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írva azt mondta : «A mérték által, mellyel Csiky darabjáról szóltam, tisz
teletem akartam kifejezni.» (Színműírók és színészek 104. 1.) Talán mon
danom sem kell, hogy e töredékes megjegyzések távolról sem érzékeltet
hetik Beöthy teljes irói arcképét, s ha mi gáncs bennök van, az arra vall , 
hogy e sorok írója a kritikában az 1881-iki Beöthy Zsoltot tartja mes
terének. _ _ . . 

HARTMANN JÁNOS. 

Riedl Frigyes: Petőfi Sándor. Sajtó alá rendezte Sikabonyi Antal. 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság Budapest, Franklin T . 1923. 8-r. 236 l . 

Ezt a könyvet a kegyelet hozta létre; illő, hogy kegyelettel tanulmá
nyozzuk is. 

Riedl évek során át behatóan foglalkozott Petőfi költészetével Az egye
temen ismételten tartott róla előadást s méltatta a Beőthy-Badics-féle 
Képes irodalomtörténetben is. Arany Jánoshoz méltó könyvet akart írni 
Petőfiről is, s e müve azt mutatja, hogy — ha elkészülhet — nem maradt 
volna el amannak értékei mögött. Valóban hálásak lehetünk Sikabonyi 
Antalnak, ki az összeszerkesztés fáradságos és nagy felelősséggel járó mun
káját finom tapintattal végezte e l ; a sokszor rendezetlen lapok, cédulák 
nagy tömegéből, töredékessége mellett is oly egyöntetű müvet sikerült al
kotnia, ahol mindig Riedlt halljuk beszélni; sehol nem nyomul előtérbe a 
rendező munkája vagy épen szava, mellyel pedig itt-ott mégis egybe kellett 
az összefüggéstelen anyagot fűznie. Angyal Dávid pedig egy melegen átérzett 
ős igen jól tájékoztató bevezetéssel látta el a kötetet. 

Az a két szakasz, melyet a könyv legteljesebben tárgyal s amelyet így 
leginkább megítélhetünk : a koráramlatok hatása Petőfi költészetére (III—VII.) 
és a költő egyéniségének megnyilvánulása (VIII—XII). Míg Arany Jáwosának 
bevezetése szerint az volt Riedl célja, hogy a költő ((természetrajzát» írja 
meg, itt az, hogy Petőfi érzelemközlö tehetségét mily történeti és egyéni 
okok magyarázzák. Ama kifejezésen erősen érzik Taine szelleme, itt Riedl 
inkább rátalál saját módszerére. Riedl nem is volt igazában soha Taine-
tanítvány, mint ezt Nagy József a Minerva első számában helyesen kimu
tatta. Taine ereje a nagy összefoglalásokban, a filozófiai áttekintésben volt, 
Riedl pedig nem rendszeralkotó tehetség, m'g ott sem, ahol erre esnék a 
fősúly, mint pld. A magyar irodalom főirányai című müvében, vagy akár 
tankönyveiben. Riedl gondolkodása inkább művészi, mint filozófiai: az álta
lánost az egyesben érezteti, ereje a részletek megelevenítésében van, a «kis 
tényeks színezésében és csoportosításában s a szellemes, pointe-es, érzelemtől 
áthatott, néha egy kis iróniától fűszerezett előadásban. Szereti a természet
tudományokból vett hasonlatokat, párhuzamokat, de világnézete korántsem 
természettudományi. A Taine milieuelméletének három eleméből épen a 
természettudományit alkalmazza legkevésbbé : a faj és a klima-elméletet — 
ebben Beöthy Zsolt inkább Taine-tanítvány — pedig a francia filozófusnak 
ez az eredetisége; a másik két elemet: a történelmi és társadalmi környe
zetrajzot, ha nem is oly öntudatosan és rendszeresen, de előtte is, vagy 
nélküle is, már inkább ismerte és alkalmazta az irodalomtudomány. Ehelyett 



Riedl irodalomtörténeti felfogásában erősen előtérbe nyomul az egyéniség 
elve, melynek Taine, aki előtt inkább a kollektiv jelenségek voltak fonto
sak, nem tulajdonított jelentőséget, mert amazoktól már tökéletesen meg
határozottnak látta. 

Riedl felfogása Petőfiről alapjában véve nem más, mint a Gyulai Pálé; 
Ö is a népiességben, a népköltészet megnemesítésében, miiköltészetté eme
lésében látja Petőfi jelentőségét. De szélesebb keretek közt mozog, jobban 
megalapozza tételét, új megfigyelésekkel, új adatcsoportokkal támogatja s 
nagyobb világirodalmi hátteret rajzol köréj°. Riedl szerint a magyar iro
dalom az egyetlen, mely fénykorát a népies költészet alapján érte el. Mind
egyikre hatott, de fénykort nem idézett elő (231. 1.). Petőfi egyéniségének 
fővonásai nála is az egyszerűség, közvetlenség és természetesség, s e sajá
tosságok nyilvánulnak meg költészetében is : a nép, a szabadság, a szere
lem, a természet megéneklésében. De észreveszi és súlyt vet rá, hogy 
Petőfire az európai romanticizmus is nagy hatással volt s ezt, eléggé rend
szertelenül, a szenvedélyek feltüntetésében, a középkori lovagvilág kultu
szában, a bosszú motívumában, a tétlen élet rajzában s általában az egyé
niség "uralkodó szerepében látja. Fontosságukat aztán az egyes költemé
nyek elemzése közben is fejtegeti: így különösen Sah/ó. Az apostol. A hóhér 
kötele s a két dráma, a Tigris és hiéna, meg Caraffa fejezeteiben. Sőt 
Riedl szerint már a realizmus is hatott Petőfire s énnek nyomai- Az apostol 
s A fakó leány és pej legény című novellában vannak. Nézetem szerint 
azonban Petőfinél még, egy-két nyersebb jelenete alapján, realizmust emle
getni korai dolog. 

Nagy kedvvel foglalkozik Riedl Petőfi népdalaival s különösen a kezdő 
sorok rejtelmeit igyekszik megfejteni. Magáévá teszi Gyulai kategóriáit, de 
ezeket azután kiegészíti s a képzettársítás lélektani törvényei szerint ren
dezi. Ily módon itt is, mint a psychologiában. öt kategória áll e lő : a helyi, 
időbeli, okozati, hasonlósági és ellenlétes kapcsolatoké. Mindezt sok példá
val és elmeéllel igazolja, de nem mindig megsytzöen is. Ugy hiszem, e 
kérdést nem' is lehet, mint eddig mindig próbálták (v. ö. IK. 27:479), 
csupán a dalok szövege alapján eldönteni; sok esetben bizonyára a dal
lamok hasonlósága adná a helyes megoldást. 

E terjedelmes és nagyjában kész fejezetek után rövidebb, töredékes, 
befejezetlen szakaszok következnek Petőfi költői eljárásáról s egyes epikai 
és drámai müveiről. Igen szívesen vesszük ezeket i s ; mindenütt találunk 
egy-egy eredeti megfigyelést, szellemes megjegyzést, találó párhuzamot 
(Pld. a 142. lapon a pacsirta szerepe Petőfi, Arany és Tompa költészetében). 
Néhány életrajzi szakasz, Képek Petőfi életéből, rekeszti be a könyvet, 
ismert adatok is a Riedl megjelenítő módján, érdekesen, színesen előadva. 

Riedl Petőfije, sajnos, nem kapta meg végső alakját. így, ahogy van, 
inkább a kitűnő szerző emlékének maradandó oszlopa, semmint Petőfiről 
való ismereteink forrása. 

ZLINSZKY A L A D Á R . 
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