
IRODALOM. 

Péterfy J e n ő : Petőfi Sándorról. Németből fordította Baráti 
Lajos. Budapest , 1913. 28 1. (Olcsó Könyvtár. 1700. sz.) 

Péterfynek e szép kis essayje németül jelent meg 1883-ban, a Nemé-
nyi Ambrustól szerkesztett Das moderne Ungarn. Essays und Skizzen c. 
munkában. Érdemes volt lefordítani, mert bár idegenek részére készült s 
így részletező elemzéstől tartózkodik, lépten-nyomon elárulja a mélyre 
nézéshez szokott szemet. Az idegen részére, egy-két fővonás művészi 
ogybeszövésével, jellemző s igen vonzó összbenyomást ad «a mi legeredetibb 
költőnkről, Magyarország legnagyobb lírikusáról.» S e képtől távol áll 
minden hangzatos túlzás, minden elfogultság, mellyel idegeneknek szoktuk 
bemutatni saját javainkat . De át van hatva a költészetnek attól a mély 
szerelmétől, mely bizalmat kell hogy ébresszen i ránta a legidegenebb kül-
földi olvasóban is. 

Céljához képest két oldalról kívánja bemutatni Petőfi költészetét, mert 
két irányban érdekelheti a külföldet is ; érdekelheti, min t a magyar nép 
jellemének geniális visszatükrözése s érdekelheti, m i n t kora egy általános 
vonásának magyar képviselője. A költő életrajza nincs az idegent (sokszor 
a hazait is) elriasztó morevséggel elkülönítve költészete e két i rányú jel-
lemzésétől, hanem a maga helyén azzal egybeolvadva, híven érezteti azon 
szoros összetartozást, mely Petőfi költészetét életével szinte azonos egy-
ségbe foglalva, őt a lírai őszinteségnek és közvetlenségnek oly pára t lan 
példájává teszi. Aki idegen e kis essayt olvassa, bármily keveset hall is 
róla külön, az ember t is meg fogja szeretni Petőfiben s bár ez sincs külön 
hangsúlyozva, fel fogja ismerni költészete természetes közvetlenségét is. 

Bitka örömet szerezhet a precíz ítéletek kedvelőinek e kis essay 
egyik-másik megállapítása, amely fitogtatás nélkül és igénytelenül, de 
hir te len mélyítéssel, vagy más oldalra is kitekintő éberséggel ad egyéni 
ós igazabb színt egy-egy közkeletű tételnek. Mikor Petőfi természetszere-
tetéről szól, rögtön megjegyzi a fontos, egyénítő árnyalatot : «azonban a 
természet szeretete n e m vegyít szentimentális vonást P. költészetébe» — 
s mindenki érzi e t i l takozás jellemző erejét. Igen hathatósan, sőt többszö-
rösen visszatérve m u t a t rá P. népiessógének, népszeretetének a naivságára 
is : «P.-nél a kunyhó i rán t való szeretet olyan naiv, m i n t vonzalma a ter-
mészet iránt» — s e tétel közelebbi kifejezését is megkapjuk tőle : «általá-
ban a népies P.-nél n e m volt tendentia, hanem természet . . . kezdetben 
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tehát úgyszólván csak öntudatlan reform volt, mikor P. a hősies, szóno-
kias, a fényesebb múl tba menekülő magyarság helyébe a népiest tette ; 
csak «költői forradalom,» mikor az elbeszélő költészetben a párducos 
Árpádot P. Jánosvitéze váltotta fel.» «De a naiv költő csakhamar mint 
naiv politikus bontakozik ki előttünk, aki költeményeiben János vitézéért 
immár a politika küzdőterére lép.» 

A naiv népies költőnek naiv politikussá való átalakulása nagyon igaz ; 
találó, — bár van ra j ta némi enyhén szatirikus árnyala t — maga a ki-
fejezés is. Ezt a naiv politikust, a priori is tudhatnók, Péterfy nem nagyon 
méltányolja, sőt ezzel kapcsolatban oly vonásra muta t rá, mely P.-ben 
már nem magyar gyökerű. P. ultraradikális politikai szereplése van itt 
szóban : «a viszonyok, az európai demokratikus áramlat behatása alatt a 
legnemzetibb költő lelkébe és költészetébe oly elem vegyül, mely sem a 
magyar nép jellemében, sem történetében alappal nem bír» s e jelenséget 
Péterfy a francia forradalom «kritikátlan tanulmányozására» és P.-nek 
Béranger iránt való előszeretetére vezeti vissza. Petőfi nem volt politikus-
nak való, bár mint követ a hivatott politikusoknak is meg szerette volna 
mondani «az igazat.» «Szerencséjére hírnevének» — mondja Péterfy — ez 
a szándéka nem sikerült. Ultraradikális, világboldogító eszméinek költői 
kifejezését, az Apostolt, szintén nem igen kedveli Péterfi, ami a mondot-
tak u tán természetes is. «Vad, fanat ikus költemény, melyet csak a kor 
izgatottsága menthet . Petőfi különben az Apostolban merő idegen eszmék-
nek lesz képviselőjévé. Költői erejétől eltekintve a költemény a francia 
forradalom idejéből való pamphlet hatását teszi ránk . . . . Elfelejti igazi 
hősét, «János vitéz»-t s egy rongyokban született, a zsarnokság és király-
ság ellen dühöngő gamint állít oda a nép képviselőjéül.» Elismeri Péterfy, 
sőt bámulja , hogy P. szenvedélyes ereje még e félig visszataszító, félig 
költőietlen anyagból is tudott zord szépségeket kicsalni : ítélete szigorú-
sága azonban ennek ellenére is erősen feltűnik a mai olvasónak, aki Gyulai 
halála óta — nincs i t thon a macska, táncolnak az egerek — nagyon el-
szokott a határozott szempontú és kérlelhetetlenül következetes itéletmon-
dástól. 

Még egy idézetet, kivált azok részére, kik azt találnák hinni e szigorú, 
szinte nyers ítélet u tán , hogy Péterfy nem látta az igazat s a politikus 
költő mögött elvétette az embert ; egy idézetet, mely közvetlen a föntebb 
idézett sorokhoz csatlakozik : «De vigasztalódjunk e tévedésen. Petőfi 
republikánizmusának sokkal egészségesebb alapja van, min t az ő politikai 
eszméi. Petőfi republikánus jelleménél és önérzeténél fogva ; csakhogy el-
felejtette, hogy ily faj ta emberek nem függnek semminemű kormányfor-
mától. Böviden szólva : fölcseréli az ethikai kérdést a politikaival» E né-
hány szó P. egész polit ikájának a leggyökerére muta t rá. 

GALGÓCZI GYÖRGY. 

I. Koiil : Bibliographie Française <le la Hongrie (1521— 
191« . ) Paris. 1913. XVI. és 325. 1. Ernest Leroux, éditeur. 

«Ez előszó megírása és kinyomatása óta Kont ura t elragadta egy rö-
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vi(l betegség. Mindazonáltal arra volt még ideje, hogy e munkán megtegye 
az utolsó simításokat és korrigálja a levonatait.» 

Ez a gyászkeretbe foglalt kiadói jelentés következik Kont Ignác utolsó 
művének 1912 szeptemberében kelt előszava után. 

Magában az előszóban pedig egy helyütt így szól a könyv szerzője : 
• A napilapok nincsenek feldolgozva. Ez a munka egy egész életet k ivánna . . » 
Egy egész életet ! Október végén, mikor Kont Ignác boldogan muta t ta e 
sorok írójának a bibliográfia teljes levonatát — ez az egész élet m á r csak 
két rettenetes hónapot jelentett . A Pár is végében rejtőző, rue Marguerin-
beli csöndes dolgozószobába hiába jöt tek már ezután tanácsért, útbaigazí-
tásér t a Sorbonne magyar diákjai, akiket egyforma szívességgel, jóindu-
lat tal fogadott a melegtekintetű, törékenytestű kis szürke ember. Zárva 
volt az ajtó, nagyobb úr ra várt, hogy kinyíl jon . . . 

Hogy ez a szegény, Magyarországon álláshoz nem jutot t t anár mek-
kora munkát végzett hazájától távol, magyar-francia szellemi kapcsolatok 
felkutatásával, új kapcsok teremtésével : itt, ezeken a hasábokon fölösleges 
most elmondani. Elég, ha élete munkájának zárókövére vetünk egy pillan-
tást . Ez a zárókő fundamentum is egyben. Jelentősége nem önmagában 
van, hanem abban, ha új, sokaktól végzett, lelkes munkának kezde-
tévé lesz. 

A Bibliographie Française de la Hongrie két részből áll. Az első — 
bizonyos előre megszabot t korlátok és a lehetőség határain belül — teljes 
bibliográfiája a Magyarországról vagy magyarokról szóló francia nyelvű 
müveknek. A bevezető előszó, vázlatos áttekintést adva a magyar-francia 
érintkezések történetéről, megállapítja, mi t lehet és mit nem lehet e 
bibliográfiában keresnünk. Nem vette fel Kont (és ezt Marczali Henrik 
bírálata joggal tekinti hibának) a latinnyelvű francia műveket, illetve csak 
akkor, mikor francia fordításban megjelentek. A többi korlátozások azon-
ban helyesek. Hiányzanak azok a nyomtatványok és kéziratok, ahol Ma-
gyarország csak min t fiktív név szerepel. Nincsenek meg a magyaroknak 
olyan francia nyelvű munkái , melyek nem Magyarországgal foglalkoznak ; 
az állami szerződések gyűjteményei ; az encyklopédiák és az iskolakönyvek. 
Ellenben fontosabb műveknél jelzi a róluk szóló cikkeket i s ; összegyűjti 
a magyar könyvekről megjelent francia bírálatokat (itt látjuk csak együtt, 
hogy mit tett Kont egymaga a magyar irodalom ismertetéséért francia 
folyóiratokban!) Nagy gonddal jelöli meg minden felsorolt könyvben a 
Magyarországgal foglalkozó részt, t a r ta lmát is jelezve. Ez a bibliográfia 
kétszáz oldal ter jedelmű ; talán nem érdektelen megemlíteni, hogy a 
középkori francia krónikásokkal és utazókkal összesen négy lapon végez 
(persze, i t t hiányzanak leginkább a latin művek), a XVI. századra hatod-
fél, a XVII.-re már 26, a XVIII . - ra— Rákóczi századára — csak 18, a XIX.-ra 
mintegy 100 oldal kell ; a XX. letelt első évtizede egymaga vagy ötven 
oldalt vesz igénybe. Ez az ötven oldal nem jelenti azt, hogy a franciák 
közönyössége egyszerre hihetetlen mértékben megváltozott volna : lépten-
nyomon magyar nevekkel találkozunk, ami természetes is. Vigasztaló és 
örvendetes, hogy sokan vannak már , akik kötelességüknek ta r t j ák — és 
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módját is tudják ejteni — hogy hazá juk történetét, politikai, gazdasági, 
kulturális, művészeti viszonyait a francia közönség érdeklődőbb rétegei elé 
tár ják. Hiszen nem r ingat juk magunkat abban az illúzióban, hogy ezeket 
a cikkeket, könyveket s a magyar irodalmi művek fordításait valami 
sokan olvassák Franciaországban. De ez a minden oldalon egyforma 
buzgósággal folyó munka valamikor a tömegével is észre fogja véte tni 
magát — s akkor már az értékét is megbecsülhetik odakünn. És azoknak 
a franciáknak, akik egy vagy inás szempontból foglalkozni akarnak Ma-
gyarországgal, valóságos áldás lesz Kont könyve. 

A könyv második része : iA franciaországi levéltárak és közkönyvtárak 
Magyarországra vonatkozó kéziratos dokumentumainak rövid jegyzéke.» 
Ez főként történetíróinknak lesz nagy hasznára, különösen, ha teljesedik 
Kontnak az az előszavában kifejezett óhajtása, hogy a magyar Akadémia 
küldjön ki Párisba egy franciáúl tudó levéltárost, aki az Ausztriára, Len-
gyelországra és Törökországra vonatkozó iratcsomók közül kiválogassa a 
bennünket közelebbről érdeklőket. Mert a francia külügyminisztér ium 18 
kötetes, Magyarországra vonatkozó okmánytárából is csak a Rákóczi-korát 
érintőket dolgozták fel nálunk ; a fent említett h á r o m ország dossier-ja 
(pedig a törökről Kont rnaga muta t t a ki, hogy menny i magyar vonatko-
zás van benne), még feldolgozatlan. Ez a három gyűj temény 1283, egyen-
kint 400—600 fólió oldalas kötetet alkot. E pi l lanatban — nyomta to t t 
katalógus hijján, — a kutatók nem tehetnek mást , min thogy végignézik 
az őket érdeklő esztendőnek egész anyagát . 

A többi országra vonatkozó gyűjtemények óriás tömegéből is k iha-
lászta Kont, amit részben írott vagy nyomtatott katalógusok, részben szó-
beli útbaigazítások segítségével öt levéltárban és ki lenc könyvtár kézira t -
gyűjteményében megtalálhatott . Felmérhetetlen az a munka , amit jövendő 
korok kutatói helyett elvégzett — de még nagyobb az, amire ösztönzést ad. 

BENEDEK M A R C E L L . ' 

Berecz Sándor: Apollonius históriája. Bölcsészetdoktori ér-
tekezés. Budapest, 1913. 44 1. 

Berecz Sándor a mul t évben (1912) a R. M. K. 31-ik füzeteként k iadta 
Apollonius Históriáját az 1591-iki szöveg alapján. Hozzá terjedelmes beve-
zetést írt . E bevezetésben azt állítja, hogy Apollonius Históriájának Bogát i 
Fazekas a szerzője. «Bogáti Fazekas szerzőségére vonatkozólag — í r ja i. h . 
42. 1. — csak két adatunk van. Az egyik Horváth Is tvánnak kézirati be-
jegyzése a Nemzeti Múzeum példányán, a másik pedig Sándor István állí-
tása. Ezekhez hozzávehetjük még azt a külső körülményt is, hogy a his-
tória első kiadása Bogátinak Ez világi nagy sok zűrzavarról való Énekével 
együtt jelent meg Heltainé kolozsvári nyomdájában.» Most Berecz ú jabb 
értekezést (bölcsészetdoktori disszertáció) adott ki e tárgyról Apollonius 
Históriája címmel s benne revízió alá veszi állítását. Megint csak az előbbi 
eredményre jut . Érdekes azonban, hogy minő ú ton haladt. «A szerzőség 
megállapításánál figyelembe kell vennünk a nyelvet és stílust is.» (35. 1.) 
Maga nyelvtörténeti alapon vizsgálódik. Eredményei a következők : a v tövű 
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igékben ë helyet t ö van Bogáti minden munkájában, Apollonius Histór iájá-
ban is ; é he lyet t hosszú zárt é-t használ. «Ezek alapján bizonyítom, hogy 
Bogáti Fazekas Miklós az Apollonius História szerzője.» (37. 1.) 

Berecz á l l í tásá t végeredményében én is elfogadom, noha kissé külö-
nösnek találom, hogy sem Kénosi Tőzsér, sem Uzoní nem említik Bogáti 
szerzőségét, ho lo t t műveik épen bibliográfiái szempontból a legapróléko-
sabbak. Sokszor oly könyvekre utalnak, amelyek azóta régen elvesztek. 
Van azonban kifogásom is Berecz módszerét illetőleg. Irodalomtörténet-
írásunkban fe lú j í t j a a nyelvtörténeti vizsgálódást. Igen helyesen. Ámde 
épen Bogátinál a l igha lehet ez ú ton eredményre ju tni . Bogátinak egyetlen 
munkája sem m a r a d t ránk eredeti kéziratban. Legtöbb énekét székely író-
diákok másolták, akik székely dialektusukat í r ták Bogáti szövegére. Ezért 
van pl. a sok ö-zés. Azt hiszem, hogy Bogáti Aranyosszékről való s nem 
volt rokona a X V I . században oly előkelő Bogáthiaknak. (Ennek az aranyos-
széki falunak h is tór iá já t Orbán Balázs: Székelyföld V. köt. 124—126. lapon 
részletesen tárgyal ja . ) Az ő beszédében nem voltak meg azon tájnyelvi 
sajátságok, melyeket ránk marad t kódexei muta tnak . Ha ez igaz — mint 
közelebbről részletesen igazoltuk — úgy elesik Berecznek nyelvtörténeti 
okoskodása. Tegyük fel azonban, hogy Marosbogátról való volt. Megjegy-
zésem így is talál , mert Marosbogát is Tordaaranyos megyéhez tartozik s 
ott fekszik, ahol há rom vármegye, Torda, Alsófehér és Kisküküllő, összeér. 
(E falu történetét 1. Orbán : i. m . 54—56. 1.) E vidék nyelvjárása szintén 
nem mutatja a Berecz által idézett sajátságokat. Gondolatom szerint Berecz 
állítása helyesen ezt jelentheti : Bogáti müveit mind egy vidékről való 
székely íródiákok másolták. 

BORBÉLY ISTVÁN. 

Jákó Károly: Fejezetek a magyarországi XVIII. századi 
l a t i n e p i k á b ó l . Budapest, 1913. 59 1. Németh József könyvkereskedése. 

A XVIII. század latin epikáját három szempontból lehetne a magyar 
irodalom ál ta lános fejlődésébe beilleszteni. Nézhetnők mint az előző szá-
zadok humanis ta költészetének végső hullámait, kereshetnők kapcsolatát 
a korabeli m a g y a r költészettel és reá tett ha tásá t , tekinthetnők végül 
művelődéstörténeti dokumentumnak, kivált az akkori jezsuita iskolázás 
klasszikus kul túrá járó l . Jákó Károly dolgozata előszavában mind a három 
szempontot ér int i , anélkül azonban, hogy további fejtegetései folyamán 
bármelyikre részletesebben rá térne . így szoros összefüggést ál lapí t meg a 
deákos iskola és a XVIII. századi latin epika között . De épen, hogy meg-
állapítja, semmi bővebb megokolást nem fűz hozzá. Nem is valószínű ez 
a kapcsolat, m e r t hiszen a deákos iskola inkább csak lírai jellegű, legföl-
jebb Szabó Dávidná l lehetne epikáról beszélni, ez azonban kétségtelenül 
nem hazai eredetű. Helyesebb let t volna olyan kapcsolatokat k imuta tn i , 
melyek e költészetet a későbbi magyar epikához fűzik s melyeknek szálai 
esetleg elvezetnek Vörösmartyig. Fejtegetései során két helyen (33. és 35.1.) 
utal is rá : Adányi András eposzában IFastorum Hungáriáé pars I. et II. 
1742) ugyanazt a felfogást lá t ja , mint Aranyosrákosi Székely Sándornál , 
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a Kazy Ferenc Hunniasát (1731) pedig összefüggésbe hozza Csokonai 
á rpád jáva l , de rövid megállapításnál i t t sem megy tovább. Beszél valamit 
az iskolázásról is, min t e költészet éltető talajáról, de ahelyett, hogy itt 
behatóbb kutatásokba bocsátkoznék, inkább általános politikai mozzanatok-
ból igyekszik valami erőltetett kapcsolatot létrehozni. 

Bár megválogatása elveiről nem tájékoztat bennünket, elhisszük neki, 
bogy a legjelentősebb alkotásokat ismertette, de ezeket ép arról az olda-
lukról muta t ja be, mely a magyar irodalomtörténet szempontjából a leg-
kevésbbé értékes. Jobb ügyhöz méltó buzgalommal boncolgat különösen 
három eposzt (a Sajghó Ignác promotorsága alatt készült Nicolaus 
Zrinyiust, 1751 ; Árvay György Joannes Hunniadesét, 1724 és a már emlí-
tet t Kazy-féle Hunniast), k imutat ja rendre forrásaikat Istvánfiban, Bonfini-
ban s más történetírókban, fejtegeti a klasszikusokat, "Vergilius, Ovidius 
hatását , részletes ta r ta lmukat adja, megismertet szerkezetük, jellemzésük, 
költői technikájuk sajátságaival. Meg kell itt említenünk, hogy Nicolaus 
Zrinyius forrásai közé sorolja a Zrinyiászt is, de ezt nem tudja valószínűvé 
tenni : fölhozott bizonyító idézetei vagy nem jellemzőek, vagy közös tárgyi 
(Istvánfi) és formai (Vergilius) forrásból erednek. így különösen a két leg-
fontosabbnak látszó : Tisiphoné nem a Zrinyiász, hanem Vergilius Allecto-
jának mása (Aen. VII . 324.), a Zrínyi kardján feltáruló jövendő inkább 
Aeneas pajzsára emlékeztet (Aen. VIII . 625.), mint a ZrinyiászbeM feszületre. 

Általában nagyobb gondot érdemeltek volna azok a költemények, 
melyek a magyarok eredetével és a honfoglalással foglalkoznak (II. fej.). 
H a ugyanazt a fáradságot fordítja hatásuk nyomozására, mint amilyen 
szorgalommal eredetüket mutat ta ki, sokkal értékesebb munkát végzett 
Tolna a magyar irodalomtörténet szempontjából. Még ha negativ ered-
ményre jutott volna is. 

KIRÁLY GYÖRGY. 

Trombitás Gyula : Vörösmarty dramaturgiája. Budapest, 1913. 
92 1. Attila-nyomda. 

A magyar irodalomtörténetből megjelenő doktori disszertációk között 
a legutóbbi időben egyre több igen érdemes és derék dolgozat akad. Ezek-
nek az értekezéseknek két közös sajátságuk v a n : 1. valamely szűkebbkörű 
kérdést lelkiismeretes pontossággal igyekeznek teljesen kiaknázni ; 2. a kér-
dés vizsgálatába a külföldi hatásokat is belevonják. így tesz Trombitás 
Gyula is Vörösmarty dramaturgiájáról ír t dolgezatában. 

Legértékesebb fejezete az, amelyben Vörösmarty dramaturgiai elveinek 
eredetét igyekszik megállapítani. Eszerint dráma-theoriáját négy forrásból, 
Horatiusból, Lessingből, Schlegelből és Tieckből merítette. A nagy szorga-
lommal bizonyított hasonlóságok min tha igazat adnának Trombitásnak. 
Valósággal azonban a megállapított források közt különbséget kell tennünk. 
Nem tűn t fel talán Trombitásnak, hogy Vörösmarty Horat iust lépten-
nyomon idézgeti, többi forrásait pedig nem ? Nem találta gyanúsnak azt 
a nyíltságot, mellyel önmagát látszott minduntalan leleplezni ? En azt 
hiszem, hogy Trombitás Vörösmartynak Horatiushoz való viszonyát nem 
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egészen helyesen világította meg. Hora t ius gyakori idézgetésében Vörös-
m a r t y adomázó ha j lamának jelentkezését látom, mellyel szavaira lépten-
nyomon példát, illetőleg tekintélyt idéz. És hogy igazam van, bizonyítja 
az a körülmény, hogy majdnem az összes elvek, miket Trombitás Horatius-
ból származtat vagy Lessingnél vagy Schlegelnél, vagy mindkettőnél meg-
vannak. Ilyen a tör téne t i és nemzeti tárgy ajánlása tragédia és vígjáték 
számára, ilyen a d ráma i egység és egyszerűség követelménye, ilyen az 
elbeszélés szerepének és a borzasztónak a drámában való elitélése, ilyen 
a megkülönböztető beszédmód hangoztatása, ilyen a jellemnek megfelelő 
cselekedtetés követelése. Helytelenül tulajdonítja Horat ius hatásának azt, 
hogy Vörösmarty előnyben részesíti a verses drámát, hogy az ötfelvonásos 
tragédiáról beszél ós hogy ellensége a drámában a metamorphosisnak. 
Az elsőre felhozott idézett toljesen téves, inert Horat ius azon a helyen 
egészen másról beszél, Vörösmarty ez elve pedig ekkor valósággal ott 
lebegett a levegőben, azt épúgy min t a másodikat, Gottschedék, sőt a 
f ranc ia klasszikusok óta nem kellett Horatiusból merítenie. Trombitás 
legerősebb érvének a színpadi metamorphosisra vonatkozó állítását gon-
dolja, mer t tudomása szerint «a korabeli színpadon nem jártak állati kön-
tösbe öltözött színészek». Az átváltozások m á r a XVIII . század óta igenis 
divatban voltak. Egy XVI I I . századbeli bécsi bohózatírónak van egy sza-
t í rá ja , melyben a színészt többek közt poloskává változtatja. Lehetséges 
lett volna ily gúny, ha átváltozások nem lettek volna napirenden ? És ezek 
a másodrendű színpadokon, főkép a tündérjátékokban még Vörösmarty 
korában is fenntartot ták magukat, anélkül, hogy Faust uszkárjával vagy 
a Szentivánéji álom szamár-rüpőkjével is bizonyítani akarnánk. Vörösmarty 
elve az átváltozásra vonatkozólag más szempontból is fontos : magyaráza-
tul szolgál Csongor és Tünde megalkotására. 

Trombitás éles ellentétet állapít meg Vörösmarty dráma-elmélete és 
drámai rása között. Ez ellentét vígjátékírói működésére is kiterjed és Trom-
bitás fejtegetéseinek segítségével most ennek okát is adhat juk : a vígjáték 
lényegéről és feladatáról vallott elveit Lessingtől, a kivitel módját és pél-
dáját Shakespearetől tanul ta . Ezért különböző nála az elmélet és a gya-
korlat. 

Még két rövid megjegyzést szeretnék tenni. Trombitás belső és külső 
érvekkel agyontámogatja azt a hitét, hogy a Színházi hír és vol:s c. cikk 
első felét talán mégsem Vörösmarty í r ta . Eljárásán meglátszik a kezdő. 
A kérdés minden belső és külső érv nélkül is eldöntöttnek tekinthető attól 
a pi l lanattól kezdve, melyben a szerző Toldy Ferenc Athenaeum-példányá-
ban megtalál ta a cikk jelzése (—y) mellé Toldynak sajátkezűleg bejegyzett 
megjegyzését : «Én (Toldy!)». — Végül nem tartom egészen komolynak 
az olyan megleckéztetést, min t amilyenben Trombitás a híres Wurzbacliot 
részesíti. Csak a chauvinizmus mondatja vele, hogy Gyulai Pálnak igaza 
volt, amikor a német d r á m a akkori nagy hanyatlásáról beszélt. Raimund, 
Bauernfeld, Grabbe, Grillparzer, Büchner, Gutzkow és a már feltűnő Laube 
meg Hebbel, hogy csak a nagyobbakat említsem, nem szólva a népszerűek-
ről, m i n t Halm vagy Nestroy, olyan nevek, amelyek Gyulai állításának 
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felkiáltójelekkel való kommentálását egyenesen kötelességgé teszik. A chau-
vinizmus legfölebb akkor szép, ha igazság támogatja. 

Megemlítem még, hogy Lessing a Hanswurstiadákról épen elismerő 
véleménnyel volt és így Vörösmarty megvetése a vasárnapi bohózatok 
i ránt talán mégsem tőle származhatott , hogy Kölcsey tragikumfelfogása 
talán mégsem volt oly «helytelen és hiányos» és Vörösmartyé mégsem 
volt oly nagyon helyes, amint Trombitás gondolja ; meg hogy a Globe 
(24. 1.) talán nem volt személynév. 

W E B E R ARTHUR. 

Kästner Jenő: A Kartliausi lielye a szentimentális regény-
irodalomban. (Eötvös és Sainte-Beuve.) Budapest, 1913. 37 1. 
Németh József könyvkereskedése. 

A Karthausival foglalkozó irodalom egyik értékesebb termékével van 
dolgunk. Figyelemreméltó e fejtegetés már azért is, mivel a szokott hossza-
dalmas esztétikai méltatások és szóhalmazás helyett helyesebb úton jár , 
forrás tanulmánnyal foglalkozik és eredményeit nem külső egyezések, gon-
dolatpárhuzamok. hanem belső okok, a társadalmi rajz és az alapeszme 
párhuzama alapján állapítja meg. Maga a főcím nem egészen megfelelő, 
mer t az értekezés nem annyira a Kartl iausi helyét ál lapít ja meg a szenti-
mentá l i s irodalomban, mint inkább Sainte-Beuve Volupté-jének a Karthau-
sira gyakorolt hatását . A tanulmány a következő nyolc fejezetre oszlik : 
I. A Kartliausi és a magyar szentimentális regényirodalom. II . A francia 
személyi regények és a Kartliausi. I I I . Sainte-Beuve Volupté-je. IV. A Kar-
tliausi és Volupté közti általános egyezések. V. A Volupté és a Karthausi 
a személyi regények ú j t ípusát állapítják meg. VI. A Kar thausi és Volupté 
közti közelebbi egyezések. VII. Werther hatása a Karthausira. VIII . Kisebb 
t á rgy i hatások. Gondolatok. 

Szerző a magyar szentimentális regényirodalom fejlődése kapcsán 
ismertet i Barczafalvi Siegwart fordítását (1786), Kazinczy Ferenc Bács-
megyeinek gyötrelmeit (1789) és Kármán Fanni hagyományait (1794) és 
megállapítja, hogy a Karthausi (1839—41) nem illeszthető bele a magyar 
regényirodalomnak ebbe a fejlődésébe, csakis Í, külföldi irodalmi áramlatba. 
A forrásokra való áttérés alkalmat nyú j t a szerzőnek arra, hogy megem-
lítse és elitélje Berkovics Miklós hasonló irányú tanulmányát (B. Eötvös 
József és a francia irodalom. Budapest, 1904), mivel ez nem Sainte-Beuve, 
hanem elsősorban Chateaubriand és Constant Benjamin hatását vi ta t ja 
«anélkül, hogy azt elég nyomós okokkal bizonyítaná.» Ezután a szerző 
ügyesen csoportosítja a francia személyi regényeket : Rousseau La Nou-
velle Hélo'ise-ból (1761) indul ki és Chateaubriand Atala-ján (1801), 
René-jén (1805), Sénancour Obermann-ján, Mme de Staël Delphine-
j én (1802), Corinne-ján (1807) és Constant Benjamin Adolphe-ján (1816) 
á thalad Saint-Beuve Volupté-jéig (1834). Kimutatja, hogy a Volupté meg-
jelenésekor, mikor Eötvös Franciaországban tartózkodott, már egészen 
megváltozott az előző társadalmi felfogás és a személyi regények ilyen 
i rányzata : a hősök már nem gyűlölik a társadalmat, nem tar t ják azt rossz-
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iiak, érdeklődnek a reális élet iránt is, szünőben van a «maladie du siècle», 
a melancholia és a skepszis, emelkedik a vallásosság. A kornak e meg-
változott lelki világát fejezi ki Sainte-Beuve Volupté-je és a Karthausi 
egyaránt . Ez általános elemzés után a szerző a Volupté tar ta lmát és jellem-
zését fejt i ki. Mind itt, mind az előzőekben hiányzik a romanticizmus 
összefoglaló kerete, amely bizonyára enyhítet te volna szerzőnk föltétlen 
Ítéleteit. I t t , valamint a jellemzésnél is, nagy haszonnal forgathat ta volna 
Brandes nagy munkájának V. kötetét (Die romantische Schule in Frank-
reich). A IV. fejezet részletesebb kifejtése és megismétlése a II .-nak. Ismét 
halljuk, hogy Sainte-Beuve és Eötvös nem hanyagolják el a társadalmi 
állapotok rajzát az érzelmek festésével szemben, épp ezért a személyi 
regények ú j t ípusát alkotják meg az egyfogású, csak az érzelmek vibrálá-
sával foglalkozó regényekkel szemben. Egyezést lát a szerző abban is, hogy 
mindkét regényben a hősök lelkiállapotát általános reflexiókkal magyaráz-
zák, míg Werther és Bené egész vázlatosan beszélnek. (10. 1.) Ez gyenge 
argumentum, mert Chateaubriand egész «Le genie du christ ianisme »-ja 
ilyen reflexiók tömege és maga Kastner is bevallja, hogy «azonos hangulat 
bizonyos mértékben hasonló gondolatokat fog kiváltani.» (36. 1.) A VI. fe-
jezetben a részletes egybevetést fejti ki szerzőnk. A kételkedés és hitetlen-
ség, az én-regények e két legfőbb tulajdonságának genezisét is Sainte-
Beuve-ből igyekszik megmagyarázni. Mennyivel szebben és közelebbről 
magyarázza ezt meg Pulszky Ferenc (Eletem és korom. I. k. 2. kiad. 
77—99. 1.), aki erről az irányzatról igy szól : «Kaptam az alkalmon, midőn 
Eötvös felszólított, írjak én is cikket az Arvízkönyvbe Heckenast számára 
s megí r tam utazási vázlataimat. Sok volt abban a reflexió s a csillogó 
frázis, de ez is festi az akkori idők szellemét . . . Ilyen idők az átmeneti 
időszakok, nagy idők, kis lelkek számára, a cselszövényeknek s csüggedés-
nek időszakai, melyekben csak az örülhet, ki remélni tud, míg a tet tre 
vágyó, a várakozni nem tudó ifjúság kétségbeesve elvész . . . A kétely ural-
kodik mindenüt t , bizalmatlanság tölti el a kebleket, elszigelelve állanak a 
nemzetek s egyesek . . . De öljön talán ú j Prometheusz, ki égi szikrával 
föléleszti a holtakat s derültebb kort hoz a mostaninak helyébe . . . I ly 
okoskodások voltak ez időben napirenden (1. Disraeli : Fleming c. regényét), 
legszebb kifejezésöket azonban Eötvös Karthausi jában találták, mi e jeles 
munka roppan t népszerűségét magyarázza.» Amaury, Sainte-Beuve regényé-
nek főhőse, megtérése u tán egy portugál kolostorban írja le emlékeit 
barátja megnyugtatására . Kolostorba azért vonult, mer t lelkét összetörte 
kedvesén, Mme B.-en elkövetett igazságtalansága. Amint tudjuk, Gusztáv 
is Bettyn elkövetett sérelmeinek megbánása mia t t vonul kolostorba és ott 
írja meg naplóját. A regény e keretének és közlési formájának egyezése 
amint Kastner kifejti — világos és a ha tás elfogadható. De bizonyára 
egyéb hatások is közreműködtek még ebben. Molnár Aladár ír ja (Pesti 
Napló. 1871. évf. 295. sz.), hogy Eötvös maga boszélte neki, hogy francia-
országi ú t j ában elvetődött Grande Chartreuse kolostorához ; félórát akart 
itt tölteni ; de meglátott két bebocsájtatásért hasztalanul könyörgő nőt ; a 
nők egy i f jú t akartak elvinni, de ez nem fogadta őket ; Eötvös ha t napot 



IRODALOM. 4 3 

töltött a kolostorban, megvárta, míg a nő megírja az i f júnak levelét ; az i f jú 
ott maradt , kartbausi lett ; Eötvös visszatért Párisba, anélkül, hogy a neveket 
megtudta volna. Ez a történet bizonyára volt olyan hatással regénye 
keretének és esetleg közlési módjának megírására, min t Sainte-Beuve 
Volupté-je főhősének története. Eredményeit végül így foglalja össze a 
szerző : «Eötvös « m ű írásakor még fiatal, kezdő író volt, első regényét 
írván, mintegy szükségszerűen valami minta után (az egyesszám pro domo-
megjegyzés) kellett igazodnia. Követte ezen mintának főgondolatát, alap-
szerkezetét és formáját , de — épen ebben mntatkozik nagy eredetisége — 
ebbe bele tudta illeszteni saját gondolatait , saját tapasztalatait . . . » 

VAJTICZKY EMÁNUEL. 

A K i s f a l u d y - T á r s a s á g É v l a p j a l . Új folyam. Negyvenhetedik kötet. • 
1912—1913. Budapest. 274 1. Franklin-nyomda. 

Időrendben elsőnek alakult s a nemzeti hagyományok ápolásában is 
előljáró szépirodalmi társaságunk évkönyve a szokásos beosztással jelent 
meg. Tartalmát a XLVII . ünnepélyes közülésen elhangzott felolvasásokon 
kívül (1. folyóiratunk : 1913: 189. 1.) Brabek Ferenc megemlékezése Vrchlicky 
faroslávról, két jutalmazott szépirodalmi pályamű (Gyöngyösy László: 
A kosaras tót ; Rezek Román : Galamb Péter. Mindakettő elbeszélés), a 
Társaságtól hirdetet t pályakérdésekre beérkezett pályaművek jegyzéke és 
bírálata, az új jutalomtételek, végül a Társaság vagyonára, tagjaira és ezek 
szereplésére vonatkozó közlések teszik. Olvasóink érdeklődését tartva szem 
előtt, a kötet foglalatáról a következőkben számolunk be. Beöthy Zsolt 
elnöki megnyitó beszéde báró Eötvös József és Szalay László emlékét 
iijitva fel, kettejük jelentőségét — egyebek között — ilyenformán emeli 
ki : «Eötvös humanizmusa a demokráciái elv diadalának, Szalay historiz-
musa a kiegyezés sikerének lett ha ta lmas tényezőjévé.» Beötby Zsolt ünnepi 
pohárköszöntője ugyancsak Eötvös emlékének van szentelve. Rákosi Jenő 
Az idegen elem beáramlásáról írva, megállapítja, h o g y : «Egy beáramlott 
szellem kiváló előszeretettel becsmérli a magyar történeti osztályt. Pedig 
ez csinált itt mindent. Elszántsággal és lemondással küzdött, csinált iro-
dalmat, színházat és feláldozta magát , hogy a többieknek szabadságot ad-
hasson. Az irodalom hivatása a munkára hívás, a testvéri szeretet hirde-
tése, hogy aki a magyar nyelvet kívánja szolgálni, ide jöjjön.» 

A bírálatok lesújtó tanulsága, hogy a magyar történelmi tárgyú kisebb 
elbeszélésre hirdetet t Vigyázó-jutalom nem volt kiadható. Angyal Dávid-
nak a Greguss-jutalomról szóló jelentése bizonyára nem szorul bővebb 
ismertetésre. A Budapesti Szemlében 1913. évi 1. számában is megjelent 
s annak idején — mint tudjuk — számos hozzászólásra adott alkalmat úgy 
egyebütt, mint folyóiratunkban (1. 1913 : 184., 305., 497.1.). Heinrich Gusztáv 
kiadásra ajánlja Scheffel Ekkehardjának, Antal Gézától származó jeles for-
dítását. Az ú j jutalomtételek közül irodalomtörténeti tárgyúak : 1. Greguss 
Ágoston élete és müvei. Ju ta lma a Lukács Krisztina-alapból 1000 korona. 
Határ idő : 1914 okt. 31. — 2. Szigligeti élete és munkái. Jutalma a Szalai 
Árpád-alapból 1000 korona. Ha tá r idő : 1914 okt. 31. — Kisebb tanulmány 
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Henszlmann Imréről. Ju ta lma a Somogyi Dezső-alapból 200 f r ank arany-
ban. Ha tá r idő : 1914 okt. 31. — A tájékoztató közlésekből megtudjuk, hogy 
a Kisfaludy-Társaság könyvkiadó bizottsága az 1913. évre az alapítói 
járulék-sorozatba a következő munkáka t vette fel : Katona L. tanulmányai 
(II. k.), Szász Béla : Horatius-műfordítása s egy Merimée Prosper-regény 
Ambrus Zoltán fordításában. Szalay László születésének százéves évfor-
dulója alkalmából a Társaság megbízásából Angyal Dávid fog felolvasni a 
nagy magyar történetíróról. 

Szomorúan jellemző a mi sajátságos viszonyainkra az, amit a tájékoz-
tató közlések közt Hegedűs Is tván aradi tapasztalatairól olvasunk. Hegedűs, 
min t a Társaság megbízott képviselője, résztvett Aradon a Csiky Gergely 
és Fábián Gábor emlékének szentelt művek leleplezési ünnepélyén. Jelen-
tése szerint azonban «a két volt irodalmi kitűnőség emlékleleplezési ünne-
pének rendezése s a szembetűnő csekély érdeklődés, mely mellett a sike-
rületlen ünneplés lefolyt, nem volt méltó a magyar irodalom nagy tiszte-
letre érdemes fontosságához.» Csengey Gusztáv ötvenéves írói jubileumán, 
Eperjesen, a Társaság nevében Jakab Ödön üdvözölte a veterán költőt. 
Hegedűs és Jakab alkalmi beszédei nyomtatásban is megjelentek az" Év-
könyv többi darabjai között. — Schumacher Sándor lefordította dán nyelvre 
Mikszáth Kálmánnak Szent Féter esernyője c. regényét. — Báró Kemény 
Zsigmond születése százéves fordulóját a Kisfaludy-Társaság a jeles író 
nemrég megtalált i f júkori regényének s egyéb eddig könyvalakban meg 
nem jelent dolgozatainak kötetben való kiadásával ünnepli meg. A kötetet 
Papp Ferenc fogja sajtó alá rendezni. — Sebestyén Gyula jelentése szerint 
Berze Nagy János egy párat lanul értékes meseszótárt nyújtott be kiadásra 
Mesemotivumok címmel. A Greguss-jutalmat Négyesy László indítvá-
nyára Angyal Dávidnak adták ki Gyulai Pálról írt székfoglaló dolgozatáért. 
A betölthető rendes tagsági helyre Császár Elemért választották meg. 
A társaság vagyona 481,555 korona. 

Y. M. 


