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Gyulai P á l : Varjú István. Elbeszélés. Kiadja a Kisfaludy-Társa-
ság. Budapest, 1912. 151 1. Franklin-Társulat. 

Gyulainak ez az elbeszélése még 1854-ben jelent meg a Magyar Nép 
Könyvében, melyet Osengery Antal és Kemény Zsigmond szerkesztettek, s 
egyik legjelesebb mintája annak a tisztultabb, nemesebb érzelmű népiesség-
nek, melyet az említett vállalat a hanyag, fo rmát lan próziasság ellenében 
meghonosítani kívánt. 

Az elbeszélés meséje oly igénytelen, m i n t h a csakugyan «mesének» 
indulna ; de biztos vonású lelkirajza, előadásának szép irodaimisága, s az a 
mélyről szivárgó és mindvégig diszkréten csillámló húmor, mely Var jú Istvánt 
a vén színésznek, az első magyar komikusnak s a régi udvarház utolsó 
gazdájának lelki rokonává teszi : a klasszieitásra törekvés minden bélye-
gével ellátott, igazi művészi elbeszéléssé avatják. Varjú Is tvánnak, a he-
gyes bajuszú, rá ta r tó kecskeméti gazdának van egy Miska nevű fia, kivel 
a Szúcsék Marcsáját szeretné elvétetni, az elég jómódú s jó házból való csinos, 
kacérkás leányt . Miska azonban már választott : csak Erzsi kell neki, az 
egykor jómódú, de végkép lerongyollott, elrészegesedett Erdősinek a leánya. 
Ezen zörren össsze az apa a fiával, úgyannyira, hogy Miskának tisztulnia 
kell hazulról s el kell szakadnia Erzsitől épen akkor, mikor e szegény 
leány, apja halálával , árván marad Kecskemét városában. Miska elbújdosik 
hazulról, Nagyváradon asztalos-mesterséget tanul, hazatér — s elveszi Erzsit, 
ki időközben szolgálatba szegődött s úgy t a r tha t t a fenn magát. Nemde a 
Hamupipőkék, János Vitézek, Toldi Miklósok naiv egyszerűségű meséje 
forog eszünkben ? De Gyulai oly egyéni lelket lehel e mesébe, hogy az 
többé semmi mással össze n e m téveszthető. Mesebeli igénytelenségében 
csak az egy Erzs i marad meg, ki maga az ár ta t lan , mindenkit szolgálni 
kész, szenvedő jóság s öntudat lan szépség. De az ő alakját is kiemeli e 
különben kedves sablontól egy-egy lélektani metszet s különös helyzete, 
melybe kerülni fog : a jelenet, mikor részeg apját , ki Varjú Is tván háza 
előtt, nagy szitkozódások között összeesett volt, a csúfolódók s megbotrán-
kozók kíváncsi tömegéből kézen fogva hazavezeti, egy igen egyéni fájda-
lom sanyarú vonásával, a más hibájából sértődött szemérem^ tiszteletre 
hívó fájdalmával bélyegzi Gyulai Pálévá ezt a Hamupipőkét . Miska sem 
puszta népszerű sablon : egészséges, derék, tizenkilencéves jó fiú, s fá j ott 
hagynia az apai háza t : de íme, Nagyváradon inasnak áll be egy apró kis 
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asztaloshoz : «Mesteruram bakafánkos ember volt, mesterné asszonyom pe-
dig valóságos hárpia.» Aztán ki isten csodája ne csúfolódnék egy tizen-
kilencéves inassal, ki épen legénynek illik be. A vihogó, zöld kötényes 
kis inasok « nagyapó » -nak h í t ták Miskát, mestere vén kamasznak, mesterné 
asszonyom pedig mindig úgy szólí tot ta: «te hó r iho rgas !» . . . Amúgy csen-
desen visszatromfolt mindent, amit lehetett, de bizony keveset lehetet t . 
A mesterné mindig küldözte, reggelenkint kosarat akasztott kezébe, 
meghordozta a piacon, min t valami medvét s míg vásárolt, pletykált , 
ide-oda benézett, Miskának ott kellett strázsálnia. Úgy-e ez is kilépett a 
népmesék már-már szentimentális, bujdosó szerelmes-sablonából. Békével 
viseli a nevetséget, míg a mester holmi ezüst-kanalak lopásával meg nem 
gyanúsítja : kezeügyébe esett az enyves csésze, s úgy a fejéhez vágta, hog3' 
szeme-szája összeragadt a cseppentett kis embernek. Ezért ült is. Majd 
egy másik asztaloshoz kerül, s i t t egy Dickensi ecsettel rajzolt házaspár 
élete vonja magára figyelmünket ; az érzékeny természetű feleség, ki Kecs-
keméten urizáló deák fia részére csak örökös zsörtölődés árán tud mostani, 
második férjétől újabb és ú jabb pénzküldeményeket kicsikarni, sőt mikor 
e jó fiú hazavetődik s öngyilkossággal fenyegetőzve könyörög 100 forintért , 
végső kétségbeesésében meglopja tulajdon férjét, mely vétséget csak Miska 
gyors józan esze hoz helyre még idejében ; a férj , ki mindent ellenez, 
mindig mérgelődik, még magára is . . . de csak azért, hogy már megint 
megríkatta a feleségét. «Áldott jó teremtés volt mind a kettő, szerették, 
becsülték egymást, mégis örök perpatvarban éltek azért a fityfirity diákért, 
ki csak akkor törődött velük, ha pénzre volt szüksége.» Ez a diák, La-
dányi Feri , nevezetes ember a mi történetünkben, mer t Varjú Istvánhoz 
vezet vissza. Mert épen haza jö t t s tőle tudja meg Miska a hal lat lan ese-
tet, hogy apja, Varjú István, feleségül vette Szűcs Marcsát. 

Azon pillanat közt, melyben fiát kitagadta s e közt, melyről Ladányi, 
Feri most adott hírt , Var jú István életének egy jelentékeny szakasza ját-
szódott le a szánalom és nevetségesség határmesgyéjén. E tör ténet s hor-
dozójának mesteri következetességgel rajzolt alakja, mely a rá tar tó s önző 
-apai szeretet indulatosságátóí a csalódás koldusnyomorúságig hanyatlik 
alá : gerince s legemlékezetesebb kiválósága elbeszélésünknek. Var jú István 
hozzá volt szokva, hogy fia engedelmeskedik neki, s hogy most szembe-
száll vele, mikor dédelgetett szándékát akarná általa megvalósítani, el-
keseredett indulatra lobban s elűzi magától, annak biztos tudatában, hogy 
egy nap sem telik bele s a fiú meg fogja gondolni a dolgot, haza jön és 
eleget tesz apja kívánságának : «Elhatározta, hogy mihelyt haza kerül, 
ráncba szedi, elnyújtja, összezúzza. . . Hazajöveteléről távolról sem kétel-
kedett . . . Csak szája j á r a haszontalannak . . . Na hiszen megtaní t ja ő 
keztyűbe dudálni. Kereste fokosát, hogy mindig kezeügyében legyen». 
Másnap reggel erősen várta a fiát, hogy megbocsáthasson neki ; de bíz az 
még harmadnap sem jött . «A tanyán tekereg, — mondá magában —• hej 
de elpáholom az ilyen-olyan adta fattyat». Miska azonban nem jöt t vissza, 
s az öreg úrnak nem lett kit elpáholnia. Fenn ta r t j a még a ha rag látsza-
tát, nem vallja meg szörnyű csalódását még önmaga előtt sem, pedig már 
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lelkében a végzet csirája, egy félszeggé ferdült életút végzete, s már kezdi 
körülfogni egykor délceg alakját a szánalom húmora, melyet látszatul eről-
tetett harag s a hoppon maradt szeretet lappangó fájdalma táplál. Az az 
ötven egynehány lap, mely e lelki állapot további alakultát festi, egész 
elbeszélő irodalmunk legklasszikusabb remekei közé tartozik s azt a Gyulai 
Pált érezteti, ki oly világos szemmel s oly mély erkölcsi érzékkel látta át 
és fejtegette a nagy Kemény Zsigmond tragédia-szöveteit. Yarju Istvánon 
elúrhodik a kötelességszerűleg fenntartott harag s egy véletlen szemlélet 
villámcsapásától egyszerre makacs elhatározássá lobban. Közprédára ereszti 
fia holmiját : boldog-boldogtalan dézsmálhat belőle : «Nesze neked is . . . 
nesze neked is . . . vigyétek, nekem nincs fiam, kitagadtam». Pitvaron, 
utcán egész cigányvásár támadt a nagy osztozkodásból s fél-utca állt ki 
csodájára. «Beharangoztak már és Szűcs Marcsa még csak most kezdett 
öltözködni a cifrájából. Nyitva volt az ablak s belátszott Varjú Istvánhoz, 
hogy mosakodik, néz a tükörbe, veszi föl a viganót. Ihogó-vihogó leány 
volt s hamis kék szemei, midőn valakire igazán rápillantottak, azt látszá-
nak mondani : adjon Isten engem kendnek . . . Varjú István szeme meg-
akadt rajta s nagy búvában nagy gyönyörűséggel nézte fehér keblét, telt 
karjait és szidta fiát, hogy elég bolond volt nem venni feleségül ; de egyéb 
is főtt még az ő elméjében, csillogott szeme, melege kezdett l enn i . . . «Jó 
reggelt magának — kiáltá által — elég szép már, elég szép, menyasz-
szonynak is beillik !» Marcsa haragudna is, nem is, becsapta az ablakot s 
vihogott a bolond öregen . . . Varjú István pedig megivott egy pohár bort. 
«Eh, aki adta — mondá megpödörve bajszát — miért ne házasodhatnám 
én meg, miért ne lehetne még fiam.» Innen kezdve bizonyos fá jdalmas 
komikum mind erősebben kezdi bevonni. Meghányj a-ve ti a dolgot Szűcs 
urammal, s poharazás közben apám-uramnak, fiam-uramnak nevezgeti má r 
egymást a két igen csak egykorú ember. A kapzsi Szűcsné viszi dűlőre a 
dolgot. Varjú István végrendeletet tesz, kitagadja fiát, mindenét Marcsára 
hagyja, nagy lakodalmat csap s megüti a guta. Épen a nyelvét érte, csak 
dadogni tud s innen kezdve élete napról-napra való megalázott nyo-
morult tengődéssé válik a halálát váró, fosztogató sógorság s felesége 
szeretője : Ladányi Fer i rabló környezetében. Csak Erzsi, fia szegény vá-
lasztottja, a Hamupipőke ápolja igaz szeretettel, kinek atyját kíméletlen 
pörlekedéssel ő forgatta ki vagyonából s kit fiához annak idején méltatlan-
nak tartott : «Oh, ha itt volna Miska, mint megvédene bennünket !» — 
sóhajtot t Erzsi egy durva bántalom után, mely gazdáját Ladányi részéről 
érte — « s mióta háznál van, most említé először gazdája előtt a kitaga-
dott fiú nevét. Varjú István összeborzadt, eleresztette Erzsit s visszahanyat-
lott ágyára. Most volt egész életén keresztül a legboldogtalanabb». 

Úgy érezzük, hogy e ponton betelt Varjú István végzete s minden 
további bonyolítás már céltalan. Varjú Istvánnal azonban még súlyos vét-
séget követtet el az elbeszélés : felgyújtat ja vele Szücsék házát, hogy a 
végrendelete is odaégjen. Úgy is lesz s nem tudódik ki, hogy ő volt a 
gyújtogató. Varjú Is tván végzetes lelki fejlődésében fölösleges, mert már 
a teljes bűnhődés után következik, s igazság szerint újabb bonyadalmakat 
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volna hivatva kelteni a félkegyelmű szerencsétlennek e cselekedete. Való-
jában pedig al ighanem épen csak azzal a rendeltetéssel eszelte ki az el-
beszélő, hogy a végrendelet megsemmsítésével elhárítson minden további 
akadályt Miska és Erzsi teljes boldogsága elől, s elkerülje a pörlekedések, 
civódások ismertetésének szükségét, melyek Miska s a Szücs-familia közt 
a végrendelet miat t okvetlenül megindultak volna. Elejét akarja venni a 
bonyadalmaknak, mert egyetlen igaz feladatát — a lelki rajzot — már 
elintézte : de ezt olyan invencióval próbálja elérni, amely maga is foly-
tatást kivánna, mer t így amint van, árnyékot vet Miska és Erzsi leendő 
boldogságára, melyhez, bár tudtukon kívül, csak ilyen bosszúlatlan maradt , 
lappangó bűncselekmény ju t t a t t a el őket. Szintúgy céltalan bonyolítás 
épen a kibonyolódás idején Ladányi kísérlete, ki, hogy Marosát s vele az 
öreg gutaütöt tnek vagyonát magáévá tehesse, orvul akarja meggyilkolni 
Varjú Is tvánt . 

Alighanem most említett fogyatkozásai mia t t nem vette fel a Váz-
latok és Képek közé ez elbeszélését Gyulai. A Kisfaludy-Társaság mind-
amellett nagyon jól tette, hogy újból kiadta s újból beiktatta Gyulai iro-
dalmi hagyatékába e mesteri lélektanulmányt, mely az idealizáló és drasz-
tikus népiesség hazug végleteit egyaránt el tud ja kerülni s mely ízlés, 
műgond és elmélyedő emberszeretet tekintetében méltó társa a nagy kri-
tikus legjobb jellemrajzainak. 

rg. 

Pol lák Miksa: Tompa Mihály é s a biblia. Budapest, 1912. 
194 1. Franklin-nyomda. Ára 3 Ii. (Az Izr . Magyar Irodalmi Társaság 
kiadványai. XXXVII. köt.) 

Tompa Mihály és a biblia : ily különleges, egyoldalú szempont-
ból tárgyalása Tompa költészetének egy ma jdnem 200 oldalas könyv-
ben — szinte jogos gyanút kelthet az emberben. Az író szerelmes a 
tárgyába és rabja lesz ; teljességre törekszik és túlságba esik ; gon-
dosan vizsgál mindent, hogy ki ne hagyjon semmit s öntudat lan el-
elfogultságra ajzott figyelemmel látni vél ott is, ahol semmi sincs. Gon-
dolkodásunk ruházatának, nyelvbeli kifejezéseinknek majdnem olyan közös 
és közkeletű tára a biblia, min t maga a természet. Tavasz helyett ezt 
mondhatom : kikelet, anélkül, hogy kikelésre, a r ra kellene gondolnom, hogy 
téli szállásából a jószág kikel a szabadba ; mindenki, a költő is beszélhet 
Mózes vesszejéről, Lóth asszonyáról, Jób szenvedéseiről stb., meg a Gol-
gotáról, anélkül, hogy a bibliával szorosabb ismeretséget ta r tana . Mindez 
nem a lélek külön átéléséből születő formája a gondolatnak, hanem csak 
patron. Hiszen igaz, a biblia hatása ez is, de most nyilván nem erről a 
hatásról lesz szó. Tagadhatat lan továbbá, hogy a filológiai kr i t ika gyakran 
nagyon is belemelegszik a pepecselésbe : nagyon pontos akar lenni s emiatt 
lehetetlenségekbe vész. Két nyelvtudósunk nemrégen azon kapott össze, 
hogy Petőfi e sorában : «Még ifjú szivemben a lángsugarú nyár» az i f j ú 
szó melléknévi jelző-e, vagy állítmányi kiegészítő. Ezen bizony el lehet 
disputálni ítéletnapig, s nem lehetetlen, hogy ha föltámasztanák, maga 
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Petőfi sem tudna dönteni a kérdésben. A költői ihlet meg a művészi tuda-
tosság elég gyakran független egymástól. Az előttünk levő könyv szerző-
jének Arany János és a Biblia c. könyvéről szóló bírálatában Biedl Fr i -
gyes is azt kifogásolta már, hogy a felsorolt példák nem mindegyike bizo-
ny í tha t j a helytállóan a biblia ha tásá t Arany Jánosra . 

I ly gondolatokkal fogtam a könyv olvasásához. Olvasván pedig a 
könyvet, szívesen vallom be, hogy elfogult gyanakodásom teljesen elosz-
lott . A tudós szerző maga mondja, hogy iparkodott elejét venni a Biedl 
Fr igyes emelte kifogásnak s Tompa költészetének vizsgálatában csak azt 
vette figyelembe, ami minden kétséget kizáróan bibliai hatásra vall, mel-
lőzve a közkeletű bibliai szólásokat, közmondásokat, szálló igéket. Viszont 
igaza van a szerzőnek, mikor azt mondja , hogy az ilyen hatás megállapí-
tása sok esetben csak szubjektív meggyőződésre támaszkodhatik. Szerzőnk 
például meg van győződve, hogy Tompa e sorában : «Ki csak gonoszt 
gondolt szívében» — a szivében gondolt kifejezés a biblia hatására vall, 
az azt gondolja az ö szivében, elvégezém az én szívemben, vagyis a szívvel 
gondolkodás bibliai dolog. Ezt a meggyőződését azonban nem tukmál ja 
senkire. S az ilyen példa valóban n e m is jelentős. 

Szerzőnk nagy tárgyismerettel s általában kicsinyeskedés nélkül azt 
tárgyal ja e könyvben, hogy a bibliával való örökös foglalkozás mennyire 
látszik meg Tompa költészetén s a könyv 29. lapján helyesen ki tűzöt t 
céljának teljes odaadással igyekszik megfelelni. Kimuta t j a a Zsoltár, Jób 
s a Prédikátor hatását Tompa költészetére ; a költő moralizáló ha j lamát 
pap i hivatásából és népies hajlamából magyarázza ; sorra veszi a bibliai 
allegóriákat s a költő egyéb műveiben meglevő bibliai vonatkozásokat, 
képeket, hasonlatokat ; fejtegeti a biblia hatását Tompa nyelvére s felöleli 
a rabbinikus irodalom hatását is. A m u n k a utolsó fejezete a költő és a p a p 
kölcsönös egymásra hatásáról szól. Ez a könyv tar ta lma. 

A szerző, ismétlem, erőszakoskodástól menten s nagy tárgyismerettel 
fej tegeti tételét. Előadása a tárgy természeténél fogva ha fárasztó is ho-
lyenkint, általában könnyen folyó, élvezetes ; szabatosság dolgában is csak 
i t t -ot t bicsaklik meg. Eddig is tudtuk, hogy Tompa költészetén meglehe-
tősen megérzik a papi ha tás ; e könyv nyomán világosabban látjuk, hogy 
Tompa par excellence bibliás költő ; a biblia lelkétől át i tatot t lélek. Ennek 
megismertetése, helyesebben : ez i smeretünk világosabbá tétele a könyv-
haszna és érdeme. 

SAJÓ SÁNDOR. 

M a g y a r S h a k e s p e a r e - T á r . Kiadja a Kisfaludy-Társaság Shake-
speare-bizottsága. Szerkeszti Ferenczi Zoltán. V. kötet. Budapest, 1912. 
320 L Ára 6 K. 

A Magyar Shakespeare-Tár ötödik évfolyama ú j szerkesztővel, ú j 
alakban indult meg. Bayer József leköszöntével a szerkesztést Ferenczi 
Zoltán vette át, kit nemcsak az ú j p rak t ikus és tetszetős alakért (folyó-
irat helyet t évkönyv), h a n e m a gazdag és változatos tar ta lom egybeállí-
tásáér t is külön elismerés illet meg. Még a magyar vonatkozású cikkek 
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is, annyi idevágó munka után, még mindig ú j és ér tékes eredményeket 
hoznak napvilágra. E téren is, úgy látszik, a Shakespeare-problémák — 
mint Berzeviezy Albert kifejti — kimeríthetetlenek. Folyóiratunk speciá-
lis i ránya, sajnos, nem engedi meg, hogy behatóbban foglalkozzunk az 
összes tanulmányokkal, melyeket Berzeviezy Albert Shakespeare-problémik 
c. elmefuttatása vezet be. Csak futólagosan, inkább c ímük szerint ismer-
tet jük őket. Bodrogi Lajos hosszabb tanulmányában tizenkét ál-shake-
speare-i drámát muta t be. Yolland B. Ar thur Shakespeare-koráról érteke-
zik s főképen a Grammar Schoolnak hatását vázolja a költő fejlődésében. 
Alexander Bernát néhány «odavetett», de termékeny megjegyzést fűz a 
drámai műforma fejlődéséhez Shakespeare szempontjából. Salgó Jakab a 
költő lelki betegeiről szól, Hegedűs Is tván pedig két szonettnek görög 
forrását muta t j a ki. Figyelemreméltó még Kropf Lajosnak néhány ismer-
tetése és magyarázó megjegyzése. Külön dicséretet érdemel azonban Rózsa 
Dezső, ki Marloweról szóló beható tanulmányan kívül (Shakespeare elő-
zői. I.) nagy gonddal ismerteti az újabb angol Shakespeare-irodalmat. Csak 
az volna kívánatos, az évkönyv céljainak megfelelően, hogy a Shakespeare-
irodalom évenkénti ismertetésében az évkönyv Irodalom rovata bizonyos 
teljességre törekedjék (a külföldi Shakespeare-évkönyvek szemléjét is bele-
vonva) s így az érdeklődő közönséget évről-évre a Shakespeare-kutatások 
logújabb állásáról tájékoztassa akár rendszeres összefoglalásban, akár 
8zemleszerűen. Valamint szükség volna egy indexre is. 

Bennünket azonban közelebbről az évkönyv magya r vonatkozású cik-
kei érdekelnek. Elsősorban Beöthy Zsolt rövid összefoglaló tanulmányáról 
kell szólnunk, mely nagy vonásokban vázolja Shakespeare hatásának jelen-
tőségét a magyar dráma fejlődésének egyes mozzanataira. Míg a X V I I I . 
század végén Shakespeare neve csak elvont ideálként lebeg újító í róink 
előtt, addig a XIX. század folyamán egy állandó termékenyítő hatásnak 
vagyunk tanúi, mely három fő mozzanatra oszlik. Katona és Kisfaludy 
Károly drámáiban Shakespeare történeti színmüveivel ha t s ezek ember-
és korjellemző erőjével emeli drámai költészetünket először költői magas-
latra. A romantikus dráma virágzása korában, különösen Vörösmarty köl-
tészetében, mesedrámáinak szeszélyes és szabadon csapongó képzelete az, 
amelynek egy Csongor és Tünde köszönheti költői erejét . Végül a hatva-
nas évek új romant ikus iskolájában (Rákosi, Dóczy) Skakespeare vígjátékai 
mentik meg a magyar drámát a fenyegető ellaposodástól, úgy gazdag köl-
tői invenciójukkal, min t színekben dúskáló nyelvükkel. 

Radó Antal néhány megjegyzést fűz Shakespeare fordításainak most 
készülő revíziójához, melynek javában folyó munká já ró l különben az 
évkönyv végén közölt jegyzőkönyvi kivonatok is felvilágosítást nyúj ta -
nak. Igen helyesen hangsúlyozza, hogy a tárgyi hűség mellett a revi-
zoroknak a nyelvre, stílusra, verselésre is nagy gondot kell fordítaniok, 
hiszen e fordítások nagyrésze, bár a hatvanas és hetvenes években ké-
szült, irodalmi nyelvünk állandó fejlődése következtében annyira elavult, 
hogy sok esetben az átdolgozás helyet t egészen ú j fordításra van szük-
ség. (Egy esetben a bizottság kénytelen volt ezt az utat választani, 
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A velencei kalmárnak Ács-féle fordítását elejtette s Radó ú j fordítását 
fogadta el.) 

Ferenczi Zoltán az első, eddig ismeretlen Shakespeare-fordítás töredé-
keit közli, melyek Bayer József figyelmét is elkerülték. Aranka György 
1785 augusztusában adta ezt a «kis mustrát« prózában a II. Richárdból 
Wieland átdolgozása után. A töredék a dráma néhány érdekesebb jelenetét 
tartalmazza. 

Fest Sándor Shakespeare tanítványának, Philip Massingernek The 
Picture c. d rámája magyar vonatkozásait tárgyal ja . — Meg kell még em-
lítenünk Janovics Jenő összeállítását a kolozsvári Nemzeti Színház Shakes-
peare-előadásairól (1867—1900) ós Hellebrant Árpád bibliográfiai összeállí-
tását az 1911. év magyar Shakespeare-irodalmáról. 

K I R Á L Y GYÖRGY. 

Évkönyv. Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. Szer-
keszti Bánóczi József. Budapest , 1913. 442 1. Franklin-nyomda. 

ízléssel kiállított és gondosan szerkesztett mű az Izr. M. Ir . Tár-
sulat ezidei évkönyve is. Közleményei mind kapcsolatban vannak a zsidó 
vallásos szellemmel. Négy közleménye az irodalomtörténetlrót is érdekli. 

Heller Bernát: Eötvös József báró c. cikkében Eötvöst «a zsidóság 
szögletéből» szemléli. Eötvös min t író, bár az elnyomottak szószólója, a 
jobbágyok védője, a zsidó alakokat kedvezőtlenül, néha visszataszítónak 
tünteti fel. Legkidolgozottabb és figyelemre legméltóbb zsidó jellemeit a 
Falu Jegyzője adja. A zsidó-emancipáció gondolata politikai pá lyá ja kezdete 
óta foglalkoztatta. Heller részletesen méltatja ezirányban kifejtett irodalmi 
és politikai munkásságát . Szerinte Eötvös vallásosságának legéltetőbb táp-
lálékát a szentírásból vette. Bár h i thű katholikus volt, a reformáció iránt 
a legméltánylóbb elismeréssel viseltetett. A felekezetieskedés ellen nemcsak 
elmélkedő írásaiban, hanem regényeiben is küzd. Hitének három alapeleme 
van : Isten, gondviselés, halhatat lanság. «Eötvös pozitív vallásos eszméi 
közül alig akad olyan, mely a zsidósággal ellenkeznék s akad számos, 
melynek forrása a zsidóság.» Heller cikke beható tanulmányon alapul, 
nem ment némi túlzástól sem, de Eötvös i rán t i tisztelete és szeretete át-
ha t ja minden sorát . 

Radó István : Zsidó vonatkozások Mikszáth műveiben. Célja vizsgálni, 
hogy Mikszáth hogyan és m i t írt munkáiban a magyar zsidókról '? 
Hogy milyen képet adott a zsidóságról ? Mielőtt tulajdonképeni tárgyára 
rátérne, rövid és nem minden felületesség h í jával bíró áttekintést ad arról, 
hogy Mikszáth előtt mely íróknál, hogyan szerepel a zsidó ? Hosszú fej-
lődést rajzol e körülbelül négy oldalnyi át tekintésben le egészen «a zsidók 
Mikszáthjáig, Ágaiig és a zsidók Arany Jánosáig : Kiss Józsefig, kiknél a 
zsidó már n e m epizodikus alak, hanem ők ál lanak a cselekmények köz-
pontjában, ők a főhősök.» — Mikszáth kimondottan a gentry í rója . Ez 
az elem a zsidókat mint szükséges rosszat t ek in t i s ennek megfelelően 
Mikszáth a zsidót bizonyos fölényes humorra l kezeli. Eleinte rokon-
szenvvel ír a zsidókról. Legelső, nyomtatásban megjelent elbeszélése is 
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zsidó alakról szól s a történet középpontja egy zsidó leány. «A bátyus 
zsidó leánya» ez az elbeszélés, mely 1872-ben jelent meg a Fővárosi La-
pokban. Ebben a novellában még teljesen elfogulatlan és éppen olyan 
szeretettel ír zsidó alakjairól, min t a fajtájabeli gentryről ; az egész elbe-
szélés apologiája a zsidónak. Későbbi hosszabb novelláiban a politikában 
uralkodó formai zsidó barátsága tényleges antiszemitizmus perspektíváját 
tár ja elénk. Általában Mikszáthot a zsidók a gentry és a paraszt mellett 
csak mellékesen érdekelték. «Akármilyen ferdén mu ta tó szemüveggel né-
zett is bennünket — fejezi be Eadó — rosszakarat sohasem volt benne, 
annál több szimpátia és ha tolla csipkedő és gúnyos volt is, nevetségessé 
sohasem tet te a zsidókat.» 

Mezey Sándor: Ágai Adolfról. Hangulatos, szépstílű, helyenként kissé 
dagályossá váló felolvasásában Ágai méltatásában szinte komikus túlzásokra 
ragadtat ja magát , mikor így í r : «a magyar társadalom összes fonákságát 
és valamennyi típusát ő lát ta meg legelőször, ő foglalta össze, ő fény-
képezte le, és ő örökítette meg, mert előtte fölényesebb és európaibb szem-
mel néző szemlélője a magyar társadalomnak alig volt». Mezey Ágait a ma-
gyar társadalom legkitűnőbb nevelői közé sorozza. Hiszi, hogy nála különb, 
erőteljesebb és művészibb szatírákat magyarul sohasem írtak. Ez éppen olyan 
túlzás, min t az, hogy «Ágai lopta be a magyar irodalom műfajai közé a 
tárcát is, melynek megszületése az ő nevéhez, az ő szatirikus természeté-
hez fűződik. H a politikai és társadalmi szatírái elválaszthatatlanná teszik 
nevét a magyar társadalom alakító munkájától : úgy a magyar tárca meg-
teremtésével irodalmi jelentőségét egyszersmindenkorra megalapította. 
A mi i rodalmunk Pákh Albert és Vadnay Károly korában szegény volt 
szellemben s ezek a levendulaszagú, fehér főkötős irodalmi csemeték ijed-
ten lázadtak föl, mikor a francia ölben termett, graciózus suhogású és 
és elegáns szabású Porzó-tárcák Dévénynél átlépték a határt.» Mese az is, 
hogy Ágai tárcáival jött volna be honfoglalásra hozzánk a modern nyu-
gatiság, az elmésség, a finomság, a lélekelemzés. Óriási túlzás, mikor ilye-
neket á l l í t : «Ma a magyar tárcairodalom Európa legelső tárcairodalma. 
Nálunk Jókai t és Mikszáthot ez tette népszerűvé ; a külföldön a magyar 
prózát ez tet te világpolgárrá. Ágai egyengette a magyar tárca világhódító 
útjait.» Nem egészen szerencsés önérzettel állapítja meg, hogy valamint ma 
is zsidó írók gyújtogatják a modern magyar irodalom villamos szikráit : 
évtizedekkel ezelőtt is zsidó író tár t kaput nyugat felől a modern áramla-
toknak. Ágai művészetét befejezett tökéletességű művekben igen gazdagnak 
s Mikszáthéval vetekedőnek mondja. 

Harmos Sándor: A szombatos imakönyv névtelen irója c., kissé bőbeszédű 
és ismétlésekbe bocsátkozó cikkében Kohn Sámuel eddigi állításával szem-
ben azt vitatja, hogy a héberből fordított szombatos imakönyv 1630 előtt 
készült. A szerző azonban szerinte is Péchi Simon. 

Á G N E R L A J O S . 


