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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. 



118 KÖNYVISxMERTETÉS 

Az elemző rész, mely vázlatnak van nevezve, kb. 60 lapon végig 
kíséri B. hatását a múlt század húszas éveitől egészen a legujabbakig ; 
két korszakra különíti e majd száz esztendőt, 1825—1846 s onnan 
napjainkig. Az előbbiben B.-nak először államférfiainkra (Kossuthra, 
Eötvösre, Szemerére, Pulszkyra, de legelső sorban Széchenyire) való 
hatását vizsgálja, majd áttér a szépirodalomra (Vörösmarty, a 40-es 
évek pessimista költői, Petőfi). A második korszakban Aranyban, az 
epikában, majd a regényirodalomban (Fáy, Jókai, Kemény), az 50-es 
évek lírájában meg-megcsendülő pessimistikus hangban keresi B. hatá
sát. A drámairodalomról nem sok szó esik (Czakó), s a tanulmány B. 
és Madách viszonyának bő tárgyalásával záródik. A brit költőnek az 
Ember Tragédiájára gyakorolt hatását — úgy véljük — túlbecsüli 
Morvay, mikor ezt egyenesen egyenrangúnak tartja a Goethéével. 

A mint e tartalmi átnézetből is kitetszik, a szerző figyelme újabb 
irodalmunk jelenségeinek igen széles körére kiterjed. Az anyag 
kiszemelése körül szerencsés kézzel járt el, figyelmét •— tárgyi tekin
tetben — alig kerülte el valami. Kevésbbé dicsérhetjük az anyag 
fölfogását és földolgozásának módszerét. 

M. sajátos fölfogással tárgyalja B. hatását. Megállapította magá
ban B.-nak mint költőnek jellemző vonásait és világnézetét, azután 
sorra veszi a magyar irókat, s a kiknél egyezést vagy rokonságot 
talál B. költői jellemével vagy világfölfogásával, azokat egyszerűen 
beállítja a B.-tól ihletett írók közé. Azt a — megvalljuk, igen nehéz — 
kérdést,, mennyiben nyilvánul ebben az egyezésben kétségtelen, 
bizonyítható B.-hatás, és mennyiben véletlen vagy közös okoktól föl
tételezett a kapcsolat, M. nem vizsgálja. Mikor a magyar írók egy-
egy művét vagy munkásságuknak egy-egy irányát fűzi B.-hoz, ott nem 
olyan nagy a veszedelem, mert az olvasó könnyen ellenőrizheti állítá
sait. Mi úgy látjuk, hogy M. nagyon messze megy a hatások kimuta
tásában s genetikus kapcsolatokat lát gyakran olyan műveknél, 
melyek között ily viszonyról nem igen lehet szó (Vörösmarty, a 
Karthausi, Petőfinél »A csárda romjaiban a közvetlen érzés byroni 
hatás«, »Buda Halála Byron felfogása szerint alkotott regényes epos« 
stb., stb.), de ez még kisebb baj. Nagyobb, mikor egész írói egyénisé
geket kapcsol B.-hoz, a nélkül, hogy bármivel is bizonyítaná, hogy az 
az egyezés valóságos hatás, vagy csak érzelmi és lelki rokonság (Vajda 
Péter, Csermely Sándor, Udvardy Géza, Darmay Viktor). Három 
ma is élő írónk drámaköltészetéről se többet, se kevesebbet nem ír, 
mint az alábbi mondatot : »Könyvdrámairóinknál (Váradi Antal, 
Lenkei Henrik, Palágyi Lajos) Manfréd, Kain, Ég és Föld azok a 
művek, melyek reájuk hatottak és inspirálták«. (345.) 

Ilyen — inkább csak kijelölő — módszer mellett az olvasó fel
tétlenül megkívánja, hogy hitét az elmondottakban egy-egy biblio-
graphiai utalásban vethesse meg. Még akkor is, ha pl. azt olvassuk 
Jósikáról: »tudvalevő, hogy Byronért mennyire rajongott s hogy 
ez volt kedvencz költője« (314.), elvárnók, hogy M. a »köztudat« (?) 
forrását megjelölje. De az idézést illetőleg különös elvei vannak az érte-
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kezőnek. Az egész dolgozatban egyetlen könyvczímet nem említ. 
Egy-egy részlet után odaveti zárójelben valamelyik részlet feldolgozó 
nevét s az olvasóra bízza magának az értekezésnek — sokszor fáradsá
gos — kikeresését. így a Pulszky Ferenczczel foglalkozó szakasz végén 
zárójelben ez áll: Berzeviczy ; Vachott után : Váczy ; Arany Bolond 
Istók-járói szóló részben : Hcrntz. Ugyan hány olvasója tudja, hogy e 
helyeken M. Berzeviczy egy könyvismertetésére (Pulszky : Életem és 
korom. Nemzet 1882. 104.), Váczynak a Figyelő XV. k.-ben megjelent 
Vachott-tanulmányára és Hantz Jenőnek u. ott (XXIV. k.) kiadott 
értekezésére (Arany humoráról) czéloz. Sok esetben még ennyi utalást 
sem kapunk ; a szerző egyszer kijelenti p. o., hogy Pulszky Ferencz 
»mohón falta B. műveit« s »van egy a költőnek szánt tanulmánya is«. 
Egyik állítását sem támogatja idézettel s Pulszky állítólagos tanul
mányának még a bibliographiai összeállításában sincs nyoma. 

Ilymódon M. állításait és megállapításait ellenőrizni rendkívül 
nehéz. Megtettük néhány esetben s bizony nem kedvező benyomást 
kaptunk M. dolgozó módjáról. így p. o. csaknem féllapon olvasunk 
valami Bezerédy Gergelyről »Byron és Moore anakreontikáinak for
dítójáról«, ki »inkább a byroni derültebb világnézet hatása alatt 
állott.« (318.1.) A dolog egyszerűen úgy áll, hogy Bezerédy 1836-ban 
kiadott egy füzetke verset, melyben félszáz fordítás között akad egy 
Byrontól is. A Fül the goblet again átültetésének jelentősége természe
tesen teljesen elenyészik, a mikor egyedül Moore-tól több mint húsz 
költemény van lefordítva. 

Petőfiről meglepő adatot olvasunk : Byronnal való viszonyának 
történetében főhelyre kerülnek Vachott Sándorék. A 313. lapon halljuk 
Vachott Sándorról, hogy Byront »a sápi kastélyban nejével és Petőfi
vel együtt olvasgatták, magyarázgatták s ekkor szívta be magába 
ez a három költői lélek a britnek fényes eszméit«. Ilyen módon nem 
lep meg, ha lentebb (324.) arról értesülünk, hogy Petőfi »Vachotték 
tápiósápi kastélyában töltött szép napok után, hol több időt szentel
tek Byron emlékének és Medórában és Gulnare-ban gyönyörködtek, 
élete végéig lelkesen kitartott mellette.« M. itt se jelzi ugyan, honnan 
veszi adatait, de kétségtelen, hogy Vachott Sándorné emlékirataiból 
(Figyelő, XX—XXIV. k. ; e mű is hiányzik a bibliographiából), hol 
Petőfi és Byronról csak ezt a jelentéktelen dolgot találjuk : »Kül
földi irodalommal ez időben kezdek megismerkedni, —• Petőfi valósá
gos örömmel hallgatta, midőn szokott ideges élénkségemmel festem 
előtte az olvasottak benyomásait, majd lord Byron munkáit magasz
talva, majd Scott Walter regényes művei tárgyalásába mélyedve el, 
vagy ha Goethe és Schiller drámái és költeményei felől beszélek«. 
(XXIII : 23. o.) 

Az értekezés apróbb tévedéseit x mellőzve, még csak azt a pon-

1 Béranger (háromszor!); Batsányinak A rab és a madár ez. ver
sében nem röpül madár Szentjóbi Szabó börtönének ablakára ; B. a 
Korynthos ostromának nem tárgyát, legföllebb egy motívumát vette 
»Zrínyi hősi halálából.« 
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tatlanságot akarom megemlíteni, a melynek következtében az Arany
ról szóló részbe egy csomó téves adat került bele. Nem fontosak, de 
bosszantók s annál inkább, mert éppen annál a költőnknél szerepel
nek, a kinél B.-kapcsolat a legnyilvánvalóbb. Arany 1845-ben nem 
B.-f ordítást szerzett meg, hanem eredeti angol B.-t, annál kevésbbé a 
Böttger-féle fordítást, a melyet M. említ (329.1.) ; 1859-ben nem német 
jegyzetes fordítást említ (u. ott) , hanem jegyzetes angol kiadást1; az 
Üj görög dalnok-ot nem 1846-ban, hanem 1845-ben fordítja ; 1846-ban 
nem habozott a Parisina s a Mazepfia lefordítása közt, mint M. írja : 
az utóbbira nem is gondolt s az előbbit Szilágyi István magánhasz
nálatára, prózában készült lefordítani ; Szilágyi nem ajánlja Aranynak 
az Abydosi ara lefordítását, csak megtekintését ; hogy Arany bőveb
ben foglalkozott a Dreamrael, annak sincs alapja. 

Ismétlem, apróságok ezek, s szívesen elnéznők, ha ezek fejében 
méltó jellemzését kapnók annak a hatásnak, melyet B. legnagyobb 
két költőnkre, Petőfire és Aranyra tet t . M. azonban e tekintetben 
nemcsak új adatokkal nem gazdagítja tudásunkat , hanem még az 
eddig kimutatot t és tárgyalt kapcsolatokat sem foglalja össze tanul
ságosan. Ellenben Széchenyinek, Szemere Bertalannak és Kossuthnak 
Byronhoz való viszonyát illetőleg több új értékes adatot hoz : látszik, 
hogy ha több érkezése lett volna s nagyobb gondot fordít a kutatásra, 
nagy lépéssel vi t te volna tovább a tudományt . 

A bibliographia hét részre különül : 1. Fordítások, 2. Életrajzok 
és életrajzi adalékok. 3. Méltatások és párhuzamok. 4. Ismertetések. 
5. Hatások. 6. Byron költői művekben. 7. Vegyesek. Az 1., 2. és 6-hoz 
jó használható előmunkálatot talált Gurnesevits Lajos dolgozatában 
(Byron a magyar irodalomban, E P h K . 1901 : 218—231. 1.), ki az 
úttörés nehéz munkáját tisztességes eredménynyel elvégezte. A leg
fontosabb részben, a Fordítások fölsorolásánál, Gurnesevits 167 
adatot közöl, M. 270-et, tehát vagy százzal többet. Ezek közül 42 
1901. óta jelent meg, így nem is szerepelhetett még G-nél, de M. így 
is 60-al pótolja elődjének adatai t . Az összeállításnak ez egyik 
főérdeme. A másik pedig az az eljárása, hogy a fordításokat nem a 
magyar fordítók, hanem az eredeti költemények betűrendjében adja. 
így egyszerre tisztába jöhetünk vele : vájjon a keresett angol költe
mény le van-e fordítva vagy nincs, s ha igen, hány fordításával rendel
kezünk. Baj azonban — s bibliographiáról lévén szó, kétszeres baj — 
hogy a kritika és a pontosság ennek a résznek sem erénye. 

M. panaszkodik (353.) a folyóiratok és szemlék repertóriumainak 
hiányosságára. És hogyan használja fel a meglevőket? Szinte hihetet
len dolog, hogy az E P h K . Hellebrant-féle repertóriumainak 190.1— 
1913. köteteiben közölt új Byron-fordításoknak csaknem egy harmadát 
(kb. 10-et) nem veszi figyelembe ! ! A Gurnesevits kétesnek tetsző 

1 Ez a jobb, jegyzetes kiadás már 1347-ben meglehetett a költő 
birtokában. Erre következtetünk Arany levelezésének (I. 61—62) egy 
helyéből, mely a szokásos Byron-jegyzetek hatásáról tanúskodik, 
1. erről bővebben Kardos L. Arany J. Bolond Istókja 85. 1. 
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adatainak sem néz utána, még azoknak sem, a melyeket G. maga 
kérdőjellel lát el. Ilyen esetekben egyszerűen elhagyja a kérdőjelet ! 
Átveszi a G. sajtóhibáit (Kurvázy, Karvázy helyett ; Szász K. Öczeán 
ez. fordítása szerintük a Növilág 1865. folyamában jelent meg, holott 
1863-ban), tárgyi hibáit (a Fragment ez. verset Spóner A. fordította 
le, Növilág, 1862. 376, holott névtelenül jelent meg ; nem tudja, 
hogy Zalán fi Kornél Ábrányi Koméi álneve, s így ugyanazok a mű
fordítások, minthogy összegyűjtve Ábrányi neve alatt jelentek meg, 
kettősen szerepelnek, stb.). Nagy számmal vannak téves vagy hiányos 
idézetei is. (Nefelejts, se évszám, se lapszám ; Horváth Lázár fordításai 
többször megtalálhatatlanok; egy fordítását nem veszi észre, egy 
fordításának pedig eredetijét nem tudja meghatározni). Adattárának 
mindjárt az első sora érthetetlen: »A Fragment (IV. 21.) Spóner Andor.« 
Hiányzik tehát a magyar czím és a lelőhely ! M. felvesz nem létező 
fordításokat is, lelőhelyüket természetesen pontosan nem tudja meg
jelölni, de azért —• csodálatos módon — az angol megfelelőt pontosan 
tudja közölni ! Viszont hat létező fordításnak tévesen jelöli meg a meg
felelőjét, azonos fordításokat (Zalánfiéin kívül is) két helyen szerepeltet, 
stb., stb. Széchenyit megteszi a Childe Harold magyar fordítójának, 
pedig előbb (353. 1.) ő maga jelenti ki, hogy Sz. ilyen fordításának 
nyomát még kézirataiban sem találhatta. Mazeppának 4 fordítását 
mutatja ki M., de ebből csak egy van meg. A legelső (Rajzolatok, 1836. 
II. 809.) csak silány prózai kivonata a byroni műnek, melyből egyes 
részletek teljesen hiányzanak. Egy másik Mazeppa-fordító pedig talán 
nem is ismerte B.-t, e czímű műve egy hosszú romantikus novella, mely 
irodalomtörténetileg a legcsekélyebb vonatkozásban sincs Byronnal. 
A negyedik fordításról ez olvasható : »Mazeppa. Krupecz J. Pesti 
Divatlap, 1846., 970. (Szerinte teljesen lefordította.)« A zárójelbe 
tett megjegyzés teljességgel érthetetlen, a míg fel nem ütjük az idézett 
évfolyamot. Ott egy szerkesztői jegyzetben azt az ígéretet olvashat
juk, hogy a korán elhunyt költőnek Mazeppa-fordítását rövidesen 
közölni fogják. 

Megemlítjük még, hogy az idézetekben kb. 20 esetben találtunk 
hibás lap- vagy kötetszámot s kijegyzünk néhány értelemzavaró sajtó
hibát. »Mint Bábel helyén« helyett (367.) Mint B. habja kell, »this 
suffering day« helyett clay a helyes (373.), egy Tercsi álnevű buzgó 
fordító Térni néven szerepel a név- és tárgymutatóban. 

Byron hatásának mind vázlatos előadása, mind adattára tehát 
csak igen nagy kritikával használható. 

KARDOS LAJOS. 

Váczy János: Tompa Mihály életrajza. A Magyar Tudományos 
Akadémia könyvkiadó vállalata, új folyam 1911 —1913. cyclus. Buda
pest, 1913. 8. r. IX. + 303. 1. 

A Kísfaludy-Társaság életrajzpályázata 1909-ben két kiváló 
Tompa-életrajzzal gazdagította feldolgozó irodalmunkat. Mindkét 
életrajz nyeresége irodalmunknak : hiánypótló és egy eddig még kel-


