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KÖNYVISMERTETÉS. 

A Ura és epika eredeiéről. írta dr. Solymossy Sándor. Budapest, 1906. 4° 
80 1. (Külön lenyomat az Ethnographia 1906. évi XVII. évfolyamából.) 

Ezt a könyvet érdeklődéssel olvastuk. Az elvekről, melyek a 
szerzőt megírásában vezették, egy elég felületes elmefuttatást találunk 
az Ethnographia 1904. évi deczemberi füzetében ugyancsak S. tollából. 
Szerzőnk az ethnographia beható tanulmányozásától az aesthetika újjá
születését várja. H. Spencer szocziológiai munkásságának nagy részben 
kétes eredményei őt is néprajzi alapon álló aesthetikussá tették. Előt
tünk levő könyve a primitiv népek életéből vett számos, szorgalmasan 
összeszedett adat alapján azt igyekszik bebizonyítani, hogy »a lírai és 
epikai műfaj létrejöttének oka nem az egyes ember lelkivilágának objec-
tiv vagy subjectiv megnyilatkozási formájában keresendő, hanem lénye
ges különbsegök évezredeken át össze volt forrva az emberiség szoczialis 
kialakulásával s annak gyökerére: az emberpár jellembeli eltérésére utal 
vissza; természetes alapja tehát abban keresendő, hogy a férfivilág a 
a maga foglalkozásának, életviszonyainak és jellemének megfelelő költői 
formát az epikában teremtett magának, míg az érzelmi alapon fejlett 
nő a maga költői műformájaként a lírát hozta létre«. 

A módszer, mit S. kutatásában használ, nem az egyedül üdvözítő. 
Sok tanulságot meríthetünk a primitiv népek ismeretéből a műveltség 
kezdeteire, de nem sok bizonyosságot arra, hogy mi is tényleg arról a 
fejlődési fokról jutottunk a mához. Az ősállapotú népek költészete és a 
mi költészetünk között nincsenek meg az összekapcsoló lánczok, melyek 
kétségen kívül lehetővé tennék, hogy abból emez származhatik. Hiányzik 
a folytonosság; e nélkül pedig a logikus érvelés nehéz munka és 
könnyen tévedésbe esik. Maguk a primitiv népek költői termékeikben 
olyan jeleket mutatnak, a melyek már egy hosszú fejlődés eredményei. 
Náluk mindig együtt találjuk a tánczot, a dalt és a zenét. A dal pedig 
nemcsak lírikus jellegű, hanem románcz, elbeszélés, sőt drámai párbeszéd 
is szokott lenni. Itt is épp úgy, mint a lelki élet minden terén a diffe-
rencziálódás a későbbi fejlődés, nem pedig a kezdet. De meg nem is 
lehet a líra és epika között szoros választófalat vonni. A jellemző az, 
hogy a lírában az érzelmi elem a túlnyomó. De igen sokszor képezik 
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ez érzelmek hátterét elbeszélt történetek, akár valóban megtörténtek, 
akár képzeletben. A fő részt azonban ekkor is az érzelmi elem foglalja 
el, míg az epikában az elbeszélő. A természetes ember nem is igen tud 
objektive elbeszélni, mert igen könnyen képzeli magát hőse helyébe és 
átérzi a történetet, a mit mond. Ilyenkor elragadja a hév s kérdés, 
puszta epikát fog-e tovább alkotni ? 

S. kissé erőszakos megkülönböztetést tesz a líra és epika közt 
(4. 1.), a mennyiben az ú. n. átmeneti műfajok létezését tagadja. Ne 
kutassuk, mennyiben van erre nézve igaza. Még így is, ha a vallásos 
himnuszok, varázsló ráolvasások, hol az istenek tetteinek elmondása is 
bele van szőve — mint S. mondja — vallásos vagy babonás érzés
hangulat termékei, s így lírai jellegűek, akkor már téves az az állítás, 
hogy a líra a nő költészete. Hiszen ezeket a dalokat férfiak csinálták, 
férfiak éneklik, férfiak érzése nyilvánul bennük! A 20—21 . ll.-on elismeri 
S., hogy az idézte költemény, a mit primitiv férfi alkotott, »tiszta líra«. 
Sőt ilyen dalok »különösen Afrikában mindenütt el vannak terjedve«. 
Hanem persze nincsen szabály kivétel nélkül! Ez őt nem feszélyezi a 
képtelen eredmény kimondásában, a minek bizonyítására nagy szorga
lommal kutatta föl az egyoldalú tényeket. Lám, az a »vén tányérnyaló« 
egy érzelmet »tiszta lírá«-ban fejezett ki, daczára, hogy primitiv állapotú 
férfi létére S. szerint csak epikus verset zenghetett volna. 

Tehát már ez is bizonyítja, hogy az ősállapotú férfi, ha van 
benne rá való érzelem, képes lírikus költői termék alkotására. Miért 
szorítsuk a lírát szinte pusztán a szerelem éneklésére, mint ezt S. hall
gatagon teszi ? Ennek igazán nincs semmi alapja és értelme. 

A H. Spencer említette ténynek, hogy az ősállapotú népek köl
tészetében alig szerepel a szerelmi dal, oka abban keresendő, hogy 
— mint S. is mondja (12. 1.) — »a primitiv férfi lelke érzés tekin
tetében fejletlen, pallérozatlan, közel áll az ősállapothoz«. Spencer »ebben 
találja a legnagyobb kulturkülönbséget közte és a mai művelt népek 
fogékonyabb, érzékenyebb kedélyű férfia között«. Tehát a líra hiánya 
megfelel az érzés hiányának. A primitiv nőnek sincs lírája, ha nincs a 
lelkében erre hangoló motívum, t. i.. szubjektív érzelem. A mint pedig 
a férfiben növekszik az érzés, a mikor a subjectiv érzelmi motivumok 
túlsúlyra jutnak az objectiv szemlélet fölött, akkor lírában szólal meg, 
mint ezt S. könyve, de meg K. Bücher híres munkájában 1 (mit S. forgatott) 
felsorolt dalok is mutatják. Vagyis a lírát nem a női jellem, hanem a sub
jectiv érzelem uralma, az epikát pedig nem a férfijellem, hanem a subjectiv 
érzelem hiánya teremtette meg. Az ősállapotú népek férfiaiból nagyrészt, 
de nem teljesen, kihalt az alanyi érzelem a milieu és az életmód hatása 
következtében, ezért kevés érzelmüknek megfelelően kevés a lírai terme
lésük ; asszonyaik inkább élnek érzelmi életet, ezért túlnyomóan sze
retik a lírai dalt. De a két műfaj még az ősállapotú, vulgo: vad népek
nél sincs elkülönítve. Érzelmes férfi ott is lirai dalt énekel, míg az érzés
telen nő epikust. 

1 Arbeit u. Rhythmus.3 Leipzig 1902. 
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Ez S. példáiból is kiviláglik, noha nagy ügyességgel csoportosí
totta azokat elmélete érdekében. 

Az utazók adatait különben mindig bizonyos óvatossággal kell 
használni, mert a velük szemben önkéntelenül megnyilatkozó bizalmat
lanság nem engedi, hogy a természetes ember lelki világának igazi 
mélyére pillanthassanak. 

Vájjon nem valószinű-e, hogy pl. az epika férfias, a líra nőies 
jellege már egy régebbi egységes állapot szétkülönült továbbfejlődésének 
tekinthető. A psychologia legalább inkább ezt látszik bizonyítani. Az 
emberi lélek tele van motívumokkal úgy az epikus, mint a lírai köl
tészet megindítására. A férfi épp' úgy érez, mint a nő. Legfeljebb az 
érzés intenzitásának foka és mértéke más. Ez okozhatta a fejlődés 
folyamán, hogy a férfi később jobban hajlik talán az epikához, a nő 
meg a lírához. De a teljes szétválás, hogy az egyik faj ide, a másik 
oda tartozik, az nem bizonyítható a tények szándékos elhallgatása nélkül. 

S. nem megoldotta, hanem megkerülte a problémát. Már maga az 
a főtétel, hogy a természeti népek mai állapota megfelel a kultúrnépek 
ősállapotának, még ez idő szerint puszta hypothesis, noha igen tetszetős 
hypothesis. De az ebből vont következtetések igaza be nem bizonyítható 
és így S. könyvét is óvatosan kell használnunk. Ha S. be tudná 
mutatni, hogy ott, a hol a líra ma a nők, az epika meg a férfiak 
költészete, miképen olvad egybe a kettő, akkor eredménye exact igaz
sággá lenne. Ez azonban nem lehetséges. 

E rövid bírálatban részletekre nem térhettünk ki, de annyi így 
is valószínű, hogy ez a könyv hiányos inductió terméke. 

Ha a sociologiával és ethnologiával összekapcsolt aesthetika a 
S. könyvéhez hasonló gyümölcsöket terem, nem sokat bízunk élet
képességében. 

(Halas.) DR. NAGY JÓZSEF. 
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