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A ,.September végén" keletkezéséhez. 
A September végén című költemény, Petőfi szerelmi l írájá-

nak e legismertebb, legtöbbet emlegetett terméke, a magyar iro-
dalomtörténetet eddig elsősorban pszichológiai vonatkozásaival 
ösztönözte kutató munkára. Hogyan alakul ki az a különleges 
élményi alap, amelyből a vers kihajtott, miféle érzelmi megren-
dülések terelik a költő gondolatvilágát az elmúlás és a csak sírig 
tartó szerelem képei felé, miképen hatol be így felfokozott kép-
zelete szárnyán csaknem látnoki erővel jövendő sorsának titkaiba: 
e kérdések tisztázása lett a vers philológiájának legfontosabb 
eredménye. 

A költemény esztétikai kialakulása és Petőfi alkotó eljárásá-
nak meghatározása szempontjából azonban nem kevésbbé fontos-
nak kell tartani ama nyersanyag feltárását is, amelyből a költő 
műalkotást formál t : a versben visszacsengő irodalmi reminisz-
cenciák, olvasmányi emlékek megállapítását. Ilyen irányban a 
kutatás nem hozott felszínre egységes, átfogó szempontok sze-
rint rendszerezhető eredményeket, inkább egyes fogalmazási for-
mulák, stílusfordulatok eredőhelyére, részletproblémákra vonat-
kozólag jár t sikerrel. (V. ö. Horváth János Petőfi-könyvét.) 

Utóbbi tekintetben lehet némi irodalomtörténeti értéke ama 
tudtunkkal eddig sehol sem nyilvántartott megállapításunknak, 
hogy a September végén című vers létrejöttében Petőfi olvas-
mányai közül egyetlen könyvnek van különös jelentősége s ez 
Bajza József költeményeinek 1835-ben, majd 1844-ben megjelent 
gyűjteményes kiadása. A Tél és tavasz (1835), Esthajnal (1822), 
I rma Gyulához (1834) és Emlékül (1826) című versek, amelyek 
e gyűjteményekben szólnak először együtesen a magyar olvasó-
közönséghez s a közkeletű Bajza-kiadások valamennyiében azóta 
is megtalálhatók, valósággal csábítják a kutatót, hogy Petőfi 
versével párhuzamba állítsa őket. A fakult, csak történeti pati-
nájuk és hatásuk által fontos versek néhány strófájából, íme 
Petőfi költeményének gondolatmenete lényeges pontjaiban így 
állítható össze: 
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1. Bajza: Midőn először láttam őt, 
Kinn hó borítd a tetőt; 
De bennem akkor nyílt vala 
Legszebb tavasznak hajnala, 
Midőn először láttam őt. 

(A Tél és tavasz c. vers eleje.) 

Petőfi: . . . De látod amottan a téli világot? 
Már hó takard el a bérci tetőt. 
Még ifjú szivemben a lángsugarú nyár 
S még benne virít az egész kikelet. . . 

2. Bajza: . . . Leányka, édes! 
Még most öledben 
Elszenderülve 
Mennyet lelek: 

Ki tudjál holnap 
Talán síromra 
Leng a lenyugvó 
Est bíbora? 

Ah valljon e szív 
Mely hőn pihegve 
Hófátyolodnak 
Alatta ver. 

Petőfi: . . . Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide! 
Ki most fejedet kebelemre tevéd le, 
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe1 
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre 
Könnyezve borítasz-e szemfödeletl 

Fog-e felettem 
Sóhajtozásban, 
Mint e nyögő szél 
Kesergeni. 

(Az Esthajnal c. vers második fele.) 
3. Bajza: ...Lassanként megölnek a 

Hosszas bánatok, 
S mint a hévütött virág 
Földre hervadok. 

Allj meg, majd ha nem leszek, 
Csöndes alkonyon, 
Melybe gyötrelem temet, 
Néma síromon, 

S halld, midőn a domb alól 
Felsóhajt neved, 
Mint az ősznek bús szele 
Tar mezők felett. 

És lia kétled, hogy talán 
Túl siron is él, 
Lángol, s olthatatlan e 
Földi szenvedély, 

Szólj és hívj! — Tanujelül 
Lelkem megjelen 
Hold tűnő csillámaként 
Puszta éjjelen. 

(Az Irma Gyulához c. vers második fele.) 

Petőfi: ...Elhull a virág, eliramlik az élet... 

. . . Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 
Fejfámra sötét lobogóul akaszd, 
Én feljövök érte a síri világból 
Az éj közepén s oda leviszem azt. 
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4. Bajza: Ha létem elhervasztja a halál, 
Emlékezzél reám, te kedves, 
E lángszívtől szeretve mint valál; 
S lia sirban is szeretni enged a halál, 
S e szív még ott is érez és dobog, 
Elhányt szivem téged, te kedves, 
Hamvában is szeretni fog. 

(Az Emlékül c. költemény.) 

Petőfi: . . . S e szív sebeit bekötözni, ki téged 
Még akkor is, ott is, örökre szeret! 

Az ideiktatott párhuzamok mind tartalmi és stiláris érint-
kezési pontjaik, mind pedig' ez érintkezési pontok száma által 
kétségtelenné teszik, hogy Petőfi verse Bajza költeményes köny-
vének ismeretében jött létre. Petőfi a Bajza verseit ihlető érzel-
mekben sa já t homályos élménytartalmának mására ismer s így 
csapódnak le a September végén hangulatát kialakító szerelmi 
és elmúlásélmény magva köré a Bajzánál felbukkanó sorok 
emlékei. A mélyebb érzés, frissebb ihlet, igazibb alakító készség 
és koncentráló erő remeket tud alkotni abból, amit a mai olvasó 
Bajza kötetében a verses forma ellenére is puszta nyersanyag-
nak érez. E nyersanyag azonban mégis Bajza révén jut Petőfi-
hez s a September végén fogantatásának perceiben az ő szavai 
zsonganak Petőfi emlékezetében. 

Fel kell. tennünk eszerint, hogy Petőfi és Júlia koltói olvas-
mánya házasságuk első heteiben Bajza verses kötete volt s talán 
nem csalódunk abban sem, ha ez alkalommal, a koltói szeptem-
bervégi napokban Júl iában véljük felfedezni a közvetítőt, aki 
Bajza verseit Petőfi kezeibe adja. Tudvalevő ugyan, hogy a Sep-
tember végén írója egyébként is rokonszenvet érez Bajza iránt, 
s hogy Bajza egyéb vonatkozásban is érezteti hatását Petőfi köl-
tészetén; még nyilvánvalóbb azonban a kapcsolat Bajza és a 
September végén igazi ihletője, Jú l ia között. Júlia naplói és ver-
sei kétségtelen azt a kissé feszes, színtelen, légieskedő irodalmi 
stílust képviselik, amely az 1840-es évek átlagos irodalmi termé-
sét jellemezte, azt az ízlést, amelynek legfőbb mintája és kritikai 
őre Bajza volt. A „magyar George Sand", akit szerintünk köny-
nyebb az egykorú magyar vidéki ú r i házak érzelmes szalonjai-
ban elképzelni, mint a francia grande dame-ok társaságában, 
egész írói egyéniségével az almanach-kor jellegzetes képviselőjé-
nek mutatkozik. Az ő kezében Bajza könyve könnyebben képzel-
hető el, mint az ekkor már önmagára lelt, kiforrott Petőfiében. 

Sándor István. 
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Az Ember Tragédiája — román nyelven.* 
Az utóbbi években irodalmunknak számos kisebb és nagyobb 

terjedelmű terméke jelent meg román fordításban. Sajnos, leg-
többjük, a hosszabb terjedelműek is, csak a különböző hírlapok 
és folyóiratok hasábjain, meg egy-két antológiában, de nem 
egyszersmind különálló kötetben is. (Pl. Mikszáth: Szelistyei 
asszonyok; Nyiró József: Isten igájában — mindkettő a Boabe 
de Griu című folyóiratban, melynek szerkesztője, Bucuta Emá-
nuel a legtöbb kitartással és eredménnyel fáradozik a kölcsönös 
fordítások gyarapításán.) De jelent meg néhány mű önállóan, 
külön kötetben is. Ilyen pl. Szabó Dezső Segíteég-e (Intr 'ajutor, 
ford. Bugnariu T. és Popa M, Bucuresti, 1930), Ady Vér és a rany 
című kötete (Singe si aur, ford. Petre A. György. Nagyvárad, 
1931), Jókai Szegény gazdagok-ja (Sarmani bogati, ford. Stoika 
Clococeanu A. Bucuresti, 1933) és egy novellája (Martirii Inimi, 
ford. Rares В. György. Bue. Biblioteca p. toti 1175. sz.). 

Mindenképen, mint eredeti mű is és mint műfordítás is, leg-
jelentősebb és legértékesebb Az ember tragédiájának a fordítása 
és megjelenése. A fordítás Goga Oktaviánnak, az élő román líri-
kusok legkitűnőbb egyéniségének művészi munkája. 

Goga már mintegy harminc év óta foglalkozott Az ember 
tragédiájának a fordításával. Először 1904-ben, majd 1908-ban 
közölt készülő fordításából mutatványokat a Luceaferul című 
szépirodalmi folyóirat hasábjain. Mint költészetünknek, kivált 
Az ember tragédiájának hivatott fordítóját , elismerésül és buz-
dításul a Petőfi Társaság sietett Gogát t ag ja i közé választani. 
Aztán jött a világháború és a közhatalomváltozás. Goga teljes 
erejével nekifeküdt a cselekvő napi politikának s ott is és ma is 
a harcos vezérek egyike. Bármennyire is elfoglalta minden ide-
jét a politika, nem szűnt meg figyelemmel kísérni a magyar 
irodalom életét, sőt olykor-olykor ez években is fordított egy-
egy Ady-költeményt.1 Lehet, hogy ebben szerepe van annak a 
sajátos körülménynek is, hogy birtokos tulajdonosa lett a csúcsai 
Boncza-kastélynak, hol Ady is éveken át tartózkodott a Boncza 
Bertával történt házasság után. És időnként jelentette Goga azt 

* Goga Oktávián: Emeric Madách — Tragedia Omului. Poem dramatic. 
Traducere in versuri de Octavian Goga. Fundatia pentru literatura si arta 
Regele Carol II. Scrittorii modern!. Bucuresti 1934. 8°. 251 1. 

1 L. Cultnra 1924. évf. 1. sz. 
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is, hogy készíti, sőt el is készítette Az ember tragédiájának is 
a teljes fordítását, amely nemsokára meg is jelenik. S jelentette 
ezt évek során annyiszor, hogy már-már azt hittük, nem lesz 
belőle semmi. A mult évben azonban, nyilván Az ember tragé-
diájának nagy nemzetközi lijjászületésétől is sarkalva, a többször 
ígért és régóta vár t fordítással elkészült s azt az egyik legelő-
kelőbb román irodalmi és művészeti intézet, a II . Károly király-
alap, a Modern külföldi írók című sorozatban (melyben eddig 
Madáchon kívül csak egy Pirandello-kötet jelent meg) ki is adta. 
Az ízlésesen nyomott és kiállított kötetből 75 számozott dísz-
példány is készült. Madách remeke tehát hozzáillő s méltó ki-
állításban jutott el a román közönség kezébe. 

A fő és döntő körülmény azonban az, hogy maga a műfordí-
tás egészében és részleteiben is sikerült. Érzik rajta, hogy nem 
egy hirtelen nekibuzdulás, lmneni állandó, szeretetteljes elmélye-
dés a Madách művébe, hozta létre a munkát. Az a néhány lapnyi 
előszó, mit Goga fordítása elé í r t Madáchról és Az ember tragé-
diájának világirodalmi értékéről, világosan tanúságot tesz, hogy 
mennyire lelki szükség volt Gogának a szeretett és nagyon 
becsült művel foglalkozni, fordításával nemzetét megajándékozni. 
És a magyar irodalom is jólesően mondhat ja el: várt leány 
vára t nyer, mivel a Madách remeke, ha későn is, de egy kon-
geniális költő tolmácsolásában jelent meg román nyelven, ami 
— bizonyosra vehető — igaz és széleskörű hatást fog gyakorolni 
még abban az esetben is, ha csak könyvalakban s nem egyúttal 
a színpadról is fog szólani a román nemzet lelkéhez. Remélhető 
azonban a mű színreihozatala is a bukaresti színpadon. Hí re 
j á r j a , hogy a Gogától hatásosan tolmácsolt művet a gróf B á n f f y 
Miklós rendezésében fogják előadni Bukarestben. 

A Goga fordítása teljesen alak- és anyagim fordítás. Nem 
teljesen és végig, csak úgy találomra több színt és részletet 
számláltam meg: Goga ugyanannyi sorban adja románul az 
eredeti szöveget sorról-sorra és — ez a fő — gondolatról-gondo-
latra. Kivált a líraibb részeknél nemcsak teljes hűséggel, de vala-
hogy melegebben és közvetlenebbül hatnak a Madách mondani-
valói. Pedig az eredeti gondolaton, annak tartalmán sem mennyi-
ségileg, sem minőségileg semmit nem változtat. De mert Goga 
lírikus, előadásán elömlik és érvényesül a lírikus több meleg-
sége és közvetlenebb kifejezési készsége. Ennyi az egész különb-
ség. A sajátosan reflektáló és gondolatokat ellentétező részeknél 
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le érvényesül (önként értődik) a műfordí tó Iirizmusa. Érvényé-
éül pedig abban, hogy a reflexiók és ellentétek logikai élee 
vonalai valahogy egyszerűsödnek és lágyabbakká szelídülnek. 
Ilyenkor ha kimarad és el is vész az eredetinek egy-egy szava, 
az egész tartalom mégis megmarad érintetlen épségben és ere-
deti jelentésének teljes súlyában és világosságában. Mert ami 
kimaradt, az osak a szó és nem a gondolat, az értelem. (Pl, az 
angyalok karának himnusza I. sz. 21—60. s.) Ha valaki fontos-
kodni akarna, bizonyára találna egy-egy szót, fogalmat, melyet 
mással lehetett volna jobban kifejezni, vagy amelyiknél legalább 
is felmerül a kérdés: egyenlő értékű-e az eredetivel? (így pl. 
a 60. sor Madáchnál: Az Űr kedve és haragja; Gogánál egy-
szerűen: Voia Domnului prea sünt — Isten ő szent felségének 
akarata; a 256. sorban Madáchnál: Nemes, de terhes önlábunkon 
állni; Gogánál: Dar nobila si grea e líbertatea stb.) 

Egészben véve azonban a legrészletesebb és legszigorúbb 
filológiai összehasonlítás után még teljesebb meggyőződéssel és 
még őszintébb elismeréssel lehet és kell ismételni: Az ember 
tragédiájának román fordítása egy hivatott költőművésznek, 
Goga Oktaviánnak, lelkiismeretes, nagy tárgyszeretettel, hűség-
gel és a román költői nyelv teljes művészetével véghezvitt, be-
fejezett és nagyon értékes, maradandó hatású munkája . 

Kristóf György. 

Gáti István a Zrínyiászról. 
Rádai, mint ismeretes, Zrínyi verselését magyarázva, men-

tegeti az eposz fogyatékosságát.1 Waldapfel József hívta fel 
figyelmemet Gáti Istvánra,2 „az első magyar zongoraiskola szerző-
jére", aki nyilatkozatában, amely nemcsak a Zrinyiász, hanem 
a magyar verselés történetében is figyelemreméltó, szintén vizs-
gálat tá rgyává teszi Zrínyi verseit. Az az elismerés, ami e meg-
állapításait jellemzi, majdnem merésznek nevezhető abban a kor-
ban, amely „végtagokra szedetett" szótárakkal kedveskedett „rím-
kovácsainak". (L. erre Verseghy 1805-ben és Simái 1809—10-ben 

1 Clauser: A Zrinyiász sorsa. 1934. 23. 1. 
2 G. J.: A kótából való klavírozás mestersége stb. Budán. 1802. (A szó-

szerinti idézet a mű 7. és 8. l.-jának jegyzetéből való.) Gáti művére 1. a Zenei 
Lexikon. Bp., 1930, I. 362. l.-ját. 
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megjelent szótárat.)3 Gáti ugyanis támadja azt a vélekedést,hogy: 
„Ha valahol a kádeneiának keresése valami erőltetett s nem várt 
kifejezésekre vitte a poétát, azt benne inventiónak s poétái tűz-
nek" kell tartanunk. Ezzel szemben ő úgy látja, hogy: „Nem ád 
az ilyen gustus semmi becsületet a jó poétán: mert, minthogy az 
a sok kádenciákban nem affectál, tudván, hogy a poézis nem 
abban áll: ennélfogva szűk gondolkozásúnak tartatik. így járt , 
— úgymond — szinte ama híres Zrínyi Miklós Sziget Vári viselt 
dolgainak megírója, ki négysorú strófákban ír ta ugyan ezt le 
igen szépen, de oly kevéssé vigyázott a kádenciára, hogy nem 
tartotta ellenkezőnek a poézissel, ha csak az utolsó szótagjai egyez-
nek is meg a négy soroknak. Mely miat t ámbár a legszebb poétái 
tűzzel, inventióval írt, a személyeknek charactereit igen tökéle-
tesen fejtette is, legelevenebb előadásokat tett; mégis oly kevésre 
becsültetett a közelebben elmúlt időkben, hogy már ma alig lehet 
ritkaságul holmi rongyos maradványi t némely avas bibliotékák-
ban találni. Csekély ítéletem szerint pedig megérdemelné, hogy 
a maga valóságában minden megjobbítás nélkül kinyomtatnék, 
hogy látnák és becsülnék a mái sokkal jobb ízlésű hazafiak azon 
régi magyar poétájuk tüzét." — Gátinak e néhány kiszakított 
sora támogatja azt a feltevést, hogy Zrínyi művének eredeti pél-
dánya igen ritka lehetett. Sőt, ez a kifejezés: „Zrínyi M. sziget-
vár i viselt dolgainak megírója", a r r a enged következtetni, hogy 
Földi, Péczeli vagy Sándor István nyomdokain j á r . . .И — Vagy 
talán a debreceni kollégiumban még Csokonaival tanulmányozta'?4 

I f j . Clauser Mihály. 

3 L. még Pintér Jenő: A magyar irodalom történetének kézikönyvét. Bp.. 
1921, I., 321. 1. 

* Ennek ugyan elleneinond Csokonai 1801 január 13-án kelt levele. — 
Csokonai klavirozására 1. Harsányi—Gulyás: Cs. ü. M. II. 2. 780. 1. és 
passim u. o. 


