
259 
Petőfi 1844-ben ismeri meg Béran-

ger költeményeit (Müller Petőfi sa-
ját példányát, az 1833-as kiadást 
használta), s innen kezdve nem meg-
szakításokkal, hanem állandóan fog-
lalkozik velük (új megállapítás). 
Hatásának nyomai már 1845-ben 
megsejthetők egyes versein. 

Béranger politikai eszméit tekinti 
ezután át: Je suis du peuple, le 
peuple c'est ma muse, tehát min-
dent a népért! A nép szenvedésének 
legfőbb oka az elnyomás, mely az 
uralkodók műve, őket kell meg-
fosztani hatalmuktól a Európa né-
peinek testvéri kezet kell nyujta-
niok egymásnak s így védeni meg 
egymás szabadságát. A szabadsá-
gért harcolni kell, ezért lelkesedik a 
forradalomért s vesz részt benne. A 
királyokon kívül a papokat is gyű-
löli, mert szerinte ők is segédkez-
nek a nép elnyomásában. A júliusi 
forradalom után a szocializmus 
tanításait (a „science nouvelle"-t) is 
hirdetni kezdi. A költőnek a nép 
felvilágosítójának, irányítójának, 
valóságos apostoli vezérének kell 
lennie a nemzeti és a világszabad-
ság kiküzdésében. Ezek az eszmék 
akkor egész Európát lelkesítették, 
nem csoda, hogy az ifjú Petőfi sem 
állhatott ellen az áramlatnak. 

Béranger hatása 1846-ban válik 
feltűnően erőssé Petőfi költészeté-
ben. Nyomozását a szerző Béran-
ger-fordításain kezdi, azután ere-
deti költeményein folytatja, kimu-
tatva, hogyan jelentkeznek bennük 
Béranger elvei és érzelmei: a király-
és papgyűlölet, a világszabadság 
vágya (a világszabadság szó, mely-
nek eddig nem tudták az eredetét. 
Béranger-nak la liberté du monde 
kifejezésével azonos), majd 1847-től 
kezdve a költő apostoli hivatásának 
gondolata hogyan tereli mindinkább 
az aktiv szereplés felé az irodalom-
ban (a népköltészet uralomra eme-
lése) s a politikában is. 

Béranger hatásával Petőfi genre-
képeire és bordalaira, céljához ké-
pest nem foglalkozik. Dolgozatában 
nem elégszik meg a száraz hatás-
kimutatással, hanem a lelki rugók 
figyelembevételével a hatás gene-
tikus fejlődését világítja meg. Ku-
tatása főeredményének azt tartjuk, 
hogy a francia eszmék átvételében 
Béranger költészete jelentősebb köz-
vetítő volt, mint eddig gondoltuk. 

Az itt-ott laza kötésű szerkezet, s 

az egy-két helyen kissé homályos 
stílus alig von le valamit az alapos 
dolgozat értékéből. 

Szinnyei Ferenc. 

Csathó Kálmán új regénye. (Föl-
diekkel játszó égi tünemény.) Az 
egymást szaporán követő műveiben 
mindig élvezetesen elbeszélő, elmésen 
fordulatos és szavát magyarán ejtő 
író ezúttal úgynevezett „irodalom-
történeti regény"-nyel lép nagy ol-
vasóközönsége elé. A magyar klasz-
szicizmus koránérkezett előfutárjá-
ról, Csokonairól ír korfestő részletek-
ben gazdag s igen jól komponált re-
gényt, kiragadván a sokat hányatott 
„peregrinus poéta" életéből a regény-
tárgyul legalkalmasabb időszakot, az 
1797—98. évekre eső Lilla-epizódot. 

Csathó írói természetétől nem ide-
gen az érzelmes romantika sem, a 
vidéki magyar kúriák régibb világá-
nak meg éppen jeles ismerője és 
melegszívű rajzolója. Ezekkel a köl-
tői képességekkel fordul a Csokonai-
témához is, romantikus megvilágí-
tásban látja azt, s előadásában is az 
enyhe melanchólia alaphangját csak 
hellyel-közzel váltogatja valami ked-
ves malicia, s néha megcsillan az 
igazi humor egy-egy könnycseppje 
is; mindez elemeket pedig szerencsé-
sen olvasztja egybe valóban nem 
mindennapi írói adománya: a „Lust 
zu fabulieren" vonzó természetes-
sége. 

Ily alapjában anekdotikus írói jel-
lem nyilván közelebbi kapcsolatban 
áll a régibb, Jókai-Mikszáth-féle re-
gényírással, mint a modern realista 
regény módszereivel. Efféle „roman-
tika-mentes" eszközökkel is közeled-
tek már többen — éppen az utolsó 
években — irodalmunk multjához, de 
sok örömünk nem telt a „vérité 
vraie" ama képében, mit útjukról 
magukkal hoztak. Kaptunk torz Cso-
konait, kinek minden vonása el volt 
hajlítgatva — Adv Endre felé, s 
kaptunk Berzsenyit is, még torzab-
bat, aki meg egyenest Freud profesz-
szor példatárának gazdagítására áhi-
tozott. A romantika legérzelmesebb 
holdfénye sem hazugabb az ilyen 
mesterséges, laboratóriumi megvilá-
gításnál. 

És Csathó alakjai nem is felszíne-
sek vagy éppen „dolmánnyal-ing-
vállal jellemzettek", az olcsó roman-
tika értelmében. Magában Csokonai-
ban élesen látja és jól megformálja 
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a két ágból sodort, tragikus termé-
szetet; önismeretének páthoszát is, a 
viszonyokkal való reménytelen küz-
delmében sűrűn adódó elernyedése-
ket is elégszer és eléggé érezzük. 
Csathó meg meri mutatni hősét a 
gyámoltalanságnak valóban geniális 
méretű mesterműveiben is: Csoko-
naija ilyenkor sem veszít szeretetre-
méltóságban; himlőverte homlokán 
ott Van az örök művészi naivság égi 
jegye. 

S Lilla alakja sincs „elétherizálva". 
Igaz, hogy Csathó készen kapta a 
„rosszul végződés" tényét: Lillának 
lírai eszményképből polgári me-
nyecskévé való metamorfózisát. Ha-
nem ily tény-adalékhoz regényírói 
hitelt teremteni nem csekély lélek-
rajzoló biztosságot kíván, és Csathó 
derekasan oldotta meg feladatát: 
Lillájának megvan a hitele költő-
ideáli szerepében is, s módnélkül 
ferde helyzetén asszonyi bátorsággal 
győzedelmeskedő józanságában is. 

A Vitéz-Lilla-kettős aránylag cse-
kély meseanyagot kínált az írónak. 
A kor- és környezetfestés gazdag vál-
tozatosságával kellett az idillt re-
génnyé kiszélesítenie. Csathó látható 
kedvteléssel és a megelevenítő fantá-
zia nagy erejével kelti életre a dunán-
túli helyek s főként Komárom városa 
egykorú társadalmát. Kálvinista 
tiszteletesek és rektorok (többnyire 
lelkes rigmusgyártók), irodalomért 
hevülő plébános, uradalmi kaszná-
rok és inspektorok, városi potentátok 
és nemes csizmadiák, könyvárúsok 
és tipográfusok, arszlánkodó jurátus-
ifjak, nemzetes asszonyok és iruló-
piruló hajadonok: tarka quodlibetté 
összegyüjtve őrzik e regény lapjain 
a százegynéhány éve volt magyar 
világ képét. Talán egészében derű-
sebb e kép a romantikától meg nem 
ezüstözött valóságnál; ez már 
Csathó látásmódjából következik. Ér-
zéketlenül nem siklik át a sötétebb 
foltokon sem. Csokonaija egy keserű 
óráján arra gondol, mi lenne, ha ke-
gyetlen torzító tükröt tartana nem-
zete elé, mely „úgy mutatná meg a 
hatalmaskodó tökfejeket és a feslett 
életű erkölcsbírákat, amilyeneknek ő 
látja őket; a tudós fanatikust, a ke-
gyesség színe alatt csaló sarlatánt és 
a nagyot űző pedánst!" Csathó alak-
jain csak éppenhogy megvillan oly-
kor valami ezekből a vonásokból, ha-
nem a kegyetlen torzító tükör neki 
sem írói műszere, hát nem is él vele. 

Férfialakjai közül talán tudós doktor 
Zay Sámuel uram figurája emelke-
dik ki legjellegzetesebben a színes 
egyvelegből, női nemen pedig a 
messzi határban híres főkötőkészítő 
és Gvadányi generálissal verses 
episztolákat váltó Bédiné Fábián 
Juliánna asszonyom pompás rajza. 
A komáromi társaságban, rövidke 
jelenetben, megismerkedünk Jókay 
Sámuel ógyallai komposszesszor ti-
zenhat esztendős Jóska fiával, Jókai 
Mór édesatyjával is. 

A regény kitűnő kompozicióját 
már említettem. Három „könyv"-re 
tagolódik s ezzel szinte háromfel-
vonásos vígjátékra emlékeztet; szer-
kezetében általán valami rokonságot 
mutat a színpadi gyakorlattal. A 
három szakasz is, s azokon belül a 
fejezetek is többnyire csattanóba 
futnak, akár csak valami színmű-
ben. A dialógusok nagyrészét is 
majdnem változtatás nélkül át le-
hetne venni romantikus színpadi 
játékba. Hibát vagy hiányt is leg-
inkább e részben lelhetni a regény 
fejlesztésében: néhol a kapcsoló ré-
szek, a valódibb epikai láncszemek 
valamelyest el vannak nagyolva 
vagy sietve. A lelki elemzést ilyen-
kor az író inkább csak amúgy som-
mázza (ezek a helyek néha stílben 
is pongyolábbak és nyersebbek), s 
azután láthatóan siet az eseményes, 
párbeszédes mozzanatok felé. Az 
ilyen helyeket viszont — még a leg-
kisebb epizódokat is — oly pompá-
san ki tudja kerekíteni, hogy a re-
gényből kiszakítva, önálló rajzokul 
is megállhatnának. Kincsesné asszo-
nyom főkötőrendelésének jóízű tör-
ténete önmagában is a legzamato-
sabb anekdotás elbeszéléseink közé 
számít, s Mikszáth legjobb ilynemű 
apróságaira emlékeztet. 

Nyelvének ezúttal Csathó a témá-
jához találó régies színezetet igyek-
szik adni. Minthogy jó magyar 
nyelvérzéke van, nagyobbára sike-
rül is neki ez a zománcozás. E te-
kintetben talán csak némi fölösleges 
halmozástól nem ment mindenütt; 
alakjainak szavaejtése néhol mint-
egy visszahat az íróéra is, s ilyen-
kor ok nélkül is a régiesebb kifeje-
zés mellett dönt; s ez itt-ott kissé 
mesterkéltnek érzik. Viszont nyelvi 
kisiklások, divatos zsurnaliszta-szó-
lamok sohasem szeplősítik meg 
Csathó beszédét; s nyelvének — 
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tiszta épségén kívül — határozott 
egyéni íze is van. 

Újabb irodalmunk egyik értéke-
lője Csathót némi fölénnyel a „szóra-
koztató" műfaj mívelői közé utalja. 
Tudtommal a szórakoztatás nem 
tartozik a hét főbűn közé, nemesebb 
formájában meg éppen minden 
epikai vállalkozás fő-fő törekvése 
több ezer esztendő óta. Csathó eddigi 
műveiben nem hatolt a legnagyobb 
problémák legmélyebb mélységeibe. 
Ez igaz. De nagysággá kikürtölt 
újabb íróink is, kiket a villamos-
kocsikban kiadói reklámok egy-egy 
új Dosztojevszkijnek hirdetnek, job-
bára inkább csak a plakátokon tar-
tanak rokonságot Dosztojevszkij-vel, 
semmint könyveikben. Nálunk divat 
zseninek tisztelni mindenkit, pusz-
tán azért, mert gyenge fejszéjét 
nagy fába vágja, talentumos s a 
maguk tehetségével jól sáfárkodó 
íróinknak pedig — erről már Péterfy 
Jenő is panaszkodott — éppoly ha-
marosan felhánytorgatják, hogy 
miért nem zsenik, s miért csak „szó-
rakoztatók". 

Mi Csathó Kálmán regényeinek 
nagy kelendőségét a magyar olvasó-
közönség szempontjából is örvende-
tes ténynek tartjuk és Csokonai-
könyvét is — mely talán legszebb 
és legnagyobb becsvággyal írt műve 
— örömmel és megnyugvással lát-
juk a villamoskocsik kiabáló pla-
kátjai alatt békésen olvasgató uta-
sok kezében. Rédey Tivadar. 

Thoroczkai-Wigand Ede: A kert. 
Wigand Ede azokhoz a művészek-
hez tartozik, kik a művészetet nem 
a gazdagok kiváltságának tartják, 
nem az anyagi javak fényűzésének, 
hanem szívósan azon dolgoznak, 
hogy a szépnek szeretetét a minden-
napi kis élet szükségletei közé soroz-
zák. A legegyszerűbb ház, minden, 
ami benne van, a szék, az asztal 
előtt, a polcok és szekrények, vala-
mennyi használati tárgy: alakjával, 
vonalaival, színeivel egymáshoz si-
mulva, egymásra hangolva, állan-
dóan a szép érzését keltse és táp-
lálja. De épp ezért, ne legyen a gyári 
üzem árúcikke, hanem a tulajdonos 
lelkének terméke. Így alakul ki az 
,,otthon művészete", mely híven tük-
rözi annak belső világát, aki megte-
remtette. Ezt a Ruskin-féle elvet 
Wigand még azzal mélyíti ki, hogy 
az otthon művészetét abból a föld-

ből sarjadoztatja, melyen áll; nem 
kell idegenből való behozatal, hanem 
azoknak az elemeknek továbbfej-
lesztése, melyek már itthon megvan-
nak. „Művészi hitvallásom, mondja, 
régiben az újat keresni, az ősiesség-
ben gyökerező formanyelvet fölele-
veníteni." Ezt művelte Wigand Ede 
eddig írt könyveivel, melyekkel az 
idegen utánzásába kábult közönsé-
günket a helyes útra terelgetné; ezt 
műveli gyakorlatban évek óta már 
ház- és bútorterveiben. Wigandban 
van valami Herman Ottó rajongásá-
ból, mellyel ősműveltségünk emlékeit 
kutatta és fenntartotta, és a sajno-
san korán elhúnyt Pekár Károly 
ájtatosságából, ki a „magyar nemzeti 
szépnek", „a magyar géniusz eszté-
tikájának" lelkes, de fájdalom keve-
sektől ismert könyvet szentelt. 

Wigand már több ízben foglalko-
zott a magyar háznak kedves tar-
tozékával, a kerttel. Ezúttal fárad-
hatatlan kutatásainak egy új anya-
gát foglalta egybe. Egyik fejezete 
az „Elvirult kertek"-ről szól: a régi 
magyar úri házak kertjeiről, amint 
történeti forrásaink emlékeiben ta-
lálhatók; a táblabíróvilág virágo-
sairól, amint vidéki kúriákban, fa-
lusi parochiákban még ma is lelhe-
tők; a falu parasztkertjeiről, aho-
gyan a házi szükséglet s a józan 
népérzék megteremti. — A másik 
fejezet „Kertjeink a jövőben". Eb-
ben az előbbi rész tanulságait gya-
korlati módon értékesíti s bemu-
tatja, hogyan használhatjuk fel a 
mult hagyományait ezután a ma-
gyar kertek megteremtésében. Ki-
fejti az általános, célszerű és mű-
vészi követelményeket; megadja a 
házelőtti „benyíló kert" — falun 
kiskert — képét; majd a ház körül 
és mögött elterülő ültetvények he-
lyes és szép elosztásának elveit; kü-
lönös gondot fordít a kisember 
kertjére, lelketüdítő és szívvidító 
bíbelődésének helyére. Az ember 
előtt önkéntelen fölmerül két kert-
kedvelő költőnk képe: Tompáé, vi-
rágai közt, és Aranyé, gyümölcsfa-
csemetéi mellett. — A harmadik fe-
jezet a lakás virágairól szól: a vi-
rágtartó edényekről, a terített asz-
talról, s a virágos ablakról, mely 
kint barátságosan hívogat, bent pe-
dig melegen ott marasztal a színes, 
illatos otthonban. 

A könyv anyaga a hagyomány 
emlékeinek búvárlatából. s az író-
nak az ország — még az éphatárú 
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