
IRODALOM. 

Zolna i B é l a : Mikes T ö r ö k o r s z á g i L e v e l e i n e k K e l e t k e z é s é -
hez . Budapest, 1Ö15. 8-r. 34 1. (Különlenyomat az Egyetemes Philologiai 
Közlöny XXXIX. évfolyamából.) 

Nincs az irodalomtörténetnek olyan gonddal és alapossággal meg-
mlvelt fejezete, melyen a szorgos kutatás, a meglevő adatok szigorú meg-
rostálása újabb eredménnyel ne kecsegtetne. Hiszen ha a kutatás csak a 
meglevő eredmények megerősítésére szolgál is, vagy ha az adatok reví-
ziója csak egy-két téves nézet helyreigazítására vezet, akkor sem veszett 
kárba a fáradság. De íme, igen gyakran azt látjuk, hogy épen ott, ahol 
már-már végleges ítélettel zártuk le munkánkat, a semmitől vissza nem 
riadó utánjárás nemcsak új, hanem váratlan és meglepő eredményre is 
juthat. Ilyen elcsépelt témának látszott Mikes leveleskönyvének tárgy-
történeti tanulmányozása. Azt hittük, hogy itt legföljebb néhány többé-
kevésbbé érdekes, kiegészítő adalékra vezethet a további forráskimutatás. 
S íme, Zolnai Béla adatai nemcsak hogy a levélformára nyújtanak ú j és 
értékes felvilágosítást, hanem Mikes írói egyéniségére, fölfogására és mun-
kásságára vonatkozó ismereteinket is fontos vonásokkal egészítik ki. 

A tanulmány két részre oszlik, az elsőben a levélformát, a másodikban 
a tárgyi forrásokat vizsgálja. Mindkettő e sorok írójának kutatásaihoz 
csatlakozik szorosabban. 

Ami Mikes levélformáját illeti, legyen szabad e folyóiratban megjelent 
cikkemre hivatkoznom (1913. évf. 268. 1.), melyben arra igyekeztem rá-
mutatni, hogy Mikes nem állott Mme de Sévigné leveleskönyvének hatása 
alatt, mint azt régebben általában hitték, hanem hogy munkája a kora-
beli, francia úti, történeti (naplószerű) és anekdotikus, fiktív levéliroda-
lomhoz kapcsolódik. Zolnai ugyan nem akarja elejteni a Mme de Sévigné 
hatásának lehetőségét, bár erre nézve ő sem tud semmi bizonyítékot föl-
hozni,1 de nem ez a fontos. Magam, a sok novella, anekdota, példa, levél-

1 Erre vonatkozóan csak azt jegyzem meg, előbbi érveim kiegészíté-
séül, hogy a Sévigné-féle levelek kéziratos alakjukban csak igen zárt és 
magas irodalmi körökben voltak ismeretesek, melyekbe Mikes nem jutha-
tott ; nyomtatott alakjukban (véglegesen csak 1734-ben, mikor Mikes már 
Törökországban volt) nem igen terjedtek el és az irodalmi köztudatba 
tulajdonképen csak a század végén kerültek. Hirtelenében csak Faguet 
szavait idézem : «Les lettres ne furent publiées à peu près intégralement 
qu'en 1734 et ne commencèrent à être beaucoup lues et proclamées chef-
d'oeuvre que vers Í770.» (Petite Histoire de la Littérature Française, 
[1913.] 183. 1.) 
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ben való alkalmazását Mikes eredeti ötletének tartottam, bár fölvetettem 
azt a lehetőséget, hogy ismerhette azokat a novellisztikus leveleket, me-
lyek a XVIII. század elején már kezdtek divatba jönni. E tekintetben 
Zolnai számos, döntő adatot hoz föl ; kivált olyan levélgyűjteményeket 
kutat föl nagy számmal, melyekben a keleti tárgyak, az exotikumok ked-
velése jellemző s amelyek még a század elején elérik a Lettres Persanes 
magaslatát. Ősük a Giovanni Paolo Marana-féle Espion turc (1684). 
E gyűjtemény tartalma ép olyan változatos és sokoldalú, mint Mikesé, s 
a külső levélformában is sok hasonlatosságot mutat vele. Ha nem is 
bizonyos, hogy Mikes épen ezt ismerte, mindenesetre kétségtelen, hogy 
nem egy példányát forgatta az e tárgykörű irodalomnak. Az ilyen isme-
retterjesztő, mulattató, fiktív levelek tárgyára, formájára és stílusára mély 
hatással voltak, amint Zolnai meggyőzően bizonyítja. A legjellemzőbb kö-
zülök mindenesetre a d'Argens-féle Lettres Juives (1737), melynek mora-
lizáló hangja és iránya is megfelel Mikes fölfogásának. 

Legmeglepőbb azonban Montesquieu híres Lettres Persanes-jai hatá-
sának a fölvétele. Mikes és Montesquieu ! Első pillanatra valószínűtlennek 
látszik a föltevés. Hiszen Mikesnél nyomát sem látjuk annak a mély 
filozofikus gondolkozásnak, annak a hatalmas társadalmi szatírának, mely 
•e művet halhatatlanná tette. De Zolnai igen helyesen és meggyőzően 
mutat rá, hogy van a Lettres Persanes-neí egy kevésbbé jelentős mellék-
áramlata is s ez az exotikumok kedvelése, apró, jellemző, mulattató és 
tanulságos történetkék, kuriózumok, históriák kedvtelése, kapcsolatban 
egy köznapibb, kevésbbé emelkedett elmélkedő iránnyal. Ez az, ami Mikes 
figyelmét elsősorban megragadta, ami képzeletét lekötötte, Ha Montesquieu 
szelleméhez nem is tudott felemelkedni, ha munkájának lényegét nem is 
bírta megérteni, de annál inkább tndta felhasználni külsőségeit és érté-
kesíteni a maga kedves szubjektivitásával, egész más irányban, alacsonyabb 
szellemi körben ugyan, de nem kisebb vonzóerővel. 

Egyáltalában az exotikumok hatásának kiemelését Mikesnél és ezek 
világirodalmi kapcsolatának fölkeresését igen értékes eredménynek kell 
betudnunk. 

A második nem kevésbbé értékes részben a tárgyi forrásokkal foglal-
kozik Zolnai. Ezek közül a legnevezetesebb a Spectator, Addison híres 
folyóirata, melynek francia fordítása már 1714-ben kezdődött meg. Válto-
zatos, novellisztikus és elmélkedő tartalmából nem egy történotkéjét merí-
tette Mikes, így a Vadon tündérét (199. levél, Inkte és Yariko elterjedt 
históriáját), a póruljárt szántóvető történetét (85. 1.), a dervis példáját 
(204. lev.) és több mást. De nagy hatással volt rá még az elmélkedő irány-
zat is. (A XVIII. sz. több francia eszméje fölbukkan a Levelekben.) 

Mikes moralizáló és elmélkedő hajlandóságát s a vele kapcsolatos 
példák, tanulságos történetek, anekdoták kedvelését —- igen helyes és 
érdekes megvilágításba helyezi Zolnai tanulmánya. E tekintetben valóban 
még nem ismertük kellőképen Mikes főforrását. 

Fontos még annak a forrásnak megállapítása, amely Mikest állandóan 
elláthatta francia könyvekkel : ez Bonneval, a török szolgálatban állott 
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kalandor, aki Montesquieuvel is levelezett s jól ismerte a francia irodal-
mat ; Mikes is gyakran említi. 

A mindenképen értékes tanulmányt egy széles látókörű, számos ki-
egészítő adattal gazdag forrástanulmányi függelék zárja be. 

KIRÁLY GYÖRGY. 

F r i e d r e i c h I s t v á n : Gróf S z é c h e n y i I s tván é l e t e . A M. T. 
Akadémia által jutalmazott mű. Második kötet, 1840—1800. Budapest, 1915,. 
a Szent István-Társulat kiadása. N 8°, V I I+ 2 8 2 1. Ára 10 kor. 

Ezt a II. kötetet senki sem teheti le azzal a megnyugvással, amellyel 
az I. kötetről azt írtam (Irodtört. 1915. évf.), hogy «közelebb juttatja az 
olvasóhoz Széchenyit». Aki maga Széchenyit alaposan ismeri, abban cso-
dálkozás támad amiatt, hogy e férfiúnak olyan ismerője, amilyen a szerző-
volt, miként érhette meg e sokféle kétséget hagyó, sőt ébresztő életrajzzal ? 
Aki meg innen ismeri meg teljességében Széchenyi pályáját, abban az 
olvasóban minden fejezettel nő e pálya értéke és az ember benső nagysága 
felől az a kétség, amelynek főként a Kossuth-kultusz virágzása idejéből 
sok jelét ismerjük. Sem magának Sz. pályájának a rajza, sem az ember 
jellemzése nem sikerült olyan módon, aminőnek várására a szerző múltja 
és e munka I. kötete is feljogosított. Az I. kötetet általános szempontból, 
mint a nagy közönség olvasmányát nézve örömmel gondolhattunk arra, 
hogy ha már Széchenyivel magával nem foglalkozunk, ez a róla szóló 
életrajz legalább megközelítően olyan serkentő hatású lehet, amilyet az 
eredeti művek tettek volt a maguk idejében. Ezt a reménységünket a 
II. kötet lerontja, sőt aggodalommá változtatja, mert hiányzik belőle a 
kielégítő lélektani fejtegetés és a szigorú pártatlanság ; akik különben nem 
ismerik, innen sem igazán meg nem ismerik Széchenyit, sem hívévé nem 
szegődnek. 

Széchenyi személyét tekintve ebben az időben (1840 után) főként lelki 
állapotának az alakulása érdekes. Azt várnók, hogy finom elemzéssel elénk 
állítja a szerző Sz. közéleti tevékenységének, tapasztalatainak benső életére 
tett hatását és rendkívül érzékeny lelkületének e hatásokra való feleletét, 
vagyis tettekben nyilatkozását. Ez lenne igazán az élet rajza s épen Sz. 
lelki élete olyan, hogy amiatt lehetetlenség a vele foglalkozónak elhárítania 
magától a mélyebb, lélektani elemzés kötelességét. A szerző talán töre-
kedett is ilyesmire, de valami ingadozó módon. Nagyon is ridegen törté-
netíró, azaz tények leírója akart maradni ; minthogy pedig ez mégsem 
lehet, kivált ebben a tárgyban, ebből bizonyos felületesség származott s így 
állott elő az a helyzet, hogy egyik-másik helyen még Sz. jellemének a ne-
mességére is némi homály vonul. 

Különösen azokon a lapokon vehetjük ezt észre, ahol Széchenyi és 
Kossuth ellentéteiről van szó. Az országos történelem szempontjából épen 
ez a legfőbb részlete a tárgyalt korszakban Sz. életének ; a szerző ereje 
itt tűnhetik ki igazán : tud-e valóban elfogulatlanul itélő, pártatlan törté-
netíró lenni. Nem elsőül mondom ki azt a véleményt, hogy Friedreich 
müvének ez a része nem sikerült. Épen itt, ahol nem eszmények, hanem 
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kétségtelenül jellemek ütköztek össze ; ahol nem a céltudatosságban, hanem 
az előrelátás és rendszeresség mértékében volt a két ember között szembe-
tűnő különbség : ezen a ponton Friedreich műve megengedi, hogy felébred-
jen a kételkedés Sz. önzetlenségében s nemcsak megengedi, de ki is fejezi 
azt a véleményt, hogy Sz. politikája helytelen volt, ezt azonban saját ter-
vébe szerelmesen nem akarta átlátni. S itt nem az a baj, hogy így Szé-
chenyiről kedvezőtlen igazság derül ki, hanem hogy nem tudja ezt igaz-
ságnak kimutatni, sőt ami Sz. önzetlenségét illeti, maga is épen ellen-
kezően, a legteljesebb jó véleménnyel van erről! Jóformán érthetetlen, 
hogy határozott pártossággal szól Sz. és K. viszonyáról, még pedig — 
Kossuthnak adva igazat. A könyvnek ez a hangulata azt mutatja, hogy a 
szerző ezzel a művével még nem volt egészen készen : ezt a véleményt — 
ha ideje marad — bizonyára újra megfontolta s alaposan indokolta volna. 

Ezt a bevégzetlensóget több vonás mutatja. így pl. az az ellenmondás, 
hogy Friedreich István a meggyőződés embere volt s a gondolatok értékét 
nem a közvélemény tapsain mérte, itt mégis mintha Széchenyi és Kossuth 
között igazságot téve azt venné mértéknek, hogy melyiket követte a nem-
zet ? ! Mintha a nagy politikus kötelessége az volna, hogy a közvéleményt 
eltalálja, nem pedig hogy vezesse! Sz. értékének megítélésében nem lehet 
irányadó a siker. — Egészen tévesnek tartom a Kossuth érzelmi politi-
kájáról mondottakat, azaz annak tagadását, hogy K. érzelmi politikát kö-
vetett volna. E tagadó véleményt maga a könyv cáfolja mog számos helyen 
(35., 36., 59., 63., 164., 199. stb.). A végső átnézés ezt is kiegyenlítette volna. 

Azonban a könyv történeti Ítéleteit nem e folyóiratnak kell bírálnia 
s így nem szólok arról, vájjon mily mértékben volt igaza Széchenyinek 
Kossuthra vonatkozó jóslásában, sem arról, mi része volt Kossuthnak 
abban, hogy Széchenyit kortársai is, a későbbi függetlenségi pártiak is 
épen önzetlen hazafiság dolgában ferdén Ítélték meg. E kérdésekben és 
némely hasonlóban bizonyára kimutatják mások a szerzőétől különböző 
felfogások igazságát s talán lesz olyan írónk is, aki közéleti, pártpolitikai 
harcainkat egyszer történeti fejlődésökben mutatja be. Az a mű az 1840-es 
évek harcainak a hatását nagyon messzenyúlónak fogja megismertetni ! 

Nagyon sajnálatos, hogy e kötet nem tud Széchenyiről világos és tár-
gyias képet adni s így az egész műnek az általános szempontból múltkor 
hangoztatott jelentőségét csökkenti. Egyébként pedig nagyon is megerősíti 
azt a véleményt, hogy e munkát Sz. teljes és végleges életrajzának nem te-
kinthetjük. Ebben a kötetben sem használt fel F. egyebet, mint ami nyom-
tatásban előtte volt. I t t sem gondolt arra, hogy Sz. alakjának történeti 
jelentőségét csak akkor látjuk teljes mivoltában, ha az irodalomtörténeti 
szempontot is alkalmazzuk. Műveinek bő s néhány vitairatnak rövidesebb 
kivonatán kívül mást nem találunk; nem látjuk eszméinek a fejlődését, szép-
irodalmi visszhangját ; nincs szó ezek későbbi hatásáról, valamint irodalmi 
előzményeiről, a másunnan vett hatásokról sem. És nem találunk tudomány-
történeti szempontot sem, holott politikai, közgazdasági tudományos iro-
dalmunkat e tekintetben tanulságosan lehetett volna megvizsgálnia. Szé-
chenyi alakjának a nemzet életében való egyetemes jolentőségét nem lehet 

Irodalomtörténet. 
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kimutatni anélkül, hogy ezeket s ezeken kívúl a gondolatainak filozófiai, 
pedagógiai értékesítésére való régi és újabb törekvéseket is számba ne 
vegyük. Termékenyítő hatása és máig ki nem aknázott eszme-gazdagsága 
ekkor derülne ki igazán és igy nyitna az életrajz új utakat is a hatásnak. 
Ezen a hiányon kívül érezhető az is, hogy a munka végén csak mintegy 
sebtiben írt befejezés van, elmarad az összefoglaló jellemzés, e bonyolult 
életen való áttekintés. Pedig ez igen szükséges volna. 

Ez a két kötet tisztán bizonyitja, hogy Széchenyi életrajzát megírnia 
ma nem lehet egy embernek. Cselekvésének annyi iránya, gondolatvilágá-
nak oly sok szála van és hatása annyifelé ágazott, hogy mindezt egy em-
ber ki nem fejtheti mindaddig, amíg egyrészt kiadatlan anyagban kutatni 
is szükséges, másrészt pedig szakszerű tanulmányok nem tisztázzák a 
részleteket. Nem elég a korszak ismerete, pszichológusnak is kell lennie 
a feldolgozónak; nem elég a politikai történet, mert Széchenyit a leg-
tágabban értett művelődéstörténeti tekintet nélkül nem lehet kellően érté-
kelni ; sőt nem elég a szakszerű történeti tudás, hanem gyakorlati, poli-
tikai készség, az övével rokon szellem is kell ahhoz, hogy lelkét egészen 
megérthessük. Ismétlem most is, hogy Friedreichban -— írásaiból ítélve — 
ebből sok megvolt, de nem minden. S ha megvolna is valakiben : ez a 
munka egy ember számára sok. 

Ezért az ügy érdekében azt tartanám kívánatosnak, hogy a M. T. 
Akadémia a méltó életrajzra való várakozás és az életrajz-írásra való 
buzdítás helyett először is állíttassa össze a Széchenyi-irodalom teljes 
jegyzékét ; azután indítson meg Széchenyi-tár című vállalatot, amely 
adatokat s a napló, levelezés, egyéb kézírásos maradványok hiteles és 
teljes szövegét tartalmazná ; indítson Széchenyi-tanulmányok c. kiad-
vány-sorozatot s ennek a sikere érdekében szervezzo a tanulmányozást, 
tehát alakítson Széchenyi-bizottságot. Mindezek dolga végeztéig kifejlőd-
hetik majd a végleges életrajz megírására alkalmas ember is, akit aztán 
meg lehet bízni, kezébe adván a jó munka minden eszközét. Addig is, 
minden fogyatkozása ellenére, Friedreich műve az Ítélve olvasóknak 
jó szolgálatot tehet s a későbbi életrajzírónak számos útbaigazítással 
szolgálhat. 

IMRB SÁNDOE. 

R á k o s i J e n ő : A m a g y a r s á g é r t . Budapest, 1914. 300 1. Élet-
kiadás. 

Az «Elet» irodalmi és nyomdai részvénytársaság kiadásában megjelenő 
s «Az Élet könyvei» címet viselő újabb sorozat egyik darabja Rákosi 
/e«ő-nek A magyarságért című kötete. 

Bákosi Jenő a magyar irodalmi és újságírói élet legérdekesebb alakjai 
közé tartozik. Egészen fiatalon — húsz egynéhány éves korában — egy 
ragyogó siker fényében tűnik fel először neve — mint az Aesopus szer-
zőjéé — irodalomunkban, s ha az elmésség tündöklésében és a költőiesség 
melegében gazdag eme munkája sikerét későbbi darabjainak egyikével sem 
tudja elérni, a színpadi müvek hosszú sorát alkotja, és bár erős bírálatok-
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ban, de sok elismerésben is van része. Ám legnagyobb kedvvel s szinte 
példátlan hatással az ujságirásra, a publicisztikára adja magát, kivívja a 
«magyar újságírók atyamesteré »-nek címét, s a mult század nyolcvanas 
éveinek elején alapított lapja — a Budapesti Hirlap — a vezető szerepek 
egyikét viszi a hírlapirodalomban, a nagyközönség szeretetétől és ragasz-
kodásától környezve. В lap a magyar nemzeti gondolat és érzés jegyében 
fogantatott, ez a gondolat vezeti lankadatlanul, s immár negyedik évtized-
ben tartó pályáján ez az érzés hevítette át — igazán tiszteletreméltó 
következetességgel, ha nem is túlzások és tévedések nélkül — minden 
cikkót, mondhatni minden sorát ós betűjét. így, ez újság keretében kifej-
tett, az irodalmi, társadalmi ós politikai élet minden nevezetesebb meg-
nyilvánulására kiható széleskörű munkássága nyomán Bákosi Jenőnek, 
mint a magyar sovinizmus fő-főképviselőjének, lankadatlan vezéralakjá-
nak neve szinte fogalommá lett, s mert megalkuvást nem ismerő magyar 
érzése és ösztöne — az írótoll ritka erejével, az irodalmi műveltség káp-
rázatos gazdagságával s még hozzá az ékesenszólás elbűvölő hatalmával 
is csodás összhangban egyesül : Bákosi működése és pályájának jelentősége 
előtt a magyar szellemi élet minden megfigyelőjének és krónikásának meg 
kell hajtania az elismerés lobogóját. 

A magyarságért c. kötetben ügyesen van összefoglalva szerzőnek egy 
csomó, a szellemi élet — legnagyobbrészt a nyelv és irodalom — egyes 
kérdéseit tárgyazó, különböző időben megjelent cikke. 

A nemzeti nyelv mindennél fontosabb kérdéseinek körébe vágnak 
A nemzeti nyelv, A nyelv kultusza, A purizmus s a Hazafiság és művészet 
c. cikkek. A legelőkelőbb műveltséget az idegen nyelvek tudásában látó 
veszedelmes előítélettel, elterjedt ostoba babonával szemben bátran mutat 
rá Bákosi arra a «fonák divat»-ra, mely a magyar gyermekeket már zsenge 
korukban, magyar nyelvérzékük megerősödése előtt idegen nyelvek szaj-
kózására kapatja, — s leplezetlenül kimondja — ami a tiszteletreméltó 
kivételektől erősített megdönthetetlen igazság — hogy «a magyar nyelv 
tökéletlenül tudása egyenes arányban van a mentől több idegen nyelv 
tudásával.»—«A nemzeti géniusz inkarnációja a nemzeti nyelv»—hirdeti 
teljes meggyőződéssel Bákosi, -— s nagyon kívánatos, hogy ezt az igét 
hallgassa és szívlelje meg s kövesse mindenki, akinek bármilyen befolyása 
lesz is a nagy háború utáni új korszakban termő és nevelődő új nemze-
dékre, — s hogy ez aranymondást aprópénzre váltva vigyük be az 
életbe, a családnak, a társadalomnak, a közéletnek minden viszony-
latába. 

Amiben azonban nem tudunk egyetérteni Bákosival, az az idegen szók 
magyarosan írásának elve, — amit ő pályáján egyéniségét jellemző erős 
meggyőződéssel és kitartással hirdetett s melyről e kötetben A purizmus c. 
cikke szól. E kérdésben Bákosi gyakran összeütközött Gyulai Pállal, — kivel 
irodalmi dolgokban, lelkük megalkuvást nem ismerő magyarságának hasonló-
sága ellenére is, általában sokat hadakozott, — s aki többek közt A nyelv-
tisztaságról szóló, Kisfaludy-Társaságbeli elnöki megnyitó beszédei egyiké-
ben erősen neki ment az idegen szókat magyar helyesírás szerint íróknak, 

14* 



2 1 2 IRODALOM. 

akik azt hiszik, hogy ily könnyű úton, az idegen szó magyarrá válik, 
nyelvünk gazdagul s megszabadulunk attól a gondtól, hogy idegen szó 
magyar kifejezésén törjük a fejünket.1 íme, Gyulai itt, az idegen szók 
magyaros írásában rejlő, s a bölcs és szükséges nemzeti érzés mellett is 
tagadhatatlan tévedésen és veszedelmen kívül egy más hibára is rámutat , 
melyben a közélet igen sok szereplője — a politikusok különösen, de írók 
is nagy számban, s mi tagadás benne, maga a kitűnő magyar író Rákosi 
is — leledzenek : az idegen szók fölösleges használatára. Igaz, — mint a 
hogy azt Eákosi is, e kötetbe föl nem vett egyik cikkében kifejtette — nem 
az idegen szók sokasága teszi a magyar beszédet és írást igazán hibássá, 
hanem a szórendnek, a mondatszerkezetnek, a mondatfűzésnek, a kifeje-
zésnek idegenszerűsége, magyartalansága ; igaz, hogy a Kisfaludy Károly 
Perföldy fiskális-ának latin szavakkal kevert, de magyarosan szerkesztett 
beszédje sokkal nemzetibb jellegű, a bár csupa magyar szóból, de idegen-
s^erűen összetákolt korcs magyar locsogásnál, — mégis, azon kell len-
nünk, hogy beszedünk és írásunk ne csak szerkezetében és kifejezéseiben 
legyen magyaros, hanem szavaiban is legyen magyar, s az idegen szó-
kat — miket tudákosság, kényelmeskedés és helytelen elv annyit kever 
beszédünkbe — a lehető legritkább esetben használjuk, akkor, ha igazán 
nincs megfelelő magyar szavunk, vagy ha egy-egy idegen szó az értelem 
bizonyos színezetének kifejezése, kiemelése szempontjából okvetetlenül 
kívánatos. Nem jobb-e — a nyelv tisztaságáért, a nyelv jogáért küzdve — 
nyelvtisztaság-ról beszélnünk, purizmus helyett ? S miért ne mondhatnók 
«a nemzeti géniusz inkarnációja» helyett «a nemzeti szellem megtestesülé-
séi- 1 ? Bizony, foltok az idegen szók a magyar beszédben, lusta gyomok 
ós szúró tövisek gyönyörű nyelvünk virághímes mezején, —• irtsuk őket, 
amikor csak lehet, ezzel is a nyelvtisztaságnak, s közvetve a nemzeti szel-
lemnek szent ügyét szolgáljuk. 

Szorosabban vett irodalmi kérdésekkel az e kötetben összegyűjtött 
cikkek egész sora foglalkozik. A Költészet és a Modern versek (1898) 
címűekben már igen helyesen neki-nekitámad Eákosi azoknak a «múlé-
kony tehetségek»-nek, akik «az újszerűt, az újnak látszót hajhásszák,» — 
s akik ellen pályája későbbi szakában — mikor az ő ízlése is mindjobban 
tisztult, viszont az idegen szemétdombokon keresgélő «újszerű» költők 
erkölcsi felfogása mindjobban lazult s szenvelgő modoruk mind tűrhetet-
lenebbé vált — szinte félelmetes elszántsággal indított minden jóizlésű 
és helyes gondolkozású ember nagy örömére, szenvedelmes háborút. 

Egészen igaz, amit a Gyermekirodalom túlságosan kiélezett irányza-
tosságáról mond Eákosi, az élet művészileg feldolgozott képét követelvén 
itt is. S nagyon érdekesek azok az arcképek, amiket irodalmunk néhány 
jeleséről — Aranyról, Gyulairól, Gregussról, Salamonról —• festett. Arany 
János-ról —- a temesvári Arany Janos-Társaság megalakuláskor mondott 
egy igen elmés, szellemtől ragyogó, meghatóan költői felfogásra valló 
beszédet, amely a szónok pompás előadásában bizonyára elragadta a hall-

1 Gyulai Pál : Emlékbeszédek. II. 302. 
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gatóságot. A nagyközönségre való sugalló hatás tekintetében Bákosi álta-
lában — akár ha ír, akár ha beszél — szinte párját ritkítja a magyar 
szellemi élet utóbbi néhány évtizedének történetében. Tehetségének ebben 
a színezetében van egyik magyarázata a közte és Gyulai közt mutatko-
zott ellentétnek : Gyulait szinte bántotta a népszerűség, — Bákosi, ha nem 
hajhászta is, sohasem idegenkedett tőle ; Gyulai nem is tudott a nagy 
közönség szájaize szerint beszólni, — Bákosi szinte szédületes ügyességgel 
játszik a közönség lelkének húrjain ; ezért a szónoki tehetséggel nem is 
igen bírt, s minden írását aprólékos gonddal kidolgozott Gyulai mindig 
csak a választékos Ízlésű irodalmi emberek kedvence volt és marad, — a 
legnagyobb könnyedséggel és közvetlenséggel szónokoló ós író Bákosi 
hatása ellenben — különösen pályája derekán — igen széles körökre ter-
jedt ki. Észrevehetőleg nem személyes indulat, hanem a természetnek és 
felfogásnak ez a különbözősége hozta magával, hogy Bákosínak Gyulai 
Pál-ról irt cikkében — sok igazság mellett — van bizonyos méltatlanság 
is, mellyel túlságosan lebecsüli Gyulainak különösen költői tehetségét. 

Az ókori remekművek fordításának kérdésében feltétlenül helyes, a 
nemzeti szellem igazi gazdagítása szempontjából is megokolt álláspontot 
foglal el Bákosi, a Homér és A kéoszi csalogány c. cikkekben. Egyrészt 
lelkesen tör lándzsát amaz elv mellett, hogy az ókor nagy íróinak mun-
káit akkor tesszük igazán élvezhetővé, s nemzetünk szellemi közkincsévé, 
de az eredetinek célzatát és hangulatát is akkor adjuk vissza igazán híven : 
ha nem ragaszkodunk az eredeti — a mi fülünknek mindenképen idegen 
formához, hanem ha azt a nemzeti formát választjuk, amely mai időben 
és a mi nemzeti sajátságainkat tekintve, ugyanabba a hangulatba ringat 
bennünket, mint amilyennel elbájolta az eredeti egykor Hellász népét, — 
e így örömmel ós büszkeséggel méltatta Baksay remekbe készült Iliász-
fordításait ; másrészt, Bacchylides verseinek fordításáról szólva, bölcsen 
hangsúlyozza azt a kívánságot, hogy az ókori remekírók fordítását az 
aprólékoskodó nyelvtudósok kezéből vegyék ki a költők. 

A színpad iránti benső vonzalom és íróinak s művészeinek munkájá-
hoz való igazi hozzáértés nyilvánul meg — a drámával egész pályáján, 
elméletben és gyakorlatban annyit foglalkozott szerzőnek e kötetbeli sok 
cikkében. 

Igen sok érdekeset mond A dráma szabályairól (1898), a «belső 
igazság ós külső valószínűség» fő-fő drámai törvényét fejtegetve. -— 
1883-ból — «Az Ember Tragédiájá»-nak színpadra készítése idejéből való 
a Madách c. cikk, melyben «kényes» ós «vakmerő» kísérletnek mondja a 
nagy drámai költemény előadásának tervét — mely terv azonban bevált, 
ritka népszerűségre vitte az addig inkább csak irodalmi emberek által 
méltatott nagy művet és mély elméjű íróját. 

Bánk bán- ról is szól egy cikk, melynek a Gyulai és Beöthy megálla-
pításaival több tekintetben szembehelyezkedő fejtegetései részben igen meg-
győzőek, de nem minden részben érthetünk velők egyet. Találó tömörség-
gel határozza meg a tragikumot általában : « A szuperlativus a t r ag ikum. . . 
Egy rendkívüli hős kénytelen megsemmisülése önön rendkívüli tulajdon-



214 IRODALOM. 

ságai által . . . » S nézetünk szerint is egészen helyes nyomon jár, mikor 
Bánk teljes megsemmisülésre vivő tragikumát az ő nagy szívében, nagy 
szerelmében, becsületében, hűségében idealizmusában keresi, mely ténye-
zők élesen kiválnak abból a «szívtelen és önző, fajtalan és becstelen, tolvaj 
és haszonleső» világból. Gyulaival szemben nagyon mélyenjáróan és elmé-
sen vitatja Bákosi, hogy Gertrudis közvetlen bűnösségét nem azért mel-
lőzte Katona, hogy ezzel Bánk bán tragikumát emelje, hanem hogy «király-
néja díszét» megmentse, «darabja fényét» emelje, «hőse méltó ellenfelét» 
megóvja műve számára. 

Ám mily csodálkozva olvassuk Bákosi e kijelentését: «Bánk bán-nak 
második és ötödik felvonásán kívül minden része engemet hidegen hagy.» 
Ezt szinte nem tudjuk elhinni a fogékony lelkű Rákosinak ! Hogyan ? 
Hát Melinda keserve, Tiborc panasza, Mikhál háborgása — nem indítja 
meg lelkét, nem markol szívébe, megindítóan, elkeseritően, felzaklatóan ? 
S vájjon nem marad-e el messze az igazságtól az a nézet, hogy «Bánk bán 
fényesen van koncipiálva, fényesen van tragikus alaknak rajzolva is, de 
talán hatás nélkül van megkomponálva . . .» A darab fényes színpadi sikerei 
ugyancsak rácáfolnak erre a véleményre. 

Szigeti József-ről — a tősgyökeres magyar humor e nagyszabású szín-
padi képviselőjéről, a színpadtól való megválása alkalmával — meghatóan 
költői formában, igazán művészien szép búcsúztatót olvasunk Rákosi köte-
tében — s szép és igaz az a rövid megemlékezés is, amit 18!)2-ben Tamássy 
József-ről, az akkori színésznemzedék «egyik legeredetibb és legizmosabb 
tehetségé »-ről irt, aki a «népdaloknak oly mesteri deklamációját tudta, 
melyet wagneri művészetnek lehetne neveznünk», s aki «oly művészi 
inspirációval dolgozott, amely méltón ámulatba ejtette a legkövetelőbb 
kritikus nézőt is.» 

A régi Népszínház néhány alakját : Lukácsy Sándor-1, a népszínmű-
írót, Csatai Zsófi-1 és Klárné Angyal Ilká-1, meleg szeretettel — de ebből 
fakadólag némi elfogultsággal — búcsúztatja Rákosi. 

A könyv célzatának körén jóformán egészen kívül esik két, egyébként 
nagyon érdekes színházi cikk : a Banquo szelleme címűben igen meggyőzően, 
nagy elmeéllel fejtegeti s bizonyítja a szerző, hogy a Nemzeti Színház 
egy régebbi, nem sikerült kísérletétől eltérően - a Banquo szellemjele-
netében, a meggyilkolt vezér képében valóban meg kell jelennie a szín-
padon a Banquot játszó színésznek, mert a jelenet különben érthetetlen és 
hatástalan ; a Shylock Párisban című 1890-ben írott cikk nagy része idézet 
Sarcey bírálatából, mely Shylockot — igen helyesen — vígjátéki alak-
nak —- sőt a darabot, némi túlzással, operettszerűnek — mondja. 

A Coquelin-TŐ\ szóló cikkben érdekesen emlékezik meg Bákosi a fran-
ciák színjátszó iskolájáról, a versek hagyományos éneklő modorú szavalá-
sáról, s a francia színészek kötetlen beszédjének tökéletességéről ; majd 
szinte megdöbbenve mutat rá a nagy erkölcsi hatásra, mit Coquelin játéka 
nálunk tett, s ennek okát — igen mélyen járó elmélkedések során — 
abban találja, hogy a mi műveltségünk nem színmagyar, hanem valójában 
nemzetközi. E fájó igazság bátor kimondása és megdönthetetlen bizonyí-
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tása — e tanulmányszámba menő cikket a kötet egyik legértékesebb darab-
jává avatja. 

A könyv irányzatának egyik kimagasló képviselője a Magyar zené-röl 
szóló fejtegetés, melynek lényege ebben a két mondatban tetőződik : 
«A magyar gondolkodás, a magyar érzés adománya kell hozzá, hogy valaki 
magyar zenét írjon. Az egyetemes zenei műveltség ehhez nem elég.» 

Munkácsyról ós művészetéről két cikk szól, a Munkácsy Mihály és 
Az Isten-ember címűek. Amit az utóbbiban a «Krisztus Pilátus alőtt» című 
hatalmas festményről mond a szerző, hogy «a tragikus momentum ecset 
által soha megrázóbb kifejezést nem nyert, mint e Krisztus-alak és fej 
által e környezetben» — abban alighanem mindenki egyetért Rákosival ; 
ám az első cikk amaz állítása, hogy olyan tehetségnek, mint a Munkácsyé, 
mi nálunk «nincsenek meg az élet feltételei» •— ez, azt gondolom, erősen 
vitatható kérdés, s jól esett volna éppen Rákositól e felfogás ellenkezőjé-
nek bizonygatását hallanunk. 

Néhány cikk egészen bensőséges jellegű ; közülök A mi diáktanyánk 
címűben megilletődve emlékezik meg szerző az ő korán elhányt hű barát-
járól, Csukássi Józsefről s hangjának őszintesége, melege meghatja az 
olvasót ; de amit a Legkedvesebb könyveim című elmefuttatásban mond, 
hogy többet tanult a rossz könyvekből, mint a jókból, mert a jókat 
mohón élvezte csak, de a rosszakkal magában vitatkozván, elveihez 
jutott — ez állításban bizonyára több az elmésség külső ragyogása, mint 
az igazság belső ereje. 

A német városokat járva is magyar lelke fényszóró hasábján át bocsátja 
gondolatait az író. « Sovinizmus dolgában bizony az utolsók vagyunk Euró-
pában» — állapítja meg teljes joggal, — s helyesen száll szembe némely 
körök ama minősíthetetlen rövidlátásával, károsan téves felfogásával, a mi 
magyar beszédben is Wien-1 követel, a sok százados magyar név : Bécs 
helyett. 

A hely szűke miatt — sajnos — csak röptiben számolhatunk be Rá-
kosi szép könyvéről, mit nagy figyelemmel, nem lankadó érdeklődéssel 
olvastunk végig s jóleső érzéssel tettünk le. Kívánatos, hogy e könyvet 
sokan olvassák ; kívánatos, hogy azok az érzések, miknek Rákosi ezekben a 
cikkekben kifejezést ad, minden magyar ember lelkét ne csak érintgessék, 
hanem valósággal ós tettre serkentőleg eltöltsék -— s azok a vezető elvek 
és gondolatok, mikkel a jeles szerző oly bőségesen szolgál, megértésre és 
megvalósításra találjanak azoknál, akikre Magyarország szellemi irányítá-
sának felelősségteljes, fontos feladata bízva van. Legyünk őszinték, legyünk 
erősek és legyünk következetesen kitartóak abban a küzdelemben, amely-
nek a közművelődés annyi sok terén : iskolában és irodalomban, — szóló-
és képzőművészetben, — a politika és a társadalom mezején és minden 
elképzelhető helyen -— folynia kell még soká, folynia kell mindörökre és 
lankadatlanul — a magyarságért ! 

SZÁSZ KÁROLY. 


