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kérdésre megfelel. Először is bizonyítja, hogy a csízió hiteles. Nincs 
benne minden, rövidítve van, de a benne levő adatok helyesek. Másod
szor megmondja, hogy aug. 20-án és 22-én szent Philibertus napját üli 
-az egyház. Az előbbi franczia apát, az utóbbi spanyolországi vértanú 
Fabricianus-szaX együtt. 

Pelbárt tehát kétszeresen is híd Istvántól Bertalanhoz; az egyik 
.az előbbivel ugyanazon napra esik, mert tudvalevőleg egy napra több 
szent nevenapja is esik. Ez egyeztetés hangzásra nézve se okoz semmi 
nehézséget se, különösen, ha rövidebb alakjaival (Philbertus, Philibert, 
Philbert) vetjük össze. Az utolsó formában a francziáknál ma is létező 
•vezetéknév is-

SZIGETVÁRI IVÁN. 

CORNEILLE A MAGYAR IRODALOMBAN. 

Az Irodalomtörténeti közlemények XIX. évfolyama (1909.) 
147—166 és 317—326 1. régi tartozást ró le Moliére-rel szemben. 
Ugyanazzal tartozunk a többi franczia írónak; ha az aratás nem lesz is 
-oly gazdag, mint Moliére-nél, akad mindenütt kalász, mert a mezőt még 
le nem tarolták. Czélunk néhány adatot csoportosítani, melyek Corneille 
nyomait tanúsítják. Teljességre nem törekszünk; kiadatlan vagy elveszett 
fordítások jegyzékével, továbbá, a rá vonatkozó irodalom egybeállításával, 
mások töltsék be a kijelölt keretet. 

Egy jellemző tényt említek, hogy igazoljam, hasonló jegyzék hiánya 
mily tévedésekre vezet. Picot Emil bibliographiája Corneille-ről (Biblio
graphie Cornélienne, Paris). Ism. Márki (Zay) Sándor, Corneille nálunk. 
A Hon XIII. (1875) 293. sz. regg. k. 2. lapján 1876-ban jelent meg, 
tehát sok tekintetben pótlásra, sőt helyreigazításra szorult. Le Verdier P. 
és Pelay E. szorgos kutatásainak eredménye: Additions á la Biblio
graphie Cornélienne (Rouen és Paris 251. 1. Bibt. Nat. Cas. J.), melyet 
1908-ban adtak ki. 

Magyar fordítások czíme alatt a következő három szám szerepel: 
1802. 1. Cid. Radó A. Budapest Franklin-T. 0. K. 669/670. 
1082. 2. P. C. Cid. Tagedie o Peti Jednanich prelozit Jaroslav 

Vrchlicky. Naklodatelstvi. Y. Otty o Praze. Tiskem »Unie« Sans date 
(vers 1900), in-16, 106 pp. (Prix 10 kr.) Svetova knikovna 152. 
Traduction en vers. 

1083. 1. Cinna. Pajor. J. Budapest, Franklin-T. 1887 in-16. 
0. K. 548. 

Gragger Róbert (Irodalmi közi. XIX. 1909. 326.1.) megütközéssel 
idézi Brunetiére szavait Lacroix Moliére-bibliographiájáról: »jusqu'en 
tchéque ou en magyar«. E szavak értelme Corneille bibliographusai és 
sok franczia szemében: »jusqu'en tchéque ou magyar«. A cseh philo-
logusok érdemes munkáját bármennyire becsüljük, az idézett 1082. 2. 
számú kakuktojást vissza kell utasítanunk. 
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Corneille magyar fordításai: 
I. 1773. Le Cid. 
Czid. Szomorú játék | Mellyet hajdan || K. P. || frantzia nyelven 

készített |1 Mostan pedig |[ magyar versekbe foglalt || gróf Teleki Ádám 
<k. 8-r. 98. 1. || Kolozsvárott. A Református collegium betűivel. 1773. 
Esztend. (M. K.: P O gall. 445. i.) 

Gróf Teleki A. a művet alexandrinusokban fordította. Előljáró 
beszéde a magyar színműirodalom fejlődésének irányát jelöli. 

Megemlíti Mérey a Magyar játékszínt darabok lajstromá-ban 
1796. Bessenyei elismeréssel szól róla a Holmi 1779. évf. 296. 1. 
{1. Bayer, A magyar drámairodalom története, 1897. I. k. 103, 1. 
II. k. 409. 1. és Ferenczi Z. A kolozsvári színészet és színház története. 
1898. 508. 1.) 

II. 1781. Horace, 
A Horatiusok és Kuriatziusok, szomorújáték versekben és Öt rész

ben Zechenter Antal, a főhadi-tanácsnak tisztje által. Pulchrumque móri 
succurrit in armis. Virg. Pozsonyban, Landerer Mihály költségével és 
betűivel 1781. (Kis 8—r. 89. 1. Háromsoros életrajz Zechentertől). 

Mérey jegyzékében szerepel (Bayer, i. m. II. k. 409. 1.) Ferenczi 
Z. (i. m. 514. 1.) szerint Horatiusok-at előadták 1804 előtt és 1841 
május 18 ; nem állapítható meg kinek fordításában. 

III.1 1847. Le Cid. 
Cid. Magyarítva Greguss Ákos által. (16-r. 92 1.) Szarvas, 

1847. (M. K. : P. O. gall. 445 f.) 
-, III.2 1873. Cid. Tragédia öt fölvonásban. Fordította Greguss Ágost. 

Kiadta a Kisfaludy-Társaság (k. 8-r. 99 1., Budapest 1873.) (M. 
K.: P. 0. gall. 445 k.) 

Greguss kétszer fordította le a művet jambusokban. 
IV. > 1886. Cinna. 
Cinna vagy Augustus kegyelme. Tragédia 5 felvonásban. Francziából 

fordította Pajor István (0. K. 219. 16-r.) Budapest, 1887. (Le Verdier 
és Pelay 1083. * sz.) 

IV. 2 1898. Cinna. 
(0. K. Uj sorozat.) 
Pajor jambusokban fordított. 
V. i 1889. Le Cid. 
Cid. Tragédia öt felvonásban. Irta C. A budapesti nemzeti színház 

megbízásából francziából fordította Radó Antal (0. K. 259. 16-r.) 
Budapest, 1889. 

V. 2 1898. Le Cid. 
Cid. Tragédia öt felvonásban, fordította Radó Antal. | O. K. Uj 

sorozat j Budapest, 1898. | Le Verdier és Pelay 1082. x sz. j Radó jam
busokban fordított. Megemlítendő Collin Mátyás német fordítása: Der 
Cid, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach K. Corneille. (Dramatische 
Werke. 4 kötet 12—r.) 

Irodalomtörténeti Közlemények. XX. 8 
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Corneille művei közül magyar kiadásban megjelent: 
1. 1880. Le Cid. 
Corneille Cidja. Kiadta s magyarázta Alexander Bernát. ] J. I. II. 

T. VII | Budapest, 1880. 
2. 1901. Le Cid. 
Pierre Corneille: Le Cid. Magyarázta dr. Pékár Károly, j F. K. 10. 

Budapest, 1901. 
3. 1903. Horace. 
Pierre Corneille: Horace. Magyarázta dr. Pékár Károly. | F. K. 16. 

Budapest, É. n. 
A Cid-nek négy magyar fordítását ismerjük. Egy kétsoros szemel

vény szolgáljon az összehasonlítás alapjául: 
Le Cid IL f. 2. j . 409. v.: 
Mes pareils á deux fois ne se font pas connaítre, 
Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de mattre. 

A fordítók: 

I. A Nemes Szív nagyra vágyik és nagyot mér, 
Első próbája is tanult Vitézhez fér. 

III. x Hozzám hasonlónak nem kell soha 
A többszörös kitüntetés: mi sújtunk, 
És próbaharczunknál is jártas és jó 
Ellent kívánunk. 

III. 2 Nem kell magamféléket bemutatni; 
Mi próbaharczhoz is mestert kívánunk. 

V. x A bemutatkozás egyszerre megvan nálunk, 
És mester kell elénk, ha próbaharczra szállunk. 

Egy ujabb fordító még nem végezne feles munkát! Corneille 
behatását Teleki nevezetes Cid-fordításától kezdve tüzetes tanulmány 
tárgyává kellene tenni. Jellemző példa, hogy Kisfaludy Ilka színművének 
két jelenete (IV. f. 11 és 12. j.) a Cid végjelenetei nyomán halad 
(V. f. 6 és 7. j ; 1. Bayer, i. m. I. k. 330.) Kont J. Étude sur 
Vinfluence de la littérature frangaise en Hongrie (1902.) több ízben 
említi, hogy egyik-másik írónk Corneille-t követte, de biztos adatot nem 
nyújt. G. Huszár, P. Corneille et le theatre espagnol (1903.) tőlünk 
távoleső szempontból méltatja a franczia tragédia megalapítóját. Haraszti 
Gy. Corneille és kora. A franczia színköltészet fejlődése a középkortól 
Racineig (1906.). Ezt a Kath. Szemle XXI. (1907) 540—543. lapján 
Gulyás Pál dr. a következő felületes és igazságtalan módon birálta: 
»Henye szószaporítás, a napi sajtó máról-hónapra készülő ötleteinek s 
a tudományos kritika maradandóbb becsű eredményeinek kétségbeejtő 
egymásra halmozása (540. 1.), de a bizonyítás elől szokása szerint 
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kitér: »a részletekre tehető ellenvetésekre — tekintve e folyóirat álta
lános jellegét — nem kívánunk kiterjeszkedni« (543. 1.). — Haraszti 
műve, melylyel a magyar Akadémia méltóan hódolt Corneille születésé
nek háromszázados évfordulóján, bármily beható, a magyar fordítókat 
nem említi. Ez a körülmény megérteti, ha nem is menti, a franczia 
bibliographusok tájékozatlanságát. 

KARL LAJOS. 

VADNAY KÁROLY L E V E L E SZALÓCZY BERTALANHOZ 
(VERESKÖVI). 

Budapest. 1855.1 jul. 16. 
Tisztelt írótársam! 
Ahogy e levélpapír életképi csikósa siet: magam is úgy sietek 

válaszolni levelére. 
Először is engedje meg, hogy »noha nem szándékozik író lenni«, 

én mégis írótársnak szólítom, örvendve, hogy a Hegyközön ilyen író
társam van s csak azt sajnálva, hogy személyesen nem ismerhetem. 
De nem mondok le a reményről, hogy személyesen is meg fogom ismerni, 
mivel nővérem birtokosnő lévén Geszten, volt róla szó közelebbi 
miskolczi időzésemkor, hogy egyszer együtt megyünk Gesztre és Keszibe, 
megnézni, hogy bérlőink hogyan gazdálkodnak. 

Addig is csak papíron küldöm melegen átérzett köszöntésemet és 
nyújtom örömest jobbomat. Mert nem olthatta ki a kor és a sok 
irodalmi szakmánymunka belőlem azt a fogékonyságot, hogy egész 
fiatalos hévvel szeretem azt, a ki jó magyar alakokat igazi magyar 
nyelven tud rajzolni. 

S ön, tisztelt uram, tud. 
Több író, köztük Mikszáth Kálmán, ad nekem igazat most, hogy 

a »Főv. Lapok«-búl megismerte a »Galambosak történeté«-t (pedig hát az 
nem is a legtöbbet érő), hogy ön csakugyan »tud«. Egy hajdan nagy
hírű, most nyugalmazott színművésznő: Lendvai-Latkóczyné pláne azt 
monda nekem tegnapelőtt: »jól teszi, hogy buzog értté, hisz az a próza 
Petőfije«. S megrendelte a könyvet. Na hát a nők — őszintén szólva — 
szeretnek sokszor föllengzon beszélni, de az ő kifejezése még is eléggé 
mutatja, hogy élénk hatást tettek rá a »Galambosék«. Én rám 
»A százas bankó« tett legnagyobbat. No ha ezt nem műgonddal írta: 
akkor tisztelt uram önben öntudatlanul működik a műgond, mert ebből 
a rajzból bajos volna egy szót is kitörülni és jobbal pótolni, olyan szabatos. 

Mindezt azért írom, mert szeretném szószegővé tenni abban, hogy 
nem akar író lenni. 

Jól teszi, ha nem akar csak író vagy szakmányíró lenni. De azt 
már nem tenné jól, ha nem írná meg, a mi elméjét és lelkét érdekli. 
A lelkészlakok (például svéd földön) nem esetleg adtak a világnak jó 

1 így áll az eredeti levélen 1885 helyett. 


