
E N D K Ő D I S Á N D O R . 

Irta: Loósz ISTVÁN. 

III. 

Endrődi Sándor első verskötete, amelyben a szerelem hivatott 
lantosának mutatja be magát, a Tücsökdalok (1876.). Szerelmi lírájá-
nak e sajátos termékeit ő maga így jel lemzi: 

E csengő, bongó kis dalokban 
Sok ábránd, gúny és fájdalom van, 
Virágok : régen elhervadva, 
Könnyek: a feledésnek adva. 
Lapozd át, s hogy ha végig forgatsz 
Gondosan minden kis lapot : 
Találsz virágot, mely neked nyilt 
S könnyet, mely téged siratott. 

A Tücsökdalok sokban emlékeztetnek bennünket Heine dalaira. 
Miként ezeknek, úgy azoknak a főtulajdonságuk, hogy egy-egy múló, 
röpke hangulatot rögzítenek meg, melyet vagy valamely természeti 
kép s más felötlő jelenség idéz fel a költő lelkében, vagy pedig vala-
mely uralkodó érzelem teremti meg a magának legjobban megfelelő 
külső képet. Az érzelemközvetítésnek ez a módja mindkettőjüknél bi-
zonyos epigrammai fordulatossággal ós elevenséggel történik. 

Bár Endrődi bizonyos lelki rokonságot tart Heinével, amit bizo-
nyít az is, hogy ő irodalmunkban a legmegértőbb fordítója Heine 
dalainak : épen nem mondható utánzójának, hanem inkább rajongó 
tisztelője, amint azt Bréma pincéjében e. költeményéből is látjuk, 
amelyben Heine emlékét idézi fel. Heine szerelmes soraiból az 
enyelgő gúny és játszi szellemesség sziporkái csillannak ki ; Endrődi-
nél az érzelmesség melancholiába és humorba olvad. 

Endrődi Tücsökdalait az érzelem őszintesége és mélysége jel-
lemzi és az árnyalatok gazdagságával lep meg. A maga kis életköré-
nek annyi sok szine és árnyalata van, hogy mindvégig le tudja kötni 
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érdeklődésünket. Boldogsága nem untat, fájdalma nem fáraszt, mert 
mindkettő igazi lelki élményekből táplálkozik. Lelkét nem analizálja, 
érzelmei fölött nem bölcselkedik, hanem drámai elevenségű képekben 
vetíti ki lelke tartalmát. 

Képeit leginkább a természeti jelenségek köréből szereti kölcsö-
nözni. Kedvesének pici, piros szája zengő rózsabimbó, égszínkék 
szeme maga a mennyország, kedveséhez siető lelke lebbenő szárnyú 
bérci sas. Az erdő sejtelmes csendjében a halk fuvalom eltűnt ked-
veséről regél, kit felhő, lomb, patak a dalos madárral együtt sirat-
nak. Mikor neki bánata van, bánatában osztozik az egész mindenség. 

Szerelmi melancholiáját különösen szereti a természet éjbevesző 
képeivel szemléltetni. A földre boruló homály szinte varázsos erővel 
váltja ki lelkéből szerelmi emlékeit, melyek ezekből eredt bánatát és 
örömét a holdvilág ezüstös tónusával vonják be. Ha kedvesével 
együtt van, a különben csendes érzelmekre hajló költőt a szerelmi 
mámor csak egy-egy pillanatra ragadja extázisba ; boldogságában is 
inkább hajlandó a merengésre, mint ahogy fájdalma sem tör ki eget 
vivó szenvedelmekben. 

A természeti kép Endrődinél annyira átélt valóság és indító erő, 
hogy szinte rá lehet mutatni, hol járt a költő, amikor egy-egy dala 
megszületett lelkében. Ez azt is bizonyítja, hogy a kép nála nem 
költői disz, hanem érzelemkeltő vagy magyarázó tényező. Képei java-
részét a virágos rét, az erdő szolgáltatják, de emellett nagy szerepe 
van a balatoni vidéknek, első komoly szerelme színhelyének, továbbá 
a viharos és csendes tengernek. Ezen jelenségek és lelki világa közt 
mindig jellemző kapcsolatokat talál. 

A tenger szeretete Endrődinél megint olyan sajátság, amely 
Heinére emlékeztet. A viharos tenger többször elvesztett kedvese em-
lékét ébreszti föl benne, a csendes, alvó tenger pedig • boldogságát 
jelképezi. Endrődi talán az egyetlen magyar költő, kinek lelkét a 
tenger oly kitartóan és oly sok szép alkotásra ösztönözte, Bakoncát 
nem tűrő lelkét rokonnak érzi vele. Amint Petőfinél a puszta a sza-
badság képe, Endrődi a szabadság szimbólumát a tengerben látja. 

A Tücsökdalok, a költő szerelmi életének e pillanatfelvételei 
pályája kezdetétől fogva egész élete folyamán koronkint felhangzauak, 
részint mint friss élmények, részint pedig emlékek alakjában. Üde és 
meleg hangjukkal, érzésük finomságával már az első bemutatkozásnál 
nagy várakozást keltettek Endrődi lírai tehetsége iránt. És későbbi 
versgyűjteményeiben megjelent Tücsökdalai közvetlenségükből és 
hevületükből mitsem veszítettek. 
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Endrődi szerelmi költészete főképen abból a tartós és őszinte 
szerelmi érzésből fakad, amely őt Ecsy Antóniához, a balatonfüredi 
fürdőigazgató unokahugához fűzte. Ez az ideális vonzalom a boldo-
gító remény, a kétség ós lemondás végletei közt hánykódó költőnek 
csak hét év múlva hozta meg a sokszor megénekelt szerelmi boldog-
ságot, amikor 1880 november 15-én nőül vehette eszményképét. 

Emellett más, hosszabb-rövidebb ideig tartó szerelmi fellobbaná-
sok is táplálták szerelmi költészetét. Tücsökdalainak az a ciklusa, 
amely Prceludium címet visel, a költő szerelmi csalódásáról beszél. 
A Tücsökdalok második fejezete, a Könnyű fájdalmak szintén 
egy múló szerelmi epizódról szólnak és bizonyos heinei gúnnyal 
tárja fel szíve fellobbanását egy üreslelkű és hiú szépség iránt, kit 
költészete sem tudott felmelegíteni. Amint egyik versében mondja, 
igazán angyal volt, csakhogy repülni nem tudott szegény és a költő 
élete mellette sokáig abból állt, hogy mindig csak arra várt, mikor 
szólal meg, mert nem akarta hinni, hogy annyi bűbáj és szépség — 
hangtalan legyen. 

A harmadik rész, a Szerelem című ciklus az érzés melegségével 
és gazdagságával felülmúlja az első kettőt. Ebben a boldogság és a 
fájdalom, a remény és a kétség váltják fel egymást a költő hangu-
latai szerint. Ezeket a dalokat nyilvánvalóan Ecsy Antónia iránt 
érzett kitartó szerelme sugalta ós hosszabb időköz termékei. Feltalál-
hatók bennük ^ilföldi útjainak élményei is : délen, Szicíliában ós 
Olaszországban nyert benyomásai és az Északi tenger-vidék képei. 
Ezek, úgy látszik, két balatonvidéki tartózkodása közé esnek és a 
hazulról hozott fájó emlékekből táplálkoznak. Itthon már egykori 
boldogságára való visszaemlékezések enyhítik szíve fájdalmait. 

A Tücsökdalok negyedik csoportját az Epilóg a Tücsökdalokhoz 
alkotják. Apró dalainak ezt a csoportját hosszabb időköz választja el 
a többiektől. Forrásuk megint egy újabb szerelem, amelynek alap-
tónusa nem a fájdalom, hanem inkább az elröppenő gyönyör és 
gondtalan boldogság felujjongásait hallatja bennük. Valami tiltott, 
rövid viszony szülöttei e versek, melyet «a rágalom üldöz», s melyet 
a költő «rejtegetni vágyik a világ előb. Közben néhány dal úgy tet-
szik, hogy már csak egy eltűnt szerelem emlékének a visszhangja; 
mert van egy-egy emlék, amely, mint mondja a költő, «hűségesebb a 
többinél». A derűs hangulat végül itt is borongásba csap át a mu-
landóság és halál gondolatára. 

Ha a Tücsökdalokon végigfutva összegezni akarjuk a róluk szer-
zett benyomásunkat, azt mondhatjuk, hogy e dalok elsősorban, miként 
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már elnevezésük is mutatja, igénytelenségükkel akarnak hatni. Ha 
forrásuk állandó érzelem is, olykor szenvedéllyé fokozódva, mégis 
inkább csak a szív zendüléseit, múló villanásait rögzíti meg pillanat-
felvételekben. Endrödi gazdag és érzékeny szívvilága szinte áradó bő-
séggel ontja az apró dalokat és ebből magyarázhatók e dalgyűjtemény 
fogyatkozásai is. De a szerelemnek ilyen aprólékos rajzolásában nem 
csoda, hogy olykor igazi ihlet hiján a sok szép dal közé vegyülve 
előfordulnak cifra köntösbe bújtatott nagyhangú fellobbanások, 
epigrammai csattanó helyett keresett szellemességek, vagy jelenték-
telen köznapiságok. 

IV. 

Endrődi szerelmi dalainak egy másik csoportja Virág fukadástól 
lombhullásig címet visel. Már nem lírai epigrammák, hanem ter-
edelmesebb szerelmi költemények. 

E költemények tárgyban változatosabbak és érzelem dolgában is 
gazdagabbak és erőteljesebbek a TücsökdaloknáL A gyűjtemény első 
darabja, egy altató dal szendergő kedvese fölött (Dal), valóságos 
mesterműve a költői lélek étheri finomságú megnyilvánulásának. A 
nyelv és ritmus elandalító lágy zenéje valósággal álomba ringat. 
Hozzáfogható gyengédséggel talán csak Vörösmarty nemtői zengtek 
Csongor És Tündében. Már bizonyos ellágyulás fogja el a költőt A 
hervadt rózsában, midőn a szépség és báj elmúlása fölött mereng és 
kedvesére gondolva az a gondolat békíti ki. hogy nem kell kétségbe-
esni a hervadás láttára, mert a mulandóságot a lélek túléli. A Hajó-
törésben pedig arra kéri kedvesét, hogy jöjjön vele idegen világba, 
túl a tengeren, ahol szépsége nem lesz irigység tárgya. Ott derültebb, 
boldogabb lét vár reá. De kedvese csak itt akar maradni. 

Ez a költemény és még több helyen elszórt megjegyzések arra 
engednek következtetni, hogy a költő szerelmének útjában főként 
anyagi kérdések állhattak. Bár kedvesénél valami régibb szerelmi 
csalódás emlékére is céloz, midőn a múlton borongó kedvesét biztatja 
(Oh, hagyd a multat. ..), hogy feledje múltját, s kezdjen vele új 
életet. О szegény költő, nem adhat sokat ; de életét adná, ha lelke 
gyászos éjjelébe belophatná az első sugarat. így reménytelenül sze-
retve, halálra itéltnek érzi magát (Elitélve), s tán jobb lett volna 
örökre elszakadni tőle (Mi van multadban ?). 

Midőn kedvese eddigi rejtett bánatához egy újabb fájdalom, 
anyjának halála járul, gyászában meghatóan vigasztalja Oh derülj 
fel. . . és Leborulsz a sírra . . . kezdetű költeményeiben ; mert addig 
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ő sem lehet boldog, míg kedvesét nem látja nyugodtabbnak. Aztán 
leljen vigasztalást abban a hitben, hogy az édes anya, ha meghal 
is, gyermekét soha el nem hagyja. 

A költőt boldogtalan szerelme miatt valóságos világfájdalom 
fogja el. Elvesztve lelke összhangját, lázas paroxismusában úgy érzi, 
hogy a sátán tépdesi vérző szivét (Harmónia nélkül). 

Endrődi szerelmi fájdalmában van bizonyos exaltáltság, amidőn 
pl. azt mondja, hogy bár gyötrő kín a kedvese látása, mégis azt kí-
vánja, hogy örökre láthassa őt. (Örökre lássalak). De fájdalma 
csakhamar férfiasabb erőre kap. Ha kedvese vesztett álmait gyászolva 
nem adhatja szívét egészen neki, szánalomból ne közeledjék feléje 
(Hagyj fel). Majd meg fanyar gúnyba csap át fájdalma és csittítja 
szívét, hogy hagyjon fel a céltalan bánkódással (Csitt szivem!)-, a 
feledés majd hoz számára is gyógyulást (Lesz eszem). De azért bú-
csúzóul még egyszer látni akarja kedvesét (Eszméltem) és Isten ál-
dását kéri rá ; azonban megátkozza azt a férfit, ki hűtlenségével 
boldogtalanná tette kedvesét és általa a költő ifjúságát is meggyil-
kolta (Az Isten áldja meg). 

A szerelmi szenvedély hevülete általában nem kedvez Endrődi 
költői ihletének. A fenség nála sokszor dagályba fullad és a képek 
összhangtalan katachresissé válnak. 

Szerelmében nemsokára új fordulat következik. A félreértéseket 
és a képzelt vagy igazi akadályokat legyőzve, összhangosabb érzelmek 
csendülnek meg lantján és e sikert dalainak tulajdonítja, hogy azok-
kal vívta ki magának kedvesót (Dalok csatája). Már a Feledett dal 
boldogságáról szól, amely fantasztikus tervekre ragadja a költőt a 
jövő felől. (India, Délsziget). így nézve a világot, alig akarja elhinni, 
hogy ő ugyanaz az ember, akinek a szívén még nemrégiben «vak 
indulatok tiportak» (Bagyogó napokban). S mennyivel közelebb áll-
nak szívünkhöz azok a költemények, melyek a boldogságán merengő 
költőt a maga természetes mivoltának megfelelőbb érzelemválságban 
mutatják be, mert igazi elemében ekkor látjuk őt (Magányos est). 

Endrődit célját ért szerelme nemcsak művészibb alkotásokra képe-
síti, hanem érdeklődése is többoldalú lesz és költeményeinek tárgy-
köre is bővül. A boldogság első fellobbanásában eleinte ábrándos ké-
peket rajzol a jövőről (Ábrándos rímek, Dal a távolból) ; de a házas-
élet reális követelményei sem kerülik el figyelmét és a nemes lelkek 
optimizmusával azt az életbölcseletet szűri le magának, hogy a bol-
dog élet titka a kevéssel való megelégedésben, az emberszeretetben 
és szívjóságban rejlik (Megnyugvás). 
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A költő kitartása sok szenvedés árán végül mégis csak célt ért. 
Ideálja felesége lett és biztos kenyérhez is jutott : tanári állást kapott 
Nagyváradon. Biztosabb révpartról nézve a világot, már boldogan 
hirdeti, hogy neki nem kell dicsőség, csak választottját lássa bol-
dogan (Felhő nem zúg) és otthonában hálát rebeg az Istennek, ki 
egyedül tudója szenvedéseinek és boldogságának (Itthon). Igaz, hogy 
az igért meseország helyett Nagyváraddal kell beérnie hitvesének, 
ahol «rónává szikkadt a tenger» és aranymadarak éneke helyett az 
utcán kanász tülköl (Ábránd, nélkül). De legalább vége már mind-
annak, amiből a régi dal fakadt. 

A családi élet nemsokára új örömöket hoz számára : gyermeke 
születik (Viszontlátás); csalóka ábrándképeket többé nem űz és nem 

.törődik a világgal. Minden boldogsága, ha angyal-arcú felesége ke-
belén láthatja gyermekét, kinek bölcsője mellett egy kedves altató 
dalt susog (Bölcső mellett). Ilyen kedves gyermekmesék, melyek kis 
leánya bölcsője mellett termettek még a Csigahivtón és Mese a kis 
egérről címűek. 

Az élet apró-cseprő bajai közt szerelme hitvese iránt nem lan-
kad. A különbség a régi és a mai között csupán az, hogy az regé-
nyesebb volt; de ez igazabb (Dal a hétköznapokról). Mint a legtöbb 
költő, ő sem tud bánni a pénzzel ; számvetései mindig hiányt mu-
tatnak. A költő bohém életfilozófiáját ez nem zavarja és felesége ag-
godalmát is enyelgő tréfával csendesíti le (Zárszámadás). Bár nélkü-
löznie kell, dacos büszkesége még sem engedi, hogy meghajoljon. Az 
élet megtanította rá, hogy a boldogulás titka a megalkuvás ; de ha a 
semminél is kevesebbje van, mégis mesésen gazdagnak érzi magát, 
mert a világ minden szépségét hordja kebelében és gyermekeinek is 
ezt hagyja örökségül (Monológ). 

E gonddal terhes ós mégis sok apró örömet termő boldogság 
azonban nem tartott sokáig. Egymásután jöttek az élet nagy meg-
próbáltatásai. Boldog házassággal végződő szerelmi regénye csak pár 
éves boldogságot juttatott neki, mert csendes családi fészkét feldúlta 
a halál: 1885 október 23-án elvesztette kis leányát, Margitot, alig 
rá egy évre Sándor fia halt meg, 1889-ben pedig feleségét szakította 
el tőle a halál. A sors csapásai a költő kedélyvilágát gyászba borí-
tották, de teremtő erejét nem törték meg, sőt erőteljesebb, férfiasabb 
és a fájdalom tüzében megerősödött érzelmeket váltottak ki lelkéből. 

Endrödi szerelmi csalódásai és elvesztett családi boldogsága után-
amint ő mondja, élte őszén megint egy új szerelem igézete alá kerül, 
amely azonban több keserűséget, mint örömet hozott számára. Ennek 
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a szerelemnek sajátos színt az a keserűség ad, amely a költő lelkét 
eltölti, amidőn tapasztalnia kell, hogy szerelme a világ rágalmait és 
megszólását hozta számára. 0 azonban mindezeken felülemelkedve 
annál több melegséggel ragaszkodik barátnőjéhez, akiről dalolnia sem 
szabad, hogy árny ne hulljon homlokára» (Gonosz rágalmak). A 
költő, úgy látszik, megelégelte régibb veszteségei miatt érzett fájdal-
mait. Összetörve múltja bilincseit, a napvilágra tör, hogy «szabadon 
és büszkén csattoghasson újra romok és sírhalmok felett» (Excelsior). 

V. 

Endrődi a rázúduló családi veszteségeket az Elégiák könyvében 
siratja el. Keserveinek hangja sokszor szívünkbe markol ; de kimerít-
hetetlen panaszaiban olykor a költő ereje is ellankad és az olvasót 
is kifárasztja egyhangú sirámaival. E sorozatból sikerültebbek például 
Margit című költeménye, melyben leánykája halálát siratja el. A 
Temetőben sem tud megvigasztalódni ; az Isten akaratában való meg-
nyugvás sem hoz neki enyhülést, s mint vérig sebzett vad, búgó ha-
raggal válik el gyermeke sírjától. A fájdalom egészen megzavarja 
lelke harmóniáját, amidőn izgatott képzeletében maga elé idézi gyer-
meke oszlásnak indult tetemét ; mintha csak gyönyörűsége tellenék 
az önkínzásban (Eső). A Gyász című költeményben még nem tud 
vigasztalódni, de meghalt gyermeke életéből fel-feltámadó kedves em-
lékek lassankint enyhítik fájdalmát s azt a hitet erősítik meg lelké-
ben, hogy gyermeke nem halt meg számára végképen ; mindamellett 
örülni és szeretni nem tud oly tisztán és mélyen, mint azelőtt. Sze-
retete az élő két gyermeke iránt is csupa aggodalom, amióta amazt 
elvesztette (Karácsonyi lángok). 

Még fájdalma kis leánya vesztén alig enyhült, nyolc hónapra rá 
(1886 május 13-án) kis fiát ragadja el tőle a kérlelhetetlen halál 
(Fiam halála). Nagyváradot, melyet egyszer kigúnyolt, most bánatos 
szívébe fogadja, mert földében nyugszanak kis leánya és fiacskája. 
Lelke azonban nem sokáig talál e gondolatban megnyugvást : Balaton-
füredre megy enyhülést keresni, küzdelmes, majd boldog szerelmének 
sokszor megénekelt színhelyére, de itt sincs nyugalma. Megint vissza-
vágyik elhagyott otthonába, ahol minden zug veszteségeire figyelmez-
teti. Másik két gyermekének, az élőknek kedves vidámsága ós zaja 
nem okoz oly örömet, mint amily bánatot amazok némasága (Itthon 
vagyunk újra!). 

A lassan heggedt sebeket nemsokára új balsejtelmek tépik fel ; 
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neje betegsége új aggodalmakbal tölti el. És amitől félt, bekövetke-
zett. Nejét is elvesztette. Élete most igazán olyan, mint télen az 
erdő : az ő ifjúsága zöld erdejéből is csak száraz ágak, letört galyak 
maradtak (Puszta erdő) ; megtört szíve pedig Hajótörés után című 
költeménye szerint hasonló a sűlyedő hajóhoz, amelynek megmenté-
sére gyengéd szeretetével, amely «erősebb, mint a vihar, az Óceán», 
odasiet édes anyja. 

A háromszoros veszteség nyomán kelt erős fájdalom még olykor 
fel-felsír lantján, de lassankint helyet ad a rezignációnak (Éji órán). 
Hogy fájó emlékeitől szabaduljon, utazni megy (Úton), de a nagy-
világ zajában járva, szívében mindenütt hitvese emléke él (Kedves 
nevét.) Amióta ő elhagyta, «vége van a legszebb dalnak». Szép pár-
huzamot von a költő a természet és az ő élete között a Vihar után 
című költeményben. A természetben vihar után derű és nyugalom 
következik, de az ő lelki vihara után csak veszteségeinek emlékei 
maradtak meg. 

Végső menedékül szenvedéseiben ő is az Istenhez fordul. Lelke 
az áhítat szárnyain fölemelkedve a himnusz fenséges hangján kéri 
Isten oltalmát övéi számára (Angelus). És e könyörgés mintha eny-
het hozna számára. Dacos és lázadó fájdalma, amely azelőtt az Isten-
nel is szembeszállt (Az istenek előtt), most porba omlik az Úr ha-
talma előtt. Belátja, hogy csak hívságos lárma volna, ha perbe 
szállna Istenével, mert jól tudja, hogy az övé a kezdet és a vég. 
Azonban sírni és hivalkodni fájdalmával nem fog, mint annyi más 
szív. A fájdalom neki új erőforrás lesz «a teremtés, költészet, fel-
támadás» számára és «dalai himnuszával» fogja hirdetni hitvese 
diadalát a halál felett (Diadal). Egy másik költeményében meg el-
borulva kérdi (Árny), hogy van-e még célja az ő életének? Es a fe-
leletet megtalálja rá, mikor játszó két fiára tekint, kik új derűt és 
aggodalmat hoznak sivár napjaira (Fiaim közt). Majd meg borba 
akarja fojtani bánatát (Magányos mulató). A szerelem csápjai ellen 
porló neje diadalmas árnya védi (Vallomás). Az elegiák utolsó da-
rabja már érezteti, hogy a költő maga is belefáradt a panaszba és 
tanácstalanul kérdi, hogy árva lelke meddig lesz még a kínok ke-
resztjére feszítve ? (Meddig ?) 

VI. 

A Fényben, árnyban című ciklus Endró'di lírájának talán leg-
értékesebb alkotásait foglalja magában. Melegség és őszinteség mellett 
gazdag hangulatok teszik változatossá e gyűjteményt. Majd vidám, 

Irodalomtörténet. 15 
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derűs, majd borongó, szomorú költemények váltják fel egymást. 
Egyikben az erő, a másikban meg a gyöngédség kap meg. A tárgyak 
változatossága hozza magával az előadás haiigjának is sokféleségét. 
A gyűjtemény első darabja a Szellemóra a sejtelmes hangulatot 
megérzókítő képeivel a természet titokzatos erőinek hatalmát szem-
lélteti lelkünk felett. A Viharmadár pedig a tengeri vihar fenséges 
játékát mutatja be. Úgy ez a költemény, valamint az utána követ-
kező (Árnyak) a vihar megérzékítésével akarja jelképezni a költő 
fájó szerelmi emlékei által feldúlt lélekállapotát. Mikor nincsen, 
kinek kitárni szíve bánatát, rejtett fájdalmát a nagy természetnek 
panaszolja el; a magányos csillag árvaságában bizalmas barátként 
hallgatja panaszait (Magányos vándorok). A sűrű erdő rejtelmes su-
sogásában a boldogtalan lelkek panaszát hallja és a természet titok-
zatos misztériumába belevesz az ő fájdalma is (Contra sylvas.). 

Lelke olyan érzékeny, mint valami finom csodálatos műszer, 
amely már parányi hatásokra is nagy kilengéseket mutat. Elég egy 
biztató, hívó szó kedvesétől, már túlárad a boldogságtól (Megyek !)• 
Ha a prózai élet zajából kiszabadulhat, lelke sasként bontja ki szár-
nyait s «röpül a nap felé» (Kiszöktem.). A természet közelsége leg-
jobb gyógyító balzsam szívének (Falun.). Ó is azt hirdeti, amit 
költő barátja, Bartók Lajos, hogy a természet a beteg lelkeknek leg-
jobb orvosa. Az ő lelke rakoncátlan folyó, melyet az élet nem tud 
vájt mederbe szorítani : örök harc, a végtelenség kell neki, s így 
siet nem ismert tengerek felé (A folyó.). A száguldó vihart is azért 
szereti, mert benne lelke mását látja. A szárazföldi és tengeri vihar 
az ő képzelődésót mindennél jobban izgatja. Költeményeinek egész 
sora bizonyítja ezt a sajátságát. Ennek titáni erővel ad kifejezést pl. 
a Fergeteg c. költeménye. Mikor pedig lelkének vihara lecsendesül, 
a csillagos égen szeret elmerengeni, amely a lét nagy kérdései fölött 
reflexiókra készti és ellenállhatlan vágyat ébreszt benne beleolva-
dásra a nagy mindenségbe (Csillagos ég. A csillagoknak.). 

Endrődi azonban nemcsak a maga sorsával elégedetlen, hanem 
haragjának és elkeseredésének ostorát a közélet romlottsága miatt is 
sokszor suhogtatja. Pl. A homályban című erőteljes költeményében 
a mai kor sülyedt erkölcsei ellen kel ki, amikor az emberek 
kenyérért és koncért szolgává szegődnek, s «almon rothad meg az 
erők java». De erős a hite, hogy lesz még idő, amely «fennen hir-
deti a szabad világnak a megváltási fényes ünnepet», mikor az igaz-
nak végre is győzni kell. Ebből a küzdelemből, úgy érzi, hivatás-
szerűen neki is ki kell vennie a maga részét. 
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Egy hatalmas himnuszban a Naphoz fordul és kéri a Napistent, 
hogy életet és áldást adó sugaraival űzze el a sötétséget és váltsa 
meg a rabszolga-világot (Himnusz a Naphoz.). És a költő látnoki 
szemei előtt egy drámai képben megjelenik a nyüzsgő élet nyomora, 
amely kitartó, lassú munkával vívja harcát a szolgaság ellen és elő-
készíti a boldogabb jövendőt nemesebbé formálva a világot (A jö-
vendők felé.). 

Hazafi-bánata is abból az elégedetlenségből fakad, amelyet az 
^let igazságtalanságai váltanak ki lelkéből. így a Jelenés c. költemé-
nyéből is Deák Ferenc szelleme által az elégedetlen hazafi szólal 
meg. A haza bölcsének árnya, széttekintve a hazán, megrendül, 
mert a sok gazság miatt alig ismer már egykori hazájára. De azért 
a költő büszke magyar voltára, mert hazája a legszebb ország s 
dicső múltja túlszárnyalja a más nemzetekét. Hazája sorsával össze 
van forrva az övé is : vele örül a jó napokban s vele gyászol bal-
sorsában (Magyar vagyok.). Ha más országok szépségei ideig-óráig 
lekötik is érdeklődését, szíve mindig hazájához vonja; bár fáj neki, 
hogy nem látja olyan szabadnak, aminőnek lelke álmodja (Hazám-
ról.). 6 lárma nélkül szereti hazáját, mert az ő szívében «a haza-
szeretetnek valódi neve: tett és áldozat», ezért megvetéssel beszél a 
«lármás honfi-táborrób [Lárma nélkül.). Szabadságáért rajongó lelke 
újjongva üdvözli a köztársasággá lett Braziliát (1889), amely egyet-
len csepp vér nélkül lett szabaddá, mialatt a vén Európa «alkot-
mányt papirosból, elvekből kártya-várakat, a szabadságból háló-
sapkát» csinál (Brazília.). 

VII. 

A külső sikert tekintve szinte páratlanul állt irodalmunk újabb 
történetében az a hatás, amelyet a nagyközönség körében Endrődi 
Kumc nótái keltettek. Ennek a zajos sikernek magyarázatát talál-
hatjuk egyrészt a mult évszázad kilencvenes éveinek politikai viszo-
nyaiban és pártküzdelmeiben, amelyet bizonyos kuruckodó hazafiság 
jellemzett, másrészt az ezzel együttjáró Bákóczi-kultusz újraébredésé-
ben. Mindezek a kuruc nóták felelevenítését korszerűvé tették és ked-
vező fogadtatást biztosítottak számukra. De Endrődi nemcsak a ked-
vező alkalmat tudta megragadni a Kuruc nóták megjelenése számára, 
hanem életre is tudta kelteni új köntösben mindazt a költői szép-
séget, amely a Thaly féle kuruc költeményekből kiárad. Endrődi nagy 
szeretettel és lelkesedéssel nyúlt a kuruc korszak emlékeihez, melyet 
Thaly Kálmán oly nagy buzgalommal búvárolt át. 

1 2 * 
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Amint Endrődi a Kuruc nóták előljáró beszédében mondja : «A 
dicső Bákóczi-korszakot akartam nótákban megszólaltatni, úgy, hogy 
e nóták a kétszáz év előtt lezajlott történelmet újra zengjék, jelenít-
sék. Korrajzot akartam írni dalokban, lehetőleg a kuruc énekek ere-
deti motívumai alapján, mely törekvésemről bőven számot adnak a 
kötetem végén álló jegyzetek. Iparkodtam szellemben, hangban, for-
mában hű tolmácsa lenni annak a nagy korszaknak, mely minden-
ben kimeríthetetlen forrása lesz a nemzeti poesisnak. Soha életemben 
több gyönyörrel nem dolgoztam munkán, mint ezen a kis nótás 
könyvön». És általában elmondhatjuk, hogy Endrődi, kevés kivétellel, 
nagy szerencsével utánozta a Thaly-féle kuruc dalokat, s bizonyos 
könnyűséggel alakította azok motívumaiból a maga dalait. Miként 
azokból az elbukott és elnyomott haza fájdalma, az elvesztett sza-
badság és függetlenség keserves panasza hangzik a tüzes harag, izzó 
gyűlölet és megvetés a labanc és német ellen, kivel a magyar, mint 
tűz a vízzel, soha össze nem férhet s Endrődi kuruc nótái is azt az 
illúziót keltik, mintha a kurucvilág hetyke és lelkes, gúnyos és ke-
sergő, németgyűlölő, meg haza- és szabadságszerető énekeit olvasnók. 

Ha a legújabb irodalmi kritika kíméletlen bonckése azóta fájó 
csalódást hozott is számunkra a régi kuruc költészet hitelességére 
vonatkozólag, hazafias érzésünk és eszthetikai gyönyörűségünk úgy 
ezeket, valamint az Endrődi-féle kuruc nótákat olvasva nem csökken-
het, mert a költői géniusz ereje feledteti velünk az irodalomtörténet 
veszteségét. 

Endrődi kuruc dalai legtöbbnyire apró költemények, igazi nóták, 
melyeknek tartalma sokszor csak egy ötlet, vagy az érzelem epi-
grammaszerű felvillanása; de a magyaros élet ereje lüktet bennük, 
sokszor a nyerseségig. A korhűség illúzióját nemcsak tartalmuk tá-
mogatja, hanem a nyelv ódon színezete, népies zamatja és a régi és 
népies könnyed versformáknak helyes ritmusórzékkel való használata 
is elősegíti. 

A Kuruc nótáknak mintegy nyitányát képezi a Tárogatóhang 
című költemény. A költő vele a maga ihletett lelkiállapotát akarja 
jellemezni, amelyből életre keltek a kuruc-kor daliás időinek édes-bús 
nótái. Az utána következő költemények négy csoportra osztva a 
kuruc-kornak 1700—1720-ig terjedő időszakát akarják dalokban 
életre kelteni. A Virágénekekben a kurucvilág szerelmi költészete 
éled újra, amely e vérzivataros idők fegyvercsattogásai között sem 
szűnt meg virágos hajtásokat hozni. E korszak e nemű termékeinek 
szórványosan fennmaradt példái itt utalták leginkább arra a költőt, 
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hogy főként önmagából merítsen. Ezért sokszor éreznünk kell, hogy 
ezekben a szerelmi dalokban nem annyira a kurue-kor akkordjai 
csendülnek meg, min t inkább a mai műköltő többé-kevésbé sikerült 
utánzatairól van szó. De el kell ismernünk, hogy Endrődi több 
kuruc-vonatkozást felhasznál, hogy dalainak megadja az ódonság pa-
t iná já t ; de ezek a kuruc motívumok, vagy betoldott sorok nem 
mindig olvadnak össze a költemény többi részeivel. Olykor közbe-
szőtt kurucos sallangnál, vagy dísznél alig egyebek. így pl. Patyolat 
a kuruc, gyöngy a felesége mint bekezdés semmiképen sem vág 
össze az egyébként hangulatos szerelmi dal többi részével, viszont a 
Csendes éj harmatja kezdetű virágének egész természetesen vezet 
bele azon kuruc nótába, amelyből «szegény katonának forgandó a 
sorsa» ismerős verssort vette át a költő. 

Aztán gyakran találkozunk ismerős népdalok soraival is a virág-
énekekben, minő pl. a Budavári keskeny utca . . . kezdetű versben 
ez a két sor : 

Hej mondja meg, aki tudja, 
Merre van az ország útja I 

nagyon ismert népdalból van átvéve (Bort ittam én . . . ). Megírtam 
a levelemet. . . kezdetű dal második versszaka pedig : 

Vidd el, vidd el, kedves fecském, 
Vidd el az én levelecském ; 
Piros hajnal hasadtára 
Eepülj rózsám ablakára, 

csaknem szórói-szóra szintén egyik népdalunk részlete. 
Endrődi a kurucvilág kezdő korát Romlott Magyarország e 

ciklus költeményeivel jellemzi. A ra j tuk átvonuló alapérzelmet a jel-
igéül odaírt népszerű kuruc nóta : Ne higyj magyar a németnek I . . 
fejezi ki. A költő hazafias lángolása i t t már igazán elemében van. 
Fájdalom a haza romlása fölött, a bujdosók keserűsége, az izzó 
németgyülölet és az elszánt harag a labancok ellen a költő lelkét 
épen úgy tüzelték, min t a kuruc-kor magyarjaiért, s valóban szebbnél-
szebb költeményeket váltottak ki lelkéből. Fohásza szűz Máriához 
(Stella maris) zordon fájdalmával úgy hat, mint a gályarabságra 
hurcoltak szívszaggató panasza. Az utána következő énekből pedig 
az elkeseredett hazafias érzelem beszél (Oh bánatba borult. . .). 

Miután haragját kiöntötte a német ellen (Hiteget a német. . . 
Járt itten már . . . Mind hiába . . . Meddig nyúzod . . . Nincsen oly 
nemzet . . . Páros fejű rablómadár), végső menedékül az Isten se-
gítségét kéri zaklatott nemzete számára (Magyarország, Megepedtünk 
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immár), majd meg bosszúért fohászkodik hozzá (Erdőkben tanyá-
zunk) és végül kikel a nemesi és papi ura lom ellen (Könnyel sózott 
kenyér, Nem ott van a nép, Porció Pál, Forspont Péter), amelyek 
együtt sodorják a nemzetet a végveszedelembe. 

Rákóczi legendás korát a harmadik rész, a Kurucvilág mutatja 
be. I t t már a remény és kétségbeesés, a harci kedv, diadalmámor 
és csüggedés, a fájdalom, a hősök kultusza és bosszúérzet az árulók 
iránt váltakoznak egymással lesújtó és felemelő képekben. 

A nemzet eleinte nagy reménységgel nézett Rákóczi vállalkozása 
elé és megváltójaként üdvözölte a fejedelmet. Ezt a fölfogást fejezi 
ki a költő Kárpát fölött csillagos mán c. költeményében, Rákóczi a 
határon pedig azt a gondolatot fűzi tovább, hogy a nemzet hívó 
szavára jöt t be Rákóczi az országba. Amint a fejedelem Emlékiratai-
ban mondja : «Az isteni gondviselés elküldött a puszta hazába, hogy 
fegyverre és szabadságra hívó szózat legyek. És meghallá e szózatot 
az ország minden népe. A nemes szívek lángra lobbantak a szabad-
ság nevére ós siettek fegyvert fogni annak visszanyerésére». 

Azután sorban vonulnak el előttünk Rákóczi vezérei : Nagy Ber-
csényi Miklós, a «magyar seregeknek rettenthetetlen fő-főgenerálja», 
Balogh Ádám a bécsi kalandjával, amikor József császárt megszalasz-
totta, Vak Bottyán «a haragos Isten legjobb katonája», a híres por-
tyázó Bezerédy.1 Amily lelkes elragadtatással szólnak ezek a drámai 
elevenségű képek a kuruc hősökről, épen úgy szórja a gúny nyilait 
az ellenséges vezérekre, köztük Heister generálisra (Heister uram...), 

. vagy a gyáva és száj hős kuruc katonákra (Kuczug Balázs). Mikor 
pedig Rákóczi legkedvesebb vitézei árulók lesznek, előbb a lemondó 
kétségbeesés (Jó éjszakát), azután meg a harag ós megvetés tör ki 
belőle. (Ocskai árulása, Az árulók). Endrődi a kuruc-kor történeti 
eseményei közül csak néhány mozzanatra terjeszkedik ki, amelyek 
lírai hangulatok ébresztésére alkalmasak. Byenek pl. Eb ura fakó, 
amely az ónodi gyűlésen kimondott trónfosztást, A nagy eset meg-
esett kezdetű Érsekújvár elestét, Hej siralmas idő!, a szerencsétlen 
trencsényi csatát, A majthényi róna a kurucok fegyverletételét hasz-
nálja fel megfelelő érzelmek ébresztésére. 

Ezután főként a hontalanná lett Rákóczi sorsa foglalkoztatja és 
mély részvétet keltő érzelmeket vált ki lelkéből ( F o r d u l j kedves 

1 Idevágó költemények : Nagy Bercsényi Miklós, Balogh Ádám 
nótája, A kölesdi harcon, Vak Bottyánról való ének, Bezerédi nótája. 



TANULMÁNYOK. 2 3 1 

lovam, Mi jóságos urunk, Rákóczi kesergője, A bujdosó Rákócziról. 
Amikor Rákóczi . . ., Haj Rákóczi . . .). De Rákóczit és kíséretét 
még Rodostóban, száműzetésük végső helyén is felkeresi a költó', 
hogy egy pár méla akkorddal búcsúztassa el Rákóczit és hűséges író-
deákját, Mikest hazájuktól. Míg Rodostóban Rákóczit az utolsó pilla-
natig táplálja a halovány remény, hogy hátha még leborulhat hazája 
szent földjére : Mikes Istenbe vetett megnyugvással eszi a bujdosók 
kenyerét nagy Törökországban. 

Endrődi borongós fájdalma legmeghatóbb hangokat csal ki lant-
ján, mikor a bújdosok sorsáról énekel. A hazátlanná lett bujdosók, 
vagy szegénylegényekké züllött kuruc közvitézek vágyódása otthonuk 
után és panaszuk szenvedéseik miatt , aztán búcsújuk kedvesüktől, 
meg szüleiktől nemcsak benső meghatottságuk által tűnnek ki, hanem 
népies hangjuk és ritmusuk abba a csalódásba r ingat bennünket, 
mintha nem modern költő, hanem valami régi kuruc énekes pana-
szolná el nekünk szíve fájdalmait. 

VIII. 

Endrődi lírai költészetének a nagy termékenység mellett feltűnő 
sajátsága, hogy hevülete nem lankad a korral, sőt ereje és hangjának 
biztossága folytán erősödik. Természetes ízlését látókörének tágulása-
a tanulmány és az önbírálat folytán finomították, úgy, hogy a 
költő saját munkáival szemben hova-tovább követelőbb mértéket állí-
tott fel. 

Lírája deresedő fővel sem szakítja meg a közösséget a múltjával, 
ugyanazon eszményekért hevül, de higgadtabb kedéllyel nézi a vilá-
got. Az életből bizonyos életbölcsességet szűr le, amelynek lényegét 
Szeretet című szép költeménye fejez ki a leghatározottabban. Az 
évek gyorsan ellebbennek, elhidegül az ifjúság, az élet s csak dúlt 
édent, romot hagy maga után; de aki másokért élt, a sírban sem 
lesz zord az éjszakája, azért 

Szeresd, szeresd, ki szívét hozza hozzád 
S öleld szívedre, aki hőn szeret I 
Tudod, mi tartja fenn a nagy világot ? 
A szeretet, csupán a szeretet ! 

Endrődi költeményeinek újabb gyűjteményét Őszi harmat 
után.. . címen adta ki,^ amely Anakreoni dalok&t, az Elvirágzott 
kikeletből szerelmi dalokat és Jarlóvirágok címen vegyes tartalmú 
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költeményeket foglal magában. 1 Lantján eddig nem hallott ú j han-
gok csendülnek meg az Anakreoni dalokban. A költő, ki eddig leg-
nagyobb kitartással a szerelmi lírát pengette, most a mámorba fojtja 
bánatát és azzal aranyozza meg tovaröppenő apró örömeit. Az alko-
nyatba hajló szerelem izgalmai helyett a bortól vár új kedélyhullám-
zásokat. 

A rózsás ifjúság boldog álmai gyorsan tovaszállnak, életünk bús 
és komor lesz s vigasztalásul nem marad más, csupán a bor, amint 
a költő mondja (A szép napok). Egykor a dalnak és szerelemnek 
élt, ma már csak a jó bor vigasztalja. 

Bár olykor Anakreon módján csapong és dévajkodik, de End-
rödi nem az a víg öreg, m i n t nagy hellén elődje, ki vidám mámor-
ban felejti el, amit az idő elrabol, ki a szerelemre fogékony szív 
könnyű mámorát és a mámorra hajló szív szerelmeit zengi rövid 
jambusokban, hanem inkább a szemlélődő bonviván, kiből csak a 
nekifeledkezés pillanataiban tör ki a jókedv. Az ő mámorá t nem a 
tüzes görög bor hevíti, hanem a pezsgő, amely gyöngyöző habjával 
együtt szórja a szellem sziporkáit. A pezsgőnek ezt a kedélyderítő 
erejét többször meg is énekli (Hiába egy ital van . . ., Üdv néked 
gyöngyöző bor. . ., Pohárköszöntő). A gondűző bor mellett szűk 
baráti körben szívesen elmélkedik az élet folyásáról és arra az ered-
ményre jut , hogy csak az a bölcs, aki holtig kibirja jó kedéllyel 
(Öt venen túl). 

A mámoros okoskodás néha a mámoros kedélyt is elnyomja 
benne ; pl. ezt a közmondást, hogy borban az igazság, egész 56 
soros verssé nyújtja ki (Jó úton.). A Vallomás és Holdfény c. versek 
pedig már egy cseppet sem anakreoni da lok: az utóbbi józan elmél-
kedés arról, hogy az öregkor szépsége csak a jóság lehet ; az előbbi 
pedig annak a hitének ad kifejezést, hogy jönni fog egy nemesebb 
kor, amidőn magától összeomlik a hazugság uralma és visszavívja 
trónját a bújdosó igazság. De a Pohurak közt című versében, melyet 
Beöthy Zsoltnak írt, már a ditirambosz módján szállong egyik gon-
dolatról a másikra ; félretéve bút és panasí t , magasztalja a bort, ez 
éltető és szívderítő italt és Epikurral vallja, hogy ne szalasszuk el az 

1 Tarlóinrágok címen «Az Országos Irodalmi Szövetség» kiadásában 
(1904) Endrődinek egy önálló verskötete is jelent meg, amely körülbelül 
15 költemény kivételével ugyanazt foglalja magában, mint az Uszi har-
mat után . . . c. kötete. 



TANULMÁNYOK. 2 3 3 

élet kínálkozó örömeit s ne gondoljunk a halállal: csak az hal meg, 
aki nem alkotott valamit. 

Mint a mámor költője nem feledkezik meg a legnagyobb magyar 
Anakreonról, Csokonai Vitéz Mihályról sem, kinek sírjánál megille-
tődve halljuk a három leány karénekét, kik Csokonaiban a szerelem 
tüzes és a bor játszi dalnokát magasztalják és a boldogtalan embert 
és poetét siratják el, ki «vergődő lelke gondját nagy szíve mámorá-
val átlátta s zokogását kacajba fojtotta» ; végül pedig a hála koszorú-
ját tűzik fel sírkövére a megértőbb és emberibb kor nevében (Cso-
konai sírján). És Csokonai halálának százéves fordulója alkalmából 
az égből maga zengi el háláját érte Endrődi tolmácsolásával a Meg-
illetödésben. 

«Őszi harmat után» «az elvirágzott kikeletből» néhány szerelmi 
dal bensőséges melege árad felénk, amely a költő kései szerelmének 
rózsafáján termett. Fiatalos fellobbanással kezdődik (Megláttalak) ; 
de aztán maga is eltűnődik, hogy vájjon van-e joga szeretni ú j ra? 
Vájjon nem sérti-e meg a holt asszonyt, ha többé nem siratja és új 
gyönyörökről álmodik? A seb, amelyet a sors ütött rajta, már be-
hegedt [Új élet). A sok ábrándból élte alkonyán csak ez a szerelem 
maradt meg valóságnak, azért ragaszkodik hozzá. Ezt a szerelmet a 
költő igen találóan a téli hangulat varázsával teszi oly közvetlenné a 
Téli hangulatban, mikor meleg szobában, pattogó tűz mellett kedve-
sével mélázva gondol vissza a tavaszra és a Téli esíben, amikor a 
téli vihar zúgása közben fázósan bújnak össze a duruzsoló kályha 
mellett és úgy képzeli, mintha «künn bolyonganának a hóban és 
éjben a hideg, nagy sivatagon át s nincsen sehol út már, mely 
visszavezet» . . . 

IX. 

Endrődi Sándor lírikus természete általában nem igen kedvez az 
elbeszélésnek. Ezen a téren vagy a lírába, vagy a leírásba csap át, 
vagy pedig a fantasztikus felé hajlik. Feltűnő jelenség még Endrődi-
nél az is, hogy elbeszélő költeményeinek tárgyát szívesen meríti ide-
gen légkörből. Ennek oka valószínűleg az, hogy a hazai talajból ki-
sarjadt történetek jobban kötik őt a valósághoz, vagy legalább is a 
valószínűséghez ; míg az ismeretlen világok regéi csapongó képzeletét 
nem korlátozzák. A mesealkotásban és elbeszélésben mintha valami 
csodás hatalom ragadná őt a földről a levegőbe ismeretlen tündér-
világok felé. Pedig elbeszélései közül épen azok a legsikerültebbek, 
amelyekben a mese és az előadás a legegyszerűbb, legtermészetesebb. 
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Áradozó természete és pompakedvelő, festői színezésre hajló előadása 
epikájában még feltűnőbb, mint lírai darabjaiban. A mondottakra 
mindjárt példa a Halál után c. verses elbeszélése, amely fantasztikus 
meséjével bejárja a mennyet, a túlvilág tisztító helyét és a földet. 
Amily különleges a tárgy, épen oly szertelen költői díszben dusál-
kodó a nyelve is. Valami szokatlan lélekállapot szülötte. A költemény 
tartalma röviden ez : Szeralim angyal hárfájának és énekének bűvös 
hangjától elbájolva az Úristen megengedi neki, hogy a mennyből 
leszállhasson a tisztító helyre ós az itt szenvedő lelkek gyötrő kínjait 
enyhíthesse dalával. A szenvedők között egy sápadt leány kelti fel 
figyelmét, aki^földön hagyott kedvese után eped és arra kéri az angyalt, 
hogy engedje meg neki, hogy csak egy óráig láthassa viszont ked-
vesét. Szeralim az Ur engedelmével teljesíti a kérést. A leány szelleme 
éjjel megjelen kedvese palotájában, amelynek mesés ragyogású ter-
meiben fényes vendégsereg lakomáz ; az ifjú pedig egy virágos lugas-
ban új szeretője kar ja i között édeleg. A szellem a látottakra lesújtva 
tér vissza az alvilági gyötrelmek színhelyére és zokogva vallja be 
Szeralim előtt, hogy ez az óra neki a földön rettentőbb volt, mint 
itt a mélyben gyilkos tűz között ezer évi kín. A költemény nyilván-
valóan a költő szerelmi vergődéseinek paroxismusában fogant és azt 
akarja példázni, hogy a szerelmi kín rosszabb a pokol gyötrelmeinél is. 

Endrődi Bolygó hollandi címen egy verses regénybe is kezdett, 
de a mű csak töredéknek maradt. Éden címmel mindössze a beve-
zetés készült el belőle, amely 105 stanzára terjed. A Byron-féle szub-
jektív verses regények mintája lebeghetett a költő szemei előtt s 
benne főként önmagát akarta megrajzolni. Lothár, hogy csalódását 
feledje, hajóra száll, nyughatatlan lelke a tengerre űzi. Útközben 
vihar éri és egy eldugott tündér-szigetre vetődik, melyet a költő 
Edennek nevez el. I t t a véletlen Gilbert nyugalmazott hajóskapitány 
házába vezeti. A köszvényes öreg gazda szíves vendéglátással fogadja. 
I t t Lothárnak kellemesen telik az idő, mert az öreg úr házánál egy 
kedves szép leány is van, kit Gilbert egy hajótörésből mentett meg 
ós házába fogadva felnevelte. Most, 70 éves korában feleségül akarja 
venni a 18 éves Wandát, ki mellette bájos hajadonná serdült. A leány 
nem akar hálátlan lenni nevelőapja iránt és a lobbanékony szívű 
Lothár szerelmét visszautasítja. Lothár tört szívvel búcsúzik el a 
szigetről ós fájdalmas vergődések közt hagyja ott "Wandát is és bolygó 
hollandi módjára tengerre száll, hogy feledjen, míg egy hű leány 
meg nem váltja zaklatott szívót. A történet torzónak maradt; de a 
költőnek alkalmat adott, hogy a bolygó hollandi regéjét beleszőjje a 
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történetbe, amellyel a maga sorsát példázva különálló költemény 
gyanánt is kiadott ; továbbá, hogy véleményét elmondja a költészet-
ről (19—20. str.) és egy szárnyaló ditirambot elzengjen a szerelem-
ről (53—63. str.). 

Endrődi kisebb elbeszéléseinek összefoglaló címül Történetek 
nevet adott, holott ezeket inkább regéknek lehetne nevezni. Mindjárt 
az első darab, amely Miss Mary nek szól, a költő szerint is «a regék 
ősvilágából » való kép, egy sápadt, halovány hárfás ifjú látomása, kinek 
lenge csónakja a tükörsima tavon egy bűvös tartományba téved, 
ahová a játékos képzelet csodás varázsa minden elgondolható szépet 
együvé hordott. A költemény bevezetőnek tekinthető az utána követ-
kező tarka meséjű elbeszélésekhez. A Szent-Anna tó regéjét pl. így 
álmodta meg a költő : Tusnád körül a hegyek között egymással szem-
közt két vár állott, az egyik Torja, a másik Bálványos vára. A vár 
urai, két gonosz grófi testvér egymás között folytonos versengésben 
éltek s egyik a másikán mindenben túl akart terni. Egyszer Bál-
ványos urát egy aranyos hintón, melyet négy fekete ménló röpített, 
meglátogatta egy idegen herceg. A várúr vendégét nagy lakomával 
fogadta. Lakoma után bortól felhevülve kockához láttak. A játékon 
a herceg mindenét elveszítette. A bálványosi gróf a nyert fogaton 
kérkedve ment át bátyjához, aki fogadást ajánl neki, ha másnapra 
szebb fogatot nem szerez, legyen minden vagyona az öccsóé. S legott 
a környék legszebb hajadonaiból nyolcat kiválaszt és azokat fogja 
hintaja elé és szilaj kedvvel ostorozza a szűzeket, kik rohanva húz-
zák hintaját. Az ostorcsapásoktól a legszebb Leány testéből kiserked 
a vér. A leány, a csodaszép Anna ezért átkot mond a grófra, mire 
menten összeomlik a két vár s a leány kifolyt véréből támad a mesés 
szépségű Szent-Anna tava. A rege, mint rövid meséje is elárulja, 
nélkülözi a regék alapsajátságát: a természetes naivságot. Az Alvajáró-
ban Arany Borvitézére emlékeztető vízióban álmodja végig a költő 
holt kedvesével a maga temetői nászát. Xisistrathus meséje pedig 
azt példázza, hogy a szép leány csak halva lehet hű. A Lili kis-
asszonyban a meseország virágos köntösébe öltöztetve a maga sze-
relmi csalódását énekli meg, melynek ábrándos világát a rideg való 
tépi szét. Kedvese nem lehet az övé, mert csak szegény költő, ki 
lelki kincsekben gazdag ugyan, mert az egész világ az övé ; de háza 
és hivatala nincsen. Ugyancsak a maga szerelmét állítja párhuzamba 
egy dalnok és a tündérleány szerelmével a Tündérek című költe-
ményében is. A királyfi pedig egy pórleányról szól, kinek azt jósolta 
«egy bolond bölcs Indiában«, hogy dús királyfi lesz a férje. A leány 
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végre is megunja várni a királyfit s egy koldúshoz megy feleségül, 
aki őt már régóta szerette. 

A regék közül egyszerűségével tűnik ki A révészlegény című. 
Egy révészlegény hálójába hal helyett egy aranyhajú tündér akad, 
ki könyörögve kéri a legényt, hogy bocsássa szabadon, mert a földön 
elveszti ifjúságát és varázserejét. A révészlegény csak csók és ölelés 
árán bocsátja vissza a tündért ; a kierőszakolt csókot azonban boldog-
ságával fizeti meg. Népies hangjával méltán sorakozik melléje A Balaton 
tündére. Begedi Klára, Szedresi Ferke kedvéért hűtlen lesz régi szere-
tőjéhez, Gyöngyösi Jancsihoz. Ez szerelmi bosszúból magával együtt 
a Balatonba veszejti hűtlen szeretőjét, aki ezentúl mint a Balaton 
tündére ejti veszedelembe azokat, akiket Ígéretével hatalmába kerít. 

A Mariról, a Nász és Júniusi éj című darabok már az életből 
vett történetek ; az első a falusi leányról szól, kiből félvilági hölgy 
lesz, az utóbbi kettő pedig a csalódott szerelmes, illetve megcsalt 
férj bosszúját énekli meg. A Mária Nepomucénánek meg genreképi 
jellege van, amely a házi teendőkből kifogyhatatlan ós serény özvegyet 
mutatja be. A halottak estéje egy árva kisleány sorsával foglalkozik, 
ki a halottak estéjét anyja sírjánál tölti és a síron égő gyertyák láng-
jától ruhája tüzet fog és így pusztul el. A mádi molnár pedig meg-
kapó két mozzanatot rögzít meg a hű feleség életéből : az első szerelmi 
találkozót és búcsúját a férj koporsójánál. 

Legendás költeményei közül A celli búcsú közismert szavallati 
darabbá vált ; egy másik víg legendája pedig Az ördög és a gazda 
a sopánkodó gazdát figurázzák, akit sem az Isten, sem az ördög nem 
tud kielégíteni. A felsorolt műfajú költeményeken kivül vannak még 
történeti hátterű mondái és anekdótái. így pl. Orth Jánosról, a királyi 
hercegről, ki szerelméért otthagyja az udvart és hajójával a földi 
viharokból az örök álmok zsongó tengerén át hűbb, tisztább, áldóbb 
csillagok felé vitorláz. Azután feldolgozta IV. Henrik ismert Canosse-
járását, továbbá a jellemző anekdotát Zsigmond királyunk aranyairól 
és Don Juan poklát ; mindegyiket humoros színezettel és a mai 
ember szemével nézve. 

X. 

A Történeteknél sokkal nagyobb költői értéket képviselnek az 
Emlékek, melyek gazdag változatú tárgyakat ölelnek fel. Bár közülök 
sokat az alkalomszerűség szült ; de azért mindig a közvetlen hatás 
melegségét éreztetik. Több közülök egyes személyekről szól, más részük 
pedig a közélet mozgalmairól és törekvéseiről emlékezik meg. A saját 
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bánata és öröme mellett részvéttel kiséri nemzete és kora küzdelmeit, 
aggodalmait, szenvedéseit és reményeit. Az Emlékek között van néhány 
szubjektiv hangulatú költemény is. így a fiúi kegyelet mélysége árad 
szép elegiájából, melyet apja sírjánál mond el. A baráti szeretet köz-
vetlensége és melege sugárzik ki Huzella Gyulához (Isten hozott !) és 
Bartók Lajoshoz (Válasz egy levélre) írt soraiból. Politikai életünk 
nagyjai közül pedig Wekerle Sándor államférfiúi nagysága előtt 
ha j t ja meg az elismerés zászlaját ; de nem akkor, amidőn még a 
hatalom ormán állott, hanem akkor, amikor már nem volt ott (1895). 
Azonban már nem épen kedves emlékeit énekli meg tanárkodása 
idejéből Dal a kathedráról című versében. 

Különösen résztvevő kegyelettel és melegséggel ír a régibb és 
újabb költőkről. A kínálkozó alkalmak szerint megemlékezik Ányos 
Pálról, Jósikáról, Petőfiről, Aranyról; majd meg az élő költőkhöz 
szól a Petőfi-szobor leleplezése és Arany János temetése alkalmából, 
támadva a törpe epigónokat és buzdítva az igazi költőket, hogy ha 
koruk nem méltányolja is, adják oda lelkük világát és jó szót sem 
várjanak érte, mert 

Elő költőnek ez a sorsa nálunk, 
Jobb sorsot akkor ér, ha már halott ! 

Nagy zenészeink közül csodálattal hódol meg Csermák géniusza 
előtt halálára írt elegiájában és büszkén jegyzi meg, hogy a világot 
éhezve bejáró cseh i f jú művészetét csak a magyar nemzet tudta igazán 
méltányolni. Azonkívül gróf Zichy Géza művészi egyénisége előtt 
ha j t ja meg az elismerés pálmáját. 

Történelmünk dicső emlékei is kegyeletes visszhangra találnak 
lantján. így pl. a budavári honvédszobor leleplezése alkalmából a 
hősök emlékét felidézve, kora törpeségét rójja meg, amely nem tudja 
és nem meri méltóan megünnepelni nagyjait és vértanúit. Haragszik 
a király és Kossuth Lajos koporsója c. költeményeiben pedig bátran 
mutat rá arra a félreértésre, amelyet Ferenc József lelkében a Kossuth-
kultusz ébresztett. 

Az Emlékekhez hasonló tartalmú és szellemű költeményeket 
nyúj t Endrődi a Tarlóvirágo/cban. Itt is egyrészt a nagyok kultusza 
ihleti meg lantját (Petőfi halálának ötvenedik évfordulóján, Drégely 
romjain, Munkácsy Mihály temetésén, Ének Körösi Csorna Sándor-
ról, Kiss Józsefnek.) magasztalva érdemeiket és keseregve sorsuk 
mostohaságán ; másrészt meghódol a nemzet erényei előtt (Pusztaszer) 
és korholja hibáit (Contra fesla, Bujdosó kuruc éneke, Labanc-
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ország), mert hazáját nagynak és szabadnak szeretné látni. (A jöven-
dők felé). 

A régi hazug világ helyett egy új világért eseng, amelyben az 
igazság és erény üli diadalát a gonoszság felett. 

Az öregedéssel együtt járó elmélkedő és szemlélődő hajlama 
mindjobban tért nyer. Vizsgálgatja az élet mivoltát, s amikor a kétely 
szállja meg, a tudás ós hit fáklyájával világít be lelkébe és ekkor 
úgy tapasztalja, hogy a tudás nyomában árnyként já r az elégedet-
lenség ós meghasonlás s mit meg nem ad a tudás garmadája: meg-
adja egy szemernyi hi t ! (Hit.) 

Néhány költeménye már itt mutatja, hogy ismét egy új érzelem : 
a vallás kezd tért hódítani lelkében, mely új gazdagodást jelent köl-
tészete számára. Meggyőző erővel hirdeti, hogy nincs miért csüg-
gednie, aki gondot visel az égi madárra, őt sem hagyja el, legyen 
bármily szegény és árva. Az Isten az örök igazság ós jóság kútfeje, 
mindenkit érdeme szerint büntet és jutalmaz, bízik benne, hogy 
számára is lesz irgalom (Ha látok nyomorultat . . . Nincs miért csüg-
gednem . . .) Es e hitnek köszönheti, hogy lelke megszabadult a maró 
kétségektől és minden romlás között hiszi az igazak ós jók diadalát. 
Nagyfokú erkölcsi emelkedettséggel beszél a fiához írt költeményé-
ben (Fiamnak). Nem korholja a miért az élet örömeit ós bohóságait 
élvezi, csak arra kéri, hogy tekintsen a nyomor felé is és fogadja 
szívébe az elhagyottat és szenvedőt. A munka és vidámság legyen 
jelszava, hirdesse az igazságot, a becsület útját semmi kincsért ne 
hagyja el és a hazát ne silány szavakkal, hanem tettekkel szeresse. 
A költő érzékeny lelkét igen bántják a társadalmi nagy ellentétek, 
igazságtalanságok és a felszínes kultúra hazugságai. A vad középkor 
ököljoga most is él. 

A költő lelki fejlődésének ezen új irányát még öntudatosabban 
fejezi ki az Isten felé című verskötet. Amint e költemények előszavá-
ban mondja : a vad élethajszában agyongyötört emberi lelket a szo-
morú földisógből boldogítóbb eszmények felé akarja irányítani. End-
rődi a saját lelkén mutat ja be, hogy a vivódó, lázongó emberi lélek 
a gúnyolódó, majd elkeseredett hitetlenségből a szenvedések és bűn-
bánat tisztító tűzén át hogyan jut el Istenéhez. Ezt a lelki fejlődést 
csak úgy érthetjük meg, ha e költeményeket összhatásukban vizs-
gáljuk, mert lia egyikét, másikát kiszakítjuk a sorozatból, bizonyos 
ellenmondásokat találunk bennük, amelyeket azonban legott meg-
értünk, ha azokra a belső küzdelmekre gondolunk, amelyek a kétely 
vagy hitetlenség útvesztőjéből a hit vigaszához és az Istenben való 
megnyugváshoz vezetnek. 
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Endrődi vallásos költészete ment minden felekezeti színezettől ; 
az ő vallásos érzésének tengelye az az örök emberi ösztön, amely 
minden vallás alapját az igazság keresésében és az emberszeretet 
megvalósulásában látja. A költő lelki evolúciójának egyes fokozatait 
már a költemények csoportosításával is éreztetni akarja. A mulandó-
ság gondolatával nem tud kibékülni, valami megnyugtatót keres a 
megsemmisülés lehetőségével szemben. A halált valami örök alvás-
félének képzeli az életreébredés vágya nélkül. De hát mit ér a vég-
telen nyugalom, ha nem tud róla az ember, veti utána csakhamar. 
Aminő problematikus a halál, épen olyan örömtelennek találja az 
életet, amely a halál örök csendjében csak egy percnyi zaj. Az élet 
nagy ellentétei is új tépelődésre adnak okot neki. Mi jogon él ő 
kényelemben, mialatt annyian sínylődnek és pusztulnak el a nyo-
morban ? 

Az a hite, hogy az emberiség a bűnből és nyomorból egykor 
tisztultabb létre fog virradni és meg fogja érni az igazság és jóság 
diadalát, erőt ad neki, hogy végigküzdje a reá rótt csatát (Éjszaka). 

Amikor a rombolás evangéliumát hirdeti, az elégedetlenség nála 
abból a nemes haragból ered, mely a romokon egy tökéletesebb lét 
alapjait akarná megvetni. De úgy találja, hogy rabszolgákkal és zsol-
dosokkal «az eget vívni nem lehet» s azért faját csak szánni tudja. 
Pedig milyen szép volna szépen élni e szép világon s nem lehet, 
mert a földi édent az ember maga rontja el gyarlóságaival. A tár-
sadalmi igazságtalanságok Endrődit az elnyomottak szószólójává teszik, 
amikor is a gyengék elnyomói és zsarnokai ellen önti ki haragját. 
Ez bizonyos szociálista színt ad néhány költeményének (Lázadók 
dala, Rohanás, A pipa prédikált). Az ő újító törekvéseiben tisztán 
javító célzat van, amely a hagyományokon akarja tovább építeni a 
maga tökéletesebb világát. Ezért elítéli a minden áron eredetieskedő 
törekvéseket, amelyek a jót sem bessülik meg csak azért, mert — 
régi. Endrődi csupán jobbnak és nemesebbnek szeretné látni az 
emberiséget és ezért lázadozik a ma uralkodó társadalmi rend ellen, 
ahol kiáltó igazságtalanságok vannak. Mikor elégedetlensége az Isten 
ellen is zúgolódásra készti, nem Isten ellen lázong, hanem a gyarló 
ember ellen, ki Isten nagyságából is bábot csinál. 

A költőnek az élettel és a világgal való elégedetlenségét a Törö-
delem című ciklusban már elegikus hangú egyéni érzelmek váltják 
fel, amelyekben az elmúlás fájdalma dalszerű közvetlenséggel nyilat-
kozik meg. Kezdetben még fáj neki, hogy a mulandó földi gyönyö-
rök nem hoznak számára már üdvöt ; az élet alkonyán tisztultabb 
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égi örömök után áhítozik. A sors csapásait Istentől küldött meg-
próbáltatásoknak veszi és alázattal fogadja, mert a vénséghez leg-
jobban illik a bűnbánat. De míg idáig jut, nagy lelki viharokat kell 
átszenvednie (Te küldtél engemet. A mélységből.) 

Az ezután következő Megtisztulás c. versek reflexiók az élet és 
az istenség nagy problémáiról, amelyek közé egy kései szerelem sugára 
is belopódzik, hogy ez is a mulandóságra figyelmeztesse a költőt. 
Minél közelebb evez költőnk a hit révéhez, költeményeinek hangja 
mindegyre harmonikusabbá válik. A dacot, amely eddig lelkét tüzelte, 
alázatosság váltja fel; a jóság, szeretet ós béke igéit hirdetve az ima 
szárnyain eljut az Úr zsámolya elé, ahol majd a gyermeki bizalom 
hangján imádkozik Istenéhez, majd pedig a nagy lelkek magasztos 
meghódolásával jut el az isteni nagyság megérzéséig. 

Mielőtt Endrödi gazdag szövedékű lírájának birodalmát elhagy-
nók, még legutolsó verskötetéről kell pár szóval megemlékeznünk, 
amelynek A pálya végén címet adta a költő. A vaskos kötet címe 
után azt várja az olvasó, hogy benne Endrödi költészetének utolsó 
termékeit kapja : valójában pedig egy gazdag antológia, amely End-
rödi költői pályájának java termését foglalja össze némileg más 
csoportosításban, mint előbbi köteteiben. Mindössze azon költeményei 
újak, amelyekben az öregség megható borúja zendül meg. Az öreg-
ség alkony fényében is vannak megkapó vonások, csak a költői ihlet-
ség melegével kell azt vizsgálni, mint azt Endrödi tette, ki az isten-
ség felé vezető úton haladva az öregségben nemcsak a megsemmisülés 
és a rút halál vigyorgó kópét látja, hanem a kényszerű, csendes 
elmúlás báját is felleli. (Esti dalok). 

XI. 

Endrödi Sándor mint elbeszélő a szépprózában is első sorban 
lírai költőnek mutat ja magát. Első önálló kötete a Falusi álmok, 
amely még a Tücsökdalok előtt egy évvel, 1875-ben jelent meg, mint 
prózában írt költői rajz minden tekintetben ilyennek tünteti fel őt. 
Az elbeszélő és a leíró rész egészen a költő lírai hangulatát szolgálja. 
Apró hangulatrajzokban, ahol a költő a tárgyi képek és jelenetek 
között is a maga lelkét tükrözi vissza, ez a lírai tulajdonság olykor 
erényszámba is mehet ; de már az olyan elbeszélésekben, ahol a 
meseszövés és jellemrajzolás igényeivel kell fellépnünk, a lírába vesző 
előadás az elbeszélés rovására esik. Ilyen természetű nagyobb elbe-
szélése a Másodvirágzás, amely egész kötetre terjed. Egy szentimen-
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tális falusi leány szerelmi csalódását, vergődését és ábrándos szerel-
méből való kigyógyulását mutatja be, aki szerelmi eszményképet 
csinál egy léha és üreslelkű ifjúból, ki csak hozományáért akarja 
elvenni, hogy költséges és pazarló életmódját tovább folytathassa. 
De távoli rokona, Leonin, egy költői hajlamú és ábrándos ifjú, aki 
titkon szerelmes Aliceba és nevelő apja előrelátása megmentik őt egy 
életre kiható csalódástól és boldogtalanságtól. Bár a szakítás vőle-
gényével, Jerney Gusztávval nagy lelki megrázkódtatást okoz a leány-
nak, utóbb mégis kigyógyul melankoliájából és Leonin oldalán boldog 
házasélet vár reá. Ez az elbeszélés lényege. E mellett egy másik 
szerelmi történet is játszódik le szemeink előtt, egy ünnepelt táncos-
nőnek, Sárikának és Várnay Kálmánnak tiltott szerelmi frigye. Vár-
nay, jóllehet gyermeke is van Sárikától, nem akarja őt törvényesen 
feleségül venni. A leány úgy áll bosszút kedvesén, hogy esztelen 
pazarlásával anyagilag tönkreteszi Kálmánt, ki ezután kénytelen szakí-
tani vele, hogy vagyoni egyensúlyát egy más érdekházasság révén 
helyreállítsa. Sárikát később nagy hozománya kedvéért, melyet ud-
varlóitól szerzett össze, az anyagilag tönk szélén álló Jerney Gusz-
táv veszi feleségül. De ez a házasság sem lesz boldog, mert Gusztáv 
felesége vagyonát is elpazarolja és csődbe kerül ; Kálmán pedig várat-
lanul meghal, épen amikor menyasszonyához, egy német bankár 
leányához megy látogatóba. A költői igazságszolgáltatás így meg-
volna ; de a két szerelmi történet között a kapocs kissé laza, csupán 
Gusztáv nagyon epizódszerű eljegyzése Alice-szal hozza össze a két 
történetet. Magában az elbeszélésben azonban benne van a költő egész 
lelke. Leonin egyénisége futó pillantásra is elárulja, hogy a költő 
sok tekintetben önmagát rajzolja benne. Tele ábránddal, költészettel 
és álmodozással, ki kitartóan küzdve végre is eléri szerelmi eszmény-
képét. A színhely jórészt a költőnek oly kedves Balaton-vidék; még 
a Sirályban is a költő kedves jachtjára ismerünk, amelyen ismerő-
seit oly szívesen vitte egy kis balatoni kirándulásra. Az elbeszélés-
nek a szubjektív elemek mellett különös bájt kölcsönöz a természeti 
képek és jelenetek buja és megelevenedő rajza, amely feledteti az 
olvasóval az elbeszélő részek fogyatkozásait és az előadó forma 
egy en et lens égéit. 

Endrődi fogékonyságát a szabad természet szépségei iránt iga-
zolják azok az apró rajzok is, amelyeket Balatoni ~é.g alatt címen 
adott ki. A költő nemcsak ezekben a leírásokban és elbeszélésekben, 
hanem verseiben is, amint láttuk, a Balaton-vidék valóságos rajongó-
jának mutatja be magát, ki saját lelkének kedélyhullámzásait meg-

Irodalomtörténet. 16 
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lepő közvetlenséggel tudja kapcsolatba hozni az időjárással, az év-
szakok változásával s azokkal a színes vízi és szárazföldi természeti 
jelenségekkel, melyeket a Balaton környékén megfigyelt. Megfigye-
lései olykor aprólékosak, mint általában azon embereké, kik valamely 
vidéket nagyon szerelnek és alaposan ismernek ; de igénytelenségük 
dacára sem untatnak, mert tanulságos voltuk mellett egy lelkes 
kalauz melegsége árad belőlük. Bizonyos Baedekker-szerűség van e 
rajzokban, megismerjük belőlük pl. a Balaton-vidék növény- és madár-
világát, időjárásának szeszélyességeit, a változó évszakok sajátosságait 
és szépségeit, a Balaton-környéki falvaknak életét, a vidék rejtett 
szépségeit, nevezetességeit, régiségeit és furcsaságait. A hangulat- és 
tájrajzok között egy pár néprajzi jelenet is található a balatoni halá-
szok, révészek és a falusi nép életéből ; de a téli és nyári vihar, a 
balatoni halászat és a befagyott Balaton rajzai plasztikaiságban és 
elevenségben nem érik utói Jókai és Eötvös Károly hasonló tárgyú 
művészi leírásait. Még kevesebb értékük van azoknak az elbeszélé-
seknek, melyeket a költő fürdői ismeretségeinek emlékeiből merít. 
Ezek az alakok nem-mindennapiságukkal és különösségeikkel akar-
nak látni (a lusta Emmike, a madárszerű Milike, Kristófék, a kóbor 
zenész, Kelet Józsi, az eszelős csavargó), éppen azért művészi hatásra 
nem számíthatnak. Mennyivel jobban sikerült alak pl. a Bakos szom-
széd tudálékos pórias észjárásával, kinek eszén azonban mégis túljár 
az igazi paraszt furfang, vagy a halászok és révészek egy pár oda-
vetett vonással megrajzolt képe. Ezen apró elbeszélések között van-
nak aztán tréfás, komikus történetek, minő pl. a vérkúti borbélyból 
lett fürdőigazgató rajza, aztán megrázó jelenetek, pl. Csikós Jancsi-
nak és csapodár szeretőjének Fodor Évinek tragikus pusztulása. De a 
leírásokba szőtt ezen képek csak másodrangú szerepet játszanak a 
táj- és hangulatrajzok mellett, melyek vonzó erejüket a költő ter-
mészetimádó ihletéből merítik úgy itt, valamint egyéb úti rajzaiban 
és költői vázlataiban is, melyeket Hangulatok címen adott ki (1888). 
Endrődi prózai elbeszélései közül bizalmas hangjuknál fogva érdek-
lődésre számíthatnak még Ghilta című levélsorozata, melyben Capri 
szigeti élményeit mondja el egy barátnőjének és Az otthon világából 
vett rajzai, melyek szintén a költő bizalmas közelébe engedik az 
olvasót. A költő a köznapi társalgás modorában elcsevegi nekünk egy 
szerelmi történaíét, családi boldogságát, majd veszteségeit és életének 
egyéb apró örömeit és bajait. Itt nem úgy beszél, mint a hogyan az 
író szokott közönségéhez, hanem a bizalmas barát meghitt közlékeny-
ségével árulja el lelke legrejtettebb érzéseit. Sokszor úgy tetszik, mintha 
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egy bizalmas naplóban lapozgatnánk, mely illetéktelenül jutott kezeink 
közé. De mint lírájának egyéni motívumait magyarázó adalékok egyes 
költeményeinek hátterét világítják meg és ebben van irodalmi becsük. 

ХП. 

Endrődi mint műfordító különösen Heine fordításaival tett nagy 
szolgálatot irodalmunknak. Egyénisége, mint már említettük, több 
rokonvonást mutat Heinével. Endrődi romantikára hajló természetét 
ellenállhatatlanul vonzotta Heine erős romantikája, amely még akkor 
sem tagadja meg magát, amikor gúnyolja annak kinövéseit. Heine 
egész költészete a romantika eszközeivel hat; ezek közül Endrődit 
főképen rokonszenve a mesés iránt, hajlama a természet megszemé-
lyesítésére és finom íróniája ragadták meg. Byron világfájdalmát is 
Heinéből szerette meg. Heinével igazi lelki rokonságot Endrődi l írája 
mutat, amelynek főtárgya szintén a boldogtalan szerelem, amelyet az 
bámulatos sokoldalúsággal, megragadó közvetlenséggel és őszinteség-
gel, behízelgő nyelven és dallamos formákban tárgyal. Es mindezek 
a tulajdonságok Endrődiben is megvannak. Ezek szinte predesztinál-
ták rá, hogy ő legyen Heine Dalok könyvének magyar tolmácsa. 

A tengerhez való vonzalma ösztönözhette őt arra, hogy Az északi 
tenger című ciklusból fordítson és romantikus hajlama, hogy néhány 
regényes tárgyú elbeszélését és románcait átültesse. Elte alkonyán 
megint visszatérve hozzá, munkássága koronájának tekinti, hogy Heine 
méltó magyar tolmácsa legyen. 

Heinén kívül más német költőkből is fordított. így lefordította 
Bückertnek, a nyelv és verselés virtuóz mesterének egy bájos virág-
regéjét A haldokló virágot. Lenaunak pedig szerelmi bánatból fakadt 
és természeti képekkel színezett borongós dalaiból fordított Nádzúgás 
címen. Német költőkből vett fordításai közül említésre méltók még 
Hermann Linggtől A fekete halál c. ballada, Budolf Baumbachtól 
néhány humoros népies dal és két mese. 

Már Horatius hideg elegánciája, érett reflexiói és mértéktartó 
hevülete nem találnak szerencsés tolmácsolóra Endrődiben. Abból a 
négy horatiusi versből, amelyet lefordított, éppen a horatiusi hang 
hiányzik. Éppen így nem mondható sikerült fordításnak az észak-
amerikai Longfellow Witlaf király serlege című költeménye sem, 
melyet Szász Béla sokkal szebben és hívebben fordított le magyarra. 

A franciák közül Béranger, a chanson mestere három darabbal 
van képviselve. Egyikben frivolan enyeleg a hitvesi hűségről (A szenátor 
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úr), a másikban Bérangert, a szabadság lelkes hívét látjuk (Betegen), 
a harmadikban pedig mint borozgató és szerelmes nyárspolgárt mutatja 
be. Sem a megválasztott darabok, sem a fordítás nem mondhatók 
sikerültnek. Már jobb Victor Hugótól az Emlékezés, amelyben a költő 
elmúlt ifjúságától búcsúzik. Ezenkívül lefordította Victor Hugó Angelo 
című öt felvonásos drámáját. Musset gazdag lelki világát két igénytelen 
költemény képviseli; egy szerelmes ós egy családi vers (Isten veled, 
Pepikéhez). François Coppèet nem mint lírikust, hanem mint elbe-

szélőt szólaltatja meg három darabbal (Az apa, A hajóroncs, A biró) 
meglehetős szabad fordításban. A Baudelairebó'l fordított négy költe-
mény közül három a tengeréezéletből merít i tárgyát (Az albatrosz. 
A tenger, Don Juan a pokolban), bizonyságául annak, hogy Endrődi 
nemcsak maga szívesen foglalkozik a tenger jelenségeivel, hanem más 
költőktől is szívesen olvas ilyeneket. Az impresszionista Yean Riche-
pint is csak mint a természet és tenger kedvelőjét mutat ja be (Szep-
tember, Tél, A hajóraj). A regényíró Bourget és CatuUe Mendès 

továbbá Soularg és Theuriet zárják be a műfordítások sorát. Ha végig-
tekintünk e sorozaton, azt látjuk, hogy a költemények kiválogatásá-
ban Endrődit nem annyira a műérték és jellemzetesség, mint inkább 
egyéni hajlamai, vagy az ötletszerűség vezették. 

XIII. 

Endrődi Sándor költői munkássága mellett rendkívüli termékeny-
séget mutat az irodalomtörténet, kritika és újságírás terén, továbbá 
mint fordító, egyes irodalmi vállalatok szerkesztője és költők művei-
nek kiadója és magyarázója is eredményesen dolgozott. í rói műkö-
désének ezen oldalait csak röviden érinthetjük, mert Endrődi ben-
nünket főként mint költő érdekelt. Továbbá nem akarjuk azt a ked-
vező képet, melyet Endrődiről, a költőről alkottunk, elhomályosítan 
egyéb munkáinak gyengeségeivel. 

Mint irodalomtörténetíró és kritikus nagyon széles és egymástól 
távoleső területeken mozog, épen ezért munkáiból hiányzik az alapos-
ság és fegyelmezettség. A lírikus szubjektivitását beleviszi a tudo-
mányba is, ami gyakran elfogulttá és egyoldalúvá teszi őt ítéleteiben. 
Már magában nagy ellenmondás nála az, hogy amikor írókról és 
irodalmi irányokról ítéletet mond, a kritikáról, mint értékmérő tudo-
mányról fölényes lenézéssel beszél. E téren főmunkája Századunk 
magyar irodalma képekben, amely irodalmunk legforrongóbb kor-
szakát tárgyalja Széchenyi fellépésétől a kiegyezésig. Könyvét nép-
szerűen és élvezhetően írta meg, de hiányzik belőle a történetíró 
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alaptulajdonsága : a tárgyilagosság. Az író képeket ad négy évtized 
irodalmáról ; de ez a kép nem a kor irodalmának egységes képe, 
hanem szertehulló képek egyes írókról. Nem mutatják, hogy egy-egy 
író mennyire kapcsolódik a maga lelki világával korához és kora 
eszmeáramlataihoz. Aztán kellő tanulmány híján nincs megfelelő jár-
tassága sem a módszerben, sem az anyag összeállításában. 

Másik terjedelmes műve egy nagy irodalmi antológia : A magyar 
költészet kincses háza, melyet többekkel szerkesztett. Benne Endrődi 
munkája a lantos költészetről írt fejezet és az ezt követő gazdag lírai 
szemelvény, amely a magyar lírát a legkezdetétől 1895-ig bőséges 
példákon mutatja be időrendi fejlődésben. A gyűjteményben majdnem 
minden valamire való lírikus szerepel kellő ízléssel összeválogatott 
költeményekkel. De már a róluk mondott jellemzés sokszor elfogult, 
sőt igazságtalan. Általában a régibb költőket sokkal szigorúbban ítéli 
meg, mint az újabbakat. Főként a kritikus költőkkel szemben elfogult 
(Kölcsey, Bajza, Gyulai). Szubjektivizmusa még erősebben érezhető a 
Költők világa című irodalomtörténeti rajzaiban, ahol Byron, Heine, 
Seribe, Ányos, Csokonai, Berzsenyi, Petőfi, Vajda János és Kisfaludy 
Atala kerülnek sorra. Ezenkívül írt irodalmi életrajzokat a Magyar 
Helikonban Dugonicsról, Kölcseyről, Balassiról és Ányosról. Ezek 
azonban alig egyebek nagyobb irodalomtörténeti munkák nyomán 
készült kivonatoknál. A felsorolt önállóan megjelent munkái mellett 
számos cikket és apróbb tanulmányt írt egyes folyóiratokba és napi-
lapokba különféle írókról és művekről. 

Az irodalomtörténetírást szolgálta egyes írók műveinek sajtó alá 
rendezése és kiadása által is. Ő adta ki Vajda János kisebb költe-
ményeit, Tóth Kálmán válogatott munkáit, Bartók Lajos Hattyúdalait ; 
szerkesztette a Petőfi albumot és Ferenczi Zoltánnal együtt a Petőfi 
könyvtárt, melyben Petőfi napjai a magyar irodalomban 1842—49-ig 
és Petőfi a magyar költök lantján (ez utóbbit Baros Gyula közre-
működésével) az ő munkája. Végül még van két versgyűjteménye 
Bokréta a magyar népköltés java termékeiből és Babérerdő a magyar 
költészet java termékeiből címen. 

Általában elmondhatjuk Endrődiről, hogy aminő termékeny volt 
mint költő, épen olyan lankadatlan buzgalommal dolgozott mint 
tudós is; de míg amott az ihlet vezette, itt a műkedvelő érdeklődése 
vagy a megélhetés gondjai hajtották a robotmunkára. Ez a tevékeny-
sége csak mennyiségileg mutat föl nagy eredményt, valójában pedig 
elvonta őt a költészet művelésétől, ami csak veszteséget jelent a 
magyar költői irodalom számára. 


