
IRODALOM. 

Mikszáth Kálmán munkái. Hátrahagyott iratok. Sajtó alá ren-
dezte Rubinyi Mózes. A Mikszáth Kálmán negyvenéves jubileumára közre-
bocsátott kiadás folytatása. 33—41. köt. Budapest, 1914. Bévai-kiadás. 
A kilenc kötet ára 90 korona. 

A saját ábrázatomról, ez az első poszthumus kötet címe. Bégi isme-
rősökre találunk benne. Ismerjük m á r Lukács kakast , Filcsik uramat , a 
kis bagoly diákot, a nemes vármegyét, a klubot, a tarokk-part ikat , csak 
szivarfüstből mosolyog mindig felénk a nagy palóc sajátos magyar feje. 
Érdekes könyv ez nagyon. Amint így együvé kerültek ezek a novellák, 
ráterelik figyelmünket Mikszáth írói sajátságának egyik jellemző vonására : 
meleg, kedves l ír izmusára. Ez azonban nem a regényalakban írt önélet-
rajzok, nem az Ich-regények, nem a romantikusok lágy lírizmusa, hanem 
a mesemondóé, aki a maga egyéniségét is beszövi a mese dús fonatába. 
Nála a valóság és invenció között hihetetlen rövid az út . Tolla alatt 
minden még oly jelentéktelen egyéni élménye is bájos költői megnyilat-
kozássá lesz. Sok témát kap barátaitól is, de ezeket csak egyéniségén 
keresztül tudja kiépíteni. «Csak úgy, hogy mondtak valamit s arról nekem 
eszembe ötlött más valami, mint ahogy az ember más szivarjáról gyúj t ja 
meg a magáét, nekem csak össze kell szednem az ötleteiket s van már 
nekem ar ra otthon egy olyas formám (mint aminőbe a szakácsné a kuglo-
fot süti), abba én belerakom, amit ők összehordtak, kirázom és megvan 
az egész.» Ez a varázs-szivar és kuglóf képes kifejezései egyénisége két 
jellemző vonásának : eleven szemléletének és ősköltészeti humorának. 
A kötetnek életrajzi értéke van és költészetének geneziséhez megbecsül-
hetetlen adalékokkal járul . A hát rahagyot t munkák közreadásánál az az 
aggodalom támadt, hogy a költő gyenge szárnypróbálgatásainak közlése 
zavarossá teszi az olvasó élvezetét. De egypár kísérlettel szemben bőven 
kárpótol bennünket novella-irodalmunk olyan remeke, min t pl. A nyúl, 
a doktorok és a betegség. Különösen két témája van Mikszáthnak, mikkel 
néha világirodalmi magasságokba szökell : a serkenő élet, — a gyermek s 
a tovatűnő élet — a halál szemlélete. Ha ezekhez nyúl, érzelmes humora 
oly ragyogással csillan föl bennük, min t az igazgyöngy fénye, mikor elő-
ször kerül a napvilágra. Ezt a novelláját bátran ál l í thatjuk A ló, bárányka 
és a nyú l c. ismert remeke mellé. 

Mikszáth a címben is kifejezésre ju to t t hármasságot a magyar nép-
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mesétől vette, amint ezzel rokon egész művészete és főleg az a kedves 
mesélő készség, ami Az igazi humoristák c. kötetét átragyogja. A harma-
dik kötet a Tudós írások címet viseli. Tartalmát az Almanachokhoz írt 
előszók teszik, továbbá beszédei, törvényszéki karcolatai a tiszaeszlári per-
ről. Az én ismerőseim a következő kötet címe. Apró jellemrajzok ezek, 
könyvismertetések, egy-egy írói egyéniség rajzával. Mikszáth nem épen 
élesszemü kritikus, de okos megjegyzéseiben gyakran eltalálja az író leg-
jellemzőbb sajátságát. Igen helyesnek tetszik pl. a Kis József költeményei 
c. cikke. Beöthy Zsoltról ezeket olvassuk többek között : «A rajzot is ő 
kezdte kultiválni. Nekem legalább az ő «Zsebrák» c. csodálatosan szép 
rajza volt az első sarkantyú arra, hogy én is rajzot írjak.» A filológust 
különösen érdekli ez a kötet. Sok megható és derűs könnyet gyűjtöt t 
össze Bubinyi : Az én halottaim cimen. A halált különben is becézgeti 
Mikszáth és átszövi gyermekkori képzeteinek bájos naivságával ós derűs 
humorával. Az Arany János halálára ír t gyönyörű nekrológból a Mikszáth 
egész meleg költőisége felénk sugárzik. Mikszáthot, az újságírót — tegyük 
hozzá : a legjobb magyar újságírót — tár ja elénk a következő két kötet, 
melynek tar ta lmát címük is muta t j a : Szeged könyve. Elbeszéléseket ad az 
utolsó két kötet Dekameron címmel ; köztük két hosszabb, regénnyé szé-
lesedő művel. 

Mégcsak egy-két szót Bubinyi munkájáról . Még a költő életében és 
az ő útmutatásai szerint kezdte gyűjteni az anyagot. Hogy ez az anyag-
gyűjtés a Mikszáth közmondásos igénytelensége mellett mennyi kritikai 
utánjárásba került , arról mindenki meggyőződhetik, ha Bubinyi előszavait, 
az egyes novellákhoz írt jegyzeteit átolvassa és ellenőrzi. Bubinyi érdemes 
szerkesztő munkájá ró l nem lehet nagy elismerés nélkül beszámolnunk. 

G E S Z T E S I GYULA. 

Mindszenty Gedeon költeményei. Kiadja az Egri Egyház-
megyei Irodalmi Egyesület . Eger, 1913. I—II . köt. 427+306 1. Ára 5 kor. 
Érsek i nyomda. 

Mindszenty Gedeon költeményeinek új kiadása mindenképen érdemes 
és örvendetes vállalkozás. Mindszenty egyénisége megérdemli a vele való 
foglalkozást. A mul t század ötvenes és hatvanas éveinek költői között 
kevés olyan határozot t egyéniség van, mint ő. Első kötetét Toldy Ferenc 
így üdvözölte : «Valahára egy kifejezett költői tehetség ! Ha tha tó gondo-
latok, merész képes előadás, nyelvuralom, lendület, dallamos idomok, de 
mindez még t isztulásra váró. Hiányzik a koncepció átlátszósága s a mű-
vészi nyugalom.» (Új Magy. Múz. 1859. 364. 1.) Ez a Toldy kivánta tisz-
tulás nem is marad t el. Mindszenty költészete mindvégig fejlődést mutat . 
Egyénisége, igazi hivatottsága m á r első könyvében is erőteljesen kiütközik. 
A megszokott képek és formák közt ki-kitör egy-egy hatalmas, eredeti 
kép, egy-egy megragadó vízió, az érzésnek egy-egy egészen újszerű hangja. 
Az erő és a — sokszor túlzásig menő — merészség mindvégig uralkodó 
tulajdonsága marad t . Később hangja egyre egyénibbé lesz, tartalomban 
pedig egyre elmélyedőbb. A megtisztult művésziességnek ar ra az egészen 



IBODALOM. 2 6 1 

harmonikus fokára, amely az igazán nagyokat jellemzi, sohasem tudott el-
ju tn i ; egész, befejezett, minden ízében sikerült nem sok akad a költemé-
nyei közt, de az a néhány és még inkább a kevésbbé sikerültekben is 
lépten-nyomon felötlő hata lmas sorok és strófák megéreztetik, hogy van 
egyéniségében valami nagyobb szabású, valami váteszi, amit azonban itt 
nem részletezhető szerencsétlen élete és a körülmények nem engedtek teljes 
kifejlődésre jutni. 

Katholikus vallásos költészetünkben Mindszenty történeti jelentősége 
igen nagy. Már első kötetének megjelentekor egész sereg papköltő áll a 
hatása alatt. Az egyéniséget ő vitte bele az addig inkább általános, litur-
gikus jellegű költészetbe. О tette korszerűvé és ő nyitot ta meg számára 
a témák egész új területeit . És ez a ha tás eltartott egészen napjainkig. 
Talán az egy Beviczky kivételével máig minden katholikus vallásos költőn-
kön ki lehetne mutatni . Ez a történeti jelentősége már egymaga is indo-
kolttá teszi, hogy nehezen hozzáférhető költeményei összegyűjtve új kiadás-
ban lássanak napvilágot. 

Ezt a munkát az érdemes Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület 
vállalta magára , amelynek megalapításában a költő maga is részt vett. 
A kiadásnak filológiai értéke nem igen van. Bövid, névtelen előszóval 
kezdődik, aztán bibliográfia következik, végül a versek. A csoportosítás 
nem mondható szerencsésnek. (A három megjelent kötet verseit Hit , Mária, 
Elbeszélő Költemények, Himnuszok, Hon és Vegyesek címek alatt nyom-
ta t ja le néhány új jegyzettel.) A kiadás legnagyobb hiánya azonban, hogy 
Mindszenty kéziratban marad t költeményeit nem vette föl. (Az eddig 
kiadatlanok közül az egy Tárkányihoz í r t szonettet közli.) A két kötet 
még így is érdemes vállalkozás és a kiadó egyesület a magyar katholikus 
papságnak egyik régi tartozását rótta le. 

SÍK SÁNDOR. 

Serittori Ungheresi. I. Giovanni Arany. Hallaté. Versione 
in prosa, con introduzione e note di Francesco Sirola. Fiume, 1914. 71 1. 
E . Mohovich. 

A műfordításai révén jól ismert, érdemes fiumei tanár életrevaló 
vállalatot indított meg Serittori Ungheresi címen, melyben klasszikusain-
kat akarja sorra bemutatni az olasz közönségnek. Az első füzetben Arany 
huszonöt balladáját adja, sajnos azonban prózai fordításban. S ez sokban 
levonja a fordítás értékét. Versek prózai átültetése egyáltalában mindig 
kétes eredménnyel jár, kivált ez esetben, mikor Arany balladáiról van .szó. 
Azok az erős nyelvi rövidítések, a bennök pillanatra feltáruló, szédítő 
perspektívákkal, a kifejezések izgató merészsége, melyek Arany balladáit 
annyira jellemzik, más nyelven csakis vorsben adhatók vissza. Ekkor azon-
ban művész legyen és a nyelv föltétlen mestere, aki ilyen verselési és 
stílusbeli bravúrokra vállalkozzék. Még hagyján, ha ezek híj ján bizonyos 
numerikus tömörségre, archaikus és népies árnyalásra törekednék a pró-
zában, de ebből a mindenekfelett hűségre törekvő, papiros-ízű, iskolás 
stílusból alig alkothat valaki magának fogalmat Arany művészetéről. Ennek 



2 6 2 IRODALOM. 

a füzetnek legföljebb a fiumei olasz diákok veszik majd hasznát, min t 
pontos és hű fordításnak, melynek értékét még sok gondos jegyzet is növeli. 
Csak néhány egyszerű, nem is tömörebb kifejezést idézek, vájjon rá lehet-o 
i smern i Aranyra ezekből a körülményes, szépen kicirkalmazott mondatok-
ból : örömhírt viszen a szomorú fogságba = e gli recava liete novelle, tali 
da rendergli meno gravosa la dura prigionia (16. L). Ki viszi hamarább 
levelem Prágába ? = C'è qualcuno f ra voi che sia buono di recare il più 
presto possibile questa lettera a Praga ? (16. 1.) Szép szemét a lyány ki-
sír ta = La fanciulla s' è sciupata i begli occhi a forza di piangere (20. 1.), 
derekának hajladozni = nè di sciuparsi il groppone a fúria di star chinata 
(43. 1.). ^ 

Másik hibája a fordításnak a népies színezés hiánya. Milyen furcsán 
ha t pl. ez : m i n t h a orruk vére folyna = pare che abbiano Г emorragia 
nasale ! A nevekben is lehetetlen Tuba Ferkó min t Francesco Tuba, Szőke 
Panna mint Anna Szőke, Vörös Rébék min t Rebecca Vörös. Mennyivel fölötte 
áll e tekintetben Cassone nagyszerű János vitéze, mely nemcsak hangulatá-
ban, hanem még egyes kifejezéseiben is egészen hozzásimul az eredetihez. 

A fordítás m a g a a lehető legprecízebb, látszik, hogy a fordító nemcsak 
nagyon jól ismeri a magyar nyelvet, hanem a balladák homályosabb és 
nehezebb helyeit is gondos tanulmány tárgyává tette. Félreértés csak el-
vétve fordul elő, pl. a harmat arc nem izzadt arc (faccia sudata, Ágnes 
asszony) ; orcáikon min t félelem sáppadt el a harag = sono pallidi in volto, 
m a pallidi d ' ira non di timore (ép az ellenkezője), ugyanott Edwárd paran-
csában : igen kemény — a kemény jelző nem a büntetésre, hanem a dalra 
vonatkozik (v. ö. H a ! lágyabb ének kell nekünk), mégis Sirola így for-
dít ja : Sia crudele la morte ! A sima váll nem puha váll (le morbide spalle, 
Rozgonyiné). 

A fordítást megelőzi Arany életrajza, munkáinak rövid, találó jellem-
zésével. 

KIRÁLY GYÖRGY. 

F. Baldensperger : La littérature. Paris, 1913. Flammarion. 
3 fr . 50. 

A kötet legfontosabb része az, melyben a szerző a költői alkotás 
mibenlétét vizsgálja. Deductiv módszerrel dolgozva, a költők és írók 
vallomásaiból a következő megállapítást vonja le. Az írói alkotás munká-
jának a legtöbbször három fázisa van : 1. Az író prediszpoziciója, a tapasz-
talat és olvasmány által szerzett lelki tar talom, mely egyelőre rendezetlen. 
2. Az író talál egy központi «képzetet», legyen az akár egy vizuális kép, 
akár hallucináció, akár egy idea, melynek forrása tapasztalati vagy iro-
dalmi, az élet avagy egy olvasmány. 3. Az előbb rendezetlen lelki tartalom 
egyes elemei ezen központi képzet körül csoportosulnak. Ez a munka 
bizonyos idegizgalommal, belső örömmel, extázissal jár , sőt sokszor a köz-
ponti kép ellenállhatatlan erővel vonzza a neki megfelelő elemeket. Az ily 
módon belsőleg fővonásaiban megteremtet t művet formába kell önteni 
(forma-műfaj, nyelv stb. a kifejezés minden eszköze). 
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A kritikus első feladata : keresni, mi volt a «központi képzet», mely-
nek a mű életét köszöni ; mi volt az író szándéka ; és hogyan tudta ezt 
formába önteni, megvalósítani. 

Minden író egyrészt egy irodalmi milieu, másrészt egy konzervatív 
társadalom ízlésével és ezek asszimiláló törekvésével talál ja magát szem-
ben. A közönség n e m az eredetiséget, de a megszokottat keresi az iro-
dalmi műben és nem tűri, hogy általános felfogását, melyet az életről, 
ennek bizonyos formáiról és eseményeiről alkotott magának, megsértsék. 
Ehhez járul az irodalmi epigonok utánzása. E két elem bizonyos «irodalmi 
ritualizmus»-t törekszik teremteni. Ezzel szemben az irodalmi formák 
megújulásának több módja van. Mindenekelőtt egy társadalmi vagy poli-
t ikai változás hat az irodalomra. Ez a hatás nem közvetlen, sőt nem is 
feltétlen szükséges. Gyakran megesik, hogy az irodalom megérzi egy a 
társadalomban lappangó változás előjeleit, mielőtt ezek a felszínre törné-
nek (demokratikus irodalom—forradalom). Sokkal közvetlenebb már az a 
hatás, melyet egy-egy kor vezéreszméinek megváltozása gyakorol az iro-
dalomra, de a legfontosabb a «nem alkalmazkodó» genie differenciáló 
hatása. Ez szembehelyezkedik az irodalmi milieu megszokott formáival ; 
az egyéni lelki ta r ta lom neki megfelelő formában jelenik meg. Ennek a 
«nem-alkalmazkodás»-nak van gyakran két segédereje: egy régi irodalmi 
forma felújítása és az idegen irodalmak inspiráló ereje. 

Az irodalmi sikerre, hatásra, hírnévre vonatkozólag fontos Baldensper-
ger következő megállapítása. Egy nagy író hírneve a tömegnek «egyszerűsítő 
törekvése» folytán kristályosodik ki. Mindenekelőtt csak azokat a műveket 
ta r t juk emlékezetben, melyek az íróra legjellemzőbbek, azután ezekből egy 
általános főeszmét vagy főtulajdonságot vonunk el, az írót megtesszük ezek 
képviselőjévé, végül az író neve az így egyszerűsített irodalmi munkásság 
szimbólumává lesz. 

A «nemzeti irodalom» eszméje tulajdonképen szintén ezen egyszerű-
sítő törekvésnek köszönheti létét ; mer t az egyéniség ereje és az idegen 
irodalmak hatása lehetetlenné teszi egy abszolút értelemben vett nemzeti 
irodalom létezését. Az ugyanegy nyelvi és territoriális egységhez tartozó 
emberek ellenben haj landók egész irodalmi mult jukat a «nemzetiség» szem-
pontjából tekinteni és ezen szempontból végezni a művek osztályozását, 
í g y lesz egy nép irodalmából nemzeti irodalom, és az író az irodalmi m ű 
életét biztosítja, ha nemzetiségét fejezi ki. Ha ezen utóbbi megállapítás 
nem alkalmazható módosítás nélkül a magyar irodalomra, annak oka az, 
hogy Baldensperger i t t csak a német, francia és angol irodalmat ta r t ja 
szem előtt, mert véleménye szerint : «úgylátszik Magyarország, Csehország, 
Európa és Ázsia számos keleti országa még nem szolgáltatott elég «konfi-
denciát», hogy sem megkísérelhetnők rekonstruálni jellemző tulajdonsá-
gait». Ez talán a könyv egyetlen tévedése. 

KÄSTNER J E N Ő . 


