
KÖNYVISMERTETÉS. 

Császár Elemér: Arany János. Egyetemi előadás. Bpest. 1938. Egyetemi 
Nyomda. 8-r., 159 1. 

Kegyelettel vesszük kezünkbe a pár hónapja elhunyt kiváló irodalom-
történetíró szellemi hagyatékát, melyet «igazgatója dékánságának emlékére 
kéziratként kiadott a Magyar Irodalomtörténeti Intézet ifjúsága». Császár 
ezen előadásokat az 1936—37. tanévben tartotta s így az utolsó előadások, 
melyeket még testi épségben meg tudott tartani. Harmadszor ismertelte ezúttal 
Arany költészetét s így ez tökéletes összefoglalása annak, amit e tárgyról 
tudott és hirdetett. 

Császár Arany összes költői müveiről ad e munkájában elemzést. Sorra 
veszi a két trilógiát, a többi komoly és komikus eposzt, a költői elbeszéléseket 
és balladákat, sőt Arany novelláit és töredékes drámakísérleteit, melyeket 
csak címükről ismerünk. Az utolsó fejezet Arany lírájának beható méltatása» 
Császár célja volt mindazt az ismeretet közölni tanítványaival, amit a tudo
mány Arany műveiről mint pozitív igazságot megállapított és a köztudat 
elfogadott. A maga egyéni nézetét ritkán nyilvánítja, inkább csak kis dol
gokban vitatkozik és állapít meg új igazságokat. Legfeltűnőbb eltérése a 
köztudattól Arany Toldi estéjéiwk felfogása, amelyet nem humoros, hanem 
tragikus eposznak tart. «A humorban mindig van bizonyos komikum, hu
moros hősön nevet a szerző és olvasó, még ha az a fájdalomtól keserű 
kacagássá torzul is. Toldi két ízben válhatnék komikussá : mikor megjelen 
a viadal helyén, de ekkor Toldi félelmet gerjesztő hős; másodszor, midőn 
a király előszobájában az apródok kigúnyolják, de ajkukon vérbe fagy a 
kacaj. Toldi alakját sehol sem ragyogja be a humor fájdalmas derűje. A Toldi 
estéje nem humoros eposz, mint általában a köztudat lartja, szelleme és 
hangulata tragikus eposszá teszi.» (77—78. 1.) Igen szépen van a búcsú
jelenet mély értelme kifejtve Toldi és Nagy Lajos párbeszédében a hős ha
lálos ágyán. Császár mindig nagy melegséggel szól Arany költeményeinek 
jelességéröl, de e részek közt is kiemelkedik Piroska jellemrajza a Toldi 
szerelmében, hol a szív valódi hangját találta meg. 

Mellőzte Császár azokat a nézeteket, amelyekkel nem tudott egyetérteni 
s épen ezért nem is tartotta őket fontosaknak. Nem említi meg még a könyv 
végére csatolt Arany-irodalomban sem pl. az én tanulmányomat: Toldi a 
természetes ember (EPhK. 1907\ melyben Toldi alakját a Rousseau nyomán 
keletkezett természetes ember-ideállal hozom összefüggésbe. De, ami még 
feltűnőbb, sehol sem említi meg Solymossy Sándor Toldi-tanulmányait, melyek 



ZLINSZKY ALADÁR, GÁLOS REZSŐ: KÖNYVISMERTETÉS 895 

a mondát az európai mondakincsbe kapcsolják bele. Tudjuk, hogy boldogult 
társunk kétkedéssel fogadta mind a szellemtörténet, mind a folklore meg
állapításait s inkább c&ak a filológiai, oklevélbeli bizonyítékoknak hitt. 

Határozott tévedést csak egy esetben találtam. Bor vitéz versformájáról 
azt állítja, hogy: «Ez a mesterkélt forma, mely szinte már boszorkányság, 
párja nélkül áll a világ elbeszélő irodalmában.» Pedig már Greguss kimutatta 
(Arany balladái 1877. 149. L), hogy ezt a maláji formát Chamisso ültette 
át a német költészetbe s világkörüli útján ismerkedett meg vele. Három 
dala közül a Todtenklage a legszebb s Arany ebből két sort át is vett a 
Bor vitézbe, tehát ismernie kellett. Szigetvári Iván később Arany János 
pantumja címmel értekezett e tárgyról s elterjedését bizonyította. (Irodalom
történet 1930.) 

Müve Bevezetésében a szerző párhuzamba vonja Arany és Petőfi egyé
niségét. Már más is ráutalt e párhuzam elhibázott voltára. Császár szerint 
Arany «nyugodt és józan, szelíd és békés természet volt», tökéletes ellen
téte Petőfinek, «hosszú, csöndes pályát futott meg s élete alig különbözött 
a mindennapi emberek életétől.» Ez túlzás. Aranyt szokás újabban ilyen 
nyugodt, magyar parasztnak feltüntetni s ez az elterjedt nézet hathatott Császárra 
is. De Arany saját prózai és költői vallomásai (Elefántnak néz szunyognyi 
bajt. Pályám bére égetett, mint Nessus vére stb.) tanúságot tesznek arról a 
folytonos belső küzdelemről, melyet Aranynak tehetségével és lelkiismere
tével vívnia kellett. Dóczy Jenő Arany János c. könyvét Császár afféle 
«regényes életrajz»-nak nyilvánítja s nem foglalkozik vele, pedig ö és Boda 
István, akit idéz, szóltak leginkább Arany betegségéről, mely sokszor komor 
világlátásának is oka volt. 

Császár müve így is nyeresége az Arany-irodalomnak. 
ZLINSZKY ALADÁR. 

Császár Elemér: A magyar regény története. Második, átdolgozott 
kiadás. Budapest, 1939. K. M. Egyetemi Nyomda. 8-r. 400 1. 

Mikor Bakonybélben betegségére gyógyulást keresve s állapotának vélt» 
lassú javulásán örvendezve, könyvén az utolsó simításokat végezte s az 
első kefelevonatokat olvasgatta, nem sejtette és nem hittük, hogy A magyar 
regény történetének új átdolgozása utolsó nagyobb munkája lesz. Pedig maga 
is nagyon várta müvének megjelenését és nagy gyönyörűsége telt annak 
szép kiállításában. Ezt a munkáját tartotta, s joggal, a legtöbbre. Ha Verseghy-
életrajzáról az elsőszülöttnek kijáró szeretettel emlékezett is — mindig örült, 
ha Verseghyröl új adatokat és ismereteket közölhetett folyóirataiban bárkitől 
(érdekes, hogy Isten pontosan annyi időt szánt néki is az életből, mint kedvelt 
hősének) — leginkább regény-monográfiája nőtt a szívéhez s nagyobb alko
tásai közül ez a munkája ért második kiadást.1 Leghívebben tükrözi is tudós 
és írói egyéniségét. Meglátszik rajta', hogy az anyag feldolgozásában végig 

1 Három kiadást ért A magyar hún-mondák kérdésének mai állása és 
Arany János e. két füzete. A német költészet hatása a magyarra a XVIII. 
században c. akadémiai* értekezésének új, bővített és javított átdolgozása 
most van német nyelven sajtó alatt. 
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jól megszűrt, gondos analízisek eredményeire támaszkodott. A kielemezést 
tökéletessé tette Gyulai Páléhoz hasonló, erős kritikai tehetsége, amely abban 
is mesteréhez idomult, hogy magyar szemmel és rendületlen nemzeti érzéssel 
építette föl szilárd szintézisét, következetesen alakította ki munkája szerke
zetét. Mindevvel egy, szintén Gyulaiéval mérkőző, tiszta etikai alap és erkölcsi 
fölfogás, de éles logika is járt együtt: e kettő vezette világos, biztos Ítéle
teihez. A nagy, világirodalmi távlatokat és sokszor ködös összefüggéseket 
nem kereste, hanem csak a valóban megállapítható kapcsolatokat vette 
figyelembe. Az így alakult szintézisnek átfogó erejét mindvégig megőrzi, 
elmélyed a fontosabb, de sohasem aprózódik el a jelentéktelen részletekben. 
Okos, nyugodt, kellemes előadását áthatja a szépben való gyönyörűsége. 
Romantikus hajlandóságoktól távol és fölös érzelmességtől menten, intuíciója 
sohasem csalékony. Emberi melegséggel, de mindig a realizmus szilárd 
talaján ált. Az embert még páratlan, s néha a gyöngeségig jó szíve jelle
mezte; a tudós azonban meggyőződésében hajlíthatatlan volt. Ezeket az adott
ságokat mutatta már első .kiadásában, több életrajz és hosszú kritikusi tevé
kenység után, regénytörténeti összefoglaló munkája, amelynek kialakulásához, 
gondos készületeihez tartozik, hogy vázlata megvolt már egy ifjúkorában a 
magyar regény történetét ismertető szabadliceumi előadássorozatában: a 
munka egész életén végigkísérte. 

De Császár Elemér tudós tehetségének ezek a vonásai magyarázzák 
meg azt is, hogy mikor munkáját majdnem két évtized multán újból átdol
gozta, az egésznek szerkezetén, a lényegen, a munka gerincén jóformán 
semmit sem kellett változtatnia; a bevezetésen pedig, amely a regény fajait 
jellemzi, csak alig valamit. Ez utóbbit illetőleg már a könyv első megírásakor 
úgy véfte, hogy a regény elméletének megalkotása önálló, külön feladat, 
amelynek megoldását nem bírják el könyvének keretei. (Szinnyei Ferenc, a 
műfaj másik hivatott magyar monográfusa is Önállóan megjelent1 tanul
mányban s a regényelméletnek csak egyik föproblémájával, a lélek- és jel
lemrajz technikájának kérdéseivel foglalkozik.) Azért Császár is csupán arra 
szorítkozott, hogy a modern regénynek deduktiv úton való meghatározását 
adja, s arra sem terjeszkedett ki, hogy az antik vagy kalandos és a modern, 
az új regények életében a folytonosságot, a fejlődést megmutassa. Heliodoros 
Aethiopiká}éitól kezdve az előbbiekben csak az exotikus tájak és népek rajza, 
hajmeresztő kalandokkal a szálak bonyolítása a cél, a személyek nincsenek 
még csak egyénítve sem, az író énje teljesen távol áll az eseményektől s 
élményeknek még híre sincs — a fejlődés mindinkább a nagy távlatoktól 
az ember felé irányul. A XVIII. században már az én a fontos, író és hős 
nemcsak közeledik, hanem ugyanaz, s a regényirodalom innen is beljebb, a 
modern ember belsővilága felé fordul, hogy újabban már a lélektani elem
zésnek hajszálfinom, s ezért — nem külső cselekményekkel — megrázó 
mélységeiig hatoljon. Nem kritikai észrevételnek mondtam el ezt, hanem 
Császár fölfogásának jellemzésére : mikor beszélgetéseinkben ezt szóvátettem, 
rögtön rámutatott, hogy a regény elméletében erről lehetne szó; de ilyen 
fejlődés a mi regényirodalmunkban nincsen, mert az Aethiopika Czobortól 

A regény. A belső világ rajza a regényben. Bp., 1926. 



KÖNYVISMERTETÉS 397 

Gyöngyösin és Dugonicson át még a múlt század elején, is megvan nálunk 
s nem folytatódik seholsem pásztor- vagy lovagregényekkel, mint fejlődési 
fokozatokkal, viszont a szubjektív regény, külföldi előzményekből, már a 
XVIII. században itt van. Ebben is igaza volt: jól tette, hogy ilyen elméleti 
kérdésekre nem terjedt ki, mert a magyar regény múltja nem simult e 
fejlődéshez. 

Amit a második kiadás újat hozott, az kétféle irányú átdolgozás ered
ménye volt. Az egyikkel természetszerűen értékesítenie kellett Császárnak 
mindazt, amit az utóbbi húsz esztendő a magyar regény múltjából kihámozott. 
Idetartoztak azok a sikeres forrástanulmányok, amelyekkel György Lajos 
fáradhatatlan kutatásai gazdagították ismereteinket. A magyar Eulenspiegel 
vagy Guzman megtalálása épen olyan új indíték volt számára, mint a Vetter 
Niklas honosítása. (Talán csak a Lawrence Sterne-nyomokra nem fordított 
gondot s nem egységesítette az ú. n. családi regényekben a múlt század 
elején Verseghy tői Fáy Andrásig átfogónak látszó, de ebben a távlatában 
még ki nem derített Lafontaine-hatást.) Változtatásokra késztették azok a 
becses eredmények is, amelyekhez Szinnyei Ferenc nagy monográfiái, Papp 
Ferenc Kemény-életrajza és Zsigmond Ferenc Jókaija, által jutott. Eötvös 
Karthohmjának egész kis irodalma jelent meg, élén Elek Oszkár tanulmá
nyával. Egyik tanítványa, Bánrévy György, a Bélteky-háziól adott új voná
sokat, Lafontaine példájának igazolásával. Ki kellett térnie Ábrányi Kor
nélnak egy eddig nem méltatott regényére, előkerült Justh Zsigmond Ádámja,, 
foglalkoznia kellett vele. Anyaga tehát jelentékenyen meggyarapodott, s hogy 
semmi sem kerülte el figyelmét, az természetes. 

Mélyebbre hatnak, de épen ilyen jellemzőét azok a változtatásai, 
amelyek által a legnagyobbak, Eötvös, Jókai és a különösen szerette Kemény 
Zsigmond művészetének rajza az új átdolgozásban plasztikusabb lett. Finom 
az, hogy a sok új tárgy történeti, s a Karthausi eredetiségét érintő meg
állapításokkal szemben a szubjektív és élményi elemeket domborítja ki. Nem 
a Grande Chartreuse jelenetére gondolok — erre már Ferenczi Zoltán rávi
lágított, — hanem a végső konklúziónak új, időtálló megfogalmazására, 
hogy Eötvös «az idegenből kapott anyagot összeforrasztva élményeivel, át
szűrve érzelmein s a mesét és a maga .lelki mozgalmait, mint összhangzó 
egységet állította költői eszméje szolgálatába.», A Falu jegyzőjéből találóan 
emeli ki, hogy Violának nem épen valószerű életsorsát Eötvös hihetővé tudta 
tenni s alakját gyökeresen magyarrá formálta. — Császár Elemér szívéhez 
azonban, miként Gyulai Páléhoz is, a regényírók közül legjobban Kemény 
Zsigmond nőtt oda s ez meglátszik azon a szerető gondon is, mellyel a róla 
szóló fejezetet valamennyinél alaposabban átdolgozta és elmélyítette. Elég, 
ha néhány kis új részletére mutatok rá. Az Izabella királywban Kemény 
későbbi művészetének kiragyogó elemeit, a korrajzot és a jellemábrázolást 
Papp Ferenccel egyformán látja ; de rámutat a tragikus katasztrófának arra 
a nagyszerűségére is, amely Keményt Katona József és Arany János mellé 
már első kísérletében is fölemeli. A Gyulai Pál merész romantikájából a 
szenvedélyeknek Keménynél is páratlan bevç kapja meg. Rámutat a Férj 
és nö problémájának drámai küzdelemmé való kitűnő fejlesztésére. Érdekes, 
ahogyan az Özvegy és leánya hősnőivel a Rajongók két kiváló férfi-jellemét 
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állítja szembe, «az erőslelkü, de tragikus helyzetében összeroppant szombatos 
papot, és az emberi gyarlóságaival is nagyszabású uralkodót.» A Zord 
«eMben az egyének, a nemzet és az ország tragikumának megrázó összerobbanása 
az, ami új, megkapó vonásokkal egészíti ki régebbi mondanivalóit. — A Jókai
fejezet a kritikus lélek elemző módszerének, a romantikus költővel szemben 
is élő objektív igazságszeretetének kitűnő példája. Itt Császár egészen ele
mében van, mert boncoló késének eredményeit a szépben, a költőiben való 
gyönyörűsége egyensúlyozza, nemzeti érzése és realizmusa egyformán meg
szólal s mondanivalóinak tömkelegét pompásan rendezi el. Új anyagából két 
ellentétes részletet emelek ki : az egyik Jókai társadalmi tárgyú regényeinek 
sújtó kritikája, a másik az Aranyember szépségeinek meleg, színes mél
tatása. Mindkettő nagyon jellemző Császár Elemérre, de Jókaira is. — Nagyon 
érdekes az abszolutizmus idejében Jókai és a nagyok körül alakult «egy
színű» regényirodalomnak fejtegetése is : ezek a Tegényírók az új idők képét 
nem tudták megrajzolni, «mert nem akarták önmaguk előtt sem beismerni, 
hogy a régi Magyarország nincs többé.» — Hogy a legújabb regényeknek 
az első kiadásban adott képét megpótolta néhány vonással, azt megokolja 
az elmúlt húsz esztendő gazdag termése. Megbövűlt, amit Herczeg Ferencről 
elmondott, s alkalma van Móricz Zsigmonddal és az erdélyi írókkal kapcso
latban a magyar lelkiség űjjáébredéséről, Öntudatosodásáról szólani. 

Ez a néhány, kiemelt részlet hadd mutassa, hogy milyen vonásokkal 
gazdagodott Császár Elemér regény története az új kiadásban. Ha még arra 
is hivatkozunk, hogy az egyes műfajoknak ilyen komoly szintézisü törté
nete milyen ritka nálunk, talán sikerült megbizonyítanunk, bogy Császár 
utolsó nagy alkotása gazdag ajándék volt tudományunknak, szép örökség 
mindnyájunknak : néki legkedvesebb munkáját, amelyben a tudós egyénisége 
legelevenebben él, az eddiginél is tökéletesebben, tehetségének legszebb ki
teljesedéséül hagyta ránk. GÁLOS REZSŐ 

Zsigmond Ferenc: A debreceni kollégium és a magyar irodalom- (A 
debreceni kollégium története. III. k. IV. rész.) A tiszántúli ref. egyházkerület 
kiadása. [Debrecen], 1940. n. 8-r., 200 1. 

A magyar szellem történelében Debrecennek, a magyar kálvinizmus 
«szellemi és földrajzi középpontjának», külön helye van. Kultúrája egészen 
a kollégium köré, annak levegőjében kristályosodott ki s onnan hatott min
denkire, akit csak egy szál fűz is múltjához. Kettős arculatával, amely egyfelé 
a dogmákhoz és a szabályokhoz mereven ragaszkodott, a klasszikusokat 
ápolta s a nyelvújításnak is kemény maradisággal állott ellent, másfelé a 
fölvilágosodás és a szabadság-eszme áramlataiba vetette magát, egy sajátos 
dehreceniségnek volt a szülője. A kollégium története, tanárai és az onnan 
kikerült diákok miatt is, ennek a szellemiségnek a története is,*meg egy darab 
irodalomtörténet is. Zsigmond Ferencnek most megjelent kötete okkal tarthat 
számot már ezért is az érdeklődésre. Bizonyos adott irányelvek látszólag 
megkötötték a kezét. Könyve egy nagyobb sorozatnak a része s ezen belül 
egy olyan munkáé, amely az egész debreceni oktatásügy történetét Öleli fel, 
ez esetben tehát az eredeti célkitűzés a magyar irodalmi oktatás története 
volt. A fentiekből azonban magától értetődik, hogy a «debreceniségnek» épen 
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itt van a forrása, a célkitűzés által a föladat csak megbÖvült, munkája 
csak megokoltabb lett, mert az iskolakönyvektől a tanárok módszeri felfo
gásáig mindenre, az egész iskolai életre is ki kellett terjeszkednie. A másik meg
kötöttség, hogy az egyes íróknak csak debreceni kapcsolataira kellett figye
lemmel lennie, tehát legtöbbször csak egy részletre terjedhetett ki s ott 
maradt félben, ahol az irodalomtörténet szompontjai kiszélesbednek — szintén 
nem volt munkájának gátja, mert a debreceniséget így mutathatta meg a 
maga tömör valójában. Nem bírálhatni a harmadik, az előszóban nem említett 
szempontot sem, amely a könyv tárgyából és feladataiból természetesen kö
vetkezik, hogy az egész munkát protestáns, minden ízében kálvinista szellem 
hatja át : ez a nézőpont egyrészt a Habsburg-kérdésben, másrészt s leginkább 
az iskolakönyvek bírálatában, tehát nem az irodalom történetét illetően nyi
latkozik meg. Zsigmond, ha kell, protestáns kérdésekben is kimondja őszinte, 
bátor kritikáját : könyvében tárgy és cél az író meggyőződésével összhangban 
él. Ezeket az adottságokat tehát tudomásul véve, velük nem foglalkozunk. 
A minket érdeklő eredmény a fontos: a kollégium ősi szelleme, tanárainak 
konzervatív munkája,"- ifjúságának pezsgő élete mint összeható gyújtópont 
jelenik meg Zsigmond munkájában, s okát és magyarázatát adja Debrecen 
konvergens és divergens befolyásának irodalmunkban. Ezt az eredményt 
Zsigmond Ferenc művésziesen rajzolja meg. Lelkiismeretes körültekintéssel 
gondosan összegyűjtött mindent, amivel a kép nemcsak teljessé lett, hanem 
összefoglalóan egységessé is. Csokonai, az ifjabbik Péc?.ely József, vagy Imre 
Sándor más-más területeken, a legkülönbözőbb együtthatók sugaraitól meg" 
világítva1 jelennek meg a múltból elénk vetítve, s mégis külön és együtt a 
kollégiumnak a magyar irodalom fejlődésére ható erejét jelentik. Egy másik 
síkon találkoztak Debrecennel Kölcsey Ferenc és Arany János. Zsigmond 
szálankint bogozza ki debreceni vonatkozásaikat s a Hymnus költőjéről nem 
a Csokonai temetésének Beöthyböl emlékezetes jelenetét színezi ki, hanem 
«aufklärista» olvasmányait keresi meg s ezek ellenére is ki tudja domborítani 
Mészöly Gedeonnal, hogy a világnézetét kialakító vallásos hit a kollégiumban 
fejlődött ki benne. Arany Jánosnál sem a Bolond Istőkot aknázza ki, hanem 
Péczely József költői álláspontjában és tanári működésében keresi meg az 
okát, hogy Arany eltávolodott a debreceniségtöl. Ilyen önmérséklettel végzett 
munkának becses eredménye, hogy sok mondanivalója van a célkérdésröl 
az irodalomtörténet számára. Munkája Kalmár Györgytől Szabolcskáig és 
Ady Endréig (mindketten a kollégiumból indultak el) szépen rakott mozaikok 
összeforrasztásából alakult szilárd, egységes egésszé. 

Egy-két tárgyi megjegyzést mégsem hallgatok el, hiszen csak szépség
hibákról van szó. A Ludas Matyinek pl. 1815-iki, első korcskiadását is, 
«azon lutskoson» Kerekes Ferenc «pottyantotta ki» a világra; ezt Fazekas 
maga is tudta, de Kerekes sem titkolta, hiszen ajánlásokkal maga küldte 
szét. — Háló-Kovács József, Göböl Gáspár veje, maga is a II. Józsefet sirató 
versek szerzői közé tartozott. — Kalmár György, akinek Zsigmondtól is 
melegen rajzolt emléke sokkal több figyelmet érdemelne az irodalomtör
ténettől, mint amennyit Kazinczy miatt a hagyományokból élő köztudat 
szentel neki, maga is próbálkozott, mint utóbb Varjas János, a leoninus 
verselés egyik formájával. — A Polgári Lexikon nagy jelentősége szük-
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ségessé tette volna, hogy Budai Ferencről, szintén a kollégium tanítványáról 
szó essék, azért is, mert ismeretes, hogy munkájának egyik főforrása, sőt 
alapja Sinai Miklósnak utóbb elégett kéziratgyüjteménye volt; ezzel Sinai 
érdemei is méltóbban tűnnének elő. — Le kellene számolni már egyszer 
nálunk is a divatos, de semmitmondó «praeromantika» szóval, amely nálunk 
semmi fogalmat sem fed. S mert Zsigmond a «fölvilágosodás» helyett mindig 
fölvilágosodottságról beszé), hadd utaljak az ebben talán mégis illetékes 
Kantra: a Hettner-féle nagy irodalomtörténet jeligéül az ő mondását idézi: 
»Wenn denn nun gefragt wird: leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeit
alter? so ist die Antwort: Nein; wohl aber in einem Zeitalter der Aufklärung.» 

_ KULCSÁR BÉLA. 

Gyomlay Gyula : Inverziók és chonambusok Arany János tízenkettős 
verssoraiban. A Magyar Tud. Akadémia kiadása. 8. r. 5b 1. 

Az inverzióval — a szerzőtől ajánlott szórendcsere nem elég világos 
szó, de legalább is nem egyenlő értékű az inverzióval — a magyar irodalom
ban, XVIII. századi hírhedt példák után, a múlt század közepe táján találkozunk 
gyakrabban, és épen Arany János költészetében. De Aranynál is fejlődésen 
ment keresztül az inverzió : minél előbbre haladunk az idövelj annalrit-
kábban találkozunk vele, — a Buda halála összterjedelmének még egy huszada 
inverzió, míg a Toldi szereiméhen már csak negyedannyi. Arany ezt a szívesen 
alkalmazott költői fogást a klasszikus költészetből tanulta, de olyan művészettel 
alkalmazta a magyar irodalomban, hogy vele iskolát teremtett. Az Arany-
epigonok, akik mesterük költészetének csak külsőségeit sajátították el, nagy 
buzgósággal használták fel munkáikban és nem vették észre, hogy ez még 
nem egyenlő a költészet lényegével. Az évtizedek során — nem utolsósorban 
az Arany-követők kidőlése miatt — a valamikor oly divatos inverzió elvesz
tette varázsát és az újabb költőknél jóformán nyomtalanul eltűnt. A mai 
közönség számára ez a költői fogás valamiképen az archaikus nyelvnek lett 
természetes kísérője, a kettő együtt jár, egymást kiegészíti. Igaza van a szerzőnek 
abban, hogy közönségünk idegenkedését megmagyarázza a sok szempontból 
elrontott fővárosi nyelv és a zeneiségre való törekvésnek mind szembetűnőbb 
hiánya; de ez a magyarázat nem teljes. Kiegészítésképen hozzá kellene tenni 
azt is, hogy a mai közönség az egyszerűséget, az átlátszó, fordulatmentes 
stílust követeli meg írójától. Problémák ne az előadásban, hanem a lélek-
rajzban, ne a nyelvben, hanem az emberben legyenek. 

A jeles tudós dolgozata első részében rövid, szemléletes képben számol 
be a magyar szórend, hangsúly elméletíróiról s hosszasan foglalkozik Brassai 
Sámuelnek ebben a kérdésben elhangzott állásfoglalásával. Majd tiszteletre
méltó, nagy munkával megvizsgálván a Buda halálát és a Toldi Szerelmét, 
— Arany epikus költészetének betetőzéseit — a közel háromszáz inverziót 
olyan csoportosításban adja, hogy abból az elrontott nyelvérzékü városi 
olvasó sokat tanulhat. 

A leggyakoribb inverzió, amelyet megtalálhatunk a hétköznapi beszédben 
is, a mondathangsúlyos határozó. Itt a hangsúlyos határozót és igéjét hang
súlytalan, vagy mellékhangsúlyos szók választják el. Ezt a klasszikus költé
szetben gyakori fordulatot igen gyakran találta meg a szerző Aranynál. Nagy 
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számú példát olvasunk a soreleji hangsúlyos tárgyra és alanyra is. Ä főnévi 
jelző inverziójáról szólva, találóan mutat rá a»szerz<') arra, hogy a mai közönség 
a valamikor csak költői műben jogos inverziót a közbeszédben is használja, 
3 pongyolává, értelmetlenné süllyesztette a mindennapi életben. Az ige helye 
az inverziós sorokban a klasszikus költészet hatása alatt jobbára a sor végén 
van, de számos példát olvasunk arra is, hogy az ige — főleg az igekötőtlen 
igéknél •— a sor elején áll. Az ú. n. közölés után az is szócska inverziós 
helyéről olvasunk érdekes és szellemes észrevételeket. Az inverzióval szoros 
Összefüggésben van a verselés ritmusa: amaz ennek a keletkezését akarja 
elősegíteni azáltal, hogy a mondathangsúíyt hordó szót, vagy szólamot a sor 
első ütemének első szótagjára helyezi. 

Dolgozata második felében Arany János verselését világítja meg Gyomlay. 
Arany tizenketteseiről szólva, rámutat a költő verselésént k legszembetűnőbb 
sajátságára,' a változatosságra. Arany szakított a hagyományos rilmika és 
metrika elcsépelt sablonjaival, s jóformán minden lehetséges szótagelosz-
tásra és a ritmus minden változatára adott példát, melyeket a szerző nagy 
lelkiismeretességgel sorol fel. 

A kutató munkáját elsősorban- a romlott nyelvérzékü közönségnek, 
majd az Arany-müveket előadó művészeknek szánta. A füzetből éppen ezért 
hiányzik az elvont elmélet s mindenütt iparkodik életszerű előadásra, ért
hető és élvezetes magyarázatra. Munkája értékes példája a könnyedén tanító 
tudományos könyveknek. BERCZIK ÁRPÁD. 

Doktori értekezések 1938—39-ben. 
11. Lesták Emma: Arany János «Toldi»-ja és Sládkovic András 

«Detvam-a. Budapest, 1939. 8-r. 39 1. 
Podhradszky Lajos, aki Sládkovic András tót költőnek Marina c. költői 

müvét magyarra fordította (megj. Besztercebányán 1888), a fordítás beve
zetésében azt mondja, hogy a költő Detvan c. költői müve «a tót Toldi, 
a tót nép kitűnően rajzolt typusa.» Azóta ez a megállapítás átment az iro
dalmi köztudatba, s a Detvant csakugyan mint a tót Toldit emlegetik. 
Önkénytelenül is felvetődik tehát az a kérdés, volt-e a Detvannak a Toldival 
valami kapcsolata, volt-e a Toldinak a Detvanxa hatása. Ezt a kapcsolatot, 
hatást kutatta dolgozatában Lesták Emma, megpróbálta kimutatni egyrészt 
a külső körülményekből adódó lehetőség, másrészt a két műben szerinte 
helyenkint föllelhető megfelelő párhuzamok alapján. Ha figyelembe vesszük 
egy másik író, Gáspár Imre közlését, aki azt mondja, hogy Sládkovic figyelmét 
ő hívta fel a Toldira,,1 akkor még csak fölvetni sem lehet azt, hogy a Toldinak 
hatása volt a Detvanxa., mert így Sládkovic a Toldit csak élete, vége felé 
olvashatta volna. Sládkovic ugyanis 1820-ban született s 1872-ben halt meg. 
Gáspár Imre, aki — saját kijelentése szerint — Sládkovic-csal szoros isme-

1 Gáspár Imre (Hazánk tőt népe. A tót nép, a tót költészet. Budapest, 
1879) ezt írja: «Sládkovic eredetiben olvasta, s szerette Hornért, Petrarcát; 
Goethét; Shakespeare-hez jegyzeteket kezdett írni, Vörösmarty Szózatára 
felelt, Arany «Toldiját» olvasta, ezt az én kérésemre. Petőfit, Vörösmartyt 
és Jókait már régóta ösmerte...» 

Irodalomtörténeti Közlemények, h. 27 
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retségben volt, 1855-ben született Nagycsalomján (Hont m.) s így a költő 
halálakor mindössze 17 éves fiatalember volt és 24 éves volt akkor, mikor 
ezt a nyilatkozatot leírta. (Müve 1879-ben jelent meg.) Nem akarom e 
nagyérdemű és rendkívül tisztességes törekvésű magyar írót meggyanúsítani, 
de érthetetlennek tartom, hogy 

a) Sládkovic Petőfit, Vörösmartyt, Jókait Gáspár szerint már régebben 
jól ismerte, ellenben Aranyról, vagy pláne egyik munkájáról csak a fiatal, 
17 éves Gáspár Imrétől értesült volna; 

b) valahogy ellentétben áll ez mindazzal, amit Arany János hatásáról 
a tót irodalomra tudunk, amiről Bújnák Pál egy egész könyvet írt 1924-ben 
(Ján Arany v literature slovenskej. V Praze 1924) s amiről most Csapláros 
István az EPhK. 1940. évi folyama 85. és köv. lapjain ír. 

Gáspár azt is írja müvében, hogy Sládkovic, családi nevén Braxatoris, 
azért lett volna magyargyülölövé, mert «oly házakba került nevelőnek, 
melyekben a tót gúny tárgya volt. Ez elkeserítette, s mikor később Stúrral 
került össze, keserűsége, amelyhez nem sok kell, gyűlöletté lobbant a ma
gyar nemzet iránt» (i. m. 113. lap). Ez sok tekintetben érthetetlen. 1. Sládkovic 
Stúrral előbb ismerkedett meg s csak azután került 1843-ban Lukács András 
hodrusbányai nemesi kúriájába nevelőnek. Ez pozsonyi teológiai tanulmányai 
után történt, és Stúrral Pozsonyban ismerkedett meg. Lukácséknál való 
nevelösködése után 1843-ban kiment egy évre Haliéba teológiai tanulmányai 
folytatására, s hazatérve, 1844-ben Garamhalásziba (tótul Rybáry) került 
nemes Bezegh Péter házába, ahol három éven át Bezegh Péter négy árváját 
nevelte. 1847-ben szentelték pappá, s ebben az évben készült el Detvawà,, 
megjelenni azonban 1853-ban jelent meg. A költeménynek állítólag Martin 
volt a címe (1. Masaryküv blovnik Naucn£), később Detvan lett. 1847-től 
Horbágyon s 1856-tól haláláig Radványban volt evangélikus pap. Nem tudom 
elképzelni, hogy akár Lukácséknál, akár Bezeghéknél a tótokat gúnyolták 
volna, s különösen nem lehet elképzelni, hogy éppen a nevelő tótságát 
gúnyolták volna, s elképzelhetetlen az is, hogy ezek a magyar érzelmű csa
ládok magyargyűlölő nevelőt tartottak volna házukban. 2. Sládkovic kétség
elenül tót érzelmű, de csendes, magánamélyedö ember volt, s így érthetőt 
hogy bár 1859-ben az akkor kiadott protestáns pátens dolgában Radvány 
urával, Radvánszky Antallal ellenvéleményen volt, Radvánszky Sládkovicot 
nem túrta ki egyházi állásából, hanem vele politikai tértől eltekintve, a leg
nagyobb egyetértésben élt. Mindezeket el kellett mondanom, mert az én 
meggyőződésem az, hogy Sládkovic a Bezegh-családnál való nevelösködése 
alkalmával értesülhetett a. Kisfaludy-Társaságnak 1846. február 8-án kiadott 
következő pályatételéről: «Készíttessék költői beszély, versben, melynek hőse 
valamely, a nép ajkán élő történeti személy, pl. Mátyás király, Toldi Miklós, 
Kádár vitéz. Forma és szellem népies legyen.» Mármost Sládkovic egy költői 
elbeszélést írt, Mátyás király idejébe tette ezt, s Mátyás király kedvelt fekete 
seregébe osztatta be detvai hősét, Mártont. Ez a beállítás — egy tót fiúnak 
abba a hadseregbe való beállítása, amely Felsömagyarországot a huszitáktól 
szabadította meg — csöppet sem mutat engesztelhetetlen magyargyülöletre. 

Lesták Emma dolgozata kezdő író dolgozata, az összehasonlítások, 
ami a költői részt illeti, mind gyenge lábon állnak, hiszen a két költemény 
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versformája is más, Detvan rímelő, 10-J-8 szótagú, a Toldi nyugati 
alexandrinus versforma, a külső körülmények azonban a mellett szólnak, 
hogy a dolgozatnak az a megállapítása, amely magyar fordításában így szól: 
«A Detvan valóban a tót költészet remeke. Hogy azonban azzá lehetett, 
úgy látszik, abban érdeme van Arany János jeles magyar költői elbeszélé
sének, a Toldinak» (37. lap) — egész nyugodtan aláírható. Lehet, hogy a 
tót nacionalisták még ennyit is letagadnak, mert hiszen ők képesek olyat is 
írni és hirdetni, mint amit Skultéty József legutóbb is Madách Ember tra
gédiájáról írt, t. i. hogy Az ember tragédiája Doleschall Ágostnak 1791-ben 
megjelent Pametná celému svetu tragoedia o pádu prvních rodicű c. müve 
alapján készült. (Lásd Skultéty : Nehahte l'ud moj. T. Sv. Martin, 1928.100 
lap.) Aki ilyet mond, s ismeri a két müvet, — pedig Skultéty ismeri — azt 
csak az elvakult nacionalizmus vezeti. 

Lesták Emma dolgozata alapján annyit el lehet fogadni, hogy Sládkovic 
1843—44 óta ismerte a magyar költészet akkori irányát, ami pedig a Toldit 
illeti, idöbelileg is valószínűvé teszi, bogy Sládkovic ismerhette a Kisfaludy-
Társaság pályázatának körülményeit s a pályázati hirdetményt. Ezt a keveset 
Sládkovic élete folyásából még a túlzó tót nacionalisták is elfogadhatják. 
Egyébiránt a dolgozat nagy sz'Tgalommal és sok utánjárással készült s .meg
állapításai között vannak maradandó értékűek is. 

MELICH JÁNOS. 

12. MachatscJwk Lucia: Frankenburg Adolf. Sopron. 1938. A Franken
burg Irodalmi Kör kiadása. 8-r., 72 1. 

Frankenburg Adolf, Liszt Ferencnek gyermekkori játszótársa, Sopron 
megyéből,németajkú gazdatiszti családból indult pályájára, amelyet több magyar 
gimnázium nevelő hatásának eredményeképpen mindvégig erős hazafias 
szellem tesz ízig-vérig magyarrá. Működésének java a negyvenes évek szabadság-
és reform-eszméinek s az ötvenes-hatvanas évek nemzeti ellenállásának év
tizedeire jut, igazi vezető-szerepe azonban sohasem volt. írt novellákat, úti
rajzokat és emlékiratokat — valójában azonban vérbeli, szemfüles újságíró 
volt, aki, mint az Életképek szerkesztője, részese s némileg mozgatója lett 
a negyvenes évek irodalmi életének. Volt érzéke a komikum, sőt a humor 
iránt, szemfülessége, a pillanat elméssége és a Sterne—Jean Paul—Saphir 
teremtette szatirikus vonás tették korában népszerükké ma már kissé elavult, 
tréfás írásait. Bolond Miska alakját talán a bécsi sjzínpad hagyományaiból 
hozta, mindenesetre a magyar élclapok megteremtését készítette elő vele. 
Emlékiratai a legmaradandóbb alkotásai, mert sok érdekes vonást őriztek 
meg korának irodalmi' életéből. A vele foglalkozó irodalom — az újság
cikkeket nem számítva — nagyon szerény. Voltaképpen kimerül Vadnai 
Károlynak jól sikerült akadémiai emlék beszédében, Abafi Lajos és Szinnyei 
reá vonatkozó részletében. (Machatschek bibliográfiáját még Császár kritika
történetével egészíteném ki.) Sopronra azonban Frankenburg emléke jelképes 
jelentőségű is: a nyelvében magyarrá, szellemében hazafiúvá nevelődött 
német polgár képét állítja elénk. Éppen ezért magának az Öregkorát ott élt 
írónak kezdeményezésére alakult a városban irodalmi kör, amely utóbb 
Frankenburg nevét vette föl. Ez a kör irattá meg doktori értekezésül s adta 

27* 
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ki most Machatschek Lucia füzetét. Meghatódott, sőt érzelmes hangú — ebben 
nőies — írás, amely az életrajz kibővítésére nem sok gondot fordít, hanem 
műfajok szerint ismerteti Frankenburg alkotásait. ítéletei megállják helyüket, 
de nem eléggé tömör és jellemző a szerkesztőről szóló fejezet (a hosszú 
névsorok fölöslegesek! és nem eléggé részletező az emlékiratok ismertetése: 
többnyire általánosságokban merül ki. Jól veszi számba Frankenburg novelláit 
— ezeknek kronológiáját is adja — s a Frankenburgról szóló cikkeket. Rövid 
összefoglalásnak a dolgozat jól megfelel. Az Irodalmi Körnek azonban továbbra 
is feladata marad egy Frankenburg-életrajznak s mindannak méltó megiratása, 
amit a szerkesztő és az emlékiratok írója a magyar irodalmi élet történe-
tének jelent. ^ KEREKES EMIL. 

13. Lakner Ilona: Sárosy Gyula. Debrecen, 1939. 8-r., 121 1. 
A dolgozat aránytalanul nagyobb első részében Sárosy részletes 

életrajzát kapjuk, mely gazdagabb a Wallentinyi-félénél s más jelentőséget 
is nyert a szerző által is értékesített újabb kutatások tükrében. Lakner 
végigvezet bennünket a pálya minden rögén, megpróbáltatásán és apró kis 
titkán. Sárosy életének eperjesi és aradi szaka, környezetének hatása alatt is 
biedermeier jellegű. Eperjesen még az önképzőkör vezéreként az almanach-lírát 
műveli, aradi éveit pedig—alig írva valamit—csendes családi visszavonult-
ságban tölti. A szabadságharc döbbenti öntudatra. Ekkor írt Arany trombita)^ 
és népies verseinek egyike-másika az, ami maradandó és ezek azok a versek, 
melyek az igazi, őszinte Sárosyt mutatják. A forradalom utáni évtized a 
hanyatlás kora. Bujdosása, fogsága, betegsége, italszeretete egyre gyorsabban 
viszik a sír felé. Lakner magyarázatot próbál adni arra a kérdésre, 
hogy miért maradt Sárosy a költészetében megcsillanó képességei ellenére 
is csak nagyon kisszerű költő. Itt azonban az életrajzi körülmények nem 
jelentenek mindent. Balassa, Csokonai, Petőfi is hányatott életű magyarok; 
de Sárosyból hiányzott az ö lángeszük ; a nagy költő tehetségének át kell 
ütnie az egyéni élet mostohaságain is. Sárosy — mint később Lakner is meg
állapítja — egyike a nagy költőket kísérő és jellemző sok kisebb költőnek. — 
Sikerült Lakner második célkitűzésének a megvalósítása, amikor Sárosy 
működését a XIX. század mozgalmas irodalmi és politikai életébe állítja. 
Ezen a téren szép és sokatmondó lapok olvashatók dolgozatában, s az élet
rajzi részről fent elmondottak után érthető, hogy a költőröl szóló rész a 
dolgozatnak a soványabb része. De ez nem Lakner hibája: nem akar ismét
lésekbe bocsátkozni. Itt is elmondja a legfontosabbakat és felismeri a lénye
gest, hogy Sárosy almanach-költészete csak modor, csak divat, nem Sárosy 
igazi arca. Az igazi Sárosy a szabadságharc szülöttje, a Vörösmartyért lel
kesedő forradalmár és a népies költő. —- A tanulmányt hasznosan egészíti 
ki a Függelékben egy csomó Sárosy-levél, továbbá a Sárosy-kéziratok jegy
zéke. A dolgozat szorgalmas, lelkiismeretes munka eredménye. Nagy tárgy, 
tisztelete ellenére sem esik a szokásos disszertáció-betegségbe: nem túlozza 
hőse jelentőségét. Dolgozata becsületes elégtétel a szerencsétlen költőnek és 
megbízható kalauz a Sárosy-irodalomban. 

CSAPLÁROS ISTVÁN. 
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