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HAZAI  IRODALOM.

Götz von Berlichingen magyarúl.
A ki magyar irodalomtörténettel foglalkozik, fölötte sajátságos

nak fogja találni azt a rendszert, mely nálunk a fordítások terén ural
kodik. Azaz ne is beszéljünk rendszerről, a mi éppen 6ehol sincsen; 
hanem inkább ama módról, mely eddig a hazai fordításokat befolyásolta.

Régente, a Kazinczyék korában, a megjelent művek jó részét for
dítások képezték. Nevesebb írók sem találták lealázónak, ha az idegen 
klasszikusok tolmácsolására vállalkoztak. E jelenségnél mi sem termé
szetesebb ; minden irodalom, mely az eredeti művek termelésére még 
nem eléggé kifejlett, fordításokra támaszkodik. Kevés fáradsággal, n agy oh - 
bára külső eszközökkel kitűnőt nyújtani: mindig csábító marad azok 
előtt, kik maguk még nincsenek abban az állapotban, hogy kitűnőt 
írhassanak. Természetes, hogy a régi fordításokban nem sok volt a 
rendszer; kiki azt fordította, a mihez éppen hozzáfért s a mit legköny- 
nyebb volt elvégeznie. Később, hogy az irodalom egy kissé fejlődésnek 
indult, megkevesbedtek a fordítások; a kiadók inkább haz9i műveket 
nyújtottak, ha nem is éppen oly kitűnőket. Ellenben most, hogy a 
modern czivilizáczió a magyar irodalmat is átlengi, újólag nekilendült 
a fordító had, s újabb fordítások látnak fölös számmal napvilágot. De e 
fordításoknak már nem az a szülő anyja, a mi a Kazinczyék korában; 
nem a lelkesedés, s az a vágy, hogy az irodalom gazdagodjék; ma a 
kiadók nagyobbára regényekkel árasztják el a könyvpiaczot, melyeket a 
szerzők autorizálása nélkül s kevesebb költséggel adhatnak ki, mint az 
eredeti műveket. Nagyon természetes, hogy válogatás — az ilyen czél 
mellett — nem igen történik; elég, ha a közönség kíváncsisága fel van 
ébresztve az ilyen művek iránt s tisztességes haszonnal kél el a kiadás. 
Más czél nem irányadó. Az a rendszeresség, mely más nemzetek irodal
mában az idegen klasszikusok megismertetésében nyilvánúl, nálunk 
majdnem egészen hiányzik. Azért mondom majdnem, mivel csekély kivé
tel mégis van ; a két legkiválóbb klasszikus: Shakspere és Moliére meg
ismertetésében. De hol vannak a világirodalom egyéb klasszikusai ? Hol 
az ó- és középkor irodalmának színe-java ? Hol vannak az újkor láng
elméi ? A felelet szomorú : sehol. Némelykor, a lapok irodalmi rovatai
ban fölmerül ugyan a kőnyomatosok tengeri kígyója, hogy ez vagy az a 
klasszikus nem sokára megjelenik; jeles tudósunk X. vagy Y. az utolsó 
simítást eszközli munkáján ; de a hír után ismét csend lesz mindenütt, 
b a végső simítás — úgy látszik — az idők végéig sem következik be. 
Valósággal úgy vagyunk, mint a vakok; egyre csak hallószervünknek 
vesz8zük hasznát; de látni soha sincs alkalmunk. Olyan művek sínese-
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nek meg hazai nyelvünkön, melyeket már a legszegényebb irodalmak is 
felmutathatnak. Pedig fejlett, modem irodalmat csak úgy tudok elkép
zelni, hogy az, a modern termelés mellett, az összes klasszikusokat is 
felmutathassa. S ehhez valóságos rendszeresség kell s határozott ambi- 
czió. Természetes, hogy azt a magányosok — sem erkölcsi, sem vagyoni 
tekintetben — nem fejthetik úgy ki, a hogy a társulatok és az akadémiák. 
Nálunk nincs határozott programm; csak imitt-amott jut valakinek az 
eszébe, hogy, más dolog hiányában, fordításhoz fogjon. Természetesen 
a fordítás is olyan; de az eredmény is, melyet felmutathatunk.

Hogy Goethe a világirodalom elsőrendű klasszikusaihoz tartozik : 
azt talán nem szükséges bizonyítanom. S ha jól megfontoljuk: van-e 
tőle valamink ? A régibb írók közül buzgólkodtak néhányan átültetésé
ben ; első sorban Kazinczy, néhány csekélyebb értékű (művel ;l) Hoblich  
Márton, a Berlichingeni Götz-czel (ez csak kéziratban maradt fenn), 
Koszta József «Az iQú Verther gyötrelmei*-nek terjengős fordításával ;*) 
de ugyan van-e, ki e fordításokat ma olvasná ? s ha volna is, hol lehetne 
azokat megtalálni ? Ott a Kis János Ifigeniája, de ugyan van*e valaki, 
a ki azt manapság az eredeti hangulatával élvezhetné ? A főbb művek 
közül alig jelent meg valami régebben. A forradalom utáni összes te r
melés se sokkal több ennél. A Dóczi Faustja, ez a nagyobbára sikerült 
mű ; melyre azt az obiigát kifogást sem akarom használni, hogy nem 
magyaros ; a Nagy István józan Faust-fordítása, melyet senki sem állít 
az eredetivel párhuzamba; Szigligeti Egmontja, mely a ezinpad szá
mára van hevenyészve; Hegedűs István Hermann és Dorottyája, mely 
erőszakolt alexandrinjeivel el sem bixja képzelteim azt a bájt, a mi az 
eredeti minden során elömlik; s végül a Szász Károly két kötete, mely 
a Goethe kisebb költeményeit tolmácsolja. Ismerjük el, hogy ez sok 
tekintetben sikerült munka, — de aztán nincs több, a mit fölsorolha
tunk. Töredék, csupa töredék mindenütt; nagyreményű kísérletek, 
melyekkel a fordítók váltig tfoglalkoznak* (legalább úgy olvassuk néha 
napján), de melyek soha sem kerülnek napvilágra. S ha fölteszszük (de 
meg nem engedjük), hogy az előfordult fordítások mind jók s a czélnak 
megfelelők, de hol vannak a Goethe egyéb müvei, melyeket az egész 
világ olvas és bámul: a Wilhelm Meister, Torquato Tasso, Beinecke 
Fuche, Götz von Berlichingen, hogy a többit, melyek nem kevésbbé 
méltók a fordításra, ne is említsük ?

Bizonyára szomorú dolog mindez s helyén van, ha fölemlítjük; 
bár tényleges haszna alig lesz valami sok. Nálunk a panaszok, hogy az

J) Clavigo. Stella. Testvérek. Római Cameval.
*) Az ifjú Verther stb. Fordította az eredeti kiadásból Koszta József. 

Esztergom, Beimel Józsefnél 1827. Csokonai jeligéjével.
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obiigát frázist használjuk a «pusztában kiáltó szavai*, elhangzanak, a 
nélkül, hogy volna valaki, a ki meghallaná.

Mindennek elmondására egy kis füzet megjelenése adott alkalmat, 
mely a Gyulai Pál Olcsó Könyvtárában (200. szám) látott napvilágot. 
Czime: Berliehingmi Gottfried a vaskezű dramatizált története. Irta 
Goethe, Fordította Balta Mihály.

Ezeknek az Olcsó Könyvtárbeli füzeteknek valóban nagyon szá- 
nalomra méltó sors jutott osztályrészül. Megjelenésüket alig hogy tudo
másul veszik; a lapok csak czímeiket jegyzik fel, s arról, hogy mit tar
talmaznak : még csak tudomást sem vesz az illető recensor. Pláne a 
komolyabb művek nem is kelnek valami jó l; s így a szerző, ki egy kis 
ambicziót is helyezett művébe (arról nem tehet, hogy az Olcsó Könyv
tárnál más kiadója nem akad) beérheti azzal, ha könyve kikerül a sajtó 
alól; de hogy — nehány lelkes középiskolai tanáron kívül — el is 
olvassa-e valaki: az már a kétséges emberi dolgok közé tartozik. (A dolog 
mégis sokkal jobban áll, mint a szerző gondolja. Szerk).

Götz von Berlichingennek, tudjuk, három kiadása maradt az 
utókorra. Az első 1771-ben keletkezett, de csak a költő hátrahagyott 
iratai közt jelent meg 1832-ben (ennek még Gottfried von Berlichinyen 
volt a czíme); egy lelkesen, öntartóztatás nélkül irt mű, melynek héza
gosságait majdnem elfeledteti az a szenvedély, mely minden sorából 
kiérzik. A második 1773-ban került nyilvánosságra, s létrehozó oka 
az az elégedetlenség volt, melylyel a költő néhány barátja az első kidol
gozás újdonságát fogadta; s végül a harmadik átdolgozás a színpad 
számára, s ez 1804-ben bocsájtatott napvilágra. Volt még egy újabb 
színpadi kidolgozás; de sőt a koros Goethe még később is tőn kísérlete
ket, hogy ifjúkori drámájával foglalkozzék. Alakját és czímét is megvál
toztatta művének s így adatta elő Weimarban ; nem mintha így jobb 
lett volna, hanem mivel jól esett neki, hogy ifjúkori szerelmével bibe-

Bállá Mihály az első kidolgozást választotta fordításához. Hogy 
miért az elsőt ? azt nem bíijuk eldönteni. Tagadhatatlan ugyan, hogy 
az 1771-iki műben sok a megragadó jelenet; s a költő a későbbi kiadá
sokban könyörtelen szigorral csonkította meg drámáját. De viszont azt 
senki sem tagadhatja, hogy a második kidolgozás szervesebb egészet 
képez, mint az első; egészen' fölösleges jelenetek, melyeket a költő szen
vedélye diktált, kimaradtak, s a cselek vények indokolása alaposabb. 
A mű későbbi kritikusai csaknem mind ebben a véleményben vannak. 
Hettner — bár a czigányok fölléptét s a Metzler és a Helfensteini Ottó 
neje közötti jelenetet bámulatosnak tartja — a második kidolgozás 
művészibb fölényét mégis elismeri. Schmidt Julián, bár az első kidolgo
zás néhány szép részét (különösen a birodalmi gyűlés jellemzését)

lődhetik.
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nagyon sajnálja: de azt kétségtelennek tartja, hogy a második kidolgo. 
zás sokkal kerekdedebb és egységesebb. Tagadhatatlan, hogy az 1771-iki 
kiadás inkább egyes képek sorozatát nyújtja; s ezt maga a költő is e lis 
meri, midőn művét á Berlichingeni Gottfried dramatizált történeté-nek 
nevezi. Bár a Bodmer gú.nyos kifakadásait nem is írjak alá, de azért egy  
kis részben mégis jogosultnak találjuk azt a kétségen kívül malitiosus 
megjegyzést, melyet Sulzerhez intézett: hogy a műben a hős életéből 
egy tuczatnyi fontosabb esemény van egymás mellé állítva 8 minden 
vakolat nélkül összeépítve.*) Szóval a  második kidolgozás fölénye szinte, 
kétségtelen, a hogy azt minden kritikus s minden fordító elismerte. 
Walter Soott klasszikus fordításában ezt a kidolgozást adta; s ezt ad ta  
az a két franczia átültetés is, mely csak néhány hét előtt látott Páris
ban napvilágot: a Chuquet-é, s a Lichtenberger Ernőé. Pedig ez az 
utóbbi nagy tanulmányok után látott napvilágot s a legjobb német 
kiadásokkal fölér.

Mindezt csak annak indokolásául hoztuk fel, hogy mi a fordító 
választását nem tartjuk szerencsésnek. Bennünket nem győz meg az, a  
mit az Előszóban választása védelmére felhoz; s helyesebbnek tartottuk 
volna, ha fáradságát a második kidolgozás átültetésére fordítja. De hát 
ezen most már nem lehet segíteni; b azért fogadjuk az első kidolgozást 
is szívesen; hiszen az i8 oly mű, mely a Goethe lángszellemének min
den vonását magán viseli, s igaz élvezetet szerez olvasóinak.

Hogy % mű átültetése nagy fáradságot okoz annak, ki sikerrel s 
ambiczióval akarja beváltani feladatát: az szinte kétségtelen. A Goethe 
erőteljes, kifejezésteli nyelvét megközelítőleg visszaadni: bizonyára oly 
érdem, mely teljesen méltó a dicséretre. S a Goethe csodálatos nyelve
zete egy művében sem szembetűnőbb, mint a Berlichingeni Gottfried- 
ben. A pathos, a gúny, a szenvedély oly erőteljesen csendülnek meg 
benne, mint kevés későbbi munkájában. És ismerjük e l: a fordító min
dig sikerrel felelt meg feladatának. Minden sorából kiérzik az az ambi- 
czió, melylyel munkáját elvégezte. S a mű néhány jelenetében: a biro
dalmi tanács leírásánál s a czigányok föllépténél, a fordítást szinte az 
eredeti hatásával olvashatjuk. Böviden: a magyar fordítás mindenütt 
hű, jellemzetes és lendületteljes.

És nem érdem-e ez ? Midőn a Goethe egy remekművével gazda
godik irodalmunk, nem volna-e helyén, hofcy a lapok legalább nehány 
sorban tudomást vennének a dologról ? Az legyen-e az ambicziózus 
fordító jutalma, hogy még csak föl se említsék munkáját ? Ez az eljárás 
valóban megrovást érdemel. Mert a Goethe egy klasszikus darabjának

*) Goethe-Jfthrbuch V. Crneger: Bodmer über Goethe 1773—82.
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átültetését éppen oly hallgatagon fogadni, mint valamely rossz franczia 
regény fordítását: ez már több, mint közöny, ez már könnyelműség.

Vannak íróink, kik nem annyira önálló nagy művekkel gazdagí- 
ták irodalmunkat, mint inkább összob működésekkel szolgálták hazánk 
érdekeit; kik nem annyira saját eszméikkel tűntek föl, mint inkább a 
másoktól átvett eszmékért szálltak síkra; kik nem egyesíthették egy 
pontra összes tehetségöket s szorgalmukat, hanem figyelemmel kisérve 
az áramlatot, mindenütt ott segítettek, hol a siker legkétesebbnek tűnt 
föl előttük. Guzmics Izidor ezek közé tartozott. Mint szerzetes pap élénk 
részt vett a vallási irodalom fejlesztésében, nemes lelkesüléssel, szinte 
rajongással küzdött az unió eszméjéért; mint magyar író Kazinczyval 
volt benső barátságban, a kinek a nyelvújítási harezban zászlaja alá 
esküdött; s mint a classicai műveltségnek nálunk egyik elsőrangú kép
viselője, hellén tanulmányaival legelsöbb irányozta a közfigyelmet a 
görög irodalomra s művészetre. Egyszerű, csendes, de megelégedett s 
boldog életet élt, rendtársai, barátai s nagyszámú tanítványai szereteté- 
ben találva jutalmat küzdelmeiért s ama gyanúsításokért, a melyekkel 
pályája kezdetén illették.

Mióta a XVI. és XVII. százact vallási villongásai lezajlottak s a 
nemzetiség küzdelme háttérbe szorítá a theologiai vitákat: alig volt 
valaki, ki több lelkesüléssel és kitartással, mélyebb tanulmánynyal és 
erősebb hazafiúi érzéssel újította föl e vitákat nem annyira a hitbeli 
igazságok védelmére, mint inkább a nemzeti szellem erősbítésére, — 
mint Guzmics. De mily különbség e vallási viták közt, a melyeket több 
mint kétszázad választ el egymástól! Akkor mind a két fél túlzóan védte 
a maga igazát, büszkén villogtatva a gúnynak még legerősb, legdurvább 
fegyvereit is, BŐt, ha kellett, tűzzel-vassal pusztítva egymást a — hit
beli meggyőződés, az — igaz leten nevében. Akkor a theologiai furor a 
legvadabbul tombolt s a hideg vizsgálódás, megfontolt okoskodás helyén 
a szenvedély viharzott a maga végletességében, iszonyaiban. Akkor a 
legsujtóbti átok hangzott a hitvitázók ajkairól, kétfelé, sőt háromfelé is 
osztva a nemzetet, hogy annál gyöngébb, erőtlenebb legyen a veszély- 
lyel szembeszállani. Most mindenütt higgadtság, megfontolás, szelídség 
s a tárgyhoz illő méltóság, sehol vak düh, indulat, szenvedély. Minde
nütt bizonyos nemes önmérséklet, őszinte meggyőződés, sehol nyerse
ség, maró gúny. Nem hogy megingatnák a nemzet egységét, sőt inkább 
a nemzet egyesítését, az egyetértést tűzik ki főczélúl, a melyért vallási 
elveik merevségéből is hajlandók volnának engedni itt-ott, mert a hit
beli igazságok is a nemzetiség szolgálatába látszanak szegődni, mint a

Veszprém. SZOMAHÁZT IőTVÁN.

Guzmics Izidor életrajza. írta  Zoli vány L. Irén. Budapest. 1884.
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hogy az irodalom, a költészet, a társadalmi mozgalom szolgálatába sze
gődtek.

Valóban, bármilyen mélyen meg volt győződve Guzmics vallási 
elveinek igazságáról, bármilyen fáradhatatlanúl küzdött egyháza érde
keiért : nem lelkesült annyira semmiért, mint a nemzet egyesítéséért, a 
vallási unióért, mert azt hitte, hogy a hitében egygyé vált nemzet hala
dása, műveltsége, fönnállása már ezáltal biztosítva van. «Én minden 
embernek tisztelem meggyőződését — írja Szikszainak — valameddig 
azt ártatlannak lenni vélem; de szeretném az ellenkezőről meggyőzni, 
ha meggyőződését hibásnak találom. Sőt azt, a ki tévelygésben vagyon, 
de ő ezt nem tudván, lelkiismerete szerint keresi az igazságot, kész lévén 
azt elfogadni, mihelyest feltalálja: anyaszentegyházammal együtt lélek
ben katholikusnak is tartom. De itt nem egyes személyről van szó, 
hanem egész keresztény felekezetekről, melyek egymásnak nem kevés 
bajt, akadályt szereznek. Hogy ezek egy hazában egyezzenek meg, a hazá
nak boldogsága kívánja.*

Zoltvány helyesen vizsgálja az egész eszmét keletkezésében, fej
lődésében 8 küzdelmében, feltárja egész irodalmát, s bár az egyes néze
tek, elvek fölött nem mindig tud elég tárgyilagosan Ítélni, a mitől néha 
ösztönszerűleg tartózkodik is : oly kevéssé puszta dicsőítője hősének, 
mint szigorú kritikusa. Az unió-mozgalom kellő közepébe állítja Guz- 
miceot; részletesen, szinte minutiosusan s nem egyszer bőbeszédűleg 
időz egy-egy kevésbbé nevezetes pontnál, de alaposan és gondosan gyűjt 
össze minden adatot, a melyek hősét jellemzik. Jól fogja fel a küzdelem 
alapeszméjét s bár maga is esetlennek tartja a Guzmics és Pázmány 
vitatkozásainak összehasonlítását: ezt mégis elég discretióval 8 annyi 
műérzékkel teszi meg néhány fővonásban, a mennyi sem hősét nem 
emeli kelleténél magasabbra, sem a Pázmány nagyszerű hatását nem 
kicsinyíti. «Míg Pázmány nyelve emelkedettebb helyein is kevésbbé me
leg és bensőségteljes — írja — s inkább csak az erő kifejezője, Guzmics- 
ban több a kellem, finom lágyság, meleg ömlengés s azért közelebb áll 
KAldihoz, Bossuethez. Pázmány a polemikus részekben nem retten 
vissza néha a durvább fegyverek használatától sem s többnyire a maró 
gúny hangján szólva, nem ment olykor a nyerseségektől: 'Guzmics 
mind végig szelíd hangon szól; néha túlszerény s a hol tehetné is, nem 
gúnyolódik; némi sarcasmust legfőlebb Szikszai ellen írt második művé
ben találhatni. Pázmány türelmetlenebb, egyszerre akarja meggyőzni s 
leverni ellenfelét: Guzmics mind czélbavett tárgyánál, mind egyéni 
sajátságainál fogva türelmesebb; ellenfelét megnyerni iparkodik s nem 
ritkán nagyon is bőkezűen bánik a magasztal ásókkal* stb.

De csodálkoznunk kell azon, hogy Zoltvány, ki az unió kérdését 
oly kimerítően tárgyalja, nem fejtegeti néhány szóval a megvalósulás
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lehető- vagy lehetetlenségét. Itt, úgy látszik, nem akar határozott színt 
vallani, bár, a mennyire kivehettük, a sikertelenségét nein a dolog ter
mészetében látja, hanem inkább Guzmics egyéniségében s a viszonyok 
hatalmában. Nem akarunk e kérdésnél hosszasabban időzni, de azthisz- 
szük, nem sok nehézséggel járna kimutatni, hogy a vallási unió lehetet
lensége a dolog természetében van s bármily fényes tehetség igyekezete 
is csak szánalmas kudarczot vallana e téren.

Még inkább csodálkozunk azonban Zoltvány merészségén, a melj * 
lyel Lánczynak a Kazinczy és Guzmics levelezésére tett futólagos, de 
találó megjegyzéseit minden idézőjel, vagy más utalás nélkül, egysze
rűen átveszi. Annál meglepőbb e merészség, mert Zoltvány máshol 
eléggé biztosan mozog s nem szorul meg sem adatokban, sem felvilágo
sító jegyzetekben. S nemcsak az unió és Guzmics közti szorosabb jel
lemzésben látjuk e merészséget, de a Guzmics és Kazinczy közt vont 
párhuzamban is, a melynek pedig az egész munka legkimagaslóbb részé
nek kell vala lenni.

Guzmics teljesen tisztában volt a Kazinczy rendkívüli hatásával, 
a kit mesterének vallott s a ki iránt őszinte csodálatot érzett, s a kihez 
a legőszintébb, legbensőbb s legigazabb barátság fűzte. Nemcsak Kazin- 
czynak vallja ezt be Guzmics, de Toldynak is. Egész csodának tartja 
Kazinczyt a szellemi világban.

Csakugyan senki sem volt Kazinczynak szaporább levelezője, és 
senki sem lelkesült nemesebb eszmékért, mint Guzmics, a ki úgy hitte, 
hogy nem lesz nehéz a széphalmi literátort kedvencz eszméjének meg
nyerni, nemcsak mivel ismerte szabadabb gondolkozását, hanem mivel 
tudta, hogy a mindenben szép ízlést kereső költőre és műbarátra ellen
állhatatlan varázst gyakorol a kath. kultusz költészete és pompája. 
Csakhogy, mint Lánczy megjegyzé, Kazinczy folyvást a protestánsok 
sérelmei és a történeti reminiscentiák hatása alatt állván, a helyett, 
hogy tárgyilagos érvekkel küzdene, mindig ezen históriai érzék tiltako
zik benne barátja ideolog terve ellen.

De ha e merész ábránd nem nyerhette meg K%zinczyt, megnyerte 
a Guzmics türelmes vallásossága, az iránta mutatott meleg s őszinte 
részvét b az a törekvés, melylyel a közte és Döbrentei, meg Horváth 
Endre közti félreértéseket kiegyenlíteni törekedett. De megnyerte főkép 
a Guzmics nyelvészeti iránya és classicus műveltsége. íróink közűi 
senki sem volt rá mélyebb hatással, mint Révai és Kazinczy, amaz 
mint grammatikus, emez mint nyelvújító. Mélyen meg volt győződve 
a nyelvújítás jogosultságáról, védte is azt több ízben nem annyira tár
gyilagos érvekkel, mint inkább ösztönszerŰleg, a hogy életírója mondja. 
De önmérséklete itt is megóvta a túlzástól, a végletektől.

Bár szívveMélekkel a Kazinczy zászlaja alá esküdött: nem volt
Philologiai Közlöny. X. 6. 7.
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szolgai utánzója, itt is tisztelte a mások véleményét, mert úgy hitte, 
hogy az igazság egyik részen sincs kizárólag, hanem középen van. «Én, 
irja Kazinczynak, — minden jó írót neologusnak és ortholognsnak isme
rek egyszersmind. Azért nem szeretem köztök a különbséget s azt a 
gyermekies villongást.* Majd ismét Döbrenteinek írja: «Ha ki jó író 
akar lenni, annak sem csupán ennek, sem csupán annak nem szabad 
lenni: van jó új és jó ó ; de van rossz is. Kazinczy neologus 1 De csu
pán az-e ?»

íme Guzmics már akkor mily józan elveket hirdetett; kár, hogy 
eszméit jobbára csak barátai előtt tárta fel. Hanem e korban a levelezés 
pótolta az irodalmi folyóiratot, az írók legnagyobb része így cserélt esz
méket és véleményeket egymással, így vívta jobbára Kazinczy a nyelv- 
újítási harczot, mely nem sokára diadalát ülte az akadémiában, mely
nek Guzmics is tagja lón.

Ez a fénypontja pályájának s irodalomtörténeti nevezetességét 
mindennél inkább emeli a Kazinczyval kötött barátsága. Kár, hogy 
Zoltvány a mű nagy terjedelméhez s aprólékos részleteihez képest 
kevésbbé emeli ki. Még nagyobb baj azonban, hogy a Guzmicsnak külön
ben is szétfoszló irodalmi munkásságát szinte készakarva annyira el
aprózza, hogy alig találhatni egy pár kiemelkedő pontot, a melyhez az 
egészet kapcsolni tudjuk. Sokkal czélszerűbb lesz vala, ha összes iro
dalmi munkásságát együtt tárgyalja, központnak véve a Kazinczyval 
kötött viszonyát s mellé sorakoztatva költői kísérleteit, nyelvészeti mun
kásságát s hellén tanulmányait, nem annyira a tartalom kivonatolásá
val, mint csupán alapeszméik fejtegetésével.

Különösen fölöslegesnek tartjuk a Guzmics költői kísérleteinek 
oly részletes tárgyalását, a milyen nála sokkal nagyobb tehetségű költő
höz is alig illenék, tekintve, hogy hatása egészen más téren nyilatkozott. 
Az életrajzíró helyes conceptiója épen abban áll, hogy hősének azt az 
oldalát festi legrészletesebben, a melylyel legtöbb érdeket tud kelteni, 
a többit cssk mintegy mellékesen, kiegészítéskép, csupán egy pár fővo
nással veti utána. Zoltvány könyve ugyan így is figyelmet érdemel, 
mert a Guzmics szétforgácsolt munkásságát nagy szorgalommal össze
szedett adataival kellőkép földeríti: de nekünk úgy tetszik, hogy a 
terjedelem épen nincs előnyére a műnek, főkép, mivel a Guzmics írói 
munkásságának legnagyobb érdeme a nagy terjedelem mellett is kevésbbé 
van méltatva.

De ha némi fogyatkozást vehetünk észre Guzmicsnak a Kazinczy
val kötött viszonya felfogásában és jellemzésében: elismerőleg kell nyi
latkoznunk a Guzmics hellén tanulmányainak fejtegetéséről. Itt már 
eléggé kiemeli az életrajzíró Guzmics lelkesülését, odaadó buzgalmát az 
antik szellem iránt, a melynek Guzmics! testestűl-lelkestűl híve volt,
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lassankint egész a rajongásig. Nyelvi ismereteire, a görög irodalom és 
költészet terén való jártasságára magát Kölcseyt is felülmúlja, kit e kor 
legjobb hellenistájának tartanak. Fejtegette a görög irodalom s költé
szet történetét 8 basonlítgatta a mienkkel, fordított Tueokritoszból, 
Sophoklesből és Euripidesből, a kiket Shakespearenél is nagyobb dra- 
matiknsoknak tartott s általában minden műfajra csak görög költőkből 
idézett mintákat kizárólag. Szóval e téren Guzmics úttörő.

Zoltvány helyesen cselekedett, hogy irodalmunknak egyik homá
lyos alakjára fordította figyelmét, kiragadva azt a feledés ködéből, mely 
emlékére nehezült. Könyvének érdekét emeli a hozzácsatolt függelék, a 
mely Guzmics összes műveinek időrendi kimutatását tartalmazza.

Dr. Váczy János.

Aesthetika. Bevezetésül a verstannal. Irta Baráth Ferencz. Második 
javított és bővített kiadás. Budapest, Franklin-Társnlat. 1886.

E munka, a mint a szerző maga is mondja, kézikönyvül szeretne 
szolgálni középiskoláknak és felsőbb leányiskoláknak. — Tudjuk, hogy 
a középiskola tantervében a rendszeres aesthetika nem foglal helyet; 
nem is tartanók kívánatosnak, hogy az sBsthetika, akár német formájá
ban, mint bölcseleti rendszer, akár franczia alakjában, mint induktív 
történeti tudomány, — a középiskola tárgyai közé kerüljön; mindaz- 
által Baráth Ferencz művét mint kézikönyvet nem mondhatjuk fölös
legesnek, ellenkezőleg hasznosnak, sőt talán szükségesnek is. .

Régi panasz ugyanis, hogy a mai középiskola nem nyújt elegendő 
festhetikai műveltséget. Fájdalom, e panasz nemcsak régi, igaz is. — 
A középiskolának bizonyára feladata a növendékkel megismertetni, meg
értetni és éreztetni mindazt, a mi szépet az emberiség alkotott. A mai 
tanítás azonban, e feladatának csak annyiban felel meg, hogy egyedül 
az irodalom, vagy helyesebben a költészet nagy alkotásaiba vezeti be 
az ifjút; de a többi művészet remekeit nem tálja fel előtte. — Bizonyos, 
hogy a tanításban első sorban a költészetnek kell érvényesülnie; nem
csak azért, mert az emberi lélek teremtő ereje benne nyilatkozik leg
hatalmasabban, hanem mivel legkönnyebben hozzáférhető; de ez még 
nem jelent annyit, hogy a többi művészeteket hanyagolja el teljesen 
&z iskola és hogy nyolcz évi foglalkozás után a növendéket úgy bocsát
hassa el kebeléről, hogy fogalma se legyen építészetről, szobrászatról, 
festészetről és zenéről, hogy épületben, szoborban, képben és zenében 
szépet ne lásson és gyönyörűséget ne találjon. -

Nyilvánvaló, hogy az iskolának e nagy hiányát távolról sem 
pótolja, ha a növendék egy bővebb vagy kivonatosabb kompendiumból 
átalános meghatározásokat tanul meg é6 tartalmatlan neveket szed 
fejébe; bizonyos, hogy mint a poétikához előbb olvasni kell, az festhe-
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tika többi reszéhez is előbb látni és hallani kell; midazáltal egy világos 
elŐadású kézikönyvnek, mely nem állítja fel a szépnek új elméletét és 
nem vállalkozik egy általános rendszert alkotni, hanem egyes konkrét 
ffisthetikai kérdések megvilágítására szorítkozik és a művészetekről némi 
történeti áttekintést nyújt, — ismételjük — egy ily kézikönyvnek mégis 
jó hasznát veheti a növendék.

Lássuk, mennyire felel meg Baráth munkája e kívánalmainknak.
Mindenekelőtt kijelentjük, hogy a verstannal, melyet a szerző 

könyvének bevezetéseűl előre bocsátott, e helyütt nem akarunk foglal
kozni. Nem mert nem értjük, miért kapcsolta egy művé a verstant és 
aesthetikát; de még azért sem, mert e verstan nem jobb és nem rosszabb 
a legtöbb prozódiai kézikönyvnél, s így semmi különösebb sajátságával 
nem vonja magára a figyelmünket.

Magában az aesthetikában sincs sok új vagy kiváló eredetiség. De 
ezt épen dicséretéül említhetjük. Egyszerű, világos nyelven igyekszik 
fogalmat nyújtani magáról a szépről átalánosságban, a nélkül, hogy fej
tegetésében valamely bölcseleti rendszerbe tévedne, vagy hogy a szép
nek nagyon is szabatos meghatározására törekednék. Átalában tartózko
dik a szigorú meghatározásoktól, a melyekre pedig könnyen reácsábít
hatta volna mesterének, Gregussnak a példája, a kinek épen a pontos, 
szabatos definicziókban volt az ereje, de a ki ez által sok ferde, vagy 
legalább egyoldalú reslhetikai nézetnek a terjedését segítette elő.

De vannak e kézikönyvnek módszerbeli hibái és tárgyi fogyatékai, 
és pedig nem csekély számmal.

Első sorban a szépről átalánosságban az aesthetika elején hossza
sabban magyaráz, mint sem könyvének szűk kerete megengedné. Ennél 
is nagyobb hiba, alig érthető ferdeség, hogy miután a képzőművészetek
ről és zenéről szólott, nem tér át a költészet fejtegetésére, hanem ismét 
belefog a szépnek, mint elvont eszmének, tüzetes elemzésébe. Ez eljárás 
nemcsak a helyes rendet sérti, de a növendékben azt a különös gondo
latot is ébresztheti, hogy a képzőművészetek és zene nem függnek oly 
szorosan össze az általános széppel, mint a költészet, mely — úgy lát
szik — csakis az általános szép elemzése után érthető meg. — Ez ötö
dik fejezetet, melynek «A szép elemzése* a czíme, teljesen ki kellett 
volna hagynia szerzőnek, annál is inkább, mert könyvének e része nem 
egyéb, mint Greguss aesthetikai rendszerének a kivonata, de hiányos 
és ide nem illő kivonata, mert a szerző műve elején nem abból az áta- 
lános bölcseleti felfogásból indul ki, melyre Greguss a maga rendszerét 
építette, — s mert a szerző a Gregusstól kölcsönzött elveket alig alkal
mazza, holott maga Greguss egész poétikájának ez átalános rendszert 
vetette alapjáúl.

Az egyes művészetek tárgyalásában is talán épen az ellenkezö-
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«orrend volna a helyes, mint a melyet a szerző követ. Baráth az építér 
«zeten kezdi és a költészeten végzi. A növendék bizonyára a költészetben 
a  legjártasabb; költői remeket ismer legtöbbet és a költői alkotás tit
kaiba hatolhat be leghamarabb és legkönnyebben. S ha már a költészet 
terén megismerkedett a műalkotás föltételeivel, hamarább érti meg a 
hozzá távolabb álló zenének és az alig hozzáférhető festészetnek, szobrá
szatnak és építészetnek fejlődését és szabályait.

A könyv tárgyi fogyatékai közül leginkább azt kell emlegetnünk, 
hogy nem minden művészetnél vet elegendő súlyt a fejlődés megvilágí
tására ; teljesen elhanyagolja ezt a költészetnél. Pedig ha a költői mű
fajokat a szerző nem határozza meg valamely sesthetikai rendszer átalá- 
nos elveinek a segítségével, akkor mindenesetre történeti fejlŐdésök 
-előadásával kellene őket megmagyaráznia. — A képzőművészetek meg
értésére pedig a szövegbe nyomott tizennyolcz ábrának a számát kívá
natos volna legalább is megkétszereznie.

Mind e hibák és fogyatékok mellett is ismételnünk kell, hogy 
Baráth Ferencz művének, mint kézikönyvnek, sok hasznát vehetik azon 
intézetek, melyeknek a szerző szánta, t. i. — a középiskolák és a felsőbb 
leányiskolák.

Kardos Albrrt.

Arany J., Tompa és Vörösmarty műveinek új kiadása.

Alig néhány hete, hogy három híres költőnk műveinek új kiadása*) 
megjelent, teljesítve a közönség s az irodalommal és költészettel beha
tóbban foglalkozók régi óhajtását. Közkézen forogtak ngyan műveik, de 
nem teljes kiadásban. Most Tompának összes költeményei, Vörösmarty- 
nak pedig összes munkái hagyták el a sajtót. Amazokat Lévay József 
rendezte újra, emezeket Gyulai Pál. Az Arany János munkái közt össze 
vannak foglalva mind ama költemények, a melyek eddig nyomtatásban 
megjelentek. Prózai művei ellenben ugyanazok, mint a melyek az aka
démiának négy-öt évvel ez előtti kiadásában olvashatók. Arany János 
még maga készítette e kiadás tervét, a melyen a kiadónak természete
sen nem volt jogában változtatni.

Mind három kiadás méltó arra, hogy figyelmet geijeszszen, bár a 
rendezés és elhelyezés nem mindegyikben olyan, hogy némi észrevéte
leket ne lehetne tenni ellene. Mind három kiadás jegyzetekkel van 
ellátva, de Arany János műveihez csak bibliographiai jegyzetek vannak 
csatolva, Tompa és Vörösmarty műveihez bibliographiai és irodalom- 
történeti, magyarázó, felvilágosító jegyzetek egyaránt. Tompa költemé-

*) Arany J. összes műveit Ráth Mór adta ki, Tompa összes költemé 
nyeit s Vörösmarty minden munkáit Méhner Vilmos.
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nyernél több az irodalomtörténeti, magyarázó jegyzet, Vörösmarty min
den munkáinál mind a kettő teljes és korrekt. Vörösmarty régi kiadása 
(1865-ből) eladdig a legszebb, a legkorrektebb kiadás volt, a milyet 
valaha magyar költö művei értek ; áj kiadása is a legjobb, legpontosabb. 
Gyulai Pál nemcsak a rendezésben, hanem az egyes művek beillesztésé* 
ben is finom érzéket s tapintatot tanúsított, a jegyzeteket is mind biblio
graphiai tekintetben annyi utánjárással és szorgalommal, mind irodalom- 
történeti tekintetben annyi szakértelemmel és gondos figyelemmel 
készítette, hogy a Vörösmarty minden munkáinak kiadása bármelyik 
külföldi költőével kiállja a versenyt. A ki e kiadásból tanulmányozza 
Vörösmartyt, lehetetlen homályban vagy kétségben maradnia bármely 
kérdésre nézve.

Mindezt nem lehet mondani az Arany János és Tompa műveinek 
kiadásáról, sem a rendezést, sem a jegyzeteket tekintve.

Azt hiszem, bármely költő összes műveinek csoportosításánál a 
legfőbb szempontból kell kiindulni a rendezőnek, abból a szempontból, 
mely a költő fejlődési pontjait, a történeti egymásutánt mutatja. Hogy 
fejlődött valamely költő tehetsége fokozatosan a lyrában, epikában, drá
mában, vagy egyéb fajokban, a prózának egyik vagy másik nemében, 
ha a költészet mellett prózai művekkel is foglalkozott: mind ennek föl- 
tüntetését a rendezőnek és kiadónak nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
mert az irodalomtörténetíró, ha mélyebb és komolyabb tanulmányozás 
alá veszi, e szerint állapítja meg az író fejlődési pontjait, e szerint 
alkotja meg a tehetség lassabb vagy gyorsabb nyilatkozásait, fokozatos
ságát, kiemelkedő csúcsait, vagy épen hanyatlását, esését. Tehát föl kell 
tűntetni a rendezéssel azt, a mit nem lehet látni és tapintani, de igen 
érezni és magyarázni. Azt lehet mondani, hogy a költői művek rendezé
sénél is a sorok közűi kell kiolvasnunk azt, a mit sem a költö, sem a 
szerkesztő nem mondanak meg, de ez utóbbi mutatja a csoportosítással, 
a művek egymásutánjával.

Azonban minden költőnek vannak különös sajátságai (némelykor 
szeszélyei), bizonyos megállapított nézetei összes műveinek rendezésé
ben, a melyek nem ritkán épen a történeti egymásután, a fejlődési foko
zatok ellen vétenek; mert úgy találják, hogy az időrend pontos és szi
gorú megtartása mellett az egyfolytában olvasóra sokszor kellemetlen 
hatással lehetne, ha példáúl néhány bánatos, fájdalmas érzést keltő md 
után egy szeszélyes, tréfás, vagy épen komikus mű következnék. Elron
tana minden hatást, ha csak az olvasó félbe nem szakítaná ott épen 
olvasmányát.

De ennél nyomósabb és fontosabb sajátságai, nézetei is vannak a 
költőnek. Ha példáúl ezt vagy amazt a költeményét teljességgel nem 
akarja fölvenni összes művei közé, vagy csak más alakban, vagy mert
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nagyon gyöngének tartja, vagy mert oly ügygyei áll kapcsolatban, a 
melyre nem szívesen emlékezik. Szóval lehet a költőnek egyik-másik 
művére valami különös észrevétele, a mely miatt határozottan tiltja a 
többi művek közé beosztását. Tudva levó, hogy Arany János a «Toldi 
szereimé*-bői készakarva kihagyott néhány versszakot, a melyek a Mar* 
git-sziget birtokosára, József főherczegré vonatkoznak. E versszakot 
pedig a költő beleillesztette nagy művébe, de az első kiadásokból mégis 
kihagyta. Helyesen cselekedett az új kiadó, hogy a szóban forgó néhány 
ver8Szakot beleiktatta oda, a hova Arany János szánta, de a honnan 
szerénységből kihagyta.

Bizonyára a költő végakaratát tiszteletben kell tartani művei 
rendezőjének. Csak az a kérdés, hogy teljes mértékben-e, vagy csupán 
főpontjaiban ? Hódolni kell-e a költö szeszélyeinek is, mert nem ritkán 
csak szeszélynek mondható némelyik különös észrevétele, nézete ?

Való, hogy minden rendezőnek, szerkesztőnek tekintetbe kell 
venni a költő végakaratát, de inkább csak főpontjaiban, ha a teljes 
alkalmazás által épen a fejlődési egymásutánt sértoné meg s így a 
kiadás elhibázott lenne. Egy példa mindjárt világosabbá teszi e meg
jegyzést.

Van Tompának két költeménye, a «Távolból* és az «Itthon 
vagyok* czímŰek, a melyek közül az elsőt 185:2-ben írta, midőn a 
«Gólyához* és «Pusztán* czímű műveiért Kassára volt idézve, a mási
kat pedig 1853-ban, midőn újra Kassára idézték s onnan megszabadult. 
Mind a két költemény Tompának 1850-ben írt művei közé van sorozva 
az első kötetben ; azok a költemények pedig, a melyeket már két-három 
évvel azelőtt írt, s a melyekért épen vizsgálat alatt állt, tehát a melyek 
mintegy szülőokai voltak ama költeményeknek — csak később következ
nek, az egyik, a (Gólyához*, épen a második kötetben.

Ha a költő fejlődésének szempontjából tekintjük a rendezésnek 
ez említett hiányát: hajlandók vagyunk ezt hibáúl róni fel. Lévay 
József az előszóban azt íxja, hogy szoros időrendbe nem foglalhatta a 
költeményeket több ok miatt, de némelyiknek helyét mégis meg kellett 
változtatnia, a melyek crészint keletkezési idejöknél, részint tartalmuk
nál fogva zavarhatták volna az előttük álló, vagy utánok kővetkező- 
darabok által fölkeltett hangulatot és benyomást. * Utal arra is, hogy 
neki Tompa határozott végakaratához kellett magát tartania. Igen, de 
mégsem tartotta magát ehhez teljes mértékben, mint mondja. S ha a  
•Távolból* és az <Itthon vagyok* czíműek a második kötetbe volnának 
beosztva, oda, a hová az időrendi egymásután követelné: vádolhatnók-e 
a szerkesztőt, hogy megsértette a költő végakaratát ? Ennyi szabadsá
got mindig megengedhetünk bármely rendezőnek vagy szerkesztőnek,
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főkóp, mivel az egy főszempont, a történeti, időrendi fejlődés kimutatása 
érdekében történik.

A szoros időrend természetesen soha nem tartható meg oly költő
nél, a ki a költészet több faját műveli. Sem Arany János, sem Vörös* 
marty műveit nem lehetne úgy rendezni, hogy például egy nagyobb 
epikai költemény után követkézzék egy kis lyrai vers. Nem is erre czé- 
lozunk. De a főfelosztáson belül kívánjuk, hogy lehetőleg pontosan 
eligazodhassunk a fejlődés fonalán.

Tisztelni kell a költő végakaratát, de — mint mondám — inkább 
csak fővonásaiban. Ha Tompa legelsőbb összegyűjtött műveit Bőnis 
Pogány Karolina szellemének ajánlja, s ezt az ajánló költeményt a gyűj
temény elejére teszi: ezt természetesen a későbbi rendezésben is figye
lembe kell venni. De vájjon, ha a föntebb említett két költemény az 
őket megillető helyre ju t: zavarja-e a hangulatot, holott inkább némi 
magyarázató!, felvilágosításul szolgál? Ilyen hiányt még többet is hoz
hatnánk fel, a melyeket talán el lehetett volna kerülni a nélkül, hogy 
Tompa végakarata megmásításának vádjával illethetnők a különben 
gondos és figyelmes rendezőt.

Gyulai Pál szintén tiszteletben tartotta a költő saját nézeteit. 
Igaz, hogy ő szabadabban működhetett. Teljes kiadását rendezvén 
Vörösmarty minden munkáinak, némely oly művet is be kellett oszta
nia, a melyekről már maga Vörösmarty sem emlékezett. De mily finom 
érzékkel válogatta ki, mit lehet a sorrendbe illeszteni s mit kell osak a 
jegyzetben felhozni, hogy mégis lehetőleg az egész költőt lássuk, élvez
hessük és tanulmányozhassuk. Mily pontosan megjelöli mind a lyrai, 
epikai, drámai költeményeknél, mind a prózai műveknél, töredékeknél, 
vegyes maradványoknál s ifjúkori kísérleteknél az időrendet, úgy hogy 
a ki e kiadást kezébe veszi, egyszeri átnézet után tisztában van a költő 
fejlődésével. A mit Vörösmarty ifjúkori kísérletnek tekintett, azt Gyulai 
Pál is e nembe sorozta s még itt is kiválogatott néhányat, a melyek 
még az ifjúkori kísérletek közé sem voltak sorozhatók, s azokat a jegy
zetek közé iktatja. Például Vörösmarty ifjúkori kísérletei közt van egy 
papírra írva négy distichon, a melyek közül hármat maga a költő is 
megengedett a fölvételre. A negyediket azonban áthúzta, mert nem volt 
gnóma, csak tréfás epigramm. Kevésbbé finom érzékű rendezőn még 
talán megeshetett volna, hogy mivel úgyis teljes kiadását szerkeszti a 
költőnek: mind a négy epigrammát adja egymásután, a hogy a kézirat
ban találta. S akkor az olvasó csakugyan furcsa zavarban lett volna, ha 
ezeket olvassa:

1. Kezdj bnzgón 8 már sokra ménéi; halad a ki megindult,
Míg porban fetreng a henye, gyáva erő.
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2. Láttad-e folytában özönét a szőke Dunának:
Kis forrásból jő s végre hajókat emel.

3. A mi jót kezdtél, jól folytasd, vissza ne bámulj,
A gyakran pihenő dolga pihenni szokott.

8 most aztán ezekhez a következő :

4. Epret eszik Miklós, kiki látja, de érzi leginkább
A tányér, melyet szinte lyukasra vakart.

S nemcsak hogy minden műfajt évszám szerint csoportosít Gyulai, 
de az egyes darabokra írt jegyzetekben is mindent elmond, a mi a köl
temény megértéséhez szükséges. Jobbára pontosan megjelöli a költe
mény első megjelenésének helyét, a mi bizonyára 6ok fáradságába 
került, de a sok fáradság aztán meg is látszik a kiadáson. Mind e mel
lett a rendezésnek egy pontjára némi megjegyzést kell tennünk. Vörös
marty prózai művei, mind a nyelvre és irodalomra, mind a politikára 
vonatkozó kisebb-nagyobb czikkei a hatodik és hetedik kötetben vannak 
összecsoportosítva. Egy azonban, épen az, mely a Petőfi támadására 
felel, az első kötet jegyzetei közé van véve felvilágosításúl a «Légy 
buzgó, de szerény* kezdetű epigrammhoz. Ennek inkább talán csak 
akkor volna itt helye, ha a Vörösmarty kiadásában prózai művei nem 
volnának fölvéve mind, teljes számmal. De így bajosan. A ki tudja, hogy 
Vörösmartynak polémiája volt Petőfivel s keresni akarja Vörösmarty 
válaszát a prózai művek közt, nem fogja megtalálni. Talán jobb lesz 
vala, ha ahhoz az epigrammhoz, mely a szóban forgó czikk végére volt 
illesztve, jegyzetben csak utalás történik, hogy maga a czikk a prózai 
művek közt keresendő s voltak ép ott is állana a hetedik kötetben. E kis 
tévedést nem számítva, az egész kiadás eddig a legjobb, a legpontosabb, 
a költő fejlődési stádiumait leginkább feltűntető mind ama kiadások 
közt, a melyek eddig irodalmunkban megjelentek.

Szeretnők, ha ugyanezt mondhatnók a Tompa költeményeinek ki
adásáról is. De sem a dalok és ódák, sem a balladák és románczok, sem a 
népregék és virágregék megjelenési idejét és helyét nem tudhatjuk pon
tosan. Még csak az sincs megjelölve, melyik évtől kezdődnek Tompa 
költeményei. S így a ki Tompa műveit behatóbban akaija tanulmá
nyozni, figyelemmel kisérve a költő fejlődési egymásutánját, mindenütt 
föl kell keresnie az egykorú szépirodalmi lapokat, hogy legalább tájé
kozhassa magát oly kérdésekben, a melyekre a jegyzetek épen semmi 
felvilágosítással nem szolgálnak.

Egyébiránt a jegyzetek tárgyi magyarázatai sem állják ki min
denkor az erősebb kritikát. Példáúl csak két költeményhez irt jegyzetet 
hozunk fel. Tudva levő, hogy Tompa jobbára maga megmagyarázta alle
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góriáinak alapeszméjét. De néhány mellett mégis elhagyta a felvilágosí
tást, gondolván, hogy úgyis mindenki megérti a czélzatot. «A repkény* 
czímŰ ezek közé tartozik. Erre tehát a régi kiadás jegyzeteiben, melyek 
némi bővítéssel és változtatással jelentek meg az új kiadásban, azt talál
juk, hogy: «a történelmi múlt viruló élete szép, habár romokat fed is 
be, mint a repkény.» Pedig itt nem annyira a történelmi múlt, mint 
inkább a nemzeti hit van példázva, mely a múltból maradt ránk örök
ségül. Van egy másik allegória: «Madarak módjára* czímfi, a melyben 
a madarak gondatlan építkezése van elmondva. A jegyzetben azt olvas
suk, hogy a nép, midőn magának épít hajlékot, ne ilyet építsen, mely 
csak perezre szól s utal Tompára, a ki így jegyezte föl az alapeszmét. 
Pedig itt nem hajlék építéséről van szó, hanem a haza, az alkotmány 
fölépítéséről, s nyilván azt akarja mondani, hogy jól vigyázzanak, kik 
az ország bonyolult viszonyai rendezését magukra vállalták, hogy a mű 
túlélhesse mesterét. Csodálni lehet, hogy e semmikép meg nem állható 
magyarázat a jelen kiadás jegyzetében is változatlan maradt, holott pél
dáúl a Sámsonhoz írt jegyzet Tompa saját magyarázata ellenében is jól 
kiemeli az igazi czélzatot.

Arany János műveinek teljes kiadásához kevesebb szó férhet épen 
a föntebb említett szempont miatt, mivel annak tervét maga a költő 
készítette. Itt sincs megtartva a pontos egymásután, csak fő vonásokban. 
De az Arany költeményei alatt meg van jelölve az évszám, a melyben 
keletkezétt. A bibliographiai jegyzetekben pedig a költemény első meg
jelenési helye van pontosan följegyezve. Kár, hogy nélkülöznünk kell 
mindennemű tárgyi és irodalomtörténeti felvilágosítást. Még nagyobb 
kár azonban, hogy variánsok sincsenek. A jegyzetek ugyan azt mond
ják, hogy Arany János egyes darabjainak rendkívül kevés a variánsa. 
De épen azért szerettük volna Arany Jánosnál ezt a kevés variánst 
is látni.

S hogy Arany János korábbi műveiben csakugyan érdekes varián
sokat lehet találni, mutatja az itt következő összehasonlítás. Csak úgy 
találomra vettem föl e két művet: a Vojtina Gáspár levelei Andris Het
eséhez s az Alom való czíműeket. Amaz a 'Pesti Röpivekben jelent meg 
először, emez az Életképek 1848-ki évfolyamában. Az itt következő példá
ban az 1. e művek első, az Ö. M. pedig a most megjelent teljes kiadást 
mutatja. íme a példa:

Vojtina Gáspár Levelei Andris öcscséhez.
Mottó : ... tfnngar vice — baculi.»

I. A hallhatlanság felé nevetnek.
0. M. A hallhatatlanság felé merednek.
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I. Ej, ej, fiú, bek sokra haladtál.
Ö. M. Ej, ej, fiú, be sokra haladdl,
I. Azt hittem, a muszkajárás után.
Ö. M. Azt hittem, a kozákjára* után.
I. Kétszer végeztél három iskolát.
Ö. M* Kétszer futál meg három iskolát.
I. Shakespeare hogy lopott egy Őszbakot.*) 
Ö. M. Shakespeare hogyan lopott egy őzbakot.
I. Hogy ment a színjáték, táoczvigalom.
Ö. M. Hogy ment a színdarab, tánczvigalom ?
I. Sőt szerelem, ha rá jő  gyötrelem —
Ö. M. Sőt szerelem, ha jö  rá gyötrelem —?
I. Vagy pedig erre hogy dőzs, pláne főz.
Ö. M. Vagy pedig erre hogy csősz, pláne főz.

Álom-Való.

I. Testem étherró lesz.
(X M. Testem étherré vált.
I. ő t magát borítja fellegeknek hamva.
Ö. M. ő t magát borítja Jelleg szürke hamva.
I. — nincs egy szálfii 
Ö. M. — nincs egy fűszál.
I. Hallgatok, hallgatok édes-andalogva.
Ö. M. Hallgatok, hallgatok csendes-andalodva.
I. Én kelnék előle.
Ö. M. Én kelnék az útból.
I. Ninos álunni vágyam, holott volna módom. 
Ö. M. Nincs erőm alunni, pedig volna módom.
I. Úgy tetszik, egy szü az —
Ö. M. Úgy tetszik, szú őröl —
I. — a jövendőt öldökli a zsarnok.
Ö. M. — a jövendőt öli ádáz zsarnok.
I. A mezőkön elszórt temetetlen testek.
Ö. M. A vadonba elszórt temetetlen testek.
I. Ott a megszegett hit, ott a gőgös ármány — 
Ö. M. Ott a hitszegő hit, ott a dölyfös ármány —
I . ------mily jó volna ennyi

Gyötrelmes valóból szebb életre kelni!

*) sz (nyomdahiba).
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Ö. M .----------mily jó volna ennyi
Gyötrelmes valóból szebb álomra kelni.

I. Én hiszem, távol még az idő tenéked
Készítni Szigetvárt és Thermopylaeket.

Ö. M. Én hiszem, távol még az idő tenéked 
Áldozni Szigetvárt $ új Thermopylaeket.

I. Hol ily tűz az ifjú, és ily ifjú a vén:
Nem lehet a nemzet, nem lehet halott.

0. M. Hol ily tűz az ifjú s hol ily ifjú a vén,
Nem lehet a nemzet, nem, élve-halott.

Látni való, hogy mennyit nyert volna a kiadás a variánsok által.
A nyelvnek, a kompozicziónak oly művészénél, mint a milyen 

Arany János, minden, de minden érdekli az irodalomtörténet és nyelv 
búvárait. S a mit már nemcsak sajnálunk, de egyenesen hibának tart
hatunk: a jegyzetek nem mindeu kötethez vannak csatolva külön- 
külön, hanem az öt első kötethez tartozó jegyzetek mind az ötödik 
kötethez Írattak, a mi inkább csak technikai hiba ugyan, de mégis hiba.

Gyulai Pál és Lévay József pontosan felhoznak a jegyzetben min
dennemű változatot. Igaz, hogy ez Tompánál és Vörösmartynál szinte 
mellőzhetetlen is lett volna. Mind Tompa, mind Vörösmarty sokat javí
tottak, csiszoltak az első kidolgozáson. Különösen Tompa egészen újra 
dolgozta át némely költeményét.

De egy észrevételt még sem hallgathatunk el. Tompa az egyetlen 
költőnk, a kiválóbbak közűi, a ki nem írt olynemű bírálatot, vagy 
bármiféle értekezést, mint például Arany, Petőfi vagy Vörösmarty. 
Egyházi beszédei ugyan közkézen forognak, meg az «01ajág> i s : de 
ezeken kívül az 1848-diki «Életképek*-be írt néhány graefenbergi leve
let, a melyeket a mai közönség teljességgel nem ismer. Jól tndom; hogy 
a kiadás, a melyről néhány észrevételt tettem, csak költeményeit fog
lalja magában, de mivel mind egyházi beszédei, mind imádságai külön 
kiadásban láttak napvilágot: nem lett volna-e czélszerŰ az említett 
néhány gnefeobergi levelet valamikép az első kötet jegyzeteihez csa
tolni, hogy legalább mind azok ismerhessék a költő prózáját, a kik egy
házi beszédeit nem ismerik. Ezt annál czélszerűbben lehetett volna itt 
tenni, mivel a másnemű prózai művekhez sehogysem sorozhatók e leve
lek, ha esetleg új kiadást érnek is, s így minden könnyen megszerez
hető lett volna, a mi csak Tompától eddig nyomtatásban megjelent.

Különben mind három kiadás méltó a költők szelleméhez, a kik
től ránk maradt örökségek. Vajha mennél hamarább követnék Arany 
János kiadott műveit azok is, a melyeket még nem ismer a nagy 
közönség.

Dr. Váczy J ános.
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