
ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK. 

A FRANCZIA ROMANTICISMUS KORSZAKA. A MAGYAR DRÁMA
IRODALOM TÖRTÉNETÉBŐL. 

Irta : Cserhalmi Hechl Irén. Budapest, 1 893. 

E könyv mind írójánál, mind tárgyánál fogva érdekes jele iroda
lomtörténeti tanulmányaink föllendülésének. Szívesen üdvözöljük a nőket 
társainkul oly téren, melyen eleddig csak elvétve találkoztunk. Az iro
dalmi tények összefüggésének, belső kapcsolatának kimutatása, az irodalmi 
anyag lelkének s e lélek mivoltának nyilvánvalóvá tétele oly kényes és 
szövevényes föladat, annyi munkát és türelmet, finom érzést, képzeletet 
és divinatiót kivan, hogy örülni fogunk, ha e jobbára nőieknek mondott 
vagy tartott tulajdonságok révén írónőinktől eredményeink gazdagodását 
várhatjuk. — Szerzőnk tárgya is érdekes. Drámairodalmunk összefüggő 
történetével még senki sem foglalkozott s e téren nincs egyebünk egyen
lőtlen becsű töredékes adalékoknál. Cserhalmi Irén most megírja e tör
ténetnek egy egész fejezetét, még pedig a legérdekesebbet és legtartal-
masabbat. Igenis, drámánknak van egy egész kora, melyben a franczia 
romanticismus hatása alá került; e kornak köszönjük drámánk igazi 
megerősödését; uj tárgy, uj hang, uj írók serege jellemzik ez időszakot. 
Valóban, méltó feladat a legbecsvágyóbb író tollának. 

Konstatáljuk mindjárt eleve: a megoldás nem szerencsés. Mi a 
romanticismus általában ? s mi a franczia romanticismus különösen ? Mik-
voltak ez irány szülő okai s milyen volt az uj mozgalom lefolyása ? 
A válaszra nem bukkanunk könnyedén, részeit úgy kell összeböngész
nünk s ha a keresésbe beleunva, eredményünket vizsgáljuk, lehetetlen 
a csalódás érzetétől menekülnünk. »Kalidasa, Firdusi, Dante, Tasso, 
Camoé'ns, Shakespeare, Calderon, Schiller s mind a nagy lángeszek szá
zadokon át becsüket megőrző monumentális művei alapjukban a képzelem 
és érzelem romantikájának köszönik lételüket« így ír szerző könyve 
utolsóelőtti oldalán, az 525. lapon. Ha e szerint majd minden, a mit 
a különböző irodalmak nagyot és maradandót alkottak, szerzőnk szerint 
romantikus, megnyugvással kell fogadnunk ama kijelentését is, hogy Póza 
márki, Moor Károly és Fiesko a német romantika alakjai (248. és 
253. 1.), a sentimentális Werther (290.) is romantikus, sőt Bánk Melin-
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dája is a német romanticismus szellemében van alkotva (190., 207. stb.). 
így teljesen elvész a történeti határvetés, egymásba foly tény és moz
galom. Hiszen mikor Schiller első drámáit írja, midőn Werther érzelgése 
európai divattá lesz, még nincs német romanticismus. Midőn Katona 
nagy drámáját átdolgozza, már van ugyan, de itthon Magyarországon 
még senki sem tud róla, tehát senki sem utánozhatta. Sőt a német drámai 
romanticismust utánozzuk legkésőbb s egyelőre Gombos csak a sors
tragédiát próbálja meghonosítani. Nem akarok pedáns lenni: de tárgya 
mivoltáról, köréről szerzőnknek általában többet kellene nem írnia, de 
tudnia. Mert írni eleget ír, és ír szépen, gördületesen, folyamatosan, 
válogatott nyelven. Azt hiszem, el sem únnók olvasni, csak több volna 
könyve mondatai és lapjai közt az összefüggés! Senki sem tudja pár 
sorban elegánsabban és jobban elmondani mint szerzőnk egy szövevényes 
drámának a tartalmát, vagy egy fontos jelenetnek, egy érdekes alaknak, 
jellemnek a lényegét Művének e részei igazi írói hivatottságra vallanak, 
abstraháló képességre és aesthetikai képzettségre; és el sem tudom hitetni 
magammal, hogy értelmes útbaigazítás a théma fofogalmait és forrásait 
illetőleg szerzőnknek igen nagy hasznára ne lehetett volna. 

A »franczia romanticismus« tehát szerzőnknél ködös általános
ságnak marad meg, mégis — vagy tán épen ezért ? — úgy bele
szeretett, mintha nem irodalomtörténeti tanulmányának a tárgya, hanem 
egy ily czímű regényének a hőse volna. Nincs az a jó tulajdonság, 
melylyel pazar kézzel föl ne ruházná: ragyogó, élethű és mes
teri, tud előadni, rajzolni és jellemezni; ellenben a hibák, azok mind 
a »német romanticismus« rovására kerülnek. Általában e két ősi ellenfél 
— Erbfeindot gondolok — a jó és rossz elvnek külön megtestesülése 
— valóságos aesthetikai parsismus — s azon ellentét, melyben az egyik 
meggyalázva s a másik megdicsőülve a könyvnek egy pár különben szépen 
megírt mondatában (382 — 383) föltűnik, valóban különös benyomást 
tesz. Szerző egyébiránt azon furcsa képzelet alatt áll, mintha a német 
romanticismus csak a szenvedélyt ismerné, de nem a nyomában járó 
tettet is, csak a tétlen keservet, az érzelgős megadást. Honnan vette ezt 
a jellemzést ? 

De nemcsak kritikai érzékét kell vádolnom, történeti érzéke is 
gyenge. A ki a franczia romanticismus korszakát jól megakarja írni, 
annak ismernie kell az előző korszakot is, különben olyan hibába 
esik, mint szerzőnk, ki azt úgy jellemzi, (23 — 25. 1.) hogy költőink 
ekkor még a haza keserveit sem zenghették, minden magas röptű eszmét 
csirájában fojtott meg a censura, mely még szokatlan szólásmódokat sem 
engedett meg, csak azt, a mi triviális és mindennapi volt; különösen a 
dráma sinylette meg e pangást, mert a közönség kivált tőle kívánta 
volna, »hogy ne vezesse elénk az embert gyarlóságaiban, a min
dennapi élet érdektelen viszontagságaiban; hanem mutassa legalább néhány 
röpke pillanat illusiójaként, ama hősies nagyságban, melyre képes fölemel
kedni«. Megjegyzendő, ily rendeltetést az a szerző szab a dráma elé, 
ki a franczia drámai romanticismusból azt tanulta, hogy az, az élet és a 
valóság költészete legyen. De a főkérdésre térve, micsoda képzelt világot 
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rajzol itt szerzőnk ? Nem írhatta meg Berzsenyi ódáját A magyarokhoz ? 
Kazinczy Szabad Erdélye és Vajda-Hunyada nem jelent-c meg ? és Kölcsey-
től a Hymnus, A szabadsághoz, Zrínyi dala ? Kisfaludy Károly Rákosi szán
tója és Bajza Apotheosise és Sóhajtása? De nem jelent meg Katona 
Bánkja is ? Nem ugyan a színpadon, de hát a többi dráma, mclylyel 
szerzőnk a kort jellemzi, mind előadatott talán ? Ily képzelődésekkel persze 
lehetetlen hozzáférkőzni a tényekhez és az igazsághoz. Szerző drámai 
fejlődésünk rajzát egyébként is teljesen elszakítja a többi irodalométól, 
a mi bizonyára nem könyve javára esik; lehetetlen megértenünk: mi 
tehát a különbség a régi és új dráma között ? miért járta le magát amaz, 
miért vert gyökeret az utóbbi ? 

Szerinte Eötvös Hugó-fordításával kezdődik a franczia romanticismus 
drámánkban, a mi ily monographiában — igen enyhén fogom magam 
kifejezni — nagyon feltűnő tévedés. Eötvös Bosszúja 1834., Angeloja 
1835-ben jelent meg, de Vörösmarty darabjai: a Kincskeresők már 1832., 
a Vérnász már 1833-ban. Horvát Cyrill Tyrusa is 1834-ben lett közzé. 
Mindezekben a legtisztább franczia romanticismus nyilatkozik meg és 
— mindezeket szerzőnk mellőzi. Egy egész könyv a franczia-roman-
tikus drámáról Vörösmarty neve nélkül! Szerzőnk bizonyosan meg lesz 
hát lepve, ha hallja, hogy Petőfi drámai működését is tárgyalnia kellett 
volna, mert ezt is ide köti szelleme. Míg létező hatásokat e szerint mellőz, 
nemlétezőket fejteget. Szerinte a szegénylegény, a betyár, a puszták fia nálunk 
átvétele a franczia romanticismus »melancholikus lázadó«-jának, a Hugo 
Hernanijának, a Müsset Rollajának (247.) 

Mindenestűi téves szerzőnek azon állítása is, miszerint népszínművünk 
a romantikában legmélyebben gyökereznék, hogy egyenesen a romanticismus 
hajtása volna. íme mennyire eltérít a rossz út a czcltól, mennyire 
nem lehet ily kérdéseket ötletesen s elég tárgybeli tudás nélkül intézni 
el! Minden hozzáértő tudja, hogy a népszínmű nem egyéb, mint a népies 
elemnek megjelenése a drámában, a mint előzőleg megjelent, Petőfi által, 
a lyrában, majd Arany által az eposban. A drámában az átalakulás Szigli
geti nevéhez fűződik és ez az ő legnagyobb jogezíme maradandó dicső
ségére. Cserhalmi Irén ellenben Szigligetiről csak mint romantikusról tud. 

Behatóbban foglalkoztunk e könyvvel, mert szerző szorgalma és 
tehetsége, ízlése és tanultsága megérdemlik a méltánylást és buzdí
tást. Irodalomtörténeti vagy aesthetikai okulást nem meríthetni ugyan 
e műből: nem elég világos s hiányzik pontos történeti kerete. De sok jó 
részlet van benne helyesen gondolva és szépen megírva. S mert tudtom
mal szerző most először lép a közönség elé, örömest adok kifejezést azon 
reményemnek, hogy Cserhalmi Irénben irodalomtörténetünk tudománya 
buzgó és majdan hasznavehető munkást fog üdvözölhetni. 

Bdnőczi József. 




