél-
talan s naiv erőlködés, annyira átlátszó az író ravaszsága. Altalános 
emberi gyarlóság, hogy az ilyesmit -r- s egyáltalán a hibákat — nem 
magunkon szoktuk észrevenni, hanem másokon. Szegény Badcliffe 
Annát Scott is, Jósika is ugyancsak leszólja (Jósika egyenesen «tűzbe 
való firkákat» emleget) ; pedig bizony Scottot magát is meg-megsebzi 
a boncolókés. Az érdekfeszítő titokzatosságra vonatkozólag mondja 
Scott: «Meg kell vallanunk, hogy a szerző mesterkedésén néha nagyon 
is keresztül lehet látni.» No ezt a bírálóról is jogosan elmondhatjuk. 
«Hősnői (már mint a Badcliffe nőalakjai) szándékosan olyan hely-
zetekbe juttatják magukat, amilyeneket a való életben bizonyára elke-
rültek volna. » Csak meg kell nézni a Scott és Jósika hősnőit ! 
«A szerző jobban ért az érdeklődés felkeltéséhez, mint a kibonyolítás 

1 Scott : Mrs. Ann Radcliffe. 
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eszközeinek kellő felhasználásához. » Ezt a vádat ugyané tanulmányá-
ban önmagára is kimondotta Scott s tapasztaljuk ugyanezt Jósikánál 
is. Es így tovább. Maguk szolgáltatják a fegyvert önmaguk ellen 
akkor, mikor rálépnek az esztétikus és kritikus pályájára és Scott 
írói arcképeket gyárt, bevezetésekkel látja el regényeit, Jósika pedig, 
sok elszórt alkalmi megjegyzésén kívül, kiadja a Regény és regény-
ítészetet. 

VI. 

Jósika-gazdag invencióját mutatja az a körülmény, hogy az esz-
tétikai s regénytechnikai nézetek terén való. számos Jiétségtelen egye-
zés ellenére nem találunk majdnem semmi olyan egyenes hatást, 
amely egy-egy átvett alakban vagy helyzetben nyilatkoznék. Szaák 
Lujza Jósikáról írt terjedelmes művében a Scott és Jósika regény-
alakjai közt levő hasonlóságra vonatkozólag a következő sorokat idézi 
az Erdélyi Múzeum évlapjaiból : 1 Ilyen «képmása Abafi : Waverley-
nek, — Dandár : Galium bégnek, — Deli Markó és rabló társai élénk 
letükrözései a skót rablók alakjainak, a Magyarországon dúló csehek 
rémostora : Elemér alakjában s végzetében azonos : Ivanhoeval, ugyan-
ott a zsidók rajza Scott-féle eredeti másolata. Aminha pedig gyenge 
másolata Scott Rebekájának. Ugyanilyen pár képet képez Komoróczi 
és Front-de-Boeuf s Giskra Szeréna és Bowena». Az Ivanhoe-Elemér-
hasonlat bizony meglehetősen sántít (az álarcos vívás, fogadalmat 
tevő hős többször is előfordul), nemkülönben az Abafi-Waverley-pár 
is, jóllehet Waverley—Flóra—Bose megfelel az Abafi—Margit—Gizella-
viszonynak. Az egyes helyzetek terén való egyezésről is legfeljebb 
•egy-két teljesen egyéni véleményt lehetne megkockáztatni; (pl. az 
Abbotban Stuart Mária megszöktetése mintha emlékeztetne Jósika 
Két királynőjének végső fejezeteire stb.) Alighanem mindössze egy 
olyan részletről szólhatunk, amelyen Scottnak határozott befolyása 
észlelhető. Ez a részlet az ÄlJafib&n van, a Scott szóban forgó regénye 
pedig az Ivanlioe. Általában az Ivanhoe olvasásakor az ember akarat-
lanul is az Abafira gondol, melynek egész légköre, hangulata Scott 
említett művéhez «liùz». A több száz évnyi korkülönbséget tekintetbe 
véve, a két regény hősének szerepe és helyzete között is erős hason-
lóságot vehetni észre. Ivanhûfi-is-tissé rossz útra tér, mikor apjával 
összevész s világgá megy s a dicsőség és általános elismerés kivívása 

1 Alkalmasint Ferenczi Zoltánnak azon tanu lmánya ez, melyre Széchy 
Károly is hivatkozik a Beöthy-féle Képes Irodalomtörténetben, de amelyet , 
sajnos, nem volt módomban elolvasni. 
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épúgy tehetségének teljes megfeszítésébe kerül, akárcsak Abafinak, 
A két egyformán eszményi, nemeslelkű hölgy, kik közül az egyik 
boldog párja lesz a hősnek, a másik pedig az önkéntes martíromsá-
got választja : egyképen megvan az Ivanhoeban és Abafib&n. János 
herceg és Richard király viszonyát a regény hőséhez mintegy egye-
síti magában Báthori Zsigmond a regény első, illetve második felé-
ben; Be mlüdéZ lehet talán csak «belemagyarázás»; az a részlet 
azonban, amelyről fentebb szó volt, tényleg az Ivanhoe hasonló rész-
letének hatását viseli magán. Értem mindkét műben a harcjáték 
leírását. A kolozsvári és az ashbyi lovagtorna lefolyása — dárda-
törés, nehéz fegyverekkel való tusa, nyülövés — rokon egymással. 
A versenytér, a nézőközönség, melybe beviszi mindkét író az addigi 
ismerős alakokat, a hősnek zárt sisakkal való szereplése, igen emlé-
keztet egymásra ; valamint Abafi az idegen Tattenbachhal szemben, 
Ivanhoe szintén a gyűlölt francia-norman Bois Guilberttel és Front-
de-Boeuffel szemben menti meg a magyar, illetőleg az angolszász 
becsületet; a közönség sorai közt a «zöldruhás ifjú»-ra (Izidora) 
épúgy felhívja Jósika jó előre figyelmünket, mint Scott Locksley-
Bobin Hoodra, kik azután mind a ketten a nyílverseny győztesei 
lesznek ; a versenyt mindkét helyen udvari mulatság követi ; igaz, 
hogy az Abafiban nem szerepel «La Beyne de la Beauté et des 
Amours в, de a fejedelemné színeit elkérő s viselő Abafi számára 
Cristierna épúgy a szépség s szerelem királynője, mint Ivanhoera 
nézve Rowena. Mindez az Ivanhoe egyenes hatását mutatja. Szóval 
Jósika első regénye, melynek első mottója alatt is Scott neve szere-
pe], bizonyság arra, hogy írónk különösen pályája elején volt a Scott 
hatása alatt ; még első regényeinek a címe is : Abafi, Zólyomi, 
Utolsó Bátori, Jósika István a Scott cím-elméletének és gyakorla-
tának felel meg, melyet azonban Jósika később egészen elfeledett. 

VII. 

Iparkodunk megállani, mielőtt túlzásokba tévednénk, melyektől 
kutatás közben teljesen megóvni magunkat bizonyára ritkán sikerül 
s mások megítélése alá tartozik. Volna ugyan még több érdekes 
apróbb szempont is, mely szinte kívánja a két író közti párhuzamot, 
(pl. a regény meséjének gyors telegrammszerű befejezése, melyben 
Jósika egyenesen mintaképül állítja Scottot mindenki elé; vagy 
a Scott raffinált elmélete a regény címének megválasztását illető-
leg, mely téren Jósika, kivált pályája második felében, határo-
zott ellentéte Scottnak stb.), de csak egy dolgot óhajtok még érin-
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teni, mely már a nyelv körébe vág. 1 Jósika Abafij&nak talán 
minden olvasója előtt az tűnt Tel legelőször a nyelvi sajátságok kö-
zött, hogy sűrűn (nem kevesebbszer mint negyvenszer) szerepel 
benne a«-nak, -nek neme» kifejezés. Például az ajtó egy nemébe 
az előszobának nyílik, Tímárnén fekete mellény neme van ; egymást 
éri neme a sikoltásnak, kapkodásnak, belérzetnek, kábultságnak, meg-
lepetésnek, elégtételnek, lázas hidegnek, undornak, stb., sőt még 
Dandár se elordítja magát, hanem bőgésnek nemét hallatja. Az Abafin 
kívül is elő-elő fordul ez, de csak az első regényekben, azontúl fokozato-
san fogy s megszűnik. Ez a körülmény is azt igazolja, hogy Jósika pá-
lyája elején állt legerősebben Scottnak hatása alatt. A « . . . nemen («a 
sort of . . . ») kifejezés ugyanis, mint a Scott olvasói tudják, igazán 
különlegessége Scottnak; valósággal hemzseg ez a kifejezés minden 
m unkáiában._Nála sem nőcseléd áll a pohárszék mellett, hanem neme 
a nőcselédnek (a sort о/ female butler), nem agyagkorsót tör össze 
a kutya, hanem nemét az agyagkorsónak (a sort of earthen jar) ; 
Hundebert : neme az udvarmesternek, az ablak neméhez a toronynak 
vezet, a János herceg arcán neme a kellemnek honol stb. stb. Tájé-
koztatásul szolgálhat a következő kis statisztika : az a sort of kifejezés 
előfordul a Waverley-ben hetvenszer, a Rob НоуЪип hatvankilencszer, 
a Heart of Mid-Lotliianb&n hatvanhétszer, a Fortunes of Niegelben 
hatvanötször, az Antiquaryhen negyvenegyszer és így tovább. Ez a 
kijejezés a regényben beszélő személyek ajkán majdnem sohasem (az 
Abafíb&n a negyven eset közül csak egyszer) fordul elő, hanem szinte 
mindig olyankor, mikor a szerzők leírnak valamit. A hosszadalmas 
leíró modorraT együtt jött tehát a neme szó át Jósikához. 

v r n . 

Mint emberek is érdekesek ők ; életük folyása olyan különböző, 
életük vége oly szomorúan egyforma. Gyakran megragadják az alkal-
mat, hogy önmagukról beszéljenek ; mind a ketten azok közé a mű-
vészek közé tartoznak, akik szívesen alkotnak önarcképeket. Jellemük 
és sorsuk egy pár mozzanatának kiemelésével búcsúzzunk el tőlük. 
Scott bevezetései, melyeket regényei elé írt, voltaképen mind egy-egy 
önarckép, de regényeiben, leveleiben s esztétikai dolgozataiban is 
temérdek apró vázlatot találunk, melyek a művész énjét átható vilá-

1 Csak épen megemlítem, m i n t olyasmit, ami csupa véletlen talál-
kozás is lehet, hogy a régimódi, nagy alakú zsebórát Jósika több helyen 
pecsenyeforgatónak mondja t réfásan s ez a kifejezés egészen megfelel a 
Scott pewter warming-pan-jének. (Waverley. Tauchnitz ed. p. 104.) 

Irodalomtörténet. 15 
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gításba helyezik. Jósika az ő nagy Emlékiratában, roppant mennyi-
ségű leveleiben s regényeinek számos helyén egyéniségét szintén oly 
eró's fény elé állítja, hogy ez az illető egyéniség összes gyarlóságait 
s szépséghibáit feltünteti ; Cicero óta alig szolgáltatott valaki naiv 
őszinteséggel annyi adatot önmaga ellen leveleiben s egyéb írásaiban, 
mint Jósika. Nem hiába írt oly sokat ő is, Scott is : igazi mesemon-
dók, sokat szeretnek beszélni ; örülnek a nagy hallgatóságnak, sőt 
talán csakis ennek, de ép azért, mert minden erejükkel a közönség 
igényeit s ízlését iparkodnak szolgálni, sérti őket — kivált Jósikát — 
minden kritika, mely annak soraiból jő. Mintha mondanák : miért 
nem szóltatok előbb ? akkor aszerint cselekedtem volna, de most már, 
a regény megjelenése után, ne bántsatok. Ebben a dologban némileg 
a közönség is hibás, amely eleinte való feltétlen és szertelen hódo-
latával minden későbbi, jogos és jogtalan, bírálattal szemben idegessé 
tette íróinkat, mert Scott sem volt egészen olyan cinikus kalmár, 
amilyennek Carlyle mondja egy helyt. Hogy az idegesség Scottban 
nem látszik meg úgy és annyiszor, mint Jósikában, annak sok oka 
van. О írói pályájának nagyobb részében szerencsés volt élvezni az 
osztatlan s szinte páratlan népszerűség diadalát, mely persze anyagi 
szempontból is mást jelentett Angliában s mást Magyarországon. Ter-
mészettől nyert egészséges kedélyét, melyet Carlyle oly igen hangsú-
lyoz, hosszú évtizedeken keresztül se anyagi gond, se családi bajok 
ki nem kezdték ; őszinte örömmel mondja magáról : «Nyájasság és 
jókedv jellemem fő vonása.» (Peveril of the Peak.) Akárkivel talál-
kozott is, az a találkozás írónkra nézve mindig élvezetes és hasznos 
volt. A postakocsik utasai közt senki sem lehetett annyira ostoba, 
hogy a vele való társalgás közben valami komoly vagy tréfás eszméje 
ne támadt volna Scottnak. (The Fortunes of Nigel. Chapt. XXYTT.) 
Már pedig az ő találékony szellemének elég volt egy-egy eszme, egy-
egy ötlet, hogy az regénnyé izmosodjék, hiszen «a regényírónak csak 
egy hajszálra van szüksége s kötelet csinál belőle.» (The Abbot. Note 
О.) Ez utóbbi tehetség megvolt Jósikában is, de az ő kedélye sebzet-
tebb vala. Scott «csendesen megnyugodott a dologban s otthon tette 
magát az egymással megalkuvás e világában,» mondja Carlyle. Jósika 
erre nem volt képes : néha ok nélkül rémeket látott, rosszakaratot s 
üldözést képzelt olyanok részéről, kiknek ilyesmi eszük ágában sem 
volt. Lobbanékony természetét elmérgesítette boldogtalan első házas 
élete s a belőle való szabadulás idejének beláthatatlan volta, második 
házassága alatt szomorú helyzete s betegeskedése, egész életében pedig 
az anyagi gondok. Scott ötvenezer koronát pazarolhatott évenként 
abbotsfordi kastélyának pompás berendezésére, könyvtárának, múzeu-
mának gyarapítására. Mennyire más a sorsa Jósikának, aki szomorúan 
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ír ja Wesselényihez (1839. május 30.): «En a napokban indulok Er-
délybe ; nékem, a kőművesnek nyárban keresnem kell, hogy kitelel-
hessek.» Máskor elpanaszolja, «minó' rossz lábon áll most a szurdoki 
jövedelem, . . . a tiszt még a postapénzt sem tudja kifizetni . . .» 
(1845. január 28.) Egyszer csak azon veszi észre, hogy pesti lakását 
másnak adták bérbe, «drágábban, mint én azt bírtam.» És így tovább. 
Ha nem kell is szószerint venni azt a panaszát, hogy «évek óta már 
igaz, szívből eredt vidámságot raj tam senki észre nem vehetett,» 
mindenesetre jellemző ingerült, beteg kedélyére, mely megérteti velünk 
túlságos érzékenykedését, gyanakodását s ennek sokszor sajnálatos 
nyilvánulásait. Mindez részvétünket ébreszti fel egy arca verejtékével 
dolgozó író iránt. 

Élete vége felé Scottot is megkereste a balsors. 1826-ban már ő 
is kénytelen leírni ezt: «magam is kölcsönből élek.» Következik nála 
is a robotmunka, az invita Minerva dolgozás ; ő is megtanulja Jósika 
keserű igazságát: «Vannak írók, kiknek sorsa nem engedi a legjobb 
akarattal is, hogy keveset dolgozzanak, sőt olykor azt sem, hogy csak 
olyat Írjanak, mire legtöbb kedvök s hajlamuk van ; ki ezt tagadná, 
nem ismerné az életet.» (Regény és reg.-i.J Valóban az Élet elbánt, 
mind a kettővel ; s bár egy-egy könyvtárt kitevő gazdag munkássággal 
váltották meg a jogot a nyugalmas öregségre, mégis a halálnak kellett 
kivenni reszketeg ujjaik közül a kenyérkereső tollat. 

Zsigmond Ferenc. 
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