
IRODALOMTÖRTÉNETI FORRÁSTANULMÁNYOK. 
(Első közlemény.) 

A nagy költők a legritkább esetben találják ki maguk 
műveiknek tárgyát, meséjét. A mesemondás primitiv művelt
ségű embereknek, ha nem is kizárólagos, de elsősorban való 
tulajdona. Paradoxonnak hangzik az a lélektani tény, hogy 
nagy phantasiájú művelt emberek nem mesekitalálók. Nekik 
a nyersanyag művészi feldolgozása jut s megnemesítve, czél-
juk szerint alakítva azt, úgy mint a festő és a szobrász az előtte 
levő tájképet vagy arczvonásokat, alkotják remekműveiket. 

Ezen átalakító, feldolgozó folyamatnak megállapítása az 
irodalmi művek analysálásához, megértéséhez és értékelésé
hez egyik legfontosabb út és eszköz. A művészet legmagasabb 
czéljainak egyike a concret ember ábrázolása, tehát nem az 
úgynevezett ideális alaké, ezer benyomás és emlék határozatlan 
csapadékáé, hanem egy igazi élő egyéniségéé, melyhez a modell 
valóban ott ült. Semmi sem hasonlítható a portrait művészi 
hatásához, melyet a Louvre remekei előtt, vagy a festők ön-
arczképeinek firenzei gyűjteményében érzünk. — Ha már a mű
vészettörténetben nem lényegtelen ismerni azt a személyt, 
a kinek vonásait látjuk a festő vásznán, a szobrász márványán 
és egészen másként ítéljük meg a művész alkotóerejét, tech
nikáját, ha legalább leírások alapján megtudjuk, milyen volt 
Bianca Capello, a kinek arcza Bronzino mesterművéhez szol
gált mintául, vagy Diana Poitiers, a ki Jean Goujon Vénusá-
nak eredetije, milyen volt a szép Fornarina, Mona Lisa és 
Madame Récamier, Cesare Borgia és Colleoni, ha keressük IV. 
Fülöp udvarának hideg embereit, a kiket Velasquez örökített 
meg, vagy Van Dyck elegáns modelljeit, ha segít a művész 
egyéniségébe való elmélyedéshez azon tájak ismerete, melyeket 
az a maga sajátos módján átdolgozott, mint Ruisdael és Hob-
bema, Claude Lorrain és Corot, ha a chemia és a mikroskop 
segítségével vizsgáljuk, milyen festékeket használt Tizian, 
Rembrandt, Velasquez, hogy színhatásait elérje, még sokkal 
fontosabb az irodalomtörténetben azon mintának ismerete, 
a mely után a mű készült. Magukban álló épületek nagysá
gát alig képes megbecsülni a szemlélő, értékét még kevésbbé, 
ha nem tudja, milyen méretekben s milyen anyagokból készül-
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tek. Boccaccio, Shakespeare, Moliére, Arany csak emelkedtek 
nagyságukban, mióta összevetették alkotásaikat forrásaikkal. 

Az összehasonlító módszer philologiai pontosságú munkájá
nak alapmértéke és czélja az aesthetikai értékelés ; így előké
szíti egyrészt a vizsgált mű reálisabb lélektani analysisét, más
részt az egyetemes fejlődés nagy kapcsolataiba való beillesz
tését. A hol viszont a forrás, a minta, a modell ismeretlen 
marad, ott a költői mű alakjainak czélja és jelentése felől leg
többször bizonytalanságban maradunk. Innen a sok magyarázó 
tanulmány Hamlethez és a sokféle felfogás róla, míg pl. Egmont, 
Tasso, Clavigo alakjai, melyeknek forrásait ismerjük, tisztán 
állnak előttünk. Ez a philologiának nagy feladata, s az az-
érdeme az összehasonlító módszernek és a tárgy történetnek, 
hogy positiv adatokat nyújt, szinte természettudományi reali
tásokat ad az aesthetikai méltatásnak, a mely előtte bizony
talanul kommentálta az író szempontjait, alakjainak jelentését. 

A külvilág hatásának jelentőségét nagyon érzik maguk 
a tudatos költők is. A legérzékenyebbek s a legtudatosabbak 
egyike, Goethe fejezte ki ezt az érzést a leggyakrabban. »Man 
spricht immer von Originalität« — mondta Eckermannak 
1825 május 12-én. —- »Allein was will das sagen ! So wie wir 
geboren werden, fängt die Welt an auf uns zu wirken, und das 
geht so fort bis ans Ende. Und überall, was können wir denn 
unser Eigenes nennen, als die Energie, die Kraft, das Wollen ! 
Wenn ich sagen wollte, was ich alles grossen Vorgängern und 
Mitlebenden schuldig geworden bin, so bliebe nicht viel übrig.« 
És : »Das Benützen der Erlebnisse ist mir immer alles gewesen. 
Das Erfinden aus der Luft war nie meine Sache. Ich habe die 
Welt stets für genialer gehalten als mein Genie.« 

E hatások mint irodalmi források lehetnek belsők és kül
sők. Belső forrásoknak nevezhetők az életből, élményekből 
vett vonások, melyeket minden életrajz kiemel (Petrarca Lau
rája, Dante Beatricéje, Steinné, Charlotte v. Kalb, Perczel 
Etelka, Goethe és Schiller, Petőfi és Arany barátsága, hatásuk 
egymásra). Külső források a könyvek, az irodalom. Ezek igen 
gyakran erősebbek a belsőknél. Minden ember önmagán ta
pasztalhatja a véletlenül kezébe került könyvek nagy, átala
kító hatását egész gondolkozására. A külső források különösen 
két irányban hatnak a szépirodalmi műre : meseanyagukkal 
és psychologiai vonásokkal. 

A mesetárgyak hatása az ismertebb s itt a tárgytörténeti 
kutatás vezet legjobban czélra. A müvek tárgyuk szerint ren
desen visszavezethetők mesemotivumokra, sőt majdnem azt 
lehetne állítani, hogy minden hatásos költői mű kitalálásában 
meseelemekre vihető vissza. A forráskutatásnál tehát elsősor
ban a vizsgálandó mű cselek vény ének vezérmotivnmát kell 
megállapítani, azután pedig e motívumok egyéb feldolgozásait 
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felkutatni; s itt segítségül szolgálhat az eddig ugyan még elég 
csekély tárgytörténeti apparátus, mely a meséket tárgyuk 
szerint úgy osztályozza, mint a természetrajz a növényeket 
virágjuk szerint. — A tárgyi források aesthetikai értéke rendesen 
alábbvaló a vizsgált művekénél. Meséjükkel lettek híresekké; 
mesetárgyak kellenek a közönségnek. Nem a magasztalt, hanem 
a sokat olvasott íróknak van e tekintetben a legszélesebb hatá
suk, így Anglia az összes nemzetek irodalmában nem Shake-
spearerel, nem is Miltonnal vagy Byronnal hatott a legszélesebb 
körben, hanem a náluk sokkal kisebb Walter Scottal. Olasz
országból nem a nagy trias hatott tárgyával legjobban, 
hanem Boccaccio utánzói, majd a bombasztikus édes Mariái, 
és mialatt a Divina Commediát alig ismerték, a commedia 
deli' arte meghódította Franczia-, Németországot és Ausztriát. 
A németek közül a múlt század elején sokkal szélesebb körű 
volt Lafontaine, Kotzebue és Iffland hatása, mint Lessingé s 
a weimari klasszikusoké. 

Sok tekintetben hasonló a tárgytörténethez, de örven-
detesebb a helyzet a forráskutatás azon ágában, a hol lélek
tani motívumok átvételéről van szó. I t t már nagy költők szok
tak források lenni. Az ő csodálatos ihletből származó psycho-
logiájukat használják fel az utánuk következő írók. Ide tar
toznak a nagy jellemzők. Amint a mesetárgyak s bizonyos mo
tívumok divatosakká lesznek, úgy megvannak minden kor
szaknak a maga korszerű vagy divatos jellemei, typusai is, 
melyek átlépték a nemzeti irodalmak határait s mindenfelé el
terjedtek. Corneille nagylelkű pathetikus becsülethősei, Moliére 
társadalmi typusai, a Richardson nyomán nőtt Wertherek és 
Siegwartok, a Sturm und Drang és a romantikusok Kari Moor-
jai, Marquis Posái, Jaromirjai és Hernanijai, a byroni Man-
fredek és Savonarolák, a regényírók alkotta typusok, a Walter 
Scott, Dumas, Balzac, Zola teremtette alakok az egész világ
irodalmat bejárták. 

A forráskutatás harmadik területe a technika, a feldolgo
zásmód. A lyrai költeménynek, az eposnak, a drámának, a 
regénynek formái egyes íróktól indultak ki. A versalak, a csodás 
elem, a deus ex machina, a végzetdráma felismertető medail-
lonjai, keresztjei, a keretes alak, az anticipatio módja, divatos 
stilisztikai formák, fordulatok, metaphorák, korszerű hangu
latok, tendentiák, mind követtek egy-egy áramlatot, hatottak 
egymásra. (Marinismus, Gongorismus, Heineskedés stb.) 

A mese- és jellemtypusok vándorútjait serényen kutatják 
minden irodalomban a kezdet nehézségein már átesett össze
hasonlító módszer munkásai. Igazán nagy eredményeket azon
ban csak akkor várhatunk majd ezen fontos területről, ha itt 
is, mint a folklóré terén, nemzetközi megegyezés alapján folyik 
a munka, a változatok elterjedtségének egyöntetű feldolgozása. 
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A folklóréban a mesemotivumok katalógusa, a milyen a bá
mulatos olvasottságú Antti Aarnéé a finn népmesékről, minta
képül szolgálhatna az összehasonlító irodalomtörténetírásnak. 
Annál inkább, mert itt a szerencsésebb helyzet sokkal nagyobb 
eredményekkel kecsegtet : a mi a népmesék körében csak nagy 
ritkán állapítható meg, hogy honnan eredtek s hogyan vándo
roltak a motivumok, azt az irodalomtörténetben meg lehet 
mondani. Nagy szolgálat lenne az egész világirodalomtörténet
nek, ha valamely nemzetközi bizottság, pl. az Akadémiák 
bizottsága megindítaná a világirodalom mese- és jellemtypusai-
nak katalogizálását. Ilyent megkezdett már Goedeke I I . Miksa 
bajor király támogatásával Lexicon der Kunststoffe czímen, 
de a kidolgozásban halála megakadályozta, ilyenre gondolt 
Scherer Vilmos is. E munka ma már sokkal tökéletesebben 
lehetne keresztülvihető és a költői motivumok általános törté
netévé sűrűsödhetnék. Kétségtelen, hogy az eredmény rend
kívül gyümölcsöző lenne minden nemzet irodalomtörténetére 
és az ember szellemi életének fejlődésére nézve, a történeti 
néplélektanra elsősorban. 

A következő dolgozatokban a magyar irodalom néhány 
termékét kívánom a nekik megfelelő világirodalmi áramlatba 
beállítani. Ki akarom mutatni egyes motívumoknak, typusok-
nak vándorlását egyik nemzettől a másikhoz s azt, hogyan nyer
tek irodalmunkban polgárjogot. Ezek az adalékok is igazolni 
fogják, hogy mennyire bonyolultak a nemzetközi irodalmi 
érintkezések szálai és hogy az irodalmak milyen gyakran me
rítenek másod- vagy harmadkézből. E rendszeres kutatásokban 
egyes nagy íróink jellemző műveivel fogok foglalkozni és dol
gozataim sorát a megújhodó magyar irodalom jellemző termé
kével, a Peleskei Nótárius alakjával nyitom meg, a mint először 
Bessenyei Pontyijában, majd Gvadányi két művében és Gaal 
Józsefnél megjelenik s a mint ez alak tovább fejlődik Kisfaludy 
Károlynál s utána napjainkig. 

I. 

Gvadányi: Egy falusi nótáriusnak budai utazása. 

GVADÁNYI híressé lett munkáját legtöbbször mint politikai 
költeményt tárgyalták. Csak társadalmi forrásairól volt szó; 
a korviszonyokról és belső, az életből vett motivumokról (Becsky 
György). Egyedül BEÖTHY Zsolt hasonlította össze tárgyát 
MONTESQUIEU híres művével, a Lettres ftersanes-nal.1 Irodalom-
történetíróink megállapították, hogy a Falusi Nótárius nagy 
kedveltségét nem annyira aesthetikai értékének, mint inkább 

1 Gvadányi-Alb um 1887. 67—70. 1. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XXIII. 11 
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korszerű voltának, alkalmas tárgyának köszönhette.1 Ez a tárgy : 
a külföldieskedő divathajhászás szatírája, a forma : mely szerint 
falusi ember gúnyolja ki a városiakat, a kere t : a levélalak s 
fictiv kiadó, mindenfelé egyaránt kedvelt és kipróbált théma 
és fogás volt már akkor. Ezek alapján Gvadányi műve minden 
tekintetben beállítható az európai irodalom hasonló alkotásai 
közé. 

I . 
A divat a maga kinövéseiben mindig kedvelt tárgya volt 

a szatírának. Az éghajlat és az izlés által megszabott, vidéken-
kint s nemzetenkint különböző viseletet a napkirály uralkodása 
idején nemzetközi divat váltja fel: a franczia udvari viselet lesz 
az egész művelt világ divatjává. A többi országok utánozzák 
a nemzetek élén haladó franczia kultúra termékeit s vele meg
kezdődik az a külföldieskedés, mely ellen minden ország conser-
vativ, hazafiasán érző férfiai hasonló eszközökkel küzdöttek 
különböző helyen és időben. A gallománia XIV. Lajos ural
kodása végén tetőpontját éri. Angliában II . Károly volt a franczia 
udvar leghívebb utánzója, nemcsak a mulatságokban és a divat
ban, hanem a Hobbestől elméletileg megállapított absolutismus-

--. ban is.2 Németország számos fejedelmi udvara főczéljának 
tartotta, hogy lehetőleg hű mása legyen a párisinak. Drezdában 
Erős Ágost udvara ragyogott franczia mintára és valamint 
a párisi, úgy a bécsi udvar is éhező népnek közepette élvezte 
pazar mulatságait.3 A franczia divatot és szokásokat elsősorban 
a nemesség honosította meg Németországban és Bécsben. Vala
mint XIV. Lajos alatt csupán a nemesség juthatot t az udvarhoz, 
a német fejedelmek is nemesekkel vették körül magukat és mint 
abszolút uralkodók, nem hívták össze többé a rendeket. 

A nyelv és az irodalom is franczia hatás alá kerül. Első
sorban a protestáns német udvarok, melyek szorosabb kapcso-

, latban voltak a párisival, vették fel a franczia nyelvet. Rövid 
idő alatt az udvarokon kívül állók szójárását is ellepi a franczia 
vendégszók serege. A költők a franczia »Manier« utánzásában 
lá t ták czéljukat, sima verselésre törekedtek s kedvelt formájuk 
az alexandrin, a próza, a regényirodalom pedig szintén a fran-
cziából táplálkozik. 

Kétségtelen, hogy ennek a külföldieskedésnek a társadalom 
szempontj ából megvolt a j ó oldala is. Ügy mint a lovagkorban, 
a franczia szokások utánzása a 17. és 18. században is finomabb 
érintkezési formákat honosított meg a harminczéves háborútól 

1 L. pl. Arany írói arczképét : »Gvadányi nem mondható nagy 
költőnek, némely művében köHőnek is alig« stb. 

2 Macaulay: Anglia története. Fordította Csengery Antal. Budapest 
1875.2 I. 158 s. k. lk. 

3 V. ö. Otto Henne am Rhyn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes. 
Berlin, 1897. 2, 177 s. k. lk. 
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elvadult társadalomban ; másrészt a fényűzés, a divat jó hatással 
volt az ipar és a kereskedelem fejlődésére is.1 Tulaj donképen azon
ban nagy veszedelmet jelentett a gallománia a nemzeti élet 
sajátosságaira, a nemzeti szokásokra és az irodalomra. Ezért 
már korán felzúdul ellene a társadalom hazafiasán érző része, 
elsősorban a nemzeti élet legerősebb hatású tényezője, az iro
dalom. 

Németországban a tizenhetedik század első felében indul 
meg a küzdelem az »a la irode« ellen, a gúny és a harag fegy
vereivel. GRYPHIUS Horribilicribrifax-a. és Daradiridarumtaridese, 
LOGAU csipkedő epigrammái és LAUREMBERG jóízű alnémet 
kifakadásai ennek az iránynak legsikerültebb termékei. Jel
lemző a kor külföldieskedő voltára, hogy maguk e szatírák is 
jórészt idegen hatás alatt latin, spanyol, franczia, angol, hol
landi mintára (PERSIUS, JUVENALIS, QUEVEDO, OWENUS stb.) 
keletkeztek. Minden csak úgy volt jól, ahogyan a francziák 
csinálják. LOGAU czinikusan mondja : 

Tu dies in Deutschland : tu, was man in Frankreich tut, 
Ich wett ' es fällt so schön, ich wett ' es ist so gut. 

Vagy: 
Dass Deutschland Kinder zeugt ? Sie haben so nur mehr 

Beschwerden ; 
Sie müssen, soll'n sie gelten was, Franzosen dennoch alle werden. 

Az egész irány éle elsősorban az idegen ruházat ellen fordul. 
(A la modo Monsiers. Oder Chartell dess Stutzerischen Auffzugs 
der durchsichtigen, Hochgefidderten, Wolgesport- vnd ge-
stieffélten, auch Langschwartzhärigen, Wolvernestelten Cava-
lieren 1628. Vagy : Dess jetzigen Weltbeschrayten verachten 
vnd verlachten Al-modo Kleyder Teuffels Alt-Vater Genant 
der Hosen-Teuffel 1629. Alamodische Hobelbanck 1630. stb. 
és a nagyszámú Alamodischer Sprachverderber.) Az elv: 
»Frembde Kleyder bringen auch frembde Sitten mit.« Leg
jobban ismét Logau epigrammája fejezi ki ezt a gondolatot: 

Diener tragen insgemein ihrer Herren Liverey ; 
Soll's denn sein, dass Frankreich Herr, Deutschland aber Diener sei ? 
Freies Deutschland, schäm' dich doch dieser schnöden Kriecherei! 

A Monsieur Alamode ellen vívott harczot és ennek okait 
szépen összefoglalta SCHMIDT Erik.2 A nemzeti viselet védelme 
és az idegen ruha gúnyolása olyan éles, hogy állandóan emlékez
tet a miPeleskei Nótáriusunk kiszólásaira. MOSCHEROSCH hosszú
iélek zetü, czinikusan gúnyos hangja arra indította irodalmunk 

1 Otto Neuburger, Die Mode. Wesen, Enstehen und Wirken. Berlin 
1913. 40—51. 1. 

2 Der Kampf gegen die Mode in der deutschen Literatur des siebzehn
ten Jahrhunderts. (Charakteristiken. Erste Reihe. Berlin 1902. 60—79. 1. 

11* 
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egyik búvárát, hogy a híres Philander-ben sejtse Zajtay uram 
mintáját.1 Ez a sejtés nem bizonyul ugyan nyomra vezetőnek, 
de az alak, a mely viszont spanyol eredetire megy vissza (Quevedo, 
Suenos), mindenesetre hasonló. MOSCHEROSCH chemiai analysise 
a külföldieskedő alak (»Teutschling«) szivéről a következő: 
5/8 franczia, 2/8 spanyol, 1/8 olasz és alig 1/8 német. — Már a 
XVII. században akadnak az idegen ruhának a mi nótáriusunké
hoz közelebb álló szatírái is. ARNIM-BRENTANO dalgyűjteményé
ben van egy XVII. századi költemény, a mely úgy írja le a kül
földieskedő gavallért, mint a nótárius : 

Was ist das für ein Strobelhaar, sind's Igel oder Ratzen ? 
Vielleicht nur einmal in dem Jahr tun kämmen ihn die Katzen. 
Sein Haar ist g'wiss ein Storchennest, krumm hin und wider bogen. 
Er hat ein'n Schopf wie ein Wiedhopf, viel Volks darein erzogen. 

Am linken Ohr hängt ihm herab ein ä la mode-Zotten 
Den darf er gar nicht stutzen ab, bei Leibstraf' ist's verboten, 
Dünkt ihm sehr toll, wie ihm die Wo 11' herumschwebt vor den Augen, 
Ist lang und dick, für einen Strick tut es dem Henker taugen. 

Der Hut ist voller Federbüsch', als ob er wollte fliegen, 
Er gab' ein'n guten Flederwisch, damit man kehrt die Stiegen, 
Er macht's mit Fleiss halb gelb halb weiss, fein scheckigt wie die 

[Narren, 
Er schmiegt sich schön und fliegt davon, will hier nicht länger harren 

Ein Leilach, wenn's erklecken kann, braucht er für einen Kragen. 
Ein Hasengarn hängt unten dran, zahm Wildbret drin zu jagen, 
Er dient ihm stat t als Fazolett, das Maul tut er dran putzen, 
Stärkt ihn mit Schmatz, der Hudelbutz, mit Falten tut er stutzen. 

Sein' Red' ist lauter Phantasie, viel Schwätzen und viel Lügen, 
Er lügt daher ohn' alle Scheu, bis sich die Balken biegen. 
Erzählet frei, wie dass er sei in fremdem Land gewesen, 
Er könn' viel' Sprach', kann allem nach ja kaum ein'n Buchstab' 

[lesen. 
(Des Knaben Wunderhorn : Taille douce eines süssen Herrn in bitt 'rer 

Manier von 1650.) 

Ez a küzdelem sok tekintetben szűk látókörű polgári emberek 
harcza volt minden ellen, a mi új. Ők maguk nem nyújtottak 
más programmot, mint azt, hogy a régi mellett kell maradni. 
Harczuk nem volt ugyan meddő, mert ébren tartotta a gyen
gülő nemzeti érzést, de nem tartóztathatta fel a minden téren 
való haladást. A franczia divat nemcsak megtartotta uralmát, 
hanem a felvilágosodás századában még inkább hódított.2 Divat
lapok, mint a Galerie des Modes et costumes francais (1778), 
Le Cabinet des Modes ou les Modes nouvelles (1785), a Gallerie 

1 Kardos Albert, írod. Közi. 1, 262. 
2 Olv. Edmond et Jules de Goncourt, La femme au dix-huitiéme 

siécle. Paris, Charpentier 1862. 
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és a Magazin des Modes stb. egész Németországban és Bécsben 
gyorsan elterjednek és a nyomukban keletkező német divat
lapok is, mint a Bertuch-féle Mode-Journal (1786) a franczia 
divatot terjesztik.1 

Marie Antoinette trónralépésével a fényűzés és a divat 
esztelenségei tetőpontjukat érik. A legfeltűnőbb volt a nők 
hajviselete. A királyné már Parisba érkezésekor magával hozta 
a magas hajviseletet és ez sokáig divatos maradt, bár különböző 
alakításban és változó névvel, mint pl. la frisure ä la Chartres, 
Uunión de la France et de l'Angleterre stb.2 A híres »Fontange« 
szerint, mely kbl. 1680 óta volt divatban, a hajat mindenféle 
segítő eszközzel, fémrudakra erősített orgonasípszerű állvány
nyal, párnákkal, vendéghajjal szinte hihetetlen méretekre, 
50—60 cm.-nél magasabbra építették fel és különböző czifra-
sággal, selyemdarabokkal, tüllel, csipkével, tollakkal díszítették. 
Ez a haj dísz két-három emeletre oszlott és mintegy húsz-féle 
változata volt divatban.3 A kalapok divatja is gyorsan változott, 
így pl. 1788-ban chapeau á la Mariniere, a la Courriére, ä la 
Dragonne, au Tartuffe, 1789-ben au Pacha, ä l'Argus, ä l'Eumé-
nide, au Papillon, ä la Voltigeu?e stb. voltak divatosak. Minden 
alkalom jó volt új divat kreálására ; így Rohan herczeg bíboros
nak a Bastilleba való bebörtönzése a »Chapeau couleur du 
cardinal sur la paille« nevű bíborszövettel díszített szalmakalap
nak adott létet.4 — A szoknyát abroncs szélesíti ki, úgy mint 
XI I I . Lajos korában s vele megadja a kor divatjának különös 
jellegét. Eleinte hordóalakú volt az abroncs, utóbb ovális, 
csupán kétoldalt kidomborítva, míg elől és hátul egészen lapos 
lett. Oldalt a csípő fölé domborították fel annyira, hogy a kar 
kényelmesen pihenhetett rajta. 

Minden ruhadarabnak, minden ráncznak, a ruha össze
állítása mind a kétszázötven módjának megvolt a maga külön 
neve, úgy hogy valóságos regényes j argon keletkezett erre : 
plaintes indiscrétes, désir marqué, préference, vapeurs, agitation, 
regrets, doux sourire, composition honnéte és számtalan hasonló.5 

A divat alig hihető, esztelen túlzásaiban 1780-ig még volt 
valami eredetiség, de utóbb ez is elesik és egészen absurd vise-

1 V. ö. Oskar Fischel-Max von Boehn, Die Mode. Menschen und 
Moden im neunzehnten Jahrhundert. Nach Bildern und Kupfern der 
Zeit. München, 1908. 1, 20 s k. lk. 

2 L. a királynő szabónőjének naplóját: Modes et usages au temps 
de Marie Antoinette par le Comte Reiset. Li vre-Journal de Madame 
Éloffe, Marchande de Modes. Paris 1885. Firmin-Didot et Cie I, 10 s k. lk. 

3 V. ö. Ola Alsen, Die Mode der galanten Zeit. Berlin, W. Born
gräber 1913. 36 s k. lk. 

4 L. A. Racinet, Le costume historique ez. nagy művének 5. köt. 
(1887) A G s k. lapjait. 

5 Dr. J. H. von Hefner-Alteneck, Trachten, Kunstwerke und Gerät
schaften vom frühen Mittelalter bis zum Ende des achzehnten Jahrhunderts. 
Frankfurt a. M. 18892 io, 713—720 tábla. 
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letek kapnak lábra. Teljes képet ad most róluk az a gyönyörű 
díszmunka, a mely a korabeli divatlapok metszeteit híven re
produkálj a.x 

A férfidivat nem kevésbbé volt változatos és mesterséges.2 

A kabát szárnyait papirossal vagy viaszos szövettel kikemé
nyítették, hogy épen úgy elálljon a csípőtől, mint a nők abroncs
szoknyája. A kabátujj széles tölcsérben végződött, melyet az 
ing csipkekézelője töltött meg. A kurta nadrágot csattal erősítik 
a harisnyához. A szövet legtöbbször pompásan színezett brokát, 
drága hímzésekkel. 1780 körül az úri ruházat színének össze
állítása körülbelül a következő volt : kék frakk, lila mellény, 
sárga nadrág ; vagy : dióbarna frakk, fekete bársony gallérral 
s két sor arany nyal szegett gomblyukkal, piros, aranynyal sujtá-
sozott mellény, fekete bársony nadrág, szürke selyemharisnya. 
A hatalmas gombok kincseket értek : üvegre festett miniatűr-
képek, érmek voltak ezek, rajtuk pl. Ovidius Metamorphosesét, 
Aretinót, római császárok képeit mutatták. Artois herczeg pl. 
egyszer egész sorozat órát hordott gombok gyanánt.3 

Vegyünk néhány példát a »Cabinet des Modes« tíznaponkint 
megjelent képes füzeteiből és a »Magasin des Modes Nouvelles 
francaises et anglaises«-ből. 1785 novemberében az elegáns 
fiatalember viselete : »en chenille«, vagyis hernyómódra. Ez 
a ruházat zöld frakkból állott »a la boue de Paris«, szoros rövid 
nadrág három gombbal, sávos mellény és lila sávos fehér harisnya, 
szalagos félczipő. Kalapja »en jockey<< magas, kerek, széles 
karimájú. — Deczemberben az udvarnál »grec carré<< a haj
viselet három fürttel, nagy mousseline gallér >>ä Tanglaise« és 
kézelő »de point<<. Lilaszín satin frakk »prune de monsieur clair<<, 
zöld hímzéssel, a kardon pedig szalag »vert d'eau«, a félczipőn 
»boucle carrée« és vörös sarok, a nemesség privilégiuma. — 
1786 márcziusában czitromszínű frakk zöld sávval s lila kézelővel. 
Emailgombok, fekete selyem nadrág. A hón alatt hordott kalap 
fehér tollas. — Júliusban a frakk »vert dragon«, a zseb és a 
kézelő »a la Mariniere«, a nadrág »queue de serain« stb. 

Ez a franczia divat volt egész Európa előkelőségének városi 
viselete.4 Németország udvarai mind utánozták. Berlin, melynek 
1724-ben 8496 franczia lakosa volt, Nagy Frigyes alatt szülöt
teinek józan felfogása és nyugodt vérmérséklete ellenére minden 
tekintetben követte Par is t ; igen jól mutatják ezt CHODOWIECKI 

1 Galerie des Modes et costumes franfais, dessinés d'aprés nature 
1778—1789. Reimpression accompagnée d'une préface par M. Paul 
Cörnu. Paris. Librairie centrale des Beaux-Arts. 1912. 

2 Schubert v. Soldern, Natur, Mode und Kunst. Zürich. 1912. 
3 Oskar Fischel-Max v. Boehn, Die Mode. Menschen und Moden 

im 18. Jahrhundert. München 1909. 176. 1. 
4 Ölv. Alex, von Gleichen-Russwurm, Das galante Europa. Gesellig

keit der grossen Welt 1600—1789. Stuttgart. MCMXI. Kül. a második részt 
»Frankreichs Vorherrschaft, 105. s k. lk. 
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apró metszetei, melyeken a franczia divat minden árnyalata 
megjelenik.1 — Leipzig is ekkor érdemli meg a »Klein-Paris« 
nevet, melynek lakosai, mint Zachariae sokat olvasott könyve 
Der Renommist leírja, szívesen nézték rizsporos parókájú, selyem-
narisnyás, bársony- és atlaszruhás, pomádé és' parfümszagú 
»galant<<-jait. A bécsi divat is követte Marie Antoinette udvarát. 
A mint a Tanagra-szobrok és az előkerült vázák képei a görög 
názi életre és társadalomba adnak betekintést, úgy a bécsi életet 
pompásan illusztrálják az egykorú porczellánfestészet és kis
plasztika. Képet adnak a viseletről, a mulatságokról, a »Tier-
hatz«-ról és Bécs egyéb sajátosságairól.2 — Buda és Pest lakói 
utánozták a bécsi franczia divatot. A czopf és a vukli általánosan 
elterjedt, maga Gvadányi is viselte. A borotválkozás is divatos 
volt, a ruházatból pedig teljesen eltűntek a hagyományos öltöny
darabok s helyükbe jöt t a bouffan, a fourreau, ä la Vigano, 
a TAnglaise (kupidóhasszín), a kaskét stb.3 

A szatira, a mely szünet nélkül nyomában járt az idegen 
divatnak, újult erővel kezdte ostorozni azt a XVIII . század 
második felében, a mikor már alig hihető esztelen túlzások kaptak 
lábra. Az ellenhatás, mely magában Parisban 1780 körül vált 
erősebbé, Németországban sohasem szűnt meg. írók és rajzolók 
versenyt gúnyolták a lehetetlen viseleteket. A szatirikus képeken 
égbe meredő hajzatot, szerteterpeszkedő abroncsszoknyát, pán-
czélszerűen szorító fűzőt viselnek az emberek s mellettük látható 
az állat, melyhez hasonlítja őket a rajzoló : páva, papagály, 
gólya, agár stb. Egy képen magas állványt emeltek, hogy a hölgy 
haját felépíthessék, hatalmas fuj tatókkal rizsporozzák és csigá
val húzzák fel díszeit, mások pedig teleszkóppal vizsgálják, 
jól van-e elkészítve s mérőónnal állapítják meg, egyenes-e a haj-
épület. A gyaloghintó tetején nyílás van, hogy a haj torony 
helyet kapjon s ha az ilyen torony feldől, a földre zuhan s a 
kutyák mulatnak vele.4 XVIII . századbeli augsburgi gúny
képeken ilyen szövegek olvashatók : 

So schSn verändern sich die Moden mit der Zeit, 
Dem einen alles eng, dem andern alles weit 

Wie eine Herings Seel ist jene anzuschauen 
Die andre brüstet sich als wie die stolzen Pfauen. 

1 Olv. még : Hans Ostwald, Berlin und die Berlinerinnen. Eine 
Kultur- und Sittengeschichte. Berlin 1910. 32 s k. lk. Mcst ilyen czím-
mel: Sittengeschichte Berlins. Berlin, 1913. 

2 L. J. Folnesics und Dr. E. W. Braun, Geschichte der k. k. Wiener 
Porzellan-Manufaktur. "Wien 1907. Die figurale Plastik 1744—1864. 159 
s k. lk. L. kül. a XXXVI. s k. táblákat. 

3 Olv. Szendrei János, A magyar viseletek története. Budapest, 
1905. 193—5. 1. — Nagy Rózsa, Magyar viselet a XVIII. század végén 
és a XIX. század elején. (Művelődéstörténeti értekezések 62. sz.) Buda
pest, 1912. 8—14. 1. 

4 L. ilyen képeket Otto Henne am Rhyn, i. h. 2, 301. 
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Die nehmen die Natur von einem Windhund an, 
Dass man des Lachens sich oft nicht enthalten kann, 

Die andre schwellt sich auf wie eine Bayrische Nudel 
Und jener geht daher, als wie sein alter Budel. 

Vagy: 

Madam Ihr Herr Frisseur versteht die Baukunst schlecht, 
Der Thurn auf Ihrem Haupt ist gar nicht senkelrecht 

Sie laufen in Gefahr denselben umzustürzen 
Dann kann sich leicht damit ein Hund die Zeit verkürzen. 

V. ö. Gvadányinál: 

Mint a' tsányi torony úgy áll elől haja, 
Tudom van fejének horgas töktől baja, 
Hátul a' dombjába férne egy méh raja 
Nem dagad ily nagyon a' Balaton zaja. 

Ilyen irányú gúnyképeknek és gúnyverseknek se szeri, se 
száma.1 Minálunk is régi múltja van ennek a szatirának. Megtalál
ható Apáti Ferencz feddőénekében, megvan a Felnémeti Névtelen 
Cantiójában is, a hol ilyen kritikák olvashatók a »Luter-papokról«: 

Torkig való drága ránczos palástokat 
Nám az ő testekhez oly igen illetik 
Az margetás gallért, nyákokat befedte, 
Urunk tanítványi nem így öltözének 

és : 
ö házastársokat oly igen tarkázzák, 
Aranyas fedéllel fejeket burejtják, 
Drága gereznákkal testeket fedezik, 
őket ékesejtik, hogy inkább szeressék.2 

A conservativ és divatellenes mozgalom különösen a 18. 
században erősödött meg nálunk, a mikor a magyar viselet 
a magyarsághoz való ragaszkodás egyik legmarkánsabb külső 
jele, a külföldieskedés ellen leghatásosabb néma tüntetés volt. 
RÁJNIS (Egy igaz Magyar ruhába öltözött Leánynak képéről 1781), 
ÁNYOS (A régi magyar viseletről), ORCZY, DAYKA (A nemzeti öltözet), 
BERZSENYI is kifejezték nagy fontosságát, de az ő hangjuknál 
hatásosabbnak bizonyult a szatira, a maró gúny, a nevetve osto
rozás eszköze. Az irodalomnak e czélra kedvelt formája volt 
a városba érkező falusi emberek alakja. 

1 A berlini kir. könyvtárban és a Kupferstichkabinetben egész 
gyűjtemény látható ilyen gúny képekből és repülő »lapokból.« L. John 
Grand-Carteret, Les moeurs et la caricature en Allemagne. Paris 1885. és : 
Friedr. W. Ebeling, Geschichte der komischen Literatur in Deutschland 
1865—69. 

2 R. M. K. T. 7. köt. 294. 1. 
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2. 

A városiak és a falusiak ellentéte régi komikai tárgy.1 

A német irodalomban a XI I I . században tűnik fel a paraszt 
és a városi ember szembeállítása NITHART VON RIUWENTHAL 
dalaiban, melyek a falusiak életéről szólnak s a parasztok fen-
héjázó modorát gúnyolják, valamint WERNHER DER GARTENAERE. 
Meier Helmbrecht nevű kapaszkodó, uraskodásra vágyó paraszt
jában, a ki mindenkit rászedne s maga esik az eszesebb emberek 
hálójába.2 Ide tartoznak e két költő utánzói, STRICKER 
a maga ravasz Amis papjával s a széltében elterjedt dalok és. 
metszetek majd jóakarattal, majd szatirikusán ábrázolt paraszt
jai (DÜRER). A városiak és a falusiak közötti ellentét növekedté-
vel e viszonynak gúnyos rajza is mindinkább terjedt. A farsangi 
játékokban a paraszt lett az ördög helyett nevetséges alakká 
durva, szemérmetlen viselkedésével, otromba ravaszkodásával^ 
elbizakodott jölelésével s verekedő hajlamával.3 A parasztság 
viszont a Till Eulenspiegel alakjával állott bosszút a rajta esett: 
gúnyért, rámutatva, hogy a vidéki is ugyancsak ügyesen tudja 
rászedni a városi embert, így még Markaif paraszt Salamon 
királyt, vagy az apát a császárt. — A XVII. század jórészben 
az angol komédiások bohózataival folytatja a vidékinek ki-
gúny olását. A kor legnagyobb német drámaírója, GRYPHIUS 
Pyramus és Thisbe-féle ripacskomédiát mutatva be, felszólal 
a külföldieskedés, a divathajhászás ellen, a francziáknál viszont 
MOLIÉRE Monsieur de Pourceaugnac-]a. a vidékiek nevetségessé 
tételét czélozza. Azok a körülmények, melyek Moliéret e darabjá
nak megírására késztették, nagyon emlékeztetnek azokra az 
okokra, a melyek Széchy Károly szerint Gvadányit a Falusi 
Nótárius alakjának megalkotására indították. Ezek egyfelől 
a korviszonyok, a divatosan öltözködő s külsőleg ragyogó, de 
elszegényedett udvari nemesség és a divattól s a társadalmi for
máktól elszokott vidéki nemesség közötti ellentét, másfelől 
személyi okok voltak : Moliére t. i. e darabjával egy vidéki 
nemest akart megtréfálni, a kivel összekülönbözött, úgy mint 
Széchy szerint Gvadányi Becsky Györgyöt. Csak néhány példa 
mutassa, milyen nagy volt Moliére e darabjának hatása. Donneau. 
de Vize, Le gentilhomme Guespin ou le campagnard (1670), 
Hauteroches, Les nobles de province ez. darabjaikban a vidéki 
lesz nevetségessé, épen úgy, mint John Dryden, John Vanbrugh 
és Cibber hasonló darabjaiban.4 A XVIII . században DESTOUCHES 

1 Olv. Friedrich E. Hirsch, Der Bauer in der Stadt. Zeitschr. für 
Bücherfreunde N. F. I I . i} 171 s k. 1k. (1910.) 

2 Olv. Albert Bielschowsky, Geschichte der deutschen Dorfpoesie im-
XIII. Jahrhundert. Acta germanica II., 2, 191 s k. lk. 

3 V. ö. J. Bolte, Der Bauer im Lied. Acta germanica 1, 284 s k. lk, 
4 Olv. Hirsch, i. h. 182. 1. 
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már közvetve kerül a Monsieur de Pourceaugnac hatása alá. 
>>La Fausse Agnes ou le poéte campagnard« (1736) ez. vígjátéka 
híres karikatúráival Francziaországban, majd Gottschedné 
iordítása által Németországban is nagy sikerrel jut színre, vala
mint Pourceaugnac másik leszármazottja, HoLBERG-nek Den 
EMßffß Jum ez. bohózata is. Harmadik nagyhatású utánzata 
.Moliére darabjának a minálunk is jól ismert DELISLE ArlXqmn 
sauvage-]a. (1722), a mely mindenfelé, Ausztriában is elterjedt.1 

1 L. H. Humbert, Delisle de la Drevetiere, sein. Leben und seine 
Werke. Strassburg, 1903. 
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