
A MAGYAR MŰFORDÍTÁS TÖRTÉNETE. 1772—1831.

BEVEZETÉS.

I. A műfordítás fogalma.
A műfordítás meghatározásában eltérés vehető észre úgy az 

egyes nemzetek, mint az egyes nemzetek irodalmának különböző 
korszakai között Ez az eltérés legkivált arra vonatkozik, hogy — 
mivel a forditás valamely műnek más nyelvre való áttétele — 
mennyiben kell a fordítónak ez áttételnél ragaszkodnia az erede
tihez, vagyis mennyiben kell /tőnek lennie ?

A hűséget kétféle szempontból lehet megkívánni: anyagi és 
alaki szempontból. Anyagilag akkor hű a fordítás, ha az eredetinek 
minden egyes eszméjét a lehető legnagyobb pontossággal vissza 
adja. Természetes ennélfogva, hogy «a szigorú hűség nem abban 
áll, hogy a szót fordítsuk, hanem a mondatot: annak is nem külső, 
hanem értelembeli foglalatját#. (P. Thewrewk Emil. A helyes ma
gyarság elvei 88.1.) Az alaki hűséget viszont úgy érjük el, ha a 
kötetlen beszédű művet kötetlen beszédben, a verses művet pedig 
ugyanolyan fajú versekkel fordítjuk, mint a minőkben az eredeti 
van irva. Túlzásig van víve az alaki hűség ott, hol a fordító kö
tetlen beszédű munkának olyan hű mását akarja adni, hogy ab
ban még az egyes mondatok lejtése, hosszúsága stb. is megfeleljen 
az eredetinek, mint ezt pld. Kazinczy Sallustius fordításában meg
kísértette.

Könnyű a felelet arra a kérdésre, hogy e kétféle hűség közül 
melyik a fontosabb ? Hiszen már a fordításnak fentebbi rövid 
meghatározásából kitűnik, hogy a fordító: tolmács, a ki hivatásá
nak nem felelne ha a vele közlőitekből a tolmácsolás közben 
bármit is elhagyna, vagy azokat kénye-kedve szerint megbővitené. 
Ha odaírjuk a tolmácsolt iró nevét valamely fordítás elé, s mást 
mondatunk vele, mint a mit ő csakugyan mond, hamisítást köve-
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tünk el. Ez a hamisítás pedig annál vétkesebb, minél jelesebb a  
mű, melyen elkövetjük.

Az anyagi hűséggel szemben csak másodrendű fontosság ju 
tott az alakinak. A fordításnak, hogy jó legyen — szól Bajza — *) 
mindenkor művészi kézzel kell készülnie, mi nemcsak abban áll* 
hogy az eredetit jól értvén, hibátlanúl, világosan és szépen adjuk 
vissza, hanem abban leginkább, hogy úgy adjuk vissza, saját alak- 
jában és typusában, miként eredetileg irva volt. Az alaki hűség 
szükségességét Bajza előtt már Kazinczy is megkövetelte, midőn a 
Gessner idylljeiegy 1801-diki példányának végére ezt igtatta o d a : 
<»Nem elég, hogy az originálból semmi el ne veszszen; a ki csak 
ennyit tud, nem sokat tud ,* az a mesterség, hogy úgy, nem hogy 
azt!»

Minthogy azonban ez az «úgy» — azaz az eredeti formához 
való ragaszkodás sok esetben nagyon megköti a forditó kezét: azt 
különösen akkor, mikor még az egyes nemzetek verselő ügyessége 
fejletlen volt, szerették mellőzni. E mellőzés leggyakrabban az 
által történt, hogy a verset egyszerűen kötetlen beszédben fordítot
ták; ezt a kétségkívül nagyon kényelmes fordítási módot a fran- 
cziák példájára, a hol kiváltkép d’Alembert javallotta, igen sok 
helyen elfogadták. Különösen nagy szerepe jutott nálunk, a hol a 
bécsi testőrség által megindított irodalmi mozgalom majd minden 
téren a francziák nyomában akart haladni.

Hogy a kétféle, anyagi és alaki hűség követelményének 
mennyiben kell eleget tenni, arról sokat vitatkoztak már a magyar 
irodalomban is. Midőn a testőrök felléptével műfordítási irodal
munk virágzani kezdett, szóba hozták ugyan többen, hogy a for
dításban «ne szegje az ember született nyelvének nyakát*: de a 
műfordítás elveiről, mint ilyenekről, legelőször Bacsányi értekezett. 
Munkálata 13 nyomtatott oktáv oldalra terjed, és legelőször a «Bé 
esi Magyar Muzeum» 1787. évfolyamában látott napvilágot; ké
sőbb aztán a «Kassai Magyar Muzeum# első kötetében újra is 
megjelent. Mint a «Bécsi Magyar Múzeum*-bán maga Bacsányi 
is kinyilatkoztatja: ő leginkább Gatterer német tudósnak egy a 
műfordításról szóló értekezésére támaszkodott; de tagadhatatlan, 
hogy az ebben kifejtett nézeteket nem tette szolgai módon ma-

*) Összegyűjtött munkái. IV. kötet. 142
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gáevá, hanem valamennyit a magyar nyelv és irodalom akkori ál
lapotához alkalmazta.

Bacsányi «A fordításról* czímü dolgozatában a lehetőleg- 
szigorúbb hűség álláspontjára helyezkedik. De bár megkívánja, 
hogy a fordítónak «mindent lehetőleg vissza kell adnia*: mégsem 
mulasztja el kijelenteni, hogy.az idegenszerűséget kerülni kell. A mi 
az alaki hűséget illeti, erre nézve azt az óhajtást fejezi ki, hogy: 
•ha csak lehet, fordítsunk ugyanazon renddel*. Czikkének e részét 
meg is támadták. Kreskay Imre ugyancsak a « Kassai Magyar Mú
zeum* első kötetében levelet intéz a szerkesztőkhöz, melyben eze
ket í r ja : «Jók és dicséretesek, sőt tökéletesek a fordításról közzé 
bocsátott reguláid. De szorosabbacskák ott, hol a versek magyará
za tá t illetik, minthogy a magyar verseknek az együtt hangzásban 
találandó örökös tulajdonságát fentartván, elég ha a fordító a 
szónak valóságos értelmét és indulatját, tüzét érthétőképen kifesti: 
annyival is inkább, ha versekből versekre tétetik a fordítás*. Azt, 
hogy hexametert magyarra is hexameterben fordítsunk, nem he
lyesli ; a magyar nyelv rímelő nyelv — szól — és nem tűri meg 
a* görög mértéket. «Én nem fogom irigyleni nemzetemnek — foly
tatja — ha a vers-szerzésnek ezen új és más nemzetek előtt isme
retlen módjaiban tökéletességre ju tand: de mindaddig ugyancsak 
őseim nyomdokain maradok, s e módot métely helyett balzsamnak 
nevezem, amazt pedig úgy nézem, mintha egy szittyái lakost látnék 
párisi ránczokban negédeskedni.*

A milyen komolysággal támadta meg Bacsányit Kreskay, 
olyan otrombán rontott neki Rájnis József a «Magyar Virgilius* 
első részéhez csatolt «Sisakos pajzsos mentő írás»-ában. Ba
tsányinak ama mondatába kapaszkodik bele, hogy: minden fordí
tásnak az eredeti hű másának kell lenni. Hogy’ lehet olyat mon
dani — szól Rájnis megindító naivsággal — hogy minden fordí
tásnak hűnek keU lenni! Hiszen háromféle lehet a fordítás : rabi, 
közfordítás és jeles fordítás! Ilyen logikával aztán meg lehet czá- 
folni azt is hogy az embernek becsületesnek kell lenni; hiszen lát
juk, hogy vannak nem becsületesek is !

A Bájnis támadására Bacsányi a «Kassai Magyar Múzeum* 
első kötetének III. negyedében válaszolt. Miután pontról pontra 
megczáfolta Rájnisnak részben nevetséges érveit, első tanulmányát 
még néhány igen figyelemre méltó észrevétellel toldja meg. Kikel 
az az időtájt nálunk elharapódzott rossz fordítások ellen is, s azt

3á*

Digitized by v ^ o o Q i e



484 RADÓ ANTAL.

mondja; «A sok svéd grófnék,Horatiusok,Phaedrák,Hyppolitusok 
stb. izetlen rontói már is oly károsak lettek nálunk mázolásaik
kal, hogy némelyek egyáltalában minden magyar fordítástól irtóz
nak.* Kikel az ellen is, hogy nem válogatják meg a fordításra 
szánt dolgokat.«Egyelőre — így szól — inkább a gyönyörködte
tésre szánt dolgokat kellene fordítani, mint a tudományosokat y 
hogy a magyar nép mindenek előtt megkedvelje az olvasásit — 
A jeles replika Rájnis és Baróti egy Vergilius-féle fordításának 
összehasonlításával fejeződik be.

Ahhoz a kérdéshez, hogy mit és mint fordítsunk, hozzászólt 
Kármán József is, még pedig az «Uránia* ü l.  kötetében, «A nem
zet csinosodása» czímü tanulmányban. Azt hibáztatja, hogy ná
lunk minden nevezetes, nagy és remek munkát fordítanak: olya
nokat is, melyeknek gondolatköre távol van a nagy közönségtől, 
s melyet ez azért nem is bír élvezni. Inkább apró előkészítő mun
kákat kellene csinálni — szól —, melyekből a nemzet megtanulná 
érteni ama nagy munkákat. ^Ismeretlen, járatlan világot talál az 
olvasó a lefordított könyvekben . . . Erőltetett minden gyümölcs,, 
minden plánta, melyet messze világról nálunk ültetünk, és izetlen 
vagy szagatlan termése bünteti meg ragadozóját, ki anyai földjéből 
kitépve, azt idegen ég alá szorította!» A rossz fordításokról ekkép 
emlékezik meg: «Elmellőzöm azt, hogy hányszor sóhajtott sok 
szentségtörő kéz alatt némely nagy szerzőknek árnyéka, midőn azt 
levetkőztették tulajdon érdemeiből és rongyaikkal ruházták fe l; 
hogy önnön saját ereje és nagy lelke az írónak elveszett gyakran, 
és lett belőle egy idétlen habarékja a józan okosságnak és eszelős- 
ségnek. Elmellőzöm ezt; mert ha én hallgatok is, azoknak boszuért 
kiáltó árnyékai, vagy elcsúfított munkái elég siralmasan be
szélnek !»

Mint rendkívül termékeny műfordító, sokat foglalkozott ez 
irodalmi ág elméletével Pécseit József is; ő Bacsányival ellentétben 
a szabad, vagyis olyan fordítás jogosultságát vitatta, mely erede
tijét rövidítheti, bővítheti, tetszés szerint módosíthatja. A Péczeli 
követői e szabadsággal annyira visszaéltek, hogy e miatt nálunk 
a szoros fordítás pártja mindinkább növekedett, s többi közt ehhez 
csatlakozott a jeles Földi is.

Kazinczy, mint föntebbi idézetünkből kitűnik, elvben az 
alaki és anyagi hűség egyesítése mellett buzgólkodott; csakhogy 
gyakorlatban igen sokszor eltért ez elvétől, mint ezt, hogy mást
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ne említsek, Osszián fordításából is eléggé láthatni. Kazinczy más 
tekintetben is hibásan fogta fel a műfordítás ezélját, amiről alább 
bővebben fogok szólani. Itt csak azt említem, hogy Döbrentei 
Gábor írt a műfordításról egy értekezést, mely a Felső-Magyar
országi Minerva 1828. évfolyamában jelent meg, s melynek éle 
-kiváltképen Kazinczy műfordítói elvei ellen irányult.

E czikkben, melynek fölirása, «Shakspere játékszíni munkái
nak magyar fordításához tartozó jegyzések*, kétféle fordítást kü
lönböztet meg Döbrentei. «Egyik része a fordítóknak— így szól— 
akkép teszi át az idegen írót nyelvünkre, amint az maga magát ki
fejezte volna, ha magyarul ír; a másik félnek tetszik «a görögöt 
görögösen, a deákot deákosan, a németet németesens így a többie
ket magyarul beszéltetni, hogy amint mondja, ráismerjenek ere
deti karakterére, s a külföldi szólások módjai felvétele által nyel
vünk hajlékonyabbá legyen és szabadabb festésűvé változzék.* 
Döbrentei a maga részéről kinyilatkoztatja, hogy Shakspere fordí
tásánál mindég azt kérdezte magától: vájjon Shakspere ha ma; 
gyárul írt volna, hogy mondta volna ezt vagy amazt? Szemei előtt 
folyton a Chenier szavai lebegtek: Copier servilement des formes 
étrangéres, c’est travestir á la fois sa propre langue et Yauteur, 
que l’on interpréte! . . .  Ecrivez, comme il eűt éerit dana votre 
langue, cár ce n’est point le mot, c’est le génié, qu’il faut traduire.

Toldy 1843-ban a Kisfaludy-társaságban szólott a műfordítás 
elveiről és háromféle fordítást különböztetett meg: anyaghűt, alak- 
hűt és szorost. Az anyaghű fordításnál szerinte mellőzhetni az 
alaki hűséget, az alakhűnél pedig az anyagit. Mind a két féle hű
ség szemmeltartása mellett készült fordítást szorosnak nevez Toldy, 
s erről azt mondja, hogy csak nyelvművelő és iróképző hatása van.

Ez osztályozásnak két sarkalatos hibája van. Először is Toldy 
által a második osztályba sorozott alakhű vagy szabad fordítás 
egyszerűen nonsens. Mihelyt a fordítás mellőzi az anyagi hűséget, 
már nem fordítás, hanem utánzás. Avagy kinek jutna eszébe for
dításnak mondani pdl. báró Orczynak azt a versét, melyben Ho- 
ratiust így ülteti á t :

Licine, hajólat ne ereszd a mélyre,
Közel se vezessed a partnak szélére;
Ott a széltől hamar elragadtathatod 
Itt a kőszikláktól öszve-zúzathatol.
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(Rectius vives, Licini, neque altum 
Semper urgendo ; neque, dum procellas 
Cautus horrescis, nimium premendo 

Littus iniquum.)
Hibázik Toldy másodszor abban is, hogy a szoros fordításnak 

csak nyelvművelő és íróképző hatást tulajdonít, s azért ezt kicsi- 
nyelve, inkább a szabad fordításnak ád elsőséget. Az alakhü fordí
tás annyival jobb a csupán anyaghűnél, a mennyivel a festett 
arczkép jobb a fényképezettnél. Amannál is ugyan olyan a teBt 
tartása, a ruha szabása, az arcz alakja, mint az eredetin: de emen
nél vissza van adva mindennek a színe is. Nemcsak ezért kívánatos 
azonban az alaki hűség: hanem egyszersmind abból az okból is, 
mert elmellőzése rendesen vissza szokott hatni az anyagi hűségre. 
Ha az eredetinél hosszabb verssorokat választ a fordító: bőbeszédű 
lesz; ha rövidebbeket: homályos. Ányos pdl. sokkal jobban for
díthatta volna Ovidiusnak «Penelope Ulixi* czímű heroidját, ha a, 
distichonokat nem egészen másféle szerkezetű versformával, t. i. 
az alexandrinnal akarta volna visszaadni:

Képzelt veszélyidtől mikor nem rettegtem ?
SŐt attól is féltem, mitől nem félhettem.
Látd, melly nyughatatlan dolog a szerelem :
Nem ismer orvoslót tőle vett sérelem.
Hányszor hitettem el reszkető elmémmel,
Hogy a trójaiak ütköznek férjemmel!
Ha pedig Hectomak neve zúg fülemben :
Csüggednek tagjaim; változom színemben.
(Quando ego non timui graviora pericnla veris ?
Rés est solliciti plena timoris amor.
In te fingebam violentos Troas ituros;
Nomine in Hectoreo pallida semper eram.)

Abból, hogy a Toldy korabeli verselő ügyesség mellett az 
alak és anyaghű fordítás nem sikerülhetett egészen jó l: nem lett 
volna szabad azt a következtetést vonni, hogy az általában is elve
tendő. Hogy az alaki hűséget a magyar nyelvben épügy párosíthat- 
juk az anyagival, mint akár a németben: azt egy évtizeddel Toldy 
említett felszólalása után, 1853-ban eléggé megmutatta Szász Károly, 
nz ujabb magyar műfordítás nagymestere, aki éppen abban az 
évben kezdte meg annyi dicsőséggel megfutott műfordítói pályáját 
Moore Tamás költeményeinek kiadásával.
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Ha valakinek, őneki volt joga Toldynak a műfordításról 
kifejtett nézeteit megczáfolni, a mit 1859 ben tett meg, «A műfor
dítás elvéiről» tartott akadémiai székfoglalójával. Míg ugyanis 
Toldy szerint a fordító eleget tett, ba az eredeti szépségeinek meg* 
értésére vezette azokat, a kik annak nyelvében járatlanok lévén, 
hozzájok kózvetetlenűl nem juthatnak; míg ő megelégedett azzal, 
ha a műfordító nem ráviteles, hanem általános gyönyört ébresztett 
olvasóiban: addig Szász Károly kimondta a törvényt, hogy a for
dításnak «teljesleg ugyanazon, azaz nem kisebb és nem más 
gyönyörérzetet kell költenie az olvasóban, mint amit az eredeti 
olvasásánál érezne, ha az nemzeti nyelve volna». A költészet — 
szólt — nemcsak anyaga által hat, hanem épenoly mértékben 
formái által is. A vers által nyújtott élvezetet ismét csak vers 
adhatja, s a zenei müérzek, mely az emberi természet ős sajátja, 
az értelem mellett egyenjogú elfogadója a szóló művészet tárgyai 
által eszközölt hatásoknak. Ezek után a műfordítás következő sza
bályát mondta ki: «A fordítás adja az eredetinek anyagát, eszméit 
egészen azon értelemben, azon rendben, ugyanannyi s ugyanoly 
lejtésű szótagokban, azon és annyi rímmel, a megfelelő nyelvi, 
nemzeti és írói sajátságokkal s ugyazon alaphangulattal.» Szász 
Károly azonban megengedi, hogy e fordítási szabály némileg tán 
eszményi magasságú követelésekkel van felállítva, és hogy a kivi
telben lehet belőle néha egyet-mást elhagyogatni.

Még meg akarok emlékezni azokról is, a kik Toldy 1843-diki 
értekezésére vonatkozólag mindjárt ő utána nyilatkoztak. Hozzá 
szólott a dologhoz legelőször Fabriczy Sámuel, a ki mindenben 
egyetértett Toldyval. Gondol Dániel azt a helyes megjegyzést tette, 
hogy lírát csak lírai tehetséggel, epikát csak epikaival, drámát csak 
drámaival lehet fordítani. Ö citálta rá a fordításra a szentirásnak 
azt a mondását is, hogy «a betű megöl, a lélek megeleveníti. Túl- 
ságig vitte a dolgot Henszlmann Imre, midőn azt mondta, hogy a 
valódi aestheticai kritika kívánja, hogy a fordító művész is egész 
szabadsággal és egyedi szelleméhez képest munkálódjék. Hunfalvy 
Pál még tovább ment, egyenesen esztelenségnek mondva a szoros 
fordítást. (• Nekünk magyaroknak tökéletes esztelenség, mit isko
lázó próbálhat, de senki más.») Lugossy József mind a szoros, 
mind a szabad fordítást helyesnek mondta. Tetszett neki Szabó 
István szoros és Kiss János áradozó fordítás-módja is. «Amaz, így 
szólt, feszes dísz-öltönyt, ez kényelmes házi zubbonyt nyújt• —
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mintha bizony a tolmácsolandó poéta olyan pallium-féle jószág 
volna, a mely «aptum e9t ad omne anni tempus*. Ha tetszik, csi
nálhatsz belőle dísz-öltönyt; ha tetszik, házi zubbonyt ! Szilagy 
János is egyet ért Toldyval; azt hiszi, hogy a szabad fordítással 
elérjük majd, hogy «sok mű a magyar nyelv hajlékonysága mellett 
szebb formában lesz adható, mint az eredeti olasz, angol, franczia, 
arab, persa stb. nyelveken*. Szontagh Gusztáv végül arra figyel
meztette a Kisfaludy-társaságot: ne nyisson kaput a szabadságnak 
és vessen gátot a klasszikus írók ama modernizálásának, melylyel 
Pope-nél találkozunk, aki Achillest vendéghajjal, harisnyával és 
czipővel szerepelteti.

Mint ezekből látható, az akkori irodalmi férfiak majd kivétel 
nélkül Toldy pártjára állottak: a mellé a Toldy mellé, a ki későb
ben, a «Szent Hajdan Gyöngyeit fordítása ügyében folyt vitában, 
megczáfolta önnönmagát, midőn kinyilatkoztatta, hogy «a fordítás 
egyedül akkor jó, ha mind belső, mind külsőképen hű leszen*. 
Ugyanott mondta ezt is: «Kazinczy a «Gyöngyök* fordításáért 
magát a tudományos tribunál előtt sohasem igazolhatja.*

Szólt még a műfordításról Berecz Károly is, ki 1858-ban egy 
«Százszorszépek* czímü füzetet adott ki, s e füzet bevezetésében a 
műfordítás hasznáról és elveiről is értekezett. Kimutatja, hogy 
«fejlődő irodalomban, mint a mienk, hol még a kritika útbaigazító 
és izlésnemesítő szavát sem hallhatni kellő kiterjedésben és 
hatálylyal — ízlésünk nemesbülésére s átalában irodalmi mívelő- 
désünkre, mi sem gyakorolhatna oly jótékony hatást, mint irodai^ 
munknak ép e kevéssé ápolt ága*. Aztán arról szól, hogy a magyar 
műfordítónak mennyivel nehezebb a feladata, mint a németnek.
• Nekünk magyaroknak — így szól — elnézve, hogy még kifejlett 
nyelvünk nincs, nyelvünk sajátságai is fölötte megnehezítik vala
mely költői mű fordítását; vegyük pdl. magát szóragozásunkat, 
mely a legszebb szót is alkalmatlanná teszi és nehézkessé; aztán 
a mellett, hogy fölötte rímszegények vagyunk: valamely eszme 
vagy tárgy kifejezésénél sem válogathatunk az ugyanazon értelmet 
kifejező szavakban . . . »  E nehézségeknél fogva többet nem is 
igényel Berecz a műfordítótól, mint hogy «az eredeti szellemét és 
értelmét minél hívebben visszatükrözve, bírjon könnyűséggel s 
legyen minden tekintetben az eredetit megközelítő*.

Miután így végig mentem mindazokon, kik eddig irodalmunk
ban a műfordítás elveivel foglalkoztak, megkísérlem magam is
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annak defínitioját adni. Szerintem minden fordításnak, ha az akar 
lenni, első és elmellőzhetetlen föltétele az anyagi hűség. Jól mondta 
Chateáubriand: «Szükség nyomban követni az írót nemcsak szép
ségeiben, hanem hiányaiban, gondtalanul és lankadtan szerkesztett 
részleteiben is, gondot kell fordítani száraz és unalmas helyeire, 
figyelmezni a stílre, a beszéd harmóniájára, s mind arra a mi külső
képen a költőt teszi.» Meg kell óvni természetesen az alaki hűséget 
is, azonban csak akkor, ha ennek megóvása által nem vétünk a 
nyelv szelleme ellen. Olyan műformát, mely a nyelv szellemével 
határozottan ellenkezik, más megfelelővel kell a fordítónak helyet
tesítenie. Nem áll absolute, amit Imre Sándor mond a fordítás ez 
oldaláról, hogy t.i. • a fordított elmemüvek az idegen népek művésze
tét nem ismertetik, hanem félreismertetik, a műizlést nem képezik, 
hanem ferdítik, ha az alakot híven nem állítják elŐ.» Mert Homé- 
ros és Vergilius hexametereit például joggal fordíthatjuk alexan- 
<lrinekkel, minthogy a magyar eposnak ez a formája és ha Homeros 
•és Vergilius magyarok lettek volna, bizonynyal ők sem irnák 
eposzaikat hősi hatosban. Természetes, hogy a külalak e magya
rosításával közel járunk ahhoz a veszélyhez, hogy a belformát, 
azaz a mű szellemét is megfosztjuk idegen zamatjától. De az igazi 
művész érteni fog ahhoz, mint kell e veszélyt kikerülni, s fordítása 
azért, mert majd minden magyar élvezheti, nem lesz egyszersmind
4 papr ikás-szalonna-izti *.

Mig tehát a fordítás bármely műnek más nyelvre való áttétele, 
addig a műfordítás valamely szépirodalmi műnek más nyelvre való 
olyan áttétele, mely anyagilag, és a mennyiben az idetö nyelv természete 
engedi, alakilag is hüt

Természetes dolo?, hogy valamely műfordítás megítélésénél 
nem szabad mindig csupán csak ezt a meghatározást mérvesszőül 
vennünk, hanem figyelnünk kell ama törvényekre is, melyek a 
műfordításra nézve az illető korban érvényben voltak. Szemügyre 
kell vennünk továbbá a nyelv akkori fejlődési állapotát is, mert 
különben megeshetik, hogy a fordítót olyannal vádoljuk, a miért 
vád nem értheti. Nagyon helyesen mondja erre vonatkozólag 
Heinrich Gusztáv a «Bácsmegyei gyötrelmei* uj kiadásához irt 
előszavában a következőket: «Hogy a nyelv oly fejlődési stádiu
mában, a milyenben akkor hazai nyelvünk volt, az ilyen fordítás, 
<t. i. a hű és mégis magyaros fordítás), mely minden körülmények 
között felette nehéz, részben legyőzhetetlen akadályokba ütközik:
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azt csak azok tagadhatják, kik nem biraak annyi történeti érzék
kel, hogy egy régibb fejlődési korszakba visszaképzelhessék magú
kat . .  . E nehézségeket tekintetbe kell vennünk, ha munkásságu
kat helyesen, méltányosan akarjuk megítélni.*

U . A műfordítás haszna.
A műfordítás az egyes nemzetek szépirodalmának közvetítője, 

és mindenek előtt azt czélozza, hogy elhárítsa a szépirodalom ter
mékeinek elterjedése elé a nyelvek külömbözése által gördített 
akadályokat. Nincs müveit irodalom, melyre idegen irodalmak né 
hatottak volna. Ezt a hatást pedig a legtöbb esetben nem az illető 
külföldi termékek eredetű, hanem azok fordításai szokták létre
hozni. E tekintetben külömben minden egyes nemzetnél máskép 
alakulnak a viszonyok; a dolog jobbára attól függ, mennyire 
elterjedt azon a vidéken az illető idegen nyelv, továbbá hogy mek
kora és mily irányú a nyelvtanulási kedv az egyes népeknél. Az 
angol például leginkább a franczia irodalommal ismerkedik meg, 
mivel ez a nép lakik hozzá legközelebb; az olasz megtanul fran- 
cziául és spanyolul; a franczia nem igen szeret nyelvet tanulni, s 
legtöbbnyire épen csak azok adják ott erre rá magokat, a kik for
dítani akarnak az illető nép irodalmából. A mi Íróink például a 
német és nagyobbrészt a francia irodalmat az eredetiben olvassák; 
de már például az olasz költőkkel, az angolokkal, a spanyolokkal, 
az oroszokkal csak fordítás utján ismerkednek meg. Hat tehát 
a műfordító legelőször az iró-világra, melynek ízlését gyakran más 
irányba tereli, de hat a nagy közönségre is, mely általa ismerkedik 
meg az emberi szellem olyan termékeivel, melyeket élveznie 
különben nem lehetett volna. A remekművek nem egyes nemzetek 
birtokai, hanem az egész müveit világéi; a műfordítás teszi őket az 
emberiség köztulajdonává. Ezért kell törekednie minden népnek, 
hogy a világirodalom classicusait fordításban birja, ezért alakíta
nak a legtöbb helyen társulatokat, melyek egyik főczéljokként a 
műfordítói irodalom emelését tűzik k i; ezért mondta végre Arany 
János is (egyik halála után közzétett levelében), hogy: «szégyen 
gyalázat, hogy nincs jó Faust fordításunk!* Azt hiszem, Arany e 
mondását szabad általánosítani is; a mint szégyen, hogy nincs jó 
Faust-fordításunk: szégyen az is, hogy nincs meg irodalmunkban 
a világ sok más szellem-óriásának munkája sem. .
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A műfordításnak ezek szerint legelső sorban az irodalom 
látja a hasznát. Másodsorban a nyelv az, melynek fejlődésére nagy 
befolyást gyakorol. Némely nemzetnél amarra, másnál pedig erre 
hat a műfordítás nagyobb mértékben; Halljak, mit mond erre 
nézve Kazinczy a «Pályám Emlékezeté*-ben:

«A stilistikának külömböző, sőt ellenkező nemei vannak. 
Minden nemnek s minden időnek más a nyelve. Az ir jól, aki úgy 
ir, a hogy a hely megkívánja, apte qui dicit. A sokszínűségre kell 
tehát törekedni, nem (amit mások óhajtanak) az egyszinüségre, 
s a fordítás erre a legszerencsésebb eszköz. De nem a mi nyel
vünket kell idegenné tenni igyekeznünk, hanem idegent tenni 
mienkké.*

Amit itt Kazinczy mond, az csak az egyes író stílusának 
javításáról szól, melyre nézve az idegen remekek fordítása egyik 
legczélszerűbb eszköznek van elismerve. A tolmácsolandó írónak 
árnyalatos kifejezésekben, és fordulatokban való gazdagsága arra 
ösztönzi az embert, hogy e gazdagságot, ha annak saját nyelvében 
híjával van, elérni iparkodjék. Ekkép születnek azután az uj szók, 
melyek lehetségessé teszik az egyes fogalmak közti szorosabb dis- 
tingválást, s ezáltal emelik a nyelv szabatosságát. Ha ez uj szókat 
a nemzet összesége is elfogadja, akkor a műfordítás haszna egye
temessé lesz.

A fordítás uj szókon kívül uj mondatszerkezetek és szólás - 
módokat is szokot meghonosítani a nyelvben. Az előbbiek mindig, 
az utóbbiak pedig a legtöbb esetben megfertőztetik a nyelv szűzies 
tisztaságát; és ebben rejlik a műfordítás ama veszélye, melyet 
fájdalom ritkán bírnak elkerülni a fordítók. Más nyelv kaptafájára 
huzott szó- éB mondat-alkotások, más nyelv gondolkozás módja 
szerint kifejezett eszmék rányomják a nyelvre az idegenszerűség 
bélyegét, melyet, ha már megvan, vajmi nehezen lehet kiirtani.

Ez az idegenszerűség leginkább ott keletkezik, a hol nem 
veszik figyelembe Horatius bölcs tanácsát:

• Nec verbo verbum curabis reddere fidus 
Interpres. . . . »

Ezen elv félreismerése — szól P. Thewrewk Emil «A helyes 
magyarság elvei»- ben — szülte és szüli azt a tömérdek germa- 
nismust, latinismust, szóval barbarismust, mely mai irodalmi 
nyelvünkben nyüzsög. E nyelvrontás rendszerint onnan ered, hogy
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fordítóink belgszoknak az idegen nyelv észjárásába, és mivel a 
magyar nyelv sajátszerü életét nem igen vizsgálták, az idegen 
nyelv mintájára szabják mondataikat. Ez tehát nem egyéb, mint 
tudatlanság s az ily fordítás a nyelvet végre kivetkőzteti eredeti 
sajátosságából.

A magyar irodalomban a műfordítás szolgált a nyelvújítás 
eszközéül. Kazinczy híres kilencz kötete közvetítette azt a nagy 
hasznot, mely a széphalmi mester munkájából nyelvünkre háram- 
lott. De másrészről az is bizonyos, hogy ha Kazinczy a nyelvújítás 
munkáját inkább eredeti müvekkel vihette volna végbe, nem gyár
totta volna azt a sok idegenszerü szólást, melyeknek kipusztitá- 
sán a nyelvtudománynak most kell még fáradoznia. De hát hol 
az a fény, melynek ne volna árnya? Hisz annak a haszonnak is, 
mely az idegen remekek megismeréséből keletkezik, van káros 
oldala! Veszélyezteti az irodalomnak nemzeti irányban való fej
lődését s utánzókat szül, akik önállóság nélkül szűkölködve, téves 
irányba terelik a költészetet. Csakhogy ezért senkinek sem ju t 
majd eszébe, elítélni az idegen remekekkel való foglalkozást, épugy 
m int nem akarhatja senkisem kárhoztatatni a műfordítást, mert 
nagy előnyei mellett lehetnek hátrányai is.

3H. A magyar műfordítás a legrégibb időktől egész 
az «első virágzás* koráig.

Minél több akadálya van valamely nemzeti irodalom önnön- 
magából való kifejlődésének: annál inkább rá van az szorulva a 
fordításokra. Nem csoda tehát, hogy a magyar irodalom termékei 
között a fordítások olyan nagy tért foglalnak eL A legrégibb idők
től fogva a leguj ab bakig rengeteg száma került nálunk sajtó alá 
az idegen nyelvekből átültetett müveknek, úgy hogy a fordított 
munkák mennyiségre nézve túlhaladják az eredetieket. A magyar 
műfordítás története azért jókora fejezetét teszi a magyar irodalom 
történetenek, s az a körülmény, hogy e tárgygyal kimerítőbben 
cddigelé úgyszólván senkisem foglalkozott, eléggé indokolhatja a 
jelen munkálat közrebocsátását.

A műfordításnak irodalmunkban legnagyobb szerep abban 
rí majdnem hatvan évre terjedő korszakban jutott, mely a magyar 
királyi bécsi testőrség felléptével vette kezdetét, s 1831-ben Kazinczy 
halálával ért véget. Dolgozatomban kiválóképen ezzel a korszakkal
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akarok foglalkozni. Minthogy azonban a tárgy folytatólagossága 
nem engedi, hogy ez időszakot az azt megelőzők figyelembe vétele 
nélkül vázoljam: szükségesnek tartom röviden előrebocsátani a 
magyar műfordításnak a legrégibb időktől egészen az 1773-dik évig 
teijedő történetét is.

A kereszténység behozatala tette nálunk legelőször szüksé
gessé irodalmi termékek fordítását. Azoknak az idegen papoknak, 
akiket szent István behozatott az országba, hogy itt terjeszszék az 
Üdvözítő tanait, legelső dolguk az volt, hogy lefordították «a tem
plomban olvastatni szokott evangyéliomi szakaszokat, a szerköny vet 
(rituálé) és némely közimát és éneket* magyar nyelvre; minthogy 
pedig az akkori magyar nyelyben hiányoztak mindazok a fogalmak 
melyeket a keresztény vallás terjesztői be akartak oltani a népbe : 
a fordítók egész seregét az uj szóknak alkották, melyek aztán 
nyelvünkben lassanként meggyökereztek. Bízvást elmondhatni, 
hogy azok az evangéliomok és zsoltárok, azok a vallásos elmél
kedések és szentbeszédek, melyek e korban készültek, csekély 
kivétellel nem egyebek fordításnál. Minthogy a katholikus egyház 
nyelve akkor is a latin vo lt: kétségtelen, hogy mind ez imákat 
latinból fordították. A Halotti Beszédet, a Könyörgést és a Königs- 
bergi töredéket ilyen latinból való fordításnak tarthatni.

A nemzeti irodalom második időszakából majdnem csupa 
fordítás maradt ránk. Ezek a fordítások egytől-egyig a vallási iro
dalom körébe tartoznak, a melyet az ekkor alakult szerzetek min
denképpen gazdagítani törekedtek. Hogy mint fordításoknak, mek
kora a beesők, azt már megmondja Toldy is, midőn így nyilatkozik 
rólok: «Azon tapadó hűség, melylyel a középkor általában ragasz
kodott a szentírás betűjéhez, azon hatás, melyet a deák szöveg a 
még fejletlen nyelven dolgozókra gyakorlott, ezt többnyire feszessé, 
erőltetetté, gyakran idegenszerüvé tette; s az eredetinek nem mindig 
biztos megértése sokszor merőben hibás helyeket csúsztatott ez 
időszak Írásaiba.* Ez az ítélet többé-kevésbbé ráillik e korszak 
valamennyi fordítására; csak három emelkedik ki közülök: az 
úgy látszik egy szerzőtől való «Mária siralma* és «Szent Bernát 
hymnusa», továbbá némileg a Szent Margit legendája is.

A Mátyás és a Jagellók korában készült fordításokban már 
sokkal kevesebb az idegenszerűség, mint a Lajos és Zsigmond 
korabeliekben. A fordítók iparkodtak szabadulni attól a nyűgtől, 
melyet a túlságos hűség követelése rájuk rakott; sokkal folyéko-
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Dyabban, sokkal magyarosabban írtak, bár természetes, hogy olyan 
korban, melyben a magyar költők jókora része latin nyelven zen
gett, nem volt szükiben a fordítások stílusa sem a latinosságoknak. 
A Báthori Lászlónak tulajdonított biblia, a Winkler-, Nádasdy-, 
Kazinczy stb. codexek vallásos tanításai, szerzetesi írásai, postillái: 
mindezek magukon hordják kisebb-nagyobb mérvben a nyelvvel 
való küzdés nyomait. Csak a debreceni könyvtár legendáriuma tesz 
kivételt, mert ennek irályában sokkal több a csin és szabatosság, 
mint az említettek legnagyobb részében. A mysteriumokat kell 
még említenünk, melyeket a papok eleinte latin, későbben magyar 
nyelven játszottak el, s melyekkel azután a nép maga is szeretett 
elmulatni. Ezeknek a fordítása már sokkal könnyedebb, minthogy 
itt a darabosságokat az élő szóval való gyakori elmondás többnyire 
elsimította.

Irodalmunk újkorának első időszakában, mely 1526-tól egész 
1608-ig terjed, a műfordítás épugy mint a megelőző korban, job
bára vallási munkákra szorítkozott. A hitújítás által a katholikusok 
és reformátusok között megindított szellemi harcz mindenek előtt 
abban nyilvánult, hogy ezek is, azok is iparkodtak a szent írást 
minél jobb fordításban adni a nép kezébe. Katholikus részről 
Komjáti Benedek, Pesti Gábor és Erdősi János fejtettek ki nagyobb- 
mérvű munkásságot. Hármuk között, a mi a hűséget illeti, Erdősi 
Jánosé, a mi a magyarosságot illeti, Pesti Gáboré az elsőség.

A protestáns fordítók amazoknál nagyobb súlyt fektettek a 
tartalmi hűségre, és mivel e mellett nyelvök is folyékonyabb, sza- 
batosabb: fordításaiknak a katholikusokénál nagyobb becset kell 
tulajdonítanunk. Első helyen a Heltai Gáspár magyar bibliáját kell 
említenem, melyet a Károli Gáspár nagyon tökéletlen fordítása 
utol nem érhetett. A többi protestáns fordítók közül a nevezete
sebbek: Dávid Ferencz, a ki egy • Könyvecskét az igaz keresztyéni 
keresztségről* bocsátott közzé, Székely István, a ki a zsoltárokat 
fordította zsidó eredetiből, Melius Péter stb.

A világi költészet terén e korban nem igen találkozunk for
dításokkal. Begeiróink használtak ugyan külföldi mondákat és 
novellákat, de azokat leginkább csak átdolgozták magyarra, úgy 
hogy munkáikat utánzásnak igen, de fordításnak nem lehet mon
dani. Istvánfi Pál «Volter és Grizeldisz»-t Petrarca után, a drávai 
névtelen Busztán császárját szent Eustach után, Balassa Bálint 
«Euryalus és Lucretia»-t Aeneas Sylvius után, a «Fortunatus» írója
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pedig regéjét német forrás után készítette. Ezekkel ellentétben 
egyenesen németből való fordításnak mondja Toldy oPonciánus 
históriájáét, továbbá «SalamonésMarkalf»-ot, megjegyezve rólok, 
hogy első kísérletei a magyar szépirodalmi prózának. íme tehát 
szépprózánknak, a melynek fordítással vetette meg alapját Báróczy, 
még legelső kísérletei is fordítások voltak.

A classicai világból vett mondák, továbbá a bibliai tárgyú 
elbeszélések e korban nagyobbára utándolgozások voltak. A feddő 
költemények között is van ilyen; Toldy említi, hogy Petki János
• Az Virtusnak és Voluptásnak vetekedések»-ről irt müvét Silius 
Italicus után készítette. Ismeretes dolog továbbá, hogy legrégibb 
meseiróink, Pesti Gábor és Heltai Gáspár, nemcsak tárgyat kölcsö
nöztek máshonnan, hanem sok mesét egyenesen fordítottak is. 
Hűségre nem igen ügyelt sem az egyik, sem a másik; mindakettő 
prózában fordította a verset is, még pedig Pesti lehetőleg kevés 
szóval, ellenben Heltai áradozóan.

A lyrai költészetben nagy tért foglaltak el az egyházi énekek 
fordításai, melyekben a már fenntebb említett Székely István és 
Kalmánchehy Márton tűntek ki. ítéletet fordításaikról, minthogy 
azok elvesztek, mondani nem lehet. Ha azonban kortársaik hasonló 
munkáiból következtethetni, vajmi kevés figyelemre méltó lehetett 
bennök. — A dráma terén is találkozunk fordításokkal. Azok a 
színmüvek, melyeket ez időszakban a tanodákban szoktak volt elő
adni, jobbára fordítások vagy átdolgozások voltak régi classicusok- 
ból. Mint fordításoknak, e müveknek beesők egyáltalában nincs. 
Ezzel ellentétben igenis érdekesek a másféle classicusokból esz
közölt fordítások, melyek közül legkivált a Decsi Jánoséi említen
dők. Catoból, Horatiusból és Sallustiusból fordított, még pedig 
szépen és, a mi több, kora többi eféle termékeihez viszonyítva, 
egyszersmind meglehetős hűséggel. Toldy megemlíti Laskai János 
Aesopusát is, melyről azonban, minthogy ő sem juthatott hozzá, 
ítéletet nem mond.

IV. Az első virágzás és a hanyatlás kora.
A tizenhetedik században a magyar műfordítás bár számra 

nézve kevesebbet produkált, mint a megelőző korban, de annyiban 
mégis haladást mutat, a mennyiben kezdtek nemcsak a nyelv 
szabatosságára, hanem a nyelv csínjára is ügyelni. Ebben a tekin-
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tetben különösen Szenczi Molnár Albertet illetheti méltó elismerés, 
mint a ki négy évet töltvén Rómában, ez idő alatt megtanulta az 
olasz nyelvet, s minden erejével azon volt, hogy annak fölülmúl* 
hatatlan széphangzatát, a mennyire lehet, anyanyelvében is elérje. 
Látta, az olasz költészet mennyire gazdag a külforma száz meg 
százféle változataiban, érezte, hogy milyen dallamossá teszi azt a  
rímek csengése, bongása és zsoltárfordításaiban bizonyságát adta 
annak, hogy külalak tekintetében a magyar vers is képes sok 
olyanra, a mire eddig képtelennek hitték. Szenczi Molnár Albert 
zsoltárai a tizenhetedik századbeli protestáns irodalomnak igaz 
dicsőségére válnak s igaza van Toldynak, midőn azt mondja rólok, 
hogy «időszakot alkottak*. Nem éri ugyan el a zsoltárokat, de 
szintén nagybecsű «Calvin Institutiói»-nak ugyancsak Szenczi 
Molnár Albert által eszközölt fordítása, mely alapját vetette bölcsé
szeti és hittudományi műnyelvünknek.

A katholikus irodalom e korban Káldi György «Szentirás»-ával 
gyarapította bibliafordításaink számát. Pázmány Péter, a magyar 
bíboros Cicero nyelvének hatása látszik meg e munkán, melyet 
mint műfordítást majdnem egy rangra állíthatunk Szenczi Molnár 
Albertéivel.

A világi költészet terén csak az egy Haller János (Hármas 
Istóriáv-ja érdemel e helyen említést. A mű első része (Nagy Sán
dornak egynéhány nevezetes dolgai) Haller saját megjegyzése 
szerint egy Argentínában összeszedett és 1494-ben kinyomtatott 
krónikából van fordítva. A második részt (Jeles példabeszédek) 
eredetileg Oringavai Rinmann János irta, kinek könyvét 1508-ban 
adták ki Hágában. A harmadik részt már a czimlapon is fordítás
nak vallja Haller, mert azt mondja róla: A Nagy Trója Veszedel
mének legigazabb Istóriája, méllyét Fogaras várában rabságában 
magyar nyelvre fordított. Ennek az utóbbinak az eredetijét Colonnai 
Guidó irta.

Haller már tudta, hogy a fordításnak a hűség a legfontosabb 
kelléke, és óvakodott is attól, hogy az eredetitől éltérjen. Ezt 
kimondja előszavában is, ahol a helynevek megváltoztatását, ille
tőleg modernizálását elhibázott dolognak tartja s azt mondja : «En 
szánt szándékkal azt jobbítani és mostani formába hozni nem 
akartam, egynehány okokra nézve, mind azért, hogy a régi egyiigyü 
munkának becsületit előttem viseltem#. A Hármas Istória nagy nép
szerűségét különösen annak köszönhette, hogy folyékony, egészsé-
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ges magyar nyelven van írva, jóllehet ez sem ment attól a hibától, 
melyben régi műfordításaink csekély kivétellel majdnem mind 
szenvedtek: s ez az áradozás, a túlságos bőbeszédűség hibája.

A classicai művek fordítása terén hanyatlás állott be. Míg az 
előbbi korszakban keveset termeltek, de jót, most sokat fordítottak, 
de rosszul. Mintha csak a Lugossy József elvét vallották volna, 
hogy a classicusokat lehet «házi zubbonyba* is bujtatni! Hogy a 
legsilányabbon kezdjük, megemlítjük Dálnoki Márton Annaeus 
Florus fodítását, melyet nem igen múlt felül Kéri Sámuel (Keresz
tény Senecája», Forró Pál Curtiusa, Balogh György Cicerója. «Mily 
színben jelennek meg a classicusok, kiált fel Toldy, azon korbeli 
nyelvökön! Kényelmes, körüliró bőséggel adatnak a történetírók s 
e mellett numerus és csín nélkül; C cero azon elegantia és finom
ság nélkül, mely leveleit jellemzi. Érezhető sülyedés a hatvan évvel 
korábbi Esterházy-féle levelekhez hasonlítva! #

A classicusok fordításait nem tekintve, a műfordítás a Toldy 
által első virágzás korának nevezett században szintén virágzás 
korát élte. Szenczi Molnár Albert, Káldy György és Haller János 
az a triumvirátus, melynek e virágzás előmozdításában legnagyobb 
érdeme volt. Hozzájuk képest csakugyan nagy hanyatlás mu
tatkozik azoknál a műfordítóknál, kik az 1711—1772-ig terjedő 
időszakban szerepeltek. De igaz az is, hogy ez irodalmunkra 
annyira meddő korszak legnagyobb dicsőségét két olyan férfiú tette, 
kik babérjaik egy részét a műfordítás terén aratták, t. i. Faludi 
Ferencz és gr. Haller László. Különösen az első volt, a ki a fordí
tást a nyelv szépítésére való eszköznek nézve, e fajtájú müvei által 
«a magyar prózának széptani tekintetben uj lökést adott.* Rá is, 
épugy mint Szenczi Molnár Albertre, nagy hatása volt az olasz iro
dalomnak, melyet Rómában való tartózkodása alatt módjában volt 
alaposan tanulmányozni. Joggal mondhatta azért irodalomtörté
netünk atyja Kisfaludy Károly feletti emlékbeszédében, hogy lyrai 
költészetünk először Faludi Ferencz kezei között Rómában, s olasz 
befolyás mellett nyere művészi csínt.

Bízvást elmondhatni, hogy Kazinczy előzője a nyelv gazdagí
tása terén Faludi volt. S ez nem is lehetett másként: a nyelv 
szegénysége rákényszerítette, hogy újítson, hogy eddig nem hallott 
kifejezés-módokkal éljen, sőt hogy olykor idegenszerűséggel is meg- 
fertőztesse stílusát. Be kell azonban vallanunk, hogy a mi az 
utóbbi vádat illeti, az nem bonthat homályt Faludi nevére; még
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pedig nemcsak azért nem, mert a nyelv akkori állapota sokat 
kimenthet, de azért sem, mert Faludi sokkal inkább ügyelt a ma
gyaros ízre, mint a hogy ezt nagy utódja Kazinczy tette. Ha Faludi 
Kazinczy korában él, s akkor vállalkozik a nyelvbővités nehéz 
munkájára, nem Dyüzsgene a magyar beszéd a 6ok idegenszerűség
től. Faludi úgy ismerte a nép nyelvét, mint kevés előzője, s annak 
kincseit ki is bányászta. Ez tette stílusát olyan zamatossá, hogy a 
magyar nép egyre ujabb meg ujabb kiadásokban olvasta a «Nemes 
ember »-t, a «Nemes urfi*-t, «Nemes asszony *-t, az «Udvari em
ber*-t s egyéb műveit. Mint fordítások e müvek nem tarthatnak 
számot nagy becsre, minthogy az anyagi hűséget Faludi nem igen 
vette figyelembe. Fordításainak némelyikére, például a «Bölcs és 
figyelmetes Udvari Ember*-re, inkább ráillik az utándolgozás név, 
mert ebben gyakran annyira megy szabadsága, hogy az eredetinek 
hat sora nála 29 sorra van kinyújtva.

Ez a szélesség hibája gróf Haller László Fénélon-fordításának 
is, mely a magyar népnek ebben a században époly kedves olvas
mánya volt, mint a mennyire szerették Haller névrokonának 
Hármas Istóriáját a múlt időszakban. Különösen a mondattagok 
arányos szerkezetére fordított nagy figyelmet a magyar Fénelon 
szerzője, a kinek még az az érdeme is megvan, hogy első volt, a ki 
a francia irodalom egy termékét megismertette népünkkel.

A hanyatlás korának harmadik nagyja, Mikes Kelemen, szin
tén foglalkozott műfordítással. Maga vallja, hogy «sok francia 
könyvet fordított m agyarral; de helyesen vélekedik Aigner, Mikes 
Kelemenről irt jeles monographiájában, midőn annak a nézetnek 
ád kifejezést, hogy a «Törökországi Levelek# irója nem annyira 
fordításokat, mint inkább átdolgozásokat készített. Ez átdolgozásai 
közül a következőket említem: «Az iffiaknak Kalauza*, «Az epis- 
toláknak és evangeliomoknak magyarázatja*, «A keresztről*, «Az 
idő jól Eltöltésének módja*. Utolsónak hagytam legismeretesebb 
fordítását, Gomezué «Les journées amusantes*-jának átültetését, 
mely «Mulatságos napok* czim alatt jelent meg.

Az említetteknél sokkal csekélyebb fontosságúak e korszak
nak a hittudományi irodalom körébe tartozó fordításai. Bél Mátyás 
a Károli bibliáját adta ki javításokkal, Bárány György és Torkos 
András újra lefordították a szentirást, még pedig az utóbbi az 
egészet, az előbbi pedig csak az ó-testamentomot. Ezeken kívül 
nagy számú úgynevezett buzgalmi iratot fordítottak, de sem ezek,
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sem az említett biblia-fordítások nem érdemelnek nagyobb figyel
met. Ugyanezt mondhatni arról a sok fordított vallás-erkölcsi 
színdarabról is, melyekkel ez időszakban drámai irodalmunkat 
gyarapították. Csak egyetlen írót kell itt dicsérettel kiemelnünk, s 
ez Iliéi János ki Boethiuson kívül fordított Metastasióból is. «Titus 
kegyelraessége# czímü fordításának magyarosságát ma is méltán 
lehet csodálni; szinte megfejthetetlen, hogy olyan «zord ízlésű 
kor»-bán, mint a minő irodalmunkban a XVIII. század közepe volt, 
hogy írhattak olyan szemenszedett, egészséges zamatossággal, 
amilyent Illeinek majd minden sorában talál az ember. Valóban 
csekély elismeréssel adózik Toldy Illeinek, midőn Boethius-for- 
-dítását csak • elég jónak* mondja.

ELSŐ RÉSZ.

A MŰFORDÍTÁS TÖRTÉNETE im—lm. A FRANCZIA ISKOLA.
V. Bessenyei és Báróczy.

Az a pangás, mely a XVIII. század közepén annyira elseké- 
lyesítette a honi irodalmat, a bécsi magyar testőrség felléptével 
megszűnt. Körülbelől ötven esztendeig elhanyagolt kerthez ha
sonlított a magyar literatúra, melyben az elcsenevészedett fákat 
idegen ojtással kellett megnemesíteni. A műfordítás volt az az esz
köz, melylyel a testőrség új életet öntött irodalmunkba, a műfordítás 
indíotta meg azt a korszakot, melyet már Toldy Ferencz az «újjá
születés* korszakának nevezett el. Kétségtelen, hogy Bessenyei és 
köre helyes utón jártak, midőn ehhez az eszközhez folyamodtak 
irodalmi munkálkodásukban. A nyelv tökélyesbítésére jobb módot 
kivált ebben az időben nem választhattak volna. De csalódnék 
aki azt hinné, hogy a műfordítás föntebb elmondott előnyei bírták 
testőreinket ez irodalmi ág túlnyomó művelésére. Nézetem szerint 
ennek három oka van. Az első az, hogy Bessenyei és a köréhez 
tartozó irók érezték, hogy nincs bennök tehetség nagyobb becsü 
művek alkotására. A második az, hogy ő reájok is elragadt az 
a majdnem gallomaniává fajult franczia-imádás, mely akkor leg
kivált a bécsi udvarnál nagy divatban volt. A harmadik indok vé
gül nyelvünk akkori állapota, melynél fogva nagy dolognak vet
ték, ha az elegáns franczia nyelvnek csak egy pár mondatát is át 
tudták ültetni a mi «paraszt* nyelvünkre. Erre nagyobb ambi- 
cziójuk volt, nagyobb dicsőséget is láttak benne, mint eredeti mű-
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vek írásában. Ez indokokból könnyen megfejthető, miért szorítko
zott a franczia iskola működése majdnem kizárólag fordításokra, 
írtak ugyan eredeti műveket is, azaz olyanokat, melyekre nem 
volt ráírva, hogy «fordítások#, de aligha csalódom, ha azt hiszem, 
hogy ez eredetieknek tartott munkák közül soknak fogják még föl
fedezni az igazi eredetijét. Manapság például egyszerűen irodalmi 
csalásnak bélyegezné az ember Simái Kristóf eljárását, a ki megle
hetős híven lefordítva Brühl «Der Bürgermeister#-ét, azt mint ere
detit bocsátotta közzé. De úgy látszik, abban az időben még nem 
voltak annyira tisztázva az irói tulajdonjogról szóló fogalmak, 
hogy az ilyet plágiumnak nézték volna; mert különben nem te
hetné föl az ember Bessenyei Györgyről, hogy fordított darabot 
eredetinek vallott volna. Már pedig az «Ágis tragédiája# melyet 
eddig általánosan eredeti műnek hittek, nem egyéb mint francziá- 
ból való fordítás, miként ezt Jankóvich Miklós bizonyítja, Szent- 
györgyi Gellért Sallustius-fordításához írt bevezetésében, a hol a  
fordított művek jegyzékében ez is fel van említve: 1772. Béts. 
Ágis tragédiája és Agyáris keserve, fordította Bessenyei Franczia 
nyelvbe ruházott munkából.1)

Igaz, hogy Bessenyei nem igen volt hű fordító, s így meg
lehet, hogy talán a szigorú hűség szemmel nem tartásánál fogva 
érezte magát a vázoltuk eljárásra feljogosítva. Maga mondja idegen 
irodalmakból eszközölt fordításainak egyikére, hogy az «fordítás 
is, nem is#. Mondja pedig azt meglehetős önérzettel «A hármas 
vitézek »-hez2) írt előszavában:

«Ha gondolod, hogy magyarba nem lehet elég erővel, mél
tósággal, mélységgel írni, végy időt e kis munkának megölvasá- 
sára. Ez a darab pedig fordítás is, nem is Voltaire Triumvirá
tusából. #

Ilyen «fordítás is, nem is#-féle munkáknak nagyon bőviben 
volt irodalmunk a múlt század végén és a jelen század elején. Na
gyon előmozdította ezek elszaporodását az a körülmény is, hogy 
fordítóink igen gyakran másodkézből fordítottak; így pld. a régi 
classikusok átültetésénél franczia fordítást használtak, a mit már 
Jankovich is méltán megró idézett előszavában, midőn azt mondja:

’) Sallustius, forJ. Szentgyörgyi Gellért, Buda 1811.1. köt. 57. lap. 
a) A hármas vitézek, vagy Triumvirátus. Bessenyei György által. Vol

tér szerint. Bécs 1779.
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«De a görög fordítást csak akkor állítom érdemesnek, mikor az a 
klasszikusoknak eredeti munkájokból készíttetik, nem pedig ismét 
a  deák vagy egyéb magyarázatokból anyai nyelvbe ruháztatik.»

Ilyen másodkézből való fordítás Bessenyei Lukánusa is *). 
Hogy mért nem fordította Bessenyei a «Pharsaliá»-t az eredeti la
tinból, annak egyszerű okát adja Kazinczy a következőkben: «Lu- 
kánt kénytelen vala francziából fordítani, mert deákul csak any* 
nyiban érte, amennyiben arra a franczia nyelv által segéltetett*. a)

De Bessenyei még a meglehetős hű Marmontel-féle franczia 
fordítástól is nagyon eltért (ő ezt használta), s így esett meg, hogy 
a  tömör római klasszikust sikerült teljesen ellapítania. Hogy épen- 
seggel nincs igaza Ballagi Aladárnak, midőn e fordítást«emelkedett 
stílusa s általában nyelvkezelés tekintetében Bessenyei legjelesebb 
müvei közé» sorozza, könnyen be lehet bizonyítani néhány mutat
ványnyal. Ezt pdl. hogy: «Coelum Mars solus habét*, így adja 
vissza Bessenyei:

• Mars te vagy egyedül, ki az égnek terjedett tábláját egészen 
foglalod. *

Vagy ime egy más mutatvány:

Unde venit Titán et nox ubi sidera condit 
Quaque dies medius flagrantibus aestuat horis 
Et qua bruma rigens ac nescia vere remitti 
Adstringit Scythico glacialem frigore pontúm :
Sub iuga iám Seres, iám barbarus isset Araxes 
Et gens, siqua iacet, nascenti conscia Nilo.

• Azon részektől fogva, hol fényes napunk hajnala után magát 
e világ felibe emeli, azon helyekig, hol az Éjszaka nyugszik; déli 
forró Egeinknél kezdve az Északi jeges Tengerekig, Scythát, Arme- 
nust s Népeket, ha vannak, kik a Nílust földünknek gyomrából 
származni láttyák, mind meghódoltathattyátok vala. >

Ez a dagályos szószaporítás, mely lehet minden, csak nem 
classicus, bizony nem érdemel akkora dicséretet, mint a mekkorát 
Ballagi rája halmoz. Hanem igen is a maga helyén idézhetjük itt

l) Lukanus első könyve. Pozsonyban, Landerer Mihály betűivel 1776. 
Bartsay Abrahámnak.

f) Báróczi minden munkája VIII. kötetében. Báróczi élete. 12. lap.
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Toldynak egy Bessenyeire vonatkozó nagyon is igaz mondását: 
«Vaj ha ő és társai Ízlést kölcsönöztek volna inkább Fárís lakójától 
mint tárgyakat és puszta formát!» Bessenyei fordításainak hiányos
sága különben jórészt abban is leli okát, hogy nem értette jól azo
kat a nyelveket, melyekből fordított. Körülbelül rája' illett, am it 
Lessing mond: «Unsere Uebersetzer verstehen selten die Sprache ; 
sie wollen sie erst verstehen lernen; sie übersetzen, um sich zu 
üben.» (Briefe, die neueste Literatur betreffend. Reclam-féle ki
adás. V. ktt. 208.1.)

Az említetteken kivtíl Bessenyei még a következő munkáit 
vallotta fordításnak, illetőleg utándolgozásnak: A szent apostol 
Tamás, mint ellene állhatatlan bizonysága a Jézus Krisztus isten
ségének, Pozsony 1773. Németből. A mi urunk Jézus Krisztusnak 
haláláról való gondolatok, francziából. Pozsony 1777. Az ember, 
poemában; az anglus Pópnak elméje szerint 1803. ’ (Kézirata a 
nemz. múzeumban). Negyvenkét munkája között még korülbelől 
10—12 van, melyeket fordításnak, vagy inkább utándolgozásnak 
lehet tartani. £  müvek eredetűt majd az lesz hivatva kifürkészni, 
a ki meg fogja ajándékozni irodalmunkat egy kimerítő Bessenyei- 
monografiával. «A philosophus* szerzője megérdemli, hogy emlé
két ily módon is megörökítsük; ha müveinek becse nem is, de 
méltóvá teszi őt erre az a körülmény, hogy ő volt nemzeti irodal
munk újjászületésének fáradhatatlan buzgalmú megindítója. Ere
deti dolog müvei között nagyon kevés van; így pdl. csak copia 
híres «Pontyi*-ja is, mely akkora népszerűségre tett szert, mint 
Bessenyei egyik munkája sem. (Ezt a Pontyi alakot Goldoni «La 
finta ammalata# czímü vigjátékából vette, a melyben van egy 
hóbortos patikus, a ki szintén egyre a kínai meg a mongol biro
dalom ügyeiről beszél, még pedig ugyanolyan módon, mint
• A philosophus* elhiresült «Pontyi»-ja.) De volt mégis Bessenyei
nek annyi tehetsége, hogy átkölesönzéseit élvezhető alakba tudta 
önteni; ez, meg azután az a körülmény, melyet már fentebb emlí
tettem, hogy t. i. az ő példájára kezdtek irogatni ét olvasgatni a  
bécsi magyar testőrök, elég arra, hogy tiszteltté tegye nevét az 
utókor előtt. Nélküle talán még egy-két évtizedig tespedt volna 
irodalmunk tétlen henyeségben; ha ő nem indítja meg a magyar 
irodalom újjászületését, nem indítja meg Báróczy sem újjászületé
sét a magyar nyelvnek.

Igen; Báróczit illeti u dicsőség, hogy a magyar szépprózát,
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-mely Pázmány óta egyre csak hanyatlott, s csupáncsak Faludinál 
tudott megint fényre szert tenni, úgyszólván újjá teremtette, vagy 
legalább az utat egyengette annak újjá teremtéséhez.

Miijen különbség Bessenyei és Báróczi nyelve között! Ha az 
ember amannak Lukánusa után elolvassa ennek Kassandráját: 
azt hiszi, hogy e két író felléptét legalább ötven esztendő választja 
el egymástól. Amott határozatlanság a kifejezésekben, a gramma- 
ticai és syntacticus formákban, a helyesírásban: itt meglepő biz
tosság, elegantia, erő. Ott minden * lépten-nyomon érzi az ember, 
a  mit Bessenyei maga mond egyik előszavában: «Ezt a kis fordí
tásomat ezerszer igazítottam már, mégis alig olvasok benne úgy 
6 —7 sort, hogy hibáját ne lássam.# Emitt minden folyékonyan 
gördül, mintha csak most írták volna, nem egy évszázaddal ezelőtt. 
Ott a nehézkes darabosság egyre eszébe juttatja az olvasónak, 
hogy fordítással van dolga: itt úgy van vele az ember, mintha 
csak eredetit olvasna. De nagyon igaza van Bacsányinak, mikor 
így dali a «Kasszandra» fordítójához :

Felfedezvén nyelvünk fényes méltóságát 
Te űzted el népünk korábbi vakságát,
Ki másnak koldulván rongyollott jószágát,
Nem látta hazája önnön gazdagságát!

Elveti hályogát ugyancsak végtére,
Melyet az idegen maszlag vont szemére ;
Tekint íróinak immár érdemére,
Könyveket szentelvén Báróczi nevére.1)

Báróczi mondhatta volna müveiről, a mivel Bessenyei hival
kodott «A hármas vitézek* föntebb czitált bevezetésében: «Ha 
gondolod, hogy magyarban nem lehet elég erővel, méltósággal, 
mélységgel írni, végy időt e kis munkának megolvasására*. De ő 
túlzásig vitte a szerénységet; nincs jellemzőbb e két íróra nézve, 
mintha ide igtatjuk a Bessenyei dicsekedése mellé a Báróczi 
önvádaskodását, melyet müvei első kiadásának bevezetésében olvas
hatni : «Én (e müvet) fordításában megfosztottam méltóságának 
nagy részétől és majd minden erejét elvettem».

Hogy mások mennyivel többre becsülték működését, mint 
önnön maga, bizonyítja az az ítélet is, melyet Révai mond róla a

^Kazinczy «B4csmegyei gyötrelmeit* Báróczi tisztelőinek ajánlta.
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«Candidati erigendte eruditae Societatis hungaricae* czímü füzet
ben : «Hic primum quasi facem praetulit eleganti őre illi sensui, 
qui praeteriore hoc tempore tota fere Hungaria coepit quam dul- 
cissime provagari.»

Természetes, hogy hibát Báróczi nyelvében is találhatni 
Különösen idegenszerűséget lel nála az ember itt-ott; teszem 
ilyeket: «Minekutána megolvasni méltóztattál», vagy pedig: «Ta
pasztalni fogod, nem annyira szűkölködni e könyvet ditséret nél
kül» becsületet csinálni (fairé honneur), tisztába hozni (ins klare 
bringen) stb. De ezek nála olyan ritkán fordulnak elő, hogy bizony 
kissé túlzott Kazinczy, midőn az «Idegenszerűségek Geniusának* 
Xenidionnak első ápolgatójává tette meg Báróczit.

t S a leány
Mondá: Nevem Xenidion s E telke ;
Báróczi volt ápolgatóm, az uj 
Szép Attikának méhe ; <5 tanított 
Engem szemérmes édest selypeni,
S távozni a durva nép beszéditől,
S nevetni a duva nép vad gúnyjait.»

Báróczi csakugyan újított, de újításaiban nagyon bátortalan 
volt,s fölötte félt attól, hogy valahol meg találja sérteni nyelvünk 
szellemét. Mondhatni, inkább volt újító elvben, mint gyakorlatban. 
De még azt a kevéske újítást is, a mit meg mert tenni, szükséges
nek találta jól megindokolni: «Ha a görögök újítást nem hoztak 
volna be — így szól — soha annyira nem vitték volna tudomá
nyukat, s az ékesszólásban el nem hiresedtek volna. Miért ne 
követhetnök hát mi is nyomdokukat s De újítanánk nyelvünkön?* 
Másutt meg: «A magyar nyelv szűk voltával, más nyelv segedelme 
nélkül, közönséges beszédünket is alig tudjuk folytatni s akara
tunkat egymás között magyarázni #. Inkább ezekre a nyilatkoza
tokra, mint tényleges újításokra kell tehát vonatkoztatni Kazinczy 
fentebb idézett sorait.

A mellett, hogy Báróczi «könnyű, mívelt tónusa, választékos 
tiszta, dallamos folyású nyelve* által előkészítette azt a nagy 
reformácziót, melyet Kazinczy nem hajtott akkora sikerrel végre, 
mint a mekkorával azt Báróczi megkezdte: a «Kassandra» fordí
tójának azt az érdemét sem szabad elmellőzni, hogy ő nagy mér
tékben járult hozzá a fordítás kellékeiről való fogalmak tisztázásá
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hoz. Sokkal műveltebb és tágabb látkörü ember volt Bessenyeinél, 
éfl sobsem követte ennek másodkézből való fordítási módszerét. 
A mely nyelvet nem értett, abból egyszerűen nem fordított. 
Mindig tisztában volt az eredetivel s azért sohasem volt arra 
szüksége, hogy azt hamisítsa. Fordítása majd mindenütt megfelel 
a  szigorú hűség követelményeinek, ámbár nem ragaszkodik soha
sem a betühez. Tudta, mennyire igaza van Lessingnek, a mikor a 
•Hamburgische Dramaturgié» ben így szól: «Allzu pünktliche 
Treue macht jede Uebersetzung steif, weil unmöglich alles, was 
in dér einen Sprache natürlich ist, es auch in dér anderen 
sein kann».

Báróczi sokkal kevesebbet írt Bessenyeinél, mindössze 
körülbelöl tíz kötetet. Első müve «Kassandrai> volt, Calprenéde hét
kötetes regénye, mely után Marmontel-nek nyelvünkre többször 
is lefordított «Erkölcsi meséi* és Dusch «Erkölcsi levelei* követ
keztek. E müveket a közönség sokkal nagyobb lelkesültséggel 
fogadta, mint («Pontyit» kivéve) Bessenyei összes irodalmi termé
keit. S irodalom-történeteink eddig mégsem igen méltatták érde
meit annak a Báróczinak, a ki stílusával megelőzte korát. Maga 
Toldy, a ki pedig a dicsérő szóval nem igen szokott fukarkodni, 
irodalomtörténetében Bessenyeivel két oldalon át foglalkozik, 
míg Báróczival rövid tizennégy sorban végez. Csak fordító volt, 
azt mondja róla.

VI. Bessenyei és Báróczi iskolája.
Azok közül, a kik Bessenyei, de kivált Báróczi példáján buz- 

dulva, műfordításokkal gyarapították irodalmunkat, első helyen 
olyan férfiút kell említenünk, a kit eddig nálunk vajmi kevés 
figyelemben részesítettek. Bessenyei Györgynek az öcscse ez, Besse
nyei Sándor, a ki szintén testőr volt, és későbben, mikor megvált a 
testőrcégtől, «cs. és kir. lovas kapitány# lett. Ennek mondja ma
gát véleményem szerint egyetlen munkájának, Milton-fordításá
nak J) czimlapján.Toldy alig említi nevét, s ha jól tudom, eddigelé 
csak Ballagi Aladár méltatta, föntebb idézett nagybecsű művében.

’) Elveszett Paradicsom, Milton által; fordította frantziából Besse
nyei Sándor, cs. és kir. lovas kapitány. Kassán, Ellinger János, cs. és kir. 
privil. Könyvnyomtatónál. 17‘J6.
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Csakhogy ő nagyon elveti a sulykot, midőn Bessenyei Sándor f o r 
dításáról kicsinylőleg nyilatkozva, azt kóltőietlennek m ondja* 
Nem bátyját közelítette meg Sándor, mint Ballagi mondja, h a n e m  
igenis megközelítette Báróczit; müvének majd minden l a p ja  
Báróczi nyelvének szabatos magyarosságát juttatja eszünkbe. 
E magyarosság nála annyiban tisztább, amennyiben sokkal sze ré 
nyebb volt, hogysem bármi újítást is megengedett volna m agának. 
«Semmi új magyar szót nem teremtettem — mondja a bevezetés
ben — sem pedig a franczia nyelv reguláihoz magamat n em  
szabtam, hanem csupán csak a magyar nyelv természetét vettem  
regulául; föczélom volt az, hogy meg ne fertőztessem vagy e rő l
tessem. Érzem is magamban, hogy ezen fordításomban született 
nyelvemnek nyakát nem szegtem. Ugyanazért ha a szó szerin t 
való fordítást keresed, a francziában a magyar Miltont meg n em  
találod; vagy ha megleled is, csak ott, a hol a két nyelv természete 
egymással nem ellenkezik.*

Mint ez idézet utolsó soraiból is látható, s mint különben a  
czimlapon is őszintén ki van mondva: Bessenyei nem az eredeti 
angolból fordította Miltont. Minthogy sehol rá nem akadhattam, 
melyik franczia fordítást használta: a fordítás hűségéről nem  
mondhatok ítéletet. Annyit az eredetivel való összehasonlításból 
megláthattam, hogy néhol a fordítás nagyon hű, másutt pedig 
kelleténél szabadabb, sőt van úgy is, hogy kivált a nehezebb 
helyeken 3—4 sor egyszerűen ki van hagyva. — Még csak arról az 
egyetlen újításáról akarok megemlékezni Bessenyeinknek, melyet 
a tulajdonnevekkel elkövetett. Nagy buzgalmában ugyanis ezeket 
is — lefordította. így születtek meg azután ilyenféle nevek: 
Galamb Kristóf, Angyal Mihály, mely hatósági engedély nélkül 
eszközölt névmagyarosítást Bessenyei uram Columbus Kristóf és 
Michel Angelo urakon vitte véghez.

Szintén a Báróczi befolyása alatt kezdette meg irodalmi 
működését báró Naláczi József, a ki a hetvenes évek elején testőr
ködött Bécsben, később pedig Zarándvármegyének lett a főispánja. 
Három könyve jelent meg: Jung éjjelei,1) Eufémia2) és A szeren*

*) Jung éjjelei avagy siralmai, melyet francziából fordított Báró Na
láczi József, Nemes Zaránd vármegyének főispánja. Nagy-Szeben, Hocli- 
meister 1801.

’J) Eufémia, vagy a vallás győzedelme. Szomorú darab D’Arn aud álla 
mely francziából fordíttatott. Pozsony. 1783.
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csétlen szerelmesek.1) Ezek közül kivált az első helyen említett 
mü érdemel figyelmet, melyet pedig Toldy nem is emlit; ezt 
Naláczi 1772-ben kezdte meg, de csak 1801-ben adta ki, miután 
ugyanannak a munkának fordítását már Féczeli közrebocsátotta. 
Naláczi sem az eredetiből fordított, hanem francziából. Ha már 
most tekintetbe veszszük, hogy a franczia nyelv is mennyire 
elnyújtva tudja csak visszaadni az angol költők erőteljes, tömör 
stílusát: könnyen elgondolhatni, mennyit vesztettek a o Young siral
mai* az által, hogy franczia lébe föleresztve kerültek magyar 
konyhába. Ennek az elnyujtásnak ime egy példája:

Most elérkezvén útjának közepére, a magas levegő-égben ül gyá
szos királyi székiben az éj ; mint egy méltóságát elfedezett és fényesség 
nélkül Uvő istenség kinyújtja ón-pálczáját az elaludt világra.*

(Night, sable goddéss, from her ebon Thróne 
In rayless mayesty now stretche9 forth 
Her leaden sceptre o’er a slumb’ring world.)

Ősi magyar kényelemmel, lomhán mozog Naláczi beszédje : 
sehol se vehetni észre azt a törekvést, hogy rövidebben mondja 
meg azt, a mit mondani*akar. Magyaros a fordítás, igaz; de há^ 
nagyon is «házizubbonyos*.

Az «Eufémia* czimiapján nincs ugyan kitéve Naláczi neve, 
de az «ajánlás* alá igtatott «B. N. .J.» betűk, nemkülömben annak 
említése, hogy • minekutána Comensnek fordítását elvégeztem 
volna,* kétségtelenné teszik, hogy itt is Naláczi munkájával van 
dolgunk. A fordító e műben ügyes verselőnek mutatja be magát; 
alexandrinjei mind hangzatosságra, mind magyarosságra nézve 
megállják hely őket.

«A szerencsétlen szerelmesek* már kevésbbé jól sikerült. 
Maga is mondja ennek a bevezetésében: «Az egész darab mind a 
szorongat ás, mind pedig a kihagyás miatt ékességéből és erejéből 
sokat elvesztett*. Különben erre a fordításra is ráillik, a mit a 
•Young éjjelei* átültetéséről mondtunk.

A testőr-irók közt harmadik helyen sepsi-zoltáni Czirjék 
Mihályt említem, az «Érzékeny levelek*a) «czifrabeszédü és hosz-

x) Arnaud: A szerencsétlen szerelmesek, avagy gróf Comens. Szomorú 
darab, Kolozsvár és Szeben. 1793.

a) Érzékeny levelek, melyeket francziából magyarra fordított Cziriék 
Mihály, magyar nemes testőrző. Bécs, Trattner, 1775.
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szubeszédü fordítóját* J). Az «Érzékeny levelek* czim alá a követ
kezők vannak foglalva: Heloisenek Abelardhoz és Abelardnak 
Heloisehez intézett levele, Colardeauból, Valliére herczegasszony- 
nak levele XIV. Lajoshoz Blin de Saintmore-ból, végre Barnavei 
levelei Truménhoz Dorat-ból. Czirjék sem ment attól a terjengő 
áradozástól, mely e kor iróit majd kivétel nélkül jellemzi; 8 ezért 
nem érthetek egyet Ballagival, aki szerint Czirjéket «magyaros 
szórendje, könnyen érthetősége és ritka élénksége kortársai fölé 
emeli.* Sőt ellenkezőleg, én azt hiszem, nagyon helyesen jelle
mezte őt Kazinczy, a mikor «czifrabeezédü»-nek mondta. Az ások  
szatmárvidéki táj szó, melylyel fordítása meg van rakva, igaz, hogy 
magyaros izüvé tette az «Érzékeny levelek »-et: de veszendőbe 
ment majd mindenütt az a finomság, az a csín, mely az eredeti 
franciát jellemzi. Abelard aligha irt volna olyan paprikás szalonna- 
izü levelet Heloisenek, mint a minőt Czirjék ád elénk, aki úgy 
fordította iróit, hogy azok az uj köntösben maguk is bajosan ismer
tek volna elmeszüleményeikre.

A testőr-iskola többi műfordítóiban is jobbára ugyanazokat 
a hibákat és ugyanazon előnyöket lehet megtalálni, mint Czirjék 

•Mihályban. Alsó-Őri Farkas Antal, a ki öt esztendeig testőrködött 
II. József uralkodása alatt, ^Erkölcsi iskola*2) czimmel adott ki 
egy história-gyűjteményt, melyet németből fordított. Abból, hogy 
a mü második kiadást is ért, azt lehet következtetni, hogy a folyé
kony előadásu históriák az akkori közönségnek kedves olvasmá
nyai lehettek.

Kis-harsányi Harsányi Sámuel, épugy mint az előbbi, szintén 
csak egy munkával szaporította fordítási irodalmunkat. D’Arnaud 
érzékeny szerelmes történeteiből ültetett át nyelvünkre hármat: 
az#AdelsonésSalvini*, «Lucia*, és «Melani és Fanni* czimüeket.8) 
Már Harsányinál nem sokat kell böngészgetnünk, ha idegenszerű
séget akarunk találni; stílusa a sok egymásra halmozott hosszú

*) Kazinczy nevezi így az «Utazások*-bán.
*) Erkölcsi iskola, azaz 24 nyájas históriák, melyek e világnak csalárd

ságait . . .  mutatják. Irattatott két részben, német nyelven ; ez haza fiainak
kedvekért fordította magyarra alsó-őri Farkas Antal, a kassai districtusnak
provinciális commissariusa. Kassa. 1790.

8) Érzékeny mesék d’Arnaud által, fordította francziából Harsányi Sá
muel, magyar nemes testörző. Sopron 1794.
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szó miatt rendkívül döczögős, fordítása hűség tekintetében még a 
legcsekélyebb követeléseknek sem felel meg.

Harsányinál sokkal ügyesebben fordított kis-rhédei Rhédei 
L ajos, a ki egy Mária Teréziáért Bécsben elmondott im á t*) 
magyarított. A kis, harmincz lapra terjedő füzethez hozzá nem 
juthattam, s igy csak azt idézem, amit Ballagi mond róla: «Nagy 
gonddal, a kifejezésekre, mondat-alkotásra való nagy ügyességgel 
van készítve e mű s mint ilyen, grammatikátlan korban igazán 
ritkaságnak tekinthető*.

Baranyi László «Mulatságos beszélyeit*2) hagytam legutol
jára. Ez a fordítás jobb ugyan Baranyi László elismert silányságu 
eredeti munkáinál, de azért izlésteleüség tekintetében a szerző itt 
is kitett magáért. Baranyival zárom sorát a testőr-fordítóknak, a 
kik valamennyien a franciás iskola tagjai voltak. Ez iskola többi 
híveiről a következőkben lesz szó.

R adó a .

Finn népdal.3)

Több könyűm van, több keservem,
Mint kavics a víz mederben,
Mint göröngy a patak mentén,
Hangafű a homokmezőn ;
Tüske nincs több tíz nton sem,
Puszta földön nincs több porszem 1

Olyan ló sincs hajh! semerre —
Paraszt még^öl nem nevelte,
Nincs nemesnek nagy udvarán,
Nincs a legjobb plébánián,
Nincs az egész vármegyében —
Mely elbírná szenvedésem!
Búmat messze elhordozná,
Elhordozná — meg se hozná! R. A.

J) Mária Terézia római császárné, magyarok és csehek királynéja bete- 
geekedése alkalmatosságával a svétziai királyi követség kápolnájában szent- 
András havának 29. napján 1870. németül elmondott beszéd és imádság, me
lyet kisrhédei Rhólei Lajos hadnagy és magyar nemes testőrző magyarra 
fordított. Pozsony Landerer 1781.

*) Mulatságos beszélyek, melyeket németből magyarra fordított Bara
nyai László.

*) Eanteletar, I. 53. Enemp’ on minulla huolta.
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AZ ALLITEBATIÓ SZEREPE A LATIN KÖLTÉSZETBEN.

Nem rég e folyóiratban *) Krajcsovics úr a középkori magyar 
költői maradványok verseléséről értekezvén, vizsgálat alá vette az 
azokban található alliteratiókat is. Czikkének bevezetésében az 
eredményt előlegezve igy szól: «Nálunk sem zárható ki végkép a 
feltevés, hogy a legrégibb korban, melyből emlékeink — sajnos — 
nincsenek, nagyobb és határozottabb szerepe lehetett a hangbeli 
rythmus e tényezőjének; fenmaradt költői emlékeinkben azonban 
már csak helylyel-közzel fordul elő mint diszítő jelenség a kiválóbb 
gondolatok előadásában, miáltal alkalmazásában az ornamentalis 
szép jellegét nyeri. Ily ékítményi jelenségül nézve az egyes ese
teket, elég dús és változatos alliteratiókat találunk.* Ugyanezt a 
gondolatot, talán egy árnyalattal még óvatosabban kifejezte már 
Arany János,2) de azért mégis Krajcsovics részletes kimutatása 
alighanem a legtöbb olvasó előtt az újság színével bírt, sőt, mint 
tudom, nem egy olvasóban határozott kételkedéssel találkozott.

Az eldöntetlenség majdnem ugyanazon stádiumában áll e 
kérdés a latin költészetre nézve, és meg-megújuló vita tárgyát 
képezi, vájjon a latin költők használták-e öntudatosan, és mily 
mértékben használták az alliteratiót.

Újabb időben Plautusra nézve Lorcnz szólt a Miles gloriosus 
kiadásának8) előszavában behatóbban az alliteratió, assonantia és 
rím külömböző nemeinek használatáról és azt mondja, hogy e 
hangjátékok az egész darabon végig vonuló jelenségekként tűnnek 
fel. Sokkal többet állít Klotz Richard,4) ki kutatásában egyelőre a 
Miles glorio8U8 első felvonására szorítkozván, abban azt a törvényt 
akarja felfedezni, hogy minden vers vagy önállóan, vagy a reá 
következő verssel együtt alliteratiót mutat. Klotznak ez állításából 
polémia keletkezett közte és Lorenz közt,5) mely eléggé mutatja, 
mily kevéssé vannak még tisztázva e kérdésben a vélemények.

*) Philol. Közi. VJ. (1882), 705. sk.
8) Arany, Prózai Dolg. 16.1.
*) Ausgewáhlte Komoedien des T. M. Plautus. III. B. 61. sk.
*) Zűr Alliteration und Symmetrie bei T. M. Plautus. Zittau 1876.
6) Philol. Anzeiger. VIII, 292. sk. és IX, 278. sk. Prograram des Johan-

neum in Z itta a. 1877.
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Vergilius Aeneisét az ailiteratióra nézve Kviéala tette beható 
vizsgálat tárgyává.1) Ő a szerinte itt előforduló alliteratiókat a 
következő kategóriák szerint rendezi: 1. Olyanok, hol a vers első 
és utolsó szava alliterál, pl. Discite iustitiam moniti et non tem- 
mere divos. Ilyent az Aeneisben 376-ot talál, mi az összes versek 
3’9%-át teszi. 2. Olyanok, hol egy versben két szópár alliterál, úgy 
hogy azok keresztbe vannak téve (abab), pl. Cunctus ob Italiam 
terrarum clauditúr orbis. Ilyent 442-t, vagyis 4*5%-ot talál.
3. Olyanok, hol két alliteráló szópár egymás után következik (adbb), 
pl. Séd si tantus amor casus cognoscere nostros. Ilyent 425-öt, 
vagyis közel 4*3°/o-ot talál. 4. Olyanok, hol egy alliteráló szópár 
egy másikat közbe fog (abba) pl. Miscere et fantas audetis tollere 
7noles. Ilyent 399-et, vagyis több mint 4°/o-ot talál. Továbbá ösz- 
szeszedi azon verseket, melyekben syntaktikailag összefüggő, vagy 
egymással valamely párhuzamban álló szók alliterálnak, ezek 
3°/o-ot, amazok 3*7°/o-ot tesznek. Gyakoriak azon versek, melyek
ben a két utolsó szó alliterál; ezeket a különféle rythmus szerint 
ismét több alosztályba sorolván, azt találja, hogy azok az összes 
verseknek közel 7*5°/o-át teszik.

Végre valamennyi, bármily módon feltűnő alliteratiót egybe 
állítja és azon meglepő eredményre jut, hogy az Aeneis 9896 verse 
közül 7178 vers, vagyis 72Va°/o alliteráló. E számból Kviéala enged 
ugyan valamicskét, elismervén, hogy egyik-másik alliteratió puszta 
véletlenség lehet, de fentartja, hogy az összes versek legalább 
®/s részében valóságos, szándékolt alliteratió van.

Meglepő ez az eredmény, mert majdnem megfoghatatlan, 
hogy egy állítólag oly sűrűén előforduló jelenség oly költeményben, 
mely hosszú évszázadokon át a legbehatóbb kutatások tárgya volt, 
oly kevés figyelemre talált. Egészen el nem kerülte ugyan már a 
régi magyarázók figyelmét sem, mert Servius az Aen. III, 183. e 
szavaihoz casus Cassandra canebat megjegyzi: Haec compositio 
iám vitiosa est, quse maioribus piacúit, ut Anchisen agnovit amicum 
(III, 82), et sale saxa sonabant (V, 866). Ebből kiviláglik, hogy 
Servius tudta, miszerint a régibb latinságban az alliteratiót kedvel
ték, míg azt az ő korában kakophoniának, vagy legalább mester
kéltségnek érezték. De mégis a régi theoretikusok oly kevés

1) Neue Beitráge zűr Erklárung dér Aeneis von Kviőala (Prag, 1881). 
293—447.1.
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fontosságot tulajdonítottak e jelenségnek, hogy még csak határozott 
möszavok sem volt arra. Mert a napr^-fiau;, nápiaov és rcocpovojjigioía 
oly szóalakzatok, melyekkel alliterátió, assonantia vagy rím össze 
van ugyan kötve, de ezek mégis nem tisztán hangzásbeli jelen
ségekként jönnek tekintetbe, hanem csak a mennyiben a hasonló 
hangzással valami értelmi elmésség, szójáték van összekötve.

Hogy a rómaiaknak arra a hangegyezésre, melyet mi allite- 
ratiónak nevezünk, nem volt szavuk, azt talán abból lehetne 
kimagyarázni, hogy ök egész theoriájukat egyszerűen a görögöktől 
áttvették, kiknél az alliteratió nem volt oly jelentős tényező,*) 
valamint abból, hogy a régieknél általában a művészet theoriája 
messze elmaradt a praxis magas fejlettségétől.

Magát az alliteratió szót először használta Jovianus Pont a- 
nu8*) (1481-ben megjelent Actius czímü dialógusában), ki e jelen
séget Vergiliusra vonatkozólag elég bőven tárgyalta és azt így 
határozza meg: Fit itaque in versu, quotiens dictiones continuatae 
vei binae vol ternae ab iisdem primis comonantibus, mutatis ali- 
quando vocalibus, aut ab iisdem incipiunt syllabis aut ab iisdem 
primis vocalibus. Azonban Fontanus figyelmeztetése meglehetősen 
feledésbe ment, míg e század első felében Naeke tette ismét a 
római költészetben, nevezetesen Plautusnál előforduló alliteratiót 
bővebb tanulmány tárgyává.8)

Azonban Naeke ezen jeles dolgozata sem keltett valami 
általánosabb hatást. Találkoztak ugyan egyesek, kik nyomába 
léptek, pl. Cadenbach, De alliteratione apud Horatium usu (Essen, 
1837), Schlüter, Veterum Latinorum alliteratió cum nostratium 
alliteratione comparata (Monast. 1840). De ezek az elszórt vizs
gálódások nem keltettek nagyobb figyelmet, úgy hogy a latin

*) Hogy azonban a görög nyelv és a görög költészet az alliteratiót 
mint alkalmi díszt szintén ismerte és nem épen ritkán alkalmazta, arra 
könnyen lehet elég példát találni. Homerosnál előforduló számos ily pél
dára figyelmeztetett BeJcker, Hóm. Blatter, 195. 1. Vele szemben ugyan 
Lehr8 (de Arist.‘stud. Hóm.) azt tartja, hogy azon véleményt, mintha ilyen 
összecsengéseket az ember csak észre is venne, ki kell irtani. A görög köl- 
tészetben előforduló alliteratióról tudtommal irtak még Holeapfel, Ueber 
den Gleichklang bei Homer, Berlin, 1856., és Franciscus Jacobi, De usu 
alliterationis apud Sophoclem. Gottingae, 1872.

*) L. Gerber, Die Spraclie als Kunst, II, 163.
8) Rliein. Mus. f. Phil. III. (1829), 324. sk.
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költészet oly kitűnő ismerője mint Lachmann Károly, azt hirdet
hette, hogy az alliteratió a latin költészetben egy minimumra 
szorítkozik.*)

így történt, hogy egyesek mindig újra meg újra felfedezni 
vélték az alliteratiót a latin költészetben, és mindig meglepett és 
kételkedő publikumra találtak. így járt pl. Máhly, ki az allitera- 
tióról szóló értekezésében a) ezeket meséli: Was die neuere Gram- 
matik — vorzugsweise dér germanichen Sprachen — mit einer 
dem Alterthum fremden Bezeichnung Alliteration nennt, hatte 
schon seit lángerer Zeit meine Aufmerksamkeit hingelenkt auf die 
beiden klassichen Sprachen; da, als ich mit wachsender Befriedi- 
gung gesammelt, mit wachsender Ueberzeugung meine Notizen 
und Sammluugen geordnet hatte, bekam ich zufállig Kenntniss 
und Einsicht von dér Abhandlung Naeke* s im rhein. Museum 1829. 
de alliteratione sermonis latini. Dass hie und da gelegentlich auch 
schon von dieser eigenthümlichen Erscheinung die Rede gewesen 
war, wusste ich wohl, aber dass sie in diesem Umfange, ex offi'cio, 
auf classischem Boden behandelt, ja auch nur bemerkt worden 
war, war mir neu u. s. w.

így járt Kviéala is, ki, miután elmondta, hogyan lett figyel
messé az alliteratióra és hogyan járt azután utána a latin költők
nél, igy folytatja: «Hiebei muss ich mm offen von mir dasselbe 
bekennen, was auch Mábly gesteht. Auch ich wusste, dass die 
Alliteration dér röm. Dichter hie und da gelegentlich erwáhnt wird, 
ebenso glaubte ich aber aus dér verháltnissmássig geringen 
Beachtung, welche von Seiten dér Erklárer und Kritiker diesem 
Gegenstande zu Theil ward, schliessen zu dürfen, dass bisher 
niemand auf die überaus grosse Tragweite und auf den ausgedehn- 
ten Gebrauch dér Alliteration in dér röm. Poesie aufmerksam 
geworden war. Zufállig erhielt ich nach dér Veröffentlichung 
meiner Yergilstudien (1878) Kentniss von dér interessanten und 
lehrreichen Abhandlung Máhly’s und durch diese wieder von dér 
inhaltreichen und beachtenswerthen Abhandlung Naeke’s.*

A vizsgálódás e szórványossága folytán e kérdés, bár mindig 
újra felvetették, nem tárgyaltatott oly kimerítően, hogy biztos, álta
lánosan elfogadható eredményekre leLetett volna jutni, és míg

*) Ersch u. Grubers Encyclopaedie, s. v. alliteratió.
*) Neaes Schweiz. Muzeum, 1804. 207. sk. 11.

Philologiai KözIÖDy. VII. 5.
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némelyek a felfedező örömével és szokott sanguinismusával köny- 
nyen túlságba estek, mások mindent tagadó skepticismussal fogad
ták ez állítólagos felfedezéseket.

Pedig a latin költészet helyes méltatása érdekében érdemes 
volna e kérdéssel tisztába jönni, s így nem lesz talán fölösleges az 
a kísérlet, hogy e jelenséget egész terjedelmében vizsgálván, meg
állapítani törekedjünk azon szerepet, mely az alliteratiónak a latin 
költészet különféle korszakaiban jutott.

A legfőbb nehézség, mely e kérdésben a megegyezésnek útját 
állja, az a körülmény, hogy bajos megvonni a határt egyrészt a  
szándékolt és érezhető, másrészt a véletlen, az ilyeneket nem épen 
leső fülnek fel sem ötlő alliteratió közt. Mig az egyik valamely 
versben a hangzók kellemes és jelentős összecsengését hallja, a  
másik azt állítja, hogy ő ebből nem vesz észre semmit, sőt ha észre 
venné, az ízetlen mesterkéltség csak rontana minden költői hatást. 
Hol van ilyenkor a biró, kinek tekintélyének mindketten meghó
dolnának ? A régi tbeoretiku8ok, mint már említettem, kevés fel
világosítást adnak e kérdésben. Minthogy pedig nem arról van szó 
hogy mit veszünk észre, és mit élvezünk mi, jobbára csak szemünk
kel olvasó modernek, hanem milyen dispositiója lehetett e tekin
tetben az antik olvasónak és hallgatónak, utána kell járnunk, 
vájjon nem találunk-e a latin nyelvben némi útmutatást arra 
nézve, hogy a latinok általában kedvelték és keresték-e a hangzók 
ezen összecsendülését vagy sem.

A legtöbb nyelvben találunk több-kevesebb szólamot, mely 
világosan azon szempontból van szerkesztve, hogy alliteratió, vagy 
rím, vagy assonantia által hatásban nyerjen. A magyar nyelv is 
meglehetős bőségében van az ilyeneknek. Alliteráló szólamok pl. 
tetőtől talpig, tenyeres talpas, kénye kedve, se füle se farka, se híre se 
hamva, se pénz se posztó, szeme szája eláll, fűnek fának elmondanit 
szerte széjjel, hanyatt homlok, kénytelen kelletlen, kivilágos kiviradtig, 
búbánat, bűvösbájos, mézes mázos, szemen szedeti, fúrni faragni, 
csűrni csavarni; vagy az ilyen szópárok: libeg-lobog, hímezni- 
hámozni, hébe-hóba, hercze-hurcza, dinőm-dánom, girbe-görbe vagy a 
figura etymologica egy nemét képező ily kifejezések: únos-úntalan, 
véges-végtelen, telides-teli, folyton folyvást, reges-régen, körös-körül, 
stb. Találhatók, bár úgy látszik gyérebben, rímelő szópárók is pl. 
dúl fid, szánom bánom, ámul bámul, szőröstül bőröstül, stb. Igen 
gazdag az ilyenekben a német nyelv, pl. Stock und Stein, H of und
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Ham, Feuer und Flamme, Bausch und Bogén, Gift und Gallé, mit 
Mann und Maus, bei Nacht und Nebel, windeliveich, lickterloh, stb. 
!Ép oly gyakoriak .a rímelők, pl. Saus und Braus, Sang und Klang, 
Handel und Wandel, iveit und breit, schlecht und recht, stb. A román 
nyelvek gyérebben mutatják-e jelenséget, de gyakrabban mégis az 
alliteratiót mint a rímet, pl. a francziában: craindre ni dieu ni 
diable, ni sel ni sauce, il ne remue ni pied ni patté, bel et bon, 
au88itöt pri8 au88itót pendu, sauver la chevre et le chou (azaz több
nyire tisztán népies szólásmódokban); vagy rímelők: nifeu  ni lieu, 
ríavoir ni fői ni lói, á fúr et a mesure, ni vu ni connu, écu changé 
écu mang'e.

A régi latin nyelv a rím iránt kevés érzékkel bírt, annál 
számosabbak az alliteráló szólamok. Wölfflin e tárgyról, szóló 
értekezéséhez több mint ezret állított össze,*) pedig ő csak egy
forma beszédrészektől, tehát coordinált mondattagokból álló szó- 
párokat vett fel jegyzékébe, s ennélfogva nemcsak a figura ety- 
mologica alá tartozó szólamokat nem vette fel, hanem az efféléket 
sem mint vagi vetíti, viva voce, tamquam caballus in clivo, ad restem 
rés redit, bár sok ilyen kifejezésben az alliteratió szándékossága 
nem vonható kétségbe. Fölveszi tehát csak az ilyeneket, mint pl. 
maria et montes polliceri, oleum et operám perdidi, vivus et videns, 
longe lateque, oro et obsecro etc.

Kérdésünkre szorosan nem tartozik, de a magyarral való össze
hasonlítás szempontjából nem is érdektelen Wölfflin ebbeli vizs
gálódásainak néhány eredménye. így kimutatja, hogy az alliteráló 
szópárok összeköttetésének legrégibb módja az asyndeton volt, 
mint azt a magyarban mai nap is kizárólag alkalmazva látjuk (pl. 
fűnek fának, szeme szája stb.). Ilyen asyndetikus párok pl. forte 
fortuna; fidi fiducise causa (a keresztény időszámítás kezdetéről
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J) Die alliterirenden Verbindungen dér lat. Sprache von E. Wölfflin. 
Sitzungsber. d. k. bayer. Akademie dér Wissenscliaften, philos.-philol.-histor. 
Classe. 1881. Bd. II. H. 1. — Természetes, hogy egyes kifejezéseknél kétel
kedni lehet, vájjon azok valóban szólamok értékével birnak-e, vagy csak egé
szen individuális összeköttetések. Másrészt azonban W. maga sem igényel 
összeállításának absolut teljességet, és valóban magam is, a nélkül, hogy épen 
ntána jártam volna, hamarjában kijegyeztem e Wölfflinnél elő nem forduló 
alliteratiókat, melyek nekem legalább szólamoknak látszanak : facéré etfungi, 
Lucr. I, 443. increpat incileique, Lucr. III. 961. cum pipere et palmis, 
Pers. VI, 39.

34::
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való adásvevési szerződésben, melyben a jogásznyelv megőrizte a  
régi formulát); loca lautia (az idegen követeknek államköltségen 
adott lakás és ellátás); purus putus (a Karthagóval kötött béke 
pontozataiban, valamint Plautus és Enniusnál); fórt is fidelis, 
laetus lubens; semel saepius; sex septem; vinctus verberatus (a 
XII. tábla törvényében)\ fusus fugatus ; oro obsecro; vive vale, etc. 
A klaszikus próza az ilyen szópárokat már kötőszóval kötötte össze, 
de a hármas csoportokban megmaradt az asyndeton, pl. veni vidi 
vici ; dare donare dicare ; fero fame frigore ; siccus sanus sobrius.

Gyakoriak a neque-neque-ve 1 kapcsolt párok, minőket a ma
gyarban is aránylag bőven találunk (pl. se füle se farka, se híre 
se hamva, se pénz se posztó).

A mi az alliteráló szók egymásutánját illeti, tekintetbe jön a 
végszótagok mennyisége, a tőszótagok magánhangzóinak hang
lejtése, a szók aránylagos hosszúsága és azon viszony, melyben a 
szók fogalmilag állanak. És pedig a súlyosabb végzettel biró szók 
inkább második helyen állanak, pl.fundere et futáré, úgy szintén 
a tőszótagban álló nyíltabb a inkább második helyen áll, pl. longe 
lateque, ferro flammaque, bár néha a megfordított rendet is találjuk. 
Ép úgy találjuk a magyarban azt a következetesen keresztül vitt 
törvényt, hogy a magashangú szó megelőzi a mélyhangút (fűnek 
fának, füle farka, mézes mázos, stb.).*)

Az alliteráló szólamok ezen nagy bősége, melyről Wölfflin 
összeállítása meggyőz minket, eléggé bizonyítja, hogy a római 
ember füle különös kedvét lelte a hangok ezen összecsendülésében, 
és hogy e szerint a nyelvben magában meg volt adva annak a 
lehetősége, hogy ezt az összecsendülést a kötött beszéd egyik 
eleméül felhasználják. Kérdés már most, vájjon a tények eléggé 
bizonyítják-e, hogy ezt a lehetőséget valóban fel is használták, és 
ha igen, mi módon használták fel.

Véleményen szerint a latin költészetben alkalmazott allite
ratió helyes méltatásának némileg útját állta az a körülmény, hogy 
azok, a kik avval eddig behatóbban foglalkoztak, mintegy prae- 
occupálva voltak a germán alliteratió által és ehhez hasonló func-

*) Ezért mondja a magyar éjjel-nappal nem nappal-éjjel, és mondta 
volna mindig még akkor is, ha a régi magyarok nem számították volna a na
pot estétől estéig, mit újabban megint Vámbéry (A magy. eredete, 282. 1.) a 
szórendből is akar következtetni.
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tiót kerestek a latin költészetben is. Pedig ha az alliteratiónak 
különféle nemzeteknél található használatát vizsgáljuk, azt talál
juk, hogy az különféle functiókát végezhet. Felhasználható az 
ugyanis 1. a rythmikus sorok Összefüzésére,2. a főfogalmak, s így a 
hangsúlyos mértékben egyszersmind az ütemek kiemelésére, 3. a ryth- 
mustól eltekintve pusztán a hangzatosság (euphonia) érdekében,
4. hangfestésre. Lássuk sorban az alliteratió e különféle nemeit.

ügy mint már a prózai nyelvben az említett alliteráló szó
párokban a kezdő hangzók összecsengése a tagok szoros össze
tartozását mintegy symbolice jelöli, úgy jelölheti az alliteratió a 
versben az abban foglalt rythmikus soroknak szorosan egymáshoz 
tartozását, úgy hogy az alliteratiónak hasonló feladata van, mint 
a  modem költészetben a rímnek. Ilyen alliteratiót mutat különö
sen a régi germán költészet, hol az szabályszerűen van alkalmazva 
olyformán, hogy két-két szomszédos rythmikus sorban két vagy 
három szó ugyanazon mássalhangzóval kezdődik. Álljon itt például 
néhány sor a Hildebrandliedból:

Zíadubrant gimálta | í/iltibrantes sunu 
mit gérű scal mán | géb& infáhan 
őrt widar orte | du bist dir, altér Hűn, *) 
nmmet s;mhér; | s^enis mih
met dinem wwortun, wuili mih | dínű spérü uuérpan

Hasonlók a Pannónia megvételéről szóló énekben a következő 
versek;

Kelen földén | a Danán el&Wének,
Az Cseken ők | elkenek,
Az Tetemben | elfelitének,
Éráén B okát | ők  é r te n e k ,

Százhatomnál | megs*állának. —
Földedet attad |/<?jér lován 
És ./ívedet | aranyos féken.

Uyforma alliteratiót véltek feltalálhatni a latin nemzeti ver
selés ránk maradt gyér töredékeiben és az iguviumi táblákon szá
munkra megőrzött umber imákban is. Ez utóbbiakban már Grote- 
fend *) alliteráló saturniusokat akart kimutatni, és az alliteratió 
valóban eléggé szembeszökő, pl. ebben az imában:

l) 1. Pauly Real-Encycl. IV. 95. sk.
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Serfe Martié
Prestota Qerűa | Qerfer Martier 
Turaa Qerfia | Qerfer Martier 
totam Tarsinatem | trifom Tarsinatem 
Tuscom Naharcom | Jabuscom nome 
totar Tarsinater | trifor Tarsinater 
Tuscer Naharcer | Jabascer nomner 
nerf 9Íhitu | an-9Íhitu 
Jovie hostatu | an-hostatu. 
tureitu tremitu | sonitu savitu 
ninctu nepitu | hcmdu holta 
preplohata | previ^ata.

W e stp h a la régibb latin költészetben, különösen Plautusnál 
észrevehető alliteratióról szólván, hasonló módon nyilatkozik a 
latin, mint Arany a*magyar költészetről: «Man kann sich non des 
Gedankens nicht entschlagen, dass in einer früheren, dér plau- 
tinischen Zeit vorausgehenden Periode die Alliteration noch wirk- 
samer in dér lateinischen Poesie gewesen sein muss; seben wir 
sie doch im weiteren Fortschritt dér Jahrhunderte, je mehr die 
Form dér Poesie eine völlig griechische wird, immer mehr und 
mehr ersterben.* És odább: «Es hált schwer, den Gedanken ab- 
zuweisen, dass die italischen Yólker ursprünglich nicht bloss die 
Alliteration, sondern auch die Art, das sprachliche Rythmizomenon 
ohne Rücksicht auf die Silbenlánge und Silbenkürze nach dér 
Norm des Wortaccentes zu verwenden, mit den altén Germanen 
gemeinsam hatten.»

Teuffel8) is, a saturniust jellemezvén, így szól: «Die lockere 
Fügung (des Saturniers) wird gekráftigt durch das Bánd dér 
Alliteration.»

De a saturniusokban található alliteratió mégis lényegesen 
más mint a germán alliteratió. Mindenek előtt koránt sincs minden 
saturniusban alliteratió, a hol pedig van, ott az nincs következe
tesen a két versfélre felosztva. Itt-ott találunk ugyan, különösen 
az irodalmi korszakból, ilyen satumiusokat is, pl.

Uram mihi Camina | insece rereutum. (Liv. Andr.)
Fato Metelli Romai |/iunt consules,

Griech. Metrik. II. 36. sk.
*) Röm. Lit.-Gesch. 77.1.
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Postquam aves aspexit | in templo Jncbisa 
Per íiivas edicit | praeíiicit caetus.
Deum regis fratrem | Neptunum regnatorem.
Manusque aueum ad cselum | sustulit suas rex.

(N®VÍUS, B. P.)

De sokkal közönségesebb, hogy az alliteratió a saturniusnak 
csak egyik felére terjed. így pl. a következő, Herculesnek szóló 
áldozati imában: l)

Quod re sua difeidens | aapere afleicta 
Parens timens heic vovit | voto hoc soluto 
Decnma facta poloucta | leibereis lubentes 
Donu danunt Hercolei | maxume mereto 
Semol te orant se voti | crebro condemnes.

Hasonlót látunk a fent idézett umber imában, valamint a Catonál 
(de re rust. 141.) megőrzött régi latin carmenben, hol alliteratió 
nélküli sorok közben, ilyen sorokat találunk:

. Ut fruges frumenta | vineta virgnltaque 
Grandire dueneque | evenire siris,
Paetores pecuaque | salva servassis;
Duisque duonam salutem | valetudinemque etc.

Ha tehát e versekben egyáltalában az alliteratiót a rythmussal 
összefüggésbe lehet hozni, legfőbb azt lehet mondani, hogy egy- 
egy rythmikus sornak ad szorosabb egységet, nem pedig hogy 
úgy, mint a germán allitteratió, két-két rythmikus sort összefűz.

(Vége következik.)
P irchala I m re .
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Martialis IV. 74.

Nem látod, CaBsar, mi vitézül küzdnek az őzek,
S ily félénk vadban mennyi harag lakozik ?
Kisded homlokaikkal akarják ölni meg egymást.
Óh könyörülj rajtok. Küld a kutyákat oda!

Ifj. B em enti E d e .

x) 1. Mommsen, Corp. Inscr. Lat. 1175. p. 240.
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A HILDEBRANDDAL.

I.
Hallottam mesélni ...............
Hogy egymást betten küzdeni kihívták, 
Hildebrand és Hadabrand két sereg között.
Apa is fiú is felölték fegyveröket,

5 Harczi mezben készen kézbe vették kardjukat,
A hősök méneken viadalra, menének.
Harczias Hildebrand, bölcsebb és büszkébb 
Kettejök között, kérdeni kezdé,
Kevés szóval tőle, kicsoda volna

10 Nemzője a népben ...............
............... «vagy mely törzsből legyél.
Nevezz nekem egyet tudom én a többit,
Gyermek, minden népet ismerek a földön*. 
Hildebrand szülöttje, Hadubrand, így szóla: 

i6 «Harczosaink ígyen hirdeték énnékem,
Öregek és okosak, kik rég oda vannak,
Hogy apám Hildebrand, az én nevem Hadubrand.

*
Elbujdosott keletre bősz Otakert1) kerülve,
Dicső Detrével és sok drága néppel, 

ao Házában hagyva elhagyatottan
Hti feleségét, gyámoltalan gyermekét,
Szűkén szegényeket; kelet felé indúlt.
De azóta Detre ismét elveszté 
Haláltól apámat. Kevés volt a híve,

95 Otakert ő mindig gyűlölte mélyen,

x) A gót monda kerete: Dietrich elüzetése nagybátyja, Ermanrich által, 
menekülése Etzel hún király udvarához és visszatérése birodalmába. Ellenfele 
a mondában Sibich, Ermanrich bizalmas embere, ki a hatalmas királyt Diet
rich ellenévé teszi. Otaker (Odoacer) csak akkor lépett a mondában Sibich he
lyébe, midőn a hagyomány a monda Berni Detréjét a történeti Nagy Theode- 
richchel lehetőleg kiegyeztetni, ill. összhangzásba hozni törekedett. A Vilkina- 
saga-hskn (1. alább) még Sibich szerepel, a Chronicon Quedlinburgense (1025 
előtt) és a Chronicon Urspergense (1126 előtt) feljegyzéseiben már Odoacer 
a gót király ellenfele.
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De dicső Detre legjobban szereté.
Mindig népe élén csak küzdelmet kívánt;
Viaskodó vitézek, jól ismerték őtet;
Nem igen hiszem, hogy még földön élne.»

*

só «Fenn a magasban Mindenható tudja,
Hogy ily közel rokon vitézzel még soha
Harczot nem harczoltál ...............»

*
Karjáról most kösöntyűt, aranyból készültet,
Levett, mit adott kegyesen a király, 

és Hunoknak n ra : *) «Im, kegyem jeléül*.
Hildebrand szülöttje, Hadubrand, így szóla: 
fÉles aczéllal kell ajándékot fogadni,
Vassal vasra. Túlokos vagy, vén hún!
Nagyon is csalfa! csalogatsz engem 

40 Szép szóval, de tőrrel szeretnél megölni.
Megőszültél, öreg, csellel folyton csalva.
Hajós népek mondták nékem 
A vendel taván2) túl, hogy harcz elragadta:
Halva Hildebrand, Heribrand szülöttje.»

«  Hildebrand szóla, Heribrand szülöttje:
•Látom fényes fegyveredről,
Hogy otthon vagyon jó urad tenéked,
A ki országából ki nem űzött soha.

*

Jaj nekem, világ ura, vészes végzet áll be.
50 Hatvan nyáron én és télen8) haladtam,

Hogy mindig tettek nyillövő népbe,
S egy várnál sem ért vészes halál engem:

A HILDEBRANDDAL. 521

*) A húnok királya kétségtelenül Attila, bár neve nincsen meg a szöveg
ben. Az arany kösöntyükhöz v. ö. a Walthariusb&n említett armilhie pcvrvno-
nicaekét, melyeket a hős Attilának kincstárából elvisz.

*) A vendeltó a középtenger, a mi bizonyltja, hogy dalunk korában a
hagyomány már Olaszországhoz kapcsolta a Dietrich-mondát.

8) Ez a hatvan nyár és tél valószinüleg a. m. harmincz esztendő. Az 
angolszász <'s a skandináv hagyomány szerint is harmincz esztendeig bolyon
gott Dietrich országán kívül. Ha a szöveget hatvan évre értenők, Hadubrand 
is aggastyán volna, Hildebrand meg épen roppant öreg.
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S most saját magzatom rám méri kardját,
Lesújt fegyverével vagy én leszek halála!

66 lm könnyen teheted, ha telik az erőből,
Hogy, ily kevély férfin fegyverzetet nyerj,
Prédához is juss, ha jogod van hozzá.
Az legyen a leggyávább kelet *) leventéi közt,
Ki megtagadja a harczot, melyet annyira óhajtasz,

60 A páros viadalmat. Hadd döntse el a harcz,
Melyikünk birja ma egyedül a prédát,
Kié legyen kettőnk közt e két pánczél*. —
Kezdték aztán kelevészszel a kettős viadalt,
Hangos harczi zajjal, mig vértbe akadt a vas.

66 Aztán össze értek, kongtak kőfejszéik,
Hatalmasan verték fehér pajzsaikat,
Mig hársdárdáik hitványakká nem lettek,
Fegyveröktől felemésztve ...............

A Hildebranddal a német költészet legrégibb emléke: alakjánál, 
tárgyánál, régiségénél fogva egyaránt fontos és érdekes emléke a közép
kori irodalomnak, a modern népek költészetének egyik legelső marad
ványa, mely főleg az eposz történetének helyes megértésére is nagy je
lentőséggel bír.

A költemény fönmaradt egy YHI—IX. századi hártyakéziratban 
(Liber sapientiae), mely jelenleg Casselban van, de valószinűleg Fuldából 
származik. E kéziratnak első és utolsó lapjaira (la és 76b) irta két 
különböző, de egykorú kéz a költeményt, rendetlen pontozással, a ver
sek megjelölése nélkül, próza gyanánt. Prózának nézte is és nyomatta 
le első kiadója Eckhard, Commentarii de rebus Franciae orientalü, Wirce- 
burgi 1729 , I. 864— 902: Fragmentum fabuláé romanticae, saxonica dialecto 
seculo VIII comcriptae, ex codice Casselano czímmel. A verset, az allite- 
ratio alapján, felismerték és kimutatták a Grimm testvérek: Die beiden 
áltesten Gedichte in deutscher Sprache, Cassel 1812. E kiadással kezdődik a 
fontos emlék tudományos tárgyalása, melynek alapját Lachmann Károly 
vetette meg : Vber das Hildebrandslied, Berlin 1833 (Kleine Schriften, I.). 
Legjobb kiadása MüllenhoflF és Scherer, Denkmaler deutscher Poesie und 
Prosat 2. kiad., Berlin, 1873, ez. kitűnő gyűjteményében. Tudományos 
értékűek még Grein C. W. M. (Göttingen 1858), Sievers Ede (Halle 
1872), Vollmer Sánd. és Hofman K. (Lipcse 1850) kiadásai.

*) Kelet országa, keleti ország a.m . a frank birodalom keleti része t. i. 
Németország. Utóbb a. m. Németország keleti része t. i. Ausztria.
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A Hildebranddalra vonatkozó teljes irodalmat felsorolja Paul Piper 
Die Sprache und Literatur Deutschlands bü íum zwölften Jahrhundert, Pa- 
derborn, 1880,1. köt., 117—1201. .

A költemény nyelve közel áll az alnémethez, de alapjában felné
met nyelv. Valószínű, hogy a dal, melynek vége hiányzik s mely közben 
is több helyütt hézagos, Hessenben vagy Thüringiában keletkezett, min
den esetre még a VIII. század elején. Nem lehetetlen az sem, hogy a 
tisztán felnémet költeményt egy alnémet származású és nyelvű ember 
jegyezte fel és feljegyzés közben a szöveget helyenként saját kiejtése 
szerint módosította.

Eginhard, Nagy Károly életirója meséli, hogy a nagy frank feje
delem a nemzeti epikus költészet emlékeit, melyek a nép ajkán éltek, 
gyüjtette és feljegyeztette (cap. 29: barbara et antiqnimma carmina, 
quibus veterum reaxm actus et bella canebantur, scripsit menwriaeque man- 
davit). E gyűjtemény, úgy látszik, már nemzetietlen érzésű fia, Jámbor 
Lajos alatt elveszett, kiről életirója, Theganus, azt irj a: poetica carmina 
gentilia, qiíae in iuventute didicerat, respuit nec legere nec audire nec docere 
voluit. De nem lehetetlen, hogy a Hildebranddal e gyűjteménynek egye
dül fönnmaradt darabja, — bár általában azt hiszik és állítják, főleg 
támaszkodva a költemény nyelvi sajátságaira s töredékes voltára, hogy 
az a fuldai codexnek üresen maradt lapjaira nem más kéziratból lemásol
tatott, hanem emlékezetből, még pedig nem minden tekintetben hű em
lékezetből feljegyeztetett.

E véleménynyel szemben, melyet főleg MüllenhoffK. vitat, Holtz- 
mann Adolf (Pfeiffer Germaniája, IX. 1864, 289. 1.) kimutatni törekszik, 
hogy a dal a fuldai kéziratba nem emlékezetből, hanem egy másik 
kéziratból lemásoltatott. Fő érve, hogy a kéziratban a két hős neveiben 
a brant- és braht-ra végződő alakok váltakoznak (Hildebrant Hildebraht, 
Hadubrant Hadubraht), a mi nemcsak azt bizonyítaná, hogy a feljegyző 
-csakugyan egy kéziratból, melyet helyenként rosszul olvasott, má
solta le a költeményt, hanem azt is, hogy e másoló a mondát és annak 
hőseit nem ismerte, mert különben nem lehetett volna kétségben azok
nak neveit illetőleg. Holtzmann u. o. kifejti, hogy az eredeti kéziratnak 
szövege felnémet nyelvű, míg a másoló anyanyelve az alnémet dialectus 
volt. Ugyanezen nézeteket vitatta Holztmann már Untei'suchungen iiber 
das Nibelungenlied (Stuttgart 1854, 158. 1.) ez. munkájában.

A költemény verse a régi német epikus költészet szokásos alakja: 
az epikus hosszsor (die epische l.angzeile)t mely nyolez hangsúlyos szó- 
tagból áll és szigorú sormetszet által két egyenlő félre van osztva, úgy 
hogy minden versfélre négy-négy hangsúlyos szótag esik. A vers két fe
lét az alliteratió kapcsolja össze, a rímnek a germán népeknél legrégibb 
alakja, a régi németeknél is a vers egyedüli kapcsoló eszköze, mely
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csak akkor engedi át szerepét és körét a latin rímnek, midón Jámbor 
Lajos uralkodása alatt, az egyház és az Ő nyelve hatalmasabb lesz, mint 
a nemzeti érzés és nemzeti szellem. Az alliteratió mindig hangsúlyos 
szótagra esik. Egy-egy versben két, három vagy négy szótag is alliteral; 
helyenként elmarad az alliteratió; másutt minden versiéinek megvan a 
maga külön alliteratiója. A rhythmus, a hangsúlyos és hangsúlytalan 
szótagok viszonya, szigorú és finom törvényeken alapszik és bámulatos 
zengzetességet kölcsönöz e versnek, mely természetesen semmiféle más 
nyelven pontosan nem utánozható. Nem túlzás, ha az antik hexameter 
mellé állítják; épen oly méltóságos, épen oly sokféle, a tartalomhoz és 
hangulathoz simuló, épen olyan ment a modern versek egyformaságától 
és egyhangú kerepelésétől, mint az antik eposz verse. E régi germán 
vers abban is páija a hexameternek, hogy a strófái tagoltságot nem 
ismeri.

A költemény verse, rhythmusa és alliteratiója — a fennmaradt 
szöveg töredékességénél s romlottságánál fogva — nem felel meg min
den tekintetben a régi verselés szigorú követelményeinek. Innen az a 
sok kísérlet, melyet újabbak a szöveg és verselés javítására tettek. E té
ren különben sok hóbortos, tudományos értékkel nem biró hypothesis is 
került napvilágra. így pl. Müller Vilmos (Hauptféle Zeitschrift HE. 
447—452, 1.) háromsoros, Wilbrandt Keresztély (Hildibraht und 
Hadubraht, Rostock, 1846) ötsoros, Hermes (a berlini leányiskola értesí
tőjében, 1877) hatsoros versszakokat ismertek fel benne. A gazdag iro
dalomból különösen figyelemre méltó Rieger Miksa értekezése Pfeiffer 
Germaniajábariy IX, 295—320.1., melyben a szerző helyes módszerrel és 
kellő tapintattal különösen a költemény versével és romlott szövegének 
helyreállításával foglalkozik.

Az újnémet fordítások közöl említést érdemelnek a Simrock Ká- 
rolyé, mely a legtöbb olvasókönyvben található, és Lachmann Eárolyé, 
melyet először dr. Schultze adott ki a naumburgi gymnasium 1876-ik 
évi értesítőjében. Az előbbi nagyon szabad, az utóbbi túlságosan szó
szerinti, mind a kettő igen kifogásos szövegen alapszik. A fent közlött 
fordítás a legjobb szöveget (a Müllenhoff-Scherer-félét) törekszik lehető 
hiven, de mégis az eredetinek költői jellegével is feltüntetni.

II.
A Hildebranddal a német, sőt az európai irodalmak egyik 

legfontosabb emléke, fontos főleg az eposz történetében. A nagy 
népeposzok, melyeket az ókorban a görögöknél, az újkorban a né
meteknél és francziáknál találunk, a nemzeti hősmonda legtökéle
tesebb, de nem legelső megalkotásai. Mielőtt egy nagy mondakör 
amaz összefoglaló alakját nyerte, melyet az Iliasbon, a Nibelun-
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genliedben, a Chanson de Rolandban mint az epikus költészet leg
értékesebb gyümölcseit bámulunk, a nép ajkán élő monda már apró- 
donként, epizódonként románczszerű dalokká alakúit, melyek annál 
könnyebben jöhettek létre és juthattak a legnagyobb népszerűségre, 
mert a monda maga, egész teljességében élt a nép tudatában és 
emlékezetében, s így a hallgatók az egyes epikus dalban mindig 
egy jól ismert egésznek szép költői alakba öltöztetett részletét 
élvezték. E szempontból is igen érdekes a Hildebranddal. Minden 
bevezetés, minden bővebb magyarázat nélkül egyenesen a tárgya
landó cselekvénynek magának középpontjába helyezi a hallgatót, 
ki igen jól ismeri Hildebrandot és Dietrichet, a hősök sorsát és 
kalandjait, és igy semmiféle kitérő vagy bevezető tájékozásra nem 
szorúl.

Alaki szempontból különösen érdekes a mi dalunk, ha a 
skandináv Edda románczaival vagy az angolszász Beovul/isl ha
sonlítjuk össze. A feldolgozásnak az elbeszélés módjában és modo
rában, az alakban és rhythmusban, a hangban és stílusban nem
csak hasonlósága, hanem egyenesen azonossága1) szembeötlő, oly 
annyira, hogy minden kételyt kizárólag állíthatjuk, hogy a Hilde- 
branddalban az összes germán népek epikus költészetének legrégibb 
foka egy értékes és érdekes emlékben maradt fönn számunkra. Az 
eposzt mint mindenütt, úgy a germánoknál is, az epikus dal előzte 
meg; a nemzeti hŐ6monda, mint mindenütt, úgy a germánoknál is 
első sorban egyes önálló és csak a monda kerete által összekapcsolt 
s egymással összefüggő rhapsódiákban nyerte feldolgozását. Hogy 
ez epikus dalok milyenek voltak a görögöknél, arról nem tudunk, 
még hozzávetőleg sem biztosat; — a germánoknál, ezt teljes biz
tossággal állíthatni, olyanok voltak, mint a Hildebranddal. Ilyen 
dalokon és nem a Lachmann által kieszelt húsz nibelungversszakos 
dalon, alapszik a Nibelwigcnlied, mely azért nem is keletkezhetett 
egyszerű külsőleges éB gépies contaminatio, hanem csak a hagyo
mánynak, bár a nemzeti epikus költészet termékein alapuló, de 
mégis költői önállósággal eszközölt feldolgozása utján. Hogy persze 
ez epikus dalok a VIII. századtól a XII. századig, midőn a Nibe-

*) A Beowulfrsk vonatkozólag a legnagyobb pontossággal kimutatta ezt 
Schulz Frigyes, Die Sprachformen des Hildebrandliedes im Beowulf ez. ér
tekezésében, Königsberg 1882. (reáliskolai programm).
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lungének létrejött, főleg az új verselés és a rím befolyása alatt, 
mily átalakulásokon mentek keresztül, arról biztosat nem tudunk.

De a Hildebranddal még tartalmánál, azaz a feldolgozott 
mondái tárgynál fogva is köti le figyelmünket, annál is inkább, 
mert a dal maga töredék, s igy a katastropba kiegészítése a kü
lönböző felfogások szerint különböző szellemben lehetséges.

A Hildebranddal tárgya, illetőleg tartalma igen egyszerű. Az 
öreg Hildebrand, Detre király fegyvernöke, urával együtt a győztes 
Otaker elől számkivetésbe kényszerült menni s a hún király birodal
mába menekült. Harmincz év múltán visszatér hazájába. A határon 
fiával, Hadubranddal találkozik, ki eltávozásakor csecsemő volt, de 
azóta derék vitézzé felnőtt. A két sereg szembe száll egymással, s 
úgy látszik, az ifjú Hadubrand egymásután levágja Dietrich agg 
mesterének vitézeit, úgy hogy végre ez maga is — mint Hagen a 
Walthariusban vagy Rüdiger és Dietrich a Nibelungenliedben — 
síkra szállni kénytelen. De mielőtt a támadás megindúl, a balsej
telmektől zaklatott Hildebrand kérdi ellenfelétől, hogy kicsoda. Ez 
megnevezi magát, dicsőítve atyját, kit a hír csatában elesettnek 
mond. Hildebrand most tudja, a mit, úgy látszik, már sejtett volt, 
hogy ellenfele saját egyetlen fia. Nem akar harczolni, megnevezi 
magát, sőt ajándékokat is nyújt az ifjú leventének, hogy engedé
kenységre birja. De ez holtnak tudja atyját, cselt lát az öregnek 
barátságos viseletében, főleg ajándékaiban, csalónak nézi és — egy 
elveszett versben — valószintien gyávának nevezi. Most Hildebrand 
hangos jajokra fakad ugyan, hogy oly hosszú távoliét után, hónába 
visszatérve, vagy fiától elesnie vagy annak gyilkosává lennie kell; 
de megtámadott becsülete kezébe szorítja lándzsáját és bárdját. 
A párviadal roppant hévvel megindúl, a lándzsák darabokra 
törnek, hegyeik a pajzsokban akadnak, s a viaskodók kardjukhoz 
fognak.

Itt megszakad a költemény. Mi lehetett a befejezése ?
A monda még két feldolgozásban maradt reánk: a XIII. szá

zadi Vilkina-sagábán, mely Skandináviában ugyan, de (saját 
kijelentése szerint) német dalok és mondák alapján keletkezett, és 
egy XV. századi német népdalban, mely bizonyítja, hogy a monda 
Németországban mennyire népszerű volt: túlélte az egész közép
kort, az udvari költészet fényes virágzását, a XII. és XIII. század 
idegenszerü ízlését, úgy hogy az öreg Hildebrand a német nemzeti 
epikus költészetnek úgy szólván legelső és legutolsó hőse gyanánt
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áll előttünk. Mind a két későbbi feldolgozásbanl) a befejezés ked* 
vező, a harcz szerencsés kimenetelű. Hildebrand legyőzi fiát, de 
nem öli meg, hanem haza indúl vele, hol az öreg hős neje felis
meri férjét és Hadubrand örömmel fogadja dicső atyját. Kérdés: 
az eredeti mondának és a régi Hildebranddalnak is ily szerencsés 
befejezése volt-e ?

Bátran mondhatjuk, hogy semmi esetre nem volt. Az eredeti 
dalban Hildebrand bizonyára megölte fiát. Ily következtetésre az 
egész dal jelleme és hangja, a rokon mondák, a későbbi epikusok 
czélzásai, a hősmonda egész szelleme jogosítanak fel bennünket.

A XV. századi német népdal, mely Caspar von dér Roen 
Heldenbicchjában (1472) maradt reánk, ugyanazon alakban és szel
lemben tartalmazza a mondát, mint a Vilkinasaga. Azért, de mert 
az összehasonlítás a monda régibb és újabb alakja közt különben 
is érdekes, álljon itt a skandináv saga elbeszélése pontos fordítás
ban. A 375. fejezetben Dietrich és Hildebrand visszakerülnek Ame- 
lung-országba (azaz Dietrich birodalmába), hol Lajos herczeget és 
fiát Konrádot, kik őket örömmel fogadják, találják. Ez utóbbitól 
megtudja Hildebrand, hogy fia, Alebrand, Bern (Verona) városának 
kormányzója, és oly hatalmas vitéz, hogy jó lesz, ha össze nem tűz 
vele; egyszersmind megmondja neki, hogy fiát mily fegyvereken 
ismerheti meg. Aztán folytatja a saga:

*376. fejezet, Hildebrand mester azután folytatta útját Bem 
városa felé: ekkor fehér ménen elébe lovagolt Alebrand, egészen 
úgy felfegyverkezve, a mint neki mondva volt; ölyve és kutyája 
vele voltak. Hildebrand látta, hogy jól tudott lovagolni, azért rög
tön feléje lovagolt; Alebrand is lovagiasan tartott neki; és mind
ketten egymásnak pajzsait találták, úgy hogy lándzsáik ketté tör
tek. Erre leugrottak lovaikról, kivonták kardjaikat és igen lovagiasan 
harczoltak, mig mind a ketten elfáradtak; ekkor leültek és pihentek. 
Alebrand megszólalt: «Mondd meg a nevedet, hadd tudjam, kicsoda 
az az öreg ember, a ki velem oly sokáig harczolt? Mondd meg 
hamar nevedet, mert különben foglyomnak kell lenned, még pedig 
azonnal ebben az órában, habár nem szívesen teszed is.» Ezzel

*) Hogy ezek egy forrásra, még pedig fiatal forrásra vezetnek vissza, 
mutatja az is, hogy Hüdebrand fiának neve a Vilkina-sagában is meg az új
kori népdalban is Alebrand. Egy Alebrant előfordul a Rabenschlacht ez. köl
teményben is, de ez nem az öreg Hildebrand fia.
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Alebrand mind a két kezével magasra emelte kardját és levágott 
Hildebrandra, és ez vágott amarra, és nem kímélték egymást; addig 
vívtak, mig mind a ketten elfáradtak, mire ismét pihentek. Ekkor 
igy szólt Alebrand: «Mondd meg rögtön a nevedet, vagy bizonyára 
meg kell halnod. Ha pedig jószántodból nem akarod megtenni, 
kényszerűségből kell megtenned, akár akarod, akár nem.* Erre 
vágta őt Alebrand, gyakran és erősen, és oly haragos lett, hogy az 
öreg embert agyon akarta ü tn i; ez azonban lovagiasan védte ma
gát. Hildebrand most így szólt: «Ha a Wölfingek (t. i. Hildebrand) 
családjából vagy, mondd meg rögtön a nevedet, vagy meg kell hal
nod.* Alebrand így felelt: «Ha életedet meg akarod tartani, mondd 
meg rögtön a nevedet. Én nem tartozom a Wölfingek családjához; 
és valóban furcsa vagy, hogy vén korodra tőlem ilyesmit kérdezni 
mersz.* Erre ismét keményen vívtak egymással. Ekkor Hildebrand 
erős vágást mért Alebrand czombjára, úgy hogy a pánczél ketté 
szakadt, és az ifjú oly nagy sebet kapott, hogy lába nem bírta őt 
többé. Ekkor így szólt Alebrand Hildebrandhoz: «A te kezedben az 
ördög van; azért tehát átadom neked fegyvereimet; nem vagyok 
már elég erős, hogy veled tovább vívhassak: íme, vedd kardomat.* 
És midőn Hildebrand a kard után nyúlt, akkor feléje vágott a fiatal 
Alebrand és le akarta ütni az öreg Hildebrand kezét; Hildebrand 
azonban maga elé tartotta pajzsát s így szólt: «Ezen vágásra egy 
asszony tanított téged, nem az apád.* Aztán oly hevesen megtá
madta őt Hildebrand, hogy amaz lerogyott; és az öreg Hildebrand 
reá vetette magát és kardjának markolatát mellére szegezte és igy 
szólt: «Mondd meg rögtön a nevedet, mert különben életedbe 
kerül.* Alebrand igy felelt: «Nem törődöm én már sokat az életem
mel, miután egy ilyen öreg ember képes volt legyőzni. * Hildebrand 
így szólt: «Ha meg akarod tartani életedet, mondd nekem rögtön,, 
vájjon fiam Alebrand vagy-e, mert én vagyok apád Hildebrand.* 
Erre mindketten felkeltek, átkarolták egymást és megcsókolták 
egymást, és nagyon örültek, és felültek lovaikra és Bem felé lova
goltak. Alebrand kérdé : «Hol hagyták Berni Dietrich királyt?* 
Hildebrand felelt, és megmondott mindent, a mint a dolog volt, 

(*377. fejezet. Ekkor Hildebrand felesége, Alebrand anyja, 
kiment elébök; és midőn fiát oly véresen látta, ekkor sirni kezdett 
és nagyon jajgatott és így szólt: «Kedves fiam Alebrand, mitől 
vagy te oly sebes ? és kicsoda az a férfi, a ki téged követ?* Alebrand 
felelt: «Ez a seb nem szolgál szégyenemre, mert ezt apámtól, Hil-
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debrand mestertől kaptam, a ki itt utánam lovagol.# Erre nagyon 
megörült az anya és igen jól fogadta férjét, Hildebrand mestert, és 
örömmel üdvözölték egymást. Hildebrand mester ekkor ott maradt 
náluk az éjjelen át, és felesége bekötözte fiának sebét, a mint ő azt 
igen jól értette.*

A német népdal') csak abban különbözik ezen elbeszéléstől, 
hogy apa és fiú haza mennek, hol Hildebrand neje mint jövevényt 
fogadja a hőst. Hadubrand az asztalfőre ülteti a vendéget, min 
anyja csodálkozik, mert legyőzött hadi fogolyt nem szokás ily 
kitüntetésben részesíteni. Hildebrand ekkor gyűrűjét a pohárba 
ejti, s az öreg Ute felismeri harmincz éve nem látott férjét.

Mind a két feldolgozásban, a Yilkina sagában és a XV. szá
zadi népdalban félreismerhetetlen humorral komikus kalanddá van 
átalakítva a monda. Az öreg Hildebrand ismeri fiát, próbára teszi 
bátorságát és arra akarja kényszeríteni, hogy mondja meg a nevét. 
Ez daczosan visszautasítja követelését2) s így többször megindúl a 
párviadal, mely természetesen, már az esemény e kedélyes genre- 
szerű felfogásánál és rajzánál fogva is, kedvezően végződik. A régi 
dalnak felfogása és hangja egészen más; a népköltészet komoly 
méltóságával indúl meg és folyik a párbeszéd; az apa csak a harcz

*) Ennek különböző felnémet, alnémet, németalföldi és dán feldolgozá
sairól L. Pfeifferféle Qermania XIX, 1874, 315—326.1. és XXI, 1876,51—53.1.

*) Az ellenfél ily kérdését — ellenének neve és származása után — lo
vagi felfogás szerint mindig vissza kellett utasítani, nehogy a kérdező azt 
hihesse, hogy ellenfele az adott válaszszal ki akar térni a harcz elöl. Példákat 
e lovagi szabályra a Bitéről/\ a Parzival, Erec, L ám  elet, az Otnit s egyéb 
középkori költemények nagy számmal szolgáltatnak. Főleg tanulságos ez 
utóbbiból a következő hely :

«Nü dar, ritter edele, nú saget mir iuwera namen,
daz ich inch dd l>i orkenne, des durft ir iuch nit schamen.*
Dó sprach Wolfdietrich: *daz waer ein zageheit, 
daz ich in von mlme geslehte só schiere haete geseit, 
wer min vater waere oder wannen ich sl gebom. 
was hiint ir  des ze frágen? dús is mir an iu zom.*

A régi költészet, a keresztes háborúk s a lovagiság virágzása előtt, nem 
ismeri e szokást. így pl. Waltliari és Beowulf, minden aggadalom nélkül fe
lelnek a hozzájuk intézett azon kérdésre, hogy mi a nevök és honnan valók; 
hasonlóképen a régi Hildebranddal sem tud ama lovagi törvényről. Már ezen 
vonás is mutatja, hogy a Vilkina-saga és az új német népdal a mondának sok
kal későbbi hagyományát tartalmazzák. V. ö. IV. Grimm, die deutsche HeU 
densage, Berlin, 1867. 371.1.

Philologiai Kflriőnj. VIL 5. 35
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folyamában tudja meg, hogy vele saját édes fia áll szemben, ki őt 
csalónak és gyávának ta rtja ; a párviadal rajza is olyan, hogy nem  
sejtet jó kimenetelt. Komoly tragikus esemény képezi a régi nép
dal tartalmát; a skandináv és az újabbkori német feldolgozás kez
dettől fogva tréfára veszik a dolgot. A cselekvény lefolyása ezen 
feldolgozásokban azért nem is lehet befolyással a régi dal katastro- 
phájának megalapítására és megítélésére.

Érdekes a rokon mondák összehasonlítása is, mely ugyanezen 
eredményre vezet. A párviadal apa és fiú közt, kik nem ismerik 
egymást, a népköltészet kedves tárgyai közé tartozik. Megtaláljuk 
keleten a perzsáknál, nyugaton a keltáknál, meg a szláv népeknél 
is. Nem szükséges, de nem is indokolatlan, e különböző hagyomá
nyokat egy forrásra vezetni vissza. A tárgy maga különben oly közel 
fekvő, az esemény a harczias népek történetében bizonyosan oly 
gyakran ismétlődött, hogy idegen befolyások vagy kölcsönvételek 
feltevésére semmi sem kényszerít.

A rokon tárgyú mondák közt első helyen áll Rustem és Szohrab 
története, a perzsa monda, melyet Firdusi terjedelmes Sahnameh- 
jában feldolgozott. Szohrab, Rustem és Temine fia, útnak indúl, 
hogy atyját felkeresse, kit sohasem látott, mert Rustem elhagyta 
nejét, mielőtt fia megszületett. Az ifjúnak kísérője tagadja, hogy 
Rustem az irániak táborában jelen volna; mégis, midőn Szohrab 
reá akad, úgy sejti, hogy atyjával áll szemben. De a hatalmas agg 
hős az ifjúnak ismételt kérdésére, nem-e Rustem ő, mindig tagadó- 
lag válaszol, úgy hogy fegyverhez fognak. Három napig egymásután 
folytatják a párviadalt; a második napon Szohrab a győztes, de 
Rustem csellel rábírja az ifjút, hogy megkegyelmez neki. Tehát 
harmadnap is megújítják a párviadalt, és most Rustem megöli fiát.

A perzsa monda, mely apát és fiút szembe állít egymással, 
két pontban lényegesen különbözik a német mondától. Míg t. i. 
ebben a fiú a hibás, ki atyját nem akarja elismerni, hanem csaló
nak tartja, az iráni hagyományban az apa a bűnös, ki tagadja, 
hogy ő Rustem, pedig az igazság bevallásával a párviadal lehetősége 
is elesnék, s az agg hős nem semmisítené meg kitűnő fiát. De még 
lényegesebb a másik pont. A német mondában az apa tudja, hogy 
fiával áll szemben, a perzsa elbeszélésben megfordítva a fiú sejti, 
hogy ellenfele édes atyja. Valamint a német mondában a fiúnak, 
úgy a perzsában az apának sejtelme sincs róla, hogy ellenfele leg
közelebb, legdrágább rokona. E látszólagos lényeges különbségek
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daczára is mind a két hagyományban a fiú a bűnös: a Hildebrand- 
dalban, mivel makacsúl ellenzi atyja elismerését és sértéseivel 
harczra kényszeríti ellenét; a perzsa elbeszélésben, mivel elmu
lasztja magát megnevezni vagy Rustem et atyjának szólítani, mit 
annyival inkább kellett volna, mert a párviadal kezdetétől atyját 
sejti ellenében. Mind a két hagyományban a fiú életével lakói.

Időben és térben közelebb esik a német mondához egy kelta 
elbeszélés, melynek hősei Conlach és Cuchullin,1) és mely nemcsak 
tartalmánál, hanem, hogy úgy mondjuk, hangulatánál fogva is 
nagyon rokon a Hildebranddallal. Conlach, Cuchullin fia, — ez a 
kelta monda rövid cselekvénye — Erinbe jön, Connor király udva
rához. Itt oly számos hőst győz le párviadalban, hogy a király 
végre az ősz Cuchullinért küld, nehogy az ifjú levente összes vité
zeit megölje. Az agg hős borús sejtelemmel kérdi az ifjútól, mi a 
neve és hazája. De ez kijelenti, hogy fogadása tiltja nevét és hazá
ját elárulnia, «különben (mondja) neked szívesen felelnék kérdé
sedre.* Cuchullin újra kéri és kérdi, de az ifjú megtagadja a 
választ. A párviadal az ifjú halálával végződik, miután a győztes 
megtudta, hogy egyetlen fiát ölte meg. Határtalan bánat a bünte
tése. — E költemény még abban is igen közel áll a német mondá
hoz, hogy az ifjú számos előzetes párviadalban sok kitűnő hőst 
legyőzött s igy az atya, kedve és szivének sugallata ellenére, csak 
a körülmények kényszerítő súlya alatt kénytelen megvívni fiával. 
Es itt is a fiú a bűnös, habár a kelta monda bűnét egy fogadás 
szentségével enyhíti.

Még érdekesebb, főleg változatainál fogva, egy orosz monda,2) 
mely legrégibb alakjában szintén tragikus kimenetelű, de későbbi 
változataiban, mint a német monda is, kedvezően intézi el az apa 
és fiú párbaját.8) llja, a muromi hős (azért llja Murometz), őrzi a 
határt az ellenségtől. Ekkor az ellenség táborából egy igen fiatal 
levente közeledik, kivel Hja háromféle fegyverrel három párbajt 
vív. (V. ö. Firdusinál a három nap egymásután ismételt harczot.) 
Előbb az ifjú hős leveri az «ősz kozákot#4) — ez llja állandó épi-

x) Pfeiffer Qermuniája, X. 1835. p. 338.
*) Archív fú r das Studium dér neueren Sprachen und Literaturen ,

XVIII. Jalirgang, 33. Bánd. Braunschweig 1863, 257—280. lap.
8) Régi tragikus történeteknek ily enyhítő módosulása a mi irodal

munkban is található. V. ö. pl. a Szilágyi és Hajmási újabb változatait.
*) Kozák a. m. önkénytes harczos az ország ellenségei ellen.
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kus epithetonja — ; de ez felemelkedik és oly magasra dobja* elle
nét a levegőbe, hogy az, lezuhanva, nagy mélyedést váj a földbe. 
Most az öreg le akarja vágni az ifjút, de előbb nevét kérdi. Ez csak 
ellenszenvvel, de végre is megmondja nevét és említi ismeretlen 
atyját és távol lakó anyját, mire llja kijelenti, hogy ő az ifjú atyja. 
De a monda evvel még nem végződik. Az ifjú most haza siet és fel
világosítást kér anyjától származására s atyja eljárására nézve. Az 
anya felelete nem lehetett atyjára nézve kedvező, mert az ifjú visz - 
szatér és midőn atyját sátrában alva találja, nyilat röpít szivébe, 
mely Hja halálát okozza, ha a nyíl egy nagy érczkeresztről, melyet 
az agg vitéz mellén hord, vissza nem pattan. E zajra föl ébred 
llja, ismét a levegőbe dobja az ifjú vitézt, aztán széjjel tépi és 
eldobja ketté szakadt testét.

Már említettem, hogy vannak ezen, sok dalban fönnmaradt 
mondának különböző változatai, melyek kedvezően fejezik be llja  
és fia párbaját. Ezek természetesen csak addig tartalmazzák a 
monda cselekvényét, hol Hja megtudja ifjú ellenfele nevét. De két
ségtelen, hogy azon dalok tartalmazzák az eredeti hagyományt, 
melyek tragikus kimenetelűek, melyekben az apa megöli fiát. Csak
hogy az orosz monda e tettet indokolni akarja, indokolja pedig a 
fiú gyilkossági kísérletével, mely maga ismét az anya vádjaiban 
leli igazolását. Ez indokolások származhatnak későbbi időből is, a 
tragikus monda, melyben a fiú saját atyjának kezétől veszti életét, 
bizonyosan igen régi.

Nem okvetetlenűl szükséges, mint már említettem, e külön
böző perzsa, szláv, germán és kelta mondákat egy forrásra vezetni 
vissza. De más oldalról feltűnő, hogy e mondák mind árja népek
nél *) és oly árja népeknél fordúlnak elő, kik, ős rokonságukat nem 
is tekintve, egymással már régen érintkeztek. Mégis azt hiszem, a  
kölcsönzés nem valószínű; hanem, ha csakugyan egy forrásra akar
juk e hagyományokat visszavezetni, e forrás csak az árja népek kö-

*) Wlislocki H. a berlini Magazin fiir die Literatur des Auúandes• 
ben (1880. május 8., 19. zz.) Eine Hildebrands-Ballade dér transsylvanischen 
Zigeuner czímmel egy czigány ballada szövegét 8 fordítását közli, melynek 
oselekvényét a német Hildebranddaléval azonosnak mond. Nézetem szerint 
nem helyesen, mert ama czigány költemény tárgya egy közönséges rablógyil
kosság, melyben egy ifjú a gyilkos és egy idegen vándor — kiről utóbb kisül, 
hogy atyja — az áldozat.
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zÖ8 ősi monda-kincse lehet, mely természetesen még régebbi 
mythikus fogalmakban s elbeszélésekben gyökerezik.1)

Ha ezen elbeszélések után újra kérdjük, tragikus volt-e a 
Hildebranddal katasztrófája, már a költeményünk hangjáról és 
stílusáról mondottak alapján is határozottan igenlőleg kell felel* 
nünk ezen kérdésre. Csakhogy a tragikus kimenetel kettős alakban 
lehetséges: az apa megöli fiát, de a fiú is megölheti atyját. És 
csakugyan Grein2) és Ettmüller8) ez utóbbi véleményt tartják indo
koltnak. Nézetem szerint nem helyesen. Greint félrevezette a 
perzsa monda, melynek nem annyira kimenetelét, mint inkább 
igazságszolgáltatását a német mondára is kényszerítőnek veszi, 
Grein szerint a rokont felkereső, az ellenfélt felismerő és ennek 
következtében ellenszenvvel, jobb sejtelme ellenére harczoló félnek 
kell halállal bűnhődnie. Világos, hogy e felfogás egy egészen mo
dern eszmét visz be a régi hagyományba, hogy a tragikumnak csak 
egy bizonyos meghatározott nemét, melynek feltevésére semmi sem 
jogosít, keresi és találja a régi epikus költészetben.

Még modernebb Ettmüller felfogása. Szerinte ugyanis a fiú a 
bűnös, neki kell tehát bűnhődnie, még pedig nagy bűnéhez mérten 
nagy büntetéssel. De képzelhető-e nagyobb büntetés, mint az apa
gyilkosság tudata? kérdi Ettmüller. E sentimentális modern ész
járással szemben talán nem is kell hangsúlyoznom, hogy a nép 
egészséges józan felfogása szerint a legnagyobb büntetés mindig a 
halál, s így, a ki nagyot vétett, a nép életphilosophiája szerint min
dig halállal bűnhődik. De Ettmüller még tovább megy. Hadubrand 
önmagát bünteti meg, midőn atyját megöli; de megbünteti őt a 
nép is, midőn azon borzasztó tettén túl soha egy szóval 6em em
lékszik meg többé róla. Képzelhető-e nagyobb büntetés, mint midőn 
a monda hőse, a népnek egyhangú véleménye alapján, örök fele
désre Ítéltetik ? Csakhogy ezen felfogás is merően ellenkezik a nép

*) Megjegyzem, hogy J. G. von Hahn ( Sagwissenschaftliche Stu- 
dien. Jena, 1876. p. 415—418) Hildebrandot azonosnak veszi Odysseussal 
s e szempontból mythikus alaknak magyarázza. Részemről azonban nem osz- 
tozhatom véleményében.

*) Das Hildebrandslied, herausgegeben von C. W. M. Grein, Göttin- 
gen 1858.

*) Herbstabende und Winternüchte, Gesprdche über deutache Dich- 
tungen und Dichter von Ludwig Ettmüller. Stuttgart, 1865.1. 49.
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költészet és népmonda természetével, mely tudvalevőleg épen a  
nagy bűnösökről és ezeknek sorsáról szeret énekelni és'mesélni.

Felfogásom szerint kétséget sem szenved, hogy az eredeti 
mondában s igy ami dalunkban is Hildebrand megöli a fiát. E né- 
•zet mellett szól a monda szellemén s hangján kívül első sorban 
azon körülmény is, hogy Hadubrand e párviadalon túl eltűnik a 
mondából. Nem képzelhető, hogy a monda és a népköltészet elejtett 
volna oly hőst, ki pályáját az apagyilkosságnak nem gonosz, hanem 
tragikus tettével kezdte volna. De ha atyja őt megöli, természetesen 
be van fejezve pályája.

És ezen általános okoskodást teljesen indokolják az emlékek 
is. Még az északi hagyomány is tud arról, hogy Hildebrand meg
ölte fiát. Az Asmundarsagab&n a haldokló Hildebrand e szavak
kal végzi életét: «Fejemnél áll a darabokra tört pajzs; fel van 
sorolva rajta az a nyolczvan férfiú, a kiket én megöltem; élükön 
Baját fiam, az egyetlen örökös, a ki nekem jutott', nem. akarva meg- 
fosztottam őt életétől.» Es a Heldenbuch függelékeelbeszéli, hogy 
Hildebrand mestert Gunther király fia ölte meg Bem városának 
kapúja előtt, — a Yilkina-saga szerint pedig betegség öli meg az 
ősz bajnokot. Bár mennyire fiataloknak s azért keveset bizonyítók
nak tartsuk is ezen emlékek feljegyzését, azt mindenesetre, legalább 
negative, bizonyítják, hogy a hagyomány semmit sem tudott arról, 
hogy Hildebrand saját fia kezétől veszítette volna életét.

A Hildebranddal a régi német epikus költészet első virágzási 
korszakának egyetlen fönnmaradt emléke. Már a következő század* 
bán megújítja Nagy Károly a római császárságot és nyomdokaiban 
az Ottók fényes és nagy szellemű nemzedéke az ókor emlékeihez 
kapcsolja a század műveltségét. A X. század egy korai renaissance 
korszaka, mely román művészetben és latin költészetben nyer 
kifejezést. A nemzeti költészetnek a VIII. században megindúlt 
virágzása elmarad; a classikus műveltségű irók lenézik a hazai 
nyelvet, a buzgó keresztény papok irtóznak a nemzeti költészet 
pogány tárgyaitól és pogány szellemétől. A népköltészet magára 
van hagyatva. Fejlődésének irányáról és fokairól nem tudunk, csak 
annyi bizonyos, hogy a nemzet nem feledkezett meg hősmondája 
nagy alakjairól és hatalmas eseményeiről, és hogy a régi mythikus

x) W. Grimm , Deutsche Hetdensage, p 292, és alább p. ' 02.
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elemek mind szorosabban forrtak össze a nagy világtörténelmi ala
kokkal és eseményekkel.

E korai középkori renaissance örökre megsemmisítette a német 
eposz önálló nemzeti fejlődését. Mert midőn a keresztes hadjáratok 
korában, új világtörténelmi események hatása alatt, a német nép
szellem újra régi hagyományainak költői megalkotásához fog, — 
már a nyugatról behozott lovagi szellem, a franczia ízlés és a kö
zépkori romantika is befolyásolják a németek költészetét. E külön
böző elemek közreműködése érleli a Nibelungenlied hatalmas meg
alkotását ; ezeknek hatása nem engedi, hogy e nagyszerű mű igazi, 
valóságos népeposz legyen. Hogy a nemzeti epika a Hildebrand- 
daltól a Nibelungenliedig mily átalakulásokon ment keresztül: azt 
nem tudjuk. A két értékes emlék két különböző korszak fő- és csúcs
pontja gyanánt áll előttünk, mindegyikök egyszersmind korának 
képviselője és tükre. A mi köztük fekszik, a nemzeti szellem fej
lődésében idegen elemek tusája, a nemzeti költészet terén pedig 
hypothesis. H e inrich  G u sztAv .

Martialis V, 10.

Mily különös, hogy az élőknek nem jut ki dicsőség 
És ha mit olvasnak, egykorú, nem szeretik.
Begulus, azt hiszem, ez csak az irigység szüleménye: 
Mindig az újabbnál többre becsülni az ót.
Pompeius elavult színházát kedveli a nép,
B véneknek Catulus temploma legremekebb.
Cuníus a divatos költő, míg élt, vala Yergil,
S a nagy Meeonidest is kinevette kora.
Nem nyere tapsokat a koszorús költő se Menander 
És Nasot egyedül kedvese érti vala.
Verseim, azt mondom nektek, minek úgy törekedni;
Nem sietek, hogyha holtom után jön a hír.

IQ. R eményi Ede.
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VAS GEREBEN RADÁEOVITS JÓZSEF.

I.
Batthyány Fülöp herczeg enyingi uradalmához tartozó 

Fürgéd pusztán született 1823 april 7-én, kereszteltetétt Tót- 
kesziben april 9-én Badankovics Badákovits Mihály és Fitos 
Júlia fiúgyermeke (három évtized múltán Vas Gereben név a latt 
kedvelt iró), Badakovits József. Badákovits Mihály ez időben 
ispán volt Fürgédén. Miután az ispán és neje élete szünetlen 
munkában telik le, gyermekeiket esténként vagy elvétve ebéd 
idején láthatták csak. A szülők elfoglaltsága folytán a gyermekek 
nevelése az anya által betanított néhány imára s az apától hal
lott néhány adomára szorítkozott. Az imádságot főleg a leány* 
gyermekek tanulták meg rövidebb idő alatt, az adomák iránt pedig 
a kis Jóska tanúsított nagy figyelmet. Iskola volt ugyan Fürgédén, 
de tanítás csak télen. Ispán-Jóska télen is csak úgy ment oda, ha 
valami fortélylyal nem sikerült megszöknie. Mezei munka idején 
az iskolamester a gazdaságnál volt alkalmazva; a tanítványok tehát, 
az év három negyede alatt, egyedül a pusztai virtusokban nevel
kedtek. Nem mint az ispán fia bírta, de észszel s ügyességgel vívta 
ki hősünk az egy ivású nemzedék fölött gyakorolt fölényt. A szülők 
elfoglaltsága mellett nem csodálhatni, ha az élénk fiú csizmája 
mindig sáros, zsebe tömve kavicscsal; tengerihántás után szalmát 
gyűjt kazalba; foglalkozik, míg valami rúd vagy faág ruháját meg 
nem tépi. Miután a napi fáradalmak által kimerült apa nem bün- 
teté a posztó prédáiét, az anya kénytelenítve érzi magát vállalkozni 
az apa szerepére s megfenyítni viselt dolgaiért a gondatlant. A 
gyermeknek azonban a testi büntetésnél inkább fájt az anya köny- 
nye, ha ráhull újdonatúj létére is foltot igénylő ruhájára tekintete. 
Mintha nem elég keserűséget okoznának az anyának a fiú csínyei, 
megszaporították azt irigyei is, kik álmoskönyvből s kártyából rég 
kitanulták, hogy fia azaz Ispán-Jóska gazkölyök, az is marad, s nin
csen annyi imádság, mennyivel gonoszságát le lehetne imádkozni.

A szülők belátták a helyzet viszásságát, s csakhamar kisze
meltek egy szegről-végről atyafi ösmerőst Veszprémben, s ennél kial
kudtak József számára teljes ellátást. A fiú szilajságát néhány napra 
lelohasztá a meglepetések sora. Minden emeletes épületben legalább 
is oly nagy urat vél, mint az enyingi herczeg. Miért is nem lehetne
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úgy, mikor még a kofa is diákul szitkozódik s diák szóval kinálgatja 
áruit ? Legjobban megcsodálta azonban tanítóját Tujdert, ki ötven
két évig gyötörte bárom megye fiatalságát. Tujder nyegleségeit, 
kínzásait néhány hónap alatt megszokta az ifjú nemzedék: leikök 
elfásúlt vagy beszennyeződött abüntetések szakadatlan folyama alatt. 
Ispán-Jóska szorgalmával és furfangjával ki tudta kerülni ugyan 
többnyire Tujder virgácsát, mégis a szünnapok elérkezésekor a 
fürgedi földmívelők ugyan megbámulták a diák szót, mitől az 
Ispán-Jóska arczárói lehervadt a pirosság.

Miután a veszprémi iskolákból naponként bizonyos számú 
tanuló köteles volt istentisztelet alatt ministrálni, a szünidők alatt 
a  szokásnak hódolva, Ispán-Jóska hazaérkezését követő reggelen 
egybegyűjté a kortárs gyermekeket s misézett annyiszor azoknak, 
mennyiszer csak jutott egy-egy morzsa fehérkenyér az áldozáshoz. 
Ennek láttára anyja szivében ama vágy fogamzik meg, hogy fiát 
pappá nevelteti. Mégis igérteti fiával, hogy először az ozorai istván- 
napi búcsún fog prédikálni. Kicsordul a könnye azonvaló örömében, 
miként hatja meg az ő fia által mondandó szent beszéd a fürgedi 
béresnéket. Mint fogják azok suttogni, hogy az «Ispán-Jóska sorsát 
felvitte az Isten U szinte hallja. Mit sem törődik az anya azzal, 
hogy fia növekvő évei számával arányosan mindig hátrább jut az 
eminensek sorában, őt kielégíti teljesen az, hogy hittan és erkölcs
tanból változatlanúl l-es tanjegyet hozott fia haza.

1838. évben fejezi be Veszprémben a hatodik osztályt; már- 
már édesanyja reményét, vágyát teljesülni hiszi, — amidőn Br. 
Szepessy Ignácz pécsi püspök jóakarójuk halála után a megváltoz
tatott szabályok szerint állítólag a hatodik osztályból senkit sem 
vettek föl; legalább is Radákovits Józsefet nem. Radákovitsné 
sehogysem tudott abba belényugodni, hogy az ő fia hiába misézett 
légyen 6 éven által.

Az apa a gazdasági pályát ajánlja fiának, azonban a fiú orvos 
szeretne lenni, de az orvosi pálya végzéséhez öt évi költség szüksé
ges. Gyógyezerészséggel is beérné az ifjú — de miből vesznek gyógy- 
tárat ? Hiszen József iskoláztatása csaknem koldusbothoz szegé
ny! té a családot! Az apa ismételve szóbahozta a gazdasági pályát, 
melyhez nem kell költség, s a kommencziót el nem veri a jég. 
Az anya azonban nem tudta oly megadással tűrni az ispánsággal 
járó kedvetlenségeket, idősb fiából ő mást akart nevelni. A sok 
vendég midőn névnapkor, búcsú alkalmával kilátogat a pusztára,
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orvost, mérnököt, ügyvédet akart nevelni a fiúból, papot sem m iesetre 
sem. Az anya ezekkel szemben a papi pályát pártolja. Fia b á r  
nem érez e pályához kedvet, nem mond ellent. Hallgatását b e le 
egyezésnek tekintvén, az anya rábeszéli magát bármily áldozatra, 
csakhogy vágyát teljesülni láthassa.

A szomszédos községek lelkészei is jóakaratúlag pártolják az  
anya terveit. Radákovits Mihály kész mindent megkísérteni, hogy  
a  költséget előteremthesse, amint látja, hogy neje ragaszkodik 
kedvencz tervéhez. Elhatározzák Pécsre vinni a fiút, hogy o tt e l
végezvén a logikát, beléphessen a papnövelő intézetbe 1839 őszén.

A fiú most már az apró diákok közöl a nagyok közé kerül, 
kik már dohányoznak, bottal járnak, kávéházat látogatnak, s több 
efféle a kis diák szemében roppant fontos dolgokat müveinek, h a  
nem látja őket a pedellus, avagy pénzt éreznek zsebökben, az el- 
zárási órákért járó díj kifizetéséhez. Elhiszi, hogy nem jó hazafi 
s nem magyar ember az, ki nem pipázik. Alig telik el néhány nap, 
s pár darab rézpénze árán siet bebizonyítani azt, hogy ő magyar 
ember, s dohányozni nemcsak akar, de tud is. Jogász laktársa 
bevezeti az első kávéházba — s innen csak egy lépés az életisme
ret. Sőt lakótársa jogász létére is nyílt tereken néha együtt 
sétál vele, mit meg sem tudhat becsülni eléggé. Kvártélya csakhamar 
főhadiszállása lesz a minden csínyre kész vakmerőknek, kik közt ő 
bírja a vezérszerepet. Minden csínyre lakásából rontanak ki, s oda 
térnek vissza. Onnan oszlanak szerte — oda gyűlnek össze. Diák
köri csinyjeit ki sem jegyezte fel, mintkésőbb megjegyzé humorosan, 
kivéve az úristent, ki szokás szerint az ilyeneket csak holmi apró 
czédulára plajbásszal írja fel.

Szülei a család tagjai számának növekedése által többé nem 
áldozhatnak neveltetésére annyit mint eddig; többé nem részesül 
olv gondos ellátásban. Anyja özv. Árvaynénál fogadott számára 
lakást. Ez özvegynél többen bírnak lakást fiatalok — 8 nem egy rontá 
el a többit, de az összes az összest. Az elkövetkezett szünnapokra 
megérkező anya kénytelen belátni, miként vágya aligha fog telje
sülni. Fia, a philosophia hallgatója, kivéve a hit és erkölcstant, min- 
denből 2-od rendű osztályzatot kapott.

Anyja a laktársakat okolja magában, 8 bár nehezére esik a 
költség, most egy kovácsnál fogad számára külön lakást a Budai 
városrész egy félreeső zugában. Itt elvonj a a házigazda leánya s egy 
barátnője a tanulástól, kikkel olvasgatni szokta az Auróra érzékeny
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történeteit. Majd belopódzkodik a szerelem szívébe s álmodozik holmi 
érzékeny történetekről. A vad hajsza, melyet anyja eltávozása után 
társai unszolásai által újra folytat, s hanyagsága több alkalommal 
kényszeríti a tanári testületet, hogy az élénk fiút intés és fenyíték 
által megjavítni próbálkozzék. Nem javult meg. Elvégre a pedellus 
sem zárja be — előre tudváo, hogy a bezáratás dijját úgy sem 
kapja meg. Végre 1840 február 26-án a tanári testület korhely- 
kedés, hanyagság stb. miatt kizártnak nyilvánítja. Hazament hi- 
▼atlanúl.

Ekképpen sokasítá meg jóbaráti bölcsessége a szülők gondját 
a pályaválasztás kérdésében. Vágyai utolsóját látja széttépetni a val
lásos anya. Vigasztalja férje azzal, hogy megpróbálja a gazdaságnál 
hasznát venni. Egyelőre a hallgatag apa elérni látszott terveit. Az 
ifjú érezvén hibája mélységét s meghatva az anya bánatától, 
bár irtózik a gazdasági pályától, hallgatag eltűri midőn besorolják 
az uradalmi kanczellária íródeákjai közzé gyakornoknak. A jó vagy 
balsors kiűzte az oskola falai közöl az életbe az ifjútytán hogy ott 
megtanulja becsülni az oskolát.

A gazdaságnál főnöke Farkas Imre (f 1882) enyingi tiszt
tartó nem sok hasznát vette eleinte sem, utóbb pedig az irodában 
nem is merte alkalmazni, mivel rendeleteiből gúnyt csinált. Az öreg 
Radákovits azt hitte, hogy a pedáns tiszttartó megtöri fia kópé- 
ságát, holott ellenkezőleg történt. Nemhogy kenyeret szerezni meg 
nem tanúit fia, de ellenségévé tevén Farkast, nemsokára ez kiveszi 
a Radákovits-család kezéből is a kenyeret. Míg az ifjú keblében 
megerősödik ama hit, hogy ő nem született a gazdasági pályára, s 
nem való oly főnök mellé, ki gyakornokával feltrancséroztatja a 
pecsenyét, de nem részesíti abban, — azalatt a tiszttartó minden 
erejét öszpontosítja ahhoz, hogy kitúrhassa az apát és fiút. Míg 
ez sikerülne, addig is szünetlen zaklatja őket. Főleg az ifjút üldözi 
szokatlan munka végbevitelével. A többi közt egy alkalommal sok 
ezer birkának fogát tapogattatja meg véle, azon tud vágyból, vajon 
mozog-e valamelyiké? Több napon által elhúzódott a szemle, 
végre egész komolysággal jelentheté az új gyakornok: nyugodtak 
lehetnek, egyetlennek sem mozog a foga. Hajolástól görbedező 
háttal írja meg felindulásában az ifjú A tiszttartó úr lábnyomai 
czímü humoros rajzát. A tiszttartó hátamegett vihogó gyakornokok 
tetszése által bátorítva, a tótkeszii öreg pap, a későbbi Matyi 
bácsi Pafkingos Hintájáról tart felolvasást. A jószágigazgató
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tiszttartót nem kevésbbé boszantja íródeákja kópéságainál vak* 
merőbb rajza. Néki az nem vigasztalás, hogy az ő • lábnyomai# 
után a tótkeszii plébános, majd Köntös az urasági biró, Hegyi 
a községi biró mint nevezetességek s Cserpedli urasági bakter mint 
komikus alak következnek, előőrsei Bolond Miskának, Borsszem 
Jankónak. Félúton nem tudott az ifjú megállni. Érezve helyzete 
tarthatlanságát s látva a módot, melylyel kitúrni akarják, kiadja 
hetenként egyszer a Kanczellaria és Uradalom Titkait. Ezek 
azonban nem lapok, de torzleírások. Folyóiratok csak annyiban, 
hogy időközönkint jelennek meg. Mintáúl a Rajzolatok humoros 
carricaturái szolgáltak. Ezeket azonban csípősségre felülhaladta.

1842 márczius havában türelmét vesztve Farkas, egy felter
jesztést küldött a bécsi uradalmi főkormánynak Radákovits József 
gyakornok ellen, vádolva ezt az uradalmi gazdálkodás ellen ide
genek előtt szó- és írásbelileg terjesztett ócsárló nyilatkozattal. 
Márcz. 11 -én Becsben kelt leírat által Szép György uradalmi ügy
viselő és Farkas Imre tiszttartó bízatik meg, vizsgálatot tartván, 
kimerítő értesítést küldeni. Miben állott az ifjú bűne? Felhozzák 
ellene, hogy Paur írnokot halállal fenyegeté, ha lovagias elégtételt 
nem szolgáltat néki. Paurban sejti a tiszttartó besúgóját. Emellett 
a tiszttartó elhallgatva saját sérelmeit, fennen hangoztatja az ura
dalom elárult titkai fontosságát. Súlyosítja vádját az, hogy az ifjú 
elkeseredésében korhely élethez szokva, némely accidentia-pénzt 
könnyelműen elvert.

Azon ígéret folytán, hogy nem leend sem néki, sem atyjának 
bántódása, Farkas ösztönzésére leköszön a gyakornokságról. April 
1-én ezt terjeszti fel Farkas Bécsbe levelében. Egy másik levelet 
gyalog szállítá el Enyingről Fürgedre Radákovits József, mely
ben viselt dolgai voltak leírva, nem nagy örömére szüleinek. 
Utána megérkezett csakhamar az enyingi zsidók üzenete, kiknél 
azután az öreg Radákovits ezer váltó forintot pocsékol el uzsora- 
kamatkép. A rossz nem jár egyedül. E csapások után, az ifjú 
dé vaj kodásai következtében csakhamar nyugalomba helyezik az 
öreg Radákovitsot oly csekély nyugdíjjal, mi épen szűkösen 
elég a családot megmenteni az éhhaláltól.

A nyugdíjazott Radákovits család általköltözködik Fürgéd
ről Nagy-Szokolyra. Itt tengődnek a szülők — soha nem említve 
magába zárkozott gyermeküknek, hogy ő oka mindennek. Nem is 
unszolják, hogy részt vegyen a munkában. Sejthették, hogy a fiú
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lelkében seb tátong — olyan, melyet maga ütött. Az atyai hajlé
kot elkerülve felkeresi a vidék értelmiségét, s második otthonává 
lesz a tótkeszii káplán cellája. A tótkeszii parochiához tartozó Nagy- 
Szokolyra viszont ellátogat gyakorta a lelkész Szegfű Mihály. 
E lelkész s véle Szász István helvét, Balog Imre ágost. nagy- 
szokolyi lelkészek néha nagyon is csípős szavakkal s komoly 
rábeszéléssel fáradoznak azon, hogy a zsellére égben lakó s 
nyugdíjból tengő szülőket mentse fel a gondoktól személyét 
illetőleg. Hosszú küzködés után, végre elhatározássá erősödött 
lelke vágya. Távozásra s küzdelemre határozza el magát.

A szülők gyengédsége, melylyel megoszták véle utolsó javaikat
— megnehezíti terve közlését. Bárha tervét életre valósága hű 
bizonyítékának látja is — mégis tétováz. Ismételve szívére tolúl a 
kímélet, míg végre barátai ösztönzései által felbátorítva győz 
önmaga iránt való kötelességérzete. Nyilatkozik; szüleit meglepi 
elhatározása és nem akarják elbocsátni körükből. Félnek önmaguk 
is a vádtól, hogy az ifjú magát tekinti e sanyarúság előidézőjének. 
Világos lesz előttük, hogy miért kerüli őket ? Miért nem oly vidám 
mint ennek előtte? s miért vágyakozik el körükből?

Midőn belátják a szülők, hogy a lebeszélés nem vezet 
czélhoz, legalább addig nem akarják elbocsátni körükből, a 
meddig valamely kis összeget össze nem kuporgatnak. Kölcsön ki 
sem ad nékik, hisz Szokolyon Ők csak oly jött-ment nép. Az 
ifjú látván azt, hogy utolsó tanulótársa is visszatért a tanodába, 
ő itt most visszakivánkozik oda, hol meg nem becsülte magát: az 
oskolába. Minden tartóztatás, kérelem hasztalan. Ő szembeszállni 
óhajt előítélettel és nyomorral. Jogi pályára indul s mindenáron 
ügyvéd akar lenni.

Vezeklésre ítélé magát az ifjú, küzdelemmel óhajtván 
kiérdemelni a boldogabb jövőt. Elismétli magányában életét, s 
tudatára jön annak, miként életfonala kivezet az álmok világából. 
E rögtöni ébredés azonban nem csüggeszti el, bár lehangolja ama 
tudat, midőn először látja magát mindenkitől elszakasztva önerőre 
bízatni. Állapotával hamar tisztába jöhete: nem kiséri más mint 
a jelen bánata s a jövő gondja. Rokonai, ösmerősei gúnyos jóslá
sait csakhamar elfeledi, ábrándjai is eltűnnek hamarjában az élet 
rögös útjain. Egyet nem tud csak feledni, sem kitépni szívéből: a 
nélkülöző család képét.

Ellenáilhatlan ösztön kényszeríti kilépni a szülők köréből s
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jogásznak menni Győrbe. Miként él meg ott, hogyan tartja fenn 
magát, mivel igazolja amaz osztályokat, melyekről nincs bizonyít
ványa? Azt ő nem részletezi Jelszava: mindenáron jogászszá 
lenni. Nagy-Szokoly lelkészei által lelkében felismert jónak tudata, 
erőt ad a rossz leküzdésére.

Atyja fuvarosa beszállítja Veszprémig. Innen indul meg 
három húszassal gyalog Pápa felé. Városlőd domboldalán lehever- 
vén, elgondolkozik azon: váljon miként leszen ezután? A gondvise
lés a feleletet a jövendőre hagyta. Kétségbeeséshez vezető kétely 
ezerszer is bár susogja néki, hogy hagyjon fel a küzdelemmel — de 
nem tántoríthatja el. A lélek nem volt erőtlenebb a testnél s átélte 
a szenvedések tengerét. Midőn lépésről lépésre találkozik az élet 
kiméletlenségivel, megtanúlja áldani az anya hajdani szigorát. El
elfárad, de soha el nem csügged; mivel szünetlen szeme előtt áll a 
bevégzetlen pálya. Puszták viharától edzett testét-lelkét megviseli 
az élet vihara, de megsemmisítni képtelen. Legalólról kezdi az 
életet s vergődik felfelé. Az első napok ridegsége csakhamar elmú
lik. Szülői sorsa által keltett bánata körükből távoztával lelohad. 
Háttérbe szorúl a múlt, s a kétes jövő kérdése nyomúl előtérbe. 
Pápára alig ér s im az első házban irgalmas emberekre talál, kik 
hajlékot s kenyeret készséggel megosztanak véle. Itt nincs nyugta. 
Mihelyt a szokatlan lelkiharczot, fáradalmakat kipiheni, megindúl 
tovább. Erőltetett útja közben megtagadja a test a szolgálatot. 
S im egy pápai fuvaros sárgarépával telt szekerére ülteti s 
beszállítja jó szóért Győrbe. Fájdalmasan értesül itt arról, hogy 
hiába tette az útat, az oskolák ott nehány héttel előbb megkezdőd
tek, az academiára beiratkozni pedig bizonyítványa nem elégséges. 
Nem tud olyat előmutatni, a minő szükséges. Alkalmazást sem kap, 
a melynek segélyével megkezdhetné félbenhagyott tanúlmányait, 
tehát visszatér Pápára. Enyingi illetőségű Bocsor tanárt keresi fel 
első sorban, kihez állítólag Köntös, enyingi biró, mások szerint 
Bocsor hasonnevű rokona vagy testvérje ajánlatával állít be.

Iskolatársai emlékezései szerint Radákovits József Pápára 
visszatérése után csakhamar az Amadé család plenipotentiariusnak 
nevezett ügyvéde Simonfalvai József később Temesfalvay ügyvéd iro
dájában volt alkalmazva, mint imok. Saját szó és Írásbeli emlékezé
sei szerint, huzamosabb ideig zsidógyermekeket ezelőtt vagy után 
tanít és pedig állítólag Bocsor által ajánltatva. Állítólag itt reggel 
nyolcz órától délig volt elfoglalva s összes jövedelme a 31 tanítvány
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után 31 váltóforint volt. Elképzelhető, hogy mennyit kell nyomo
rogni oly kis jövedelem mellett, midőn hozzá még nem tudja a 
szerző takarékosan beosztani. 0  itt is csak olyan mulatni szerető, 
mint volt előbb s utóbb. A főiskolába csak mint benevolus auditor 
járt be, de nem volt beiratkozva. Tanuló társai közül a gyarlóbb 
lelküek elhidegülve szakítnak véle, midőn értesülnek arról, hogy 
a lenézett zsidónép közé keveredett. Ő áldja végzetét, hogy ide is 
bejuttatá. Meghidegült társait pótolja a zsidó családok becsülése, 
kiket kénytelen szolgálni, mivel előbb érkezett társai elfoglalták a 
jobb helyeket. Neki csak az maradt, mit senki elvállalni már nem 
tartott érdemesnek. Ez óv megtanítá szétfoszló ábrándjai helyében 
arra, hogy a munkának ára van, így tehát nem kell félnie a jövőtől. 
Vigasztalódással látja, hogy a sors még nem verte egészen a föld
höz. Több jeles tanulóval barátkozik, kiknek őszinte ragaszkodása 
elfeledteti a kenyérkeresetével járó kedvetlenségeket. Bárha sorsa 
azon pályára sodorta is, melyhez szükséges erő rég elemésztődött 
leikéből, mégis több mint egy évig él s tartja fenn magát Pápán.

Elkövetkeztek végre a szünnapok nem nagy örömére hő
sünknek. Nem kevéssé volt büszke bár önállóságára, bár kielégíté 
őt az egy óv alatt gyűjtött életösmeret, remény, oskolai bizonyít
ványa nem lévén, a tanulmányai után kérdezősködőknek csak 
szóval referálni nem tartá elégségesnek. És mégis kénytelen volt 
hazaindulni. A beállott nyári hónapok alatt beszüntetve lett a 
tanoda, honnan jövedelme jelentékenyebb része eredt. Az imokság 
csak kiegészítő toldalékot képezett, belőle még eltengődni is lehe
tetlen volt.

More patrio megindult gyalog, s belátogat jobbra balra az 
útszélen fehérlő tanyákra. így látogat be Pápáról jövet Sárvárott 
fekvő h. Estei Ferencz féle uradalomba. Itt értesül, hogy az uro- 
dalom írnokai közt van egy Radákovits Bódog nevezetű. Felke
resni ezt, összebarátkozni véle, s rokonná adoptálni első dolga. 
E napon nevezték ki Radákovits Bódogot a főherczegi urodalomba 
szép fizetéssel gyakornokká, mely öröm még inkább megnyitja szívét 
az élezés jövevény részére. Miután a pápai vendég elmondta, hogy 
miben jár, emez is elbeszéli, hogy mily öröm érte — s hogy többé 
nem szándékozik folytatni tanulmányait. Radákovits József agyá
ban ennek hallatára megvillan egy gondolat, melyet siet is telje
síteni. Radákovits Bódog ugyanis bizonyítványait az urodalmi 
igazgatóságtól nem vette vissza, azt hivén, hogy nem leend azokra
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szüksége. Bódog nevében József kikéri ez iratokat, s a Bódog név 
mellé Józsefet írva, iratkozik be Győrött jogásznak. A bizonyítvány 
birtokosa 1819-ben született ugyan, de ő oly erős termetű már 
ekkor, s oly kifejlett, hogy méltán lehet 3—4 évvel idősebbnek 
nézni. Ha azt tekintjük, hogy nemtelen czélra nem használta fel 
más bizonyítványát, s hogy égeté lelkét a vágy, mindenáron jo
gásszá lehetni s ügyvéddé képezni magát, úgy ha nem is bocsát
juk meg teljesen a fiatalos csínyt, de nem is dobunk követ arra, ki 
végbevitte. E csiny Radákovits Bódog tudta s beleegyezése nélkül 
történt. Neki is csak évek múlva jött tudomására József merész 
eljárása.

Egerszegen atyjánál töltött szünnapok vége közeledtével Golub 
(későbbi Atády) Vilmos barátjával felkerekedve, elgyalogol Po
zsonyba, az országosülésen résztvevő győri püspökhöz Stankovits 
Jánoshoz, élelmezést kérni. Megadatott nékik. Most visszatérnek 
Győrbe s a kegyelemebéddel kezdik általkoplalni a jogi tanfolyamot. 
A püspök által nyújtott kegyelem koszt nem volt valami elkényez
tető — de fiatal embernek elég ahhoz, hogy éhen ne haljon. Ha oly 
hiányok voltak is, melyekre később Convictusi ebédek czime alatt 
emlékezik, azok bizonyára nem a püspök akaratából de a közegek 
visszaélése által történhettek. Számtalanok áldják máig a püspök 
emlékét, ki évenkint 30—40 fiatal embernek lehetővé tette a kimí- 
velődést. A convictusi szót nem szabad mai értelemben felfogni. 
Tulajdonképen ez csak egyszerű ebéd volt — melyet a püspöki 
lak egyik félreeső zugában tálaltak fel. Lakás, vacsora, s reggeliről 
minden egyes maga gondoskodott. A jótevő tulajdonképen csak 
azt akarta elérni, hogy az ifjak legszegényebb része meleg ételhez 
juthasson. De egyúttal kényszeríté őket a segély mellett, magukról 
önállóan is gondoskodni. A szerény ebédtől a szakács által meg
takarított só s fűszert pótolta a jóétvágy; hiszen legtöbb a 40 közöl 
24 órán által csak egyszer jutott eledelhez : a püspök asztalánál. 
Az idegenül elszakadozottakac jóbaráttá olvasztja egy csoportba 
Radákovits József élcze s víg kedélye.

A convictusi tagok legtöbbnyire jómódú mesterembereknél 
voltak szálláson. E családoknál vasárnap s ünnepeken egy-egy lúd, 
pulyka avagy malaczsült került az asztalra rendszerint. Radákovits 
József szállásadója nagyon megkedvelte adomázó «diák ifjurát,» 
de mivel azt hitte, hogy ezen convictusi diákurak püspökvári 
kosztja valami brillians, csakis ünnep és vasárnapon merte az
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ifjút ebédhez vendégül meginvitálni. Ama félénk kifejezéssel ma* 
rasztván: «ha meg nem bántanánk, maradna ma velünk szegényes 
ebédünknél». Hősünk jót nevetett magában az ilyen megbántásra, 
mert míg a convictnsban be kelle érnie a kiszabott adaggal: addig 
otthon kedvére lakomázhatott. E megbántás elbeszélése víg ha- 
hotát kelt a pályatársak közt. E megbántás ismétlésével pótolták 
maguk közt ily alkalomkor a megbántottat. Szünetlen sajnálkoznak 
távollétén, bár az ő jelenléte a leveskiosztás közben igen káros 
volt a körülötte sereglőkre. Szellemessége biztosítja neki azon he
lyet, hová a kiszolgáló rendszerint a leveses tálat letenni szokta^ 
Sajátságos furfanggal élt azonban ő a levesmerésnél. Ugyanis a 
merőkanállal elkezdé a levet a tálban nagy sebességgel forgatni 
körben, s mikor már a lé sebes iramodásba jö t t : hirtelen szem* 
közt fordítá a merő kanalat. Tette pedig ezt oly ügyességgel, hogy 
utánna halandó egyetlen tésztadarabot sem volt képes kihalászni* 
Jóízű élczeiért szívesen elnézték e műtétet azok, kiknek a sors va
csorával is kedveskedett. Ő a legszegényebb, egyszersmind legnép
szerűbb jogász Győrött. Yig kedélye, pattogó élczei által vezére 
lett az ifjúságnak. Ő határozta meg, hogy: melyik a legszebb lány. 
Néhány megye zsibongó fiatalságának ő mondja ki, hogy: ki az 
éljen! kit kell megtisztelni éjjeli zenével. Mit ő mond, azért él-hal 
az academia fiatalsága.

Ez időben jelent meg Nagy Ignácz «Tisztújítás» czímü szín
müve, magyar alakjai, tősmagyaros nyelve által az egész országban 
lelkesedéssel fogadtatva. A rákövetkező farsangon Radákovits 
Bódog József s Miksics Imre legalább 200 álarczos diákkal jelene- 
tezett e műből meglepetésként egy kortesmenetet. A bálterembe csu
torával, czigány s dudaszóval vonúltak be a fiatalok. Nem kevésbbé 
örömmel fogadta őket a közönség akkor is, midőn a Vaterland nevű 
győri közlönyt vették tréfa tárgyáúl. Radákovits s nehány szakálas- 
bajszos jogász meghagyta egy reggel a fiatalságnak, megjelölt idő
ben és helyen megjelenni. A kortestréfa sikerétől elmámorított 
fiatal nemzedéket, kötéllel sem lehetett azon este otthon tartani. 
A kiválasztott 50 pár diák potrohos németnek öltözve, vörös bunkós 
orr, s óriási pápaszemmel, méltóságos léptekkel vonult be. Minden 
egyes a Vaterlandok olvasá menetközben, német alapossággal 
járó lassúsággal. A zene elhallgatott, a táncz megszűnt, csend lett 
néhány pillanatra. A jelenlevők átérezték a carricatúra leple alól 
kicsillámló szikrát. Ez ünnepélyes csendet, s meghatottságot
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megtépi csakhamar a kaczaj s nevetés, éljenzés reszketteti meg 
az épületet. A Vaterland szerkesztője okulhatott volna ezen. 
Ez időtől előfizetői száma egyre fogy. Nemsokára nagy anyagi 
áldozatok mellett tengődik csak a lap. Elvégre szerkesztője eladja 
Dr. Kovács Pálnak s a Vaterland szellemet és czímet cserél, s a 
győriek általános pártfogolása mellett lett belőle a Haza. Győr- 
város magyarosodásában e caricatúrában elleplezett szemrehányás 
fordulópontot képez............

Daczára hogy nyelvre nézve a szomszédos nyugoti állam 
befolyásolja a Dunántúl városait, a fiatalság legnagyobb része ősi 
mód szerint dőzsölés közepette únja által éveit. Mulatsága ló, 
bor, kártya, pipa: tevékenysége garázda verekedésekre szorít
kozott, hol mesterlegények hátán gyakorolták karjaikat a közelgő 
korteskedés küzdelmeihez. Az idő elröpült a nélkül, hogy a későbbi 
korra valamely léleknemesítö tett emlékül szolgálhatna. A szellemi 
tevékenység lovak s ebek családfái megőrzésén szorgoskodott. A 
hányatott s tapasztalt Radakovits felül emelkedve társai színvona
lán, ez iránytalan tengődésnek végét akarja vágni. Enyingi próbál
kozásait most szervezett társaság bírálata alá akarja bocsátani. Iro
dalmi társulatot szervez, melynek hivatása izmosítni s csinosítni a 
nyers erőt. Segédkezet nyújt ehhez Golub Vilmos. Lapot is adnak 
ki Két Garasos Újság czíme alatt. Munkatársai Radákovitsnak e lap 
szerkesztése és sokszorítása körül a később felsorolandó ifjak mű
ködtek. Érdekes e lap annyiban, hogy először használja Radákovits 
Bódog József a Vas Gereben nevet hasábjain. E kör munkálkodása 
s hatása az ifjúságra nem csekély volt, bár a kostök s ostor hősei 
elszigetelve magokat, lenézték a szellemi foglalkozást, s szemé
lyükben a magyar társadalom elpuhulását ócsárolják. Gunyuk 
azonban nem tudta a haladókat visszaolvasztani maradi soraikba. 
A legnemesebb szenvedély, az önművelés vágya áthatja emezeket, s 
napi munkáik után, éji nyugalomtól elvont órákban összeolvasnak 
mindenféle szépirodalmi müvet.

A kortársak emlékezése szerint, Vas Gereben eleinte költe
ményekkel próbálkozott koszorút nyerni. Némelyek szerint később 
Czuczor Gergely tanár ajánlatára kezdi prózai dolgozataival a 
kísérletet, mi oly jól sikerült, mint Enyingen. Mellette Golub 
Vilmos, Karácson János, Tüllman (Fátyolfi) s Miksics Imre 
irodalmi dolgozatai érdemelnek figyelmet. A körnek kísértő rossz 
szelleme Molnár Miska ex-franciscanus jogász volt, ki iszonyú
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dagályos irályú fantasztikus dolgozatait kívánta felolvasni s 
dicséretben részesítni. Ez keseríté el napjaikat, mivel á bírálat 
nem használt irályának, a meghallgatás pedig felbátorítá még 
hosszabb mü készítésére.

Utolsó ülésüket 1844. jun. 16-án vasárnap délután a megye
ház nagy termében tartják. Szépirodalmi ünnepen számolnak be 
évi munkásságukról. Megjelentek a főtanoda fő és aligazgatója, a 
megyei alispán, megyei tisztviselők, előkelő hölgyek, világi és 
egyházi tekintélyek ez ünnepélyen.

Radákovits Bódog József olvasta fel először az Életképek 
8 Darázsfészek czímü humoros vázlatait, melyből főleg az első
nek a diákéletből merített tárgya általános derültséget idézett elő. 
A csata meg volt nyerve. Mindenki üdvözölni siet a csinos ifjút. 
Később Yörösmartytól Petikét s Petőfitől Szeget szeggel nagy 
komikai erővel általános tetszés közt szavalja. Harmadszor 
fellépve az emelvényre, elmondja a zárbeszédet.

E beszédről a Vaterland elragadtatással nyilatkozik s nagy 
államférfiúi pályát jósol az ifjúnak. Másik kútfőnk Dr. Kovács Pál 
levele. Kovács szigorúan hangsúlyozza Radakovits társai gyenge
ségét, míg Radákovitsnak szép jövőt jósol a humoristika terén. Tíz 
szereplő közül 8-at csak megemlít vagy elítél. Az egyetlen Kará
cson Jánost emeli ki szavalásáért. Főleg a nap hősét Radákovitsot 
ünnepli, humora eredetisége, nemzeties jellemsajátsága s magya
ros zamatáért. Dr. Kovács Pál a Honderű 1844-iki 850. lapján írja 
le az ünnepélyt s Radakovits diadalát. Kovács e levele hősünkre 
nagy befolyással volt.

Érezve Kovács jóslata s ítélő szava fontosságát, személye
sen siet az ifjú megköszönni az irodalmi világba való bevezetést. 
Alig tud örömébea szóhoz jutni, midőn Kovács szóval elmondja 
néki, hogy nagy a hite ahhoz, miként belőle a nemzet legjelesebb 
humoristája fog fejlődni. A Honderű őt illető számát úton-útfélen 
mutogatja ösmerőseinek, barátainak. Ez időtől fogva rögzött meg 
Golub Atády Vilmosban ama hit, hogy Radákovits B. József a leg
nagyobb magyar író leszen nemsokára.

Az ünnepelt ifjú szüleinek dicsekedve küldi meg az első 
alkalmatossággal a lapot, melyben ösmertetve van az ünnepély. 
Ő maga alig tudja bevárni az oskolai év végét. Szökni szeretne 
Győrből, hogy láthassa megvigasztalt apja örömét. Atyja örömmel 
fogadta a lapot, de nem hallgatta el azon nézetét hazaérkező fia
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előtt, hogy ő is a könyvirást azon mesterségek közé sorolja, 
melyet ha nem is a dologkerülők, de a könnyű életet kedvelők 
keresnek. A két éves jogi tanfolyam végzése után hazaútazik 
atyjához Egerszegre, hol az a szokolyi lelkész Balog Imre ajánlata 
folytán ez időben kasznári tisztséget kapott. Az ügyes és csinos ifjú 
csakhamar számtalan befolyásos egyén barátságát nyeri meg, kiknek 
egyike, hogy tanulmányait folytathassa, ajánlja joggyakornoknak 
a hg. Eszterházi-uradalmak főügyészéhez Sopronba. Elfogadtatott. 
Sopronban azonban nem érzi jól magát, mivel «ott minden növény 
megterem, csak a hazaszeretet fája nem lel tápot#. Főleg az 
bántja, hogy a nők nem tudnak magyarúl. E magyartalanság ellen 
lövelt csipkedéseit a «Pesti Hírlap* s «Életképekben# megjelent 
soproni levelekben gyűjti egybe «Magyarbors# álnév alatt.

Döbrentei Gábor s a Kis János által alapított önképző kör 
nehány lelkes tagján kivül nincs más ösmerőse. Győrött a társa
ság s tanulmányai foglalták el ideje legnagyobb részét, most 
apróbb rajzok Írásával űzi el unalmát. Diákköri élményeiből 
néhány megjelent e rajzok közöl az Életképek 1845. évi folyamá
ban. Igen sikerűit a Vándorbot, s Gschaeft életkép a diákéletből s 
a népies tárgyú Rabvallatás. Apróbb levél számtalan jelenik meg 
tőle «Torma, Tüske, Soproni, s Magyarbors# név alatt Franken- 
burg lapjában, ki felösmervén az ifjú tehetségét, szerkesztői üzene
teiben nagyobb beszélyek Írását sürgeti. Mint rendesen fiatal íróét, 
úgy az ő leveleit is terjengős unalmasság jellemzi. Helyes ma
gyarság hiánya, sőt helyesírása miatt bár csaknem újra kellett lap
jában írnia a szerkesztőnek, mégis szívesen fogadják sorait, a szer- 
keztőségben; figyelmet érdemelt ama néhány jó ötlet, mely 
leggyengébb műveiből sem szokott hiányzani.

Hosszas sürgetés után elvégre beküldi Sopronból az Élet
képeknek Bosszú czímű történeti beszélyét, melyet a szerkesztő 
elnézvén sokszoros gyengeségeit, jeles történeti beszélyként közöl 
olvasóival. E beszélyke megjelenésével a győriek előtt jól ösmert 
Vas Gereben névvel lép fel. Frankenburg jóakaratú biztatásai 
daczára azonban Vas Gereben érezte müve hiányait. De fejlődésére 
mégis üdvös volt a Bosszú kudarcza, mivel müve hiányaiban 
felösmerte a tért, hol számára nem terem babér. Általános 
tetszéssel fogadták azonban tanulókorából és a népéletből merített 
Nevelőintézet, Nevelő kerestetik, Szüretelünk, Biróválasztás, Kuko- 
riczafelezés czímű humoros rajzait. Ezek fogadtatása jeleli ki a
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mesgyét, melynek keretén belől legszívesebben mozog s hol egye
dül terem számára az elösmerés.

Kovács Pál jóslata teljesült. Az ifjúból csakugyan páratlan 
eredetiségü népies humorista fejlődött. Kovács példájára a honi tár
sadalom tömkelegéből meríti tárgyát. Bámúlja Kovácsot. Legfőbb 
vágya azt útolémi, kinél először húzza a konvencziós czigány a 
sirvavigasztaló magyar népdalt, kinek műveiben először magyaros a 
magyar; ki rajzaiban első példát nyújt arra, hogy a magyar embert 
is le lehet írni olyképen, hogy az az elmét és szivet gyönyörködtet
hesse. Vas Gereben bírt Kovács egészséges humorával — s a haza- 
szerte derengeni kezdő verőfény kedvezőleg hat fejlődésére.

Bevégezvén a jogot, félbenszakadt a sors kísértése; az irodalmi 
fogadtatás, sanyarúsággal terhelt életében ez első kedvezés a sorstól, 
nem részegíti meg. De felösmerteti véle azt, hogy az élet küzdelmei
ben útat törni nem egyedül a tanulás fog, de a sanyarú viszonyok közt 
is épen maradt jókedélye s élettapasztalata. 1846. évi május 7-én 
juratussá felesküdni Sopronból Pestre jön, s meglátogatja Fran- 
kenburg Adolfot, kinek szíves biztatásai után mindgyakrabban 
találkozunk nevével az Életképek hasábjain. Ez időtől Frankenbur- 
got tekinti mintaképül, ennek «Darázsai» mintájára ir Ő is Dará- 
zsakat, nem nagy szerencsével.

Mint felesküdt királyi jegyző Pozsonyba megy az ország 
nevezetességei gyűlhelyére. Kortársai által terjesztett jóhírnév előzi 
meg s szerez számára tisztelőket; mindenütt úgy ünnepük mint 
nagyreményű fiatal írót. A juratus tömeg féktelenségig csapongó 
sorait s kedvenczhelyeit elkerüli. Sem el nem vegyül közéjök, sem 
vezérré lenni nem akar, bárha sok alkalom kínálkozott is erre.

Yahot Imre meghívására 1846 deczemberében Pestre jön s 
a Pesti Divatlap czímű szépirodalmi közlöny belső munkatársává 
lett. Yahot siet lapjához lekötelezni az ifjú írót, szíves előzékeny
sége azonban alighanem ártott Vas Gereben fejlődésének. Vahot 
szívélyes biztatásai elszédítik egy kissé az ifjút — s beáll az 
elkapatás kora. A kortársak nevetik önhittségét, de ki sem akad 
környezetéből, ki le merné lohasztani képzelődése által teremtett 
köreit. Nem volt sem valódi jóbarátja, sem elkeseredett ellensége.

Ki némileg tud bánni a tollal e korban, az bizonynyal sati- 
rát ir s humoristának nevezi magát. Az úgynevezett humoristák 
nagy száma daczára mocsár maradt a magyar humor, olyan, mely
ből a fejletlen ízlésüek meríthettek csak élvet. Yas Gereben is
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az áramlattal úszik. Ő is humorisál; sőt szerencsés képviselője a  
magyar néphumornak, bárha gyakorta magán viseli a kor ízetlen
ségeit. Jóérzéke azonban öntudatosan lecsiszolja ez idegenszerű
séget, s felszabadítja a német humor nehézkes járma alól. Humo
rát főleg a magyar elmaradottsága ellen élezi, szegletességünk 
lecsiszolásán fáradozik. Néhány év múltán ő maga visszaretten ez 
útról, látván azt, miként vásik le a magyar népről mindaz, mi az 
elmúlt időkhöz hasonlóvá tenné.

A Pesti Divatlap, Életképek s Jelenkor munkatársa Vas 
Gereben ez időben ; az előbbi két lap részére beszélyeket, rajzokat, 
a Jelenkorba újdonságokat ir. E mellett elkészül az ügyvédi 
vizsgálatra is. 1847. évi vizkereszti törvényszak alatt «dicséretes® 
jelzéssel tette le az ügyvédi vizsgát. Ugyan ez év február 23-án 
esküdött ügyvédnek. 300 szám alatt kikapott ügyvédi oklevelében 
a Bódog név már nincs bejegyezve.

A felkaroltatás, népszerűség, vágyai teljesülése szertelenné 
iejlesztik elbizakodottságát. Fiatalos hévvel meg akarja javítni a  
világ menetét. Beleköt olyan, uracsokba, kiket tisztességes ember 
már észre Bem vesz, s kiknek megjavítása vagy fékezése tulajdon
képen a rendőrség feladatai közé tartozik. Néhány szédelgő 
uracsról a Jelenkor újdonságai közt írt lelepzése a kellemetlensé
gek hosszú sorát fordítja fejére. A színház előcsarnokában 
támadják meg először, hol a legdühösebb támadásoktól csak a  
rendőrség menté meg. Másnap julius 15-ke körül lakásán keresik 
fel a botrányhajhászók; miután a megtámadókat nem tekintheti 
párbaj képesnek, az elégtételt sürgetőt a kapitányság által távolit- 
tatja el lakásáról. Folytonos fenyegetőzés s zaklatás közt múlik 
el az augusztus és szeptember hónap. Elvégre a szédelgők kikerü
lése s állandó tűzhely megalapítása végett Szombathelyre majd 
novemberben Győrbe telepedik által.

Megunhatá a hányódó életet, másrészt széles ösmeretsége 
által a bőven jövedelmező ügyvédi pályán a jóllétet hamarabb 
remélheté elérni, mint a szerényen dijjazott írói téren. Győrött 
csakhamar nagyszámú per lebonyolításával bízzák meg — melye
ket mint jeles jogász szerencsével vezet. E pályáról azonban 
elkívánkozik vissza oda, hol ugyan vagyon nem, de dicsőség terem, 
az írói térre. Tán melegen érző szíve is beleszólt a pályaválasztás 
kérdésébe ? Családja múltja, állapota, életküzdelmei mind befolyás
sal voltak a kor viszonyaival egyetemben életelvei fejlődésére. Ő a
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nemesi családok népnyúzó periratai helyett népvédő és népszaba
di tó beszélyeket, rajzokat, s czikkeket teszen közzé a pesti s győri 
lapokban.

Eendez Győrött felolvasásokat a színházban — november 
17-én már, tehát közvetlen az átköltözés után. Az első beszély 
Beszéljünk feltett kalappal víg elmefuttatás; elszórt jó ötletei, 
metsző gúnyai 3 finom csipkedései a nagy számú hallgatóságot jó 
hangulatba hozták. Sok taps s éljenzés fogadta a felolvasást. 
A közönség türelmetlenül várta a második felvonás végét, hogy 
újra hallhassa Vas Gerebent. Második darabja már nem volt 
humoristikus, de szilaj nyargalózás ezerféle tárgy s eszmén keresz
tül. Az igazság itt daróczban lépett fel, bunkóval vervén bekötött 
szemmel a társadalmi osztályokat s személyeket. A visszatetszés 
elég érthető alakban nyilatkozott: mi jó tanulság lehete arra, hogy 
máskor több finomsággal lépjen föl. Fiatalos heve később is az 
élet hibái s ferdeségei korholása közben nem ritkán nyilatkozik 
ily visszatetsző módon. A collegiumi s juratus modort levetkezni 
teljesen, s a társasélet szűk korlátjai közé magát beélni — élete 
végéig nem tudta. Életküzdelmei kiképezék erejét, de nem finomí- 
ták meg.

II.
A bécsi s pesti márcziusi napok hullámai élénk mozgalmat 

idéztek elő Győr városában is. Alig terjedt el híre a pesti mozgal
maknak, máris Vas Gereben s néhány ügyvéd népgyűlést hirdet, 
melynek hangulata tanúja annak, hogy az osztrák és magyar fő
városokkal közvetlen összeköttetésben álló Győr és vidéke, meny
nyire által van hatva a kor erjesztő eszméi által. A polgári őrsereg 
néhány nap alatt megalakul s begyakoroltatik. A népgyűlésekre 
közel s messze vidék lakosai beözönlenek, sőt Radakovitsot több 
község meghívja népgyülések rendezésére. Fejtegetéseinek kinyo- 
matására kérik fel, hogy azok is okulhassanak belőle, kik a távol
ság miatt személyesen meghallgatni nem jöhetnek. Győrmegye 
állítólag 5000 példányt rendelt meg Öreg ABC vén emberek szá
mára czímű folyóiratából. Bay Antal megyei főbíró ezer példányt 
oszt ki jobbágyai s a szegényebb falusi nép közt. Márczius és 
április hóban összesen 4 szám jelent meg. Ezekben népies nyelven 
bizonyítgatja a közteherviselés szükséges voltát; méltatja a ne
messég áldozatkészségét. Kimutatja, hogy ha a nemzet valamely
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osztálya kivonja magát a terhek alól, elleneink úgy elpusztítnak, 
hogy Bírásó sem marad közülünk; tehát áldoznunk kell kivétel 
nélkül. Magyarázza az úrbérről szóló, és azt pótló szerződések 
alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok, dézma, 8 pénzbeli 
fizetések megszüntetéséről szóló törvényt. Az egyenlőségről, nem
zetiségről szóló értekezései után a nemességhez fordul s részre- 
hajlatlanul méltatja ez- osztály áldozatkészségét. Végre kérelmet 
intéz nemzetéhez, hogy a felszababulás emlékezetére, minden 
magyar ültessen kertjébe 3 gyümölcsfát. Hogy ezek árnyékában 
elmondhassa idővel házinépének, miképen volt i 848 előtt s mi
képen azután. Királyi Tanácsadó czímmel jelent meg külön 
kiadásban Budán, néhány hét múltával csekély változtatással az 
Öreg ABC.

Május 7-én, midőn Legény Katiczával, Győr legszebb leányá
val eljegyzési ünnepélyét tartá Vas Gereben, egy levelet kézbesítének 
néki, melyben a központi választmány által kiküldött bizottság egy 
megindítandó néplap munkatársának hívja meg. Győr lakosságától, 
melynek szívében gyökerezett népszerűsége, s menyasszonyától, ki 
szerelmét birta, elbúcsúzván, másnap megindul Pestre elfoglalni 
a felajánlt helyet. Nagy meglepetés várta Pesten. Arany, kinek 
Petőfi 1848 május 5-én keltezett levelében megajánlá a szerkesztői 
állomást, azt nem fogadta el, így tehát Vas Gerebent szemelik ki a 
néplap szerkesztőjéül. Mint szerkesztő ugyancsak azon tisztelet
díjat kapja, mit Aranynak ajánltak fel. Évenkint 600 forintot, 
azonkívül ingyen kapja a közoktatási minisztérium segélyalapjából 
nyomatott 1000 előfizetési példány előfizetési összegét, minden 
levonás nélkül. Ez utóbbi a legszerényebb átlag szerint 3—4000 
forintot meghaladt évenkint. Az ezen felül nyomatott példányok 
előfizetési ára szintén a szerkesztőé, a nyomtatási költségek le
vonása után. A munkatársak czikkeinek díjazásához biztosíttatott 
a szerkesztőnek évenkint 2000 frt, azaz mintegy 40 frt ívenkint.

Midőn Vas Gereben Pestre ért, már kijeleltetett a nyomda s 
félig-meddig be volt rendezve az iroda. A többit reá bízták. Csak 
három feltételt szabtak eléje: legyen a lap kormánypárti, népies, 
s adja ki mielőbb. Programmja nehány nap múltával alig küldetett 
szét s máris az előfizetők nagy tömege tett megrendelést az ország 
minden vidékéről.

Miután munkatársat drága pénzért sem tudott szerezni Vas 
Gereben, hozzáfogott a lapszerkesztéshez munkatársak és szak-
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ösmeret nélkül. Nem lehet csodálni tehát, hogy a tapasztalatlan 
ifjú lapja hiányos 8 egyoldalú. Dolgozott ő ugyan évekkel azelőtt 
több pesti lapnál, anélkül azonban, hogy a szerkesztés gondjaiba 
beavatták volna. Egy jó tulajdona volt csak: mint kezdő író, a régi 
irók tanácsát nemcsak meghallgatta, hanem meg is fogadta, ha 
azok egyéni meggyőződésével nem ellenkeztek. Arany János, kinek 
számára Petőfi Sándor a szerkesztőtárs czímét s a fele jövedelmet 
lefoglalta, jóakaratú tanácsaival kereste fel leveleiben Vas Gerebent, 
serkentvén azt a lap hézagosságainak kiegészítésére. Aranynak kö
szönhetjük a néplap irányának emelkedését s tartalma változatos
ságát. Arany nemcsak munkáival, nemcsak jótanácsaival támogatá a 
néplapot. Leveleivel toborzott Vas Gereben segítségére munkatársa
kat azok körében, kik a néplap hivatását felfogták. Vas Gereben is 
iparkodott barátai körében munkatársakat találni, miáltal a lap 
tárgyköre bővült s szaporodott az érdeklődők száma. A programm 
egyoldalúsága kiegészíttetik. Irányczikk, politikai helyzet ismer
tetése, törvénymagyarázat, történetírás, országgyűlési szemle, 
földmívelés, vidéki s külföldi tudósítások, mulattató s hazafias 
költemények, közérdekű s országos hirdetések rovataira osztatott 
fel a lap. Költeményeket Arany János, Bulcsú Károly, Czuczor 
Gergely, Gaál József, Garay János, Lévay József, Petőfi István, 
Petőfi Sándor, Székács József s Tompa Mihály közöltek a néplap
ban. Prózai részét Vas Gereben, Arany János s Golub Atády Vil
mos tolla töltötte be.

A szerkesztői iroda, hol junius 4-én a Népbarát első száma 
jelent meg, augusztusig a rostélyutczai Hrabovszky-ház földszinti 
helyiségeiben, auguszt. a b. Orczy-ház 2-ik emeletén rendeztetett 
be. A hetilap ára 7 frt 30 kr. bankóban egy évre. Legelső előfize
tője a vallás- és közoktatási miniszter Eötvös József, ki 1000 pél
dányt rendelt meg olyformán, hogy hazáuk szegényebb községeinek 
elöljáróihoz czímeztesse azokat a szerkesztő. Később a honvédelmi 
bizottmány is több száz példányt rendel meg, s megküldeti a köz
ségi jegyzőknek, azon meghagyással, hogy azok felolvassák nyil
vános tereken a népnek, nehogy a nemzet alsóbb rétegei bujtoga- 
tók által a haza állapota felől elámíttassanak. Azon reményben, 
hogy a magyar nép körében elért eredményhez arányosan, a nem 
magyar ajkú lakosok körében lappangó idegen ajkú bujtogatókat 
is sikerülhet leálczázni, elhatározta a néplapot b. Eötvös József, 
német, tót, oláh, szerb s horvát nyelven kiadatni. Csaknem egy-

Digitized by v ^ o o Q i e



idejüleg jelentek meg e lapok Vas Gereben lapjával. Szövegük ta r 
talma; iránya s tárgya csaknem azonos. Vas Gereben lapja volt a 
vezérlap, a többi eredeti czikkei mellett igen gyakorta Vas Ge
reben; lapjából közöl fordításokat s szabad átdolgozást.

A német néplap «Der Volksfreund* szerkesztője Cziglervolt. 
Legnagyobb részben számonként árusíttatott el. Vidékre mintegy 80 
példány küldetett csak. Megszűnt 1848-iki deczember utolsó napján. 
A tót «Prjatel Ludu* (Népbarátja) szerkesztője Mácsai Lukács, fő
munkatársa Debreczenben Szeberényi Lajos. Sokkal elterjedtebb 
volt, mint a német néplap, a vidéken mintegy 534 előfizetővel bírt. 
1849 júniusában szűnt meg. Vidéken 596 előfizetővel bírt az oláh 
«AmiculuPoporului» s a borvát «Pucki Priatelj*, amaz Pap Zsig- 
mond, emez Bujanovics Iván szerkesztésével. A szerb néplap alig tu
dott a vidéken 275 előfizetőt találni. (Szerkesztője neve előttem 
ismeretlen.) Nem eléggé sajnálható, hogy b. Eötvös József terve nem 
érte el feladatát. Ennek oka kis részben bizonyára a szerkesztők 
jóakarata nélkül, alkalmas írók s fordítók hiányában kereshető, 
részben abban, hogy a néplap megindítása alkalmával hazánk 
idegen ajkú lakosainak elöljárói, lelkészei, tanítói legnagyobb 
részben alattomos bujtogatók által máris hazaellenes érzülettel 
árasztattak el. Ezek eltántorulása után, csak nehány lelkész s elöl
járó maradt, ki meggyőzni igyekezett a népet a magyar nemzet 
iránt való jogaikról s kötelességeikről. Számuk elenyésző csekély 
volt a tömeggel szemben. Hiába küzdtek, az eltántorultak túlkia
bálták őket. A műveletlen nép inkább követte a romboló •paraszt
messiásokat*, mint azokat, kik a türelem s béke szavait hirdeték. 
Ha e közös orgánum által megértettük volna egymást, tán nem 
jutunk oly sok csalódáson keresztül velük közös gyászba.

A Népbarátja a kormány alapelveit tolmácsolta s egyúttal a  
mérsékelt érzületnek kifejezője volt. Mérsékelt józansága által vált 
a nemzet legnagyobb osztályának közlönyévé, szemben a szélső
ségig szilajkodókkal, kiknek sok közlönye, de annál kevesebb híve 
volt. Szerkesztője a néphez szólt népiesen, de nem aljasult le, s 
nem harczolt szitkozódásokkal. Tárgyilagosan tette érthetővé a 
jelen küzdelmei okát, megillető komolysággal tárgyalja azon ele* 
met, melyet a megváltozott viszonyokhoz általidomítani kelL 
Józanságával szelidíté azok hevét, kik szavuk erejével is megront
hatni remélték az uralkodó elemeket. Felvilágosítja azokat, hogy 
csak ingerelnek, s nem ingatnak, annál kevésbbé építnek. Nem
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hivatása uj utakat keresni, de azt, mely jónak bizonyult, hangos 
szóval jelzi, melyen elérhetünk a jelentől a jövőhez. Tájékoztatja a 
nemzetet, reményt éleszt, s kitartásra ösztönöz. E néplap volt 
irányadója népünknek, midőn egyrészről a rémület rettegtetett, 
más részről a túlzás csábja vonzott.

A bujtogatók leálczázásán, nemzeti hatalmunk, jogaink s kö
telezettségeink lelkiismeretes megvilágításán kívül a Népbarátja 
mint engesztelő a nemes és pór osztály között jelentékeny szer. p- 
körrel birt. A köznépbe való beolvasztás által végeltünéssel fenye
getett nemességet kelle védelmeznie a túlzók ellenében. Beláthatlan 
zavarok forrása lett volna a túlzók követelése, ha az nem ellen- 
súlyoztatik. Nem lehetetlen, hogy az új szellemmel egybeütköző 
hagyomány, érdek s jellem, midőn lemondása után is ócsárolják, 
netán megkísérli a korszellem által népszerűtlenné törpített elő
jogaiért a küzdelmet. Vas Gereben nevelése s életküzdelmei által 
túlzó demokrata, de ez érzelmeket eltitkoltatja véle belátása. 
A nép méltatlan szenvedései iránt szíve fogékonyabb mint azoké, 
kik a népimádás divatos tanait hirdetik, s küzdő fegyverei is ne
mesebbek.

Mig e küzdelmek folytak, bekövetkezett a nagy válság: a 
meghasonlás Bécscsel. A Népbarát eddig a nemzetet uralkodójával 
egybefüző lánczszemeket edzé, a bécsi cselszövények nyilvánossá 
léte után nem oszlatja többé a szenvedélyt. Felhívásában kinyil
vánítja, hogy itt az idő : keljen fel vészes medréből a nemzet! De- 
czember 24-én jelent meg utolsó száma az első évfolyamból Pesten; 
mivel a magyar kormánnyal Debreczenbe menekülni kényszerül 
a Népbarát ez év utolsó napján, nem jelent meg a 31-ik szám. 
Utolsó számában hozza az első határozott izgató szót, felhiván vé
dekezésre a nemzetet: «a császár ellen, ki a magyart igába akarja 
fogni*.

!849-ik évi január hó első napján délután 4 órakor külön 
vasúti vonattal menekülnek Pestről azok, kik magukat compro- 
mitáltaknak tekintik. Az ellenség körmei közöl szerencsésen kisik- 
lanak ugyan, de belé sodortatnak a megfagyás és éhenhalás ve
szélyébe. Szolnokon január 4-ig elakadnak, ott gyülemlik össze a 
menekülő nép. Szolnokról 4-én délután indulnak beláthatatlan 
hosszú kocsisorral. Valóban szomorú menetet képezett a rosszúl 
ruházott, dermedt vándorlók csoportja, elakadt szekereiknek ki- 
vonszolásával küzködvén egy-egy kátyúnál, hogy a keskeny úton
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a következő szekerek is tovább juthassanak. Január 5-én érnek 
Debreczenbe. Vas Gereben Schveizer bútorkereskedőnek vendég- 
szerető családjánál bérel egy szobát lakásúl s egyúttal szerkesztőségi 
helyiségnek.

Debreczenben aggodalmak közt telt le az 1849-ik év első 
hónapja, mivel rossz hírek érkeztek mindenfelől. Főleg a pesti 
menekültek közt vált általánossá a rémület. Ezek legnagyobb 
része azon hittel szállott fel a menekülőket szállító vonatra, 
hogy néhány nap múlva családjához visszatérhet. Egynémelyik 
el sem búcsúzott övéitől, csakis a kormány menekülése hirére 
sietett ki az állomáshoz. Azok kik néhány óranegyeddel előbb 
értesültek, fölöslegesnek vélték fehérneművel s meleg ruhával 
terhesitni a visszautazást. Kevesen sejték csak, hogy e kirán
dulás néhány hónapig is elhúzódhatik. Debreczen lakosainak 
szívessége elfelejtetni törekedett bár a számüzötteket kedvetlenítö 
híreket, a lakás s élelmi szerek drágasága, ruhanemüek nélkülö
zése, elhagyott családjaik sorsa, nyugalom hiánya s a jövő kérdése 
azonban megmételyezik a menekültek reményeit.

Ezalatt a Nép Barátja Debreczen város nyomdájában állítta
tott ki ugyanazon alakban mint Pesten; csak a jelige változott meg 
homlokzatán. A viszonyok által kényszeríttetve, Vaa Gereben «Ki 
mint vet, úgy arat* jelige helyett oárts az ellenségnek ahogy tudsz* 
közmondást veszi fel. Megváltozott azonban a lap iránya is. Miután 
Vas Gerebent a kormány több irányban használja, mig ez elfog
laltság tartott, Atády Golub Vilmos irta tele a lapot. Atády a leg
szomorúbb napokban, hitétől áthatva hirdeti, hogy Isten a sza
badságért küzdőket elhagyni nem fogja. A kicsiny hitüek félelmét 
siet eloszlatni rendithetlen hitével. E mellett izgat oly merészen, 
mint ki meg van győződve arról, hogy nincs ok aggodalomra.

Föl nem tudta fogni, miért látja el magát az ő mintaképe Vas 
Gereben oly sokfelé, használható útlevéllel ? miért váltja be pa
pírpénzét veszteséggel is aranyért ? miért növeszti meg szakállát ? 
s miért forgatja oly szorgalmasan a franczia nyelvtant ? Miután 
attól lehete tartani, hogy megostromolják a szerkesztőséget, ha 
annak idején a lap nem jelenik meg, ezek megoldása helyett a lap 
megírásának szenteli idejét s teleirja lelkes buzdításokkal. A mily 
tántoríthatlanúl remélt a jobb jövőben, épúgy szítá a boszú lángját 
akkor, midőn az általa megjósolt győzedelmek hire bizalmat ger- 
jeszte a népben. Nem éri be azzal, hogy a haza örökségéből kita-
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gadtassanak a méltatlan cselszövők, de véres háborút óhajt, melynek 
lángjai közt «elolvaszthassák a koronát*. Atády izgató szelleme 
utoljára azon czikkben jelenik meg, melyben az április 14-ik: kép
viselői gyűlés határozatát ismerteti. E czikk a Nép Barátja Debre- 
czenben megjelent utolsó számában foglaltatik.

Amint Vas Gereben Pestre követi a kormányt, a régi me
derbe téríti vissza a néplap irányelveit. Miután személyesen több 
időt tölthet lapjánál, eltűnteti a Debreczenben elhatalmasult izga- 
tási áramlatot lapja rovataiból. Felveszi újra a régi jeligét s a 
békítő szerepet. Ez azonban nem tartott sokáig. Félben szakasztá 
a politikai válság. Junius 30-án jelent meg a Népbarát utolsó száma, 
melyben a szerkesztő nem is jelzi a válság közeledtét s máris a 
25-ik számot nem volt ideje kinyomatni. A catastropha váratlanul 
állott be. A kormány Szegedre menekült, de nem vitte magával köz
lönyeit. Azokra már nem várt megoldandó feladat. Fegyvernek 
kellett megdönteni azt, mit a sajtó megoldani nem tudott.

A Népbarát szerkesztője elbúcsúzván nejétől s gyermekétől 
menekülni próbál. Sok oka volt a meneküléshez. Politikai titkos 
megbízatásokban többször használta fel a kormány. Lapja után 
pedig az egész felelősség terhe reá nehezedett, mivel az 1849-iki 
évfolyam 9-ik számától kezdve Arany neve nem szerepelt a laptu
lajdonost s szerkesztőt megnevező rovatban. Menekülését és buj- 
dosását komájával Deák Ferenczczel, kezdi meg, kivel az általános 
zavarban együtt jutnak el Tolnába. Jó emberek által kalauzolva, 
elhagyatott földeken keresztül jutnak Felsőőrsig, hol Vas Gereben 
egyik régi jóakarója Köves János a plébános. Vas Gereben egye
dül osont be a községbe, megtudni, váljon azt, kivel utazik nem ér
heti e veszély. Köves János készséggel ajánlkozott ellátni s kipi
hentetni a menekülőket, de ajánlatát nem lehetett elfogadni. Háza 
nagyon is «nyilt* papi ház volt, semhogy oly férfiaknak menedé
kül szolgálhatott volna. Köves János tehát gabonás zsákokkal ter
helt kocsira ültet! vendégeit, s ekként szállítja által Őket a Sión 
V.-Hidvégen keresztül Felső-Nyékre. Julius 8-án lépett be Vas Ge
reben Komáromy Istvánhoz, a felsőnyéki plébánoshoz. Ez megle
petve, de szívesen kérdé: «Szerkesztő uram, mi járatban van?* 
Vas Gereben válaszolá: «Kedves barátom, én Deák Ferenczczel 
jövök. Itt künn vár az udvarban.* Komáromy kisielett az udvarba 
s a pitvar előtt álló Deák F. így szólítá meg: «Kedves plébános 
úr! Hallásból tudom, hogy magyar és jó hazafi. Önhöz mint ül
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dözött menekülő jöttem el, hogy önnél biztosságban legyek.* Mig 
a vihar annyira mennyire lecsendesült s apái ősi fészkébe vissza 
nem térhetett, itt időzött Deák Ferencz.

Vas Gereben rövid ideig tartó pihenés után bujdosott tovább. 
Mintegy 10 hónapig lappang Dunántúl hazafias nemessége, lel
készei s gazdatisztjei házainál. Legtöbb időt tölt Enyingen a kor
társ jobbágyok lakásában, Egerszegen apjánál, Sárvár mellett Alsó- 
Pátyon Nagy István (Matyi bátyám név alatt megörökített földesúr) 
birtokán s Deák Ferencznél Kehidán. Bujdosása közben meghatja 
lelkét egy egyszerű pásztorfurulya hangja, mégis vigasztalja, s há
lából megtanul furulyázni. Idősebb korában^is e furulya hangjával 
élénkíti eszméletét. Dr. V á li  B é la .

Finn népdal.1)

Mély erdőbe madár dalol,
Dalol, dalol, lombok alól.
Miket mondasz, szép madárka,
Miket dallasz szép danádba ?
Hogyha dallod, eljő hozzám,
A ki után vágyakoznám :
Sáros földre selymet teszek,
Mocsár fölé bársonyt veszek,
Piros ruha piszkos földön —
Posványt csupa posztó födjön !
Bevezetném tág terembe,
Melynek fala tölgyfa lenne,
Küszöb meg a padló tölgyfa —
Az vón’ minden ajtófélfa !
Fenn a falon szép liliom,
Halpikkely a boltozaton;
Arany asztal azon fölül,
Ezüst székek köröskörül;
Uj kövekből volna kályha,
Konyhán új kemencze állna,
Arany zablás paripája 
Lenn a hidnál várna rája —
Míg őt magát bevezetném,
Magam mellé leültetném,
S óh be csüggnék ott a nyakán,
Beh szivemhez szorítanám ! R. A.

*) Kanteletar, II. 77. Lintunen leliossa lanloi.
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Ti/LL-TANÚLMÁNYOK.1)

I. A svájcziak származása Svédországból.
Schiller Teli-drámájának II. felvonásába (II. 414—445) 

beleszövi azt a mondát, mely a svájcziakat Svédországból szár
maztatja.

So ist es iváhr, wie's in den Liedern lautet,
Dass tvir vonfern her in das Land gewallt?

kérdi Winkelried, és Stauffacher e szavakkal kezdi a mondának 
szép elbeszélését:

H'órt, was die altén Hirten sich erzdhlen.

És valóban, a szájhagyomány és a népdal századok — tud
tunk kai is legalább négy század — óta tud a svájczi népnek beván
dorlásáról a skandináv félszigetből, melyet már Jordanis az ötödik 
században, mivel annyi népek bölcsője volt, officina gentium et 
vagina nationumnab nevezett el.

Történeti szempontból e mondának nincsen jelentősége, bár 
még ma is akadnak, kik valamicske igazságot vélnek benne felis
merhetni. Főleg a svájczi nép maga könnyen érthető és menthető 
makacssággal ragaszkodik hozzá és a svédek is azon vannak, hogy 
a hagyományt történeti alappal bírónak tüntessék fel. Annál fonto
sabb ez a hagyomány a Teli-monda szempontjából. Ez utóbbinak 
feltűnő rokonsága a skandináv Toko-mondával, melyet ma már 
senki sem vonhat többé kétségbe, ki tudja, talán összefüggésben 
áll, akár mint ok, akár mint okozat, azon másik hagyománynyal,

l) Wilhelm Teli, Schcmspiel von Friedrich Schiller, kiadta és ma
gyarázta Heinrich Gusztáv. Egy térképpel. Budapest, Franklin, 1883. 207 1. 
Ára SO. kr. (Jeles írók iskolai t&ra, XXI.). — Előszó 5.1.: «A Teli-mondáról 
és Teli-irodalomról könnyebb nagy könyvet irni, mint kÍB értekezést. Annyi 
érdekes és fejtegetni való oldala van e tárgynak, hogy csak nagy önmegta
gadással tudtam ama rövid szakaszokra szorítkozni, melyek e füzet beveze
tését teszik. De attól tartottam, hogy a kötet túlságosan terjedelmes és ennek 
következtében igen drága lesz ; azért C6ak a nélkülözhetetlen anyagot és meg
jegyzéseket vettem fel e kiadásba, — a szóban forgó kérdések behatóbb 
tárgyalását pedig azon Teli-Tanulmányokban fogom közzétenni, melyek az 
Egyetemes Philologiai Közlöny 1883-dik évi folyamában fognak megjelenni.*
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mely a svájczi népet magát Skandináviából származtatja.1) Főleg 
ezen szempontból újabban beható kutatások tárgya volt ez a 
monda,2) és főleg a Teli-történet szempontjából akarok én is e 
helyen röviden foglalkozni vele.

A monda legelső, bár igen mellékes felemlítését Olafsson 
Eriknél (latinosítvaEricusOlai, f 1486), a svédek legrégibb történet
írójánál találjuk, ki a bázeli zsinat idejében (1431—1448) irta  
Chronica Regni Gothomm ez. müvét, melyben, még pedig svájczi 
emberek elbeszélései alapján, említi, hogy a svájeziak a svédektől 
vagy gotoktól származtatják magukat (Civitas Switensium, qui se a 
Suecis sive Gothis dtscendisse fatentur). Egyszersmind, kora szelle
mében, teljesen alaptalan etymologiákkal8) is indokolja e nézetet, 
melyet a maga részéről helyesnek tart.

Lapidáris rövidséggel tartalmazza e mondát egy XV. századi 
reichenaui papirkéziratnak ezen glossája: Suecia, alias Helvicia, 
inde Helvici, id esi Suetones.

Hogy e monda a XV. század első felében Svájczban magá
ban is nagyon el volt terjedve, bizonyítják Hemmerlin Felixnek, a  
heves zürichi polgárnak, 1436 és 1446 közt De nobilitate et rosti- 
citate czímmel írt és 1450-ben megjelent röpirata, melyben a  
szerző az őskantonok lakóit azon szászoktól származtatja, kik 
Nagy Károly idejében az alpok hágóit Őrizték,4) — és Kiburger 
Eulogius ( f i506) einigeni papnak (a thuni tó mellett) híres füzete, 
Vöm Herkommen dér Schicyzer und Oberhasler, mely a XV. század 
ötvenes vagy hatvanas éveiből való.5)

*) így már Freudenberger Úri el fogta fel a két monda összefüggését 
Guillaume Teli, fable danoise, 1760. ez. híres könyvében.

a) A legkitűnőbbek: E. L. Rochholz, Teli und Gessler in Sage und 
Geschichte, Heilbronn, 1877, 64—82.1., és: Férd. Vetter, Über die Sage von 
dér Herftunft dér Schwyzer und Oberhasler aus Schweden und Frieslandy 
Bern, 1877. Függelékül szerző a •keleti friezek dalát* is közli (1. alább).

3) Svédország neve : Svea-rike, szerinte a. m. Zwé-rike, t. i. két-ország ; 
ezzel pedig azonos Zürich, szerinte eredetileg Zu-rik, Zwe-rike 1

4) Itt is az a nevetséges etymologia, hogy e határőröknek a folyton
dúló harezokban nagyon kellett izzadniok, switten (schwitzen), s innen a nép
neve: Switzer, Switenses.

B) E munkát azelőtt tévesen Fründ János kronistának tulajdonították, 
ki azt 1440-ben irta volna. Feltűnő, hogy még Rochholz is e teljesen téves né
zetet vallja, melyet pedig már Rilliet A. (Les Origines de la Confédération
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Kiburger elbeszélése lett a monda igazi forrásává. Szerinte
— csak a lényeges fővonásokat emelem ki — Cisbertus v. Gisber- 
tus svéd király és Christoffel keleti friez gróf idejében a svédek és 
friezek közt nagy éhség támadt. A király parancsára összehivott 
népgyülés azt határozta, hogy havonként (utóbb, midőn a nyomor 
még nagyobb lesz, hetenként) minden tizedik embernek egész 
házával s összes barmával ki kell vándorolnia. A kivándorlók, 
hatezer svéd és tizenkétszáz friez (nők és gyermekek nélkül), 
összegyűltek, szövetséget kötöttek, elpusztították a környéket s 
lefelé vonulva («wiePlinius derPoet bérichtet»!) a Rajnához értek, 
melynek partján dél felé vándoroltak. Itt Priamus és Peter de 
Mos, két franczia herczeg, útjokat állták. Ekkor a csapat három 
részre oszlott. Vezéreik a svéd Swicerus és Bemus és a friez Wadis- 
laus, ki Hasnis városából (Svéd- és Friezország határán) szárma
zott, voltak. így megverték a négyszer erősebb francziákat. A Raj
nán felfelé haladva a Brochenberg- vagy Frackmundhoz (Pilátus) 
értek Osterrich herczegségben. Ez a föld hasonlított hazájukhoz, 
azért letelepedtek, a mire a Habsburgi grófoktól, kik e tartományt 
bírták, engedélyt nyertek. Swicerus és Remus elfoglalták a tarto
mány déli részét, Wadislaus az északit, melyet szülővárosától 
Haslinak nevezett el. — A krónika második része a legkülönbö
zőbb korokból összehordott és összezavart történeti adatoknak oly 
megmagyarázhatatlan zagyvaléka, hogy kár vele foglalkozni, de 
nem is tartozik kérdésünkhöz. A szerzőnek e történeti mesék 
összefüzé8énél világos czélja, hogy a svájcziaknak nagy szolgála
tait a római császárok harczaiban feltüntesse, a miből azután 
országuk kiváltságos állását a nemet birodalomban kimagyarázza.

A legközelebbi források az obwaldeni Fehér könyv (1467— 
1476), mely a Teli-mondának is fő forrása, és Etterlin Peter mann 
(a XV. század végén), ki egy általános svájczi krónikára (Gemeine 
Schwyzerchronik, melynek tartalma : die Geschichte dér Ostfriesn, 
Swedier und andere, so mitjnen gereisset, und wie Switzer dem 
Lande den Namen Swiz gegeben) hivatkozik, melyet Tschudi is 
említ (Gesta Suitensium). Mind a két forrás egyezik a fent közlött 
elbeszéléssel; csak a szereplők neveiben van némi eltérés. Etterlin 
azonkívül még meséli, hogy midőn a mai Einsiedeln vidékére

Suisse, Basel, 1868, p. 381) megingatott, Báchtold pedig (Bibliothek dlterer 
Schri/lwerlte dér deutschen Schweiz, I. köt. LXX1X. 1.) teljesen megczáfolt.

Philologial Közlöny. YU. 5. 37
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értek, itt mindenütt vadon volt, sehol ház, kivéve egy kis kunyhót, 
melyben egy révész lakott. Innen szándékoztak másnap a tavon 
átmenni, hogy azután a Gotthardon át Róma felé vonúljanak. De 
éjjel oly iszonyú szélvész támadt, hogy nem mehettek tovább. 
Ekkor szemügyre vették az országot s azt találták, hogy nagyon 
hasonlít elhagyott svéd hazájukhoz.1) Azért elhatározták, hogy itt 
letelepednek, a mit, miután a birodalomtól erre engedélyt nyertek, 
rögtön meg is tettek.

E följegyzésekkel a monda be volt fejezve. Schiller is ily alak
ban szövi be drámájába. Későbbi írók ismételve említik a svájcziak 
származását Svédországból, melyet senki komolyan nem utasított 
vissza, ha némelyek a hagyomány egyes adatait kétségbe is vonták. 
E későbbi írók3) feljegyzéseiből fölemlítjük, hogy Meisterlin Zsig- 
mond nürnbergi krónista (1488 körül) a húnoktól származtatja a 
svájcziakat, míg Pirkheimer Wilibald (f 1530) kételkedik a nép 
svéd eredetében. Magnus János, upsalai érsek, az első skandináv 
ember, ki Gothorum Svenonumque História (Roma 1554, németül 
Basel, 1567) ez. müvében e hagyományt, mely szerint a svédek 
egy része az Alpokig vonult: post multos et varioé errores perrene- 
runt ad illa aspera alpium iuga, in quibus nunc eorum posteritas, 
Suetziorum nomen habens, perseverat, terjedelmesen és teljes meg
győződéssel kétségtelen történeti tény gyanánt tárgyalja. Nehány 
évvel később, 1555-ben, I. Gusztáv (Wasa) király egy hivatalos 
edictumhsui hivatkozik a századok előtt Svájczba vándorolt és még 
most is ott élő svédekre.

Tschudi, ki a Teli-monda fejlődésében korszakot alkot, elfo
gadja és közli a hagyományt, csakhogy szerinte a kivándorlás a 
cimberek hadjárata idejében (114. Kr. e.) történt; az uribelieket, 
valószintileg czímerök miatt (bika), a tauriskusoktól származtatja. 
Mind a két véleménye még a jelen században is hívőkre talált, sőt 
a népbe is átment.8)

*) Teli, II, 431. Da besahen sie das Land
Síeli náher uud gewahrten seböne Fülle 
Des Holzes und entdeckten gute Brunnen 
Und meinten, sich im lieben Vaterland 
Zu fínden.

*) Teljesen felsorolja, kivonatolja és méltatja Rochholz id. h. 69—80.
1. és Vetter id. li. 11—13. 1.

8) Főleg Zschokke Henriknek igen népszerű svájczi története utján.
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A legérdekesebbik a későbbi források közül A keleti friezek 
dala (Das Ostfriesenlied dér Oberhasler)t melyről Teli-kiadásom
ban (15—18.1.) szóltam. Bégebben a XVL század elején vagy 
közepe táján keletkezettnek mondták és egy (különben teljesen 
ismeretlen) haslibeli papnak, Bingwaldtnak, tulajdonították. Nyelve 
és tendentiája azonban bizonyítják, hogy a XVII-dik században 
keletkezett.1) Első nyomtatása 1665-ből való. A külföldön első 
kiadását Wirsén Axel Emil eszközölte De Colonia Suecorum in 
Helvetiam deducta (Upsala, 1828) ez. értekezésében. De már Ek 
Jakab, upsalai tanár, is tudott és szólt róla De Colonia Suecorum 
in Helvetiam egressa czímmel 1797-ben megjelent könyvében.

A felhozott adatokból a következőket szabad következ
tetnünk : a)

1. A hagyomány főforrása Kiburgernek Vöm Herkommen dér 
Schwyzer ez. müve, melyen a későbbi följegyzések, közvetve vagy 
közvetlenül, mind alapúinak.

2. De bizonyos, hogy a mondának már Kiburger előtt is 
vannak szórványos és töredékes nyomai.

3. Közvetlenül Kiburger könyvével vagy könyve után a 
monda némely önálóbb részletei (a vezérek eltérő nevei, a kiván
dorlás különböző módja, az átkelés a tón) is tűnnek fel.

E mondával szemben két kérdést kell tisztázni: Először van-e 
e hagyománynak általában történeti alapja ? és másodszor: akár 
van ilyen, akár nincsen, hogyan keletkezett a monda maga ?

Az első kérdésre régebben rend szerint igennel feleltek. Még 
Müller is, ki egy magánlevélben 8) egészen határozottan azt állítja, 
hogy «az egész swéviai és svájczi nép egyáltalában nem északról 
vándorolt be, hanem a legrégibb idők óta itt lakott,* és hogy «a 
gyarmatok, melyekről a régi dalok megemlékeznek, nyelvi és nép- 
ismei tekintetben az alemannoktól semmiben sem különböznek s 
hogy ennek következtében anyaországuk csak a sváb tartomány,

*) Müller János, a híres svájczi történetíró, még azt hitte, hogy e köl
temény «kétségtelenül* azon régi dalokból van fordítva, melyekről Jordán is 
és Paulns Diaconus említést tesznek! — Legjobb kiadását 1. Vetter sokat idé
zett értekezésének függelékében.

*) L. különösen Vetter kitűnő fejtegetéseit, id. h. 15. p kk. 11.
•) *Tohannes von Müller'8 Briefe, Schaöhausen, 1839, III, 261. 1. Roch- 

holznál is, id. li. 80.1.
37-
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legfeljebb Tbüringia lehetett®, — nagy történeti müvében (1786) 
mégis hitelt tulajdonít e hagyománynak, mely a svájczi népnél 
annyira népszerű volt, hogy Brunnenben még 1789-ben államkölt
ségen lefestették a svéd vezéreket, a mint Schwyzbe érkeznek és 
itt letelepednek. Wirsén, ki szintén alaposnak tekintette a mondát, 
a normannoknak IX. századi történeti vándorlásaival próbálta azt 
kapcsolatba hozni. Újabban pl. Rochholz gót, mások, mint Tobler- 
longobard és burgund származást tulajdonítanak a svájczi népnek, 
mig a skandináv történetírók, igy Geiger és Strinnholm,1) a svéd 
származáshoz ragaszkodnak.

Mind e theoriákkal szemben Burckhardt2) bebizonyította, 
hogy a svájczi nép, mint azt már Müller János helyesen tudta, ale- 
mann, azaz tisztán német származású, és ezzel kimutatta, hogy a  
monda minden történeti alapot nélkülöz. E véleményt még magá
nak a mondának keletkezése és más hasonló vagy rokon mondához 
való viszonya is támogatja.

Első pillanatra ugyanis felötlő, hogy a kivándorlásnak azt a 
módját, melyet a svájczi mondában találunk, sok más germán nép
ről is meséli a hagyomány. így Jordanis szerint (Cap. IV.) ki
vándoroltak a gótok Skandináviából, három csapatra osztva, három 
férfiú vezérlete alatt, túlnépesség és éhség következtében. Hasonlót 
beszél Paulus Diaconus és (részben az ő nyomán) Saxo Gram- 
maticus a longobardokról. Skandinávia, a három csapat, az éhség, 
a kivándorlók kisorsolása itt is találhatók. A svábokról a XII. szá
zadban ugyan ilyen hagyomány mesél, csak hogy itt az őshaza 
neve Suevia, az éhség pedig Isten büntetése, mivel a nép még min
dig régi pogány bálványainak áldoz. Ezen hagyomány második 
részét, mely a sváboknak németországi harczait s későbbi hazájuk 
elfoglalását tartalmazza, és melybe a hagyomány a friezeket is bele
vonja, Widukind átruházza a szászokra, Gergely toursi püspök pedig 
a frankokra.8)

564 HEINRICH GUSZTÁV.

x) Geijer, Qeschichte Schwedens, deutsch von Leffler, 1 ,11.1. — Strinn
holm, Wikingszüge, deutsch von Frisch, Hamburg, 1839, I, 190.1.

2) Über die erste deutsche Bevölkerung des Alpengebirgs von J. 
R. Burckhardt: Archív fiir Bchweizerische Geschichte, IV, 1846, 3—116.1.

3) L. a német néptörzsök e kivándorlási mondáiról Vetter tanulmányát
id. h. 17—25. 1. — Müllenhoff Károly értekezését Von dér Herkun/t dér
Schwaben, Hauptféle Zeitschrift für deutsches Alterthumb&n, XVII, 1874.
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A svájczi monda a főbb vonásokban azonos e különböző ha
gyományokkal. Kérdés, kölcsönzés-e ? Valószínűen nem az, mini 
az előbbi mondák egyike sem tekinthető egyszerű kölcsönzésnek, 
mert a közös fővonások mellett igen lényeges pontokban — me
lyekre itt ki nem terjeszkedhetünk — térnek el egymástól. így 
tehát egy közös ősmondát kell föltételeznünk, mely a germánoknak 
Skandináviából való kivándorlásáról mesélt. De azért e mondák 
utóbb, az irodalmi följegyzések közvetítésével, mégis befolyásolták 
egymást s ennek következtében nem egyforma viszonyban állnak 
egymáshoz. A svájczi mondához legközelebb áll a sváb monda, mit 
már a friezeknek szereplése a két hagyományban is bizonyít. Ez annál 
könnyebben érthető, mert hiszen a scájcziak és a svábok (alemannok), 
mint azt már Müller János belátta, eredetileg egy nép, s így igen 
valószínű, hogy a svájczi népDek Skandináviából történt kivándor
lásáról szóló hagyománya a svájczi-sváb, azaz az alemann néptörzs 
legrégibb közös emlékei közé tartozik.1)

Ezen mondával tehát épen úgy vagyunk, mint a Tell-mondá- 
val: közös ősbirtok mind a kettő, melyek idővel mind jobban loka
lizáltalak és végre a XV. században, midőn a svájczi önálló törté
netírás megindúlt, pontosan svájczi viszonyokra alkalmaztattak s 
a történeti eseményekkel jól rosszúl összekapcsoltattak, összhang
zásba hozattak. Arról, mit még Rochholz különben jeles müvében 
állít, hogy e két monda egyenesen Saxo Grammaticusból átvétetett— 
nem tekintve az ily közvetlen irodalmi átvételnek általános valószí
nűtlenségét2) 7— ma már nem szólhatni többé.

De még egy pontról kell szólanunk, mely a svájczi mondának 
a többi jrokon hagyományokkal szemben megkülönböztető főjel
lemvonása : hogy a kivándorlók át nem kelhettek, a vierwaldstdtti tón. 
Hogy ez nem történet, hanem monda, bizonyítja már az az adat

p. 57—71. — XJhland, Schri/ten zűr Geschichte dér Dichtung und Sage 
VIII. 1873. p. 202-249, Wdndersage.

*) A mondában szereplő Svédország az eredeti, de korán érthetetlenné 
lett Suevia tudákos helyettesítése.

*) Sőt ez átvételt egyenesen lehetetlennek kell mondanunk. Saxo ere
deti műve 1514-ben jelent meg először nyomtatásban. Egy alnémet fordítása, 
mely alig jutott valaha Svájczba s melyet itt bizonyára nem értett volna senki, 
már előbb, 1480-ban jelent meg Ltlbeckben. A mondának első svájczi felemlí
tései pedig, mint láttuk, már a XV. század első feléből valók. A későbbi Írókat 
természetesen befolyásolhatta és tényleg befolyásolta Saxo.

Digitized by v ^ o o Q l e



566 HEINRICH GUSZTÁV.

is, h o g y  a kivándorlók a teljesen lakatlan vadonban, hol sem ház, 
sem ember nem volt, révészt találtak, — mi dolga lehetett annak 
itten ? — és hogy egy révész a maga kis csolnakában csak nem szál
líthatott át ötezer férfit s számos nőt meg gyermeket. Különben is 
tudjuk, hogy az Alpok összes hágói közül a gotthardi a legfiatalab- 
bik, mely legkésőbb szolgált átjáróúl.

Már Uhland összehasonlította a mondának ezen részletét a 
níbelungoknak átkelésével a Dunán át és más hasonló elbeszélé
sekkel, melyekben egy elválasztó folyó s annak révésze szerepet 
játszanak, s melyekben az átkeltek rendesen elpusztúlnak. E kü
lönböző hagyományokban a kutatás már régen felismerte a halál 
folyóját és hajóját, a révészben pedig magát a halált; — e fogalmak 
és képek a német mythologiában számtalanszor fordúlnak elő s 
utóbb, az eredeti mythikus jelentés elhomályosúltával, mondákká 
lettek. A mythosz értelme, hogy a folyón átkelők meghalnak. Ez a 
mythosz összekapcsolódott a svájczi hagyományban a kivándorlási 
mondával, — természetesen eredeti mythikus jelentésének teljes 
feledésbe menésével. Ha már most figyelembe veszszük, hogy a 
német mythologia eredeti halálrévésze Odhin vagy Wuotan, ki egy 
másik mythosz szerint a hegyben alszik; hogy ennek mondái átala
kítása Wate, hogy ennek az utóbbinak fiai Wielaad és Eigil, hogy 
Eigilről ugyanazt meséli a hagyomány, a mit Teliről, ki szintén 
nem hal meg, hanem a hegyben alszik, hogy végre Eigil fia, ö r- 
wandil*) kitűnő révész, — rögtön észrevehetjük és nagy merészség 
nélkül következtethetjük, hogy a svájcziak kivándorlása Skandiná
viából, a tón való átkelésről szóló monda és Teli története ősrégi össze- 
függésben állnak egymással, mely összefüggés természetesen a ha
gyományban korán feledésbe ment vagy elhomályosúlt.

A hagyomány egyes elemeinek fejlődése, módosulása, össze- 
forrása oly időben történt, melyből forrásaink egyáltalában nin
csenek s azért e kérdésekre nézve tág tere nyílik az okoskodásnak 
és föltevésnek. E tanulmányok czéljából azonban elég lesz hang
súlyoznunk, hogy a svájcziaknak Svédországból való származása

*) Örwandil vagy Orendel, angolszászul earendel a. m. nyíl. Simrock 
(Deutsche Mythologie, 3. kiad., Bonn, 1869. 243. L) e névből származtatta a 
Teli nevet i s : Orendel, Erendel, Ern-Tell, mely utóbbi névben az elBŐ részt 
cziinnek (Ébren-Teli, ez az Ehren tulajdonnevek előtt régebben igen gya
kori volt és Herrböl származik) nézték s azért idővel mellőzték volna.
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egy régi ősgermán mythoszon alapszik, mely mythoszból, kapcso
latban az alemann néptörzs származási mondájával, két ágban két 
egymással összefüggő, de a hagyományban már korán szétvált 
monda fejlődött: az egyik, mely a régi származási mondát az ale
mann néptörzsnek egy ágára, a svájczi népre, alkalmazta, — a má
sik, mely a Teli-mondában a svájcziak régi történetének legfontosabb 
eseményéhez, a hódító osztrákok ellen folytatott dicső harczokhoz, 
kapcsolódott. Schillert azért ezen szempontból is helyes tapintat 
vezérelte, midőn e két mondát, melyeknek összetartozásáról sej
telme sem lehetett, drámájában mégis, a mennyire ezt müvének 
alakja megengedte, kapcsolatba Hozta egymással.

H ein r ic h  G usztáv .

CATÜLLÜS. XLH.
Ostrom.1)

No rigmusok, jertek, izibe’ mind gyorsan 
Valamennyien vagytok a világon mostan.
E hitvány «lányasszony* bolonddá tart szörnyen 
S vonakodik visszaadni verses könyvem’.
Tűritek ezt ? Nem, nem ! nosza üssünk rajta,
Követeljük vissza, kapjunk vele hajba.
Kérditek, ki légyen ? Az, a ki oly csúnyán 
Szedegeti lábát hegyesen az utczán,
S macska-vigyorgásra húzódik a szája;
Vegyétek hát közre s zudúljatok rája:
• Gyalázatos r ..........   ide most a könyvvel!
Ide aljas r ........... íziben a könyvvel 1*
Még füle dobját se mocczintja reája . . .
Oh czudar teremtés, bordélyok leánya !
De ne gondoljátok még ezt sem elégnek, 
ü a egyéb nem használ, odáig vigyétek,
Hogy szégyenpír üssön ki szemtelen arczán,
S támadjatok rája nagyobb hanggal aztán:
• Gyalázatos r ..........   ide már a könyvvel,
Ide aljas r .......... . íziben a könyvvel!»
Mit sem ér, hiába, rá sem is hederít. . .
Okosabb szerepnek ejtsétek a szerit,
Ha talán nyernétek szép szerivel többet:
• Erényes hajadon! kérnók azt a könyvet!»

Dr. C se n g e m  J ános.

*) Fordításomból kihagytam. Szaklapban inkább helyén van.
Cs. J.
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A RÓMAI SZÍNKÖLTÉSZET ÉS SZÍNMŰVÉSZET 
AKADÁLYAI.

A tulajdonképi vmköltészet a rómaiaknál ott veszi kezdetét, 
hol az olvasott s megkedvelt hellén költészeti remekek a nemzet
nél már mintegy otthonosakká váltak. A legelső hazai kisérletek © 
téren a drámai művészet, tehát épen azon műfélék körül tűnnek 
föl, melyekben a hellén költészet legmagasabb ragyogását érte el; 
mit részint abból fejthetni meg, hogy legelső iróik vagy inkább 
átdolgozóik még sajátkép görögök valának; részint, hogy magoknál 
a görögöknél is ezen időben már majdnem egyedül a drámai köl
tészet birt népszerűséggel. S habár ilyképen e legbevégzettebb min
tákon kezdték a rómaiak drámai költészetöket művelni, nem csak 
a görögökéhez hasonló méltóságra nem emelhették ezt; de sőt 
épen e költemény nem az, mely a római nemzetnél a legkevésbbé 
verhetett gyökeret, mely irodalmuk teréről legelőször letűnt. E jele
net okát a nemzet saját jellemében, politikai és gyakorlatias irá
nyában kell keresnünk.

Háború, polgári munka, jog és politika, ezek voltak a római 
élet sarkpontjai, s igy nincs mit csodálni azon, hogy a görög esz- 
ményiség, a szép és magasztos iránti finom érzék, az élet zavar
talan vidámsága idegenek voltak a római népszellemben. A római 
nem az ábránd, hanem az ész embere — ha tehát Apolló összbang- 
zatos lantjában a görög szellem jelvényét ismertük fel, akkor a 
rómaiakét a kardban és mérlegben találjuk.

«A költészet tartalma,* mondja helyesen Humboldt Vilmos, 
«a többi közt azt tartja folyton az ember szeme elé, hogy a mulé- 
kony élvezetet a tartós benső elégtételnek, a földi dolgokat a vég
telennek ne tegye elébe. Vallás és költészet nem csak együttesen 
működnek közre az ember műveltségén, hanem a vallási igazságok 
mind oly neműek is, hogjr épen a legfensőbb költői kifejezésre 
képesek, és a költészet sem magas, sem mély nem lehet, ha nem 
megy át mindig azon vidékre, melyen a vallás is mulat.» Igen, de 
a rómaiaknál még a vallás is egészen átment a gyakorlati életbe; 
a földmívesnek dús aratást, a pásztornak nyája szaporodását, a 
ház asszonyának tele éléskamrát, a katonának győzelmet, az állam
nak fejlődést igért. Minden gonosz és szenvedés, emberek és álla
tok betegsége, ragya és kártékony férgek, szegénység és szégyen
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ellenében oltalmat nyújtott. A gonosz szellemekkel megalkudni, s 
a jókat megnyerni volt törekvése; és ez gondosan előirt szertar
tások kíséretében történt. A papok szigorúan meghatározott sza
bályok szerint, bizonyos korlátolt jeleknek kicsinyes és pontos 
megfigyeléséből egészen üzletszerűen számítják ki az istennek 
helyeslését vagy kárhoztatását a nélkül, hogy a cselekvésre intel
met, tanácsot vagy felvilágosítást adnának. A görög ember vallása 
ellenkezőleg inkább a művészet gazdag alakzatainak s az élet köl
tői felfogásának magvait, mint sem cselekvése szabályait, inkább 
a  kifelé törekvő harmonikus tetterőket, mint sem elveknek és sza
bályoknak a benső felé forduló világát tartalmazza.

Ehhez járul, hogy a rómaiak istenei nem voltak élő lények, 
hanem puszta abstractiók. A görögök élénk phantasiája vallásuk 
minden istenségét erősebb, bölcsebb, szebb, de mindig természetes 
emberré alakítá. Az ő isteneik szerettek, gyűlöltek, pörlekedtek, 
ismét kibékültek, megjelentek a halandók szemei előtt, sőt egy 
ideig köztük is éltek emberi alakban. Azon mesék, melyeket a 
görögök isteneikről beszéltek, a világ leggazdagabb és legszebb 
mythologiáját alkotják. A római ember szemeiben az istenek 
csupán titokzatos, emberi alak nélküli szellemi lények valának, 
emberi érzések és ösztönök, emberi erények és hibák nélkül. Innen 
van az, hogy a rómaiak vallásában vannak ugyan istenek, de nincs 
hitrege, mythologia. Mikép is regélhetett a római oly homályos és 
határozatlan abstractiókról, minő a «hazulról eltávozás istennője* 
vagy a wkeresztbe szántás szelleme?* A görögök heros-cultusát a 
rómaiak épen nem ismerik, s hogy mily későn, s mily rosszúl van 
Bóma alapítási mondája koholva, már Eomulus királynak teljesen 
nem római átváltozása Quirinus istenné is bizonyítja. Numa, a 
római mondák legrégibb s legtiszteletre méltóbb nevének szemé- 
lyesítője, Kómában soha sem részesült isteni tiszteletben, mint 
Theseus Athénben.

Oly nép, mely csak a jogtudománynak és törvényességnek 
élt, s melynek fő teendője volt küzdeni a jogokért; hol a patrí
ciusok gőgjökben, a plebeiusok pedig lealáztatásukban folyvást 
gyakorlati eredmények után törekedtek; mely költészet helyett 
csak töredékeket tudott fölmutatni a XII táblás törvényekből, 
s e törvények renkívüli szigorral büntették a költői lelkesedést: 
ily nép nem dicsekedhetik költői bölcsővel, s nem birt a lét
nek ama magasztos érzetével, melynek legdicsőbb gyümölcsét
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a hősköltemények teszik. Nem volt Homérjök, ki az ős idők hősei
nek tetteit megénekelte volna; daczára az őseikre való büszkesége 
nek, a családok és nemzetségek szigorú elkülönítésének, az átörök
lött hagyományok és régiségek iránti tiszteletnek, soha sem birtak 
tulajdonképeni hősi énekekkel, mert épen az hiányzott bennök, a  
mi költőben múlhatatlan, t. i. a képzelet, phantásia. Midőn elődei
ket dicsérik, egyszerűen elmondják a nekik tulajdonított hős te t
teket és erényeket, sőt még az istenekről sem tudnak egyebet,, 
mint erőiknek, tulajdonságaiknak száraz sorozatát adni. «Jenem. 
Kriegsbauernadel, * úgy mond Klein a maga erőteljes nyelvén, 
«jenem Amalgam von Kamnes, Tities und Luceres, hatte die N atúr 
das Organ das Poesie versagt: ein reizbar sinniges, leicht erreg- 
liches Gemüth und die blühende, gestaltenholde Phantasie.»*)

A költészet, bármennyire ápoltatott is, Kómában a nép szel
lemével nem tudott egybe forrni, idegen, exoticus növény maradt. 
Azt pedig legkevésbbó sem lehet mondani, hogy ott valaha o tt
honossá lett, mint a görögöknél és főleg Athénben. Aeschylos, 
Sophokles, Euripides, Aristophanes bizton számíthattak az egész 
népnél érzés- és értelemre. A görög költészet Homértól kezdve a  
nép szellemével sarjadzott: mindnyájának közbirtoka volt. Hóra- 
Hús egészen helyesen mondja:

Graiis ingenium, Graiis dedit őre rotundo
Masa loqui, prseter laudem nulhus avaris. *)!

Átlátták, hogy Kóma a költészeti előmunkálatok teljes hiá
nyában csupán történelmében találhat anyagot egy, sajátját 
képező, szellemi életnek kifejtésére. Kóma állam volt, a mi 
Görögország nem volt, és ennek hatalmas öntudatán alapszik 
Naevius merész kísérlete, ki a történelem segítségével igyekezett a 
római nemzeti épost és római nemzeti színjátékot megalkotni. 
Azon kísérlet, igy itél Mommsen, mely a monda isteneit és herosait 
Kóma királyaival és consulaival akarja helyettesíteni, a gigasok 
vállalatához hasonlít, kik egymásra rakott hegyekkel kísértették 
meg ez ég ostromát; istenvilág nélkül nincs antik épos, s nincs 
antik dráma és a költészet nem ismer surrogátumokat.

A római emberben hiányzik főleg a szív szenvedélye, a vágy

*) Gesch. d. Dram. II. 288. lap. 
Ars poet. 323. v.
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az emberinek eszményítése s az élettelennek eniberítése után s 
ezzel a költészet művészetének legszentebb eleme.

A drámai költészet, mely inkább mint más, megkívánja a 
tökéletes szellemi fejlettséget, az óvatos tiszta szemléletet, bölcse
leti világnózletet, a magasztos érzület és emelkedett beszéd szép 
összhangzatát — oly nép közé ültetve át, mely még a szabad fej
lődés elemeivel foglalkodott — sem alapra, sem tartósságra szert 
nem is tehetett. Tárgya a görög hitregékböl volt véve, melyek sötét 
távolból származván át, ez idegen népnél csak általános emberi 
érdeket kelthetett; alakzatának pedig sem tartalma és köre, sem 
harmóniája nem volt, hiányozván benne a lyrai elem (a görög 
chorus), mely a bölcselő költői lelkület, a drámai alakítás lényegé
nek hiányát is tanúsítja.

A zene figyelemben részesült ugyan a rómaiaknál, de koránt 
sem oly mértékben, mint a görögöknél. A zene a görög állam- és 
életviszonyokkal a legbensőbben összeolvadott; és oly fontosságot 
tulajdonítottak neki, hogy zenét nem szeretni, nem érteni egy vala 
a barbár nyerseséggel és benső rosszasággal; tudták, hogy a zene 
és ének föltárják a hangok, a rhythmus és dallamok világát, mely
ben az ember érzelme él; hogy semmi más művészet nem bir oly 
hatalommal az emberi kedély fölött. Mi több, a görögök úgy voltak 
meggyőződve, hogy a zene megváltoztával, megromoltával, meg
romlik az állam is. Azért szívósan ragaszkodának a régihez, és 
csak ha igazi tökéletesedést látának módosításában, engedték azt 
meg. Terpander híres zenész tamboráját, mert egy gyei több húrja 
volt, kifüggesztették, sőt magát Terpandert pénzbírságra Ítélték. 
Hasonlókép jártak mások is. — A zene nem csak az állam egyes 
polgárainak, hanem az államoknak is összetartó kapcsa, közös 
ügye vala. így a dór messeneiek harminczöt fiút és egy fuvolást 
szoktak küldeni tanítóik vezetése alatt kisegítőül Rhegium ünne
pélyeire. A jó zenét és szép karéneket becsület dolgának tekinték. 
A görögöknél a zene nem csak a hangérzék, hanem az egész 
szellem gymnastikájakép szerepel. Nem időtőltő játék az, hanem 
dallama és harmóniája által az indulatok és szenvedélyek szeli- 
dítésére s így erkölcsi képzésre czéloz, úgy hogy minden szépnek, 
nemesnek, magasztosnak ápolóját, minden erénynek szülőjét látták 
benne, úgy vélekedvén, hogy a zenei műremek, mint szép léleknek 
szüleménye, a vele mulató lélekben is csak szépet szülhet. így 
értjük azt, hogy Aristophanes a zenét tartja tulajdonképi művelt
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ségnek, míg az olvasást és az elemi ismereteket csak nyers kezdetnek 
mondja, és a lopást, ha oly egyén követte el, ki nem tud tambo-j 
rázni, kevésbbé számítja be; hogy Sokrates a philosophiát a  zenei 
koronájának, Plató pedig — hasonlóan a pythagoraeusokhoz —  a 
zenét bölcseletnek tartja.

A rómaiak a zenét is pusztán gyakorlati hasznáért pártolták, 
hogy t. i. a lakomáknál s dőzsöléseknél a különben már eltompult 
idegeket új mozgásba hozza. S bár a zene a vallási ténykedések 
közé tartozott, mégis hogy mennyire maradtak távol annak esz
ményi fölfogásától, azt Cornelius Nepos eme szavai bizonyítják: 
Scimus enim musicen nostris moribus abesse a principis per
sona . . . 1) Még Alexander Severus alatt is csak ily fogalommal 
bírtak róla: cantavit nobiliter, séd nunquam alio conscio, nisi 
pueris suis testibus.2)

A tánczot a görögök nélkülözhetetlen testképzőnek tartották és 
az abban kitűnőket meg is jutalmazták. Sokrates nem csak dicséri 
a tánczot, hanem nagy dicsőségnek tartja, hogy abban még agg 
korában is gyönyörét tudja lelni. S mit találunk a rómaiaknál ? 
Azt, hogy ők legfölebb is mulatsági eszköznek tárták a tánczot, s 
az abban való tényleges részvételt a szabad egyének részéről leal- 
jasítónak tekinték. Úgy látszik, a rómaiak általános véleményét 
fejezi ki Cicero, midőn mondja: Nemo fere saltat sobrius, nisi 
forte insanit; 8) Seneca pedig igy nyilatkozik: Torpent ecce ingenia 
desidiosa iuventutis — cantandi saltandique obscoena studia effe- 
minatos tenent.4)

Mind ebből kiviláglik egyúttal az is, mennyire szűkölködtek 
a rómaiak a drámai művészet finom fölfogása nélkül és hogy 
dramájokban a mimetikuB művészetek legkorlátoltabb közreműkö
désének lehetett csak helye. A görög mindenben önmagát adta elé 
és legnagyobb dicsőségének tartotta, hogy a nemzeti ünnepélyeken 
személyesen versenyezhet a legfőbb díjért; a rómaiak látványos 
játékait rabszolgák végezték, ők pedig csak kevély nézők valának.
A pantomimus8al a monarchia előtt nem találkozunk; a gymnastikai 
játékokban a rómaiak általában C3ak passive vettek részt, Gibbon

x) Epam. 1.
*) Lamprid. Alex. Sev. 27.
8) Pro Mur. 6, 13.
*)■ Controv. I. praef. p. 49. Búr.
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kifejezése szerint: the most eminent of the Greeks were actors, the 
Rom ans were merely spectators. l)

Igaz, hogy az inkább látni és hallani, mint olvasni szerető 
képzettebb osztálynak, sőt magának az alnépnek is egyik főbb 
szellem i életkivánalmát a néző játékok tették; de nem a gyöngéd 
kedélyű, a nemes szenvedélyekben élvezetet találó hellének szo
m o rú  s egyéb néző játékai voltak, melyek a belsőleg fejletlen, 
szívfogékonytalan rómait gyönyörködtethették. A harczias verseny
já ték o k , diadalmenetek, s hasonló fényes látványok, a panto
mimek, a gladiátorok véres játékai, állatviadalok, zajos bohózatok 
s tb . valának inkább, mikben e szilaj, anyagias, gyakorlatibb nép 
vágyai kielégítést találtak. Innét van, hogy magok íróik is haj
landók voltak még a magasabb élvezeteknek 6zánt görög drámákat 
is  szemrehatóbb, puszta látványos darabokká, mimi bohózatokká 
m ásolni; innét, hogy a nép az andronicusi, enniusi stb. drámák 
á lta l egy időre kiszorított satirai bohózatokat ismét visszakövetelte.

A római ugyanis testestül lelkestül a gyakorlat embere lóvén, 
nem nagy súlyt fektetett a szívmüveltségre és nem igen törődött 
az elmélettel, melyet a művészi dráma igényelt. Ő a darabok 
színre hozatalát inkább csak mulatságos időtöltésnek tekinté; ezért 
a  színpadon a komédia jóval felette állt a tragédiának; a nézők 
arcza elkomorodott, ha a remélt vígjáték helyett valami szomorú 
játékot kezdtek adni. Ennek okát egyfelől a dolog természetében 
leljük fel, miszerint t. i. a vígjátéknak, mely anyagát s személy
jellemeit inkább a napi élet jeleneteiből veBzi föl, szükségképen 
közelebb kellett simúlnia a bazai viszonyokhoz és a népélethez, 
mint a tragédiának; míg másfelől maga a római nép hajlama is — 
mint ezt az archaicus korabeli népköltészetből kifejtett s oly 
annyira kedvelt atellánok; satirák stb. mutatják — inkább húzott 
a komikai, mint a komolyabb néző játékokhoz,2) úgy, hogy Livius 
megjegyzése szerint8) eredetileg is a népbohózatok adtak első ösz
tönt arra, hogy Livius Andronicus összefüggőbb tartalmú, görög 
minták után alkodott színdarabjaival föllépett.

Élvezetet nyújtott nekik Plautus darabjainak ripők légköre,

*) c. 40,2.
*) L. Hor. Sat. I, 7, 32; Cic. p. Cael. 16, 38 ; de or. II, 54 kk ; Plánt 

Aul. III, 2, 31; Quintil. Inst. Or. I, 4, 25 és VI, 3.
3) Lib. VII. 2.
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a lebujnak a ház elleni philisteri oppositiója, a röstelkedést nem 
ismerő, de csókolni való könnyelmű leányok obi igát korcsmá- 
rosaikkal, a kardcsörtető zsoldosok, a különös humorral rajzolt 
inas népség, melynek menyországa a pincze, végzete a korbács. 
Gyönyörködtek az elegáns grisettekben, kik kendőzötten és fel
ékesítve, divatos hajékkel és tarka, arany hímzetü uszályos ruhá- 
ben jelennek meg, sőt néha épen a színpadon végzik az öltözködést. 
Szívesen hallgattak találó tréfákat, grotesk ötleteket, durva, parasz
tos trágárságokat és egyértelmű kétértelműségeket. Kedvelt alakjuk 
volt a pnrasitus is, kinek, mert a gazdagok asztalánál velők együtt 
lakmározhatott, kötelessége a vendégeket tréfákkal és talányokkal 
mulattatni és alkalom adtával eltűrni,, hogy az edényt a fejéhez 
vágják; végre az arczátlan, minden gazságat örömmel megvalló 
bordélytulajdonos, mely fajnak díszpéldánya Ballio a «Hazug*-bán.

Mindamellett a vígjáték sorsa Bem lett sokkal kedvezőbb 
Kómában, mint a szomorújátéké; minthogy e münemre sem olyan 
volt e nemzet politikai égaljn, hol fz  virágzóbb tenyészést talál
hatott volna. A római népnek ugyanis a görögöktől egészen külön
böző államélete, különösen a nemzet rendei közt a jogegyenlőség 
behozatalával is fenmaradt éles különködés stb. oly állapotok 
valának, melyek a nézőség tetszésével összhangzóbb ó-nemű víg
játéki modort — mint Naevius száműzetése is mutatja — csak
hamar elölték. Az uj*nemü komédiára nézve pedig eleinte a római 
életviszonyok egyszerűsége, s azon magasabb műveltség hiánya, 
melynek ellenében a napi élet félszegségei föltünedeznek, s mely 
az ízesebb komikai nevetséges érezhetésére képesít, a nemzeti víg- 
játék-költészet megalapításához elégséges anyagot nem szolgáltat
hatott. Ezekhez járul a nyelv tekintete is, mely a finom elméssé- 
gekben s czélzatokban gazdag hellén darabok visszaadásában egé
szen hű soha sem lehetett.

Volt még Rómában mindenféle szemfényvesztő, kötéltánczos, 
akrobata, hasbeszélő s más efféle; és megesett, hogy valamely 
szomorújáték kellő közepén a hallgatóság egy kedvelt tánczos 
medve vagy egy pár ököl-vívó fölléptetését követelte; megtörtént 
az is, hogy drámai előadások alatt a közönség egyszerre kirohant 
kötéltánczosokat vagy vívókat bámulni. A római ünnepélyrende
zőknek eszök ágában sem volt a közönséget a költészet hatalma 
által, habár csak mulólag is, a legjobbak érzéseinek magaslatára 
•emelni, a mint ezt a görög színpad tette virágzásának korában.
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Mifélék voltak Eómában a színigazgatók s a nézők, matatja az, 
hogy az 587-ki triumphális játékok alkalmával a rendező az első 
görög fuvolásokra, miután dallamaikkal megbuktak, ráparancsolt, 
hogy zenélés helyett kezdjenek el egymással öklelődzni, a mire a 
^közönség ujjongása csakugyan alig ért véget.

Cicero korában Rómában leginkább Enniup, Pacuvius és 
Accius szomorú- és Plautus vígjátékai adattak; és ez alkalommal 
Plautusnak sokat kellett a rövid és léha bohózatok által elkényez
tetett közönség megapadt fogékonyságától és nyugtalan türelmet
lenségétől szenvednie; annyira, hogy az igazgatók kénytelenek 
voltak Plautus darabjainak hosszúsága miatt mentegetődzni. Men
nél jobban leapadt a játékrend, annál inkább irányult úgy az 
igazgató és előadó személyzetnek tevékenysége, mint a közönség 
érdeke is a darabok színpadi kiállítására. Óriási összegeket költöt
tek díszletekre és jelmezekre; volt eset, midőn 600 felszerszámozott 
öszvér léptetett végig a színpadon; a trójai színházi sereg meg 
arra használtatott, hogy mustra-kirakatul szolgáljon a közönségnek 
a  Pompeius által Ázsiában legyőzött nemzetekre nézve.

A valódi színpadi költészetet az alexandriai irodalom nem 
ismerte soha; csak a fattyú-drámát, mely pusztán olvasásra, nem 
előadásra íratott, volt képes Itáliában meghonosítani. Mifélék 
voltak ezen az alexandrinismus szülte drámák, körülbelül megítél
hetjük abból, hogy Quintus Cicero a gall téli szállásolás unalmait 
enyhítendő, tizenhat nap alatt négy szomorújátékot készített.

A Seneca-féle tragédiák közöl egy sem hozatott színpadra, 
sőt erre valószínűleg számítva sem volt. Alapjelleme valamennyi
nek: declamatori hatásra számítás és a hellén (Sophokles és 
Euripidestől vett) eredetiek fölé törekvés, s innét a rajtok érezhető 
nagy keresettség, dagály, túltömöttség, s itt-ott az ezekből szü
lendő természetietlenség és homály. Senecában több volt az ész, 
mint az ízlés; a drámai tehetség pedig teljesen hiányzott nála, s 
igy a tragédiát nem is képes fölfogni, mint oly egészet, melynek 
részei közt meg legyen a kapocs; nem képes fölmutatni változatos 
jellemeket, melyek a nézők tetszését megnyerjék; még csak a 
közönséget érdeklő helyzetek sem fejlesztetnek természetesen. Igaz 
ugyan, hogy tragikai színezetet tud adni az előadásnak; merész 
gondolatokat s szabad mondatokat tüntet föl, melyek, habár nem 
illenek is oda, utánzásra méltóknak találtattak egy Comeille, 
Racine, Alfieri, Weisse által. S talán innen merítették az ujabb
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dráma-irók ama sallangos declamatiókat, melyeknek következtében 
oly igen eltérnek az ő műveik a görög mintáktól b ama rövid, csí
pős feleleteket, melyeket azelőtt senki sem használt, utóbb pedig 
legfőbb szépségeknek tartattak.*)

hangéa) és Regei8) a római tragédia fölfogásában és értéké
nek meghatározásában Scaliger ars poetica-jának és a 17. századbeli 
philologusok- és mübirálóknak, nevezetesen Heinsim, Muretus 
és Dryden nézeteit közelítik meg, mely utóbbiak Seneca tragédiáit 
a három nagy görög tragikuséival egy kategóriába Borozzák. Sőt 
Hegel abbeli meggyőződésének ad kifejezést, hogy a rómaiak görög 
minták nélkül is eredeti és a tökéletesség magaslatán álló költé
szetet teremtettek.4) Furcsa egy argumentatio, melynek ellenke
zője mellett. a római költészet történetének minden egyes lapja 
bizonyít.

A színházban előadott szomorú- és vígjátékok soha sem emel
kedtek hatásra nézve a görög színházak magaslatáig; sőt ellen
kezőleg a circusokban, kivált Kóma hanyatlása korában, mind 
vadabb élvezeteket adtak a népnek, mely hol rabszolgák véres 
tusáiban, hol fenevadak vérengző marczangolásában gyönyörködött* 
Schlegel (Philosophie dér Geschichte, IX. értekezés) e pontra 
vonatkozólag így nyilatkozik: «Mintegy ékességéül az általános 
békének, melylyel Augustus a római világot megajándékozta, s a

*) Tkyestesben, Atreus neki gyermekeit tálalja föl, igy szólván :
Expedi amplexus páter 

Venere, natos ecquid agnoscis tuos ?
Thyestes erre így felel:

Agnosco fratrem.

Az elárult Medea kezdetben dühöngve jő, s többi közt fölkiált:
Parta iám, parta ultio e s t ,
Peperi.

S midőn a dajka sajnálja őt, hogy semmi sem marad fön számára, sem roko
nok, sem vagyon, azt feleli:

Medea superest.
Hijppolytua-bán Theseus kérdi Phaedrát, minő bűnt vél kiengesztelhetőnek a 
halállal; s az ő felelete:

Quod vivő.

*) Vindiciae Trag. Rom. Lipcse. 1822. 4.
a) Diversa Vir. doctor. de re trag. Rom. judicia. Gott. 1834. 4.
4) Id. m. 8. lap.
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szolgaság kárpótlásul az irodalomnak és a költészetnek is megvolt 
a maga arany-korszaka, a mennyire ez a pogány világnak Hanyat
lásra hajló érett korában lehetséges volt. Plautus és Terentius 
csupán csak a görögök utánzóinak tekinthetők; Virgilnek és Hóra- 
tiusnak költői jelleme és gyönyörű irálya a világtörténelem Írójá
nak figyelmét leginkább csak a nyelv tekintetében vonják magukra, 
melyen irtak, s mely az egész újabb korban minden népnek közös 
nyelve volt, s még jelenleg is az. Mindezt azonban, még Ovidius- 
nak termékeny képzelő tehetségét sem véve ki, az utókor nem 
tekintheté egyébnek silány böngészetnél azon dús aratás után, 
melyet a görögöknél a művészetek és a költészet geniusa hozott 
létre. A rómaiak költészetét nem az ő költeményeikben kell keres
nünk, miként a görögöknél, hanem a circus mulatságaiban találta 
kifejezését, melyeket az okos Augustus fentartani jónak látott; a 
küzdelmekben, midőn a haldokló gladiatomak kellemmel és mél
tósággal kellett elesnie, hogy a nép tapsait kiérdemelje; a circus- 
bán, mely oly gyakran hangzott a keresztények elleni engesztel
hetetlen gyűlölet zajától s a gyilkos szavaktól: Oroszlánoknak a 
keresztényeket.»*)

A nőknek az amphitheatrum iránt való szenvedélye, mondja 
Juvenalis, legnagyobb gyöngeségük volt. Semmiféle alkalomra sem 
piperézték föl magukat gazdagabban és gondosabban, mint ide. 
Öltözékeket, ékszereket, vánkosokat, szolganőket kértek kölcsön 
itt való mennél fényesebb megjelenhetés végett. Ovidius a legal
kalmasabb helynek tartja az arénát szerelmeskedések és gyöngéd 
kalandok szövésére. — Még a betegek is, elfeledve fájdalmaikat, 
csatlakoznak a vigadó lakossághoz, mely sebes áradatban ömlik a 
színkör felé; — elfoglalandók, ha kell kiküzdendők a legjobb 
helyeket. A tolongásban rendszerint nyomtak agyon embereket; 
Caligula császár idejében egyszer 40 előkelő férfit és nőt nyomtak 
agyon ily gladiatori előadáson. A vágy ezen embertelen látványok 
iránt évről évre növekedék, úgy hogy vért folyni és meghalni látni a

*) Lessing (Laokoon, p. 45.): «Klopffechter im Kothurn körmén höch- 
stens nur bewundert werden. Diese Benennung verdienen allé Personen dér 
sogenannten Seneca’schen Tragoedien, und ich bin dér festen M emuiig, dass 
die gladiatorischen Spiele die vomehm6te Ursache gewesen, warum die Bö- 
mer in dem Tragischen noch so weit nnter dem Mittelmássigen geblieben 
sind.» V. ö. Stael, de la littérat. p. 63.

Philologial Közlöny. VII. 5. 38
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legnagyobb élvezet vala. S nem csak a közönséges nép szomjazott 
e vérre, hanem még gondolkodó férfiak is helyeselték azt, épen úgy, 
mint korunk némely bölcselői a párbajt; Titus, az emberi nem gyö
nyörűsége, száz napon át adatott véres küzdelmeket; a jó Traján 
123 napig, 2000 küzdővel. ,S a gladiátorok nem csupán rabszolgák 
valának; midőn a császárok alatt az emberi méltóság összetapos- 
tatott, Nero egy napon az amphitheatrumban 400 senator és 
500 lovag által adatott küzdelmet ; mi több, még császárok is, 
nevezetesen Commodus, és asszonyok is vettek rész a viadalban.

A circusbeli játékokért való rajongáshoz képest, a színházat 
soha sem kedvelték nagyon Rómábán, s ha volt is némi vonzó 
oldala, nem épen a legnemesebb jellegű. Túlnyomó helyet foglal
nak el az érzékien kegyetlen motívumok, az anya- vagy gyermek
gyilkosság az Eumenidákban, Alkmaponban, Kresphontesben, Méla- 
nippában, Medeában, a szüzek feláldozása a Folyxenában, az 
Erechthidákban, Andromedában, Iphigeniában. E mellett nem 
keresték az ügyességet és a kellemet, miként a görögök, hanem a 
rendkívülit, az erőszakos fölindulásokat: midőn a régi Afraniusnak 
«Tüzvésze» előadatik, a házak valóban fölgyujtatnak, s a színészek
nek szabad rablás engedtetik azokban. Egy Icarus valóban leesik 
a légből, s egy medve azonnal hozzá futván, szétszaggatja őt. 
A Prometheus dráma valódi kivégeztetéssel végződik, midőn bizo
nyos Laureolus keresztre szegeztetvén, egy fenevad által szét- 
tépetik; egy másikban Orpheust igazi medvék szaggatják szét a 
baccháns nők helyett; egy valaki Herculest ábrázolva az Oeta 
hegyén megégettetik; egy másikat Atys példájára megcsonkítják: 
egy medve tépi szét Dsedalust, ki szárnyakat óhajtana magának; 
Mucius Scaevola hős tettét rabszolga utánozza, s noha semmit sem 
vétett, kezét meg kellett égetnie. Martialis1) adja elő és bámulja 
ezen jeleneteket, melyeknek szaporításával vásárolták meg a csá
szárok azon nép szabadosságát, mely a szabadságot mindenütt 
kioltotta. Egy néptől, mely ilyenekért tud hevülni, hiába várjuk az 
attikai tragédia ezélj át: a szenvedélyek aristotelesi katharsisát.

A drámai művészet e hátrányaihoz járult színköltőik, de kivált 
színészeiknek kevésre becsült helyzete. Midőn Sophokles költői láng
elméje Athénben kegyelettel teljes csodálatot s hadvezéri főrangot

l) De spectac. passim; v. ö. Suet. in Ner. 11; és Tertuil. Ápol. c. 15.

Digitized by v ^ o o Q i e



A RÓMAI SZÍNKÖLTÉSZET AKADÁLYAI. 579

érdemelt ki; itt az eladósodott Plautus kézi malmok hajtásával 
tengette életét. S hogy Terentiust a művészi érdemet méltányló 
Scipiók, Laeliusok társalgásukkal tisztelték meg, majdnem páratlan 
leereszkedésnek tekinthető. «A költőmestersóg#, úgy mond Cato, 
«azelőtt nem állt tekintélyben; ha valaki vele foglalkozott, vagy 
vendégségek alkalmával ráadta a fejét, naplopó volt a neve#. Egy 
színpadi költőnek bére nemcsak csekély volt, hanem azon felül 
még csak akkor fizettetett az ünnepélyt adó hivatalnokok által, ha 
a darab nem bukott meg. A színköltő nem csak a bérért dolgozók
nak már magában véve is kevéssé becsült osztályához tartozott, 
hanem a közvéleménytől a legfeltűnőbb módon lenézetett, s rend
őrileg bántalmaztatott. E szűk és kínos korlátok közt a költészet 
elfulladt, ügy, hogy méltó bámulatunkat érdemlik az egyes jelesek, 
kik lángkeblök hívását követve, e közhidegség daczára is oly neme
sen áldozták oda életfáradalmukat a drámai művészet szelíd mú
zsájának. így történt, hogy mig az attikai színpadot Athén legne
mesebb fiainak nemes versengése teremtette, addig a római, egészben 
véve, nem lehetett más, mint annak kontár másolata, melynél még 
csodálkoznunk kell azon, hogy egyes részletekben képes volt annyi 
bájt és humort fejteni ki.

A színköltők sorsában osztoztak a színészek is.
Sophokles (Nausicaa és Thamyris czímű darabjaiban), Aris- 

tophanes (a Lovagok czímüben) stb. mint fő szereplők magok is 
föllépve a nép tiszteletét önirányukban csak magasztosíták; mig az 
iszonyú Nerónak legrútabb vétségül az rovatott fel, hogy a szín
padra föllépett. A római szigorú jellem t. i. aljasnak tartotta az oly 
embert, ki mesterségével nem volt képes valami szükséget kielé
gíteni, hanem csupán mulattatásul szolgált; és becstelennek azt,ki 
pénzért színlelt érzelmeket, s magát látványul és a nézők gúnyjá- 
nak kitette. Ez okból a színészeket minden polgári jogtól megfosz
tották, a censorok kitörölhették őket a tribusokból, egy testökre 
nyomott bélyeg kizárta Őket minden hivatalból, sőt még a légiókba 
sem vétettek föl; játék közben elkövetett botlásaikért pedig veréssel 
lettek megbüntetve. S ha egyesek emlékszoborral tiszteltettek meg, 
vagy — mint Roscius és Aesopus — ritka színművészi képességek 
tekintetéből közbecsülésben álltak is, ezek csak ritka kivételekül 
szolgálnak, melyek magára e művészi állásra szebb színt épen nem 
vethetnek.

A római színpadon, a görögtől eltérőleg, a nők is fölléphet-
38*
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tek, csak hogy illendő öltözetben; de becstelenség szennye tapadt 
rájok, és a senatoroknak megtiltatott nőül venni színésznőket, vagy 
a bohóczok leányait és unokáit.1) Ezekből veszi magyarázatát, 
hogy az ateüánok játszóit kivéve — melyekben t. i. szabad rómaiak 
is fölléptek — a többi szinészségre rendesen csak rabszolgák és 
szabadosok (libertini) adták magokat; ezekből, hogy az első kő- 
színkört, mely t. i. előbbi szokásként a játékfolyam után nem rom
boltatott le, csak Kr. e. 54-ben (R. é. 700) találjuk Rómában, habár 
a tragédiát már 185 évvel előbb hozta Livius Andronicus színpadra. 
S maga e színkör is, 8000 nézőt fogadó roppant nagyságából Ítélve, 
inkább a pantomimi s egyéb látványos előadásokra volt számítva, 
mint a tulajdonképi drámaiakra.3)

E körülmények közt a nemzeti drámai művészet Rómában 
föl nem virulhatott; hiányozván neki a drámai irodalom fő éltető 
eleme i s : a szabadság, melynek leplezetlen hirdetését a római hata
lom még köztársasági alakjában sem tűrte el. Meg voltak ugyan a 
nemzet fényes múltjának nagyszerű tárgyai, melyek a nemzeti drá
mákhoz gazdag anyagot szolgáltattak volna; de hogy választhatott 
belőlök a költő a nélkül, hogy a patríciusok és plebeiusok közt soha

*) Nero azonban erősen dolgozott azon, hogy a színészeket megszaba
dítsa a gyalázattól, s Gibbon följegyezte a nagy tiszteletet, melyben Nero egy 
Aliturua nevű zsidó színészt részesíthetett, és megemlíti a színésznek ism é
telt szerencsés közbenjárását, hogy a zsidók Üldöztetésén enyhítsen. Nero 
uralkodása alatt élt és (14 éves korában) meghalt egy kedves és tehetséges 
Eucharia nevű színésznő — ez volt az elBŐ, a ki Nero által épített görög szín
padon föllépett — a ki, úgy látszik, jobban kedveltetett és nagyobb befolyást 
gyakorolt, m in t majdnem minden más ily korban elhalt leány. Az ő szépsége 
az ó-korból ránk maradt sírfeliratok egyik legszebbikén van festve és az ő vo
násai a haldokló művészet utolsó eszményét képezik. ( Visconti, Iconographie 
Ancienne, 287).

*) A császárság civilisátiója végre nagyon népszerűvé tette a színházat; 
de e civilisátio a legerkölcstelenebb volt e világon, és ez erkölcstelenségben 
nagy része volt a drámának. A szemérmetlen érzékiség oly magas fokra há
gott, a minőről alig lehet fogalmunk. A nők néha egészen meztelenül léptek 
a színpadra. (Lásd a Sdbatier által összegyűjtött bizonyságokat, H ist. de la 
LégÍ8lation sur les Femmes Publiqucs, pp. 45—47; Magúin, Originea du 
Théii tre, tóm. I. pp. 284—287 ; és Lebrun, Diacoura aur le Thédtre, pp. 
79_82. Ezen utolsó iró, a mennyire csak birja, kicsinyíteni akarja az általa 
elismert tényeket, hogy az egyházi atyák invectfvái egészen az uj színházra 
essenek. E tekintetben legrosszabbak voltak a virág játékok.)
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ki nem egyenlített feszesség s pártviszályok lángjait vagy egy, vagy 
más részről, ismét föl ne gyújtsa? A respublica korabeli némely 
események, mélyek kiváltkép a tragédiához jelesnél-jelesebb tár
gyat nyújthatónak, a császárok idejében nem voltak színpadra hoz
hatók. Augusztus császári oltalma alá fogadván a költőket, hozzá 
szoktatta őket, hogy ezek nem szellemi nemes foglalkozásnak, s a 
tiszta magasztos érzelmek szükségképeni kifejezésének, hanem ke
nyérkeresetnek és mesterségnek tekintették a költészetet; midőn a 
nyári lakok, adományok, lakomák ritkultak, a múzsák is elnémul
ták. Tiberiust magasztalni vagy becsmérelni egyformán veszélyes 
dolog volt. Caligula minden jelesebb költőt irigy szemmel nézett. 
Aelius Satuminus néhány meggondolatlan vers miatt a Capito- 
liumról letaszíttatott; Sextus Paconianus a börtönben megfojta- 
tott; M. Scaurus halálra ítéltetett egy szomorújáték miatt, melyben 
Tiberius Agamemnon neve alatt vélte magát ábrázoltatni; Cremu- 
tius Cordus bevádoltatott, mivel Brutust magasztalta, s Cassiust 
utolsó rómainak nevezte; midőn Maternus Vespasianus alatt Cató- 
ról készített tragédiát, csakhamar módosítania kellett a kifejezése
ket, melyek e hatalmas úr füleiben rosszul hangzottak; Plinius oly 
annyira félt Nérótól, hogy nyelvészeti kérdésekkel foglalkozott.1)

A latin szövetségi ünnep múzsái nemzeti ünneppé válhatott 
volna, mint a görög Olympiák és Isthmiák. Álba bukásához egy 
mondakör csatlakozhatott volna, a minő Ilion elestét ölelte fel, s 
Latium minden községe s minden nemes nemzetsége benne fel
találhatta vagy belé olvashatta volna saját keletkezését; de sem az 
egyik, sem a másik nem történt, s Italia nemzeti költészet és mű
vészet nélkül maradt.

Mind ennek következménye az volt, hogy a szorosan vett 
drámai művek Rómában, a mint már eredetileg a görögből kölcsö
nöztelek át, úgy később s mind végig csak a görögöknek kisebb- 
nagyobb mértékben sikerült utánzatai maradtak. Ezek után, úgy 
hiszszük, igazolt Herder emez állítása: «Als eine Sklavin war die 
Scenische Muse bei den Römem eingeführt, und sie ist bei ihnen 
ímmer auch eine Sklavin geblieben*.

Dr. K rausz J akab .

l) V. ö. Tac. A. IV, 31; Dió LVII, 22 ; Saet. Tib. 61.
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HAZAI IRODALOM.
A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. Irta Sim ányi 

Zsigmondi I. A mellérendelő kötőszók. Jutalmazott pályamunka. Kiadja 
a magy. tud. Akadémia. Budapest, 1881. XIII és 268..

Tulajdonképen már az Akadémia I. osztályában megbírált egy 
munka czímét idéztük, de az Előszó gyanánt közlött akadémiai «jelen
tést oly általános, hogy egy részletes méltatása e korszakos munkának 
még mindig nem felesleges. Korszakot alkot — ezt nyugodt lélekkel 
mondhatjuk, — mert az Akadémia nevezett osztálya «alapvető* műnek 
nyilvánította s maga a szerző e munkában évek óta gyűjtött buvárlat&it 
valódi nyelvtani vívmányokként állította egybe.

Egy ilyen munka tökéletességéről, a mely a kötőszók használatát 
általában akarja szabályozni, csak akkor lehet szó, ha megelőzte több 
m agyar remekírónk nyelvezetének különleges tanulmányozása. Míg azok 
végig böngészve nincsenek, addig e téren tökéletes munkáról szó sem 
lehet. Az innen is onnan szedett-vedett adatokra épített szabályok ötle
teknek tekinthetők, de általán kötelező erővel nem bírhatnak. Elég az, 
hogy ez a munka ilyen különleges tanulmányok nélkül jött létre, s 
ezzel egy roppant nehézséget akartunk megjelölni, a melylyel szerzőjé
nek küzdenie kellett. Egy másik nehézséget a magyar nyelvnek élő volta 
okoz, mely alakjaiban azt megállapodásra soha sem juttatja. Hány 
kötőszó nem tűnt el a használatból (maga, tat, viszonellen), hogy úgy
mondjam, kiment a divatból, hány más lett helyébe szokásos 1 Máské
pen áll a dolog az u. n. holt nyelvekkel: itt minden megállapodásra 
jutott, minden alak úgyszólva megjegeczesedett. Itt a szabályok egész 
biztonsággal állíthatók fel. Egy harmadik nehézség a tárgy minőségében 
rejlik. Egyes kötőszók elébb határozók voltak és ezen határozói ter
mészetüket némelyek ma is megőrizték (1. 90.). Határt szabni, hogy 
melyik szó mikor mondatkötő s mikor határozó, vajmi nehéz. Ezért 
szerepel a valódi kötőszó (és, de, vagy) mellett egy-egy igehatározó 
(csak, tán , hiszen, inkább, még, soha) s egy-egy névmás (akárki, senki), 
sőt melléknév (mind) is. Némely kötőszó (jóllehet, tudniillik) mondat- 
ezerüségét még ismerhetően megóvta, másik (akarom mondani, teszem aztj. 
még valóságos mondat.

Egy ekkora feladat megoldásánál nem csoda, ha e munkában 
határozatlan vagy téves állításokkal is találkozunk, egyes részeket csak 
kezdőleg tárgyalva s kimerítve épen nem találunk.

A czímzett munka csak a mellérendelő kötőszókat tartalmazza, s 
bár hiányzik a czímlapon a számjelzés (I.), egy második része fogja az 
alárendelőket tárgyalni (1. Előszó).1) Nem tudom, szerencsés ötletnek

l) Ezen második kötet első fele már meg is jelent. S z e r k.
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tenkintsem a kötőszók mellé- és alárendelő szereplését a munka élén. 
Annyi bizonyos, hogy megkötötte a kezét, midőn ezzel csak mondat* 
viszonyító értelmére czéloz ; s ellenkezésbe jött, midőn ezeknek szó- 
viszonyító feladatára is kiterjeszkedett.

A 6-dik lapon a mellérendelő kötőszók felosztása van közölve, s 
itt meglehetős zavart okoz, hogy, a kötőszókról akarván beszélni, mon
datokról, s a kötőszók ötféleségéröl szólva «kapcsoló (úgy!) mondatok
ról, választó (úgy!) mondatokról, ellentétes stb. mondatokról* szól. 
A mondatok csak kapcsoltak, elválasztottak lehetnek, ha csak nem akarta 
e kifejezéseket a2 ivóvíz mintájába alakítani. Ezt a csekély botlást 
azonban helyre hozta a szerző az 5. és 106. lapokon, a hol megint
• kapcsoló kötőszók* és «választó kötőszók* állanak.

Hogy tovább szóljak magáról az említett felosztásról, szükséges 
volt volna nem csak a kötőszók fogalmát (1. Bevezetés 1—3) meg
határozni, hanem magáról a «kötőszó* nevéről is koczkáztatni egy
néhány szót. Tudni való, hogy «kötőszó* mellett «kötszó* mint régibb 
keletű szó van elterjedve. Ha valahol, úgy itt volt volna helye e két 
szónak jogos vagy nem jogos voltáról szólani. Ha továbbá a fenn idé
zett (kapcsoló kötőszókat* és «választó kötőszókat* tekintjük közelebb
ről, lehetetlen észre nem vennünk amabban a fogalmak összetorlását 
(kapcsol, köt), emebben ezeknek ellenmondását (választ, köt). Ezzel a 
bajjal szemben talán jobb volt volna a viszonyítókat tartani meg és szó
kötökről meg mondatkötökről, szóválasztókról meg mondatválasztókról, szó- 
fe j tökről meg mondatfejtökröl stb. beszélni. A kötőszók származtatása is 
talán nyújtott volna más helyesebb felosztási alapot, pl. ilyen csopor
tosításoknak határozói, névbeli ée igebeli viszonyítok. A határozói viszo- 
nyítók volnának igenlök: igen, ám, bezzeg, persze, szintén, vajha; 
ellenzők: nem, sem, sőt, viszont, tán ; szorítok: csak, de, ha, pedig; 
kötök: és, meg; választó : vagy; következtető: hát, tehát; és idői; más, 
még. A névbeliek volnának főnéviek: bátor (bár, ámbár), következés
képen, végre ; melléknéciek: mind, mind az által, másként, egyébként, 
továbbá, inkább, különösen; névm ásak , és pedig: mutatók: azért, 
annakokáért, azonban, azaz (hogy), akkor, ekkor, ennélfogva, úgy, 
amúgy, ugyan; visszahozok: hogy, mert, a mennyi, a mint, mivel, 
mikor, míg; és igebeliek: akárki, jóllehet, hiszen, hadd, tudniillik, 
teszem azt, akarom mondani.

A pusztán észtani alapokra vetett felosztás visszás voltának tulaj
donítom, hogy mert (257) a mellérendelő kötőszók közűi ki lett hagyva, 
és bár (215—220) meg akár (223—232) mint túlnyomólag alárendelő 
ugyan oda fel lett véve. Mennyivel könnyebb lett volna a kötőszók tár
gyalása, ha a • mellé- és alárendelő* fogalmak mellőzésével szabad volt 
volna az említettük felosztás alapján a mert, bár és akár szóknál ezek
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nek természetét és használatát kimerítőiig tárgyalni; hanem (159) 
magyarázata is sikerültebb volt volna, ha megelőzőleg a feltételes mon
datokat (ha nem) tárgyalhatta volna.

A felosztásról mondottak ntán áttérek a részletekre s tüzetesen 
kívánok szólani és, hanem meg csak tárgyalásához.

Az «-nél nagyobb részt Halász1} értekezését találjuk lemásolva. 
Hogy ő a jelenkori írók közűi csak Vörösmartyt s ennek is csak c Cson
gor és Tündét czímü egyik színdarabját vette figyelembe, ez egyolda
lúvá teszi ugyan értekezését, de hibául ezt felróni nem akarjuk sem 
Halásznak, sem másolójának. Ellenkezőleg szerettük volna, hogy bár 
csak Vörösmarty hoz, de aztán az egész Vörösmartyhoz mérte volna 
szabályait. Mi is, midőn a következőkben bírálatot fogunk mondani az 
előttünk fekvő műről, becsét egy másik remekírónknak, Petőfinek a 
nyelvezetéhez fogjuk mérni.

A Haláflz-fóle hosszú (7—10) idézet után Simonyi is elősorol az 
és használatából egyes eseteket, többek közt és-nek ellentétes és követ
keztető természetét. Tökéletes igaza van Simonyinak, hogy az #«-nek ép 
úgy mint minden más mondatkötőnek az értelme a kapcsolt mondatok 
egymáshoz való viszonyától függ s hogy sokszor írnak és-1, a hol, ész- 
tanilag követelve, egy de, egy pedig, egy ennélfogva stb. állana. Vájjon 
ez a használat a héberből származott hozzánk vagy más nyelvből, az 
nem igen bizonyítható be. Inkább érdekelne tudni, vájjon ez meg az a 
használat, ha létezik, meg van-e engedve ma is és mily terjedelemben. 
Az ellentétes használatra idézett négy példa e kérdések iránt meg nem 
nyugtat, a Halásznál felsorolt példák pedig majd mind Vörösmarty 
említett egyik színdarabjából valók, b midőn az ellentétes ( — de.) ér
telmű és-hez bővebben hozzá szólunk, legyen szabad a Simonyi-Halász- 
féle példákat a Petőfiben találtakkal bővítenem ; ezek a következők :*) 
161, 31 Más szemében ő a szálkát | Megleli, | 5 az Övében a gerendát | 
Feledi; 493, 20 Tőled mindent követel, | És nem enged semmit; 
653, 19 Csak tűrnek mint szükséges rosszat, | <S nem szeretnek; 674, 13 
Háromszor csapott a | Hóhér a fejéhez, | S László vitéz még é l; 
646, 20 A szomjúság bánt, s adnak víz helyett | Ételt; 87, 32 Az égbe 
van szabad bejáratod, | S ha úri ház előtt kopognál, | Az ajtót bezár
nák előtted; | Az istennel társalkodói, | S ha nagy urat szólítanál meg, | 
Nem állna szóba véled. — Ezek mind egyike olyan, hogy bennök az és 
bátran pótolható de viszonyítóval. Egy kissé más természetűek ezek : 
441, 24 Vonna már el sorsom innen, | És nem szabadulhatok; 647, 18 
Az égbe szállnánk, s nem repülhetünk.

A Nyr idézett lapjai szerint lielyesobben Fischer. 
Az 1877-diki nagy kiadás szerint.
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Azt mondja Simonyi (11), hogy tnóha és helyett még is volna a 
megfelelő kötőszó-*. Szabatosabban így kellett volna mondania: «A kö
vetkező példákban és mellett elfér egy még is*. Tekintve S. példáit: 
Szegény fejem sajtolja annyi gond, | s te mit mívelsz ? égben ábrándo
zol (Tompa), vagy: Jól tehetne és nem teszen (Érd.), Petőfiből: 90,39 
Csak egy napos még s mennyit hánykodott; — mind ezekben az és 
nem a még is helyét foglalja el, hanem az és mellől a még is hiányát lel
jük, a mi Petőfiből szemelt következő példából látható: 82, 14 . . .  sőt 
gyanítottam is, és még is eljöttem ; 106, 2 . . .  nincs ott a leány, | £ az 
ifjú még is néz föl, néz merően; 381, 24 Előttem a jövő szép zöld ve
tése ; | Az mindig messze (van), és még sem hagy eL

Noha tehát az ellentét a kapcsolt mondatok értelmében rejlik, 
gondolatban azt még is magára az és-re hárítjuk. Simonyi is így gon
dolkozhatott, midőn e kötőszó mondattani szerepét tovább kutatta. Ha 
t. i. á*nek( egyes árnyalatait keressük, megtaláljuk azokat a kapcsolt 
mondátok részeiben, kutatva, vájjon azonos vagy változó alanyuk, tár
gyuk, egyenlő vagy egyenlőtlen idejük meg módjuk. És  meglehetős 
közömbís e követelésekkel szemben ; mert hát mi az ő feladata, mint 
párhuzamosítani két szót, két gondolatot, két mondatot ? S azt gon
dolná az ember, hogy a párhuzamosított két ige mindig egy idejű (jő és 
megy, jö tt  és ment, jöjjön  és menjen) ; nagyobbára, de nem mindig. 
Mihelyt a külömbséget megengedjük, aéonnal megváltozik a két kap
csolt gondolat viszonya is egymáshoz.

A következtető és-re felhozott példák (11) közül az elsőben (illeté ö 
ruhájának peremét és legottan megái la ő vérének folyása) még meg
engedem, hogy az és-*e\ kötött mondat a megelőzőből vont következte
tés (illeté ruháját úgy, hogy legottan stb.); de a többiben jobb szerettük 
volna az és-1 feltételesnek neveztetni. Kívántuk volna szoros megkülöm- 
böztetéséfc az eseményekre vonatkozó következtetéseknek a feltételesek
től. És ez utóbbiakhoz voltak volna sorolandók mind azon példák, a 
melyekben az és-1 foglalós (vagy parancsoló) ’ ige előzi meg. Ez a 
Simonyi-féle példa: cBuházd magadat okosan és többet nyersz a becsü
letben* nagyon különbözik az előbb említettől. Ha az első példában 
helyén volt az és helyett egy cennek következtében*, az utóbbiban ez 
már nem járja. Feltételes értelme és-nek legjobban úgy derül ki, ha az 
és-t elejtjük, s legott megköveteli tőlünk a megelőző mondat a feltételes 
ha szót. Azt állítja Simonyi (12) a feltételes (vagy szerinte következtető) 
és-ről, hogy ez a héber szentirás szövegéből ment volna át a görög for
dításba s e réven jutott volna hozzánk. Szolgálunk Simonyinak Herodo- 
tosból is ilyen példával, IV, 127 ©speTS, toútous áveupóvxes aû áeiv neipaoSe 
autol»;, xa\ yvtuae â E tóté, elie Újjuv g még 80k mással, a melyek
ből meggyőződhetik, hogy ez a használat, ha nem népies, a héber vagy
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görög szentirásnál régibb keletű, és hogy semmi esetre sem szabad 
héber eredetűnek nézni.

Hogy mily közönséges az ?*-nek szóban forgó használata, bizo
nyítják a Petőfiben talált esetek, melyek következő felosztás szerint 
adhatók : 1. az és-1 megelőző foglalós jelennel: 252, 23 Pártolj, közönség, 
és majd haladunk; 234, 19 A kinek nincs szeretője, bort igyék, | 5 hinni 
fogja, hogy minden lyány érte ég; 294, 11 Nekem csak egy leány sze
relmit add; S érette én átengedem cserébe stb.; 355, 23 Híj öledbe 
lyányka, s lángszekérről és mennyországról lemondok én; 453, 1 Jár
jatok be minden földet. . . ,  S nem akadtok . . .  párjára ; — 2. megelőzd 
foglalós félmulttal: 431, 21 Lépnél egyet előre, | Lépnék egyet hátra, | 
S benne volnánk közösen | A szép meleg nyárba; — 3. jelentő igével 
is : 59, 8 ...  fölkel valaki { Zajodra, s akkor el nem szökhetünk; 229, 
23 Én rontok hozzád, s akkor jaj neked; — 4. az és hiányával is talál
hatni ilyen mondatot Vörösmartynál (I, 14): Jer, visszatér a könnyű 
tavasz veled, | Mosolgj, fölélnek holt növevényei; | Jer, elterülnek stb.

Érdekes az e fajta és-ből, a mikor az és-1 nem mondat előzi meg, 
hanem egy főnév, egy ragozatlan főnév. Pl. 58, 18 Egy új suhftitás, és 
Jób homlokát | Elborította vére; 522, 6 Egy futó pillanat | A tóra 
mellettem, s benne kit látok meg? | Gólya barátomat; 710, 15 Még csak 
néhány perez, | És koczkánk eldobva lészen; 260, 3 Idő, szárnyadnak 
még egy csattanása,| S a jelen év is sírban szendereg; 58, 43 Egy rán- 
gás, s vége volt; 513, 9 Pillanat, s oda benn van.

Példáját akartuk ezekben adni, hogy mennyi érdekes részleteit 
nem nyerhetjük az és-nek, csak egy értelmét (és =  ha) véve. Legyen 
szabad és-nek számos viszonyításából még egy nehány ilyen részleteit 
ide iktatnom: 1. és =  ekkor, a német da, a latin cum, a görög efru xat, 

xaí: 23, 24 Az öreg óriás ezeket mondotta | S János vitéznek a sípot 
általadta; 38, 36 Még bé sem fejezé | Költői beszédét, | S ime rohant a 
8zemérmetes Erzsókhoz ; v. ö. még 353, 24; 492, 32; 572, 15; — 2. és 
=  azért hogy; 515, 22 De jön apja, a zsugori vénség, | S visszaszedi 
elpazarlott kincsét; — és nélkül is =  azért hogy: 775,5 Ha napszámom 
kikapom, | Kocsmába mék, eliszom (= és eliszom, = azért hogy eligyam);
— 3. és + nem =  a nélkül hogy; 491, 28 Hány volt, ki más szívéből | 
Kiszítta a vért | Saját javára, | És nem lett büntetése; 618, 31 Keresett-e 
rokon lelket, | S nem talált egy jó barátot ? V. ö. még 491, 32.

A 12. lapon azt állitja Simonyi, hogy *és aztán helyett magyaro
sabb hát aztán*. Elfogadjuk, csak szerettük volna, ha ezen állításának 
a gazdáját (Imre, Id. sz. 168.1.) is megemlíti vala.

Az és he ly e  (13) igen röviden (12 sorban) lett letárgyalva ezzel 
az állítással, hogy *és élén államaga mondatának és a kapcsolt mondat 
között*. Petőfiből csak két példát említek, melyek mindegyike más meg
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más megjegyzésre adott volna alkalmat : 80, 12 Puhább fekvő helyért 
indult ki a dőre | S kapta magát, ráült egy sziklatetőre ; 761, 24 . . .  a 
dalia. | Mint virágos partu ér. szeh'deu | Szállt meg sziklavára teremé
ben, | Az örömkönyüt siró atyát | és ölelve szép menyasszonyát.

: Egy alaphibája e különben nagy szorgalmat tanúsító munká
nak, hogy azegyesczikkek használatának osztályozása nem kellő, fel* 
sorolása nem átlátszó. S ez a hiba mind abban gyökerezik, hogy a 
felhozott esetek nem kimerítőek. Szolgáljon bizonyságul a hanem 
(157—173) tárgyalása. Alakja és eredete után, mely majd minden kötő
szónál állandó rovatot képez, következik ellenmondó (139), megkülöm- 
böztetö (164), és megszorító (170) használata, melyeket befejez a 
Aan^w-nek váltakozása egyéb kötőszókkal (172). Legelőbb is meg kel- 
lett volna állapítani, hogy hanem eredetileg czáfol, az előzményt meg
semmisíti vagy helyre igazítja. Ezért követel maga elejébe egy tagadást. 
Ez a használata hanem-nek az, a mely összeesik a német sondem-éveh 
A mit róla S. mond (159), hogy valami eltérőt (etwas abgesondertes) 
állít, ez hanem-nek, szerintem egy második fejezetbe való, azon hasz
nálata, •mikor megelőző tagadó nélkül áll, a mely esetben a német 
aber-éhez hasonlítható. S ezzel a különböztetéssel dönthetni a Simonyi- 
nál hosszan idézett Brassai-Thewrewk-Arany*féle értekezések értéke 
fölött is. Hogy aztán e kétféle használaton kívül és belül számos írói 
sajátszerűségek is fordulhatnak elő, az könnyen magyarázható ily gya
kori kötőszónál. — Ha tehát közelebbről vizsgáljuk a Simonyinál fel
sorolt ellenmondó és megkülömböztető eseteket, meg a megszorítóknak 
egy harmadát, azt vesszük észre, hogy a 17 lap közül, melyet a hanem- 
nek szentel, 13 lapon mind oly példák sorolvák fel, melyekben a 
hanem et tagadó előzi meg. Ezek tehát mind egy fejezet alá voltak 
volna felsorolhatók, és következett volna egy második fejezetben a 
megelőző tagadó nélkül álló hanem. Tisztábban fejtem meg kívánságo
mat, ha Petőfi nyelvezetéből megmutatom, minő felosztását találtam 
én a hanem használatának.

Legritkább e költőnél a hanem-nek azon esete, midőn tagadó 
előzi meg, pl. 342, 10... a jó házi orvos | Nem késett, hanem sietett; 
308, 21 Még ekkor sem pihen, | Hanem a legfelső | Csillagzaton terem.
— Azok az esetek, a melyekre, S. nagy számú példáiból Ítélve, a 
latinság a magyar kötetlen beszédben legtöbbször nyomta az utánzás 
bélyegét, mint nisi, nisi ut, nisi quod (hanem hogy), nisi forte (hanem 
ha), Petőfiben nem találhatók. — Bitkán található hanem helyett de: 
501, 28 Nem az fájt már, hogy nem leszek színész, | De hogy maradni 
kényszerítenek ; 583, || Nem fáradunk mi jutalomreménynyel,. . .  \ De 
önzés nélkül; 738, 4 . . .  | nem oda főn, | De lenn a földön van az ég; 
774, 3 0 ... nem gyermek már a világ, de férfi. — Ennél sűrűbb a
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német aber jelecrtésű, Simonyinál megszorító (170) értelmű kanon. Egyik 
ismertető jele, hogy a megelőző gondolat megengedettnek veendő, a 
melyről S. csak annyit mond, hogy «állítás után is használják meg
szorító jelentéssel*. Pedig az a Aanm-ünk, mely a de értelmével felér, 
bátran tekinthető annak a mondatkötőnek, mely a megelőző mondat
ban egy hiányzó ugyan-1 követel. Ilyenek Petőfiben: 291,3 Gyorsa 
madár, gyors a szélvész, | Gyors a villám, | Hanem az alföldi betyár | 
Még gyorsabb ám ; 26, 3 Lábök alatt a föld reszketve dobogott; | 
Hanem János4 vitéz álmai köfcepett | Sem énekszóra, sem tánczra nem 
ébredett; v: 6. még 294, 23; 297, 15; 436, 32. Ezek a de- helyettes 
hanem-rQL szóló példák; ennek egy módosultja 2) a de aztán  helyette
sítője: *273, 12 Kiáltok a sors ellen átkokat, | A mely az embernek 
mennyet mutat, | Hanem megtiltja, hogy belé ne lépjen; 23, 20 Aztán 
gombóczot kapsz, hanem összeharapd! 3) azomban helyett : 21, 32 Egy 
vágtató patak folyt e határ mellett, | Hanem folyónak is jóformán be
illett ; 4) sőt helyett: 11, 27 Enni nem ettek mást, mint levegő-eget; | 
Ez olyan sűrű volt, hogy harapni lehet; | Hanem még italhoz is furcsán 
jutottak : | Ha szomjaztak, vizet felhőből csavartak. — Említésre méltó 
hanem-nek félbenszakító használata, rendesen pont (.) után, Petőfinél 
versszakok élén: 4, 5 Hanem most már elég, hallja-e kend, anyjuk t 
316, 3 Hanem már mindezeknek vége ; 692, 21 Hanem egyszer ilyen 
szókat hallott; 311, 9 Hanem hiszen száz szónak is egy a vége ; 22, 29 
No hanem hisz ugyan volt is mit látnia.

Hanem összetételei közül Petőfinél ezek találhatók: 1. Hanem 
h á t: 2C, 8 Hanem hát beszéljen csak : Iluska hol van? 59. 20 Hanem 
hát kelj föl s mosd meg arczodat; 40,10 Szép Tündérországban éktelen 
6ok a kincs; | Hanem hát a gönczölszekerének párja nincs; 504, 19 
Nem is a ló hanem hát a táncz számára | Verette a csengőt csizmája 
sarkára ; — hanem hogy (nem a latin nisi ut utánzata): 23, 32 Nem volt 
éj, nem veszett ki szeme világa, | Hanem hogy ez volt a sötétség or
szága ; — hanem aztán : 513, 20 Egy darabig tűrte, | Hanem aztán csak 
kimászott; — hanem hiszen, 1. 22, 29 ; 311, 9,

Szól Simonyi (170) arról, hogy hanem csak a XVI. századbeli 
keletű, s hogy előtte de volt használatban. Érdekes volt volna kutatni, 
vájjon de csakugyan pótolta-e az akkori iratainkban s a halotti beszéd
ben a hanem használatát; ha nem, mit használtak őseink a hanem ese
tében ? Én hajlandó volnék azt hinni, hogy semmit; pótolta e hiányt a 
mondatok értelme. Tekintve a nép nyelvezetének egyszerű voltát, a 
magyarét úgy mint más élő népekét, a melyek irodalmaikban is nélkü
lözik a mondatkötőket, szeretem hinni, hogy eredetileg a magyar is el 
volt a hanem használata nélkül s hogy ők úgy beszélhettek, mint pl. 
Petőfi ezekben: 101, 24 Én nem tanulok a magam javára. | Ti értetek
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tanulok én; 170, 7 Nem is mentein én a végett, | Azért mentem, mert 
megláttam; 756, 15 Nem válladon, szívedben | Az óriás teher; 283, 18 
Az nem az összes hangszernek zenéje, | Egy-egy húr hangja csak ; 
745, 16 Szerető szívok a sírban nem pihenne, | Egy bú lenne nékik a 
hosszú öröklót; 1. még 461, 18; 470, 16; 673, 15, 730, 16; 737, 28. 
Nehány ilyen példát ti. is idéz (159).

(Vége következik.) Vbrsss I.

Lenau Miklós élete és művei. Irta dr. Sonnenfeld Zsigmond. Budapest, 
1882. Franklin-társulat.

Illő, hogy a «Philologiai Közlöny* is, habár későn, megemlékez- . 
zék oly műről, mely egy magyar származású német költő életét és 
műveit tárgyazza. Lehet, hogy patriotismusunk eleinte haragvólag 
tekint azon nemes költőre, ki honunk emlőjén növekedve, idegen nyel
ven énekelte meg szenvedéseit. Azonban Lenaut nevelése, műveltsége 
tették német költővé. S bizonyára elég, igazolására meggondolnunk azt, 
hogy valódi költő csak anyanyelvén viheti sokra, s hogy Lenau a 
magyar nemzettől soha sem tagadta meg rokonszenvét, hanem a hol 
lehetett, előszeretettel foglalkozott hazánkkal úgy, m in t  népével.

Sonnenfeld műve, az első, mely hazánk nyelvén a bennünket 
érdeklő költővel foglalkozik. Érdeme azonban nem nagy. Egy pár 
magyarországi új adaton kívül újat nem nyújt. Minden egyéb tekin
tetben pedig hiányos és elhamarkodott munka.

«Ha valaki elég jelentékeny arra, hogy élettörténetét az emberi
ség emlékezetére megírjuk, e tárgy felől mindig a véleménynyel voltunk, 
hogy akkor az olvasót e valaki jellemének minden benső ösztönével és 
vonásaival megismertessük. Hogy fogta fel a világot és emberi életet, a 
maga szempontjából ? Mint hatottak rá a körülmények és hogy hatott ő 
azokra vissza ? Milyenek törekvései — és minő sikerrel uralkodott azok 
fölött; mekkora ellentállást fejtett ki és micsoda erkölcsi szenvedések 
közt hajlott meg ? Egy szóval: mi úton-módon szŰlemlett a társada
lom befolyása ő rá, és az ő befolyása a társadalomra?* Ezeket mondja 
Carlyle Burnsról szóltábau; s szavai szabadosan kijelölik az életrajz 
feladatát.

Sonnenfeld e kellékek kőzől a legtöbbet mellőzi. Inkább adatokat 
gyűjt és rendez, semhogy azokat feldolgozná. Mi nekünk különösen 
feltűnt: Lenaut mintegy kiszakítja korából. Mert a kor uralkodó szellemi 
áramlataira nincs tekintettel; a német irodalmi viszonyokat, melyek közt 
Lenau föllépett és munkálkodott, nem érinti; más korabeli vagy előbbi 
költővel való rokonságát nem tárgyalja; Höltyvel összehasonlíthatónak 
nem véli; a világfájdalmas költők közé nem akarja sorolni. Sőt a világ
fájdalmat, tekintet nélkül a költőkre, egyáltalán divatnak, aifectatiónak
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tartja. Ezen ítélet kétségen kivűl igen meggondolatlan ; mert ha csalt 
Puskint tekintjük is, tehát oly költőt, kire a pár excellence világfájdalmas 
Byron nagy hatással volt-: nála is kénytelenek leszünk elismerni, hogy 
fájdalma nagyrészt hazája vigasztalan állapotából magyarázható. — 
Azután Lenaunak úgy otthon mint a külföldön volt bizonyos hatása. 
Az elsőt inkább csak jelezte, míg a másodiknál két-három fordítást 
említ Sonnenfeld. Azt hiszszük; hatása is volt Lenaunak külföldön 
némely írók fejlődésére, példáúl Olaszországban.

Lenau tehát, mint a kor embere, nincs feltűntetve. De Sonnenfeld 
Lenaut magában véve — az embert és költőt, mi nála egy — sem 
jellemzi kellően. Az elbeszélt életadatokból vonhat az olvasó maga 
magának, ha tud, fogalmat Lenau szellemi fejlődéséről. De különösnek 
fogja találni, hogy a költő művei sehol sincsenek kellően életéből és 
fejlődéséből magyarázva, hanem futólag, átalános phrasisokkal surran 
íít Sonnenfeld azokon. Pedig az ilyetén magyarázat nagyon szükséges 
volt volna, s Lenau szellemi fluctuatióit kitünően tükrözik úgy lyrai, 
mint nagyobbszabású elbeszélő költeményei.

Ezen két nagy hiányhoz járúl egy nem kevésbbé nagy: színtelen, 
magyartalan, sokszor értelmetlen stílus. Lehet hogy tévedünk, de 
nekünk úgy tetszett sokszor, mintha Sonnenfeld németül gondolkodnék 
s gondolatait nagy erőlködve átfordítaná magyarra.

Tekintsük azonban a részleteket. — Mi az életrajzi részeket 
illeti, azok elég érdekesen vannak elbeszélve, de — ismételjük — 
nincsenek kellően feldolgozva. Oj adatokra is akadunk. Fel kell itt 
említenünk, hogy midőn Sonnenfeld Lenaunak «Xach Silden» czímü 
költeményét Csatádra vonatkoztatja, azt nézetünk szerint helytelenül 
teszi. Azonfölül, hogy Lenau kisded korában került el Csatádról, e 
helységnél erdő a legöregebb emberek tanúsága szerint nem volt. 
Lenau leánykát is említ költeményében, melyet mi fictiónak tartunk.
— Sonnenfeld életrajza a Grün Anasztázéval sokszor nagyon egyezik, 
különösen ha az új magyarországi adatokat és Lenau betegségének 
részletetesebb elbeszélését kiveszszük.

Sonnenfeld Lenau műveit általában feltűnően kurtán és sokszor 
hibásan tárgyalja. A lyrai költeményeket példáúl három főcsoportra 
osztja, tárgyak szerint: az egyéni érzés világ, a természet, végre az em
beri lét főkérdéseiről szólókra. Ezen felosztást ugyan igen bajos 
keresztül vinni; azonban elégedjünk meg vele, s lássuk, hogyan fej
tegeti Sonnenfeld az ezen rovatok alá tartozó költeményeket.

Az első csoport motívumai: lemondás, kétségbeesés, barátság és 
szerelem. Szó sincs róla, hogy a szerző a két elsőt, mint legfőbbet, tár
gyalná : egy-két magyarázó szó mellékelésével regisztrálja. Egyedül 
Lenau szerelméről igyekszik némi világos képet nyújtani. De ennek
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Lenau hitével való viszonyát nem említi (pl. a «Frage nicht» czímű köl
teményben) ; míg másrészt a költő bizalmas és odaadó baráti viszonyait 
nem, látja szükségesnek indokolni azzal, hogy Lenau e tekintetben 
legnagyobbrészt ment maradt keserű csalódásoktól.

Lenau természet-költészete a költő fejlődésmenetére igen fontos. 
Sonnenfeld e fejlődést nem tűnteti fel, s azon állítását, hogy Lenauhoz 
a természetköltészetben nincs fogható a német költők között, egyátalán 
nem indokolja. Erre bizony hasonlítás volt volna szükséges, mitől 
Sonnenfeld irtózik. Készünkről magasztaló ítéletét aláírjuk, s engedje 
meg a szerző, hogy ezt indokoljuk.

Bayard Taylor megjegyzi, hogy a modern költészet egyik kivá
lóan jellemző vonása az, hogy hangulatokat és érzéseket átvisz a ter
mészetre, mely többé nem élettelen lakóhelye külömböző isteneknek, ha
nem maga is él és lehel. Különböző költők külömbözőképen eleveníték 
meg a természetet, de ezek közöl minden esetre egyike a legnagyobbak
nak Lenau. ő érti a természet csodás, rejtélyes nyelvét. Míg megvolt 
hite, örömet és imát sugalhatott neki az egész természet; de midőn sö
tét vendége, a kétely, lŐn ura, a természet arcza megváltozott előtte.

Lenaunak alig van költeménye, melyben természeti kép vagy festés 
ne találtatnék. Ezek benső állapotának megfelelőek, abból folynak, oda 
vezetnek vissza ; ritkábban viszont a természet képe gerjeszt benne han
gulatot. Ha visszaszáll leikébe a régi hit egy késő sugara: akkor a 
természet alakjai mintegy ájtatos község lesznek előtte: a pacsirta, 
mely dalán kúszik fel a légbe; a tavasz, mely rózsákat gyújtott; a ma
darak ujjongó csoportja: mind áldozó, melyek a mindenséggel együtt 
áldoznak. Ilyenkor aztán a költő sebhedt szivét benső öröm hatja át, 
mely az ujjongásig fokozódik; eljő a tavasz vidám ifjú alakjában, meg- 
meg bosszantja a komor tél apót, megtöri a csermely bilincseit, mely 
aztán fürgén illan tova, a zsarnok szétfoszlott hálója felett gúnyolódva; 
a föld a tavaszt, mint fiát, örömmel öleli magához, ki hamiean anyja 

, keblébe nyúl, s rózsákat és violákat szór ki onnan; aztán szétküldi 
szellőit, hűséges cselédjeit, s pacsirtáit a légbe röpíti, dalröppentyűk 
gyanánt. A természet annyi varázst gondol ki, melyek láttára a költő 
szinte gyermekded örömmel telik el. (Még későbben is visszatér ez öröme 
és hite, midőn már kétségbeesett a felett, hogy ideáljait nem lelheti.) 
Nemsokára azonban a ligetben titkos bú fogja el, könyei megerednek, 
8 nem tudja, miért ? Szinte csodálkozva kérdi magától: Talán a ter
mészet nagy és örök fájdalmat hordoz, melyet anyai áldás gyanánt tit
kon szívembe önt. De érzi, hogy a könyek könnyítenek bánatán; érzi, 
hogy míg könyei vannak, Isten szép világáért dobog szíve; s azért 
kedvesek előtte. Azonban majd a tavasz látása is búba meríti; retteg 
felelni kedvese kérdésére, mennyire szereti, mert fél, hogy Isten szá
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mára nem marad egy hely sem tiszta szívében. Megérzi ugyan, hogy 
szeretet és Isten nélkül oly borzalmas az élet, de kedveBebb már előtte 
a tél, mert jobban illik szíve gyászához. S utoljára kétségbeesetten ki
mondja, hogy á természet sötét tanácsában az emberi szívnek nincs 
szava.

Ilyen lehetett a költő fejlődésmenete. De ennek egyik processusa 
sem kizárólagos, hanem visszaeséseket is tüntet fel; mindegyik mutatja 
azonban, hogy a költő szívélete mennyire összeforrott a természettel. 
Lenau kiválóan elegikus. Külömbözik azonban más német elegikus köl
tőktől. Jelesen Höltytol, kit optimismusa választ el leginkább Lenautói, 
különbözik Mattkisson és Salistól, kiknek szomorúsága eltűnt gyermekség, 
vagy a magány és sir utáni vágyból ered; kik jó részt sen ti mentálisak, 
mitől Lenau ment. Külömbözik a sváb költőktől, kik szinte gyermekded 
szívvel szeretik a természetet, de nem oly mélyek, mint Lenau, annak 
felfogásában. Lenaunak bizalmasa a természet, kinek mindent elmond, 
mert részvétet vél találni nála, vagy mert az kétségbeesést- sugall, mint 
önnön szíve; könyv, mely ön lelkét fejti meg, sőt mindent mi létezik; 
szerelmese, mert nincs oly gondolat és oly érzemény, melyet föl ne lelne 
a természetben, mert még kétségbeesésében is visszatér hozzá; hazája, 
mert mindent elveszített, hite nincs, hazáját nem leli, ideáljait hiába 
keresi, csak a természetben időzhetik otthontalan lelke. t

Józanúl nem vonhatni kétségbe, hogy Lenau keserve igaz, öröme 
sem tettetett. Költeményeinek alapja tehát való érzemény, mely a termé
szet szemléletével gyakran a legszebben egyesül. Ámde a kétely dishar- 
monia önmagában véve is, melynek széthangzásait csak az önuralom, 
a még valamiben megnyugodni tudó lélek mérsékelheti vagy szüntetheti 
meg. De ha uralkodik lelkűnkön, ha mindenre kiterjeszti polypkarjait, 
ha az ingerültségig, sőt a kétségbeesésig fokozódik: akkor a disharmo* 
nia kiáltóvá lesz, s az érzelmek úgy, mint a képek, melyekhez azokat 
fűzzük, vagy melyekbe öltöztetjük, eltorzulnak. Lenau rajzai és képei 
kitünően genialisak; de nem ritkán erőltettek és torzak, mert lelkének 
tükre elhomályosult. Sőt Carriére-nek is igazat kell adnunk, ki Lenaut 
valahol Aesthetikájábangenialiskodásért megrój ja.

Ezek, nézetünk szerint, ama pontok, melyeknek vezérelveinkül 
kell szolgálniok, midőn Lenau természetköltészetét meg akarjuk ítélni. 
Példák felsorolásába — tér kímélése végett — nem bocsátkozunk. — 
Sonnenfeldnél nem akadunk analóg eljárásra. Árnyoldalt — úgy látszik
— Lenau kisebb költeményeiben nem ismer, pedig van az is elég. 
A külalakot pláne mintaszerűnek tartja. Nem vette észre Lenau verse- 
lési nehézkességeit, sokszor helytelen kifejezéseit; sőt még gramma
tikai botlások is fordulnak elé Lenaunál.

De még az emberi lét kérdéseit tárgyazó költeményekről kell
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megemlékeznünk. Sonnenfeld itt is úgy jár el, oly fölületesen mint eddig; 
pedig maga is ezeket tartja legfontosabbaknak Lenau költészetében.

Megemlítve még azt, hogy Sonnenfeld Lenaunak sok fontos köl
teményéről szót sem ejt; a nagyobb költeményekről adott tárgyalásait 
veszszük még röviden szemügyre. E nagy költeményekkel szemben 
mintha tehetetlen volna Sonnenfeld. Sehol sincs kidomborítva az alap
eszme, a compositio. Savonarolánál az a furcsaság található, hogy Opitz 
Tódor véleményét idézi e költeményről, aztán utána veti: «így szól a 
kissé homályos magyarázat.* Mégis czitálta. Itt sem talál kifogást 
a külalak ellen, s nem veszi észre, mily visszás öltözet a rövid lyrai 
stropha Savonarola és Mariano beszédei számára. Mind a három nagy 
költemény ferdén és fölületesen van tárgyalva, sőt egyéb botlásoktól 
sem ment itt Sonnenfeld. A történelmet szorosan tárgyalása körébe vonni, 
szintén nem ártott volna.

Végeznünk kell azonban, hogy túlságos hosszúra ne nyúljon bí
rálatunk. Sonnenfeld művének olvasása arról győzött meg bennünket, 
hogy új adatain kívül a szerző alig érdemel köszönetét, oly fölületesen 
és elhamarkodva, van írva műve. Kiveszszük még azt, hogy nálunk ő 
keltett először nagyobb figyelmet a szerencsétlen költő iránt, kihez 
nekünk is van egy kis jogunk.

E rdélyi K ároly.

Magyar Helikon. Jeles magyar írók, tudósok, művészek, államférfiak életraj
zai. ö t  füzet: Toldy Ferencz, irta Zólyomi Lajos. Vörösmarty Mihály, 
irta Zólyomi Lajos. Dugonics András, irta Endrődi Sándor. Kölcsey Fe
rencz, irta Endrődi Sándor. Petőfi Sándor, irta Vutkovieh Sándor. Po
zsony, 1883. Stampfel K.

A Magyar Helikon a régibb magyar irók, költők, államférfiak és 
művészek röviden irt életét akarja az ifjúságnak és művelt közönségnek 
nyújtani. Ily vállalat megindítása valóban szerencsés gondolat. Sok je
les költőről és Íróról eddig csak irodalomtörténeti kézikönyveink szólot- 
tak, az újabb időben megjelent monograpliiák pedig terjedelmöknél 
fogva nem képezhetik az ifjúság és nagy közönség olvasmányát. Állam
férfiakról és művészekről általában keveset irtak. Hasonló vállalat ed
dig nem is indulhatott meg. Nem egy nagy Írónknak nevezetesebb mű
vei is csak a közelmúltban lettek összegyűjtve, míg az életrajzi adatok 
hiányosak voltak még olyan írókról is, kiknek munkáit a közönség már 
régóta olvashatja. Nagy akadályul szolgált az is, hogy a kritika a mű
vek belbecse iránt is igen eltérő, majdnem ellenmondó eredményekre ju
tott. A múlt század közepe óta több irodalmi iskola váltotta fel egymást, 
ezek közt a határvonalt megjelölni különben is nehéz, de különösen 
bajos volt nálunk, mert ugyanegy időben több iránynak is tehetséges
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művelői voltak. Ma már e tekintetben is tisztultak az eszmék és némi
leg megállapodás történt. De nagyobb nemzetek irodalmaiban is csak 
későn jutottak ily vállalatokig, mert a tárgyi nehézségeken kivül, nagy 
óvatósságra int a közönség természete, melynek irunk. Csak fejlett iro
dalmakban található el a hang és alak, tapintat és ízlés, melyet az ifjú
ságnak szánt művek igényelnek ; még érzékenyebb igényei vannak az 
úgynevezett «művelt» közönségnek. Ez a legkülönbözőbb elemekből 
alakulva igen különböző ismeretekkel fog az olvasáshoz. Élvezni és ta 
nulni akar s nekünk érdekünkben van, hogy élvezete nemes s a mit 
tanul igaz legyen.

Az életrajzírónak, a nélkül hogy az oktatás liaDgjába essék, nem 
ritkán valamely műfaj elméletét, keletkezését, fejlődését is le kell irni ; 
a nélkül hogy főtárgyától eltérjen, esztétikai és lélektani fogalmakról kell 
fölvilágosítást nyújtani, majd valamely kor főbb történeti eseményeit 
művébe vonni.

Az előttünk fekvő öt életrajz különböző becsű, de a legjobb sem 
elégít ki, a gyöngébbek pedig épen nem sikerültek. Mikor Zólyomi úr, 
kinek tollából ered a két első füzet, Toldy és Vörösmarty élete, a válla
latot megindította, nem volt még tisztában ezéljával. Kelleténél többet 
bízott a külsőségek hatásában, s jó eszméje és akarata díjában a gondos 
munka alól fölmentette magát. Valóban a fáradhatatlan Toldy, a «vi
dám ifjú öreg» több fáradságot érdemelt volna élete írójától. S ha már 
oly különös szeretettel emlékezik meg azokról, kik Toldyról versben 
vagy beszédben megemlékeztek, csodáljuk, hogy nem idézte Aranynak 
Toldyról zengett remek sorait.

A második füzet szintén gyors munkára vall, s ha szükségtelen 
Vörösmartyról újat mondani, nem szabad a régit ily alaktalanul és za
vartan ismételnünk. Úgy hisszük, hogy a vállalat szerkesztője idővel be 
fogja látni, hogy Toldy és Vörösmarty életrajza csak ujabb s bővebb 
feldolgozásban fog illeni vállalatába.

A 3. és 4. füzet Dugonics és Kölcsey életét és műveik jellemzését 
nyújtja. Endrődi jó példák után indul, művei önálló egészet képeznek, 
anyagát kellően beosztja; nem terheli túl könyvecskéjét jelentéktelen 
életrajzi adatokkal s általában jellemzésre törekszik. Dugonicsról írván 
nem felejti el az egykorú történet főbb mozzanatait megemlíteni; a 
kissé hangzatos «centralisatio» czímű fejezetben irodalmunk és szel
lemi életünk állapotát röviden jellemzi. A fősúlyt természetesen Dugo- 
gics műveire helyezi, a nevezetesebbek tartalmát elbeszéli és elemezi a 
mennyire az életrajz kerete megengedi.

Kölcsey élete is önálló egészet képez s az iró és költő sok oldalú 
munkásságáról elég pontos és világos képet nyerünk, bár «Kölcsey ál
modozó és borongó természete, a lágy szív és erős lélek e különös ve-
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gyülete*, mint Gyulai mondja, finomabb elemezést igényel, hogy költé
szetét és egyéb műveit megérthessük.

Kifogásunk van azonban Endrődi stílje ellen. Dagályos, s általá
ban sokkal szónokiasabb, semhogy ilynemű művekre alkalmas volna. 
Kém akkor jellemezünk helyzetet, lelki állapotot, ha több rokonértelmű 
jelzőt fel tudunk sorolni; elég egy is, de ez megfeleljen. Van-e fogal
munk Kölcsey egyéniségéről, ha ezt olvassuk: «jellemének egyaránt 
szeretetre és tiszteletre ragadó, ritka sajátságai közt azonban legkitű
nőbb ama szűzies szelidségű, gyöngédségŰ, ártatlan gyermekded kedély. • 
De Kölcsey költészetét sem jellemzi a következő mondat: «Kölcsey a 
saját géniusza által elébe szabott önálló úton halad s összhangosabb 
mint mestere Kazinczy, változatosabb mint Csokonai, magasabban járó 
mint Berzsenyi, érzelemdúsabb mint Kisfaludy Sándor, eszmegazdagabb 
mint Károly.* Legkevésbbé illik ily irányú művekbe az olyan nyelv, a 
minővel Endrődi Dugonics működését foglalja össze ; ez ugyanis tbuz- 
dulást» szült, «mely termő és teremtő anyagokat hullámoztat árjain : 
a mi salakos, a mi kezdetleges, majd kipusztul belőle. Csokonai lángel
méje már kiemeli, fenragyogtatja a népies nyelv gyöngyeit s ezekkel 
felszállnak a mélyből a tisztultabb alakok is. És utána új küzdelmek, az 
eszmék és gondolatok mint messzebb-messzebb gyűrűző háborgásai 
után megjön a színpompás, dús, teljes virágzás kora.* Azt is szeretnők 
különösen ily könyvekben, ha a műszavakat helyesen és következetesen 
használnák. «Lyrika» «fő-théma» oly elnevezések, melyek nélkül ma 
már ellehetünk. Az ilyen kifejezéseket pedig, mint f ledorongolni* vagy 
«eláztatoi* már a hírlapok is mellőzhetnék.

A füzetek utolsó négy számában Vutkovich a Petőfi életére vonat
kozó adatokat gyűjtötte össze. Feldolgozásról itt szó sem lehet 8 a szerző 
maga «töredékeknek* nevezi az összehordott anyagot, melyet csak azért 
bocsát közzé, hogy a Petőfi-kultuszt ápolja és a költő életrajza megírását 
siettesse. Ez okok időszerűtlenek és csaknem nevetségesek. Mindnyájan 
tudjuk, hogy az Akadémia kiadásában Petőfi élete nem sokára meg fog 
jelenni. Ez életrajz tehát már meg is van írva. A mi pedig a kultuszt 
illeti, úgy hisszük a költő műveinek jellemzése, sajátságos egyéniségé
nek hű rajza, a kultuszt sokkal jobban elősegítheti, mint az ilyen 
adathalmaz.

Kétségtelenül nagy érdekkel kísérjük a nagy költők élete apróbb 
mozzanatait is, főleg a lyrai költőét, ki igen gyakran a pillanat hatása 
alatt, vagy valamely sajátságos hangulat érzelmei közt irja műveit.

Ismerve a költő élete körülményeit, műveit új fényben látjuk, 6 
némely művek teljes élvezetére vagy nem ritkán megértésére is, csak
nem szükséges az alkalmat ismernünk, mely ösztönül szolgált. Ne fe
lejtsük azonban, hogy a költő is ember, közgyarlóságoktól nem ment,
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hogy élete nem csak válságos pillanatokból áll, de ezeknél sokkal na' 
gyobb számban lényegtelen mozzanatokat foglal magában, melyek alig 
vagy épen nem jellemzik az embert és költőt. Az ilyeneket kiemelni, 
leírásukban aggályos aprólékosságot kifejteni valóban túlhajtott kegyelet.

A füzetek külső kiállítása dicséretes gonddal történt, az illető 
irók és költők arczképei díszítik a czímlapot, de a szövegbe is számos 
kép van nyomva. Ott látjuk a nagy férfiú születése házát vagy az isko
lát, melyben tanult; a középületet, melyben működött vagy a lakást, 
melyben elhunyt; ezeken kívül számos emlékjelet, szobrot, sírkövet s 
ezek feliratát. Valóban elhunyt nagyjaink iránt, főleg ha életükben — 
a mi nem ritka — a nemzet nem méltányolhatta őket eléggé, az utó
kor a tisztelet és kegyelet érzése kifejezésében sohasem eshetik túlzásba. 
A nagyok emlékének adózva jelenünket tiszteljük meg s jövőnket bizto
sítjuk. Mikor az életrajzíró, mert bizonyos tekintetben a nagy férfiú 
életéhez tartozik, az utókor hálájáról, e hála alakjáról megemlékezik, 
azonkívül hogy történeti hűségnek tesz eleget, az emberiség egyik leg
szentebb kötelességérzetét tartja éberségben s fejleszti finomabbá. De 
az utókor hálájánál mindig lényegesebb az az emlék, melyet a nagy 
férfiú saját, műveiben emelt magának, s ha lapokat áldozunk ez emlék
ünnepek leírására, nem kellene-e kötetekben műveikkel foglalkoznunk ?

B alogh A.

Régi magyar költők tára. Kiadja a M. T. Akadémia. XV. kötet: XV I. gzá- 
zadbeli magyar költők művei, szerkeszti Szilády Áron. III. kötet, 
1540—1575. Budapest 1883,398 lap. Ara 2 frt.

E kitűnő gyűjteményből megjelent ime a negyedik kötet, mely 
méltó folytatása a nagy vállalat előbbi, jeles szakismerettel szerkesz
tett köteteinek. E kötet kilencz költő műveit foglalja magában; legvon
zóbb köztök Ilosvai Péter, ki a Toldi-mondát megmentette a nemzet 
számára és lehetővé tette Arany János legszebb művét. Szilády Áronnak 
sokoldalú tudománynyal és bámulatos szorgalommal végzett művével 
szemben csak az ismertető szerepére vállaikozhatom, kinek főtörek
vése, oda hatni, hogy a tudomány vívmányai mielőbb, főleg az iskola 
útján, a nemzet közbirtokává váljanak, hogy a tanintézeteinkben még 
mindig nagyban dívó irodalomtörténeti mythologia helyét mielőbb az 
irodalomtörténet tudománya foglalja el.

Referáló tisztünkhöz képest sorra vesszük a közölt és tárgyalt 
költőket.

1. Nagy Bánkai Mátyás. Négy művét bírjuk: A nyomorúságokban 
való vigasztalásról, 1540. — História az Jákob patriárkha fiáról Jó
zsefről, 1556. — História az vitéz Hunyadi János vajdáról 1560. — Kö
nyörgés, 1575.

Nevét Báczai-, Bányai- s Banczaira ferdítették el; a versfők bi-
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zonyítják, hogy az Bancai, az az Bánkai (valószínűleg a nyitramegyei 
Bánka falu után) volt. A költő protestáns ember, még pedig pap vagy 
iskolamester volt és sokat szenvedett, valószínűen hitéért. Nevével éne
kein kívül, sehol sem találkozunk s emlékezetét homály födi. írói mű
ködése 35 évet foglal magában, 1540—1575. Nem valószínű, hogy ez 
idő alatt a neve alatt fennmaradt négy költeménynél többet ne írt volna. 
Kifejlett nyelve s ügyes verselése is. erre a feltevésre késztet. Meglehet, 
hogy több műve elveszett vagy az ismeretlen szerzőjü darabok közt lap
pang. «Nagy Bánkainak kemény próbákon edződött erŐ6 hite s nemze
tének nem régen avult dicsőségén lelkesülő hazafísága, egyiránt a tör
hetetlen reménység hangját hallatja, jól alkotott, könnyen folyó, tér* 
mészetes nyelven szerzett strófáiban.*

2. Siklósi Mihály, az első reformátorok egyike, kinek működése 
valószínűen 1530—1544 közé tehető. Egyetlen műve az Lili. Psalmus. 
Életéről bizonyosat nem tudunk. Szilády valószínűvé teszi, hogy a ba
ranyai Siklósi Sátoralja-Ujhely reformátora, talán Perényi Péter udvari 
papja is volt. Költeménye az 53. zsoltár paraphrázisa, erős vallásos és 
nemzeti érzülettel.

3. Végkecskeméti Mihály, Kecskemét szülötte, kinek csak LV. Psal- 
musát bírjuk (1535-böl ?). Életéről semmit sem tudunk. De valószínű, 
hogy azonos azon Michael de Kectemétyvel, kit 1521-ben a krakkai 
magyar tanulók névsorában találunk, és talán azon Végh Mihálylyal is, 
ki 1564-ben mint kecskeméti főbíró szerepel. Költeményében híven ra
gaszkodik a zsoltár szövegéhez, csakhogy a Dávid városa elleni kifaka- 
<1 ásókat saját szülővárosára látszik érteni.

4. Battyáni Orbán, Benedek budai várnagynak és Istvánffi Ka
talinnak fia, ki nagybátyjával, Istvánffi Pállal a paduai egyetemet láto
gatta, jelen volt a pozsonyi országgyűlésen, mely 1526 deczemb. 16. 
Ferdinándot királylyá választotta, 1531-ben részt vett rokonával Bat
tyáni Ferencz bánnal a bélavári tanácskozmányban, 1534-ben Kon- 
stantinápolyba kísérte Grittit, a meggyesi vár elfoglalásakor (Máj lát 
Istv. által) fogságba esett, de szabadon bocsáttatott, utóbb Móré László 
fogságába került, de innen is kiszabadult, helyette öcscse Battyáni 
Farkas kezesül maradván. Csak 1541-ben tűnik fel újra Izabella ki
rálynő udvarában; tagja volt ama küldöttségnek, mely a kis János 
Zsigmondot a török táborba kísérte, és szeptember 5-én a királyné s kis 
űa kíséretében Erdélybe indult. A következő évben Ferdinándhoz pár
tolt, de csakhamar visszatért Izabellához. Nagy ellensége volt Fráter 
Györgynek; azért sokan azt állították, hogy a barát őt megmérgezte, 
1547-ben. Változatos életű, eszes, bátor lelkű s heves természetű em
ber volt. Két énekét bírjuk: Az háborúságnak szenvedéséről való ének
1547, és XXXII. Psalmus. Alapos műveltségű férfiú volt, de darabos
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nyelve s kifogásos verselése is mutatják, hogy nem toll-, hanem kard
forgatásban töltötte életét.

5. Tolnai Györy, kitől «Az szent Jóbról* bírunk egy éneket. Szilády 
valószínűvé teszi, hogy a költő azonos ama Georgius de Tholnával, kit 
1525-ben a bécsi tanulók közt találunk s hogy költeményét 1540—1550 
közt írta. Szilády méltán mondja feltűnőnek, hogy Jóbnak csak egy ma
gyar énekese akadt, holott más bibliai tárgyat két három énekszerző is 
foglalt versbe és — tehetjük hozzá — pl. a németeknél épen Jób tör
ténete igen népszerű volt. A bibliai epikának korabeli magyar művelői 
közt különben Tolnai ezen egy énekével is méltó helyet foglal el.

6. Három névtelen: CIO. Psalmus, 1548. — Házasok éneki, 
1548. — Adhortatio mnlierum. ?

Az első költeménynek semmi helyi vonatkozása. Az evangyeliomi 
hit ama kihívó bátorsága, mely ez ének szellemét teszi («Tömlöcz és 
fegyver minket el nem ronthat*), jellemzi az egész kort s hazánk 
bármely pontján juthatott kifejezésre. — A második darab Nyilas Ist
vánnak és Zsámboki Annának 1548-ban történt egybekelésére készített 
nászdal (epithalamium), melynek mintájára írta legújabban (ezüst me
nyegzője alkalmából) Szász Károly Házasok éneke ez. Bzép költeményét.1)
— A harmadik egy gúnyolódva tanító alkalmi ének, nyelvénél, tartal
mánál s hangjánál fogva a XVI. század egyik legérdekesebb emléke.

7. Ilosvai Selymes Péter, a kötet legérdekesebb és legfontosabb 
alakja, kinél egy kissé tovább időzhetünk.

Szilády mindenekelőtt kimutatja, hogy Ilosvai Péter és Idari Péter, 
kinek eddigelé a Nagy Sándorról írt költeményt (1548) tulajdonították, 
egy személy. E meggyőződésre én is régen rájöttem. Az Idari név- szár
mazott a költemény végső strófáinak kezdő betűiből: cecinit Petrus in  
Idar. Nem vették figyelembe, hogy Idar helység nincs hazánkban, míg 
Ida van több is és ezek közül az abaujmegyei Nagy-Ida az, melyre 
Uosvainál több okunk van gondolni, mert e hely a XYI. században 
Perényi birtoka volt, kinek a költő még élete végén Toldiját ajánlotta. 
Még az is figyelemre méltó és Szilády kiemelhette volna, hogy amaz 
utolsó versszak, mely az Idar szóhoz az r betűt szolgáltatja, nem a köl
temény hatodije részének, hanem az egész, hat részre osztott munkának 
befejezése, s igy már ezen szempontból sem járulhat a hatodik rész 
versfejeihez.

A költő neve a versfők szerint: Seríceus Petrus llosvanus, mit 
Ilosvai Selymes Péterrel szokás fordítani. így legalább össze nem té
veszthető a költő azon Ilosvai Péterrel, ki csengei tanító volt s 1562-ben

*) Fővárosi Lapok 1883. márczius 29. — Vasárnapi Újság 1883. 
Április í.
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felakasztotta magát. Hogy a költő ez utóbbival nem azonos, már az is 
bizonyítja, hogy művei nagy részét később, 1562 után, irta.

Életéről alig tudunk mást, mint a mit fennmaradt öt művéből 
kiolvashatunk. Valószínű, hogy 1548-ban nagy-idai iskolamester volt. 
E feltevés mellett szól műveiből kitetsző tanultsága és a klasszikái s ke
resztyén latin irodalomban szerzett jártassága. Tőle magától tudjuk, 
hogy már 1548 előtt is irt egy művet Nagy Sándorról, de ez elveszett; 
hasonlóképen elvesztek a hatvanas években Cyrus és Nebukadnezárról 
szerzett énekei. Fenn maradt öt munkája: História Alexandri Matpti,
1548. — Az Nagy Szent Pál apostolnak életéröl és haláláról szép história 
a szent Írásból 1564. — Sokféle neveknek magyarázatja, 1568.—  Ptolomeus 
királynak históriája, Kusalkőben Szilágy országban, 1570. — Az hires 
neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiröl, 1574. Ez tehát Ilosvai utolsó 
műve. — Lássuk e műveket egyenként.

a) Sándor-éneke, száraz historiás ének, melybe Curtiusból és 
ennek hiányzó könyveit kiegészítve Justinusból csak a .(felfogása szerint) 
igaz történeti adatokat vette fel. Talán nem is ismerte a Sándor-mondát, 
mely a középkornak egyik legkedveltebb, legregényesebb költői tárgya 
volt. Szilády strófáról strófára állítja az ének mellé a források megfelelő 
helyeit, a mi a XVI-ik Bzázadi magyar költők eljárására igen tanul
ságos világot vet.

b) Szent P á l históriáját, mint maga mondja, a szentirásból szer- 
zette. Az utolsó ének versfejeiben kétségtelenül sajtóhibából áll a 320. 
lapon : hactenusam, e helyett: hactenus undosam.

c) Sokféle neveknek magyarázata, a versfejekben Thúry Pálnak van 
ajánlva, Katalin leánya keresztelője alkalmából. E clarissimus vir Thúry 
Farkas Pál volt, ki 1555-ben a wittenbergi egyetemen járt, s utóbb sajó- 
szent-péteri, majd bihari, végre szántói protestáns pap volt s mint ilyen 
1574-ben halt meg. Ilosvai tehát e költeményét nem 1578-ban (mint a 
munka egyetlen kiadásában olvassuk), hanem 1568-ban (mely évszám 
a Lugossy-codex szövegében olvasható) írta. — «Ez az első részében dog- 
matizáló, másodikban polemizáló, harmadikban etymologizáló alkalmi 
versezet, nemcsak a szerző életét és körülményeit érintő vonatkozásai
nál fogva érdekelhet bennünket, hanem azért is, mivel a korabeli szo
kások, hiedelmek s babonás felfogások hosszú sorát tálja föl előttünk*, 
mondja Szilády igen helyesen. E költeményre még alkalmilag visz- 
Bzatérek.

(i) Ptolomeus király históriáját megtalálta Ilosvai «Aris te a 8 köny
vében, » azaz Aristeas levelében Philokrateshez, mely eredetileg görögül 
Íratott, de először latin fordításban jelent meg Rómában 1471-ben; 
a görög szöveget csak 1561-ben adta ki Schard Simon Baselben, Gar- 
bitius Mátyás latin fordításával együtt. A levél természetesen nem
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Arieteas műve, hanem a Ptolomeusok későbbi idejéből való. Szerzője 
valószínűleg nem görög, hanem zsidó volt, ki hitelt érdemlő történeti 
kútfőből merített, miért is előadásának fővonásai megfelelnek a való
ságnak. Ilosvai az 1561-ben megjelent Garbitius-féle fordítást használta 
(melyből Szilády szakaszonként a megfelelő részeket közli), de itt már 
sokkal nagyobb önállósággal s gyakorlottsággal jár el, mint Nagy Sán
dor históriájában Curtinssal szemben.

e) Toldi Miklós, Ilosvainak utolsó s legfontosabb műve,, melynek 
kiadását és magyarázatát Szilády kiváló szorgalmától s éles szellemétől 
a legnagyobb érdekkel vártuk. Nem is csalatkoztunk várakozásunkban* 
ha sok marad is még a megfejtendő.

A Toldi-mondával főleg négy irodalomtörténészünk foglalkozott: 
Toldy Ferencz, ki a mondában mythoszt látott; Kemény Zsigmond, ki 
e nézetet megczáfolva, történeti alaknak vette Toldit; Greguss Ágost, ki 
az egész elbeszélést a Gamelyn-mondára vezette vissza, és e sorok írója, 
ki történeti alaknak tekintette Toldi Miklóst és azon véleményt fejte
gette, hogy reá idegen hagyományok (főleg a német Kurzibold-monda) 
vonásai ráruháztalak. Szilády maga megjegyzi (342. 1.), hogy «& 
monda magyar nemzeti eredetüsége iránt táplált kételyt nem oknélkül 
erősítette a hősnek, nemzeti hőseinktől egyben másban elütő alakja, 
szokatlan, nem hőshöz illő, nevetséges helyzetekben kimélet nélkül való 
feltüntetése, mint pl. az oroszlánra ugrató épen nem magyaros izü tréfa. 
Az összehalmozott, de egymással össze alig függő események is, szag
gatottságuknál fogva sokkal több oldalról hagyják magokat összehason
lítani, mint az egymásból folyó, egymást előidéző, 8 magyarázó cselek
mények ; úgy, hogy a nemzeti színezetet fentartó s ős magyar mytho- 
logiai felfogás mellett is jogosúlt részleges kölcsönvételi elmélet, keres
gélés utján könnyen talál a monda bezárt lakatjába illeszthető, akár 
több rendbeli kulcsot, melyek fordítva fordúlnak is, csakhogy mindany- 
nyiszor reteszt vétenek s a várva-várt csattanó felnyilás helyett, újra 
meg újra a visszacsapódó zár neszét hallatják. • Ez igen szépen van 
mondva, és sok benne az igaz ; a baj csak az, hogy a tudomány eszközeiért 
nem a kutató a felelős. A monda rejtvényei folyton új meg új megol
dásra csábítanak, s ha e megoldások egyike sem találó is, a kutatás mun
kásságát mégis ébrentartják és folytatják. Vagy jobb volna a felderítés 
lehetőségéről lemondani — kísérlet nélkül ? A külföld a kutatás minden 
terén tovább vitte mint mi és tovább viszi naponta; de nem is oly idege* 
és türelmetlen, mint a mi közönségünk, melyre fecsegő dilettánsoknak 
van legnagyobb befolyásuk és mely rendesen egy «bizonyos* eredményt 
vár a kutatástól, melyet ez természetesen nem megrendelésre, tetszés 
szerint produkálhat.

Szilády két oldalról járul a monda felderítéséhez. Először nép
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meséink és mondáink azon jellemző vonásaira reflektál, melyek az ösz- 
8zehasonlítá8ra már külső oknál fogva is kínálkoznak. Ilyen már maga 
a Miklós név, mely Toldy szerint csak későbbi keresztyén járulék az ős- 
magyar Toldi-névhez. Tudjuk, hogy Toldynak e pontban nem volt 
igaza, mert Toldi Miklós történeti alak és e családban épen a 
Miklós név igen gyakori; de azért nem lehetetlen, hogy némely Miklós- 
mesék, a mint még ma is élnek a nép emlékében, hozzátapadtak a tör
téneti mondához vagy ennek felvilágosítására szolgálhatnak. E szem
pontból érdekes anyagot állít össze Szilády (341—347. 1.), mely ugyan 
a hagyomány felderítését nem segíti elő, de magában tanulságos nép
meséi adalék.

Másodszor a történeti alak nyomait keresi, még pedig a legkitű
nőbb sikerrel. Szilády dolgozatának ez a része á legfontosabb kutatások 
egyike. Eddig is ismertük a biharmegyei Toldi-osaládot, melynek a XVI. 
században egy időben három tagja is viseli a Miklós nevet. Szilády he
lyesen megjegyzi (348.1.), hogy a családok rendesen azon nevekhez 
szoktak annyira ragaszkodni, melyeket alapítóik, vagy később kitűnt 
tagjai tettek nevezetessé s így ő már e nyomon, Ilosvai előadását kö
vetve, a biharmegyei hagyományt s Lajos korát tartja valószínűnek. 
Hogy Miklósnak országszerte élő híre neve a nógrádi nép mondái közt 
is meggyökerezett* arra bőven elég volt az ugyanazon nevű család léte
zésén kívül, az ugyanazon megyében máig fennálló Told és Nagyfalu 
helységek neve. Részemről nem is kételkedem abban, hogy e nógrádi 
monda csak Ilosvai éneke nyomán keletkezett, bár bizonyosra vehető, 
hogy a monda már Ilosvai előtt is nagyon ismeretes volt, sőt hogy oly 
hagyománya is elterjedt, mely Toldit Mátyás korába helyezte. Megta
láljuk ennek nyomát magának Ilosvainak énekében is, ki a Lajos korát 
tartja helyesnek, de felveszi a német-ujhelyi újudvart, mely pedig csak 
Mátyás korába illik. Kétségtelen, hogy Ilosvai nem változtatott önké
nyesen e mondán. «Szent és megmásíthatatlan volt előtte az (mondja 
Szüády, 350. 1.), a mit jó hiszemmel történeti valóságnak tartott-* Csak
hogy e felfogásnak, melyet teljesen helyesnek tartok, csak úgy van ér
telme, ha feltesszük, hogy Ilosvai írott krónikából (melyre hivatkozik is) 
dolgozott; e feltevés mellett azonban bajos aztán azt állítani, hogy gon
dolkodásmódjának és ízlésének tépen a monda legérdekesebb szálai és 
részletei estek áldozatúl* (361.1.), mert nem tudhatjuk, hogy a forrá
sául szolgált krónikának mi volt a tartalma.

Ilosvai Toldi születését 1620-ra teszi s Szilády ragaszkodik ez év
számhoz. Nézetem szerint annyiban helyesen, amennyiben Ilosvai ezt 
alig kigondolta, hanem forrásából vette. Más kérdés az, hogy e forrás 
mennyit ért. Halálát Ilosvai Nagy Lajos király idejébe teszi, úgy, hogy 
Toldi legfeljebb 62—63 éves lett. De a költő úgy szól róla, mint egészen
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megvénült emberről, a mi 62 éves emberre ma sem illik, még kevésbbé 
a XVI. században. Érdekes azt a kínlódást látni, melvlyel Szilády a 351. 
lapon e 62 évet és Toldi törődöttségét összeegyeztetni törekszik. (A 366. 
lapon már 66-dik évébe teszi halálát.) Az ember önkénytelenül azt kér
dezi: cui bono ? A költőnek teljesen vén emberre volt szüksége az utolsó 
elbeszéléshez ; mért vetette volna fel azt a kérdést, hogy a hősnek évei 
megengedik-e ezt a kortól való törődöttségét ? Az epikus hagyomány 
tudvalevőleg mindenütt és mindig igen szabadon bánik el az évekkel és 
az évszámokkal, és ha Ilosvaiban feltesszük is azt a lelkiismeretességet* 
mely forrásától semmiben (?) el nem tér, hol kapunk garantiát magának 
e forrásnak hitelességéről, midőn abban még oly fontos történeti esemény,, 
mint N. Lajos és IV. Károly viszályának momentumai is össze vannak 
zavarva, sőt a német-ujhelyi ujudvar is a XIV. századba átvíve ?

Ilosvai azt is mondja, hogy a király egyszer megharagudott Toldira.
— mikor és miért ? erről nem szól, valószínűleg forrása sem tudta^ 
Ebbe Szilády is belenyugszik, de szerinte «némi világot vet e pontra a 
nógrádi Toldi-mondának épen most közzétett egyik részletet, s most 
idézi a Pesti Hír lapunk egy 1882 októb. 18. megjelent elbeszélését. Nem 
akartam hinni a szememnek, midőn ezt olvastam. Nem tekintve azt,, 
hogy itt egy közönséges, egész Európában ismeretes mesemotivum van 
egészen önkényesen Toldi Miklósra ruházva, kinek se feleségéről se- 
fiáról nem tud sem történet sem monda, — már az eljárás maga is nagy 
mértékben módszer-ellenes. Három század óta olvassa a magyar nép 
Ilosvai énekét, több évtized óta Arany eposzát, — és ma beszélhessünk 
a régi Toldi-mondának a nép emlékezetében élő valamely hagyomá
nyáról ? Hová jutunk evvel ? Hiszen épen úgy találhatunk «népi ha
gyományokat* az ókor vagy középkor bármely alakjáról, melyek az iro
dalom és az iskola útján a nép előtt ismertekké lettek. A külföldön már 
régóta erős ellenáramlat van a mai mondái s mesei anyagnak ily fel- 
használása ellen, melyet Grimm Jakab megalapított, de mely őt, főleg 
Mythologiájában, igen sok alaptalan s tarthatatlan következtetésre ra
gadta is.

Igen fontosak azon oklevelek, melyeket Szilády vas szorgalma fel
kutatott s melyekből a monda hősének néhány lényeges biographiai 
adata kimutatható. Már régebben ismeretes volt egy 1354-iki oklevél, 
mely szerint Toldi MiklÓB pozsonyi alispán és várnagy volt, bár Nagy 
Iván ezen Toldi Miklósnak és a monda hősének azonosságát nem tar
totta vitathatónak. Ma, hála Szilády Áronnak, nem kételkedhetünk többé 
ez azonosságban, sőt ennél jóval többet is tudunk. Tudjuk, hogy Toldi 
1359-ben királyának egy levelével Flórenczben járt, hogy a köztársaság
tól két oroszlán kölyket átvegyen ; hogy 1365-ben a féhér csapat tagja, 
hogy 1383-ban szabolcsmegyei főispán volt. Utolszor 1385-ben fordul elő.
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Miklós bátyja, György, szintén oklevelekből mutatható ki: 1376- 
bán, 1378-ban és 1382-ben mint Biharmegye főispánja szerepel.

Toldi Miklósról tehát nem lehet ma m&v feltételezni, hogy Lajos 
korában élt, mint azt eddig Kemény Zs. és e sorok irója tették; ma már 
bizonyos, kétségbevonhatatlan tény, hogy Károly és Lajos alatt élt, még 
pedig mint az ország egyik magas állású, tekintélyes férfia. Történeti 
alakja és pályája olyan, hogy az énekbeli hős életének második felével 
összeegyeztethető. A hős gyermek és ifjú korát ellenben nagy mértékben 
átalakította a monda. A történeti Mayister Nicolaus de Thold fényes pá
lyájának kezdetén sem lehetett olyan bumfordi ficzkó, amilyennek Ilos- 
vai a rakodó szénaszekér tetején feltünteti. (Feltehetjük, mondja Szi
lády a 361. lapon, hogy az a család, mely egyik fiát udvari emberré ké- 
peztette, másik fiát sem hagyta épen annyira nevelés nélkül, hogy egye
bet sem tudott volna, mint látni minden dologhoz az béres szolgákkal.*

Eddig Szilády nagybecsű és fontos kutatásai. Qa ezeknek objek
tív megfontolása után kérdezzük, hogy a Toldi-monda kérdése hogyan 
áll ma; csak azt felelhetjük, épen úgy, mint évek előtt, mint eddigelé. 
Van egy — most már kétségbe vonhatatlan — történeti alakunk, az 
ország kiváló tisztviselője, királyának bizalmas embere, korának egyik 
jelessége, — Is ez alakról oly mondánk, mely csak az utolsó rész általá
nos vonásaiban egyeztethető a történeti alakkal. Hogyan keletkezett ez a 
monda ? egészen szervesen, nemzeti alapon fejlődött az ? vagy kapcsol
tattak a népszerű nemzeti alakhoz idegen mondái elemek is ? E kérdé
sekre biztos feleletet nem adhatunk, épen azért világos, hogy a külön
böző feltevések, melyek a monda keletkezését magyarázni törekszenek, 
ma sem alaptalanok és nem is tartom kívánatosnak, ámbár nálunk 
megesik az ilyen, hogy Szilády Áron fontos tanulmányaival a kérdést 
megoldottnak tekintsük. Ezt, hajói ismerjük, Szilády maga legkevésbbé 
sem óhajtja, mint a 381. lapon fejtegetéseit e szavakkal végzi is : «Toldi 
alakját a történetbúvárok s mondagyűjtők figyelmébe egyenlően ajánl
hatjuk*.

Szilády a költemény egyes részeihez is igen figyelemre méltó meg
jegyzéseket fűz. így nagyon valószínű a 113. sorhoz írt jegyzete, hogy 
Toldi Györgyné, nem a hős anyja, iparkodik titkon jóvá tenni férjének, 
öcscsével éreztetett méltatlan bánásmódját, hasonlókép a 293—300. ver
sekhez, hogy azok Ilosvai későbbi toldásai.

A 327. sorhoz megjegyzi, hogy kapa, ha köntösfélét jelent, alig 
vihető vissza a latin cappara. Megjegyzem, hogy a régi németben die 
Kappe, mely kétségtelenül azonos a latin cappaval, szintén köntöst, kö- 
penyszerü ruhát pl. a barátok ruháját is jelenti.

Ismertető soraink legkevésbbé sem merítik ki, még nem is sejte
tik azt a gazdag kincset, melyet Szilády e kötetben is összehordott.
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Nemcsak történeti a irodalomtörténeti, hanem nyelvi, művelődéstörté
neti és népismei szempontból is oly megbecsülhetetlen bánya ez a gyűj
temény, melynek irodalmunkban nincsen párja. Csak holt anyag 
ne maradjon ! Csak menne át, minél előbb, a nemzetbe, főleg a legter
mészetesebb és leghivatottabb csatorna, az iskola útján! Nem figyel
meztethetjük eléggé középiskolai tanárainkat, hogy e kitűnő munkát 
áttanulmányozni, magukévá tenni, kiaknázni és értékes eredményeit az 
új nemzedékkel közleni ne késsenek I A derék kiadónak pedig igaz há
lánk jeléül jobbat nem kívánhatunk, mint hogy e nagy művét nemze
tének örömére és saját nevének dicsőségére szerencsésen befejezhesse.

H k in r ic h  G u sztá v .

Bürger és Pozsony.
A Phil. Közlöny jelen évfolyamának 124. lapján ily czím alatt H. 

G. Bürger Gottfried Ágost leveleinek több passzusára figyelmeztetett, 
melyekből kitűnik, hogy a híres költőnek 1785-ben és 1786-ban terve 
vagy kilátása volt Pozsonyban tanári állást nyerhetni. A czikk írója vé
gűi azon véleményt fejefci ki, hogy a pozsonyi evang. lyceum kézirat
tárában erre nézve talán több felvilágosító adatot lehetne találni. Nem 
rég Pozsonyban megfordúlva, alkalmam volt az ottani evang. egyház 
levéltárában ezen érdekes irodalomtörténeti kérdésnek utána járni, de 
sajnos, nagyon kevés eredménnyel. Az egyházi gyűlések jegyzőkönyvei
ből azt tudjuk meg, hogy az 1785-ik év végén a lyceumon új tanári ál
lást rendszeresítettek. Ez állás betöltése több gyűlésen volt tanácskozás 
tárgya, míg végre 1786. január havában Fábry István modori lelkészt 
választották meg arra. Bizonyosnak mondhatjuk, hogy Bürger levele
zésének idézett helyei ezen állásra vonatkoznak. Az ő neve azonban 
nem fordúl elő sem az új tanszék felállítására vonatkozó előzetes tárgya
lások jegyzőkönyveiben, sem az arra kandidáltak névsorában, sem a levél
tár valamely más iratában. Azt kell tehát feltennünk, hogy Bürger nem 
is lépett hivatalos érintkezésbe a pozsonyi intéző körökkel, hanem hogy 
csak magán úton nyerte értesítéseit és magánlevelezésben fejezte ki az 
állás elnyerésére vonatkozó aspiratióit is. Hogy Pozsonyból kapott ér
tesítései csak magántudósítások, még pedig meglehetősen pontatlan és 
tájékozatlan tudósítások voltak, az kitetszik egyrészt abból, hogy Bür
ger csak 600 frtnyi fizetésről tud (s ez összeget egy helyütt kevesli is), 
pedig a szóban forgó állás évi 750 frttal volt dotálva, másrészt abból, 
hogy még 1786. aug. havában azt íija, hogy itt az ideje elhatároznia 
magát, de még mindig nem képes rá, holott az ügy már azon év január 
havában egészen el volt intézve. Ennyit nyújtanak a hivatalos okiratok 
a kérdés tisztázására. P etz G e d eo n , •
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VEGYESEK.

— Budapesti Philologiai társaság. Felolvasó ülés f. é. Április 
4-ikén. Elnök: dr. Ponori Thewrewk Emil. Jegyző: dr. Ábel Jenő. 
Jelen voltak: dr. Heinrich Gusztáv, dr. Krausz Jakab, dr. Pecz Vilmos, 
Pirchala Imre. Gyomlai Gyula fölolvassa Mihdltz Ödön-nek «A római 
nép jelleme* czímü dolgozatát, melyben a szerző az általánosan ismert 
jellemvonások kiemelése mellett a római népet, mint az «anyagi* nagy
ság képviselőjét összehasonlítja a göröggel, mint a «szellemi* nagyság 
képviselőjével. Ezután Pirchala Imre olvassa föl «Az alliterátiónak sze
repe a latin költészetben* czímü értekezését. Rövid tartalma ez: Kvicala 
volt az első, ki az alliteratió nagy fontosságát Vergiliusnál fölismerte, 
míg a római grammatikusok nem fektettek arra nagy súlyt, mit a ter
minus technicus hiánya is bizonyít. Az «alliterátió* elnevezést először 
Jovianus Pontanus használta 1481-ben megjelent «Actius> czímű dialó
gusában ; ugyan ő Vergilius alliterátióit is behatóbban tárgyalja. Későb
ben mindinkább fölismerték az alliteratió fontosságát a latinban, a nél
kül azonban, hogy azt kimerítően tárgyalták volna. A rómaiaknál nincs 
rím, de annál gyakoribb az alliterátió, mely általában véve vagy 1) 
a ver e sorok össze tartozását jelöli (mint a németben), vagy £) a főfogalmak 
és ütemek kiemelésére szolgál, vagy 3) a hangzatosság (euphonia) ked
véért áll, vagy 4) hangfestésre szolgál. Az alliteratió l-ső faja előfordul 
a latinban is, de nem oly rendszeresen, mint a németben; 2-ik faja 
megvan a magyarban, de hiányzik a latinban ; 3-ik faját igen szerették 
a latinok (később enyészni kezd ugyan, de az ezüst korban utánozták 
mint archaismust); 4-ik faja szokásban volt úgy a rómaiaknál mint 
más népeknél. Tehát az alliterátió a latinban, daczára gyakori haszná
latának, nem képezte a verselés technikájának alapját, hanem csak a 
zenei csengés játéka volt. A helyesléssel fogadott fölolvasást dr. Csengeri 
János «Párhuzamos idézetek* czímü dolgozata követte, melyet dr. Ábel 
Jenő olvasott föl. Egynéhány egymásnak megfelelő görög (latin) és ma
gyar rhetorikai figurát sorol föl, fölszólítva másokat is hasonló rhetori- 
kai figurák közlésére, és abbeli óhaját fejezve ki, hogy ilyenek közlése 
az Egyet. Phil. Közlöny állandó rovatává legyen.

Végül elnök jelenti, hogy Szász Károly miniszteri tanácsos a tár
saság rendes tagjai közé lépett. P.

— Vergilius Aeneisének Márki-féle fordítása, mint örömmel 
jelenthetjük, elkészült. Czime: Éneisz. Hősköltemény 12 énekben, irta  
Virgil. Latinból fordította , jegyzetek s magyarázatokkal ellátta Márki József 
tár. Budapest 1882. Kókai Lajos. Két kötet. Ára 2 fr t . Első füzete épen
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tíz évvel ezelőtt jelent meg, második füzete 1880-ban ; azóta gyorsabban 
haladt a nyomtatás s most már az egész fordítás felett mondhatunk íté
letet. Minthogy Márki fordítása nagyjában már 1865 óta készen van és 
a fordító azóta nem változtatta meg fordítási elveit, természetes, hogy 
az e Közlöny 1881 -iki folyamában (p. 738) közzétett véleményünk sem 
változott. Már akkor kiemeltük, hogy Márki Eneiszében nemcsak hogy 
a tartalom hűségét majdnem mindig megtaláljuk, hanem azonkívül még 
az alak hűségét is oly mértékben, hogy a hexameter kezelésében ó-clas- 
sikai iskolánknak minden, még túlzott követelményének is megfelel. 
Más részről azonban utaltunk arra is, hogy kár volt Márki úrnak a 
költői nyelv haladását és fejlődését ignorálni és nyelvezet tekintetében 
is régi classikus fordítóinkat híven követni. Olvasó közönségünk mai nap 
már mégis csak inkább élvezi a szép nyelvezetet, mint a kifogástalan 
versmértéket. Azért azonban bátran aj álhatjuk Márki fordítását nem
csak a classikus ókor azon régi jó barátainak, kik Vergiliust még a clas
sikus iskola fordítóinak interpretátiójában olvasták, hanem a modern 
olvasóközönségnek is ; mert a Márki fordításánál jobb Vergilius-fordítá- 
sunk jelenleg nincsen.

KÖNYVÉSZET.
Összeállítja Hellebrant Árpád.

M. Tullii Ciceronis orationes Philippicae. Magyarázta Szabó Szilveszter.
Győr. Hennicke, 1883. (8r. 135 1.)

Pengi J. A kesergő szerelem. Temesvár, 1883. (Sr. 59 1.)
Perenczy József, Garáy János életrajza, 40 arany jutalmat nyert pályamű.

Budapest, 1883. Franklin t. (8r. 237.)
Finály H. Dér altrömische Kalender. Eine Studie. (Aus dér cUngarisclien 

$evue».) Budapest, Kilián, 1882. (N, 8r, 48 1.) 75 kr.
Harrach J. Német olvasókönyv középiskolai használatra. Szerkesztette —. 

Budapest, Franklin t. 1883. I. köt. (8r. 160 1.) 80 kr. II. köt. (8r. 
199 1.) 1 frt.

Hnnfalvy Pál. Ugor vagy török-tatár eredetü-e a magyar nemzet? (Érte
kezések a nyelv- és széptud. köréből XI. köt. 1. sz.) Budapest, Aka
démia 1883. (8r. 39 1.) 20 kr.

Lehr A. és Biedl Fr. Magyar olvasókönyv. Szerkesztették —. Első kötet, a 
középiskolák első osztálya számára. Térképekkel és hiteles illustratiók- 
kal. Budapest, Franklin t. 1883. (8r. XII, 147 1.) 80 kr.

Szinnyei J. dr. A magyar nyelv eredete. Észrevételek Vámbéry Ármin «A 
magyarok eredete* czimű müvének nyelvészeti részére. Különnyomat 
az (Egyetemes Philologiai Közlönyből.* Budapest, Knoll, 1883, (8r. 
67 1.) 40 kr.
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Felelet Munkácsi Bemátnak.
A «Magyar Nyelvőr* czímü élczlap XII. kötetének 109. lapján 

oly dolgokat ír rólam Munkácsi Beroát, a melyeket szó nélkül meg nem 
állhatok:

Az Egy. Phil. Közi. VII. 48. s köv. lapjain megjelent czikkem 
könyvismertetés és nem könyvbírálat, tehát visszautasítom M. ama vádját, 
hogy a magyar nyelvtudományról szóló művet birálom, holott ahhoz 
nem értek. Nem birálom Vámbéry művét, hanem a benne kifejezett né
zetekben, a mennyiben azok a magyar és török nemzet és nyelv rokon
ságára vonatkoznak, teljesen osztozom. Különben meg kell jegyeznem, 
hogy M.-nak nagyon gyenge logikájára mutat az az okoskodása, hogy 
a magyar nyelvészethez nem értek, mert még egyetlen sort sem írtam 
a magyar nyelvészetről. Tehát csak ahhoz érthet az ember, a miről írt. 
Én eddig azt gondoltam, hogy fordítva van: csak arról ír az ember, a 
mihez ért. E szerint nem engedi meg nekem M., hogy a perzsa nyel
jen kivül valamihez értek, mert egyébről még nem írtam. Tehát sem a 
latin, sem a görög, vagy angol, német, franczia nyelvhez és rokonsági 
yiszonyaihoz nem értek, mert mind e nyelvekről még nem írtam sem
mit. Még kisül, hogy csak perzsául tudok, magyarul nem.

Munkácsi perfid eljárást követ, mikor azt erőszakolja ki ismerte
tésem egy megcsonkított mondatából, hogy én magam bevallom azt, 
hogy elfogulva szólok Vámbéry művéhez. Az én mondatomban ott van, 
hogy miért érzem magam elfogultnak: a mert eszembe jut a nagy római 
historikus szava : Nem birok ekkora munkával és bele sem foghatok jó
formán, hogy elmondjam azt, a mit fejtegetésem csak kelleténél kisebbé 
fog tenni.* Vámbéry művének jelentősége és az a tudat, hogy pár la
pon ismertetnem kell gazdag tartalmát, tesz elfogulttá. Úgy látszik, 
hogy legalább Munkácsi csakugyan subjectiv módszerrel dolgozik «a 
magyar összehasonlító nyelvészet* ama bizonyos «régi, ismert tekinté
lyei* közül, mert azt magyarázza ki másnak szavaiból, a mi neki tetszik.

Ez után megint csak logikai baklövést kell constatálnom Mun
kácsi czikkében. így ír: «Bizonyítja ez állításunkat (t. i. azt, hogy én 
Vámbéry iránt, mint mesterem iránt, elfogult vagyok) az is, hogy azon 
a téren, hol Pozdernek valóban lehet tudományos meggyőződése, vagyis 
a perzsa nyelvészkedés terén, maga is kimutat több hibát Vámbéry mű
vében, úgy hogy valóban csodálkoznunk kell, hogy miként bízhatott 
meg annyira ezek után Vámbéry altáji összehasonlító nyelvtudományá
ban.* Tehát: ha Vámbéry néha téved, mikor perzsa nyelvtudományi

*) E rovat tartalmáért nem vállalunk felelősséget. S z e r k .
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dologról ir, ne higyjünk neki akkor se, mikor török-tatár philologiára 
tanít ? Tehát a ki rossz chimrgus, nem lehet jó belgyógyász ? És talán 
viszont minden jó borbély egyszersmind jó belgyógyász is ? Yagy pedig 
mivel Szarvas Gábornak a vicczei nem sülnek el, nem tud okos czikke- 
ket sem írni ? Vagy pedig mivel Munkácsi Bernát nem tudja a latin 
orthographiát(C/iaríaginem, Ch&rtago), azért a görögöt sem ismeri? Ez 
utóbbit ugyan fölötte valószínűnek tartom, de azért okoskodásnak még 
sem volna helyes mondatom.

Végre úgy látszik, hogy Munkácsi nem tudja, mit cselekszik. Azt 
mondja, hogy Túry József czikkét és az enyémet nem fogja Ő, «a tudo
mány*, czáfolgatni, mert kellő tájékozottság nélkül mertünk Vámbéry 
könyvéhez szólni. Arról nem akarok szólni, hogy Munkácsi mennyire 
van feljogosítva arra, hogy a mi tudásunkról Ítéletet mondjon; csak 
annyit jegyzek meg, hogy a logika törvényei szerint való gondolkodást 
mindenesetre tanulhatna Túry czikkéből, mely szerzőjének jól iskolá
zott, erős logikus elméjére vall; magamat illetőleg meg azt mondom, 
hogy engem nem is kell czáfolnia, mert én semmi ujat nem mondtam, 
csak ismertettem Vámbéry művét. Azt pedig folyton vívja Munkácsi, 
tehát azt czáfolgatja, a mit én is igaznak tartok.

Ezen kivül nincs és nem is lesz több mondani valóm Munkácsi
nak. Csak még egy szóról kell számot adnom. E feleletem elején a 
Magyar Nyelvőrt élczlapnak neveztem. Teljes tisztelettel viseltetem ama 
lap komoly munkatársai iránt, de lehetetlennek tartom, hogy az a léha 
mókázás, mely akárhányszor minden legcsekélyebb elmésség nélkül 
van, komoly olvasónak tessék. Azok a «csigabigák* rendesen olyanok a 
tudományos irodalomban, mint egy-egy frivol regény a szépirodalom
ban : a tudomány, az irodalom megszentségtelenítői. És úgy látszik e 
rovat vezetője maga a szerkesztő, Szarvas Gábor. Legalább az a min
dent nevetségessé tevő, eltorzító hang élénken emlékeztet azon a tudo
mányra nézve teljesen haszontalan, minden kegyeletet, melylyel elhunyt 
és élő jeleseinknek tartozunk, sértő, folyton elmésségekben vajúdó és 
mégis édes kevés igazi humort termő felolvasásokra, melyeket Szarvas 
Gábor az akadémiában a nagy szótárról tartott. Csudálom, hogy Szarvas 
Gábor nem átallja az akadémia megbízásából és segítségével kiadott 
lapjában még a megtámadott irók nevét is kifigurázni (Gasivorus, Gyúri 
György). Nem fél, hogy a saját lapjában — mert más csak nem adna 
ilyen dolognak teret — a saját nevét találja valaki így felcsúfítani? 
Nagyon alkalmas egy név az ilyesre ; próbálja csak meg Szarvas Gábor. 
Ezért élczlap a Nyelvőr minden füzete a vége felé, még pedig nem is 
elmés. Dr. P ozder K ároly.
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