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The Death of King Buda. A Hungarian epic Poem by Arany János. 
Rendered into English Verse by Watson Kirhconnell. Cleveland, Franklin 
Benjamin Bibliofil Társaság, 1936. 8-r. 160 1. 

A magyar szellem hódító útjának egyik legújabb állomását jelenti a 
Buda halálának, amerikai angol fordítása. A tengeren túlon széles körben 
elterjesztett munka Arany szelleméhez híven adja vissza a hun nép tragé
diájának megnyitó mozzanatát. A fordító szerencsés ihlettel nyúlt e 
költői alkotáshoz: a hún birodalom felvirágzása és Attila végzetes tette 
sokkal közelebb áll az amerikai eszmevilághoz, mint akár a jellegzetesen 
magyar ízü Toldi, akár Arany egyéb munkái. A fordító, Watson Kirkconnell 
Winnipegi egyetemi tanár, nagyszerű beleérzéssel ragadja meg a tárgyat : 
képei, hasonlatai, kifejezései, mozgalmas, színes és festői nyelve klasszi
kusan követik nyomon Arany kifejezőformájának belső dinamikáját. Verselő 
készsége — keresztrímü tizenkettősökben adja vissza Arany párosrímeit — 
rímeinek, ütemeinek lüktető zenéje Arany János hivatott tolmácsának mu
tatja. Erre vall különben az Attila-problémát boncolgató és az eposznak 
a magyar irodalomban elfoglalt helyét kijelölő hosszú bevezetés a fordító 
tollából. 

A verses- fordítást Putnik Lulu, Amerikába szakadt magyar honfi
társunk készítette elő. A rövid, de kitűnő előszót Voinovich Géza írta. A 
kötet végén, majd ötven oldalon, találjuk Bérezik Árpád magyarázó jegy
zeteit. Bérezik kimerítő magyarázata az első kísérlet Buda halálának jegy
zetekkel való ellátására. Bár a szerző befolyásolva volt azáltal, hogy kül
földi, lelkileg idegen közönség számára magyarázta a megragadó hún regét, 
mégis mindenütt iparkodott bevezetni közönségét az eposz szépségeibe, s 
rámutatott Arany alkotó képzeletére nem csupán az epizódok összefüggé
sében, hanem főleg az új magyar mitológia kialakításában. Kimutatja Arany 
mitológiájának forrásait, de rámutat azokra a pontokra is, amelyek újak, 
a költő képzeletének önálló teremtményei. Mindenütt kidomborítja a hún 
nép etnikai sajátságait és, Arany hagyományához híven, a magyar néppel 
való összefüggését. A magyarázó közönsége számára igen hasznos munkát 
végzett. 

Az Ízléses kiállítású munka különben első kötete a clevelandi (Ohio) 
Franklin Benjamin Bibliofil Társulat magyar sorozatának, mely hivatva lesz 
a magyar műveltséget, a magyar szellemet, a magyar irodalom remekeit a 
tengeren túlon minél szélesebb körben elterjeszteni. 

- . TŐKÉS JÓZSEF. 

D o k t o r i é r t e k e z é s e k 1 9 3 6 - b a n . ' 
Í.Földváry Erzsébet Klára: A magyar Béranger-kultusz.Vècs, szerző 

k. 1936. 8-r. 82 1. 
Ez a dolgozat minden vonásával elárulja, hogy doktori értekezésnek 

készült. Vállalt feladatát becsületesen el is végzi. Azt a sorsot akarja 
egy nagy képben bemutatni, amely Béranger-nek a magyar irodalom életé
ben osztályrészül jutott. A föladat érdekes, mert Béranger a magyar szellem
világban aránylag nagy szerepet játszott, kivált költőink képzeletét foglal-
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koztatta, s még érdekesebbé teszi, hogy a magyarság körében még akkor is 
népszerű maradt, mikor hazájában dicsősége megfakult, s neve szinte rossz 
csengésűvé vált. A fiatal szerző meglátja ennek az ízlésellentétnek különös 
voltát s iparkodik megfejteni, ügyesen, psychologiai alapon, a magyar nép
lélek politikai és társadalmi tényezőinek segítségével. Egyáltalán igen jó 
érzékkel találja meg azokat a pontokat, amelyekből hőse sorsát szemlélnie 
kell: beszámol arról, hogyan ismerte és szerette meg a magyar íróvilág, 
mit írtak róla, mit fordítottak tőle, bogyan és milyen irányban hatott íróinkra. 
Lelkiismeretesen, nem egyszer fáradságos munkával, fölkutatott minden 
adatot, átbúvárolva hosszú évtizedek folyóirat- és ujság-irodalmát, úgyhogy 
könyve szinte teljes gyűjteményét adj.a a magyar Béranger-kultusz emlékeinek. 
(Béranger verseinek magyar fordításait kettős katalógusba is szedi, először 
a fordítók, azután a költemények betűsorában.) 

A dolgozat határozottan érték, de inkább csak az anyaga és a szerző 
józan kritikája teszi azzá. A több szempontból folytatott vizsgálat eredmé
nyeit nem tudja szerves egésszé fejleszteni, az időrend és a tárgyi érdek 
keverednek, gyakran szétszakad, ami összetartozik, és megint sorra kerül, 
amit már ismertetett, önállósul, ami valójában csak eleme egy nagyobb egy
ségnek — szóval a szerkesztő művészetig épúgy nem tud még fölemelkedni 
a szerző, mint igazibb, mélyebb eredetiségig. De ezt nincs is jogunk dok
tori értekezéstől megkövetelni. Ami a szerző erejétől telt, azt belevitte 
munkájába: ezért elismerés illeti meg. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

2. Pallos Kornél : XVIII. századvégi szerzetesíróink és a felvilágosodás. 
Budapest, szerző k., é. n. 8-r. 871. — A dolgozatban három szempont érvényesül: 
1: a XVIII. század végén működő szerzetesíróink tevékenysége a felvilágosodás 
mellett vagy ellen, 2. a vallás és állam gondolatkörébe tartozó új vagy konzer
vatív nézeteik, 3. a magyar nyelv és a magyaros öltözködés kérdésében elfoglalt 
álláspontjuk. P. K. egyénkén! — amint maga is beismeri : «lazán összefüggő 
mozaikkockákban» — tárgyalja a jézustársasági, piarista, pálos stb. atyákat. A 
tárgyalásnak ez a módja azonban lesikonba és nem értekezésbe való. A 
fától nem látjuk az erdőt — a nagy szorgalommal egybegyűjtött anyagból 
csak nem kerekedik ki egységes kép, s az adathalmazban elsikkadnak a 
a tulaj donkép eni problémák. Tanulságosabb lett volna egyetlenegy szerze
tesrendnek vagy valamelyik ma már elfeledett írónak (Nagy János, Endrődy 
János, Szekér Joakim, Alexovics Vazul, Kreskay Imre) főként kéziratban 
maradt müvei alapján a felvilágosodás körüli szerepét teljesen tisztázni. 

3. Gárdonyi Klára : Biedermeier a magyar költészetben. Budapest, 
szerző k., 1936. 8-r, 46 1, — A biedermeier a német irodalomtörténet egyik leg
újabb problémája. A XIX. század szellemi áramlatainak rendszerezésénél 
kitűnt ugyanis, hogy az eddigi csoportosítások nem elégségesek az irodalmi 
viszonyok pontos jellemzésére. Az 1815-töí 1850-ig terjedő korszaknak Van egy 
jellegzetes emberi és írói magatartása, amely már nem igazán romantikus és 
még nem egészen realista, s egyben élesen különbözik a Jungdeutschland moz
galomtól. A Deutsche Vierteljahrsschrift körül csoportosuló kutatók hívták fel 
a figyelmet ennek a stílusnak sajátos jegyeire, s ők vezették be az «irodalmi 
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biedermeier» fogalmát mint önálló ízlés- és stílustörténeti kategóriát. Min
denesetre még nagyon sok részletkérdés vár tisztázásra — figyelemreméltók 
e tekintetben azok az ellenvetések és hozzászólások, amelyek a német iro
dalomtörténet másik vezető folyóiratában, az Euphorionban, olvashatók. 

A biedermeier igazi hazája a délnémet nyelvterület, elsősorban Bécs. 
Ismerve az osztrák főváros irányító és közvetítő szerepét, a magyar iro
dalmat is megvizsgálhatjuk a biedermeier szempontjából. A kutatást azon
ban megnehezíti az a hazai viszonyokra annyira jellemző fejlődéstörténeti 
jelenség, hogy irodalmunkban a századforduló után a külföldi áramlatok 
gyors egymásutánban torlódnak s egymással és az eredeti hazai törekvé
sekkel soksEOr alig szétválasztható tömkeleggé keverednek. Ezért hoz sok
szor kétes eredményt az idegen analógiákat és jelszavakat követő kutatás; 
azonos irodalmi jelenségekből nem következtethetünk mindig azonos lelki
ségre és műveltségre. Gárdonyi Klára sem tudta egyébként komoly dolgoza
tában elkerülni a deduktiv kutatás veszedelmeit. A biedermeierhez számítja 
pl. a reformkorszak nyelvi programmját és a nőnevelést sürgető mozgalmait, 
holott nálunk mindkettő már a XVIII. században határozott írói célkitűzés 
volt (Bessenyei, Kármán). Épen így nem meggyőzőek a magyar biedermeier 
líra jellemzésére az osztrák lényegjegyek : művészet, magány, szerelem, 
boldogság, álom — ezen az alapon Csokonait (Magánossághoz) és Kisfaludy 
Sándort (Boldog szerelem) is a biedermeierhez számíthatnék. 

G. K. dolgozatának föérdeme, hogy újra felhívta a figyelmet a bieder
meierre; ezt azonban inkább irodalomszociológia! jelenségekben (olvasó- és 
színházközönség kicserélődése), elsősorban pedig műfaji divatban (almanach-
líra, életkép) kell keresnünk. 

"4. Boronkay Antal: Az osztrák és a magyar történeti ballada. Budapest, 
szerző k., 1936. 8-rf. 106 1. — A szorgalmas adatgyűjtésről tanúskodó, de kissé 
bőbeszédű dolgozat újabb adalékkal bizonyítja azt a régi igazságot, hogy a 
rendi Magyarország az osztrák irodalom határain innen esett. B. A. dolgozatában 
először részletesen ismerteti az osztrák romantikus történeti balladaköltészetet 
s különös figyelmet szentéi a magyar tárgyú költeményeknek. Majd sorra veszi 
a múlt század első felének szépirodalmi folyóirataiban és zsebkönyveiben fel
lépő kisebb tehetségű hazai, költők történeti balladáit s tartalmi és formai 
sajátságaikat egybeveti az osztrákokéval. Végső megállapítása szerint a 
«hatás olyan mérvű, hogy folyóirati történeti balladaköltészetünket egyik-
másik tekintetben az osztrák költészet folytatásának tekinthetnők.» A dol
gozat érdekességét mindenesetre jelentékenyen fokozta volna, ha B. A. 
Vörösmarty és Gzuczor költészetét is belevonja a tárgyalásba. 

SOLT ANDOR. 
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