
Herczeg Ferenc. 
í r ta : F U T Ó J E N Ö . 

Művészi emelkedése. 
(1896—1905.) 

Herczeg az 1893—1895-ig terjedő idő alatt szokatlan nép-
szerűségre emelkedett irodalmunkban, de még leglelkesebb hívei 
sem sejthették a következő évek óriási sikereinek hosszú lán-
colatát. Míg előbb csak aa olvasóközönség dédelgetett kedvence 
volt, akit a komoly kr i t ika az elsekélyesedéstől féltett, addig a 
milléniummal kezdődő kilenc év alatt főként költészetének el-
mélyülésével és izmosodásával vonja magára a figyelmet s most 
már a legelsőrendűbb irodalmi fórumok felkentje lesz. Az Aka-
démia először 1898-ban n y ú j t j a feléje az elismerés pálmáját , 
amidőn a Szabolcs házassága c. társadalmi regényét a Péczely-
jutaloinmal tünteti ki. A következő évben, 1889-ben, ugyanez a 
legmagasabb tudományos fórum levelező tagjai közé sorozza, 
1902-ben pedig Pogányok c. történeti regényét a Péczely-díjjal 
koszorúzza. A Petőfi-Társaság 1903-ban másodelnökévé választja, 
majd Jóka i halála után, 1904-ben, az elnöki tisztet is vele tölti be. 
Ezek az osztatlan elismerésen alapuló kitüntetések azonban 
nemcsak akadémiai jutalommal koszorúzott regényeinek szól-
tak, hanem elbeszéléseinek és drámáinak is, ez utóbbiak között 
főként a színpadon óriási diadalt ara tot t Ocskay brigadérosnak 
és Bizáncnak. Szokatlanul nagy írói sikerei, valamint a még 
1894-ben megindított Uj Idők c. szépirodalmi hetilapjának foko-
zatos térhódítása vezető szerephez ju t ta t j ák irodalmunkban s 
bár világszerte becsült nagy mesemondónk, Jókai, még él s pál-
májának örököse, Mikszáth, fényesen tündöklik irodalmunk 
egén, mégis ez utóbbi m á r így nyilatkozik róla a Pogányokhoz 
írt előszavában: „Herczeg még mindig fölfelé megy pályáján; 
lá t tam őt magam alatt , irfegam mellett és látni vélem már fö-
löttem." Kétségtelen, hogy a vezető szerepre emelkedéshez nagy-
arányú termékenység is szükséges, amely az olvasóközönség 
felkeltett érdeklődését nemcsak állandóan ébren ta r t ja , de 
fokozza is. Herczeg írói termékenysége pályájának ebben az 
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újabb korszakában pazarul kielégíti még az ilyen irányú és leg-
messzebbmenő igényeket is. Nem adjuk az ezen idő alatt meg-
jelent művek számszerű statisztikáját, csak röviden arra uta-
lunk, hogy ez az idő Herczeg nagy íróvá fejlődésének korszaka. 
Ekkor emelkedik ő valódi jelentőségre, igazi nagyságra, ekkor 
ébred sajá t zsenialitásának tudatára , pazar szellemének sas-
szárnyain ekkor repül fel a magasba: a magyar halhatatlanok 
közé! S midőn ennek a nagyarányú fejlődésnek az okait kutat-
juk, eszünkbe ju t az, amit Kozma Andor még 1893-ban írt róla, 
hogy t. i. ő „mindent rögtön fe l fog és megtanul. Ha figyelmessé 
lett egyszer valamely írói botlására, fogadni lehet rá, hogy az, 
vagy afféle soha többé műveiben ismétlődni nem fog."1 Ennek 
az önfegyelemmel és rideg önbírálattal párosult önképzésnek 
tudható be Herczeg folytonos emelkedése és a művészi tökéle-
tesedés felé való rohamos haladása! 

Herczeg költészetének elmélyülését írói pályájának ebben 
a korszakában legelsősorban az mutat ja , hogy az előkelő körök 
humoros rajza helyett éles analizáló elméjével költői érdekű 
reális életszemléleteket dolgoz fel műveiben. Már a Simon Zsu-
zsával kapcsolatban utaltunk éles elemzőképességére, ezután 
egész sorozata következik azoknak a műveknek, amelyekben a 
való élet hasonló jelenségeit veszi éles dialektikával boncolás 
alá. Legelső, ebből a korszakból származó művében, a Szabolcs 
házassága (1896.) c. akadémiai ju ta lmat nyert társadalmi regé-
nyében is, egy ilyen költői érdekű reális életszemléletet öltöztet 
művészi köntösbe. A mű alapeszméje az, hogy vá j jon az érdek-
házasság biztosíthatja-e a házastársak boldogságát. A mese 
bonyolítása s a t ragikus kifejlés Herczeg nemes eszményi fel-
fogásáról tanúskodik és tiszta erkölcsi tanulságot enged leszűrni 
a történetből. 

A főhős, Szabolcs Sándor, egy nagy miniszter könnyelmű, 
de önérzetes és büszke fia, aki néhai apja óriási nimbuszából 
hatalmas erkölcsi tőkét kovácsol és eladja magá t a bájos és 
dúsgazdag Forgács Malvinnak, hogy ennek pénzéből nyugodt, 
gondtalan életet éljen. De a sorsot hívja ki boldogsága ellen, 
amidőn azt egy olyan nővel kötött házasság által akar ja elérni, 
akinek sem testét, sem lelkét nem szereti, csak pénzét imádja. 
Szabolcs végzete mindjár t a házasságkötés után működni kezd. 
Eleinte apró összetűzésekkel inga t ja meg neje mélységes szerel-

1 Nemzet 1893. évf., 71. sz. 
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mét, m a j d „a pénzkérdések cinikus szellőztetésével" porig alázza 
szépségére hiú fiatal feleségét, a Leticia hercegnővel kötött 
viszonya által is arculütésként hat még mindig ár ta t lan és őt 
visszahódítani akaró nejére, akit végül is — közeledése ellen 
rideg megvetéssel védekezve — unokatestvére és legjobb ba rá t j a : 
Bakó gróf kar ja iba ha j t . Bűneit tetézve, a sors előbb hatalmas 
kártyaveszteség a lakjában anyagilag sú j t j a , majd igen kegyet-
len csapást mér önérzetére, amidőn feleségét számításból vissza-
hódítva. megtudja, hogy az Bakó kedvese volt. Most már az 
önvád mar j a , mert ő volt az, aki neje ár tat lan lelkét megfer-
tőzte, aki kar ja iba dobta „a megrögzött, kíméletlen nővadász-
nak", aki a r ra kényszeritette a még mindig ár ta t lant , hogy 
idegen kezéből fogadja el mindazt, amit tőle várt, de amit meg-
tagadot t : társadalmi állásának védelmét és szórakoztatását, aki 
tehát így megérttette a tapasztalatlan fiatalasszonnyal azt, amit 
ő és Bakó közös elvként vallottak: „az erénynek nincs ju ta lma 
és a bűnnek nincs bűnhődése, asszonyi dolgokban nincs se bűn, 
se erény, csak élvezet." Teljesen meghasonlik. Hiába öli meg 
párba jban Bakót, ezzel csak külsőleg rehabilitálta magát , belül 
forrong. Közben újabb csapás éri: adósságával kegyetlen uzso-
rása apósa elé áll, aki előtt azt függetlensége megóvása céljából 
eltitkolta. Az adósság rendezésével közte és Malvin közt a mér-
leg kiegyenlítődött: Malvin kifizette a Letícia-kaland kiadásait, 
hogy ő meg lezárhassa a Bakó-kaland számadásait. De felébred 
férfias önérzete s bár felesége ismét szenvedélyes szerelemmel 
csügg r a j t a és ő sem tudna nélküle élni, nem akar mégsem 
közönséges kitartott lenni. Belátja alaphibáját, azt, hogy „há-
zassága meg az egész jelen élete a hazugság ingoványára 
épült" s hogy bizonyságot tegyen mostani szerelnie mély és igaz 
voltáról: agyonlövi magát . 

A mese eleje és a főhős jelleme A láp virága (Napnyugati 
meéék) c. elbeszélésére és hősére emlékeztet, Szabolcs történetét 
azonban tragédiává fo rmá l j a Herczeg, nem kölcsönözvén neki 
annyi lelkierőt, amelynek segítségével a bonyodalomból ki-
vezető u ta t megtalálja. A Szabolcs házasságában olyan ellen-
tétes jellemek kerülnek a házasság köteléke által egybe, akik 
köziil az egyik „lemondás"-nak, a másik pedig „az előrenyomulás 
első stációjá"-nak akar ta tekinteni azt. A házastársak tehát nem 
közös, hanem ellentétes célokért küzdenek s ez a cselekmény 
haj tóereje, de egyúttal a tragikum rúgója is. A küzdelmet a 
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lelkekben lá t juk lefolyni s így a regény elsősorban mint lélek-
rajz jöhet tekintetbe. Látszólag nyugodtan élnek a hős és part-
nere, belsőleg azonban eleitől fogva szörnyű vívódáson mennek 
át. A belső küzdelem arányos és indokolt fokozatokon át érle-
lődik megrázó tragédiává s bosszuló nemezisként a jó erkölcs 
szerepel. Herczeg a ránylag elég mélyre hatol az emberi lélek 
rejtekeibe, de ugyanilyen mélyen látni is enged. I t t már nem 
csupán sejttet, hanem mindent elénk tár, ami a fejlemények 
lélektani megértéséhez szükséges. De nemcsak a lelki élet ábrá-
zolásában, hanem a jellemzés technikájában is szembeszökő a 
haladás. Amint néhány sorral találóan tud leírni, éppen ilyen 
röviden tud egy-egy taglejtéssel, mozdulattal vagy helyzettel a 
szereplői lelkében végbemenő folyamatokra tökéletes világos-
ságot deríteni. 

Első kiváló bírálói Kemény, Eötvös és Bérczy méltó utód-
jának tekintik Herczeget a főúri társadalom életének rajzában.2 

Valóban annyira otthonosan még egyetlen művében sem moz-
gott ebben a körben, mint itt. A finom külső, a szalonias forma 
mindig elegáns takarója volt az arisztokrata léhaságoknak, bű-
nös vágyaknak és szenvedélyeknek. Az ügyes színlelés, a bevett 
formákhoz és előítéletekhez való makacs ragaszkodás, előkelő-
ségük tuda ta és ennek megtar tására és diszkrét kifejezésére 
való törekvés éltető eleme volt és marad minden idők főúri 
világának. A Szabolcs házasságának szereplői ebben a légkörben 
és ilyen életelvek mellett élnek és ez által válik a mű az arisz-
tokrácia életének kiválóan sikerült ra jzává. 

A szerkezet szempontjából is kiváló mű bizonyos rokonsá-
got mutat Flaubert Emma Bovary с. regényével. Mindkét mű 
az érdekházasságról szól s mindkettő tragikusan zárul. Forgács 
Malvin Bovary Emmára emlékeztet: mindkettő lépcsőnek tekinti 
a házasságot, de Emma rosszabb, nem csupán meggondolatlan, 
hanem végtelenül könnyelmű is. A két mű között fennálló kap-
csolat azonban nem feltétlenül irodalmi hatás eredménye, lehet 
véletlen találkozás is. 

Még egy kötet novella lát napvilágot mindjár t ez ú j kor 
szak legelső évében As első fecske és egyéb elbeszélések (1896.) 
e. alatt. A novella az összes költői műfa jok közt legközelebb áll 
Herczeg írói genre-hez, s ebben nemcsak legtökéletesebb, de tö-
kéletesedése is a legszembeszökőbb. A haladás itt a jellemzés 

8 Akad. Ért . 1898. évf., 247. 1. 

Irodalomtörténet . 6 



8 6 TANULMÁNYOK. 

terén mutatkozik. Már a Szabolcs házasságánál rámuta t tunk 
arra, hogy Herczeg a szereplői lelkében végbemenő folyama-
tokra mily tökéletes világosságot tud deríteni egy-egy taglej-
téssel vagy más lényegtelennek látszó külsőséggel. A novella 
szűk keretei közt kevés tér nyílik a lelki élet részletesebb festé-
sére s Herczeg itt is olyan külsőségekkel l á t ja el szereplőit, ame-
lyek tökéletes világossággal tá r ják fel a lélek legrejtettebb 
zugait is. Az első fecskében pl. a Mária orvoskisasszony kül-
sején végbemenő változás világít rá a lelkében lefolyó érzelmi 
átalakulásra, amidőn előbb másként öltözködik, majd „alig 
hallható puha hangon, alig észrevehető mosollyal" maradásra 
inti a grófot , végül pedig levelet ír neki. A Lehelben az i f j ú s 
fürge hereeget az ébredő szerelem először szórakozottá teszi, 
aztán ellustul, arca elborul, midőn magában kell sétakocsizásra 
mennie, hazatérve némán, lesütött szemmel ül a helyén s csak 
akkor pil lant fel idegen tűzzel a szemében, amikor azt hitte, 
hogy senki sem lát ja s végül a kastélyt „édesanyja oldalán sötét 
arccal", a j k á t rágva, viharosan dobogó szívvel hagyja el. A kis 
leány beteg címűben a tudós tanár „mintha elvesztette volna 
egyik inggombját" — haj l ik meg a szentkép előtt, voltaképen 
azonban hálálkodó leánya lát tára, a hit győzött az ő lelkében 
is a tudás fölött. A félreismert asszonyban Szerdayné előbb 
flatal lányként ábrándos, aztán „a különben elbizakodott asszony 
egyszerre szelíd és kezes lett", végül egy szenvedélyes jelenet 
rögtönzésével ad ja tudtul az egész lelkét betöltő mély szerelmet. 
A Katalin és Katában Ka ta előbb azzal tereli a figyelmet a bel-
sejét emésztő lángra, hogy szórakozottságában kesztyűbe aka r j a 
dugni ú rnő je lábát, aztán a japáni ernyőt nem úrnőjéhez viszi, 
hanem a várker t bükkfái felé integet vele, ma jd sírva fakad s 
minden kérdésre könnyzáporral felel, míg választott jának fel-
lépte megindokolja egész magatar tását . Herczeg te-hát némely 
külsőséggel jelzett biztos lelki támpont megadásával abszolút 
világosságot derít a szereplői lelki életére, mert az olvasó kép-
zelete könnyen és biztosan kitölti a támpontok közt levő űrt . 

A katonai életből csak két novella veszi tárgyát, s míg 
Az emberölő igazi novellagondolatot foglal magában, addig 
A Rákóczi-induló erőltetettnek látszik. Vannak a kötetben olyan 
novellák is, amelyek egy-egy aranyigazságot rejtenek maguk-
ban. Ilyenek pl. Az első fecske s az Emberek a hegytetőn. Az 
előbbi megírására ösztönzést az a kormányintézkedés adhatott , 
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hogy az orvosi pályára nők is mehetnek. A női emancipációnak 
ezt a diadalát Herczeg igen finom szatírával kíséri és meggyő-
zően igazolja, hogy a nő akár orvos, akár más foglalkozást űz, 
természettől fogva mégis csak nő: a természeten változtatni nem 
lehet. Hasonlóan aranyigazságot jelképez a másik: a f é r j tra-
gédiáját, mert a fé r j „a társaság, a szokás, az illem, a divat" 
következtében valóban sohasem tudhat ja , hogy neje váj jon csak 
az övé. Ez így van a barlanglakó ősember korától fogva nap-
jainkig: a f é r j hiába védi, sőt, mint a novella mondja, maga 
muta t ja be „gyöngébb tá rsá t" a „teremtés legfélelmetesebb raga-
dozójának": a másik 'férfiúnak s a nő, az egykori barlanglakó 
éppen úgy, mint a mai, mimózaként zár ja be hallgatásával a 
lelkét fér je előtt és soha nem lehet tudni, hogy a hallgatás mögött 
nem árulás lappang-e. 

A női lélek ismeretéhez nyúj t Herczeg egy-egy finom 
megfigyelésen alapuló adalékot A jó fiú, Az asszony imádkozik, 
A félreismert asszony s az Olga megöregszik c. novellákban. 
A jó fiú megható képben ecseteli a sírba készülő édesanya szere-
tetét élőnek hit t jó fia i ránt ; Az asszony imádkozik egy rejtel-
mes álomnak és a kegyetlen valónak szomorú találkozása; 
A félreismert asszony a hitvesi hűség erőpróbája, az Olga meg-
öregszik pedig a női hiúság finom szatírája. Van a kötetben két 
humoros novella is: A marathoni ütközet és a Miért halt meg 
Izaura címűek. Talán mindkettő egyéni élmény, de inkább anek-
dota, mint novella. 

A Honthy háza (1897.) c. színmű szintén éles elemző elmére 
vall és költői érdekű reális életszemléleten alapul. A mű alap-
eszméje az, hogy bünhödhet-e az ár ta t lan gyermek szülei vét-
keiért. Herczeg nemes ideálizmusával itt is az erkölcsi jó mellett 
dönt s a mű az erény diadalával zárul. 

Nemere Sándor, Honthy megyéspüspök ügyésze, olthatatlan 
szerelemmel viseltetik a püspök öccsének, az elhúnyt jeles költő, 
pártvezér és politikus Honthy Attilának a leánya, Ida i ránt . 
Célja elé sok akadály gördül. Elsősorban maga Ida is Sass 
Iván báróhoz vonzódik, de a szülők is csak úgy egyeznek a há-
zasságba, ha a püspök halála után remélt nagy örökségtől Ida 
elesik. Sándor tisztában van ezzel, megtudja az Ida származá-
sának a t i tkát is, amely szerint ő nem a Honthy Attila gyer-
meke, hanem feleségének Sass Miklós báróval, fér je magántit-

5* 
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kárával szőtt viszonyából született, de ez csak állhatatosabbá 
teszi szerelmében és ar ra sarkal l ja , hogy az ár tat lan leány meg-
mentése érdekében minden tőle telhetőt megtegyen. Miután a 
püspöktől pénzt nem tudnak kapni, Idát szülei Sándornak ígérik 
oda, de megbánják, midőn a püspök meghal és az a hír j á r j a , 
hogy végrendelet nincs, az óriási vagyonnak egyharmada tehát 
a törvény értelmében Idát illeti. Mesterségesen előidézett össze-
tűzés után vissza is vonják az ígéretet, Sándor azonban állhata-
tosan tovább is kitart Ida mellett. Miután belátja, hogy a leány 
mindenben bűnös és kapzsi szüleinek a hatása alatt áll, Honthy 
Attila naplójának a birtokában egyrészt a szülőket akar ja sa já t 
szavuknál megfogni, másrészt az Ida „hazug" világát szétrom-
bolni. Ez a terve sikerül s bár Ida rettenetes lelki válságon megy 
át, lelki egyensúlyát el nem veszti és Sándor felesége lesz. 

Hogy a mű Herczeg nemes eszményiségének legyen a ki-
fejezője, olyan mesét kellett szőnie, amelyben az erkölcsi jó kiizd 
a gonosz ellen. A cselekvény ennék a kettőnek a küzdelméből 
áll. Magát a harcot azonban Herczeg mintegy megosztja: külső-
leg elvégzi Nemere Sándor, belsőleg pedig Honthy Ida. Az 
együvé tartozó küzdelemnek ez a szétválasztása nem szerencsés. 
A hős ugyan az ész harcával lép előtérbe, de ez kevés érdeklődést 
kelt par tnere rettenetes lelki küzdelmével szemben, jóllehet erre 
is szükség van, mert Idának szívét és eszét egyaránt meg kellett 
győzni, hogy végül is azt tegye, amit jelleméből folyólag tennie 
kellett. A kifejlést ugyan ezáltal nemcsak lélektanilag, hanem 
mintegy logikailag is megindokolva lát juk, de a főhős háttérbe 
szorul. 

A jellemek közül elsősorban Ida köti le a figyelmet. Rette-
netes harcokat vív, de nem holmi vetélytárssal, hanem önmagá-
val és közvetlen környezetével. Szenvedő médium, akiért folyik 
a viadal, a jónak és a rossznak elkeseredett harca, amely az ő 
erkölcsi súlyánál fogva végződik az erény győzelmével. Azt az 
egész világot, amelyet húszéves koráig naiv, hiszékeny lelke 
homoktala j ra épített, romba kell döntenie, hogy tisztába jöjjön 
helyzetével és hogy helyesen tudjon dönteni sorsa fölött. A rideg 
való kegyetlenül súj t ja , de nem közönséges lelki és erkölcsi 
erejénél fogva kül- és belvilágának tragikus összecsattanását 
lelki egyensúlya elvesztése nélkül kiáll ja és azé lesz, aki elejétől 
fogva megmentője akart lenni. Lelki élete majdnem tragédia, 
amelyből ő fölocsudva, s nem megtisztulva kerül ki, mert min-
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dig az volt. Jelleme a legrokonszenvesebb női jellem, aminőt 
Herczeg eddig alkotott. 

Nemere Sándor nem igazi főhős. Bár a cselekvény szálai 
az ő kezébe futnak össze, de nincs meg benne a hős szenvedélye. 
Szerelme határtalan, jellemének ezen vonása által erősen emlé-
keztet Orlay Sándorra (Simon Zsuzsa), tetteiben azonban apa-
tikus. Éles, elemző elméjével maga Herczeg okoskodik. 

A mű szerkezet tekintetében nem elég arányos. A cselek-
vény menete ugyan világos, de különösen az utolsó felvonásban 
nagyon sok történik. A forrására Keszler József mutatott rá,3 

szerinte Maupassant Pierre et Jean с. müve lebegett Herczeg 
előtt, amelyben ugyanazt az alapeszmét dolgozza fel a nagy 
regényíró. 

Szintén költői érdekű reális életszemlélet szolgáltatott él-
ményt az Egy leány történetéhez, (1899.), amelyet Herczeg „el-
beszélésének nevez ugyan, de a mű bonyodalma és terjedelme 
túllépi e m ű f a j kereteit. A létét a saját munká ja által biztosító 
tisztességes úrileány sorsát festi Herczeg igen markáns, reális 
képekben. Nemes ideálizmusa itt is kifejezésre jut : a prima-
donna hős tisztult erkölcsi felfogása miatt szerencsétlen az 
életben. 

Atalay Mariska, egy nyugalmazott tábornok eszes, eman-
cipált, de jó erkölcsű leánya, any ja halála után színésznő lesz 
s mint ilyen, igen szép karr iér t csinál. Tatáry főispán azonban 
rossz hírbe hozza, ami miatt rokona és ideálja: Hajdú Balázs 
újságíró és a főispán között lovagias ügy támad. A p á r b a j s 
az a körülmény, hogy a kósza hírek miat t a főispán közkedvelt 
felesége öngyilkossági kísérletet követett el, elidegeníti a közön-
séget Mariskától úgy, hogy direktora hosszabb szabadságra 
küldi. Ennek ideje alatt Hajdúval találkozik naponkint s most 
már vele hozza össze a pletyka — nem alaptalanul, mert midőn 
Sebastiani külföldi körútra a k a r j a vinni, Mariskát szerelme 
otthon tar t ja . A szerelem már-már f r iggyé érik, de az öreg 
Atalay a Hajdú megpumpolásával végleg elrontja azt s Mariska 
végül „háládatlan gyermek módjára hátat fordított a hazai mú-
zsának, aki rápazarolta mindenét." 

Ugyanaz az éles, elemző elme, amelyet már néhány előbb 
tárgyal t műből megismertünk, tárul az Egy leány történeté bői 

» Nemzet 1896. évf., 45. sz. 
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is elénk. Herczeg- itt egy testileg-lelkileg egyaránt erős úrileány-
nak a sorsát veszi boncolás a lá s az ő külső és belső küzdelme 
képezi a bonyodalmat. A hős rengeteg megpróbáltatáson megy 
keresztül, de erkölcsi ereje megóvja a bukástól. Az örökös küz-
delemnek a r a j za bizonyos eg-yhangúságot önt el a művön, amely 
mégsem válik unalmassá, mert az érdeklődés a hős sorsa i ránt 
végig megmarad. Kifogás a lá eshet azonban a Mariska majd-
nem férfias jelleme. Oly sok megpróbáltatást és kudarcot, mint 
amennyin neki kell átmennie, a női lélek alig bírhat el. önálló-
sága is feltűnő, úgy tetszik, hogy Mariska a Herczeg fejével 
gondolkozik. A mű összetevőit már előző művekből ismerjük. 
Lát tuk már az előkelő körök, az újságírók életének, valamint a 
sa j tó hata lmának a rajzát. I t t ú j elemként a színház- és a klub-
élet szerepel, amelynek ra jza szintén nagyon élethű; látszik, hogy 
ezeket Herczeg igen jól ismeri. 

Évekkel előbb felkeltett várakozást elégíti ki Herczeg 
Gyurka és Sándor (1899.) c. művével, amelyben a Gyurkovics-
család legif jabb két férf i tagjának gyermek- és if júéveit és tár-
sadalmi álláshoz jutását meséli el. Ezzel a Gyurkoviesokra vo-
natkozó művek trilógiává bővülnek. Ugyanazzal a pajzán jó-
kedvvel, a komikus helyzeteknek ugyanazzal az ügyes kiakná-
zásával beszéli el itt Herczeg a „kölykök" históriáját : jól táplált 
szervezetükből, fékezhetetlen vérmérsékletükből s az ereikben 
folyó hamisí tat lan Gyurkovics-vérből eredő csínyeiket. A mű-
ből részletesen csak a Gyurka históriájáról értesülünk, a Sán-
dorét a befejező részben kapjuk igen tömören s így a cím nem 
felel meg- a tartalomnak. A mű jelen fo rmájában nem egyéb, 
mint a Gyurka személyéhez fűződő kalandok sorozata. A gyer-
mek psziché festésében, a naiv hang utánzásában s Anikó jelle-
mének megalkotásában valósággal remekel az író. Anikónál a 
lelki élet mélyebbre nyúló szálaival is találkozunk, a Gyurko-
vicsok lelki élete pedig abban a minden tettükből kisugárzó és 
egész életükön áthúzódó vezérgondolatban domborodik ki, hogy 
sok meggondolatlan tettük ellenére is teremt a protekciós világ 
születésüknek és társadalmi helyzetüknek megfelelő állást. 

Az első vihar (1889.) c. színmű művészi kombináció ered-
ménye. Nemcsak szereplőivel, de motívumaival is találkoztunk 
már Herczeg előző műveiben. I t t ezeknek felhasználásával egy 
olyan eselekvényt fejleszt, amely hű és eleven képekben azt 
muta t j a , hogy az első szerelem, mint az egész lelken uralkodó 
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vihar, a szenvedélyeknek és indulatoknak milyen vad orkánjá t 
kelti fel az i f j ú i lélekben. 

A hőse Lorántfi Lehel, akit anyja Li tvay báróékhoz visz 
arra az időre, míg ő fia birtoka ügyében a bécsi udvarnál jár . 
Lehel nagyon jól érzi magát az ú j környezetben s pár nap alatt 
annyira beleszeret Litvay bárónéba, hogy nevelőanyja fogadá-
sára ki sem megy az állomásra. Az első szerelmi fellobbanást 
azonban nyomon követi az első csalódás, ami Lehelt nagyon 
mélyen érinti, mert „férfiúi" mivoltának lekicsinylését l á t j a 
benne. Hogy ennek alaptalan voltát bebizonyítsa, beleköt 
Dobóba, aki nevelőanyjának lovagja s aki nem ad neki elég-
tételt. Ekkor vadászfegyverrel vállán eltűnik. Dobó vállalkozik 
visszahozatalára. A visszakerült Lehel könnyek árán megtanul 
lemondani és s írva vesz búcsút a bárónétól, nevelőanyja pedig 
a Dobó felesége lesz. 

A cselekvény javát egy gyermek-ifjú első szerelmi íellobba-
násának pompás ra jza képezi. Herczeg igen finom ecsetvoná-
sokkal festi, hogy az első szerelmi láng mint égeti le egy naiv 
lélekről az ár ta t lanság mázát, mint teszi hazudozóvá, titkoló-
zóvá, ma jd a csalódás mily szörnyű emóciót vált ki belőle s 
végül mint tanul meg lemondani. Hiba azonban, hogy amidőn 
Lehel szerelmi regéje végződik, a mű nem zárul, hanem a nevelő-

anya és Dobó szerelme ú j i rányt ad a cselekvénynek. Í g y két 
olyan szerelmi történetről van a műben szó, amelyek nem szer-
ves kiegészítői egymásnak. A cselekvény egységének ezen fogya-
tékosságáért kárpótolnak bennünket a jól sikerült jellemek. 
Nemcsak Lehel sikerült jellem — őt igen rokonszenvessé teszi 
az, hegy az első csalódás u tán nem dévaj mulatozásban, hanem 
egy fontos tanulság levonása áltál vigasztalódik —, de Olga 
és Klára is. Amabban az idegesen szeszélyes nőt, emebben a női 
ravaszságot lát juk találó vonásokkal megérzékítve. Sikerült a 
főúri körök ra jza is és kiemelendő az előadás könnyedsége, 
választékossága. 

A mű jellemeit és motívumait Herczeg következő műveiben 
lehet feltalálni. A Dobó—Alpáry-párbaj azonos Az emberölő 
(Az első fecske és egyéb elbeszélések) Prutkay—Alpáry-párbajá-
val. A külső becsület és lovagiasság, amelyről Klára bárónő és 
Dobó tárgyalnak, a cselekvény hajtóerejeként A dolovai nábob 
leányában már szerepelt. A Tacskó (Mutamur) Viktora teljesen 
megfelel Lorántfi Lehelnek, de még szembetűnőbb a hasonlóság 
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a Lehel (Az első fecske és egyéb elbeszélések) Hadfalussy Lehel-
jének és Az első vihar Lorántf i Leheljének sorsa és jelleme 
között. Van még egy motívum, amelyet majdnem szószerint vesz 
át Herczeg a Fenn és lenn c. regényéből. Dobó Az első viharban 
éppen úgy j á r a kaukai k i rá ly udvaribálján, mint Kun Att i la 
a Fenn és lennben. Dobó Kopeczky Ginának, Kun Attila pedig 
Szentináray Dzsina grófnőnek meséli el ott szerzett élményeit. 

Herczeg éles elemző elméjével ismét az egyedülálló xiri-
leány sorsát veszi boncolás a lá az Idegenek között (1900) c. 
regényében, amely ennélfogva közeli kapcsolatba hozható az 
Egy leány történetével. Paula , az ú j hős, azonban egy másik 
változatát játssza végig az élet utain egyedül bolyongó becsü-
letes úrilány sorsának: józan belátása a házasság révébe vezérli. 

Paulát az Isten feltűnően előnyös külsővel és értékes belső-
vel ajándékozta meg. Ennek tudatában többrehivatottnak érzi 
magát, mint amennyivel a hasonló helyzetben levők át laga be-
érné. Bár nincs már anyja, egy ideig állást sem kap, mégsem 
akar hallani sein arról az i r án t a érdeklődő tisztességes hivatal-
nokról, aki után a hasonló helyzetben levő leányoknak két kéz-
zel kellene kapniok, inkább nekivág az életnek, amely Janus -
arcán örömöt és szomorúságot, felemelést és lealázást éreztet 
vele. Az a tény, hogy mint nevelőnőt egyik helyen megszeretik, 
máshol íregirígylik, ismét máshol féltékenykednek rá, csak 
nagyravágyását , jellemének ezt a legkirívóbb vonását fokozza 
s már-már egy beleszeretett kis grófról álmodozik, ebből még a 
kurta elbánás: az aránylag rövid időn belül bekövetkező felmon-
dás sem józaní t ja ki mindaddig, míg kénytelen-kelletlen be nem 
lát ja, hogy az általa óhaj tot t biztos jövőt és nyugalmat csak 
féltve őrzött becsületének feláldozásával szerezhetné meg. Ekkor 
észbekap és á lmai egéből a fö ldre száll: házasságra lép a lenézett 
tisztviselővel, akivel ugyan még most sincs egy közös gondo-
lata, kis gyermeke azonban kárpótolja elvesztett képzeletbeli 
édenéért. 

A mű bonyodalmát Pau lának ide-oda hányódása, külön-
böző családoknál szerzett élményei képezik, amelyeknek mind-
egyikét egy-egy tárcarajz nagyságú részben í r ja le Herczeg s 
amelyeknek kiszínezésében és a szereplők jellemének kidombo-
rításában mutatkozik kiválósága s nem a mese szövésében, 
mert az bár nem úntató, de nem is nagyon érdekkeltő. P a u l a 
nagyravágyása nem mindennapi tulajdonai következtében indo-
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kelt ugyan, de nem könnyen egyeztethető össze — szinte 
férfias — éleslátásával és higgadt ítélőképességével. Az okos 
és művelt, a büszke és önhitt, a sima modorií és hideg, szó-
kimondó Paulában Atalay Mariska képmására ismerünk; 
benne van még más férfias vonás is: a fel tűnő határozottság, a 
„szkepszis és az ironikus emberismeret".4 Igaza van Riedlnek, 
hogy Paula „nem egy fiatal leány ragyogó szemével, hanem 
Herczeg gyakorlott, kutató szemével"6 nézi a világot és vizs-
gálja. az embereket. A többi szereplő jelleme kifogástalan. Aká r 
Sándor grófra, akár Z. miniszteri tanácsosnéra, akár а Сох 
és Box hölgyekre gondolunk, mindegyik r a j za eleven és meg-
kapó. A műben korunk intelligens társadalmának belső életé-
ről hull le a lepel. 

Az Arianna (1900) c. kötet novellái főként meseszövő- és 
előadóművészet szempontjából érdemelnek különös figyelmet és 
jelölnek haladást Herczeg írói pályáján. Ezek is tárcanovellák, 
bennük is a való élet alakjairól és jeleneteiről készített pillanat-
felvételeket kapunk. Vannak köztük olyanok is, amelyeknek 
tárgya is egészen megszokott, a mese szövésében és előadásá-
ban sincs semmi ú j , a kötet legértékesebb részét azonban azok 
a novellák képezik, amelyek Herczeg művészetét egészen ú j 
oldalról muta t ják be. Herczeg meseszövése itt különösen azál tal 
válik leleményessé, hogy egyik-másik novellájában látszólag 
egészen mást akar megfejteni, mint amire m a g a a mese a leg-
találóbb felelet. Kitűzi maga elé az elérendő célt s a mese bonyo-
dalma közben azon vesszük észre magunkat, hogy olyan kér-
désre is kapunk feleletet, amelynek megfejtése látszólag nem 
volt célja, amely azonban magából a meséből önként folyik s 
mélyebben pillantva a műbe, annak tulajdonképeni tendenciá-
ját képezi. ^ 

Az Ariannában látszólag csak azt az ál talános elvet a k a r j a 
tisztázni, hogy milyen férfi tetszik a nőnek s midőn erre a kis 
társaság leghivatottabb tagjának ajkáról ál talános szempontból 
nézve igen egyoldalú feleletet kapunk, egyúttal okát és magya-
rázatát nyer jük a problémát megoldó nő családi boldogtalan-
ságának és fér jétől való elválásának. A Jancsi édesanyjá-
ban egy olyan nő szerepel, akinek nagyon fu rcsa nevelési elvei 
vannak. Megoldatlan kérdésként azonban folyton előttünk lebeg, 

4 - 6 Budapesti Szemle. 102. kötet., 463. 1. 
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hogy ennek az eszes és gazdag asszonynak a férje miér t lett 
öngyilkos. Midőn azonban a nő nevelési elveit megismerjük és 
azoknak a csődjét a kisüa sorsában megpecsételve lá t juk, nem-
csak az előbb még rokonszenvesnek látszó nőből ábrándulunk 
ki, de a nő jellemében rej lő okát, magyarázatá t kapjuk férje 
t ragédiájának. А ЛгясяЬап a vidéki orvos okos, dolgos és örökké 
jókedvű leányában az igazi nő mintaképét kapjuk, aki hasz-
nára kíván lenni a férfinak. A háttérben pedig megvilágítva lát-
juk a nő torzképét megszemélyesítő Yvette-t, hogy okát és ma-
gyarázatát nyer jük a gróf betegségének. A házibarátban látszó-
lag egy házasélet felbomlását meséli el Herczeg, de az elvált 
asszony és házibarát találkozásai egészen más okot és magyará-
zatot nyú j t anak a válás megértéséhez, mint ami a műből az első 
pillanatra kitetszik. A nő nem a gróf mia t t csalta meg az urát, 
akivel tényleg házasságtörést követett el, hanem a házibarát 
miatt, aki az ő vonzalmát nem akarta megérteni. 

Míg a jellemzésben itt is azt a már előbb ismertetett el járást 
követi Herczeg, amely szerint néhány biztos lelki támpont meg-
adása által á l l í t ja össze a lelki élet vázát, úgy azonban, hogy 
az olvasó képzelete könnyen kitölti a köztük levő űrt, addig a 
meseszövésben leleményét a matematikus műveletéhez lehet 
hasonlítani, aki ismert mennyiségekből a bennük rejlő ismeret-
lent elénk varázsolja. A ha tás ezekben a novellákban az ellen-
téten alapszik. Az ellentét megvilágító ere je azonban nem csu-
pán két szélsőség között levő különbség kifejezésére szolgál, 
hanem ú j tényt is igazol, amely az ellentétből szűrődik le. 

Néhány más novellájának pedig az előadásában van ritka 
megelevenítő és színező erő. A Csak leány ban a régi jó barát 
meglepődve találkozik Velencében egykori bizalmasával, aki 
egy íel tűnően szép, asszonyias termetű és kacér nővel a kar ján 
j á r j a be a lagúnák városát. A régi jó ba rá t feleségnek nézi a 
leányt s anná l nagyobb ámula t fogja el, amidőn megtudja, hogy 
a szép nő bará t jának a huga : c s a k l e á n y . Ebben a két szó-
ban nemcsak az ámulattal vegyes megdöbbenést, de a régi jó 
barát szá jának tá tvamaradásá t is kifejezi az író. Magán az 
aránylag rövid novellán pedig végighúzódik az érzelmeknek 
színekben gazdag az a skálája , amely a találkozás kellemes örö-
métől a kiábrándulás keltette elkedvetlenedésig a f lör t re kész 
lovag lelkében végbement. Ugyancsak a megelevenítő és színező 
erő által tűnik ki a Leánykérő c. novella is, amely egy kocsi-



95 TANULMÁNYOK. 

verseny keretében két fiatal szív egymásratalálását meséli el. 
A kocsiverseny lázas hevével és gyorsaságával párhuzamosan 
fejlődik a fiatalok egymás i ránt való érdeklődése s a pálma 
elnyerésével, ébredő szerelmük eljegyzéssé érik. A robogva 
haladó elbeszélésből kiérzik nemcsak a száguldó paripák üge-
tése, de a gondolatok cikázása és az egymásra talál t szerelmes 
szívek dobogása is. Látszólag nincs ezekben a novellákban 
mélyebb lelki élet, de az érzékeltetés és színezés feneketlen lelki 
mélységekre mutat. 

De a főúri körök humoros, eleven ra jzán s a reális élet 
költői érdekű szemléleteinek megelevenítésén kívül a mult is 
visszhangra talál a jelenben is beszédes tanulságaival Herczeg 
kobzán. A történelem anyagából különösen azok a részek ihle-
tik, amelyek hata lmas szellemi áramlatoknak, világnézeteknek 
a harcát, t ragikus összecsattanását mutat ják. Első ilyen műve 
a Pogányok (1902) c. történeti regénye, amelyet az Akadémia a 
Péczely-díjjal koszorúzott s amellyel Herczeg a legkiválóbb 
magyar történeti regényírók sorába kerül: Jósika, Eötvös, 
Kemény és Jókai méltó utódja lesz. A mű a nyugateurópai 
keresztény műveltség és a magyar barbárság tragikus össze-
ütközéséről szól. Beöthy Az élet kapuja mélyreható bírálatában 
mutat rá a r ra a gondolatra, amelyet Herczeg a történeti anyagba 
és hőseibe belevisz és amely a Pogányoktól kezdve költészeté-
ben ú j r a meg új ra , szinte jellemzőleg visszatér. „A barbár esz-
ményisége és eszményítése ez a gondolat — úgymond Beöthy —, 
hűsége, egyenessége, becsületessége, áldozatkészsége, nemzeti 
érzése, hősisége által."6 Eszméje művészek körében ötlött fel 
először Herczeg lelkében. „Amíg Feszty a „Magyarok bejöve-
t e l é i t festette — úgymond Herczeg A Nép 1925. évi húsvéti 
számában olvasható inter jú szerint —, szinte éjjel-nappal ez a 
téma izgatta, másról beszélni sem tudott, mint a magyarság 
sorsáról, jövőjéről. Környezetét is magával sodorta ebbe az 
e l ragadta tásba . . . A r r a . . . határozottan emlékszem, hogy a 
Pogányok gondolata i t t ötlött fel bennem először."7 A Feszty 
Árpád hatalmas műve már a milléniumi ünnepélyre elkészült, 
így tehát éveken át hordozta Herczeg lelkében a gondolatot, 
míg az eszme testet öltött. 

« Űj Idők. 1920., 5. sz. 
7 A Nép. 1925. húsvéti szám iban: Herczeír Ferenc Széchenyi Istvánról 

drámát ír. 
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A regény a pogány magyarság egyik sorsdöntő vállalkozá-
sát: az 1046-i Vata-lázadást t á r j a elénk. István király a keresz-
tény val lásra térítette a magyarságot, de egy, a bessenyők 
köziil hozzácsatlakozott töredék, .fellázad az ú j rendszer ellen. 
A lázadók vezére a bessenyők egykorú nagy vezérének, Thonuzó-
bának a fia, Alpár, aki a kereszténységben Márton nevet nyert. 
Alpár-Mártont István király a bakonyi papoknál neveltette s 
az ú j hit oly rendíthetetlennek látszó híve lett, hogy Gellért 
püspök legkedvesebb kanonokjaként keriil idővel Csanád föld-
várába. I t t nyomasztólag nehezedik lelkére a puszta szele s a 
marosmenti, valamint az erdélyi magyarság általános elégedet-
lensége következtében lelkileg kezd meghasonlani. Seruzád, a 
bessenyők asszony-ispánja, már nyi l tan elpártolt az ú j hittől. 
Csanád fegyverrel aka r j a megtörni, de meghal, mielőtt ütközetre 
kerülne a sor. A zavaros viszonyok miatt Csanád özvegye, 
leánya: Zenóbia-Ángyika hazatérése érdekében, aki Konstan-
tinápolyból útban van hazafelé, Gellért püspök segítségét kéri. 
Gellért Alpár-Mártont bízza meg a leány hazahozatalával, de 
még azt is megparancsolja neki, hogy vág j a le a Seruzád hajá t 
és tör je össze az üzbégek kőbálványát. Alpár-Márton a hármas 
feladatot fényesen oldja meg, de beleszeret Zenóbia-Ángyikába, 
ami végleg megingatja hitében. 

Közben az elégedetlenség országszerte egyre nő s midőn 
András és Levente közeledésének hírére Vata nyi l tan fel-
lázad, Alpár-Márton is elpártol az ú j hit től és a bessenyők élére 
áll. Ekkor Csanád özvegye a zavaros viszonyok miat t leányá-
val együtt Dunántúlra menekül. Szerelnie tárgyát követve, 
ide vezérli Alpár-Márton is bessenyőit s a német K u n r á t vé-
delme a la t t az ország h a t á r a felé menekülő Zenóbia-Ángyikát 
foglyul ejt i , a sereget pedig tönkreveri. Alpár-Márton már-már 
azt hiszi, hogy a lázadók győzelmet ara t tak, de a székesfehér-
vári országgyűlésre menet arról értesül, hogy seregének java 
az ú jhi tűek ellen vívott harcban megsemmisült s hogy András 
herceg, aki királlyá koronáztatta magát , mérte rá a leg-
nagyobb csapást. Alpár-Márton ekkor Zenóbia-Ángyikát a 
bessenyő berénybe viteti, ő pedig Vatáva l egyesülve, Leventé-
ben bízik, akit magyar királynak szeretnének megtenni. Tak-
sony alá érve azonban tanúi Levente temetésének, akivel meg-
halt a magyarok Öreg Istene. Ekkor kénytelen belátni Alpár-
Márton, hogy „a fekete papok jó munká t végeztek. Ha nem is 



97 TANULMÁNYOK. 

tudtak ú j hitet önteni minden szívbe, a régit ki tudták ölni". 
Vata visszamegy földet tú rn i és csikót nevelni, Alpár-Márton 
pedig a bessenyő berénybe vonul. I t t értesül Zenóbia-Ángyika 
tűzhaláláról, akire elkeseredett vetélytársa, Seruzád, az orosz-
lámosi kolostort rágyúj ta t t a . A megrendítő hír Alpár-Mártont 
teljesen megtöri. E l fogad ja Tyrák khánnak, a fekete bessenyők 
fejedelmének, a görög császár ellen való segélyhívását és lélek-
ben teljesen meghasonulva, a lhagyja az országot. 

Herczeg a regény keretei közt valóságos t ragédiát nyújt. 
Az alapgondolatra, amelyet úgy a történeti anyagba, mint a 
hős lelki életébe belevisz, már fenn utaltunk. Két hatalmas 
világnézetnek a küzdelme pereg le előttünk a műben s ugyan-
ezt lát juk megérzékítve a főhős lelki életében. A hős lelke 
mélyén más világnézet rabja , mint amit külsőleg képvisel, ez 
hozza összeütközésbe önmagával és a fennálló világrenddel s 
ez az oka erkölcsi megsemmisülésének is. Azt az ingadozást, a 
lelki életnek azt az ide-oda hullámzását látjuk megelevenedni 
a műben, amelyen a keresztény val lásra tért magyarok elein-
tén keresztülmehettek. A hős csak egy azok közül, akik ezen a 
lelki hullámzáson átestek és akik a küzdelem hevében meg-
semmisültek. Innen érthetők jellemének ellentmondó vonásai, 
Alpár-Mártonban ugyanis megvan nemcsak a IX . század 
tudós szerzetesének hitbuzgósága és pallérozott esze, de a 
pogány ember féktelen szenvedélye és szabadságvágya is. 
Ezt a két végletet á th ida l ja Herczeg, lélektanilag megindo-
kolja, hogy miként lesz a tudós kanonokból pogányvezér. Tet-
teinek rúgója s egyideig a köré fonódó cselekménynek a hajtó-
ereje az ú j renddel való elégedetlenség. Míg ennek megérzékí-
tése kapcsán színes és korhű képekben a történelem fonalán 
haladó események elevenednek meg előttünk, közben egy szub-
jektív motívum: a szerelem lép fel ú j hajtóerőként, amelynek 
kétségtelenül része van a hős katasztrófájában, de nem nélkü-
lözhetetlen tényezője annak. Alpár-Mártonnak Zenóbia-Ángyika 
nélkül is buknia kellett volna, Herczeg felfogása, történetszem-
lélete folytán amúgy is az ő katasztrófája felé bonyolította 
volna a cselekményt. Benne, általa a pogány magyarság bukik, 
azok az utolsó ütköző kövek tűnnek el, amelyek, mint a műit 
hagyományai, a keletre törő nyugateurópai kultúra útjában 
állottak. 

A főhős alakja mellett különösen két női jellem köti le a 
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figyelmet. Az egyik Seruzád, „aki haragjában oly fölsége-
sen szép, mint a háborgó tenger, ha mosolyog, ellenállhatatlan 
és elragadó, mint a tengeren felkelő nap". Ösztönös indulatai-
nak rabja , legérzékenyebb pont ja a szerelem. Ez az imponáló 
fér f i előtt megalázkodóvá teszi, mint a nőstényt a hím előtt, 
de az állat ösztönével ragaszkodóvá is. Megalázkodásában és 
ragaszkodásában azonban nem határ talan, mert midőn a bál-
ványként szeretett f é r f i rangjában és női büszkeségében sérti 
meg, vércsesikoltással dobja a gyilkot feléje, amely bár mást 
sebez halálra, de őt készteti az öngyilkosságra. Jelleme nem-
csak eredeti, de mesteri. Szilaj szenvedélyességével, ügyessé-
gével és szépségével a regény Brunhi ldja . — A másik kiválóan 
sikerült női jellem Zenóbia-Ángyika. Szép, mint a tavasz pom-
pá jában hasadó hajnal . Erénye győzedelmesen vetekszik szép-
ségével. Seruzád merő ellentétje. A bizánci ku l tú ra magasla-
tán áll, lelke a korhoz képest túlfinoni s művelt. Bizonyos 
hiúság és naivság nem tagadható meg tőle, ami részben mű-
veltsége fitogtatásában, részben az érte kifolyt férfivér fölött 
érzett mámorában nyilvánul. Jóllehet nem vonzódik lelkileg 
hőséhez, sőt rémült sikoltással á ju l tan rogyik össze, midőn 
megtudja, hogy egy barbár ágyasává kell lennie, Alpár-Márton 
hatalma mégis hatással van reá s talán kegyetlen sorsa elő-
érzetében, mint utolsó szalmaszálba, kapaszkodik bele. Sorsa 
ár ta t lan szenvedése miatt megható, jelleme a legszebb, leg-
üdébb leánykarakter , aminőt Herczeg valaha alkotott. Fiatalos 
bájával , szépségével és szemérmetességével az i f j ú Kriemhild 
képmása. 

A két „denevérhitű" szereplő: Kocsobur-Omodé és Lantos 
Ékese azon kor t ipikus alakjai. Amaz a hitében ingatag, de 
urához odaadó hűséggel ragaszkodó szolga megtestesítője, 
emez pedig félig a kém, félig az áruló cselszövő szerepét vivő, 
az ú j hitet kényszerűségből elismerő, de ahol lehet, nyiltan 
ellene forduló táltosutód. 

Mégis legerősebb, legkiválóbb oldala a regénynek a kor-
rajz. I rodalmunknak nincs még egy másik költői alkotása, 
amely oly híven és jellemzően tükrözné vissza az ezeréves 
multat, mint Herczegnek ez a regénye. Nemcsak az itt-ott 
ódonszerű stílus, a keresztény és pogány életből vett képek 
elevenítik meg a kort, hanem a szereplők tettei és gondolko-
zásmódja is. Lá t juk egyfelől az első magyarországi kereszté-
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nyek hitbeli fanatizmusát, a papok apostoli munkáját , befolyá-
sát az állam életében, az iskolázást, de önkénytelenül lebilin-
cseli a figyelmet másfelől a szabadságvágyában korlátot nem 
ismerő pogányság tábori élete, hadakozás! módja, társas élete, 
lakomája, a regősök szerepe, az iskolázás és a hitvilág teljesen 
eredeti és megkapó rajza. Párat lan az a megelevenítő erő, 
amellyel Herczeg ezt a munkát végzi. A szerzetesek imáinak 
mormolása éppen úgy a szívünkbe nyilai, mint a teli hold fel-
tűnte után a szentfa felől felhangzó Holdisten dala; Gellért 
már t í r halála éppen úgy megkap, mint Levente temetési szer-
tartása. Míg pl. a lakoma és harcmodor leírásában a hún-
rnagyar hagyományokat látszik figyelembe venni, sőt követni 
az író, addig a pogány hitvilág rajzában teljesen eredeti mito-
lógiát teremt. 

A korra jznál nagy haszonnal forgathat ta Herczeg az egy-
korú forrásokat, főként a Szent Gellért nagy legendáját, bár 
egyes nyomok ar ra látszanak mutatni, hogy a Ferenc-legenda 
is előtte lebegett. A mű forrásául tekinthetők — amint ezt a 
hivatalos kri t ika kiemeli8 — Soheffel Ekkehardia s Octav 
Feuillet Julia de Trécoeur с. műve. Főként a hős sorsának 
rokonvonásai hozzák közeli kapcsolatba Ekkehard-ot a Pogá-
nyok-kai. Ekkehard éppen olyan tudós, eszes szerzetes, mint 
Alpár-Márton; mindkettő elöljáróinak a kedvence, mindkettőt 
a szerelem teszi tönkre s mindkettő a menekülésben talál lelki 
enyhülést. Octav Feuillet művében pedig a Seruzád öngyil-
kosságának analógiáját lehet feltalálni. De Herczeg előtt lebeg-
hetett Sienkiewicz Quo vadisa, amely szintén a kereszténység-
nek a pogányság fölött aratot t diadalával végződik s Eötvös 
Magyarország 1514-ben c. regénye, amely szintén egy hatalmas 
lázadást állít a mese központjába s Csanádné és Zenóbia-
Ángyika menekülése a Telegdi Frusina és Bebek Katal in mene-
külésére emlékeztet. 

Nyomon követte az ú j magyar irodalom legkiválóbb tör-
téneti regényét korunk leghatásosabb történeti drámája , az 
Ocskay brigadéros (1902) c. négyfelvonásos színmű, amely 
ugyanazon felfogásból, történetszemléletből fakad, mint a 
Pogányok. Eszméje az Országos Kaszinó ebédlőjében merült 
fel Herczeg lelkében, amidőn ott vár ta az orient-expressz haj-
nali vonatának indulását. „Rajtam kívül alig volt vendég a 

8 Akad. Ért. 1904. évf.. 551—554. 1. 
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teremben — úgymond Herczeg — és Berkes Béla, aki bandá-
jával éppúgy unatkozott, mint magam, megkérdezte tőlem, 
hogy nem akarom-e meghallgatni a banda tárogatósának régi 
kuruc nótáit. Megszólalt a „török síp" és nekem hirtelen a lel-
kembe nyilait az ősi kuruc fájdalom, a magyar attak mámorító 
és dühítő képe, a nagyszerű roham, amelyet az utolsó pillanat-
ban mindig elgáncsol a pártoskodás. Még ott a vendéglőben 
megcsináltam az egész tervet, nagyjában még a jeleneteket is. 
Eredeti leg Bezerédy árulása lett volna a tárgya, de később 
Ocskayt állítottam a darab középpontjába".9 Holló Lajos sze-
rint a mű sértvén Rákóczi emlékét, teljesen alaptalanul Her-
czegre zúdította a Magyarország c. lap hasábjain a hazafiat lan-
ság vádjá t . A vád nem érdemli meg a beható foglalkozást. 
A mű ugyanis — mint Rákosi Jenő röviden, de- igen találóan 
jellemezte — „nem egyéb, mint glorifikációja a kurucmozgalom 
és szabadságharc tüzében égett hazaszeretetnek".10 

A mű a kurucmozgalom kellő közepébe vezet. Ocskayt,, a 
hőst, ha lá l ra keresi a császári hadsereg. Míg azcnban Königsegg 
császári vértes kapitány Pyber vikárius szkacsányi kas-
télyában tudakozódik Ocskay felől, addig „Rákóczi villáma", 
a „Tűz fejedelme" hirtelen r a j t a üt, elfogja és fel akar ja akasz-
tatni. A foglyokat jegyese, Tisza Ilona, kérésére később mégis 
kegyelemben részesíti, majd három napig ta r t j a lakodalmát 
Léva várában. Ocskayt még boldogsága közepett is aggaszt ja 
egyik legderekabb főhadnagyának, Taricsnak, a fogsága és a 
fogolytisztek ellenében ki aka r j a cseréltetni. Pyber azonban el-
áru l ja a tervet s bár a foglyok megszabadulnak, Taries fogva 
marad. Ozoróczi és Jávorka azt sejtik, hogy áruló működik. 
Palócot, Ocskay emberét, r a j t a kapják, amidőn Pálfyhoz 
aka r j a vinni urának Taries kiváltása végett írt levelét, rabul 
ejtik és azt hiszik, hogy Ocskay az áruló. „Rákóczi vil láma" 
értesülvén emberének elfogatásáról, Ozoróczi után ered, de ez 
a Garam h íd já t maga után felégetve, egyszerre a fejedelem 
udvarában termett. Ocskay is ide tart , de hiába vár i f j ú nejével 
egy óráig a fejedelem előszobájában, Ozoróczi in t r ikája miatt 
nein tud Rákóczi elé jutni, mert az „fontos ügyek — állami 
akták" miatt „nem fogadhatja", jóllehet belülről vidám zene 
hangzik. Rettenetes bosszúra gondolva tér haza s midőn azt a 

9 Li tera tura . 1926. évf. jan. szám, 9. 1. 
10 Rákosi J . : Ocskay és írója. Magyar Hír lap. 1901. évf., 45. sz. 
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parancsot kapja , hogy csapatával siessen a Vághoz „fontos 
ügyek — házi ügyek" miatt megtagadja u rának az engedelmes-
séget. Csak akkor akar kardot kötni, midőn a vész növekszik 
s „neve úgy kering a csatatér fölött, mint a karvaly". De már 
késő. Rákóczi Ozoróczit tette a brigád élére, aki kardját köve-
teli a lázadónak. Erre Ocskay seregestül a labancokhoz pártol, 
amiér t megkapja a generálisi rangot és az aranyláncot. 
A labancok között azonban nincsen becsülete, emberei lassan-
ként visszaszállingóznak a kurucokhoz, J ávorka pedig sa já t 
feleségével csalja tőrbe az áruló s lelkileg teljesen meghason-
lott brigadérost. Önként megy Üjvár ra a hóhér pallosa alá. 
Egykor i kurucai levett süveggel és meghajtot t zászlóval szo-
morúan nézik volt kiváló vezérük utolsó ú t já t . 

A tárgyat a történelemből vette Herczeg, onnan a szerep-
lők nagyrészét is, a hős jellemét azonban egészen átformálta. 
A történelem Oeskayja egyike a legvakmerőbb, legvitézebb, de 
a legkegyetlenebb és a legalávalóbb hadvezéreknek, akik valaha 
ismertek voltak. A Herczeg Ocskayjában megvannak ugyan 
ezek a jellemvonások is, de ő mégis nagyon eszményített alak. 
Tragikumát a lelkében végbemenő két ellentétes világnézetnek: 
az idealizmusnak és a barbarizmusnak az összeütközése adja 
s a cselek vény t lelkének e két ellentétes véglet közt való 
ide-oda hullámzása képezi. Az Ocskay ideálizmusa: lángoló 
hazaszeretete, fejedelme iránt való megingathatat lannak látszó 
hűsége „barbár fajszeretetében gyökerezik". Ez az a hatalmas, 
ösztönös erő lelkében, amely diadal után diadalra sarkalja, 
amellyel minden képességét szent áldozatként teszi le a haza 
ol tárára. De ez az a leki indíték is, amelynek következtében 
„nem viselheti az udvar i és a diplomáciai formák fékét", amely 
„kiengeszteli életének" rettenetes tévedését és képessé teszi 
arra, hogy megtérő bűnössé válva, önmaga fölött egy utolsó 
nagy diadalt arasson: maga vigye „a magyar bíráknak az 
áruló Ocskay fejét". — A történeti anyagnak ez az elmélyítése 
és az a tény, hogy a gondolat pá lyá ja jelen korszakától fogva 
állandóan foglalkoztatja és megtermékenyíti Herczeg lelkét: 
a hazafiat lanság vád jáva l illetett író mély nemzeti érzésének 
legigazibb bizonyítéka. 

Ocskay lelki élete úgy a fejedelemtől való elpártolásnál, 
mint a belső összeroppanásnál lélektanilag jól megalapozott 
fokozatokon megy keresztül. Az ideálizmus lelki életének 

Irodalomtörténet. 7 
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kezdő és végső akkordja. Lelkében ott lappang- ez még a bar-
bár indulatok fékevesztett dühöngése között is, de a legválságo-
sabb pillanatban ú r rá lesz felette a „sértett önérzet", amellyel 
mint drámai hajtóerővel izgalmakban igen gazdag lelki élet 
fejlődik ki. Egy egyén élete zúzódik össze ebben az izgalmas 
lelki küzdelemben, de az erkölcsi bukás a lélek nemes indítéka 
következtében még egy utolsó nagy győzelmet eredményez, 
mert a megtérő bűnös maga megy bírái elé. Ocskay sorsa 
éppen lelkének nemes indítéka következtében megható és ezért 
áll előtte megrendülve az, „aki sorsát végig követi".11 Mellette 
Tisza Ilona köti le a figyelmet. Ö a mű legrokonszenvesebb 
alakja, urának jó angyala, akinek szörnyű bűnét megbocsátja 
és sorsát jóban-rosszban egyaránt megosztja. Együttes fellépé-
sük idilli jelenetet varázsol elénk. Rokonszenves két jellem 
Tisza Ju tka és Ocskay Sándor is. Szívükben az első látásra a 
szerelem ver tanyát és minden vallomás nélkül is megható 
módon szeretik egymást. A többiek: a kuruc és a labanc vité-
zek, mind azon kor jól sikerült a lakjai , a hős mellett a mozgal-
mas idő ékes szószólói, elénk varázslói. Nem csupán az ajkuk-
ról el-elröppenő kuruckorbeli szavak, de főként érzésük és gon-
dolkozásuk az, ami a kor lelkét és irányeszméit megszólaltatja. 
Kár , hogy Rákóczi és Bercsényi közvetlenül nem szerepelnek, 
mindkettőnek a nagysága csak másokra való hatásában dom-
borodik ki. 

Az anyagot Thaly Kálmán történeti munkájából merítette 
Herczeg.12 A mű kidolgozásánál azonban előtte lebeghetett 
Jóka i Szeretve mind a vérpadig c. regénye, amelyben a kuruc-
kor tüneményes, kalandorrá vált hősének szerelmét és árulá-
sát dolgozza fel a nagy mesemondó. Jókai hatása a műre két-
ségtelen. Eltekintve több szereplő nevének közös voltától, 
Ocskayt Jókainál a „sértett büszkeség", Herczegnél a „sértett 
önérzet" készteti az elpártolásra. Ez a lelki rúgó azonban 
mindkét műben más előzmény után működik. Herczegnél a 
szolga elfogása és az audiencia elmaradása az ok, Jókainál 
pedig az, hogy „annyi hőstett u tán most keresve-keresik az 
ürügyet, amiér t minden koszorúját letéphessék sisakjáról". 
Ocskay mindkét műben az intr ika áldozata. Herczegnél Pyber 

11 Eákosi J . : Ocskay és írója. Magyar Hirlap. 1901. évf., 45. sz. 
12 Thaly K\: Ocskay László, I I . Rákóczi Ferenc tejedelem dandárnoka és 

a felsómagyarországi hadjáratok 1703—1710. 
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és Ozoróczi a főintrikusok, Jókainál a tüneményes Ozmonda 
grófnő, aki majd mint Czinka Panna , majd mint Deliancsa, 
majd mint soror Armin ia szerepel s egyúttal Ocskay Briseise. 
Herczeg Ocskayjának is van Briseise: Dili, de ez nem oly tüne-
ményes, nem oly csábító és szépséges, ez inkább csak ragasz-
kodó. Közös vonás bennük a jóstehetség és az, hogy mindkettő 
mindkét Ocskay életében minden nevezetes forduló előtt meg-
jelenik. A Jókai Ocskayja diadalszomjasabb, vérengzőbb a 
Herczegénél, jobban ráillik a név: „Rákóczi villáma", s a „Tűz 
fejedelme". A Jókai Ocskayja „rettentő álomból" ébred fel 
bírái előtt, aki szeretné megölni a tegnapi Ocskay Lászlót, a 
Herczegé bűnbánó ugyan, de még egy nagy utolsó győzelemre 
vágyó. — Tisza Ilona egyformán szép, kedves és szerelmes 
mindkét műben, pedig Istók bátyját Ocskay ölte meg, de „pár-
bajban". Hercegnél Tisza Ilona megbocsátja ezt Ocskaynak, 
Jókainál azonban még any ja halálba kergetésénél is megbocsát-
hatatlanabb bűnnek t a r t j a . Szerelme mindkét műben oly határ-
talan, hogy az árulást, sőt Jókainál a hitvesi hűség megszegé-
sét is megbocsátja. A régi nagy magyar asszonyok mintaképe. 
— Mindkét írónál csaknem azonos szerepben szerepel Jávorka 
Ádám. Jókai Marcija, Tisza Gábor inasa, elevenedik meg 
Herceg Palócában. — De még sok rokonvonás kiemelésével 
lehetne igazolni, hogy az anyag költői feldogozásánál Her-
cegre hatással volt Jókai regénye. A hatás azonban nem szolga-
lelkű utánzásban nyilvánul. Sok dologban egyezni kell a két 
műnek, mert mindkét írót köti a közös történeti anyag. 
Az Ocskay brigadéros Herczegnek egyik leghazafiasabb, leg-
sikerültebb és teljesen önálló felfogású drámai alkotása. 

Shakspere-i hatás nyomaival találkozunk a Balatoni rege 
(1902) c. regényes vígjátékban, amelyben egy Mátyás király 
személye köré fonódó, jól sikerült t r é fá t dolgoz fel Herczeg. 
A tá rgy nem új , mert, mint Keszler József rámutatott,13 Szig-
ligeti Ede Kinizsi Pál c. vígjátékában ugyanezt m á r feldol-
gozta. A mű cselszövényes vígjáték. Mátyás király a komikus 
hős, aki a szép Benignához titkon szerelmi légyottra akar 
menni, azonban Sió, a Balaton lakója, megtudja szándékát és 
pecsétgyűrűjét ellopva, Benignát Kinizsivel esketteti össze a 
t ihanyi apát által. Midőn Mátyás a sötétben megérkezik a talál-
kára, a násznép megéljenzi. A király egy ideig dermedten áll 

" Magyar Nemzet. 1902. évf., 51. sz. 
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meglepődésében, ma jd a helyzet magaslatára emelkedve, még 
a tiszteletére rendezett színi előadást is végignézi, amely tulaj-
donképen az ő felsülését példázza. A rókafejű kirá ly ugyanis 
térdre hull egy lúdfejű urihölgy előtt, aki csókot vetve egy 
kulcsot ad át neki, de távozásakor hosszú orrot muta t utána. 
Azután megjelenik egy ökörfejű vitéz, taglejtéssel szerelmet 
vall a lúdnak s a kettőt összesketi a bagolyfejü pap. Míg ez 
történik, megjelenik a róka lámpással és kulccsal. Sió, az ér-
telmi szerző, nem t u d j a kibogozni a csomót s Mátyást kéri 
meg erre. A ki rá ly a helyzet magaslatára emelkedve azt 
mondja, hogy ő maga is így tervezte. Másnap már mosolyog a 
történteken és Somogyba távozik. 

A mű meséje leleményes, a komikum tökéletes. Mátyás 
akar t ré fá t űzni és belőle űznek t r é f á t ; ő aka r ja a szép özvegy-
asszonyt meghódítani és ő hoppon maradva, kedvenc vitéze 
nyeri el azt; t i tokban akar a várba bejutni s beléptekor a fél 
vármegye fogadja és éljenzi; t i tokban akar a szép özveggyel 
kellemes órákat eltölteni és a sa já t szemei láttára játsszák el az 
allegorikus vígjátékot, amely a szimbólum köpenye alatt az ő 
ka land já t és t i tkai t fecsegi ki. A komikum a helyzetből táplál-
kozik, amely fölött egy cselszövő személy uralkodik s azt 
tetszése szerint aknázza ki a hős felsülése érdekében. Ez a csel-
szövő egy valóban nem létező személy, egy sellő, a Balaton 
lakója. Ilyeneknek szerepeltetése nem szokatlan jelenség, nem 
csupán Shakspere-nél találunk rá példát, hanem Vörösmarty 
Csongor és Tündéiében, Petőfi János vitézé ben s ott is szere-
pük van a cselekmény bonyolításában. 

E shakespere-i játék után ismét a való élet ábrázolásához 
tér vissza Herczeg néhány művében. Az Andor és Andrásban 
(1903) vijra az ú jság í ró és pesti zsidóvilág t ipikus alakjai t és 
jeleneteit eleveníti meg oly élethűséggel, hogy ha ez a sajátos 
vi lág egyszer elpusztulna, műve a lapján rekonstruálni lehetne. 
A mese mindössze sem sok. A mű a Gyurkovics-históriákra 
emlékeztető tárcaszerű rajzok sorozata, amelyet a két főbb sze-
replő személye fűz össze. Herceg zsenialitása az egyes hely-
zetek kiválóan sikerült rajzában és az ügyesen kidomborított 
jellemekben nyilvánul. A mű sebző szatíra, amelynek zsidó- és 
sajtóellenes tendenciát lehet tulajdonítani . A két főbb szereplőt 
éles felfogáskülönbség választja el s egyik a soviniszta nem-
zeti érzés, a másik pedig a kozmopolita világnézet képviselője. 



105 TANULMÁNYOK. 

Szembeállítja Herczeg a zsidó élelmességet a magyar élhetet-
lenséggel, a zsidó tolakodást a magyar szerénységgel, a zsidó 
megalázkodást a magya r önérzettel, a zsidó „stréberség"-et a 
magyar lassú, de becsületes előhaladással, a zsidó gazdagságot 
a magyar szegénységgel. S míg ezt a különbséget a folyton 
változó helyzetek ra jzában kidomborítja, nemcsak mulat ta t , ds 
közben a lkot ja meg a legsikerültebb jellemeket, amelyek nem 
egyéniek, hanem a t ípus fele haj lanak. Gombos Andor a pesti 
zsidó-, Kapuváry András az eleinte zsidó kollegájára hallgató, 
később magát tőle függetlenítő keresztény újságírónak, szilasi 
Szinger és egész családja a dúsgazdag lipótvárosi zsidó csa-
ládnak, Koller báró, a zsidó pénzen politikai karriért elérni 
akaró bukott magyar mágnásnak, dr. Külföldy, a hatalmas 
reklámmal dolgozó pesti zsidó orvosnak a kiválóan sikerült 
típusa. A jellemeket a ránylag kevés vonással és mégis mar-
kánsan rajzol ja . Annyira élethűek ezek, hogy ismerőseinket 
fedezhetjük fel bennük. 

Hasonlóan reális életszemlélet terméke a Kéz kezet mos 
(1904) c. vígjáték is. Herczeg lelkét itt a magyar közéletnek az 
a kinövése ihlette, amelyet ő Magyarország „rákfenéjének" 
nevez, közönségesen pedig protekciónak hívnak. Az a benyomá-
sunk a műről, liogy bár benne a komikus helyzetek felette 
kacagtatok, a nevetés könnyei azonban csak a felületes néző és 
olvasó szeméből patakzanak, a mű mögött a Herczeg elkesere-
dése tombol. 

A cselekvény bizonyos csillagászati biztosi állás és némely 
más előnyt nyúj tó megbízatás protekció ú t j á n való elnyerése 
körül forog. A hős: Zentay udvari tanácsos, aki egész nap 
„kijárás"-okkal van elfoglalva a „közügy érdekében", de aki a 
csillagászati biztosi állásra az ar ra legalkalmasabb Szergiusz 
Jánost ta lá l ja legkevésbbé alkalmasnak, mer t ezt csak világ-
szerte elismert tudománya protegálja. Sokkal alkalmasabb 
erre a kitűnő bosztontáncos és elsőrendű reprezentáns F a r a g ó 
Zoltán, továbbá Eberle báró, aki „katona, a rendszeretet a véré-
ben van és reprezentálni nagyon jól tud", valamint Sólyom 
Sándor, aki mint „jogászember hamar beledolgozza magát 
minden szakmába s ez inkább reprezentatív állás". Zentay 
vállalja a kijárásokat, azonban mivel a tudományok és művé-
szetek miniszteri széke jelenleg üres, csak a miniszter kineve-
zése után léphet akcióba. Közben az a hír ter jed el, hogy a 
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helyszínen: Balatonfüreden időző Tatár nevű képviselő a kisze-
melt kultuszminiszter, aki üres lélek, felül a hiób hírnek s ünne-
pelteti magát. E l fogad ja Zentay előterjesztéseit s miután a 
homályos származású Sólyom Sándort Ignác Szalvátor főher-
ceg protegálja (azt hiszik róla, hogy Sólyom az ő törvénytelen 
fia) s miután így két csillagászati biztosi állás nem elég, „egy 
főbiztosi hivatal szervezését" l á t j a szükségesnek a nagy tudós 
rideg mellőzésével. A holdkóros álmokat Berkenyey képviselő-
nek, az igazi kiszemelt miniszternek hirtelen elutazása oszlatja 
el, aki eljegyzi Zentay húgát, Annát , de aki miniszteri kinevezé-
séről még jegyesének sem szól, hogy ki ne tudódjék. Berkenyey 
már Pest felé utazik, amidőn a fürdő közönsége a friss pesti 
lapokból megtud ja a valót. A protekciót hajszolok hoppon 
maradnak, mert tudják Berkenyeyről, hogy ő minden protek-
ciónak ellensége. Legjobban felsül azonban a hős, Zentay, aki 
nemcsak a protekciós ki járások hasznától esik el, de kénytelen 
nem csupán elvben, hanem valóban is demokratává lenni s 
leányát, Mariette-t, az egyszerű cipész fiának. Sólyom Sándor-
nak adni, mer t ő azt szereti. 

A mű igen sikerült alkotás. Motívumai teljesen ú jak . 
Herczeg itt mint országgyűlési képviselő t a r t szemlét országos 
dolgok felett s eleven, hű képekben azokat a visszaéléseket t á r j a 
elénk, amelyeket éles szeme az országos ügyek elintézésében 
észrevesz. Az alakok és a helyzetek kiszínezésében kétségtelenül 
túloz, a mű azonban nem paszkill, nem is karikatúra, hanem 
igen találó szatirikus korkép, amelynek megalkotásánál való-
színűen a használniakarás volt a cél. A protekciós rendszer 
kinövései igen sikerült képekben tárulnak elénk. Mindegyik 
kép középpontjában a társadalom különböző rétegének helyes 
érzékkel kiválasztott egy-egy tipikus képviselője áll, akik lelki 
ürességük ellenére való előretörtetéseik ál ta l maró szatíraként 
hatnak és mintegy hirdetik a protekció pára t lan hatalmát. Külö-
nösen a szájhős, egyébként üresfejű képviselőt, a doktori diplo-
májával mindenre egyaránt képesített jogászt, a születése révén 
minden ál lásra egyaránt alkalmas mágnást s a magas intelli-
genciája ellenére teljesen élhetetlen tudóst rajzolja a mű kitű-
nően. Tendenciája már kevert. Nemcsak a protekciót gúnyolja, 
hanem a modern demokratizmust, a jelszavas politikát is. 
A komikumot a helyzet szolgáltatja s ez, tekintettel a mulatsá-
gos helyzetek nagy számára, meglehetős erővel buzog. A cselek-



107 TANULMÁNYOK. 

vény egységes, minden szála a főhős körül összpontosul s a 
részek is szervesen kapcsolódnak egymásba. Talán a belső 
elrendezés kifogásolható: a mesteri expositio nem folytatódik. 
A mű részint alaptendenciájával, részint demokratikus vonat-
kozásával Eötvös Éljen az egyenlőség c. művével hozható kap-
csolatba: egyik a szabadelvűségnek, a másik a protekciónak 
maró szatírája. Átvételről azonban szó sem lehet. A Kéz kezet 
mos Herczegnek egyik legönállóbb s a való életet leghívebben 
visszatükröző alkotása. 

A társadalmi és a politikai élet reális ábrázolása után 
ismét a múlthoz tér vissza — de a jelen időkre vonatkozó ten-
denciával — a Bizánc (1904) c. színművében, amely nemcsak 
Herczegnek, de egész iijabb drámairodalmunknak legklassziku-
sabb értékű alkotása. „Ezt a darabot — úgymond Herczeg — a 
parlamenti obstrukció hatása alatt, az általános politikai és tár-
sadalmi bomlástól rettegve írtam. Eredetileg Mohács előtt volt 
a címe, a színhelye Magyarország volt. í r á s közben azonban 
annyi keserűség szivárgott a tollamból, annyi politikai aktuali-
tás keveredett bele a históriai miliőbe, hogy megijedtem a saját 
munkámtól, eltéptem a kéziratot és Bizáncba helyeztem át a 
drámámat."11 Eszme küzd a műben eszme ellen: a materializ-
mus az idealizmus ellen s bár az ez utóbbit képviselő hős testi-
halált hal, az általa képviselt eszme azonban győz és megrázó 
képekben hirdeti a mű alapeszméjét képező örök igazságot és 
a belőle levonható tanulságot: „Minden nemzet akkor hal meg, 
ha megásta a maga s í r j á t . . . és amely nép nem okul Bizánc 
szörnyű példáján, az megérett a pusztulásra." 

Az ellentétes eszmék elkeseredett harcát a mult egyik leg-
megrázóbb világégésének, a bizánci császárság összeomlásának 
nap já ra : 1453 május 29-re helyezi Herczeg. A hős Konstantin, 
Bizánc utolsó császára, „aki — saját szavai szerint — addig 
élt, míg vak volt, amint egy napon megnyílt a szeme: megölte 
az undorodás". A sokszoros török túlerő által körülzárt Bizán-
cot csak ő maga és genuai zsoldosai védik, mert elkorcsosodott 
népe elpártolt tőle és titkon a hódító Mohamed célját segíti 
elő. Giovanni, a zsoldosok kapitánya, sivár meztelenséggel t á r j a 
fel előtte a kilátástalan jövőt s minden ba j főforrásául a nép 
romlottságát jelöli meg. Konstantin azonban úgy hiszi, hogy 
Giovanni az ő népét félreismeri, neki az a meggyőződése, hogy 

14 Li teratura. 1926. jan. szám, 10. 1. 
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ha jön a vég, meg fog ja az mutatni , hogy Hellász méltó utódja . 
De midőn a török a vár feladása árán szabad elvonulást a ján l 
s ennek megtárgyalása végett Konstantin tanácsba h ív ja 
Bizánc népét, megdöbbenve l á t j a beteljesedni az egyik török 
követnek, az agg Kali lnak a jósla tá t : „Egy sa jka r ing a Már-
ványtengeren, az elég nagy neked és minden hívednek, tiszte-
letreméltó Konstantin." Hermán és zsoldosain kívül nincs híve, 
nincs senki, aki az északon megalapítani szándékolt ú j hazába 
kövesse. Konstant inra kijózanítólag hat a nyílt árulás s 
miután belátja, hogy Mohamed az ő becsületére vágyik, mert 
,.a gőgje nem tud belenyugodni abba, hogy birodalmának 
jövendő fővárosa egy császári vér tanú dicsőségére emlékeztesse 
a világot", méltó választ ad a török a jánla t ra : a szultán öccsét 
lefejezteti, az agg Kali l t pedig kikorbácsoltatja a várból. Hasz-
ta lan próbálta meg a nép fölszabadítása által Bizánc megmen-
tését: Dukászt, az első miniszterének megtett demagógot a nép 
lehurrogta, kiröhögte s hiába áll mellé Korax, a népies író, 
mert szerinte „a Dukászhoz hasonló tüdő-atléták sohasem fog-
ják lerontani a szultán népszerűségét Bizáncban, erre csak az 
írótoll hatalma képes" — a nép végleg elfordult tőle és Moha-
medet éljenzi. Ekkor lá t ja be, hogy bukása elkerülhetetlen. 
Miután még Iréné császárné is elhagyta hűtlenül, a halálig hű 
Hermát emeli maga mellé a t rón ra és karddal a kezében csinál 
magának utat a hősök csarnokába. Mohamed szörnyű ágyúzás-
sal vezeti be öccse legyilkolása miatt az utolsó ostromot. 
A papok Mohamed kegyét hajhászva kinyi t ják Bizánc egyik 
kapujá t , amelyen á t a janicsárok behatolnak a várba és rette-
netes mészárlást visznek véghez. Az udvar népe, élén Irénével, 
méltó fogadtatásban akar ja részesíteni Mohamedet, még senki 
sem tud ja a szultán szörnyű parancsát, hogy t. i. legyilkolt 
öecse miatt élő lénynek nem szabad Bizáncban maradni. De 
közben Giovanni sebesülve a palotába jut s tőle megtudják a 
kegyetlen jövőt. Mindenki elveszti lelke egyensúlyát s még a 
csőcselék is a palotában keres menedéket. Konstantin a harc 
hevében egy hullahegy tetején elesik, Herma, mint igazi görög 
nő, u r a holtteteme fölött szívenszúrta magát. Konstantin ugyan 
meghal, de az eszme, amelyért küzdött, bosszuló nemezisként 
száll alá. Mohamed előtt Bizánc útain ezer szerecsen hóhér 
halad s ahová ő elérkezik, élő lény tényleg nem marad. Ez az 
eszme győzelme, ez a meghalt Konstantin bosszúja. Bizánc 
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korcs népe, maga Iréné császárné is, a hóhér pallosa alatt 
fejezi be életét. 

A Bizáncot egyesek a legmegrázóbb modern tragédiának 
t a r t j ák s azt ró j ják fel hibájául, hogy a cselekmény tulajdon-
képen már a második felvonással véget ér s a harmadik csak 
szándékos kitágítása, epilógusa a műnek. Kétségtelen, hogy 
Konstantinban a tragikus hős sok jellemvonása egyesül, sze-
r intünk azonban a mű ennek ellenére az, aminek maga az író 
nevezi: színmű, amelynek a harmadik felvonás nem epilógusa, 
hanem nélkülözhetetlen kiegészítő része. Már fenn utaltunk 
arra, hogy a műben Herczeg a materializmus és az idealizmus 
elkeseredett harcát ecseteli. Ez utóbbinak képviselői Konstan-
tin császár, Herma és a génuai zsoldosok, az előbbié a „patkány 
had": Iréné, az udva r és Bizánc egész népe. Ez a tendenciózus 
két táborra oszlás már a mesteri expozícióban nyilvánvaló s 
a küzdelem a két ellentétes világnézet jegyében már itt meg-
indul. Hajtóerőként a hős nemes idealizmusa, fanat ikus hite 
szerepel, amely fana t ikus hitből csak a második felvonás végén 
ocsúdik fel, amidőn bukása nyilvánvaló. De az idealizmus 
továbbra is megmarad a cselekvény hajtóerejének, ez az, ami 
a hőst „császári" halá l ra készteti s testi bukása u tán az eszme 
győztesévé avat ja . A kifejlés tehát nem bukást, hanem az 
erkölcsi világrendet kielégítő, kiengesztelő győzelmet eredmé-
nyez; nem tragédia tehát a mű, hanem kiengesztelő megoldás-
sal végződő színmű. 

A drámai összeütközést és a jellemeket is a két ellentétes 
világnézet jegyében formál ja és fejleszti Herczeg. Egyfelől lát-
juk az istenfélelemnek, a hazaszeretetnek, a hűségnek és a 
katonai becsületnek megható példáit, másfelől pedig mind-
annak, ami keresztényi világfelfogásunk szerint szép, jó és 
nemes itt e földön, lábbal t iprását, a léhaságnak, a hiú, az üres 
csillogásnak, az erkölcstelenségnek feneketlen mélységű poklát. 
Az ellentét már az előkészítő részben nagyon elmélyül. A lélek 
szorongó félelemmel telik meg s mintegy előre érzi, hogy az 
ellentétes áramlatok összecsapásából olyan vihar támad, amely 
egyaránt hant alá takar hazát, nemzetet, uralkodót s velük a 
világtörténelem egyik legnagyszerűbb korszakát. S a meg-
semmisülésnek ez a szörnyű réme tervszerűen és igazi drámai 
gyorsasággal közeledik. Néhány kitűnően sikerült korképnek 
mondható jelenettel a régmúltba helyez vissza bennünket az író, 
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megismerteti velünk annak mozgató erőit, eszméit s aztán 
amennyire kimélyíti minden jelenet az ellentétes áramlatok 
közt levő űrt, éppen annyira érleli a kifejlést. Az ellentétes 
áramlatok összecsapása rettenetes megrázkódást eredményez. 
Egy világ omlik össze, hogy romja in egy ú j keletkezzék. A hős-
nek és maroknyi táborának fana t ikus eszményi törekvése és 
az ellentábor züllöttsége szerencsétlen külső körülmények 
hozzájárulásával idézi elő ezt az összecsapást. Shakespere-i 
erőt visz bele Hèrczeg ennek megérzékítésébe. Maga Herczeg 
a hős nemes idealizmusában él és gondolkozik s a kort a jelen 
szemüvegén át ítéli és mérlegeli. A hős azonban túlságosan 
eszményi alak. Már az első felvonás arról győzi meg a figyel-
mes olvasót, hogy emberi sorsán: a bukáson át krisztusi 
d iadalra : isteni megdicsőülésre van kiszemelve. Konstantin 
császár eszmények világában élt, eszményekért küzdve és bukva 
dicsőült meg. A nemes idealizmus, a fanatikus hit jellemének 
legfőbb vonása, amely a rengeteg csalódás és a tengernyi csa-
pás közepette sem inog meg egy pillanatra sem lelkében. 
Eleinte gyengének látszik, de amint a csalódás fanatikus, vak 
hitéből ki józanít ja, isteni erejűnek mutatkozik az eszméért 
vívott élet-halálküzdelemben. Jelleme erőteljes vonásokkal meg-
festett, következetes. 

A többi jellem által inkább a kort festi Herczeg, mint 
egyéneket rajzol. Kirívó két alak is van köztük: Herma és 
Giovanni. Amaz a női hűségnek és üde bájnak, emez a katonás 
egyenességnek és becsületnek hű megtestesítője. Egyik sem 
egészen új . Herma Zenóbia-Ángyikára (Pogányok) emlékeztető, 
finoman megrajzolt női karakter, Giovanninak pedig Herczeg 
számos katona-alakjában lehet feltalálni az ősét. A többiek 
az elkorcsosodott kor tipikus képviselői. Társadalmi helyzetük 
különböző volta ellenére is teljesen egyívású, romlott erkölcsű, 
hivalkodó, önző, hazájukat és koronás urukat eláruló alakok, a 
„patkány"-szervezet méltó tagjai . Közülük is kiválik két, min-
denre, még gyilkolásra is kész alak: Iréné császárné és Zenóbia. 
Mindkettőben a női ragadozót festi Herczeg. Tőrőlmetszett és 
teljesen a jelenben élő, tipikus két demagóg alak Dukász és 
Korax. Amaz a „tüdőatléták", emez pedig a nép kegyét haj-
hászó sajtónak, „az írótoll hatalmá"-nak, kiválóan sikerült meg-
testesítője. 
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Bár a műben a hely, idő és cselekvény egysége érvényesül, 
mert a cselekvény minden része a bizánci császári palota trón-
termében 1453 május 29-én játszódik le, ez a megkötöttség a mű 
szerkezetében zavart nein okoz. Az expozícióban mindjár t mű-
ködni kezd a cselekvény hajtóereje s ettől kezdve fokozatosan 
emeli és rohanva viszi a cselekvényt a kifejlés felé. Henye, 
hézagpótló epizód nem zavar ja menetét, minden rész alkotó-
elemként szervesen szövődik bele az egészbe és pillérként 
támasztja alá a kifejlést. Amilyen mintaszerű a mű felépítése, 
éppen olyan erőteljes, művészileg csiszolt a dráma nyelve. Az 
alkotó művészet minden kelléke fényesen érvényesül a Bizánc-
havi , ezáltal válik ez a mű az újabb magyar irodalom egyik 
legértékesebb remekévé. 

A Bizánc önálló és nagyarányú koncepcióra, de Shakspere 
beható tanulmányozására vall. Nem állítjuk, hogy a mű a 
nagy brit t költő bármelyik drámájának a hatása alatt készült, 
de az a véleményünk, hogy a drámai élet elevensége, az ellen-
tétek kiélezése s a bonyodalom mesteri megoldása a nagy 
britt költő műveinek beható tanulmányozására vezethető 
vissza. A mű egyes szereplőinek és részleteinek vannak klasz-
szikus emlékeztetői. Az övéitől gálád hitszegéssel elhagyott 
Kontsantin császár a szintén gálád módon elbuktatott Egmont 
grófot j u t t a t j a eszünkbe; közös vonás mindkettőben a fana-
tikus hit. A Konstantinhoz haláláig hű Herma Clärchen-re 
emlékeztet, aki Egmonttal szintén együtt akar meghalni; 
közös vonás mindkettőben a mélységes szerelmen kívül a tán-
torí thatatlan hűség. A francia forradalomra emlékeztet a 
műnek az a jelenete, midőn a legnagyobb fejvesztettség idején 
az utca söpredéke a császári palotát megrohanja és a csőcselék 
a trónt megszentségteleníti. Az egész utolsó felvonás Björnson 
Erőnkön felül c. művének utolsó jelenetét idézi elénk. Olyan 
motívumok azonban ezek, amelyek a megjelölt helyeken egé-
szen más vonatkozásban fordulnak elő. 

A mult jelenben is beszédes tanulságainak költői ábrá-
zolása u tán régi kedvenc tárgyához: a magyar nemesi társa-
dalom életének rajzához tér vissza Herczeg A honszerző (1904) 
c. regényében. „Már kezdő korából idéztünk műveket, melyek 
az egyszerű ábrázolaton túlmenve, erkölcsi állásfoglalást is 
jelentenek ebben a kérdésben. De legvilágosabb feleletét ebben 

» 
a regényében adta meg reá. E regény azt hirdeti, hogy a 
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züllésnek indult társadalmi osztályt csak a munka ment-
heti meg."15 

A mű hőse Szitnyay György, egy többszázéves nemesi 
család sar ja , aki a házasélet gyönyöreitől csömört kapva, egy 
női démon, Vivő Edit nevű művésznő hatása alatt elkártyázza 
minden vagyonát . Míg felesége egy Jordán nevű jogtanár neje 
lesz, ő vagyona roncsaival Pest re költözködik és démona hatása 
alatt irodalmi babérokra vágyik. Álmai egéből azonban „iro-
dalmi sebesültként" pottyan le és egy régi barát jának, Bakó-
nak a tanácsára, aki Braziliában jól megszedte magát, Ame-
rikába akar menni. Előbb azonban Abbáziában felkeresi az ott 
üdülő Vivó Editet s miután itt első kifosztója, egy Balázso-
vies nevű hamiskártyás, lelketlenül még megmaradt vagyoná-
tól is megfosztja, már-már öngyilkos akar lenni, de meg-
emberelvén magát , kazánfűtőnek szerződik Fiúméban egy 
hajóra. A nehéz munka mia t t tüdőbeteg lesz s ezért később a 
vitorlamester tisztét bízzák reá. Mint ilyen ismerkedik meg egy 
Kupelián nevű szmirnai gubacskereskedővel, aki osztrák 
vetélytársának, Mingusznak, letörése végett levelezőként magá-
hoz szerződteti. Szitnyay vagyoni helyzete Szmirnában külö-
nösen egy keletafrikai bazárvásár következtében nagyon ked-
vezően alakul. Kupelián ugyan meglopja, de a kis Zábel 
segítségével, akihez ő még ennek halála után is oly megható 
módon ragaszkodik, visszaszerzi pénzét és az osztrák Mingusz 
szolgálatába lép át. Tizenhat évvel hazájából történt elköltö-
zése után levelet kap Budapestről immár nagyocska leányá-
tól, akivel folytatott levelezésből értesül felesége második 
házasságának tragikus kimeneteléről és nyomasztó helyzetük-
ről. Jordán jogtanár ugyanis, bár ál lamti tkár lett, félév múlva 
megőrült, egykori gazdag apósa pedig, gyermekeit kitagadva, 
egy rosszhírű művésznőt vett el. Midőn megtudja, hogy 
leánya egy Kemény Béla nevű, bizonytalan foglalkozású 
egyénbe szerelmes, hazajön, régi birtokát az öreg Weisz bácsi 
eladósodott fiától, sőt még az általa alapított bőrgyárat is 
megvásárolja s Kemény Bélát egy pesti gyárban szakember-
nek kiképezve, a gyár élére állít ja. A meghalt kis Zábel ham-
vait Szi tnyára száll í t tat ja és az ősi családi sírbolt mellett 
temetteti el. így lett Szitnyayból talpig ember. 

A meseanyag nem új . Hasonlóval már találkoztunk Her-
15 Horváth János: Herczeg Ferenc. Irodalomtörténeti Füzetek. 1. sz., 9. 1. 
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czeg előbbi műveiben, pl. A láp virágában is. I t t hasonló motí-
vumokat használ Herczeg, de a jelen mű hősét nem a börtön, 
hanem „saját jobb ösztönei vezetik rá"18 arra, hogy „csak a 
munka mentheti meg".17 Ezt az alapgondolatot a mese által 
szépen kifej t i és a hős átváltozását lélektanilag is megalapozza 
az író. Szitnyay egész tönkremeneteléig csenevész, életképtelen, 
akarat nélkül való organizmus. Az még hagyján, hogy a 
kártyaadóság rendezése miat t eladja az ősi birtokot, erre úgy 
a kékvér, mint a becsület egyaránt kötelezi, de elhiszi démona 
szavára, hogy ő zseniális író s midőn ez a hite is kámforként 
oszlik el, mámorossá teszi a gondolat, hogy majd Amerika 
exotikus kl imája alatt megtalál ja önmagát és megérti az életet. 
Akarat csak akkor plántálódik át lelkébe, amidőn mindenét 
elveszti és lemállik róla ruhá ja , neve, múlt ja , modora, fölvett 
méltósága. A szénhordás nemcsak tenyerét kérgesíti, de akarat-
erejét is edzi, tudatossá teszi munkáját , édes gyümölcsökké 
annak keserves verejtékét. Most már van akara ta nemcsak 
démona, de az élet ezer megpróbáltatásával szemben. Sorsa 
majdnem a t ragikus hősé, de lelki erejének végső megfeszíté-
sével megtérő regényhőssé válik. 

A mű szerkezetileg erős. A cselekmény szálai mind a főhős 
körül csoportosulnak. A részek nemcsak szervesen kapcsolód-
nak egymásba, de érlelik és alátámasztják a kifejlést. Van 
következetlenség is a műben. Szitnyaynak tizenhat évig „roko-
naival és ha jdan i barátaival nem volt semmiféle összekötte-
tése" s leánya mégis anyjá tó l tudja meg az apja címét, attól, 
aki Szitnyayval szemben még visszatérése után is a legride-
gebb s vele semmiféle összeköttetést nem tar t fenn. A mű finom 
romant ikájá t a kis Zábel esete a szentimentálizmusba viszi át. 
Ennek a rokonszenves teremtésnek a hul lá já t Szitnyay Magyar-
országba hozza és ősei s í rbol t ja mellett temetteti el. A szeretet-
teljes ragaszkodásnak e megható példáját inkább a szentimen-
tálizmus, mint a romantika légköre kedveli. 

Az Elbeszélések (1904) tárcanovellái hangban és tartalom-
ban éppen olyan változatos alkotások, mint Herczeg előző 
novellás kötetei. Üjdonság csak annyiban tá ru l elénk ezekből a 
novellákból, hogy bennük nemcsak az előkelő civil és katonai 
körök a lakja i elevenednek meg, hanem az író által jól ismert 

ie—17 Horváth János: Herczeg Ferenc. Irodalomtörténeti Füzetek. 1. sz., 9.1. 
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délvidéki sváb és szláv népélet is. Mindegyik novellában van 
valami érdekes, lebilincselő. Elbeszéléseinek ezt a varázsát 
az által éri el Herczeg, hogy az életet bennük is olyannak festi, 
mint amilyen a valóságban. A kritikus magaslatáról, fölényé-
vel szemléli az életet, figyeli az embereket. Alanyisága csak 
ott lép előtérbe, ahol a gyengék sorsát festi a hatalmassal szem-
ben. Pár tá l lás t azonban ekkor sem foglal el, csak hangjából 
érzik ki a rezignáltság, a mélabús szánalom, amit az élet küz-
delmében bukó embertárs sorsa lelkéből kivált s az általános 
emberszeretet elvénél fogva megérdemel. Humora és szat í rája 
is tárgyilagos világszemléletből fakad és érthető. Légvárakat 
építő, hiú ürességek szolgálatában álló embereket pórul járat , 
sorsuk felett hangosan felkacag, de nem öli, nem foj togat ja a 
maró gúny fegyverével őket, csak ki józanít ja . 

Élőkké, mozgókká jellemző művészete által teszi Herczeg 
szereplőit. A tárcanovella szűk keretei között nem í rha t j a le 
az elbeszélő terjengősségével a szereplők külsejét és belsejét, 
nem is végeztethet velük részletes leírást kívánó tetteket, hanem 
úgy a belső, mint a külső visszatükrözésénél csak a legkirívóbb 
jellemvonásokkal ismertet meg, csak a legfeltűnőbb helyzetekbe 
világít be, de aztán a nap vakító fényével derít világosságot a 
megelevenedő emberre. S amilyen művész a jellemzésben, 
éppen olyan leleményes a meseszövésben és kifogástalan a szer-
kesztésben. Olykor in médias res ragad s az előzményeket 
később, alkalmas helyen szövi be, máskor egészen vékony szálat 
ragad meg s ezt forgatva, bonyolítja a mesét. Szerkesztő mű-
vészete a műkertész dédelgetve ápolt melegházi virágának fej-
lődéséhez hasonlítható, amely szemünk lá t tára ereszti bimbóit, 
fakaszt ja szirmait, áraszt ja el a levegőt kellemes i l lat tal és 
feltűnést kelt bájos külsejével. Herczeg novelláinak sziromleve-
lei is egy központból indulnak ki, arányosan fejlődnek. Mind-
egyikben szigorú egység uralkodik s bár valamennyiben sok 
történik, a cselekmény mégis a robogó vonat gyorsaságával 
halad a kifejlés felé. 

S mielőtt lezárnánk Herczeg írói pá lyá jának ebbe a kor-
szakba eső részét, még egy remek útleírással és egy kötet 
novellával kell megismerkednünk. Az előbbi címe Szelek szár-
nyán (1905), amely Herczeget nemcsak kitűnő megfigyelőnek 
és behatásokra felette fogékony léleknek, de a természet meg-
hitt, bizalmas bará t jának is mutat ja . Lelke itt mintha Petőfié-
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vei találkoznék és ölelkeznék. Ami Petőfinek az Alföld óriási 
rónasága, ugyanaz Herczegnek a tenger végtelen síksága! 
Amint Petőfi élete szép napjának nevezi a természet kebelén el-
töltött időt, úgy Herczeg is vágyik „ki a tengerre, ahol nines 
nyomda, nincs telefon, nincs posta és színház". Petőfi azért 
szerette az Alföldet, mert az előtte a szabadság szimbóluma volt. 
viszont Herczeg is mindig mámoros volt tengeri bolyongása 
közben a „szabadság gondolatától". 

Látása is rokon a Petőfiével. A tenger óriási nyitott köny-
véből nagyon sok szépet olvas ki. „Aki gőzhajón j á r j a a tengert, 
az nem talál ott egyebet, mint vizet és megint csak vizet, vala-
mint a gyorsvonat u tasa is csak egyforma szántókat lát az 
Alföldön. Aki azonban kocsin kalandozza be az országot és 
vitorláson a tengert, az nyüzsgő életet, mozgást, ezer képet és 
szépséget lát mindenütt." A part tól húsz mérföldnyire lebegő 
pillangó az elveszett élet t ragikumával hat reá. Az árboca 
körül kecses ívben tovasuhanó halászmadár a művészi tökéle-
tesség fogalmával ajándékozza meg. A fekete éjben a part i 
házak ablakának derengő fénye i f j ú k o r i emlékek erejével mar-
kol a szívébe. A vi tor lás fölött mosolygó olimpuszi közömbös-
ség megnyugtat ja , felemeli és megtisztí t ja lelkét. Az örökké 
zúgó nagy szimfónia hatása alatt megváltoznak fogalmai az 
élet értékeiről: fontosnak és fá jdalmasnak látszó dolgokon 
mosolyogni tud, kis dolgok pedig megnőnek előtte. 

I lyen látással, behatásokra ilyen fogékony lélekkel j á r j a 
be Herczeg a „szirénabúgástól hangos kikötőket", lá togat ja meg 
„az Adi ia ósdi városait és düledező kastélyait", köt ki „elátko-
zott sziklaöblökben és áldott pálmás szigeteken". Érdekli és fel-
jegyzi mindazt, amit a tenger tarka , nyüzsgő élete nyújt . 
Hang ja nem csupán a békóitól megszabadult rab szabadság-
mámorának, hanem olykor a pajzán humornak, gyakran a tár-
gyilagos megfigyelőnek, nem r i tkán a hazafias elérzékenyülés-
nek, a merengő honfiúi bánatnak a hangja . S ez nem is csoda! 
A Fiúmétól Cattaróig tartó vitorlás út a ködbe veszett vagy 
talán egészen elfelejtett magyar dicsőségről regél neki, arról 
a régen letűnt szép időről, amidőn még magyar zászló lengett 
Zara, Szebenico, Spalato s Raguza ormain: a soha vissza nem 
térő dicső Árpádkorról! Magyar lelke szűrőszitája nem engedi 
átömleni a vitorlás út ilyen emlékeit az emberi feledés isteni 
végtelenségébe, buzogányütésekkel szögezi azokat le lítinapló-
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jába, hogy általa hasson, emlékeztessen, s majdnem politizá-
lásba átcsapva, tettre, cselekedetre buzdítson! Érzékeny lelke 
mindenre rezonál s a lelkébe felszítt élmény visszaadásánál nem 
puszta leírást nyúj t , hanem beleviszi az élmény keltette hangu-
latot is: hol a majdnem ódaszerű lelkesedést, hol az elégikus 
borongást, hol a tárgyilagos szemlélő higgadt, józan nyugalmát. 
A mélyen és melegen érző Herczeg állandóan előtérben van 
a műben. A Szelek szárnyán igen sok helye nem egyéb, mint 
hol leplezetten, hol leplezetlenül kifejezett érzelmi líra. A mű 
nem egyszerre készülhetett s naplószerű feljegyzések képezhet-
ték a lapjá t . Innen érthető a benyomások könnyed, nagyon is az 
alkalomhoz tapadó, üde előadása. 

S a novellás kötet címe, amelyre előbb utal tunk, Böske, 
Erzsi, Erzsébet (1905.) Az itt közölt elbeszélések tárgyát leg-
nagyobb részben szintén a főúri és katonai életből meríti Her-
czeg, de éppen tá rgy tekintetében van bennük újdonság is. Riedl 
szerint Herczeg az élet kérlelhetetlen megfigyelője s műveiben 
azoknak az eszméknek a szószólója, amelyek a kort leginkább 
foglalkoztatják. Az újabb kor legféltettebb kincse a gyermek 
s innen érthető, lia a közügyelem mindinkább feléje s azon dol-
gok felé fordul, amelyektől léte és fejlődése függ. í gy kerül a 
gyermek és világa Herczeg novelláiba. Sajnos, ez a világ nem is 
olyan szép, mint aminőnek az ember képzelné, hanem olyan 
furcsa, sok tekintetben aggodalmat keltő, mint a mai gyermek 
az ő koraérettségével, fékezhetetlen természetével, vad indula-
taival, korlátot és if elsőbbséget ismerni nem akaró szenvedélyes-
ségével. Herczeg ezekben a novellákban is megmarad a való élet 
festőjének, pedig egyikben-másikban elférne egy kis eszményí-
tés. A Jankó jó útra tér c. novellának pl. erkölcsileg éppen nem 
épületes tendenciája van, mert Jankó hősi tette hazugságon alap-
szik. A bátor ember sem nagyon épületes gyermeki „huncut-
ságok"-ról szól — kevés valószínűséggel. A Lóri nénit férjhez 
adjuk kis hősének verekedése és „koplalása" igen vonzó példa a 
hasonló korúak és haj lamúak számára. Sokkal kedvesebb és 
naivabb képet nyú j t a gyermek világából a Mai gyerekek 
meséje, amely ár ta t lansága mellett nemesebb érzések és gondo-
latok felkeltésére is alkalmas, valamint a Karácsonyi levelek 
jóízű humora, amely nemcsak kaca j r a fakaszt ja a gyermeket, 
de. meg is nyugtat ja , mert „karácsony után már úgy sem hisz-
nek a Jézuskában." 
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A gyermekekkel kapcsolatban vonul be Herczeg novelláiba 
az iskola és a tanár. Ügy az intézmény, mint vezetői magasztos 
eszmék világában élnek s éppen eszményiségük folytán igen 
nagy eltérést mutatnak más intézmény és társadalmi réteg álta-
lánosan reálisnak nevezett világfelfogásától, így leginkább lát-
szanak különcnek, mulatságosnak s gúnyTolhatónak. S a tanár 
és az iskola ilyen mezben és tényezőként vonul be Herczeg no-
velláiba. I t t azonban már „szebbít s nagyí t" a való rovására, 
mert a Bandi megbukott Bénicska tanár u r a s A kék folt meséje 
igazán csak elképzelhető, de a valóságban fel nem található. 

Van azonban ezekben a novellákban valami megkapó, iga-
zán művészi: a naiv, gyermekes hang és észjárás mesteri után-
zása. Az elbeszélést egj7-egy gyermek szájába adja Herczeg s 
m í g e z a m a g a érdekes modorában mondja el mondanivalóit, gon-
doskodik arról is, hogy itt is, ott is majd egy „kis öreg"-re valló 
jóváhagyással, majd valami talpraesett na iv megjegyzéssel, vagy 
ötlettel adja meg elbeszélésének azt a naiv mázt és bájt , amely 
a mai gyermek előadásának tulajdona, s amely hol bámulatot, 
hol kacajt vált ki belőlünk. Herczeg a gyermek álarca a la t t is 
megmarad mesteri elbeszélőnek. Fősajá tsága itt is a rövidség 
és a kifejező erő. 

A kötet zömét megszokott tárgyú novellák képezik. Hol a 
mágnásvilág, hol a katonaság, hol a művészélet tükröződik az 
elbeszélésekből vissza. Az Ulászló király pajzsa a mágnás köny-
nyelmű jó szívét példázza; A svadron apja a közös hadsereg éle-
tére és szellemére nagyron jellemző; A sárga boa vagy az isteni 
Lia az egykori szobaleány művészi pá lyájá t íest i ; a Huszti báró 
úr úti kalandjának történeti magva van; a Kleopatra királynő 
lovagja komikusan igazolja, hogy mily bolond az élet; a Gyuri-
nak igaza volt a feleséggel való „célirányos" bánásmód élvezetes 
leírása. A Bekvártélyozás tulajdonképen nem is elbeszélés, hanem 
monológ, amelyben szembetűnő az előadás elevensége és a me-
sének drámai fordulatokban való bősége. A Böske, Erzsi, Erzsé-
bet, a Miss Daisy, az Akinek szerencséje van s a Jónás kalandja 
c. novellákban a női lelket festi Herczeg teljesen egyéni felfogá-
son alapuló megvilágításban. Hol finomabb, hol élesebb kör-
vonalakban a női ragadozó tűnik fel bennük, s valamennyit Éva 
hercegnő e lőfutár jának tekinthetjük. Míg a Böske, Erzsi, Erzsé-
bet egyéni élményből táplálkozik, addig a Miss Daisy és az Aki-
nek szerencséje van c. novellákban a virtuozitásig megy Herczeg 

Irodalomtörténet . 8 
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jellemző művészete, amennyiben mindkettőnek a hőse tulajdon-
képen nem is szerepel, jellemük azonban a személyük köré 
fonódó mese alapján, kellő megvilágításban áll előttünk. Álta-
lában Herczeg jellemző- és szerkesztő művészete bámula t ra 
méltó. Amint csak a leglényegesebb vonásokra szorítkozó a jel-
lemzésben, úgy nincsenek túltengések, aránytalanságok a szer-
kezetben. Amint a jellemzésnél főként a r ra ügyel, hogy a leg-
fontosabb vonások alkossák az egyént, úgy a szerkesztésnél is 
a r ra törekszik, hogy arányos részek képezzenek szervesen 
összefüggő, kerekded egészt. 

Herczeg írói pályájának 1896-tól 1905-ig terjedő korszaka 
nemcsak termékenység és siker, de művészi fejlődés szempont-
jából is igen fontos, sőt ebben az utóbbi tekintetben éppen döntő 
fordulatot jelent. A legszembetűnőbb jelenség, amely m i n d j á r t 
ebbe a korszakba eső első művein is észlelhető, életszemléletének 
elmélyülése. Míg előbb inkább a könnyelmű fiatalember szemé-
vel nézte a világot, vizsgálta az embereket és művei pajzán jó-
kedvet leheltek, ezután az érett férfi komolyságával szemléli 
az életet, hatol be a szív és lélek legrejtettebb zugaiba s művei 
sokszor zord fenséggel hirdetik az élet megrázó tragikumát. A 
múló, röpke benyomások művészi rögzítésének korát fe lvá l t ja 
tehát az elmélyedésen alapuló komoly művészi alkotások soro-
zata. Az életet és jelenségeit ezután nem kívülről nézi, kopizálja, 
hanem éles, boncoló elméjével belehelyezkedve, belső összetéte-
lében, mivoltában t á r j a elénk. Tárgyával szemben elfoglalt 
diszkrét, tartózkodó ál láspontjánalj merevségéből enged, s ha 
lírailag nem merül is el anyagába, éles dialektikája és nemesen 
érző szíve-lelke mégis felismerhető egy-egy szereplőjének álarca 
alatt. Ezzel a nemesen érző szívvel és lélekkel, ezzel a mély, 
elemző elmével veszi boncolás alá a reális élet jelenségeit, vizs-
gá l ja azokat a kérdéseket, amelyek az egyest és a közt egyaránt 
foglalkoztatják, amelyekre oly sok ember felelet keres. Többször 
az élet igen reális, felette kényes kérdései merülnek fel előtte, 
de lelkének nemes idealizmusa mindig megóvja a natural is ta 
i rány szennyes szélsőségeitől s minden ilyen nemű alkotása a jó 
erkölcs diadalát példázza. Általában Herczeg nemes idealizmusa 
valósággal kir ívó az élet reális jelenségeivel szemben s egyik 
legnagyobb érdeme marad, hogy a szélsőséges naturálista i r ány 
tobzódása közepett, meg tudta tar tani a magya r olvasóközön-
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söget egy, élethűségében p á r t j á t ritkító, nemesebb értelemben 
vett naturálizmus talaján. 

Ugyanezzel a nemes ideálizmussal tfogja fel és t á r j a elénk 
Herczeg a dzsentri-világ válságát , amely társadalmi rétegnek 
az élete pályája elejétől fogva foglalkoztatja. Előbb mulat, han-
gosan felkacag ennek az osztálynak a bohóságain, később maró 
gúnnyal mutat r á hanyatlására, itt pedig éles szemével azt veszi 
észre, hogy ennek az osztálynak a válsága nemzeti válság s a 
lelket nemesítő munkában jelöli meg a válságból kivezető, egyet-
len képzelhető és helyes utat. Bizonyos fájó, szánalommal vegyes 
keserűség csendül meg kobzán, amidőn ennek a nagy múltú osz-
tálynak a sorsát szemléli, mert 

„Fájha t , ha dőlnek a bérc ősi fái, 
Ha pusztulnak s enyésznek a nagyok, 
Lehetne tán sokat szemökre hányni, 
Ha fényes tettök is nem volna sok! 
Kevéssel volt bűnöknél több erényök, 
Mely az apákról a flakra szállt; 
De annyiszor, ez a kevés — Ьа vész jött — 
Nem engedé elveszni a hazát !" 

(Tompa: Sírboltban.) 

Élményforrása is bővül. Míg előbb múzsá ja csak a jelen 
szemléletéből táplálkozott, most feltárul előtte a mult gazdag 
romantikájával , a jelenben is beszédes és érvényes tanulságaival . 
Történeti tárgyú művei komoly tanulmányon alapuló és nagy 
elmélyedésre valló alkotások. Rendszerint a nemzeti mult eleve-
nedik meg bennük, ihletet mind ig a jelen objektiv szemlélete 
szolgáltat hozzájuk, „de általános érdeket nyernek az író szemlé-
letétől, mely korok, népek, civilizációk, világnézetek összeütkö-
zéseit, válságát, sorsát r a g a d j a ki a mult nagy anyagából!18 

Hősei a legszentebb nemzeti erényeknek: a f a j i hűségnek, sza-
badságszeretetnek, hősiségnek, becsületességnek, s a legvadabb 
indulatoknak: a Msőséget tű rn i és elismerni nem akaró fékte-
len ségnek, szabadságvágynak a képviselői. Éppen ezeknek az 
eszményi és barbár vonásoknak az összeférhetetlensége a d j a 
lélektani magyarázatát az ál taluk képviselt korok, népek, civili-
zációk, világnézetek összeütközéseinek, válságos sorsfordulásai-
nak. A történeti anyagba és hősökbe átplántál t ezen mély s 
í a j u n k pszihéjét érintő gondolat teszi Herczeg történeti t á rgyú 
műveit ízig-vérig magyarrá, igazán értékessé. Az irodalomtörté-
net hosszú idő múlva sem fog napirendre térni fölöttük s a tör-

18 Horváth János: Herczeg Ferenc. Irodalomtörténeti Füzetek. 1. sz.. 12. 1. 
8* 
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téneti regény fejlődésében Jósika, Kemény, Eötvös és Jókai, a 
történeti dráma terén pedig Katona és Szigligeti méltó utód-
jának fog ja tar tani írónkat. 

Az újabb kor süllyedő erkölcse és gazdasági viszonyainak 
sajátságos alakulása a reális életnek egy egészen ú j jelenségét 
is t á r j a Herczeg élesen figyelő szeme elé: a nőt, ennek a férfihoz 
Való viszonyát, de egész világát. Volt alkalmunk látni, hogy 
milyen éles elemző elmével veszi boncolás alá a női lelket, hogy 
nemes ideálizmusával és erkölcsi felfogásával mint szolgáltat 
igazságot az ár tat lanul vagy tapasztalatlanság következtében 
szerencsétlen helyzetbe kerülő nőknek. Azt is láttuk, hogy mint 
termel képzelete az élet ezer megpróbáltatásával sikeresen küzdő, 
szinte férfiasan elszánt női jellemeket, de nem hal lgathat juk el, 
hogy ugyanekkor élesen figyelő szeme előtt feltűnik a nő torz-
alakja, mely nem javára, hanem kárára törekszik a férf inak: a 
női ragadozó, amely mind démonibbá válik előtte s végső fokon 
Éva hercegnővé és Tillává érik. A nőnek ez a torzalakja először 
ebben a korszakban tűnik fe l Herczeg műveiben, s átmenetet 
képez a következőkhöz, amelyben majdnem uralkodó női típus 
lesz. 

Az anyag művészi feldolgozásában is nagyon szembeszökő 
fejlődés mutatkozik. Előző műveinek anyagát nem annyira 
átélte, mint inkább az életből elleste. Most akár a jelenből merít, 
akár a múltba száll vissza, az anyag minden-részét az énjébe 
szívja föl s végtelen érzékeny lelke szűrőszitáján megtisztítva 
és megnemesítve adja vissza. Ennek tulajdonítható az, hogy 
miután most már mindent átél, lelkében mindent a magáévá 
tesz, a lelki élet ecsetelésével, a lélektani indokolással sem marad 
adós. Most már mindegy neki a szerelmes szív örvénye vagy a 
szenvedélyek, az indulatok tomboló v iharában küzködő lélek fene-
ketlen mélysége, egyforma könnyedséggel férkőzik oda. Lelki 
indítékokat találóan kapcsol, lelki rúgókat mesteri kezekkel hoz 
működésbe és párat lan megelevenítő, színező és jellemző erővel 
Vetít ki mindent vásznára, ami által nemcsak hat, de sokszor 
valósággal kápráztat. Az ihlet pil lanatában felbukkanó anyag 
nem kaotikus tömeg előtte, már belsőleg u r a l j a és biztos kezekkel 
rendezi részeit s mint tudatosan alkotó művész nagyon tisztában 
van azzal, hogy az egyes elemeknek hova kell kerülniök. Ennek 
a feltétlen tudatos műalkotásnak tulajdonítható, hogy az a n j a g 
már a technikai kivitel előtt nagyon szilárd vázat nyer Herczeg 
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mesteri kezei között s hogy a külső szerkezet a részek a ránya 
és szerves összefüggése következtében megingathatat lan szilárd. 
Általában azzal zárhat juk összefoglalásunkat, hogy Herczeg 
1896—1905 között ért igazi nagy alkotó művésszé. Amilyen sokat 
tanult, éppen olyan sokat fej le t t . Művei a világirodalom j?les 
alkotásaival mutatnak eszmei kapcsolatot s míg ő így világiro-
dalmi magasla t ra emelkedett, idegen nyelvekre lefordított művei 
a világirodalom tényezőivé váltak. 


