
IBO DALOM. 
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kiadása. (Athenœum-nyomda.) Ára 5 kor. 
E munka há rom fontos fejezete, t. i. a Báday-féle imádságok mélta-

tása, meg a yirágénekekről szóló és a szerelmes versek közlése — mint 
szerző maga is mondja — előzőleg megjelent az Irodalomtörténeti Köz-
lemények 1915. évfolyamában. (L. folyóiratszemlénket.) De noha így áll 
a dolog, a könyv mégis érdeklődésre tarthat számot, mert az említett 
fejezeteken kívül alapos és kimerítő ismertetését foglalja magában Ráday 
Pál minden ismert munkájának, sőt azoknak is, amelyeket csupán neki 
tulajdonítottak. (Mindössze latinul írt egyházpolitikai emlékiratainak 
25—30 folio-kötetre terjedő kéziratait mellőzi terjedelmük — 1500—2000 
lap — s valószínűleg csekélyebb irodalomtörténeti jelentőségük miatt.) 
Nem rendszeres életrajz, nem is annak készült, hanem módszeresen egybe-
állított anyagismertetés, melyből végül multunk egyik jeles alakjának 
mintegy a szellemi arcképe tárul az olvasó elé. Először a prózai, majd a 
verses műveket veszi sorra, az egyes részeken belül külön csoportban 
tárgyalva a magyar és latin darabokat. A függelékben eddig kiadatlan 
adalékokat s a tárgyal t fontosabb anyag (az istenes ének és imádságok) 
összefüggését szemléltető kimutatást közöl. Az érdekes képekkel és hason-
másokkal díszített kötet végére tett részletes irodalmi tájékoztató, a tár-
gyalás során a kéziratokra és kiadásokra vonatkozó pontos utalás, vala-
mint a nagy gonddal készült név- és tárgymutató, csak megerősítik azt a 
jó véleményt, melyet szerző tudományos felkészültségéről, munkája olvasása 
közben szerzünk. 

Ráday összes magyar munkáit tekintetbe véve, szerző főbb ered-
ményei a következők: a) A prózaiak közül: 1. A «Lelki hódolás»-ra 
nézve valószínűnek tar t ja , hogy az alapul szolgáló latin imasorozatot is 
Ráday írta ; az imákon Pázmány Péter imádságos könyvének némi hatása 
érezhető. — 2. A Bujdosásnak Emlókezetköve című könyv, valamint a 
neki tulajdonított Emlékirat (1. Hon. 1868. évf. 203—215. sz.) nem Báday 
Pál művei. — 3. Önéletírása két részből áll : önéletrajzból (1713) és családi 
naplóból (1713—1720). — 4. Az 1709-ből való Benderi Naplónak történeti 
becse kiváló ; irodalmi céljai azonban nem voltak vele Rádaynak. — 
5. Levelei közül — a magyar prózai stíl fejlődése szempontjából — a 
feleségéhez (Kajáli Klárához) írottak figyelemreméltók. — 6. A neki tulaj-
donított kiáltványokat illetőleg (Újvári kiáltvány, 1704, Egy lengyel királyi 
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tanácsos levele, 1710, Egy igaz magyarnak hazá ja dolgai felől való elmél-
kedése, 1710) nem tekinthető bebizonyítottnak Eáday szerzősége, b) A ver-
ses magyar művek közül : 1. Az istenes énekek valószínűleg 1695—97 között 
keletkeztek. Forrásuk Eáday saját imádságköltészetén kívül a megelőző iste-
nes ének-hagyomány, a zsoltárok és a biblia. «A Fiú Istennek dicséretiről» 
című költeményről, mely Eáday szerint «a Bernard Doktor énekéhez 
alkalmaztatott», szerző megállapítja, hogy Báday e fordításának harminc-
négy versszaka, tehát több mint az egésznek fele szószerint megegyezik 
a Cantus Catholici (1651) Szent Bernát himnuszával. «Ahol az .átvett 
szövegen változtatott, mindenütt a hűség rovására, de a szabatosság és a 
r i tmus javára tette.» Egyebekben úgy talál ja Gorzó, hogy elődei közül 
Szenczi Molnár Albert hatása erősebben érzik Bádayn, min t Balassáé. 
Képzeletét szegényesnek találja, ellenben kiemeli, hogy az ő «istenes 
énekei »-ben találkozunk először belső rendezettséggel. Legharmonikusabb 
«A szeretetről» szóló ének, legtökéletesebb szerkezetű «Az Istennek dicsőíté-
séről és dicséretéről» írt verse. — 2. Öt neki tulajdonított virágéneke 
közül a Sas Klárához írottról Gorzó azt jegyzi meg, hogy itt «számolnunk 
kell azzal a lehetőséggel is, hogy e vers Rádayhoz másolatban került s 
nem ő írta». A többi négy közül a költő há rmat feleségéhez írt, de ezeknél 
művészibb a Bene Borbálának címzett (Bene : csak föltett név. A vers 
B. Borbálához van intézve.) — 3. Egyéb versei közül ránk maradt a 
Darvas János ecetéről szóló tréfa. Egyes nyomok szerint voltak Eákóczi 
Ferenc tiszteletére készült költeményei is, de ezekről nem tudjuk biztosan, 
hogy magyarok voltak-e vagy latinok. 

Külön fejezetben tárgyalja szerző Eáday költői technikáját, melyre 
nézve megállapítja, hogy az istenes énekek formáit jórészt Szenei Molnár 
Alberttől vette át ; használta ezeken kívül egyéb verseiben a hagyományos 
magyar négyrímű alexandrint is. «Az átvett formák szépségének teljesen 
megfelelő ritmusérzéke nincs.» A klasszikus verseléssel is megpróbálkozott, 
de nem magyarul írt verseiben. 

Hasonló részletességgel, gonddal és szerető elmélyedéssel vizsgálja, 
ismerteti és elemzi szerző Eáday latin munkáit. I t t is először a prózai 
munkákat tárgyalva sorra veszi a manifestumokat, diplomáciái és poli-
t ikai iratokat ; majd a költeményekre térve, a Debreczeni Ember Pálhoz 
í r t búcsúzó versét, a distichonokba foglalt teologiai magyarázatot s az 
epigrammákat említi. Mindezekben természetszerűleg kevesebb a magyar 
irodalomtörténet szempontjából értékesíthető tanulság, épen azért bölcs 
mérséklettel szerző is rövidebbre fogja mondanivalóit. 

BAROS G Y U L A . 

M o ó r E l e m é r : A T o l d i - m o n d a é s n é m e t k a p c s o l a t a i . (Német 
Philologiai Dolgozatok XIII. Pfeifer Ferdinánd 1914. 84 1. Ára 3 korona.) 

Moór dolgozata figyelemreméltó jelenség a magyar mondakutatás 
terén. Vannak tulajdonságai, amelyek egyenesen fontossá teszik a magyar 
művelődés- és irodalomtörténet szempontjából. A Toldi-monda körüli 
kísérletezések tömegéhez új elméleten alapuló magyarázattal járul. Átvesz 
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egy mondaelméletet a legújabb német mondakutatások területéből és azt 
alkalmazza a magyar Toldi-mondára. Ez az elmélet Fr iedr ich Panzernek 
az elmélete, aki a német hősmondát el terjedt mesemotívumokból szeretné 
levezetni.1 A mondakuta tó elvitathatlan egyezéseket talál a hősmondák és 
egyes mesék között. Ennek alapján igyekszik Panzer őket egymáshoz 
közelebb hozni, ami neki gyakran tetszetős alakban sikerül is. Máskor 
azonban elhagyásokkal és hozzátoldásokkal kell mintegy erőszakos kap-
csolatokat teremtenie. A mesei monda-származtatás is rej t magában veszé-
lyeket, épúgy mint a XIX. sz. közepén a mitologiai mondamagyarázat . 
Mindkettőben van azonban némi igazság. A hősmondában épúgy vannak 
mesei elemek, mint ahogy mitologiai vonások vannak benne. De egészen 
egyikből vagy másikból származtatni mégsem lehet. A meséből eredtetni 
annál kevésbé lehet, mer t hisz az a mesefaj , amelyről Panzernél szó van, 
csak a X. század folyamán jutott el Európába , amely időben pedig a hős-
monda m á r erősen fejlődésnek indult.2 Mesei elemek tehá t vannak a mon-
dákban, de nem min tha egész mesék vagy mesetipusok alakultak volna 
át ily i rányban ; egyedül egyes mesemotívumok fűződtek fejlesztőleg a 
meglevő mondai alaphoz. A mesei mondaszármaztatásnak még nagy jövője 
lehet, ha a most még hozzátapadó túlzásokat levetkőzteti. A részletekben 
Panzer ós iskolájának kutatásai már mos t is igen szép eredményekre 
vezettek és különösen etnográfiái szempontból fontosak a nagy erudi-
cióval és éles szemmel felhalmozott gazdag meseanyagot tekintve. 

Moór Panzer elméletét alkalmazza a középkori Toldi-mondára. Esze-
rint a Toldi-mondának is mesei eredete volna, azonkívül idegen, még 
pedig ge rmán mondai elemek kapcsolódtak volna hozzá. Hogy e magyarázat 
elfogadható legyen, közvetítőt kellett Moórnak keresnie és ezt meg is 
találta a középkor énekeseiben, a német és magyar spielmannokban. Ez 
elmélet megszilárdítására elsősorban énekeseink történetével és eredetével 
foglalkozik és itt élesszemű krit ikusnak bizonyul. Egyetlen egyszer sem 
esküszik az előtte felmerült délibábos magyarázatokra, hanem mindenütt 
mérsékelt és higgadt marad. Igen nagy érdemének tartom, hogy bátor 
szókimondással megcáfolta az énekeseinkhez fűződő lehetetlen hipotézise-
ket : a sámán eredet nimbuszát, az augsburgi hét-magyaros sötét genea-
lógiát. Érdemének tar tom igriceinknek szláv eredetű kul túránknak meg-
felelőleg a szláv énekesekkel való összehozását, a német spielmannokra 
való utalást és azon számos egyezést, amelyekkel sikerül neki a ránk 
maradt gyér adatok alapján is énekrendünket a német énekesekkel össze-
köttetésbe hozni . Feltevése szerint ez a német spielmann-hatás alat t fej-
lődött énekesrendünk fejlesztette volna ki a Toldi-mondát, amelynek kü-
lönböző eredetű rétegeit igyekszik megállapítani. 

Eszerint két főbb réteg egyesült ebben a mondában. Az egyik mesei 
eredetű, a más ik idegenből került . Az előbbinek a valószínűvé tételére 

1 Panzer idevágó főbb művei : Märchen, Sage und Dichtung 1905 ;. 
Hilde-Gudrun 1901; Beowulf 1910; Sigfrid 1912. 

2 V. ö. Leyen : Deutsches Sagenbuch П . 345. sk. 1. 
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használja fel Panzer elméletét. Toldi i f júkorának történetét a Panzer által 
Goldenernek és Bärensohnnak nevezett két egymáshoz közel álló mese-
típusból akar ja levezetni. A Panzer által összeállított variánsokhoz ő a 
magyar meseköltészetből fűz több változatot, úgy hogy egészen bizonyos, 
hogy a magyar meseköltészetben is megvol t e két típus. E származtatás 
a priori megengedése mellet t két lehetőség merül fel : vagy magyar ere-
detű mesetípusból fejlődött mondává Toldi története, vagy idegen (német) 
eredetű meseelemekből alakult ki. Mindkét esetben bizonyos nehézségek 
mutatkoznak, amelyekre Moór nem tér t ki . Előbbi esetben, mivel e t ípus 
nálunk is igen gyakori, a német spielmannokra és azok közvetítésére 
semmi szükség sem volna, egészen nyugodtan tar thatnók a Toldi-mondát 
autochton népi fejlődésnek. Csakhogy akkor előbb be kellene bizonyítani, 
hogy m á r a korai középkor folyamán k ia lakul t meseköltészetünk volt, m e r t 
hisz i t t tulajdonkép két irodalmi vagy műmeséről van szó, amely csak j ó 
későn jutot t el Európába. A másik esetben, ha ugyanis Toldi-mondánk 
elemeit német közvetítéssel hozzánk kerülteknek tar t juk, még inkább buk-
kanunk nehézségekre. Azt, hogy egy nép mese- és mondaelemei egymásra 
hassanak és átalakítóan befolyásolják egymást, el tud juk hinni, de azt, 
hogy egyik népnek meseköltészetéből egy másik népnél mondaköltészet 
váljon, vagyis hogy egy a németeknél elterjedt meset ípus a magyaroknál 
egy mondát eredményezett volna, anélkül, hogy előbb a németeknél ala-
kul t volna hasonló mondává, ezt valószínűtlennek t a r t j uk . 

És ez a nehézség megmagyarázza azt is, hogy Moór egyeztetése n e m 
mindenüt t meggyőző. Ilosvai elbeszélésének nagyon is sovány és össze-
függéstelen adatait akarja összehozni az Erős J ankó és Goldener mese-
típussal. A Toldi-monda elemeit vizsgálva ismét egy nagy érdemére kell 
rámutatnunk : sohasem zavarja össze az eredeti mondá t Arany-reminiscen-
ciákkal, ami alól talán egyetlen Toldi-kutatónk sem maradt ment . Í g y a 
testvérviszály motívumát, amelyre pl. Greguss egész magyarázatát építet te , 
eleve kizárja min t a mondában m e g nem levő elemet. De ha Arannyal 
szemben meg tudta is őrizni önállóságát, a Bärensohn és Goldener mese 
annyira elbájolták, hogy minden vonásukra keres megfelelést Toldi törté-
netében. Az egyáltalában nem hozza zavarba, hogy a Goldener-típus leg-
fontosabb mozzanatai : szerelme a királyleány i ránt , érte vívott ha rca és 
boldog egybekelésük teljesen hiányzik a Toldi-mondából ; azon sem ütkö-
zik meg, hogy Toldi sohasem állott valami démoni lény szolgálatában és 
így nem is kaphatot t tőle a r anyha ja t ; az is mellékes, hogy Toldi nem 
csodaszülött min t Erős Jankó, hogy nagy evésére legfölebb abból lehet 
következtetni, hogy egyszer sok májat adtak neki, hogy gyermekkoráról 
úgyszólván semmit sem ha l lunk , hogy az egyes látszólag egyező esemé-
nyek egész más helyzetben és sorrendben fordulnak elő Toldinál , mint 
állítólagos mintaképeinél. 

Moór tehát Panzer n y o m á n túlzásba ment , de azért a Toldi-monda 
megfejtéséhez mégis közelebb vitt egy nem jelentéktelen lépéssel. A még 
fennmaradó tényleg egyező elemek kényelmesen megmagyarázhatók a nép-
fantázia összekapcsoló természetéből, amely egy valamikor élt (tehát tör-

Irodalomtörténet. 21 



ш IRODALOM. 

tüneti, h a nem is tudunk róla semmit) nagyerejű egyénhez könnyen hozzá-
fűzhette — nem a Moór által keresett két típust, hanem — e mesetipu-
soknak egyes motívumait és vonásait. I lyen mesei eredetű motívumokat 
lehet ta lá lni a Toldi-mondában, de az egész mondát egyes mesetípusokra 
viaszavezetni, kissé merész dolog. 

Igen sikerültnek ta r tom Az öreg hős c. fejezetet. Nézetem szerint 
Moór Toldi öregkorának epizódjait : a prágai kalandot és az olasszal 
barátcsuhában való viaskodását helyesen vezette le a német spielmann-
költészet legkedveltebb mondaciklusából : a Dietrich-mondákból és ezzel 
azt hiszem a Toldi-monda ezen rétegét véglegesen megfejtettnek tekint-
hetjük. A prágai kalandot a Bosengarten с. spielmanneposzból, a kolos-
torba vonult barát mondáját a középkori moniage-történetekből, különösen az 
Alpharts Tod-ból és a Thidrekssaga Heimejából származtatja. H a az átadó 
forrást ennyire megszorítani nem is épen célszerű, és bár a francia eredetű 
moniageok hatása a német spielmannok körében szintén bátran feltehető 
volna, az eredendő helynek a megjelölése is már érdemszámba megy. 
Még azt sem tar tom lehetetlenségnek, hogy ez elemek — amint a szerző 
felteszi — a spielmannok által nálunk is terjesztett Dietrich-monda alkat-
részei lehettek, és hogy csak később kerültek összeköttetésbe az erős 
Toldiról keletkezett hagyománnyal.1 

Összefoglalom véleményemet Moór dolgozatáról : Panzer elméletének 
alkalmazásával ú j utat mutatott a magyar mondakutatásnak és a Toldi-
monda egyes elemeit érthetőkké tette ; az énekeseinkre vonatkozó eddigi 
elmélet világos megdöntésével kézzelfogható eredményt produkált ; az 
énekeseink történetében felvett német hatás és a német spielmannkölté-
szet tárgykörének a magyar mondakutatásba való szélesebbkörű belevivése 
által pedig oly i r ány t jelölt, amelyben haladva a jövő kritikának hálás fel-
adatok kínálkoznak. 

WEBER ARTHUR. 

A l s z e g h y Z s o l t : P e t ő f i é s a z ö t v e n e s é v e k m a g y a r l í rá ja . 
Különnyomat a Kisfaludy-Társaság Évlapjai XLVIII . kötetéből. Budapest, 
1914. 92, 1 1. 

Alszeghy Zsolt tanulmánya voltakép alapos és részletes kifejtése azok-
nak a gondolatoknak, amelyeket Gyulai Pál oly éleselműleg fejezett ki 
Petőfi utánzóiról mintegy hatvan évvel ezelőtt. Nagy készültséggel s 
buzgalommal gyűjt i össze az ötvenes évek verseskönyveit s majd minde-
nikben rámutat Petőfi hatására. Eddig is meg volt állapítva, hogy leg-
nagyobb lírai költőnk gondolatait, költői szerkezeteit s kifejezései alakjait 
úgy szólva minden magyar költő utánozza, aki az ő általa vert ösvényen 
indul ; de a legnagyobbrészt ma már névtelen versírók utánzásának lénye-

1 Szerző Panzer-elméletét a Szilágyi és Hajmási-mondára is szeretné 
alkalmazni. Hibásan, m e r t e monda két délszláv monda összeforrásából 
keletkezett. 
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gét, terjedelmét s fokozatát igazában Alszeghy Zsolt szóban levő tanul-
mányából lát juk. 

Az értekező abból a gondolatból indul ki, hogy miként módosul ítéle-
tünk annak a tudásával valamely íróról : váj jon miféle forrásokból meríti 
tárgyait , eszméit s költői szerkezeteit és e kölcsönzés a maga egészében 
ismeretes volt-e az illető író korában vagy sem. (Felhozza többi közt 
Kisfaludy Sándor példáját, aki regéivel Magyar Ferencig «irodalmi divatot 
teremtett», amely állítást nem csekély túlzásnak tartunk.) Aztán Petőfi 
l í rájának a korabeli kr i t ika által elismert jellemző tulajdonságait emeli 
ki : erő s őszinteség. A népiesség fejlődésének magyarázata inkább csak 
oda van vetve, mint kifejtve. Nem rójuk fel ezt hibának ; ámbár kérdés, 
hogy az így pusztán csak érintett gondolatokkal (8—9. 1.) céljához jut-e 
a szerző ; valamint az is : vájjon a XVI I I . század vége felé az e téren 
mutatkozó jelenségeket okosan mondhat juk-e a «szorosabb értelemben vett 
tudatos hatásnak», holott nyilvánvaló, hogy nemcsak Horvá th Ádám és 
Dugonics, hanem még Csokonai is mennyi re nincs t isztában a népiesség 
fogalmával, aminthogy akkor még külföldön sem tisztázódott e fogalom-
nak sem tartalma, sem köre. (9—-10. 1.) Bámutatván az író Petőfivel kap-
csolatban a népköltészet egyszerűségére, őszinteségére s igazságára, az 
ötvenes évek népies költészetének poli t ikai s irodalmi célzatát magyarázza. 
Szerinte «sohasem voltak kecsegtetőbbek a beolvasztás sikerére a körül-
mények, mint az ötvenes években». Oly állítás, amellyel semmikép sem 
ér the tünk egyet. E körülmények csak látszólag kedveztek a beolvasztás-
nak. Amely nemzet oly jeleit adta erejének, mint a magyar a szabadság-
harcban, azzal pár év múlva elbánni, azt nemzeti mivoltából kiforgatni 
kevéssé volt sikerrel kecsegtető, noha a rövidlátó bécsi kormány eleinte 
épen nem vette ezt figyelembe. De másfelől József császár beolvasztó 
törekvései sokkal kecsegtetőbbek voltak, sőt a XIX. század tizes éveié is. 
Hogy a bécsi kormány hamarosan némi elnézést gyakorolt nemzetünk 
i ránt , nyilván a fölismert okokból te t te s a krimi háború után tapasztal t 
elszigeteltség érzéséből. Alszeghy Zsolt a nemzeti és dinasztikus érzés össze-
olvadását, illetőleg ennek gyakori hangoztatását is kiemeli, mint amely e 
kornak jellemző tulajdonsága, pedig e tulajdonság épen ilyen a XVII I . szá-
zadban, sőt a napoleoni korszakban is. Voltakép tehá t ez semmit sem 
magyaráz. Szerencsésebb a szerző az ötvenes évek népiességének i rodalmi 
célja megjelölésével, midőn Lisznyai és Szelestey nyomán a népi alakok-
ban s népies rajzokban ismeri fel azt s a hang, műforma és t á rgykör 
fogalmának kapcsán ismerteti a tájköltészet akkori divatos mívelőit, 
Lisznyait, Gyarmati t , Baloghot, Csermelyit, Spetykót és a többit. Egy-
szersmind a lírai elem uralkodásának fontosságát és a líra körébe von-
ható népi alakok szereplésének gyakoriságát számos példán szemlélteti. 
Úgy itt, mint a Petőfi tárgykörének utánzásaiban mindenütt elébe tűnnek 
az eredetiről való hímvarrások, Petőfi képzeletének utánzóinál elsekélye-
sedett játékai. 

A tanulmány nagyobb fele Petőfi egyes ciklusainak (Felhők, Ciprus-
lombok, Szerelem gyöngyei, Júlia-dalok, családi érzést kifejező müvei) 
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hatását nyomozza (V—IX. fej.). Természetesen a nagyobb népszerűségre 
jutott költőknek több művét vonja tá rgyalása körébe, illetőleg költésze-
tüknek mondha tn i alapgondolatait, a laphangja i t veti össze Petőfi említett 
ciklusainak vonatkozó darabjával s a vizsgálódásnak életrajzi, lélektani és 
esztetikai szempontok által kijelölt út ja in haladva, több oly irodalmi jelen-
séget kifej t s megállapít, amelyek eddig az irodalomtörténet homályos 
vagy figyelemre nem mélta tot t szakaszai közé tartoztak. í g y nyilvánvaló, 
hogy pl. Szelestey sötét fájdalma, Sza thmáry Pál kietlen szomorúsága, 
Balogh Alajos elkeseredett kétségbeesése m i n d a Felhőkből ered. Vagy a 
megsiratott kedves emléke szintén a Cipruslombok kései árnyékában han-
golja Késmárkyt , Csermelyit, Madáchot, stb. Alszeghy Zsolt Tompát is 
ide sorozza a Jégvirágok alapján, amiben igaza is van, csakhogy a Jég-
virágok csupán a költői alakítás formájában éreztetik Petőfi szellemének 
általános ha t á sá t . (43. 1.) 

Nincs mié r t megütköznünk rajta, hogy az értekező e vizsgálódása 
közben néha-néha oly gondolatot is kölcsönvettnek talál, amely az általá-
nos emberi köztudatból sarjadzik s magyarázatában nincs szükség egyéb 
forrásra utalni . Ez oly túlzás, amelyet a hasonló vizsgálódás szinte kike-
rülhetlenné tesz. Alszeghy Zsolt szerint Petőfire vall Madáchnál annak az 
emlegetése, hogy kedvesét azért vette el az Is ten , mert nagyon szerette. 
Ez a magyarázat akkor is kételkedésre indítana, ha nem Madáchról volna 
szó, aki már i f jú éveiben a gondolatok erejével igyekszik próbákat tenni 
sokkal inkább, m i n t azoknak művészi kifejezéseivel. Még csekélyebb tehet-
ségnél is bajos az ily gondolatot kölcsönzésnek állítani. Ez annyi ra a nép 
közönséges felfogására vall, hogy szinte útszéli gondolatnak mondható. 
Madách és Petőfi oly ellentétes költői szellemek, hogyha Petőfinek egy-
egy nagy erővel kifejezett gondolata megkapta is Madáchot, az csak 
afféle hatással volt reá, mint minden nagy író minden fogékony olvasó-
já ra van. Madách Dalforrása sem Petőfi Dalaim ha tása alatt keletkezett 
(76. 1.). A természet i jelenségekkel összeolvadó s azokkal változó költői 
hangulat a negyvenes évek óta minden jelesebb magyar költőnél észre-
vehető. S amennyiben itt hatásról lehet szó, kétségtelen, hogy nemcsak 
Petőfinek, hanem Arany Jánosnak és Tompának is része van e hatásban. 
A népköltészetnek a műköltészet közegén át éreztetett örökértékű eszteti-
kai hatása innen kezd általánossá lenni, míg azelőtt csak szórványos 
jeleivel találkozunk Balassa és R imay első kísérleteitől fogva. Vélemé-
nyünk szerint Vajda János Sirámok című ciklusának (59—60. 1.) fejtege-
tésében is túlozza Petőfi hatását. Az Alszeghytől kölcsönzéseknek ta r to t t 
gondolatok annyira Vajda sajátjai, hogy egész költészetének lényegéhez 
tar toznak. 

Az elemzés alapossága mindenesetre egyik elismerésreméltó tulajdon-
sága Alszeghy Zsolt t anulmányának . Erénye itt-ott némi túlzásba is menve, 
a szőrszálhasogatót j u t t a t j a eszünkbe s ilyenkor felfogásának igazságát is 
kétségbe vonjuk. Például Petőfinek szüleihez vonzó szeretetét magyaráz-
ván, sajátságosnak ta lá l ja , hogy apja «ridegen szembehelyezkedik az ő 
pályaválasztásával», m í g ellenben anyja «megértőleg» ragaszkodik hozzá. 
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(67. 1.) Mi úgy hisszük, hogy az apa szembehelyezkedése csak természe-
tes és nincs benne semmi ridegség, tekintetbe véve az öreg Petrovics 
általános műveltségét s a kor felfogását. Viszont az anya megértő ragasz-
kodásáról bajos beszélni ; inkább öntudatlan, a szerető anyát jellemző 
szinte önkéntelen ragaszkodásról lehet szó, mint megértőről. Amint aztán 
A jó öreg kocsmáros fejtegetésében, illetőleg hatása vizsgálatában ítéleté-
hez «mértéket» keres és a finomkodó elemzésnek az öreg házaspár összezör-
dülésén való «fennakadását» eloszlatni törekszik, mondhatn i a nyi tot t aj tón 
zörget. Az összezördülés előadásán csak az oly bíráló akadhat fenn, aki 
az élet legtermészetesebb jelenségeit sem ismeri. Máskor meg némi erőlte-
tettség látszik Alszeghy Zsolt fejtegetésein, például Zalár egyik költemé-
nyének értelmi, vagy Vecsey Sándor kifejezésbeli egyszerűségének ma-
gyarázatában (45., 54. 1.) ; hanem ilyet inkább csak elvétve találunk a 
tanulmányban. 

Petőfi őszinteségének az érzésben, szemléleti hűségének a természet-
festésben való művészi ereje sem téveszthette ha tásá t utánzóira ; de után-
zói úgy ebben, mint a hazafias l írának a mélázó merengéstől a szilaj ki-
törésig szárnyaló hangjában a lángelme eredetiségének csak mellékútjain 
tudván mozogni, az őszinteséget s önérzetet szószátyár beszéddé, a szem-
léleti hűségben nyilatkozó jellegzetességet lelketlen másolattá sülyesztik, 
a szülőföld szeretetében nyilatkozó természetességet mondvacsinált hazug-
sággá alacsonyítják. Az értekező az ezt tárgyaló fejezetekben (X—XII.) is 
számos, kevésbbé feltűnő gondolatot kiemel, amelyek az eredeti forrásra 
muta tnak ; sok színehagyott vonást meglát, amelyek az eredeti palettáról 
kerültek az utánzók ecsetjére ; sok hangot meghall, amelyek a nagy 
lirikus lángoló érzéseiből, indulata és szenvedélye hata lmas árjából szár-
maztak a P u m János, Jenőfi stb., sőt Erdélyi János és Lévay lantjára is. 
Szerettük volna, ha Alszeghy Zsolt az akkori jelesebb költők vizsgálatát 
sem mellőzi; tán ez még becsesebb megállapításokra vezethette volna. 
Nemcsak Lévay, de még Tompa, sőt Arany János l í rája is éreztet va-
lamit Petőfi hatásából, amit Arany János maga is érez és meg is mond. 

Azonban Alszeghy Zsolt műve e fogyatékossága mellett is számottevő 
s mélyen járó tanulmány. Csak néhány kifejezése ellen van nagyobb ki-
fogásunk. Nem szívesen vesszük ezeket tűhegyre ; nyelvünk tisztaságá-
nak féltő gondja mentse ki eljárásunkat. Pl. nagyon elterjedt s még 
Lehr A. is védelmezi az efféle szerkezetet : Meg kell, hogy értsük ; föl 
kell, hogy tűnjék. (7., 10. stb. 1.) H á t nem rövidebb és szabatosabb így : 
Meg kell ér tenünk ; föl kell tűnnie ? (Már a Halott i Beszédben s a 
Pannónia megvételétől szóló énekben is használatos e szerkezet.) Az ép 
magyar nyelvérzék tiltakozik az ilyen ellen is : «Annyit Äikövetkeztethe-
tünk» (18. 1.) A meg, ki, le, be igekötők használata egyik ismertető jele 
a romlatlan nyelvérzéknek. Csodálkozunk, hogy e különben érdemes dol-
gozatban ilyenek is előfordulhatnak : «A többoldalúságtól eltekintünk» 
(13. 1.), ami vad germanizmus; meg i lyenek: «Sokkal erősebben ural-
ják Petőfi lelkét» (í^A.) és: «Ezt uralja egész lénye, egész gondolatvilága» 
(60. 1), ami ép az ellenkezőt fejezi ki, mint amit az értekező értetni akar . 
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Továbbá: «Üssük fel Tóth E. . . . költeményét». (80. 1.) Ez a kifejezése 
(amelyben — úgy látszik — valami újat próbál, de rosszul) meg merőben 
érthetetlen : «Felhők» ízű kifakadás, de még nem tetőzik». (T. i. Tóth E. 
három idézett soráról mondja ezt, 65. 1.) Tán a culminait akar ta i t t 
magyarul k i fe jezni ; de így balul ütöt t ki a próba. A «megdalolta érzés», 
«megdalolta kegyetlenség» (11. 1.), «megrajzolta népjelenet» (23. 1.) stb. 
effélékben az igenóvi jelzőt grammatikai lag ugyan helyesen használja, de 
a nyelvérzék sugalmát tekintve mégis esetlenül. Igen sokszor s gyakran 
fülsértőleg használ ja a megnyilatkozik, megnyilatkozás, beállítás szókat. 
Az első valósággal el van nyüve, a másik újabb időben becsempészve a 
festészet nyelvéből. (Pl. «A költészet a lelki világ jellemző megnyilatkoz-
tatása ; a jellemző megnyilatkoztatás pedig nem egyéb, mint a jellemző 
kifejezésekkel való megnyilatkoztatás», 19. 1. Nem egyszerűbb és magyar 
észnek érthetőbb-e így : «A költészet a lelki világ jellemző kifejezése 
vagy feltüntetése» ; ebben minden benne van, amire az író annyi szót 
pazarol.) 

VÁCZY JÁNOS. 


