
I R O D A L O M T Ö R T É N E T I F O R R Á S T A N U L M Á N Y O K . 
(Második közlemény.) 

Magyar részről e darabok komikus alakjához, a városban 
nevetséges falusi nemeshez, Pontyi csatlakozik. BESSENYEI 
darabját, különösen főalakját, a házasodó philosophust már 
igen szépen beállította rokonai közé Petz Gedeon, megállapítva -
egyúttal közvetlen mintáját is.1 A finom városi emberekkel 
hatásosan szembeállított parlagi nemes alakja, Pontyi is beletar
tozik a franczia vígjáték s nyomán az egész európai vígjátékiro
dalom egyik legkedveltebb typusának családjába. Pontyi, Besse
nyei jelzése szerint »igaz magyar«. Épen ezt a tősgyökerességet, 
illetve ennek gyengéit, külső formákban való fogyatkozásait sze
rették akkor kigúnyolni. Már Petz Gedeon kitűnő érzékkel kimu
tat ta , hogy »egy ilyen alak felléptetésének gondolata nem Besse
nyei agyában támadt. Ily gúny tárgyává tet t falusi nemesekkel 
nem egyszer találkozunk franczia vígjátékokban. «2 Pontyi alakja, 
a városi társaságban esetlen és a mellett önelégült, nevetséges 
voltát észre sem vevő vidéki nemes typusa, vastag komikummal 
rajzolva csakugyan kedvelt volt BESSENYEI korának drámai 
irodalmában. A »Landjunker«, a »gentilhomme campagnard« —. 
nevetségessé te t t alakja nagy sikert jelentett a túlfinomodott 
ndvarok s az őket utánzó nagyvárosiak színházi közönsége előtt. 
Az a vastag komikum, a melylyel Pontyi van a finomkodó tár
saságba beállítva, jellemzi a korabeli franczia vígjátékot is, 
melyben az ellentéteket ugyanazon eszközökkel szerették ki
élezni, mint a hogyan BESSENYEI tette. Ilyen Pontyinak meg
felelő typusok : MOLIÉRE Monsieur de Pourceaugnacja, Francisco 
de ROJAS ZORILLA vígjátékának, Entre Bobos anda el Juego fő
szereplője Don Lucas del Cigarral, HOLBERG Den Ellefte Juni ez. 
darabjának főalakja, LESSING tollában maradt vígjátékának 
hőse, Der Dorf junker, John DRYDEN Lőve Triumphant, or Nature 
will Prevail ez. vígjátékának Sancho nevű alakja, John VAN-
BRUGH Sguire Trelovby-jének Sir Headpiece-je, Colley CIBBER-
nek Sir Francis Wronghead- je és sok m á s 3 hasonló. Ez utóbbiak 

1 Petz Gedeon, Bessenyei és Desiouches. Egyetemes Philologiai 
Közlöny 1884. 558, 774 s k. lk. 

2 U. o. 781. 1. 
3 The Cambridge History of English Liíerature. Vol. VIII. Cambridge 

1912. 20., 162., 168. 1. 
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hatottak DESTOucHES-ra angliai útja alkalmával s példájukra 
darabjaiban ő is felléptet hasonló alakokat. 

BESSENYEI kétségkívül ismerte ezeknek jó részét s így 
e typus kedveltségét. Közvetlen mintáját azonban Pontyihoz is 
úgy mint Parménióhoz Destouches szolgáltatta, előbb említett, 
nagysikerű darabjában, La fausse Agnes ou le -poéte camfagnard 
czíműben. Petz Gedeon már rámutatott arra, hogy a L'homme 
singulier egyik hasonló alakjának, Garouffiére bárónak inspiráló 
hatása lehetett Pontyi megalkotásához s az előbbi darab egyik 
czimszereplőj ét a vidéki poétáskodó nemest is, megemlíti.1 

A La fausse Agnés czímű vígjátéknak valóban hatása volt 
Bessenyei darabjára. Benne egy Parisban nevelkedett, vidám 
leányt, Angéliquet, egy précieuxködő, verscsináló vidéki nemes
hez akar kényszeríteni anyja. A leány azonban Léandrebe szerel
mes, ezért bolonddá tartja és nevetségessé teszi a nemes falusi 
poétát. Ennek az ügyes, életvidám Angéliquenek bizonynyal 
volt hatása a Philosophus Angyélikáj ának megalkotására. Van 
azután egy nevetséges vidéki társaság a darabban. Ebből a leg-
parlagiasabb : »Le Comte de Guerets, gentilhomme campagnard«, 
a ki »Pontyi, gazdag nemes ember, igaz magyar« alakjának 
megalkotásához szolgáltatott vonásokat. Ez a jó vidéki úr is 
vastag eszközökkel van rajzolva, úgy mint Pontyi. Vendég
ségbe jön olyan házhoz, a hol házasság készül. Érkezésének 
(társaiéval együtt) épen úgy örül Angélique, mint Angyélika, 
épen úgy szökik előle kedvesével, Leandreral és Babettel, mint 
ez Lilisszel és Berenisszel: 

Angélique : Que n'ont ils versé dans la riviére. 
Babét: J 'entends du bru i t ; c'est apparement la compagnie, 

qui vient pour vous voir. 
Angélique : E t moi, je m'en vais me cacher, pour la voir 

le plus tárd, que je pourrai. (A Léandre.) Suivez moi Nicolas. 
Bessenyeinél: 
Angyélika : Pontyi bátyánk elől szaladtunk. 
Berenisz : I t t van Pontyi ? 
Lilisz : El-érkezett, és tele van újsággal; már kérdezte a 

kisasszonyt. 
Berenisz : Oda vagyok ! Mit kell vele csinálni ? Én el futok 

mindenütt előtte. 
A társaságban igen hangosan beszél, véleményét szereti 

nyilvánítani, praepotens, szidja az ügyvédeket s a betegségek 
ellen a bort ajánlja gyógyító szernek. A mikor éhes lesz, han
gosan megmondja, hogy menjenek már enni. »Est ce que nous 
ne dínerons point ? << így türelmetlenkedik, akárcsak Pontyi : 
»Bizony, ehetném is már.« Az ebédnél is illetlenül viselkedik, 
lármázik, káromkodik, nagyokat iszik és megrészegszik. Babét 

1 I. h. 781. 1. 
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így jelenti asztali viselkedését: »Monsieur le Comte de Guerets 
s'est enivré dés le potage ; et il fait tant de fracas, tant de fracas, 
qu'on n'eníendroit pas tonner dans la salle.« Ebéd után még 
kér inni, úgy mint Pon ty i : »Nékem szilvóriumot hozzanak.« 
Szólásmódja is igen egyezik Pontyinkéval; »Tétebleu«, »Morbleu«, 
»Ventrebleu«, a visszatérő mondásai, akárcsak »öm, öm«-öző-
magyarunkéi, »Eb az inge« stb. 

Pontyi vonásaihoz több tekintetben mintául szolgálhattak 
még ugyancsak a Fausse Agnés említett főalakjának, a vidéki 
poéta nemesnek jellemvonásai is. Ez a M. des Mazures szintén 
erős kifejezéseket használ (»Le diable m empörte« stb.), harag
szik Parisra (»Eh fidonc, avec votre Paris.«), az ottani szokásokra 
és bemutatja a maga falusias illemszabályait. Pl. egy párisi 
látogatásáról szólva többek közt : »Je veux étre damné, si de 
dix hommes et d 'autant de dames qui jouoient dans la salle, 
une seule ame se leva pour me faire honneur. La dame du logis, 
sans quitter ses cartes, ni souffrir que personne s'interrompit, 
se contenta de s'écrier : Hola quelqu'un aprochez un siége á Mon
sieur. Ensuite, aprés m'avoir invité légérement a m'asseoir, 
eile se remit ä jouer sur nouveaux frais . . . Quand je sortis je fis 
grand bruit, afin que tout le monde se levat pour me reconduire. 
Bon ! J'etois hors de la salle, qu'on ne s'etoit pas seulement 
apercu que je me fusse lévé.« — Komikus vonása az, hogy verse
ket csinál, bel esprit akar lenni, míg Pontyi új híreket hoz és 
keres. Bessenyei nem akarta a verscsinálást nevetségessé tenni, 
sőt inkább buzdítani szeretett volna reá. Nem is nagyon illett 
volna ez a magyar falusi nemesre s Bessenyei helyesen jellem
zőbbnek tartot ta a hírkeresést és mondást. 

Destouches e darabját Gottschedné is lefordította és férje 
intentiói szerint ötre szaporítva a franczia darab három fel
vonását kiadta férje Schaubühnéje harmadik kötetének végén. 
Czíme : Der poetische Dorf junker. Ein Lustspiel in fünf Auf
zügen. Mit einiger Veränderung aus dem Französischen des Herrn 
Destouches übersetzt von L. A. V. Gottschedinn. Bessenyei nem 
a Schaubühne fordítását használta fel, hanem az eredetit, mert 
Gottschedné átdolgozásában Angélique-Angyélika neve Henriette. 

BESSENYEI Pontyija tehát belekapcsolódik a Monsieur de 
Pourceaugnac közkedvelt leszármazottjainak lánczolatába. E 
XVIII . századi változatok és rokonaik már azon irányzat hatása 
alatt állanak, a mely az addig otrombának rajzolt parasztot ( 
sentimentálisan mutatja be s a pásztorköltészettel megteszi 
az emberiség ideáljának.1 Ezzel a városiak és a falusiak vitája- j 
ban az utóbbiak kerekednek fölül s megszületik az ausztriai \ 
német irodalomnak legéletrevalóbb alakja, a bolondságaival 
gúnyosan bírálgató Hanswurst. A salzburgi paraszt ruhája [ 

1 Olv. Adolf Bartels, Der Bauer in der deutschen Vergangenheit, 
Jena 1900. 131 s k. lk. 
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STRANiTZKY-n, majd PREHAUSER-en a falusi embernek fölényét 
mutatja a városi lakosság fölött. Ez a Hanswurst, a mely tel
jesen önállósította magát az angol Clown alakján nevelkedett 
Pickelharingtől, a színpadon hódított elsősorban. Még Hafner, 

| Heufeld, Jünger, Hensler, az ausztriai vígjáték legjobbjai is 
színrehozták. De a színpadon kívül is annyira kedveltté lett 
a gúnyolódó falusinak alakja, hogy mindenféle formában érté
kesítették. Népszerűsége tetőpontjára ezt a motívumot egy 
újság, a legrégibb német élczlap vitte, melynek középpontja 
és főalakja a fővárosba érkezett falusi ember, olyan, mint a mi 
Göre Gáborunk, Papanek Danink, vagy mint Maczkó úr, Dör
mögő Dömötör és sok más hasonló kedvelt typusunk. 

E lap czíme : Briefe eines Eifeldauers an seinen Herrn Vetter 
in Kakran, über d'Wienstadt. Aufgefangen und mit Noten heraus
gegeben von einem Wiener s 1785 óta jelent meg Bécsben.1 Szer-

| zője és kiadója RICHTER József (1749—1813), a régi Bécs egyik 
legtehetségesebb írója2 s talán egyetlen vérbeli, valóban tehet
séges újságírója volt a XVIII. századbeli Ausztriának. Széles
körű iskolai tudásán kívül ismerte az előkelő köröket, szokásai
kat s e mellett a nép gyermeke, igazi bécsi localpatriota volt, 
a kit az igazság kimondásában legtöbbször a »ridendo dicere 
verum« elv vezérelt. Az egyetemen bölcseletet hallgatott, keres
kedő, majd a váltótörvényszék tisztviselője lett s végül tisztán 
írói hivatásának élt. Ismételten járt Parisban, sokféle és eleven 
ismeretet szerzett, hazaérve Bécs irodalmi társaságának tekin
télyes tagja lett. Barátja Ayrenhoffnak és Retzer udvari titkár
nak, eleven munkása volt a felvilágosodás irodalmának, munka
társa volt a híres Realzeitungnak, kiadója több lapnak s 1785 
óta az Eipeldaui Leveleinek. Ez lett leghíresebb művei közül 
Nagyrészt maga írta a lapot. Munkatársai Gewey, a bécsi dialek
tus utolérhetetlen mestere, Gleich, Raimundnak apósa és Bäuerle, 
a bécsi viszonyok s a nép szájaízének egyik legjobb ismerője 
voltak. A lap annyira kedveltté lett, hogy a mikor 1797-ben 
Richter meghalatta hősét, nagyon hiányzott a bécsi közönségnek 
és Denis a következő siralmas verssel parentálta el: 

Ach verstummet ist der Eipeldauer 
Scherz und Satyr gehen in der Trauer 
Und der Törinnen und Toren Schaar 
Jubelt um Gott Stupors Traualtar. 

Mikor pedig újra megindult a lap s a »wieder aufgelebte 
Eipeldauer« ismét megjelent, valóságos ujjongással fogadták. 
{V. ö. alább a Nótárius haláláról szóló fejtegetést és a mi hasonló 
alakjaink újraéledését, Göre Gábor, ifj. Papanek stb.) 

1 Eipeldau a régi Alpitowe, Apeltow Bécs közelében fekszik, neve 
ma Lecpoldau s Bécs XXI-ik kerületéhez tartozik. Kakran helység 
ugyancsak Bécs közelében. 

2 L. Wurzbach, 26, 57. (1874) A. D. B. 28, 488 és Goedeke 5, 
318, 47, 9 sok hibás adattal. 
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Sajnos, eddig Richternek sem írói működése, színművei és 
sokat kihasznált regényei, sem pedig újságírói tevékenysége nem 
kapták meg a megérdemelt méltatást. Pedig sokat és nagy sikerrel 
í r t : szatirikus regényeket, vígjátékokat, drámákat, röpiratokat, 
czikkeket, melyek Bécsben, különösen a közép-és alsóosztályú 
körökben erősen hatottak. Drámáit a Burgszínház és Schiekaneder 
színpadjain sokat játszották és különösen gúnyos, parodizáló 
darabjai arat tak sikereket. »ABC-Buch für grosse Kinder« ez. 
könyve kedvelt olvasmány volt, úgy mint regényei »Die Gräfin 
Nimmersatt«, »Die Zimmerherrn in Wien«, Röpirata pl. »Warum 
wird Kaiser Joseph von seinem Volke nicht geliebt ?« nagy fel
tűnést keltett1 és számos feleletet hívott ki, irodalmi harczaiban 
(pl. Kotzebueval) pedig pompás polemikus tehetséget árult el. 
S mégis, csaknem teljesen el van felejtve. Zenker2 művének har
madik kiadásában sem állította fel neki a megérdemelt emléket, 
és még most is hibás adatok forognak róla a köztudatban. Már 
Walzel megállapította, hogy az eipeldaui nagybátyjának, a 
kihez leveleit intézi, lakóhelye nem Kagrau vagy Krakau, 
hanem Kakran.3 Hátra van még az egyes füzetek meg
jelenési évének megállapítása, Gleich, Gewey, Bäuerle szer
kesztésének ideje és Raimund közreműködésének kimutatása. 
Richter 1813-ban történt haláláig maga szerkesztette a lapot, 
a mely változó czímekkel jelent meg (1799—1^01 : »Der wieder- / 
aufgelebte Eipeldauer, 1802—1814 : »Briefe des jungen Eipel- | 
dauers«, 1814 óta : »Briefe des neuangekommenen Eipeldauers« 
Gewey szerkesztésében, 1820—21 : »Briefe des jüngsten Eipel
dauers« Bäuerle kiadásában). Még 1832 óta is megjelent egy 
leszármazottja »Komische Briefe des Hans-Jörgeis von Gum-
poldskirchen« czimmel Gleich szerkesztésében. A lap rendszerint 
havi füzetekben jelent meg, melyek levelek szerint oszlanak feje
zetekre. 

Az Eipeldaui Leveleinek oly nagy volt a sikere, hogy min
denfelé utánozták. Bajorországban és egész Délnémetországban 
igen elterjedt s különösen 1805-ben és 1809-ben jelentek meg 
utánzatai. Nálunk is szerették és utánozták. GAAL GYÖRGY 
füzetei (A tudós ftalótz, avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe 
lakó sógor-urához írt levelei. 1803—1804. hat füzetben) teljesen 
az Eipeldauer mintájára készültek. Szinnyei Ferencz VERSEGHY 

1 Ezek közül való az a röpirata, a mely a magyar viseletet mint a 
németség ellen való tüntetést gúnyolja. Czíme : Gespräch zwischen 
einer ungarischen und deutschen Hose. Thorn und Danzig. 1790. L. Ballagi 
Géza, A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Budapest 1880. 
566 1. B. nem ismeri a szerzőt. 

2 Ernst Viktor Zenker, Geschichte der Wiener Journalistik bis zum 
Jahre 1848. Wien und Leipzig1 1892. 68 s k. lk. és Hirsch i. h. 

3 Anz. f. d. Altertum 19., 85. 
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Kolomposi Szarvas Gergelyében is ilyenféle gyűjteményt lát,1 és 
ilyen nyomokon íródtak NAGY IGNÁCZ fővárosi újdonságai is. 

Ezeknek is az volt a tendentiája, a mi a Richteré, hogy 
a fővárosi lakók fonákságait és visszaéléseit ostorozzák. A falusi 
ember Bécsbe kerül s innen nagybátyjának megírja élményeit, 
benyomásait és észrevételeit. Ez a népies keret, a mint Minor 
kimutatta, a Wandsbecker Bote utánzata. 

Richter az első évfolyamokban igen kedves történetet mond 
el a falusi ember sorsáról Bécsben, a ki egyelőre szenved a váro
siak élelmessége miatt, de végre sikerül állást szereznie (míg 
Zajtay uram hiába járt Budán a janitorságért), s a ki mindenkinek 
mindenről tartózkodás nélkül megmondja a maga véleményét. 

Már e néhány vonásról is ráismerhetünk a peleskei nótárius 
mintájára. A fővárosba került eipeldaui tapasztalatlanságát 
s igazmondását felhasználja az író a fővárosi lakosok külföldies-
kedésének és divathajhászásának kigúnyolására. Ezt a szatírát, 
úgy mint Gvadányi, a falusi embernek saját írása gyanánt teszi 
közzé a szerző, a ki magát szerényen csak kiadónak nevezi s isme
rősének művét jegyzetekkel látja el. A keretet, a kéziratfictiót 
tehát, a mely e szatirikus irányban Montesquieu óta, mint el
beszélő forma, különösen Richardson regényei és Werther meg-

\ jelenése után terjedt el, Gvadányi Richtertől vette. Épen úgy, 
a mint a nótárius az Elmélkedésekben csodálkozik, hogy uta
zásának történetét kiadták, az eipeldaui is újra meg újra csodál
kozik, hogy valaki sajtó alá adta leveleit, hogy igen elterjedtek 
s hogy az olvasók sokat beszélve róla olyan értelmet is bele
magyaráznak, a melyre ő nem is gondolt. 

Azonban nem csupán a typus és az irodalmi forma való 
az Eipeldaui Levelei-bői, hanem a hang és a részletek is. Eipeldau 
falu lett Peleske mintája, de a nótárius többet mond el a maga 
falujáról, mint a német a magáéról. Az eipeldaui is viszontagsá
gok után érkezik Bécsbe, mint a peleskei Budára, neki az ő két 
fakó lova, a mely hozta, épen olyan fontos, mint Zajtay uramnak 
Zsufa fakója, de utóbb ő is eladja, mint a nótárius. Bécsben ő is 
jár komédiába, színházba sugyanazokat tapasztalja mint Zajtay : 

Másnap Barátoknak mentünk Templomába 
Ügy tetszett, hogy most is a' Komédiába 
Vagyok ; mert itten is voltak oly ruhába 
Mint a' Komédián, tollasba, tarkába. 

Ű. m. az eipeldaui : 
»Gestern bin ich wo in der zwölfi Mess g'wesen. Da hab ich 

mich völlig verschaut. Auf der Redout tragn d'Wiener Frauen
zimmer schwarze Kleider, wie die Frau Mamm am Palmsonntag. 
Dort sieht der Herr Vetter also keine Maskera mehr : aber in 
d' Kirchn gehn s' jetzt alle vermaskerirt.« 

1 Novellairodalmunk Jósikáig. ír. Közi. 21, 16. 1. 
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Ö is elmegy a bálházba, a hol hasonló álarczok szerepeltek, 
mint a pesti bálon: 

Egygyiknek görbe volt orra vagy volt szája, 
Másiknak himlős volt sok görtstől artzája, 
Félig fejér, félig fekete pofája 
Volt soknak, másoknak matska volt formája. 

Ki göböt magának a hátára tsinált, 
Kinek mint egy tzipó, a mely je úgy kinn állt 
Ki kaponyát vett fel, mutatott ez halált, 
Tetszett, hogy emberből itt Ördöggé sok vált. 

Az eipeldaui is ezeket látja : 
»Und ihre Maskern hät t der Herr Vetter erst sehn solln. 

Einige habn grosse Hut tragn, wie unsere Menscher, wenn s' ins 
Schneiden gehn. Andere habn ganze Flederwisch auf dem Kopf 
ghabt. Einige müssen, & Haubn z Haus vergessn habn, weil 
s' ausgsehn, wie der Frau Mahm ihre schwarze Mutter Gottes . . . 
Wie ich auf d' Redut kommen, hab ich gsehn, dass fast alle Herrn 
Salopp umghabt, und solche Todtenkopf-Larven tragn habn.* 

S ugyanúgy, a mint a peleskei e bálon drága kappant s 
osztrigát eszik vacsorára s megfájdul tőle gyomra, feje, az eipel
daui is drágán ugyanazt vacsorázza a bálon s ugyanolyan ered
ménynyel : 

A' Kappanhoz ugyan Magyarosan láttam 

A' Keiner, eszem é Austrigát ? kérdette. 

Az eipeldaui: ». . . hab mir ein Kapauner mit Müscherln 
gebn lassen ; aber die muss der Kapauner g'fressn habn ; denn 
s* warn alle leer.« 

A bor viszont fejfájást okoz neki. A vacsora igen drága : 
Kérdezvén a' kelnert, az egybe így felelt, 
Nem sok, tsak hat arany ; a' hideg majd ki lelt. 

A bécsi olcsóbb : »So ein Suppeh kommt halt just auf ein 
Dukatl.« 

A vacsoráról a tánczterembe megy : 
Ezek így történven a' tántz palotába 
Ki mentünk ; 's meg vontam magam egy szuglyába. 

»Drauf bin ich wieder in den Saal hinabgangen . . . ich 
hab mich in ein Winkel hingsezt.« 

Mihamar elhagyja a vigadót: 
Ott hagytam én a' Bált, és haza siettem 

»Jetzt hat 's mich nimmer gl i t ten. Ich hab gschaut, wie 
ich ein Loch zur Reduti hinaus find ; und da bin ich wie neu 
geborn gwesen, wie ich in d' Luft gekommen bin.« 
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Megnézi a »Hetz «-et is : 
Pestre általmentem, hogy ottan láthassam 
Vadak viadalát', s magam mulathassam, 
Hetznek híjják : miből áll ez, megtudhassam, 
Otthonn a bíráknak, mit láttam, mondhassam. 

Láttam, hogy tizenkét pántzéros kutyával 
Vivott egy Oroszlány ; de hármat farkával 
Agyonsújtott, egyet az első lábával 
Megnyomott, hogy bélé kijött párájával. 

Mégis ölte volna tán mind a' kutyákat 
De hogy hánytak reá sűrűn Rakétákat, 
Élnem szenvedhetvén a sok tűzszikrákat, 
El szaladt, rá vonták a' vasas táblákat. 

Ezután jőve ki egy nagy izmos medve, 
Vén volt ez, játszani nem is volt nagy kedve ; 
De mégis fel volt ez haragra gerjedve, 
Mert sokszor kutyáktól volt már megijedve. 

Hetz Mester négy ebet reája botsátott 
Egygyet ezek közül pofon ez úgy vágott, 
Hogy tíz lépésnyire ez tőle karikázott 
Egygyet megölelvén, büdöst abból rázott. 

Más két szelindekek füleit ragadták, 
Szegény fáradt medvét a' földre levonyták ; 
De a Hetz Legények meg szabadították 
Szokott barlangjába be is botsátották. 

Bocsátottak osztán egy nagy szilaj bikát, 
Négy közzül hol egyet, hol a másik kutyát. 
Ügy fel hajigálta, mint fel hányják labdát, 
Hogy megdöglött ; ezen által döfte szarvát. 

Újra friss két kutyát reá eresztettek 
Ezek füleire hogy rá semezkedtek 
Mégtarták, mind bika, mind kutyák reszkettek, 
Es azért is vele már nem veszekedtek. 

Ugyanez a leírás az eipeldauinál: »Endlich hab ich auch 
einmahl ein Hetz gsehn, das ist was schöns, Herr Vetter ! und 
das verdient schon allein, dass einer auf Wien reist. 

Da ist ein Bär herauskommen, und drauf wieder ein Bär, 
und dann wieder ein Bär — O Herr Vetter ; ich hätt mein Leben 
nicht glaubt, dass 'z Wien so viele Bären gab. Und was das für gute 
Thier sind ! Haben ihnen d' Hund beym Raufen d' Bratzen fast ins 
Maul gsteckt, und sie haben doch keinen gbissen. Hernach haben 
$' ein Wildsau auf den Platz lassen, die hat ein Hund in den 
Bauch hineingeschlagen, dass ihm a" Darm heraus ghenkt sind 
und da ist den Frauenzimmern so leid g'wesen, dass sJ alle 
durch d' Waderl1 gschaut habn. Da sind hernach zwey andere 

1 Legyező. 
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Hund herauskommen, die habn ein jeder ein Mieder anghabt,1 

und puf habn s' d' Wildsau beim Ohrwaschel gfangen. Da hat 
alles gschrien, brafo ! brafo ! und d' Musikanten habn dazu 
d' Trompeten und Pauken gschlagen ; akurat wie bei der geistli
chen Disputation, wo mich der Herr Vetter einmal hingführt hat. 

Ein Ochs, Herr Vetter, ist auch da gwesen; dem habn 
d' Hund alle beide Ohrwaschel wegbissen, und der hat noch einmal 
heraus müssen, und wie d' Hund keine Ohren mehr gfunden 
habn, so haben s' ihn beym Schwaf gfangen.« s. i. t. 

Ügy mint a peleskei nótárius, az eipeldaui is gúnyolja a 
városiak ruháját. A férfiakéról pl. így szól: 

»D' Mannsbilder soll der Herr Vetter erst sehen. Die tragen 
jetzt lauter lange Weiberröck, und die gehn ihnen bis auf 
d' Fersen, damit man 's nicht sieht, dass s' keine Wadel mehr 
haben; und der Kopf steckt in ein hohen Kragn drin, wie der 
Stössel in einem Rührkübel. D' Schenkel sind ihnen auch aus-
gronnen. Deswegen ziehn s' jetzt sechs Paar Hosen über einander 
an, und die liegen so fest auf einander, wie die Haut an 
einer Mastsau. Und die Talia geht hinten so eng z'sam, dass 
man glauben soll, sie habn nicht einmahl ein Darm im Leib. 
Wie ich 's letzte Mahl z' Wien war, sind die kleinen Kinder-
steckerl Modi gwesen, jezt aber tragen s' lauter Fleischhacker-
tremmel. Ich bin völlig erschrockn, wie ich das erste mahl bey 
der Nacht einem mit so einem Knittel begegnet bin ; Das ist 
ein Hundschlager oder gar ein Strassenrauber hab ich mir dacht, 
und hab 's Fersengeld gebn : aber jetzt seh' ich, dass so gar 
d' gnädigen Herrn solche Drescher-Flegel tragn . . . und Hosen 
tragens' jetzt, wies' einmahl der Hanswurst getragen habn soll.« 

Hasonló gúny nyal szól a nők ruházkodásáról is : 
»D' Frauenzimmer sind nicht mehr z' kennen, D' Gschwulst, 

die s' am Hintern ghabt habn, hat sich alle in den Hals hinauf 
zogen. Der ganze Kragn ist so angeschwolln, dass s' kaum mit 
dem Kopf heraus gucken können, und da sehen s' accurat aus, 
wie ein Brutgans, die auf den Eyrn sitzt. 

D' Haar sind ihnen auch alle ausgangen, deswegen tragen 
s' jetzt lauter Paröcken, und da habn s' just so ein Gsicht, wie im 
Schutzengelfest bey uns die Engeln in weissen Paröcken.« Vagy: 

»Jetzt haben wir endlich einmal ein schön Tag ghabt, und 
da hat mich der Vetter in den Augarten gführt, und da sind 
d' Fraunzimmer alle in der Maskera gwesen, wie auf der Redut. 

Einige tragn ein umg'kehrts Salzdessel auf 'm Kopf ; andere 
ein ganzen Blumenstock ; eine hat ein Kasket auf, wie d' eisernen 
Männer, die im Zeughaus stehn, und die dritte gar ein türkischen 
Bund. 

1 Was nicht noch ? Panzer werden's gwesen seyn, wie alle Schwein
fanger tragen, die der Pachtung zugehören. (Richternek, mint a levelek 
fictiv kiadójának jegyzete.) 

Itfft> 
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Dort kommt eine mit fliegenden Haarn, wie s' aus 'm Bett 
aufgstanden ist, und hat den Leib in gefärbts Leinlach ein
gewickelt, und gleich daneben ein andere, der d' Schneckerl-
paröckn bis auf 'n Hintern geht.« 

Zajtay uram meglátja a pesti nőkön, hogy arczuk festve van : 

Tzinóberrel festett vala két artzája 
Kitetszett, hogy e nem természet rózsája. 

Az eipeldaui máskép okolja meg : 
»Aber schämen müssen sich d' Fraunzimmer doch ein Bissl; 

-denn sie sind alle so roth im G'sicht, wie ein Maschanzkerapfel.« 
Udvarlók egyformán körülveszik a fővárosi nőket az utczán 

mindkét írónál : 
Sok gavallér szívét ez fel gyullasztotta, 
Appetitussától, 's álmától fosztotta 

Most is hárma őtet láttam kisértette, 
A' melly leg tzifrább volt jobb karján vezette 
A' más előtte ment és kiterjesztette 
Paraszolját, képét a nap nem érhette. 

»Ihren Amanten hat auch jede bey sich, und da wird was 
glacht und g'spenzelt. Nichts geht ab, als 's Gfrorene und der 
Pantsch, und man sollt schwörn, man ist auf der Redut.« Majd : 
»Mit dem Untergstell bey den Frauenzimmern muss 's jetzt 
übel aussehn ; denn sie gehn alle mit Stecken ; und da habn 
s' ein Parisol dran gmacht, damit s' ja kein Sonn anscheint, 
und ihnen d' weisse Färb verbrennt.« 

Az idegen divatczikkek nevének gúnyos használatát is az 
eipeldauitól tanulta Zajtay uram. Mint Richter, Gvadányiis idegen 
szavakathasznál, »melyek exoticumok« és jegyzeteiben »azoknak 
megmagyarázását« adj a. A barbarizmusokat és a franczia szavakat 
magyarosan írja le, ú. m. Richter németesen. Az eipeldaui hasz
nálja mindig kiemelve a »módi« szerint való szavakat : Assamblei, 
Tiné, Suppeh, Bontoni, Bas de de (pas de deux), Parti blaisi, 
Pirro (bureau), Ragu, Parisol stb. Többször egyenesen átveszi 
tőle Gvadányi az idegen nevekkel való szójátékot. Pl. : 

A ruhámnak színét híjják kaka düfen 

Kaka düfen színe, de büdös ez a szín, 
Ezt magán viselni nem öröm, hanem kín. 

Az eipeldaui: »Auf ihren Hüten und Hauben tragn s' jetzt 
lauter gelbe Bandl, und die nennen s' d' Naturfarb ; und die 
sieht wirklich so natürlich aus, wie ein gewiss Ding, das von 
kleinen Kindern weg geht. Nu was wärs, wenn 's so aussähe, 
wenn 's nur gut steht. Habn nicht schon unsre Frauenzimmer 
einmahl 's Gaga Dophän und 's Mertoa gtragn ?« 
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Ugyanilyen a chapeau />#s-divaton való gúnyolódás : 

Harmadik sapó pá körülötte sétált 
Mint bibitz a hanton, olyanformán ugrált. 
Szeles volt, azért is, ha beszélt, kiabált 
Tzigány hideg törte, reszketett, ha megállt. 

A »kiadó« megjegyzése : »Sapó pá annyit tészen, hogy 
a fejére nem teszi kalapját, hogy a frisura meg ne romoljon, 
hanem a hóna alá.« 

»Mit einigen (t. i. Herrn) muss 's aber gar übel im Beutel 
ausschauen ; denn sie gehen ohne Hut herum, wie bey uns die 
Kirchendiener.« 

A >>kiadó« it t is jegyzetet tesz : »Die jetzt Schapopa gehn, 
das sind g'rad vornehme Herrn. Es gschicht aber nicht aus 
Höflichkeit dass s' den Hut untern Arm nehmen, sondern damit 
sie sich auszeichnen, und damit man sJ kennt, wer s' sind.« 

A nótárius azért jő Budára, hogy tanuljon s előkelőbb állást 
szerezzen. Az eipeldaui is azért megy Bécsbe, hogy művelődjék 
és állást szerezzen. Kap is egy »karakterit,« állást, míg Zajtay 
uramnak ez nem sikerül. 

A nótáriust hazautazásra a kitörni készülő török háború 
készteti. Az eipeldauinak is sok gondot okoz a háború híre. 
»Von ein Türkenkrieg reden s' immer.« 

A peleskei : 

így beszélvén láttam ; egygyik kurir Bétsbe 
A másika pedig sietett Berlinbe. . . 

Az eipeldaui: »Vorgestern ist hier ein Kurier eingritten. 
— Das war ein Lärm ! . . .« 

A falunak is lesz most gyakran gyűlése 
Lesz a rekrutának fogása, szedése, 
Mind én fejemen áll ezek rendelése, 
A rekrutáknak is madzaggal mérése, stb. 

»Es gibt aber auch einige Bürger, die schrecklich über 'n 
Krieg jammern, weil er ihnen 's Brod schmälert. — Der Krieg 
muss ihnen 's Brod aber nur an Werktägn schmälern ; denn 
sobald ein Sonn- oder Feyrtag kommt, so fressen und saufen s', 
dass sich der Tisch biegt. 

Wieder andre Bürger sind nur so lang gute Patrioten, bis 
man ihnen ein Gselln oder Lehr jung zum Recruten wegnimmt, 
dann fangen s' an z' jammern, und über den Krieg z' schreyn. 
Die müssen aber kein Kreuzblattl lesen, sonst würden $' ja 
wissen, dass in Frankreich so gar d' Master d' Flinten auf den 
Buckel nehmen und ins Feld ziehen müssen . . . 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIII- 26 
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Ich glaub nicht, dass wir so bald Fried kriegn ; denn s' heben 
immer noch Rekruten aus. Sie nehmen jetzt auch sogar d' in
ländischen Tagdieb weg, wenn 's kein Livre anhabn . . .<< Az 
eipeldaui is tudja a diplomácziai Összefüggést: 

»Aber, wie mir der Wiener Herr Vetter gsagt hat, solln d* 
Franzosen doch stark ausgedient habn, und einige Wienerdamen 
solln ihnen so Feind worden seyn, dass s* aus lauter Hass gegen 
die Franzosen anfangen Deutsch z' lernen.« 

Látnivaló, hogy az eipeldauinak is ugyanaz a nemzeti ten-
dentiája van, mint a peleskeinek. Szól az idegen ruha ellen, 
az idegen tánczok ellen, a hódító idegen tánczosnő ellen, a ki 
után mindent »a la Figano« neveznek el, az idegen szokások 
ellen, a külföldieskedő beszédmód ellen, egyszóval mindkettő 
a haza sorsa iránt való közöny ellen intézett szatíra. Mint 
a nótárius, az eipeldaui is, keserű gúnynyal kel k i : »Aber warum; 
wird der Herr Vetter sagen, wird man denn z' Wien ausglacht, 
wenn man juchazt und ein guter Patriot ist. Das ist mir selbst 
spanisch vorkommen, bis mir 's ein braver Herr g'sagt hat, 
dass 's jetzt z' Wien kein Modi ist ein Patriot z' seyn.« 

Mindezen vonások alkalmasak voltak, hogy mindkét mű 
rendkívül népszerűvé legyen. Az eipeldaui leveleket is utánoz
ták mindenfelé s a mint nálunk megírták még a Gvadányi-féle 
Elmélkedések és a Végrendelet előtt a nótárius pokolbamenetelét,. 
az eipeldaui nyomában is egész sereg utánzat és folytatás nőtt 
pl. Traum eines Eipeldauers stb. 
i • Gvadányinak főforrása, mintája tehát Richter műve volt. 
Ezenkívül merített még a nótáriusféle typus egyéb feldolgo
zásaiból is. így pl. DELISLE Arlequin sauvage-ja több pontban 
mutat egyezést Gvadányi művével. 

Gvadányi azonban nem ebből merített, hanem egyik szárma
zékából, melyet HEUFELD Ferencz bécsi író adott közre »Der 
Bauer aus dem Gebirge in Wien« czímen. I t t Hans, a salzburg
vidéki paraszt, Bécsbe kerül, de útközben zivataros, korom
sötét éjjel sáros vízbe fordul szekerével, úgy mint a nótárius 
a Csörsz árkába. Bécsben csakhamar ellenségeket szerez magá
nak azzal, hogy a bécsiek szokásait kigúnyolja. Hans, úgy mint 
a nótárius, ismerősénél lakik Bécsben, de szókimondó hajlamánál 
fogva sok kellemetlenséget szerez magának és gazdájának.. 
Gúnyolódik a városiak ruháin, mint Zajtay uram ; először 
a férfiakén. Kezdi gazdáján, Hornschildon, folytatja egy Wihar 
nevű magyar lovaskatonán, a kivel majdnem pórul jár. Zajtay 
uram így szól: 

Mondám uram német ha venne magára 
Magyar dolmánt, övet, felül a plundrára 
Húzna sárga tsizmát azután lábára 
Kérem nézhetne-é nagyobb maskarára. 
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A vidéki, Hans, csakugyan »Maskera«-nak nézi Wihar 
magyar ruháját, épúgy, mint a nótárius a pestieken bohócz-
ruhának mondja az »ánglus rongyát.«1 Azután áttér a nők 
ruháinak gúnyolására, nevet s bosszankodik a sok pántlikán 
és a divatos complimentirozáson. Maga is beleszeret egy leányba, 
de észreveszi, hogy festve van az arcza, elveszti kedvét, el
búcsúzik jóakarójától, a ki tartóztatja, s visszatér falujába. 

Ebből a darabból, a mely sokban emlékeztet Rousseau 
»Devin du village«-jára, vette Gvadányi művének szélesebb 
keretéti I t t találta azt, hogy a viszontagságosán a fővárosba ért 
vidéki jó ismerősénél szállva meg, ezt kellemetlen helyzetbe 
hozza szókimondásával. Ez a Hans, bár gorombán mondja meg 
véleményét, mindvégig rokonszenves marad s a városiak igazat 
adnak neki. »Er hat Recht , . .<< ismétlik a kigúnyoltak is. Végül 
megcsömörlik a városi czifraságoktól s hazatér. Azt, hogy a török 
háború készti a visszatérésre, Gvadányi az eipeldaui leveleiből 
vette hozzá. 

Gvadányi forrásainak közös vonása a montesquieui és ; 
rousseaui szatira a városiakról. Egyikben sincs azonban az : 
utazás oly epikus kényelemmel részletezve, mint a Peleskei | 
Nótáriusban. 

Négyesy László felveti a kérdést, hogy »egy nemrég még 
nemzetközi családnak, egy jövevény-családnak a sarja honnan 
gyűjti össze magában ama nemzetietlen korszakban a magyar 
természetnek azt a teljességét, világlátott ember létére a magyar 
ősi vonásainak oly rajongó megbecsülését, hogy aztán ő lesz 
egy évtizeden át a nemzeti visszahatás leghathatósabb szavú 
költője.« — Feleletül részben a családnak anyai ágon magyar 
származása szolgál, részben a költőnek tizenhét esztendei szol
gálata Szatmár-, Bereg-, Ugocsa- és Máramarosmegyékben, a 
hol megtelt a magyar természetnek és életnek képeivel.2 Ezek 
a belső források. 

A fenti összevetésekből viszont kitűnik, hogy honnan vette 
Gvadányi főművének hősét, tárgyát és nyerses, szatirikus hang 
ját. A Peleskei Nótáriusban torzítva bemutatott bajok nemcsak 
nálunk voltak meg, hanem Ausztriában épen úgy, mint Német
országban és Francziaországban, a hol szintén kigúnyolták 
a fővárosiak hazafiatlanságát, külföldieskedését és egyéb fonák
ságait. Gvadányi használta e szatirákat s művének főalakját, 
formáját, anyagának egy részét ezekből merítette. A közkedvelt 
szatírák mintájára támadást intézett azon bajok ellen, a melye
ket külföldön ostoroztak s a melyeket nálunk is észrevett. Mint 

1 Abban az időben az osztrákok hasonló ellenhatást kezdtek a 
magyar ruha ellen, mint a milyen nálunk volt a német ellen. L. Richter 
fentebb említett értekezését. 

2 Magyar Remekírók 6, 7. 1. 
26* 
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amazok, Gvadányi szatírája is éles volt s megfelelt jeligéjének : 
Mordet ut sanet. 

Forrásainak kimutatása meg fogja változtatni a Gvadányi-
ról tar tot t eddigi felfogást, a mennyiben Széchy Károlynak 
Becsky Györgyre vonatkozó hypothesise elesik; kitűnt, hogy 
Gvadányi művének hőse, a kitűnő hálás typus nem az ő kép
zeletének találmánya, mint Arany gondolta, övé azonban ebben 
az alakjában, mint Zajtay nótárius, a ki felmegy megnézni Buda
várát s egy sereg jóízű magyaros életképet mutat be útjáról. 
A pesti nótárius nem Gvadányié, a falusi, a lóháton utazó jegyző 
azonban az ő alkotása. A költő-tábornok íőérdemei, melyekben 
eddig irodalomtörténeti jelentőségét láttuk : a magyar vidék 
és nép hű, realistikus rajza, az életképek jóízű előadása, a kora
beli társadalom kitűnő torzképe s a hazafias czélzat ezek után 
csak annál reálisabban lesznek értékelhetők. 

GRAGGER RÓBERT. 


