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Vértesy Jenő: A magyar romantikus dráma. (1837—1850.) 
Budapest, Akadémia, 1913. 8-r. 348 1. 

Bayer József a maga kétkötetes drámatörténetében összeállí
totta mindazt, a mit a magyar dráma fejlődéséről a mások és az ő 
fáradságos munkája megállapíthatott. És jóllehet a részlettanul
mányoknak, különösen a forráskimutatásoknak nagy serege látott 
azóta napvilágot, és bár ezzel Bayer nagy könyvének sok apró ítélete 
módosult, a fejlődés újabb átvizsgálására, egy-egy korszak dráma
anyagának az értékelés szempontjából való pontos áttekintésére azóta 
senki sem vállalkozott. A mi tanulmány a magyar dráma történetéből 
megjelent, az vagy egy-egy író drámatermésének a méltatása, vagy 
legfeljebb egy-egy belsőbb műfaji tagozásnak a többé-kevésbbé 
teljes fölsorolásra igyekvő áttekintése. így jött létre a végzettragédiá
nak, a raymundi tündéri színműnek, a 40-es évek politikai vígjáté
kainak a méltatása. Aránylag még kevesebb haszonnal járt egy-egy 
kedvelt tárgy feldolgozásainak az összevetése (Kun László, Zách, 
Murányi Venus stb.) : itt legtöbbször nem kaptunk mást, mint 
tartalmi összeállítást, merész, sőt gyakran alaptalan következteté
sekkel. Bármennyire éreztük, hogy a dráma belsőbb műfaji tagozó
dásának megvan a történeti folytonossága, de az egyes termékeknek 
az író egyéniségével való kapcsolata is, ép olyan részlettanulmány 
hiányzott, mely egy korszak fejlődését e két szempont kellő érvényesí
tésével vizsgálta volna. 

Vértesy Jenő tanulmánya — úgy gondolom —• ebből a szem
pontból a legértékesebb. Annak a korszaknak, mely 1837-től, a Nem
zeti Színház megnyitásától 1850-ig eltelt, drámai termését nem motí
vumok szerint szétszaggatva, hanem a kor társadalmi és irodalmi 
életének fejlődésébe illesztve tekinti át. Ismeri mindazt, a mi ez idő-
tájt a mi színpadunkra került, de ismeri annak a színpadnak a korbeli 
termését is, melyre színműíróink minta- vagy forráskeresés közben 
elkalandoztak ; ismeri és sokban kiigazítja azt az irodalmat, mely 
e kor drámatermésével eleddig foglalkozott, és erős aesthetikai hatá
rozottsággal építi föl e korszak drámairodalmának épületét. 

Ez az aesthetikai határozottság talán kissé túlzó szigorúsággal 
bánik el az írókkal. Nemcsak abban érezhető ez, a mit a világirodalom 
szóbakerülő nagyjairól mond (pl. Moliére-ről: Pedig még a jellemzés 
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volna egyetlen jó oldala, 243.1.), de különösen abban, ahogy e korszak 
néhány eléggé ismert nevű írójával végez. Maga is »átfutás«-nak 
nevezi egy helyt tárgyalását, és — hitem szerint — ennyire átfutó 
tárgyalásnak egy részletre, egy korszakra vonatkozó tanulmányban 
nincs helye. Tóth Lőrincz, Gyurmán, Horváth Cyrill alig néhány 
sort kapnak. Elimináló kritikájának alapelvét a könyvből teljesen 
megérteni nem tudtuk, mert teszem Petőfi drámáiról fölösleges hosszú
sággal szól, Vajda Joguzát is elég szóra méltatja, míg Buda halálát 
egy jegyzetben intézi el, Horváth Cyrillnek alig néhány sort juttat. 

Aesthetikai módszerét könyvének három helyén fejtegeti. 
Az a felfogása, hogy az aesthetikai szempontból elemezendő munkát 
az irodalomtörténetíró nem tekintheti iskolai dolgozatnak, hogy 
hibáit vörös czeruzával kiczégérezze, hanem úgy kell vennie, amint 
van: kísérnie, magyaráznia és gyönyörködnie kell benne. A hol 
történelmi darabról van szó, ott szükségesnek tartja a forrás kérdé
séhez való visszatérést : nemcsak azért, hogy miből merített a költő, 
hanem hogy mennyi érzéke volt a valóság iránt. Ez a két szempont 
teszi megfigyeléseit olyan élesekké és érdekesekké. Nincs darab, 
melyről — ha csak néhány megjegyzést közöl is róla —- valami újat, 
vagy legalább is valami érdekes apróságot ne mondana. Jellemezni 
akarja például Vörösmarty Salamon királyát ; éreztetni akarja azt, 
hogy mennyire hiányzott a költőben ez időben még a történeti nyelv 
és a jellemző mozzanatok észrevevésének képessége. A krónika szerint 
Salamon, mikor elhatározza Géza vesztét és találkozóra megy, 
előbb betér a templomba — imádkozni, imádkozni azért, hogy 
Isten a két testvért lába alá adja. Ezt a drámai jelenetet Vörösmarty 
nem látta meg. Ezzel a rámutatással Vértesy nemcsak Vörösmarty 
drámaírói tehetségének ezt a fokát jellemzi, de érdekes e példa arra 
is, mily mélyen lát be a műalkotásba, annak anyagába és kohójába 
könyvünk írója. 

A becses megfigyelések gazdagon virulnak a Bánk bánról szóló 
részben is. Nemcsak Katona milieujét rajzolja meg ügyesen, de rövid 
jellemzéssel bemutatja fejlődését, Shakespeare hatását és a drámá
nak forrásaihoz való viszonyát ; megjegyzései — különösen a források 
kapcsán —oly igazak, hogy szinte Arany fejtegetései mellé állíthatók. 
Teleki Kegyenczéről szóló lapjai már az EPhKből ismeretesek (1908) : 
Péterfy kritikájából ragadja ki a »mániákus« jelzőt és ezzel magya
rázza meg szellemesen Maximusnak tettét. Kár, hogy a költő nyilat
kozatából a se római, se keresztyén jellem emlegetését figyelemre 
nem méltatja és Maximus boszújában Julia neve tiszteletének helyre
állítását mellőzi; így fejtegetése egyoldalúnak érzik. Olvastuk már 
(Bp. Szemle 1910.) a Vörösmartyról szóló lapokat is : benne különö
sen a Vérnász fejtegetése mond figyelemre méltót, de Shakespeare 
hatásának vázolásával másutt is sok érdekeset nyújt. Szép fejezet 
a Czakóról szóló is : bár nem hiszünk sejtelmében, hogy a Czakóval 
való foglalkozás megváltoztatná a róla való közfelfogást; a János 
lovag érdekes fejtegetéseit teljesen helyeseljük. 
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Könyvének legszebb fejezete azonban a népszínműről szóló. 
Nemcsak a magyar népszínmű kialakulásának világos rajza érdemli 
i t t a figyelmet, hanem elsősorban Szigligeti pályájának finom elemzése. 
Éles szemmel látja meg Szigligeti tehetségének mivoltát és külö
nösen a Rózsa eredetiségének kérdésével kapcsolatban biztos kézzel 
vonja meg Szigligeti jelentőségének a vonalait. Ezek a lapok mutat
ják a józan mérsékletet is, melylyel a dobra ü tö t t forrás-kihasználást, 
de a plágiumkeresést is nézi, és mutat ják világos látását is, mely 
az á tvet t vagy levegőben levő motívumok közt Szigligeti tehetségé
nek sajátját megtalálja. 

Érdekes könyvének második fejezete is : ebben a felvett korszak 
társadalmának a színpadhoz való viszonyát rajzolja. Néhány rövid 
lapon olyan eleven korrajzot ad, hogy belelátunk e kor írójának 
és közönségének lelkébe egyaránt. Utolsó fejezete e kor színészét 
állítja elénk ; nem elfogult egyik színészszel szemben sem : látja és 
megnevezi mindegyiknek fény- és árnyoldalát, sőt néhány jellemző 
mondatban játékáról is tájékoztat bennünket. Megismerjük könyvé
ből e kor színikritikáját épúgy, mint azt a mozgalmasságot, mely 
a Nemzeti Színház első századnegyedét jellemzi, és megismerjük 
azt a törekvést, a mi e kor drámaíróját és színészét eltöltötte. 

Tagadhatatlanul nyereség irodalomtörténeti tanulmányaink 
között ez a könyv, csak az a kár, hogy i t t -ot t a sajtóhibák egy-egy 
mondatát szinte érthetetlenné torzították. És hallatnunk kell a 
szerzőnek azt a panaszát is, melylyel a Nemzeti Színház vezetőségé
nek lelkiismeretlenségét a régi kéziratokkal szemben, akadékoskodó 
fontoskodását a kutatókkal szemben megrój ja. 

ALSZEGHY ZSOLT. 

Movvay Győző: Byron Magyarországon. (Függelékül Koeppel 
B yron-jánaJí Esty Jánosné készítette fordításához.) Budapest, Akadémia, 
1913. 8. r. 294—383. 1. 

Koeppel Emil németnyelvű Byron-életrajzának magyar for
dítását az Akadémia Morvay Győzővel revideáltatta. Morvay nem 
elégedett meg a puszta revisióval, hanem helyes tudományos érzékkel 
a magyarnyelvű Byron-életrajzot kiegészítette : befejezésül egy ter
jedelmes függelékben összeállította Byron életének és működésének 
magyarországi nyomait és emlékeit. Valóban igen jó gondolat. Hogy 
B. a maga határozott egyéniségével, költészetének sajátos irányával, 
szélsőséges philosophiájával termékenyítőleg hato t t nemcsak a magyar 
szellemi életre, hanem irodalmunkra is, s annak színét bizonyos kor
szakokban egészen megváltoztatta : az benne él az irodalmi köztudat
ban. Ez a meggyőződés azonban ilyen általánosságban fogalmazva, 
alig több phrasisnál. Mi a valódi értelme, milyen mélyen gyökerezik 
nálunk B. hatása — ezt akarja kimutatni és igazolni Morvay érteke
zése. E függelék természetszerűleg két részre különül : egy elemző 
részre, melyben Byron hatását fejti ki, s egy bibliographiaira, a Byronra 
vonatkozó magyarországi adatok puszta, de rendszeres fölsorolására. 


