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Herczeg Ferenc külső élete 1915-től napja inkig a méltán 
megérdemelt elismerésnek és ú jabb írói diadaloknak hosszú lán-
colatát mutat ja . Szerencsétlen véget ért utolsó koronás kirá-
lyunk, a legilletékesebb művészi és tudományos körök, vala-
mint a művelt magyar társadalom karöltve és egymással ver-
senyre kelve buzgólkodtak ezen idő alatt azon, hogy az elisme-
résnek és a szeretetnek beszédes jeleivel halmozzák el. Az 1916-i 
királykoronázás alkalmából a Művészetért és Tudományért c. 
díszjelvényt nyerte. Az Akadémia 1919-ben másodelnökévé, 
1922-ben igazgatósági tagjává választja, 1924-ben pedig oly szo-
katlan módon n y ú j t j a feléje az elismerés pálmáját , hogy 
hasonlót még fennállása óta magya r író tőle nem kapott: elő-
ször élve ajánlási jogával, Herczegnek Az élet kapuja c. törté-
neti regényét terjesztette kitüntetés végett a Nobel-bizott-
ság elé. 

Ebben a korszakban mindenekelőtt Az aranyhegedű (1916) 
c. szimbolikus regénye ragadja meg figyelmünket. 

Arató István hírneves pesti orvosprofesszor, a Nobel-díj 
nyertese, olyan asszonyt akar t magának feleségül, „aki neki 
köszönheti mindenét és aki r a j t a kívül nem imád semmiféle 
faragot t istent". I lyen nőt vélt feltalálni Gráczián Katalinban, 
aki születés© után any já t rögtön elvesztvén, nagyapjának oltvai 
házánál nevelkedett. Serdülő leánykorában megszerette az akkor 
még a berlini laboratóriumban dolgozó, de már i s nagy hírnév-
nek örvendő Arató Istvánt, házasságra lépett vele s öt évig a 
legboldogabb életet élte oldalán. Boldogságukat azonban meg-
zavarta a világháború s Katal in mellől nemcsak két kis sógora, 
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hanem fé r j e is a harctérre került. Kata l in ra rettenetes, hatás-
sal volt f é r j e távozása, már-már öngyilkosságra gondolt, mert 
őket „nemcsak a pap eskette . . . a természet szánta egymásnak 
és az Üristen áldotta meg". De mindezt „csak úgy mondta", mert 
nemsokára beleélte magát a gondolatba, hogy ezután sokat lesz, 
egyedül s mivel férjének egy régi ismerőse: Uzon Csabáné, 
Ember Mária, a fé r je elvesztése miat t érzett fá jda lmában Arató 
járványkórházába ápolónőnek ajánlkozott, ő is ápolónő lett. 
A Kádár professzor vezetése alatt álló Illésházy alapítványi 
kórház lelke Katal in volt. Az idegsokkal odakerülő Milka szá-
zados lelki egyensúlyát is neki sikerült a kórházba becsempé-
szett gordonka segítségével helyreállítani, mert sógoraitól tudta, 
hogy századosuk ra jong a zenéért. Az ápolásnak az lett a vége, 
hogy Kata l in és Milka megszerették egymást. Nemsokára a két 
Arató-fiú is a Katal in kórházába került, de midőn nyomára jöt-
tek sógornőjük és századosuk szerelmének, megdöbbenésükben 
rögtön harctér i szzolgálatra jelentkeztek s búcsú nélkül távoztak. 

Midőn az első háborús tavasz beköszöntött, m á r nyíltan 
beszélték a kórházban, hogy „mamuska szerelmes". Arató is-
egészeu idilli helyzetben találta hazatérése alkalmával Katalint 
a századossal s midőn éjjeliszekrényének fiókjában a Milka 
fényképére akadt, „förtelmes gyanú vicsorította rá a pofáját" , 
amit megerősített neje viselkedése is. Ekkor kap észbe Arató 
s beszélgetés közben a „szimuláns" századosra terelve a szót, 
ráijeszt a feleségére. Az asszony elfehéredett, egy pillanatig 
farkasszemet néztek egymással, aztán Arató a másik szobába 
ment, „nem tudta tovább nézni". Arató már ágyában pihent, 
midőn egyszerre mellé állt Katalin, ma jd kezét keresve ráborult 
és keservesen zokogott. Ara tó ekkor szelíden magához vonta és 
kérdezte, hogy miért nem viseli a tőle kapott Szent Katalin-
aranyat és miért hord helyette zománcozott kis keresztet. 
Katal inban erre megdermedt a lélek. Ara tó pedig érezte, hogy 
mint hűl ki a teste, aztán feküdni tért . Midőn Arató reggel 
búcsúzni akar t tőle, alvást színlelt s így búcsú nélkül váltak el 
egymástól. 

Miután Arató is, Kata l in is tisztába jött az ú j helyzettel, 
az utóbbit íőként a jövő kérdése aggasztotta. Nem szerette a 
botrányt, a feltűnéstől is irtózott, ezért azt kívánta, hogy Arató 
haljon meg. Másnap a kórházban Kádá r értesíti az u r a halálá-
ról. A lesújtó hí r re nem esett össze és elég hamar beleélte magát 
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a gondolatba, hogy ő most már özvegy és u r á r a szeretettel 
emlékezett vissza. Fogadta a kondoleálókat, de fogadta a Milka 
látogatásait is. Ara tó azonban nem halt meg valóban, halál-
hírét ő maga terjeszttette ezredorvosával, Ember Sándorral ; 
csak igen súlyos lefolyású t ífuszon ment keresztül s Uzon 
Csabáné ápolta. Felgyógyulása u t án a fővárosba ment Ember 
Sándorra l s őt küldte fel előre lakásába, hogy Katal int a talál-
kozásra előkészítse. De csak a hű Kántor kutyát találták otthon 
s ezzel indult most Arató a Belváros felé. Egy kihalt utcán 
bandukolva, ismerős gyöngyvirágillatot érzett és egy gyász-
ruhás nő ment előtte, melegen összekapaszkodva egy délceg 
katonatiszttel. Ara tó elébük kerül t s aztán nyugodtan haladt 
tovább. Katalin és Milka ráismernek a ku tyára s gyanút fog-
nak, hogy a mellettük elhaladt férfi Arató Is tván. Katalin ekkor 
fu to t t az ő meghalt u r a után. Ara tó Oltvára utazott, Katalin és 
Milka pedig megnyugodtak abban, hogy tévedés volt, mert 
Ara tó halott. Másnap Katalin is Oltvára utazott Milka kísére-
tében. A járványkórházba akar tak hajtatni , de Katalin közben 
a Harkályvár (Arató oltvai lakása) előtt leszáll, egy könyvet 
akar t lehozni onnan. Milka lenn vár ta ú j ságot olvasva s így 
értesül arról, hogy Arató él. Kata l in pedig fenn látta szoborrá 
dermedten, élő u r á t Ember Mária, Arató Péter és a hű Kántor 
ku tya társaságában. Hirtelen távozott, idegennek érezte magát 
ott, mert az oltvai kastély erkélyén levőknek „közös gondolatok 
és közös fá jda lmak családi bélyeget nyomtak az arcára". 

A regény a közelmúltban lezajlott nagy világégésből merí t i 
t á rgyát és kiválóan jellemző erővel muta t ja be, hogy a hatal-
mas orkán milyen pusztítást végzett egy család életében. A mű 
kiválóan sikerült háborús koi-képnek is mondható, mert számos 
olyan vonás van benne, amely általános jelenségnek tekinthető. 
A meseanyag egészen egyszerű, a háborúban nagyon meg-
szokottá vált történet. Az egész arról szól, hogy a hadba távo-
zott férjhez mint lesz hűtlenné a felesége. A hűtlennéválás, a 
lelki eltávolodás ra jza a legértékesebb eleme a műnek. 

A regény — ismételjük — szimbolikus. Már a címe is az. 
Helyes, világos értelmezésére az író szavait idézhetjük: „Min-
den nő, aki szeret, mindegyik, aki igazi asszony, az aranyhegedű 
édes és puha hangjáva l beszél az ő drótszakállú királyához. 
A vclóság hidegen sziszegő, harapós kis kígyóit nem ereszti ki 
a száján." Az aranyhegedű tehát az a mézes-mázos hang, amely-
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lyel a nő a férf i t megnyeri és á l ta t ja . Ezen a hangon beszél a 
regény hőse, Katal in is és jellemét az aranyhegedű folyton vál-
tozó akkordja i képezik. Míg Arató Is tvánt nem szerette, százféle 
alakban tűnt fel s „midőn felesége lett, egy ú j szereplő jelent 
meg az élet színpadán: Katalin, a híres ember hitvese. Ebben 
a szerepében tökéletes volt, mert boldog volt és boldoggá tette 
az urát". Katalin is Aratótól kapta az ő aranyhegedűjét s bár 
első találkozásuk alkalmával puszta kézzel állott előtte, „de rög-
tön és ösztönszerűen megérezte, hogy milyen az asszony, aki 
ennek a férfinak való és azóta akarva, nem akarva, mindig az 
Is tván asszonyának a, dalát játszotta". Míg szerelme tartott , 
„a nagy Arató tanár kicsi felesége" volt. A kórházban mint 
hollandus főkötős ápolónő ú j alakban jelenik meg s ez a Kata-
lin jobban tetszik neki, mint minden más előbbi. Midőn Milka 
közelférkőzik szívéhez, „önmagának" muzsikál az aranyhegedű 
jén s midőn a „háborús hóbort" következtében megszűnt az ura 
iránt érzett szerelme, „a maga út ján jár. A bájos Senkiből Valaki 
lett. Egyéniség". „Most már nagy távolságról nézte őket (urát 
és sógorait), mint valami idegen fajt ." Midőn ura hosszas távol-
lét u tán hazajön s döbbenve tapasztal ja a nagy változást, ő már 
akkor rég' „abbahagyta a játékot. Nem akart tetszeni". Még 
..egy percre felébredt benne a forró honvágy az elmúlt nyár 
u tán": békülő szándékkal iil le az ura ágyára „a hűtlenség szim-
bóluma": az urától még leánykorában kapott, szerencsét hozó 
Katal in-aranynak a Miikától származó kis zománcos kereszttel 
való felcserélése azonban Aratót a r ra az elhatározásra b í r ja , 
hogy Katal in „menjen oda, ahova mennie kell". Ettől kezdve 
az egész lénye „csupa titkolózás és visszautasítás" s hogy bot-
rány nélkül a Miikáé lehessen, ura halálát kívánja. Midőn 
bűnös kívánsága hamis h í r elterjedése folytán teljesedni lát-
szik, ismét ú j alakot ölt és pompás gyászruhájában a „híres 
ember" özvegye lesz. De midőn a hű Kántor kutya kíséretében 
u rá t véli a mellette elhaladóban, fut „meghalt u ra u tán" s 
midőn élő urára talál, dermedt szoborrá válik és nem akarván, 
„hogy meglássák gyászruhájában", gyorsan távozik s míg a 
reá várakozó Milka századosig ért, azon gondolkozott, hogy 
gazdag lelki ruhatárának melyik darabját vegye magára erre az 
alkalomra. 

Íme, ezek a Katalin lelkiéletének főbb mozzanatái. Jelleme 
sem nem tragikus, sem nem komikus: a „hadi menyecske" meg-
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szokottá vált a lakja, akit „ugyanaz a fölséges erő, mely tavaszi 
estéken vadgalambszárnyakon vonul el a nyá r f ák fölött", kény-
szeritett arra , „hogy elhagyja a régi fészkét", aki „azért gyűlöli 
az urát , mert ösztöne haj t ja , hogy családot alapítson azzal, 
akit jobban szeret". Lelkében a háború „felkavart mindent, ami 
nagyszerű és gyalázatos" volt, „de amit felszínre vetett, az 
azelőtt is benne lappangott m á r lelkében". Jellemének meg-
mintázásánál olyan motívumokat használ Herczeg, amelyek 
már előző műveiben is feltalálhatók. Már az Arianna c ímű 
elbeszélésében kifej t i , hogy „a nő hangszer a férfi kezében" s 
hogy a nő tetszését olyan férfi nyer i meg, aki alkalmat ad neki 
az érvényesüléshez. A Férfiszív című elbeszélésével pedig azt 
igazolja, hogy a férfi a nőben nem annak egyéniségét, hanem a 
szerelme alkotóerejével megteremtett női ideált: férfi mivoltá-
nak asszonyi kiegészítőjét szereti. „Katóka bájos alakját is csak 
ő (Arató) álmodta meg és az ő játszi fan táz iá ja vetítette rá egy 
idegen asszonyi testre. Gráczián Katal innak azonban soha 
semmiféle köze nem volt Arató István Katókájához, azt ő csak 
átvette az urától, mint valami idegen, művészeti motívumot, 
amelyre aztán öt esztendőn á t virtuóz változatokat játszott 
a rany hegedűjén. Ezekkel hódí tot ta meg a jó Milka kapi tányt 
is. Ez volt- az ő bájos és együgyű tücsökdala." Katalin lelki 
élei о teljesen e szerint alakul. Akármilyen helyzet elé á l l í t ja a 
sors, gazdag lelki ruhatárában mindig talál egy-egy olyan dara-
bot, amelyet, mint alkalmi jelmezt, magára ölthet, Ö tehát az 
Éva hercegnő és Ladányi Edi t rokona, A női jellem boszorká-
nyos vonásai feltalálhatók az ő lelki életében is, de sokkal eny-
hébb, finrmabb színezetben s inkább a kellemes, szeretetreméltó 
vonásai domborodnak ki. A látszat szerint ő nem mindennapi 
nő, a fér jé tő l való elpártolást azonban t isztán az erotikumból 
magyarázza Herczeg. 

Az arany hegedű egyik legjelesebb háborús regényünk. 
Nemcsak az első háborús lelkesedésnek, de az i t thonmaradtak 
szorongó, aggódó félelmének s a háború ál tal átalakított m a g y a r 
társadalmi életnek is igen h ű és eleven képét kapjuk benne. 
Elsőrangú művészi remekké mégis a fenn részletesen ismerte-
tett, igen finom lélekrajz teszi, amelyet Herczeg utolérhetetlen 
művészi finomsággal még a hűséges Kántor kutyába is átvisz 
és valósággal jellemmé ava t j a . Bizonyos fokig nehézzé teszi a 
mű igazi megértését a r a j t a átvonuló miszticizmus. A felhők 
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szerepe nem elég világos; úgy hisszük, hogy Arató lelki világá-
val függenek össze, ez az összefüggés azonban nem mindenütt 
észlelhető. Arató tífuszos lázálmának a leírása valóban mesteri, 
de ennek a mesével való kapcsolata sem mindenütt világos. 
A mese simán gördülő. A műben nincs felesleges elem, úgy a 
főesemény, mint az epizódok szerves összhangban vannak egy-
mással, támogatják, kiegészítik egymást. Az érdeklődést Herczeg 
mindvégig nemcsak ébrentar t ja , de fokozza is, a mű lágy 
szentimentalizmusa á t ragad az olvasóra is. 

Egyéni fá jdalmának elpanaszolása u tán í r ja meg Herczeg 
A hét sváb (1916) című történeti regényét, amelyben — mint 
már u ta l tunk rá — a múltból megelevenített színes képekkel 
akar ja megnyugtatni a magyarságot, hogy a derék délvidéki 
svábok a nagy világégés közepette sem lesznek hűtlenek a 
magyar nemzethez. A mű inkább színes, eleven történeti kor-
rajz, mint a szó szoros értelmében vett regény. Az anyagot 
Milleker Bódog Versec szab. ícir. város története című művéből 
merítette, ennek előadását nyomon követi, de családi hagyo-
mányt is vegyít bele. Özvegy Grafnéban és családjában, továbbá 
Hoffer Bábikában a Herczeg őseire, illetőleg az utóbbiban é^ 
Graf J an iban szüleire vélünk ismerni. Őseiről is meg vagyon 
írva, hogy a selyemgyártás terén különösen kitűntek. A Graf 
és Hoffer nevek költöttek, a többi szereplő neve mind történeti , 
Milleker művében mind feltalálható. A mű hőse nem Graf Jani , 
aki nem áll mindenütt az események középpontjában, hanem 
mint Schiller Teli Vilmos című művében a svájci nép, i t t a 
derék délvidéki svábság. Lényegében ezeknek magyarrá válását 
festi LIerczeg igen finom lélektani indokolással. Bár a történeti 
eseményekhez híven ragaszkodik, unalmassá sehol sem válik, 
mert a való eseményeket képzeletszőtte elemekkel élénkíti és 
idilli jelenetekkel tarkí t ja . Herczeg csataképei nem állí thatók 
ugyan a r r a a nivóra, amelyen a Jókai színes csataképei álla-
nak, de mind frissek, szemléletesek és jellemzők a korra, embe-
rekre egyaránt . Igen finoman és a fokozatos haladást meg ta r tva 
ecseteli a délvidéki sváb nép lelki á talakulását és maró ellentét-
ként á l l í t ja ezzel szembe a rácok izzó, f ana t ikus magyargyűlö-
letét. Ez a nagy ellentét, amely az ősök lelkéből az ivadékokéba 
öröklődött át, a svábok magyar hűségének legigazabb bizonyí-
téka és a magyarság vigasza a világháború ezer megpróbálta-
tása közt. 
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E buzdító, megnyugtató hang mellett a költői játék hangja 
is megcsendül Herczeg l an t j án a Magdaléna két élete (1916) 
című regényében. A mű leleményes alkotás, mert benne a nagy-
jában azonos eseményt ugyanazon szereplőkkel megfordított 
helyzetben is lá t juk lejátszódni. Herczeg voltaképen két mesét 
sűrí t össze eggyé, amelyek közül egyik a másiknak megfordí-
tot t ja . A mű alapgondolatát röviden abban lehet összefoglalni, 
hogy az ember sorsa gyakran parányi csekélységen múlik. 

Ilyen parányi csekélységen múlik a dúsgazdag Grálné 
ivadékainak a sorsa is. Az éltes nő egy pamutgombolyag fel-
vétele által dönti el, hogy óriási vagyona a Csákó- vagy a 
Videczky-nemzetségé legyen-e. Előbb a Videczkyeknek kedvez 
a szerencse s a család képviselője, a dúsgazdag Videczky Flóris, 
Temesváron büntetőjogi tanulmányokkal foglalkozik. Házi 
alkalmazottként hozzászegődik a rokona, Csákó Magdaléna, aki 
széi> szemeivel rögtön megbabonázza s később az öreg Grálné 
egyik nagyon értékes ékszerét ellopja tőle. Magdaléna börtönbe 
kerül, ma jd bűnei miatt a siralomházban vá r j a a bakót. Flóris 
nem siet segítségére, hanem azt hiszi, hogy midőn a bakó 
lecsapja a Magdaléna fejét , ugyanakkor ő is utolsót sóhajt . De 
a „mult és jövendő" u ra egy „második" életet enged nekik s az 
ítélet végrehajtásának ha jna lán mindkettőnek az álmába az öreg 
Grálné „világít" be, amint a gombolyag felvevésével ú j r a fel-
osztja a vagyont s most a sors a Csákó-nemzetségnek kedvez. 
A nagy vagyon birtokosa most Csákó Magdaléna, aki egy ideig 
igen boldogan élt férje, Nagy Miklós, oldalán. Midőn Bécsből 
temesvári birtokaikra költöznek, magukkal viszik ú j komorná-
jukat : Videczky Florist is, aki úrnőjé t megszereti s mint 
vérengző ha j l amú ember meg akar ja gyilkolni. Flóris azonban 
börtönbe kerül és halálra ítélik. Míg ő az utolsó éjszaka is csak 
azt sajnál ta , hogy miért nem ölte meg úrnőjét, addig ez úgy 
gondolta, hogy a kivégzés pillanatában meg fog állani a szíve. 

Mindkét történet önmagában befejezett egészet alkot s 
külön-külön mindkettő érdekesebb, mint egybeolvasztva. Az 
összeolvasztás mesterkélt. A lelki életet különösen az első rész-
ben igen nagy biztossággal fejleszti í rónk s a párhuzamos ese-
mény mellett párhuzamos jellemeket alkot. Mindkét főbb sze-
repia lelkében olyan ösztönök és haj lamok élnek, amelyek a mű 
két részének ellenkező irányban fejlődő cselekményében azonos 
eredetre vezethetők vissza. Videczky Flór i s az első részben nem-
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csak büntetőjogi tanulmányokat folytat , de „egy ideális minta-
gyilkosság előkészítésével" is foglalkozik. Lelkében tehát m á r 
az első részben megvan az a lap a gyilkosságra, amelyet a máso-
dik részben végre is akar ha j t an i . Magdaléna mindkét részben 
egyaránt szép, kedves, szeretetreméltó, de együgyű is, környeze-
tének játékszere. Még mint dúsgazdag földesasszony is csak 
akkor kap észbe, amidőn nagyon kézzelfogható bizonyítékok 
szólnak kijátszása mellett. A műben valószínűtlenséggel is talál-
kozunk (Magdaléna álma), Herczeg azonban inkább az érdekes-
ségre, a szórakoztatásra helyezte a súlyt s ezt el is érte. 

Herczegnek eddig megjelent utolsó novellás gyűjteménye, 
a Tűz a pusztában (1917) című, a legkülönbözőbb irányú elbeszé-
léseket foglal ja magában. A kötet nevét a legterjedelmesebb-
elbeszéléstől vette, amelyben a régi boszorkányvilágot eleveníti 
meg nagy virtuozitással és azt indokolja meg, hogy az ember 
szellemi életének ez a balga ha j tása miből keletkezik és táp-
lálkozik. Az elbeszélés a lapjá t régi népmesei motívumokból és 
régi boszorkányperekből merítette, aminőket Komáromi András 
gyűj tö t t össze. De nem a fantasztikus, izgató boszorkányper 
tárgyalása köti le a figyelmet, hanem a művészi képzelő- és 
megelevenítő erő bájos játéka, amellyel Herczeg a boszorkány-
világ csodás titokzatosságát elénk varázsolja. I t t is a tettek 
lélektani indokolásában lá t juk az ő mesteri kezének a nyomait . 
Autoszuggesztióból, rejtélyes álmok hatásából, az emberi ter-
mészetnek a titokzatosság i ránt való hajlamából és képzelődésé-
ből ál l í t ja össze azt a lelki folyamatot , amely a boszorkányhitre 
vezet. Maga a mese nem nagyon érdekkeltő. Hogy Dorogi Gás-
pár u ram feleségét, Annust, hányszor látogatta meg Marosiné, 
miként került ennek hálójába, hogyan pat tant föl a titok zá r j a 
— bár izgató, de nem fontos; nagyon értékes és lebilincselő 
azonban a lelki átváltozás festése, amelyben írónk remekel. 

A címet adó novellán kívül vannak Herczeg egyéni fá jdal-
mát szimbolikus mezben visszatükröző elbeszélések is a gyűjte-
ményben. A boszorkányvilág eesetelése következtében már a 
Tűz a pusztában címűben is sejteni lehet bizonyos alanyi vonat-
kozást, mégis ebben a tekintetben különösen A fekete küszöb, 
Öt órakor és Az utolsó villamoskocsi című elbeszélések tükrözik 
vissza- írónk pesszimisztikus lelki világát. A fekete küszöb-
ben a halál gondolata lepi meg lelkét. Azt festi ebben a novellá-
ban, hogy a halál rémes á rnya hányszor és hányféle alakban 
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suhan át az ember életén, hányszor hiszi az ember, hogy már 
ott áll a fekete küszöbön, de az életösztön és a kötelesség vissza-
h ív ja az innenső par t ra , jóllehet az ember lígy gondolkozik, 
hogy „talán jobb lett volna, ha szépen és csendben átlépünk 
ra j ta ." Az Öt órakor című novellában is a halál előérzete, sej-
telme- szállja meg és egy végzettragédiába illő mesével azt iga-
zolja, hogy sorsát senki sem kerülheti ki. Az utolsó villamos-
kocsi-ban ismét a női démont muta t ja be egy mindennapos ese-
ménnyel kapcsolatban. Az éles megfigyelő Magábanjáró úr 
írónk maga, aki valósággal menekül Éva hercegnő vámpírszájú 
utódja elől. 

A háború okozta pesszimisztikus hangulat szól hozzánk 
Az tdci rózsák című elbeszélésből. Í rónk egy öreg kertész álarca 
alá rejtőzve, 1915 tavaszán rezignáltán kérdi, hogy az idén * 
nemesítsen-e rózsát: folytassa-e a lantpengetést. A természet éle-
téből vett példák után végül a magyarság nagy szerencséjére 
a lantpengetés folyta tására határozza el magát. A fiú című 
elbeszélésben ismét a keresztfiával foglalkozik s azt beszéli el, 
hogy mint örült az a háború kitörésének, milyen lelkesedve 
vonult a harctérre s mint érezte magát a nagy világégés első 
hónapjaiban. A lelkesedés hangját azonban fe lvá l t ja Az idén 
nem lesz karácsony című elbeszélésben a fá jdalommal vegyes 
szeretetteljes visszaemlékezés hangja. „A fiú", az író keresztfla, 
Volhyniában elesett s ezért nem lesz az idén karácsonyuk. Az 
elbeszéléssel örök emléket állít Herczeg egy szép reményekre 
jogosító magyar i f j únak : keresztfiának, irodalmunkban. 

Az „ i f jú szellcmóriások", a tehetség hiányában könyökkel 
és tele torokkal (a saj tó segítségével) ifelfelé törtetők részéről 
ért támadást parodizálja Herczeg Az őserdőben és a Hősi rege 
cirnű szimbolikus elbeszéléseiben. Nagyapót (Herczeget) fel akar-
ják falni a kis dinga leánynak, Rarának (a Nyugat valamelyik 
írójának) a. lakodalmán (íróvá avatásán), nagyapó azonban 
még a törzsfőnök és a főpap kérésének sem enged, nem akarja , 
hogy őt megegyék. A lakodalom előtt megszökik otthonról és 
átúszva a Flanüngó folyón, eltűnik a bozótban. I lyen a Hősi rege 
is, amely azt példázza, hogy úgy kellene a sa j tó teljes hatalmá-
val ordítozó fiatal írók torkát is betömni, mint a bika-isten bar-
langjának a száját, mert mindkettőnek a bömbölését csekélység 
idézi elő. 
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A háborús élet üterén ta r t j a a kezét a ridegen megfigyelő 
Herczeg A hadiárva és A tábornok leánya című elbeszéléseiben. 
Amaz azt mondja, hogy a háború mint markol bele az egyéni és 
a családi életbe, mint idegenít el szülőt és gyermeket egymás-
tól és mint borít fel mindent, ami egykor szent volt. Emez pedig 
az osztrák-magyar hadsereg tábornokainak pszihójét és rövid-
látását muta t ja be igen találó képben. Bizonyos vonatkozásban 
van a háborúval A gyöngeszívű király című mese is, amelyben 
a pénz beszélni tud s az állampénztárba begyűlt pénzek rémes 
ja jgatásából az tűnik ki, hogy azok nem a becsületes, hanem a 
bűnös emberek erszényéből kerültek oda. 

Ugyanabból a f anya r lelki állapotból, amelyből Az arany 
hegedű fakadt, keletkezett a Kék róka (1917) című liáromfel-
vonásos színjáték is. Hőse Cecil, az öreg Paulusznak, egy szak-
tudományába elmélyedő nagy tudósnak fiatal, hiú felesége, aki, 
bár fé r je mindenben kedvét keresi, mégis elégedetlen, mert lelki 
közösség nincs közöttük. Cecil nem is szereti urát, inkább őszinte 
barátjukhoz, Sándorhoz, vonzódik, aki valóságos szentélynek 
t a r t j a házukat, ahol „sárcipőivel" együtt minden tisztátalan 
gondolatát lerakja. Í gy érthető, ha Sándor megütközik azon, 
hogy Cecil állítólag kék rókaprém vásáx-lása végett a Török-
utcában jár, ahol a híres nőcsábász Trill báró lakik. S midőn 
Sándor az éppen hazaérkező Cecil lábán ugyanolyan fehérbeté-
tes lakkcipőt pillant meg, mint aminőt az a nő is viselt, akit 
a báróval autón tovarobogni látott , meg van győződve Cecil 
hűtlenségéről, fe lmondja neki a barátságot és Svájcba akar 
utazni. Pauluszék búcsúlakomára hívják meg, amelyre azon-
ban csak azon feltétel alatt megy el, lia a bárót is magával hoz-
hat ja , mindenáron szembesíteni akarván Cecilt vele. A báró 
fölényes fellépésével egy ideig palástolja zavarát , de midőn 
Sándor a hajf i i r tgyii j teményre céloz és Xénia hercegnővel rútul 
felülteti, Cecil távozásra készteti, mer t belátja, hogy a bárónak 
nem kell a nő szépsége, csak hírneve. Cecil megútál ja az életet, 
megvall ja urának, hogy a báróval megcsalta. Távozik a házból 
és bejelenti a válást. Paulusz lelkén mély nyomot hagy a szakí-
tás, de nemsokára megvigasztalódik és feleségül veszi Lencsit. 
Sándorra mélyebben hat az eset és külföldön akar vigasztalódni. 
Midőn azonban a Paulusz megbízásából az apanázs ügyét Ce-
cillel elintézi, ez az egyik kesztyűjét a zongorán felejt i és vissza-
jövet lá t ja , hogy Sándor mily mohón szívja magába annak par-
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fünijét. Miután Cecil így meggyőződik Sándor szerelméről, fele-
sége lesz. 

A mese váza nem új , előbb már A házibarát (Arianna) 
című elbeszélésben dolgozta fel az anyagot Herczeg, így a Kék 
róka művészi kombináció eredménye. Az öreg Paulusz helyét 
amott Csonka Gyula, Cecilét Margit, a Sándorét Tóth tölt i be. 
Cecil és Margit jelleme azonban már nagy különbséget mutat . 
Cecil a Ladányi Edi t és Éva hercegnő finomodott alakja. Ravasz 
a szó igazi értelmében, „mint a selyembundás, titokzatos kis 
állat, a kék róka, amely olyan nagyon ingerli a fantáziá já t . 
A parányi kis lábaival fáradhata t lanul trappol a hómezőkön, 
az éjféli nap alatt , egyik jéghegytől a másikhoz oson, mindig 
ravaszkodik, mindig keres valamit". A melegséget, a családi 
élet éltető harmóniáját keresi s mivel ezt sa já t férjénél nem 
ta lá l ja fel, megcsalja az urát . Az ő házasságuk úgyis csak 
„félreértés volt, amit az anyakönyvvezető hitelesített". A női 
jellemet tehát ugyanarról az oldaláról l á t juk i t t megvilágítva, 
mint az Alomország-ban vagy az Éva boszorkány-ban, csak eny-
hébb, finomabb színezetben. A Kék róka is azt példázza, hogy a 
nő érzékei bizsergését követve, nemcsak férje, de sa j á t becsü-
letét is kockáztatja, a nő tehát az érzéki szerelem fanat ikusa, 
nincsen lelke, csak önzése. 

De Az arany hegedü-\e\ is mutat a Kék róka bizonyos kap-
csolatot. Nemcsak a lelki hangulat, nemcsak a „félreértésen" 
alapuló házasság, nemcsak Cecilnek Gráczián Katal inra is em-
lékeztető jellemvonásai, hanem az öreg Paulusz és Sándor jel-
leme is Az arany hegedű t ju t t a t j ák eszünkbe. Ügy tetszik, hogy 
az öreg Paulusz és Sándor jellemét Arató István jellemének 
kettéválasztása által alkotta meg írónk. Pauluszban megvan az 
Arató Is tván nagy tudása, hírneve, asszonyi dolgokban való 
tájékozatlansága, Sándorban pedig fel talál juk Arató fölényes 
előkelőségét, gentleman voltát. 

A lelki élet festése által válik elsőrangú művészi alkotássá 
az Jrva László király (1917) című történeti t ragédiája He rezeg-
nek. A műben — saját szavai szerint — a Hunyadi László tra-
gédiáját akar ta „emberileg érthetővé" tenni, mert „amit a tör-
ténelemből tudunk, amit a történelemből tanulunk: hogy az 
urak cselszövése volt az oka Hunyadi László halálának, nem 
magyarázza meg a dolgot, Megpróbáltam emberi magyarázatot 
adni annak, hogy egy tisztességes ember lenyakaztat egy má-
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sik tisztességes embert". A mű elsősorban lélektani alkotás, 
amelyben a történelemből ismert anyag alárendelt szerepet ját-
szik s csak keretnek tekintendő. 

Herczeg Hunyadi László tragédiáját emberileg valóban 
érthetővé teszi és lélektanilag megindokolja azt, hogy egy tisz-
tességes ember miért nyakazta t le egy másik tisztességes em-
bert. A dolog megértéséhez tudnunk kell, hogy a király 17 éves, 
vézna, dekadens, testileg-lelkileg egyaránt beteges ember, aki 
hol a gyermek szemeivel nézi a világot, hol az érett ember eszé-
vel ítéli meg a helyzetet: nem kiforrott, nem határozott egyé-
niség: a pi l lanatnyi behatásoknak a rabja . A trón, amelyhez 
oly görcsösen ragaszkodik, a legérzékenyebb pontja, ezt félti, 
emiat t nincs soha nyugta s emiat t lát legerősebb támaszaiban: 
a Hunyadiakban is ellenséget. Midőn azonban Hunyadi Lászlót 
a fut taki országgyűlésen megismeri, szívébe zá r ja s csak nagy-
bátyjának, Ciliéi grófnak, a megölése rendíti meg iránta érzett 
szeretetét. Árva László király lelki életébe különösen két jele-
net világít be. Az egyik a temesvári Hunyadi-várban játszódik 
le, midőn Magyarország nagyasszonyának a keblén elsír ja f á j -
dalmát, any jává fogadván a nagy törökverő özvegyét, testvé-
reivé Lászlót és Mátyást, a másik pedig a korona-jelenet a 
budai várban. Ezt a két jelenetet nem nagy időköz választja el 
egymástól, de a kettő lélektani szempontból két ellentétes vég-
letet jelöl. Az egyik a kibékülés, a másik az elhidegülés jegyé-
ben folyik le s mindkettő nagy lelki elváltozásoknak az előidé-
zője. A kibékülés megható testvériségben for rasz t ja össze a ki-
rályt és a Hunyadiakat . A király, mint a gyermek, bámulja és 
utánozza a dal iás Lászlót, a korona-jelenet pedig áthidalhatat-
lan iirt ás közéjük. Hunyadi Lászlónak a koronára, árva László 
királynak ineg a Hunyadi László arcára tapadó merev tekin-
tete egy, csak következményeiben kivilágló, hatalmas lelki fo-
lyamat külső jele: árva László király lelkében ekkor rakódik 
le az alap a testvérévé fogadott Hunyadi László halálos ítéle-
tének aláírásához. Az, hogy a Hunyadi-katonák becsempészése 
kitudódik, hogy Hunyadi László felségsértő lett, hogy ellensé-
gei, sőt tulajdon apósa is a lefejeztetését akar ják , mind csak 
külső jogcím: a halálos ítélet aláírásához a lelki indítékot á r v a 
László király Hunyadi Lászlónak a koronához tapadó merev 
tekintetéből: a királyi korona után vélt sóvágársából vette. 
Tetteiben úgy a királyt, mint Hunyadi Lászlót tisztességes szán-



t a n u l m á n y o k . 2 8 9 

(lék vezette. Az előbbi t rón ja legerősebb támaszát a testvériség 
jegyében akar ta magához láncolni, hogy koronája ez által biz-
tosabb legyen; az utóbbi apja megkezdett nagy művének be-
fejezése által akart hazájának és királyának nagy szolgálatot 
tenni. Ez a két érdek a hatalom, a szerzett jcg emberileg ért-
hető féltése miatt nem tud összeférni és ez a mű tragikumának 
a rugója. 

A mű előjátékkal kezdődik, amelyben Gara Máriának vészt-
jósló álma előre sejteti Hunyadi László megrázó tragédiáját . 
A történelemből ismert eseményt meglehetősen híven követi 
Fraknói nyomán. A cselekvény bonyolításában, a jellemek ki-
domborításában Herczeg mesteri kezeire ismerünk. A mű a kort 
is sikerülten tükrözi vissza. A szereplők érzése, gondolkozása 
tettei rég letűnt legendás kort varázsolnak elénk, valamint a 
vallásos áhítat , a fanat ikus hit, amely különösen Hunyadiné, 
Gara Mária, Kanizsai Erzsi, Kata és a kis Mátyás szavaiban 
és tetteiben él és olykor a babonába csap át. Fegyverropogás-
ról nincs a műben szó, de a dúló pártviszály, a f a j u n k a t min-
denkor jellemző ádáz testvérharc annál nagyobb teret foglal el 
benne s ez nyomós adalék a kor képéhez, mert akkor is így 
emésztette magát a magyar . 

Egészen az Alomország légkörébe vezet vissza bennünket 
a Tilla (1918) című, hét jelenetből álló drámai alkotás. Nemcsak 
a szereplők egy részének a neve származik onnan, de a két mű 
anyaga és tendenciája is rokon: mindkettőben a női démont, a 
hisztérikus nő szexuális beszámíthatatlanságát festi Herczeg, 
de Tilla-ban szokatlan erős, markáns vonásokkal. 

A mű hőse Tilla grófnő, aki éppen szakít régi szeretőjével, 
Tihanyi Sándorral és ú j viszonyt sző Belizárral, egy dúsgazdag 
amerikaival, akinek múlt ján és nagy vagyonán ködös és kétes 
homály borong. Midőn azonban Tilla meglát ja Tihanyi t i f jú 
szép menyasszonyával s irigykedve szemléli boldogságukat, sér-
tet t hiúságból ismét kiveti Tihanyira hálóját és minden törek-
vése oda irányul, hogy régi szeretőjét visszahódítsa. Szakít 
Belizárral, akit pedig felhatalmazott, hogy ha ki akar siklani 
a kezei közül, ölje meg s éj idején telefonon felhívja Tihanyit 
lakására, amire az pezsgős fővel vállalkozik is. De Belizár, „á 
t igrisember" hamarabb ér Tilla lakásái'a és tanuja annak a 
nagy érzéki mámornak, amely Tillán a Tihanyi érkezését jelző 
fü t t y hallatára erőt vesz. A szintén érzéki Belizár nem tud abba 
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belenyugodni, hogy neki Tilla szívében még utódja is legyen — 
megöli a női boszorkányt. 

A Tilla a hisztérikus, a szexuális szempontból beszámítha-
tat lan női lélek festése által érdemel különös figyelmet. Tilla 
grófnő Ladányi Edi tnek és Éva hercegnőnek édestestvére, de 
az érzékiség ha tása alatt démonibbá válik, min t bármelyik, 
mert az ő vágyait felső fokon a vérszomj elégíti ki. Egyébként 
ő is olyan, mint a gyermek, akinek mindig az kell, ami nincs, 
ami van, azt hamar megunja. Életét egy kár tyá ra teszi fel: a 
szerelemre. Senki sem vágyódik anny i ra ez után, mint ő; senki-
nek sincs olyan kevés tehetsége hozzá, mint neki. Igazi „kataszt-
rófa-nő, Kain leánya", aki ha az érzéki roham erőt vesz r a j t a , 
gyilkost szeretne látni , mert „nem közönséges erő lehet az ilyen 
emberben". Kedvese ölelésében vére a tenger hullámaival egy-
formán zúg s a fo r ró nap hevével egyformán perzsel, a csókok 
özönében pedig fiss piros vér u tán áhítozik. Egész lénye átszel-
lemül, szeme szikrázik, lelkét egyetlen érzés u r a l j a ilyenkor: 
a ta lán még a f r i s s piros vér lá tása által sem kielégülő érzéki-
ség. Az átszellemülésnek a rajza igen eleven, va lamint az ópium 
és az alkohol mérgező hatásának leírása is. Különösen a két 
ellentétesen ható méreg működésének megérzékítése: hogy az 
ópium mint öli el az „állatot az emberben" s mint szabadít ja 
fel a „leláncolt is tent" s hogy az alkohol mint „ereszt forró, 
keserű tigrisvért az ember ereibe" — mesteri kezekre vall. 

• Az 1918-i őszirózsás forradalom a magyar nemzet előtt is-
mét elzárta a boldogulás út ját . A kiontott rengeteg magyar vér, 
a nemzet részéről meghozott óriási áldozat mind teljesen hiába-
valónak, haszontalannak bizonyult. Legjobbjaink elmélkedhet-
tek ismét a m a g y a r sors megrázó tragikumáról, mert nemze-
tünk az egész v i lág által csodált gyönyörű fegyvertények elle-
nére megalázva és meggyalázva feküdt a „győzők" lábai előtt. 
Ez a talán soha helyre nem hozható katasztrófa kelthette Her-
czeg lelkében a gondolatot, hogy a magyar sors — sajnos — 
sokszor ismétlődő tragikumát a történeti regény keretei között 
mutassa be. í g y foganhatott meg Herczeg lelkében Az élet 
kapuja (1919) c ímű történeti regény eszméje, amelyet, mint iro-
dalmunk legutóbb megjelent legkiválóbb alkotását, a Nobel-
d í j r a ajánlott az Akadémia. 

Bakócz Tamás esztergomi érsek 1512 j anuár 2G-án ünnepé-
lyes menetben vonul be Rómába, hogy a közeledő pápaválasz-
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táson a többséget a maga számára biztosítsa. Egyéni becsvá-
gyán kívül főként annak tuda ta készteti erre, hogy a magyar-
ság rövid időn belül „élet-halálharcát fog ja megvívni a török-
kel" s hogy az országot a megsemmisüléstől „csakis az összes 
keresztény fejedelmek l igája menthetné meg. A ligát pedig 
csak egy uralkodó tudná összehozni: a szent atya". Róma vezető 
emberei tisztában vannak Bakócz tervével és cselt szőnek a 
„barbár" pápajelölt ellen, mert ők Medici Giovannit akar ták 
TI. Ju l ius utódjának. A bevonulást szemlélők közt van Fiamet ta , 
Róma legbájosabb kurt izánja, akinek megtetszik Vértesi Ta-
más, Bakócz keresztfia. Medici Giovanni hívei győzelmük ér-
dekében azt a tervet eszelik ki, liogyT F iamet ta szerelmet szín-
lelve és látszólag Bakócz érdekeit előmozdítva tudja meg Ta-
mástól a legféltettebb titkokat. Vico Hannibal muta t ja be Ta-
mást Fiamettának s midőn a délceg magyar apát nyergébe se-
gíti a bájos kurtizánt, ez egy zöld zsebkendőt felejt nála, láto-
gatást provokálva a visszaadására. Ezen látogatás alkalmával 
beszéli el Fiametta Tamásnak az ő csodálatos álmát, amely sze-
rint egy fekete barát a levegőben lebegő, piros kerékből kinövő, 
szarvast ábrázoló pajzsra (a Bakócz-címer) tétette vele az oltá-
ron nyugvó t iarát . Tamás ebből a r ra következtet, hogy valami 
„titokzatos erő velük kettőjükkel akar ja elvégeztetni a n a g y 
munkát". Fiametta, mint aki ismeri a va t ikáni embereket és 
el tud igazodni a cselszövések labirintusában, felajánlja szol-
gálatait. Tamás beleszeret a szép kurtizánba s midőn megindul 
a propaganda Bakócz érdekében, csak benne bízott meg, Bakócz 
pedig a legtitkosabb dolgait Tamással végeztette. 

Bakócz t i tkai Fiametta közvetítésével Petruzzi kardinális 
tudomására ju tnak s midőn Bakócz a kardinálistól a San ta 
Groce-palotát aka r j a szavazatával együtt megvásárolni, kihall-
gatást kér a beteg pápától és meggyónja neki, hogy eladta a 
szavazatát. A pápa ekkor Carduloval egy bullát szerkeszttet a 
simoniáról s mindegyik kardinálist rábeszéli, hogy ne Bakóczra 
ad ja a szavazatát. A pápa halála után összeülő konklávé nem 
is Bakóczot választotta meg pápává, hanem Medici Giovannit, 
a nagy humanistát . Bakóczot a kudarc nem tör te meg, ellenben 
meggyőződött arról, hogy valaki minden t i tká t elárulta. Tamás 
egy öreg asszonytól tudja meg, hogy Fiamet ta mily ravaszul 
csalta ki tőle a legféltettebb t i tkokat is, meggyónja keresztapjá-
nak, aki azzal vigasztalta, hogy a bukást nem ő, hanem egy 
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ismeretlen ha ta lom irgalmat lan következetességgel készíti elő. 
Tamás valósággal betege lett a dolognak s miután Fiamet tával 
minden érintkezést megszakít, ez keresi fel lakásán és meg-
val l ja neki, hogy ő is szereti s ami köztük történt, félreértés 
következménye volt, mert a szerelemről Magyarországon más-
ként gondolkoznak, mint Olaszországban. Tamás azonban foga-
dalma értelmében szóra nem nyitotta száját, hanem a sors in-
tézkedésében megnyugodva, visszatért Bakóczezal hazájába. 

Az 'élet kapuja látszólag egyéni érdekek küzdelmének a 
rajza, voltaképen azonban erősen nemzeti, sőt kihatásában egye-
temes, az egész keresztény világot átfogó eszme az a lapja . 
A már akkor is fontos kultúrmissziót teljesítő maroknyi ma-
gyarság nagy fiának állása és tekintélye által világpolitikai 
tényezővé a k a r válni, a folyton növekvő török hatalom nyo-
mása által keresztényi mivoltában és állami létében fenyeget-
tetve nemzeti érdekét egyetemes keresztényi érdekké a k a r j a 
emelni, de az Olaszországban akkor v i rágkorá t élő renaissance 
barbárnak tekint i a magyar törekvést és az élet kapuja, a bol 
dogulás a j t a j a akkor csapódik be döngve a magyarság előtt, 
amidőn már -már célhoz ér . Két hatalmas szellemi áramlat : a 
renaissance és az egyetemes kereszténység érdekeinek össze-
ütközése szüli a mű tragikumát" s reánk magyarokra ez annál 
keservesebb, mert a kettő közel rokon egyik a másiknak fel-
tétele, kul turál is következménye. A két áramlatnak az ecsete-
lése azonban nem egyenlő mértékben történik. Kapunk a mű-
ben igazán nagy tanulmányra valló, szemkápráztató, színes ké-
peket az olaszországi renaissance virágkorából, amidőn az új 
szellem a legkiválóbb katholikus főpapokat is annyira rab jává 
teszi, hogy a Styxre esküsznek, antik isteneknek áldoznak és 
egy letűnt szép kor visszavarázsolásának szolgálatába állít ják 
minden szellemi és anyagi erejüket. Aránylag azonban kevés 
van az akkor i magyar viszonyok rajzából, már pedig Bakócz 
törekvése ennek ismerete nélkül csak egyéni akció s idegen 
szemüvegen á t a mű inkább Bakócz egyéni bukását, mint tulaj-
donképeni cél já t : a magyar sors megrázó t ragikumát példázza. 
Magyar szemüvegen át nézve azonban a mű így is teljesen ki-
fogástalan és az ellentétes érdekek egymásrahatása teljesen 
megérleli a katasztrófát. 

Herczeg igen biztos kézzel ragadja meg a multat és párat-
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lan éleslátással hatol be nemcsak az emberi lélekbe, lianem a 
kor mozgató eszméinek, erőinek izzó, sistergő kohójába is. 
Finom művészi érzékkel eszményíti a történelem adalékait és 
eszményítve mu ta t j a be a mindig egyéni érdekét munkáló n a g y 
bíboros érseket a magyarság, sőt az egyetemes keresztény vi lág 
t ragikus hőseként. Beöthy találóan mutat r á a mű mélyreható 
kr i t ikájában a r r a a gondolatra, amelyet Herczeg a tör ténet i 
anyagba és hősbe belevitt: „A barbár eszményisége és eszmé-
nyítése ez: hűsége, egyenessége, becsületessége, áldozatkészsége, 
nemzeti érzése, hősisége ál ta l ."" Ezt a gondolatot lá t ja Beöthy 
megérzékítve Bakóczban, „kinek ideálizmusa, nemzete élet-
kapu ja kulcsainak keresése, elemi, barbár fajszeretetében gyö-
kerezik és kiengeszteli életének kemény és durva önzését". Ba-
kóczot helyzete és érdeke a r r a kényszeríti, hogy a szín mögött, 
lá tat lanul cselekedjék. Ö azért a főhős, jóllehet az aktív cselek-
vésből Vértesi Tamásnak ju t k i bőven, akinek alárendelt hely-
zete azonban a nagy bíborossal szemben nyilvánvaló. Vértesi 
Tamás is a ba rbár ideálizmust képviseli. Ö „szerelme becsület-
érzésével kerül szembe. Meghallgattatásában és elárul ta tásában 
felmagasodik benne a barbár : győz a nem alkuvó becsület-

érzés, legyőzi m a g á t is s az i f j ú apátúr lelkének már gyógyult 
sebével kocog hazájának messze pusztái felé." Fiametta a re-
gény női ragadozója, Ladányi Edi t s Éva hercegnő rokona. 
Vértesi Tamásnak i ránta táplál t szerelme a regény bájos idil l je. 
Míg Bakóczot és ellenfeleit eszükmunkája, Tamás t és Fiamet-
tá t érzésviláguk alapján jellemzi Herczeg s nemcsak a szerep-
lőket ismerjük meg emberi mivoltukban, hanem a kor mozgató 
eszméit is eredeti hamisítatlanságukban. Megelevenedve l á t j u k 
az olasz álnokságot, de lá t juk a bukásában is büszke, mond-
ha tn i gőgös magyar öntudatot. Hall juk az akkor i világ hatal-
mas gépezetének bömbölő zakatolását, mely az egyetemes ke-
resztényi érdeket szolgálni kívánó magyar törekvést fitymálva, 
mint barbár akciót lekicsinyelve harsogja túl. 

A mű szerkezet tekintetében is teljesen kifogástalan. A hős 
•a kezében t a r t j a a cselekmény szálait, a részek szerves egy-
ségbe tömörülnek, lazaságnak nyoma sincs. A forrására m á r 
Beöthy rámutatot t : Fraknói: Erdödi Bakócz Tamás élete c ímű 
művét forgatta írónk. Innen vehette az anyagot pl. Bakócz 

44 Beöthy: Az élet kapuja. Üj idők. 1920. 5. sz. 

Irodalomtörténet . 19 
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római bevonulásának egykorú szemtanú leírása alapján meg-
alkotott rajzához.45 

A fekete lovas (1920) című történeti színmű, amelyet az 
Akadémia a Vojnits-díjjal tüntetett ki, művészi kombináció 
eredménye, amennyiben ugyanezt az anyagot előbb A hét sváb 
című regényében dolgozta fel Herczeg más szereplőkkel és más 
beállítással. A művet — s a j á t vallomása szerint — „a Károlyi-
kormány nap ja iban írta, a bolsevizmus hajnalhasadásának ide-
jében. A darab tiltakozás volt a nemzetietlen iránnyal és a te-
rületi kérdésben tapasztalható közömbösséggel szemben. Akkor 
nem engedtek a lámpák elé, azóta meg fordul t egyet a világ, — 
nos annál j o b b ' V 

Herczeg A fekete Zoixzs-ban is szülővárosának és családjá-
nak a múl t jából elevenít fel valóban megtörtént eseményeket, 
de i t t azzal a vigasztaló, megnyugtató tendenciával, hogy az el-
szakított területen élő derék délvidéki sváb nép „megtalálta a 
hidat, mely a levegő, a világosság, az élet, amely — Magyar-
ország felé vezet", hogy ők „emberi életet csak Magyarországon 
é lhe tnek . . . más hatalom csak a barbárságot hozhatja nekik". 
A mű Schiller Teli Vilmos című d r á m á j á r a emlékeztet. Mind-
két műnek minden sorát a szabadság u t á n való végy lengi át 
s mindkettőnek a hőse egy-egy nép. Herczeg műve a délvidéki 
sváb nép magyar rá válását festi. Í rónk fa jának alapos isme-
rője s a sváb néplélek érzésvilágának egész hosszú skáláján, 
vezet át bennünket, míg a „keinény"-fejű, makacs, császárhű 
svábok az i f j ú Hoffer Bál int rábeszélésére fegyvert fognak s 
végül a császártól elpártolva, a szenvedésben és a haza szere-
tetében a magyarsággal teljesen egybeforrnak. A lelki átalaku-
lás indokolt. Egyébként színes, eleven képek peregnek le előt-
tünk a m a g y a r szabadságharcból s ezekbe illeszti be írónk az 
ősei szereplésére vonatkozó családi hagyományt. Az egész 
Hoffer-család, a ház, az udvar, a kert, a selyemgyár az író őseit 
mu ta t j a be családias környezetben, megszokott foglalkozásaik 
között. Őseit azonban nem egyéníti, hanem eszményítve a bá-
náti sváb nép tipikus képviselőivé teszi. Érzésük, gondolkozá-
suk, szorgalmuk s munkájuk gyümölcse: a gazdagság nem csu-
pán egy családnak, hanem a józaneszű, dolgos sváb népnek jel-

45 F raknói : Erdődi Bakócz Tamás élete. 118. s fcüv. 1. 
48 L i t e ra tu ra . 1926 j anuá r i szám. 10. 1. 
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lemző vonása, amely nép állhatatos, makacs ki tar tásával a nagy 
magyar feltámadás előkészítője lesz! 

A mű irredenta eszméjével az ú j magyar irodalom egyik 
igen kiváló drámai alkotása. Forrása Milleker Bódog: Versec 
szab. kir. város története című műve, amelynek igen sok adatát 
használja fel írónk. 

A romantika szele csap meg Herczegnek A fogyó hold 
(1922) című regényében. A mű abba az időbe vezet vissza, ami-
dőn a magyarországi török uralom korrupt tá vált és megdőlése 
már csak rövid idő kérdése volt. A török hódoltság ezen utolsó 
szakának színes, eleven rajzába mesteri kezekkel illeszti be 
írónk Molnár Palkónak és Bertóthy Ka tának szerelmi regéjét. 
A mese voltaképen csak az i f j ú pár egybekelésének a története, 
de „a kompozíciónak utolérhetetlen nagy mestere olyan ügye-
sen szövi, bonyolítja a szálakat, hogy a történeti keret és a 
mese valósággal egységbe olvad, szinte meg se tudjuk állapí-
tani, hogy melyik a fontosabb. A főhős sorsa és a vitézi kalan-
dok kölcsönösen egymást szolgálják s ezáltal a szerteágazó cse-
lekvény olyan erős kötésű lesz, mint a legszilárdabb szerkezetű 
dráma"." 

Azt mondja Herczeg művének egyik helyén: „Ha akárki, 
legyen bár nemzetes úr, v a g y szegényember fia, némi nemű 
kedvét lelte volna históriánk olvasásában, azért egyedül esak 
Takátsdeák Sándor uramnak hálálkodjék, mivel az író minden 
tudományát tőle vette". Takátsdeák Sándor azonban nem a 
török hódoltság korában élt íródeák, hanem a ma is élő Taká t s 
Sándor, aki Rajzok a török világból című művében a XVI . szá-
zadbeli magyarországi török világról a béesi levéltárak meg-
bízható adatai a lapján igen sikerült korképet fest- í r ó n k 
A fogyó hold-at Takáts művének II . kötetében található „A ka-
lauzok és a kémek a török vi lágban" című fejezetre építi. I g r i c 
hodsa — Jeromos testvér —• Ber tó thy Gábor, a nevét és külsejét 
a szükség és az érdek parancsa szerint folyton változtató 
ugyanazon személy, tipikus megtestesítője azoknak a kalauz-
kémeknek, aminőkről a fenn jelzett fejezetben értesülünk. De a 
mű legfőbb érdeme a kiválóan sikerült korhű jellemekben 
és képekben rejlik. Az olvasó gyönyörködhet a Herczeg mesteri 
tolla által megelevenített egykori szokásoknak színes, eleven 
ra jzában s a kor gondolkozását és érzésvilágát híven vissza-

47 Császár E.: A fogyó hold. Űj Nemzedék. 1922. évf. 258. sz. 

19* 
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tükröző jellemekben. Molnár Palkó, Boráros Miska, Bertóthy 
Kata és Gábor, özv. Czekeyné, Balassa, Nádasdy nemcsak kül-
sőleg viselik magukon a 'kor köntösét, de mind annak a kornak 
a levegőjét lehelik felénk. Míg a lakodalom leírásánál Apor 
Péter Metamorphosis Transylvaniae című művét követi írónk, 
addig Balassa Bál in t vásárütési szereplését,49 Nádasdy ra j t a -
ütését49, valamint ia lesvetésre, orrszedésre, madarászat ra ós 
a kertészetre vonatkozó részeket Takáts müve alapján készí-
tette írónk. A kor vtisszavarázslását elősegíti a st í lus archaikus 
jellege is. 

A műből — szimbolikusan — mintha egy szebb kor jóslata 
szólna hozzánk : ellenségeink jelenleg teli [holdja egyszer de-
crescendo-ra változik. 

Az Aranyborjú (1922) című, előjátékból és két „rész"-bői 
álló színmű szántén művészi kombináció eredménye. Ugyanezt 
az anyagot a Magdaléna két élete című regényében már előbb 
feldolgozta írónlk. A két mű alapgondolata is azonos: az ember 
sorsa gyakran pa rány i csekélységen múlik, célzatuk azonban 
m á r különböző, mer t míg a regény azt példázza, hogy ugyan-
azok az emberek különböző életviszonyok közé kerülve milye-
neteké válnak, a dráma meséjével azt látszik igazolni, hogy 
„a szegény ka tonák profunt ján" összeharácsolt vagyonon nincs 
Istennek á ldása — s így a mű a közel mul t általános meggyő-
ződéséből fakad. 

Az Aranyborjú igen f inom lélektani elemzéssel készült 
mű. A jellemeket úgy a lkot ja meg írónk, hogy ámlbár a cselek-
vény, a helyzeték mindkét részben mások (fordítottak), az 
azonos nevű szereplők jellemének alapvonásai ezek ellenére 
mindkét részben ugyanazok maradnak. A főszerepeket Videcziky 
Marika és Móris , továbbá Csákó Magda és Is tván viszik. 
Marika úgyis mint dúsgazdag földbirtokos, úgyis min t Magda 
alkalmazott ja, szép, eszes, gőgös, cinikus és szívtelen, ák i ver-
senytársát v<ér árán is kész ár ta lmat lanná tenni. Flóris úgyis 
mint császári komisszárius, úgyis mint komornyik vérszomjas. 
Magda osupa szív, csupa szeretet. Min t Marika cselédjéből 
„úgy á rad belőle a melegség, mint a f ű t ö t t kályhából", mint a 
Grál-vagyon örököse pedig „émelyítő szirupos szent". Lelki 
ereje bámulatos. István úgyis mint szegény ember, úgyis mint 

48 Taká t s Sándor: Kajzok a török világból. Budapest. 1915. I . köt. 370. 1. 
4 3 T a k á t s Sánlor: id. mű. I I I . köt. 153. 1. 
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főispán festői haj lamokkal megáldott egyén. Yiannak teljesen 
azonos jellemű szereplői is a műnek: a prépost, Brezinay gróf 
és Marion főhadnagy. A prépost mindkét résziben a gróf kérője-
ként szerepel, a gróf mindkét részben nagyon szerelmes, a 
főhadnagy pedig hozományvadász. Az előjáték a XVIII . század 
hangulatát, babonával kevert vallásos hitét találóan a d j a 
vissza. 

A mű szerkezete Herczeg mesteri kezeire mutat. A cselek-
vény az előjátékban indul meg s a külön-külön, önmagukban is 
zárt egészet képező részekben ugyanazt a meseanyagot meg-
fordított helyzetben is látjuk lejátszódni. A részek vége az elő-
játékkal misztikusan függ össze s a két rész Grálné megjelené-
sével olvad egybe. A mű nem a dráma megszokott keretei közt 
létrejött, de mégis drámai alkotás. A felvonások eltűntét 
s a részek alkalmazását a meseszövés indokolja. Egy-egy rész-
ben bonyolítja le Herczeg a cselekvények külön-külön zár t 
anyagát s a részek bármelyike az előjátékkal önálló művet 
is alkothatna. Az első rész az előjátékkal t ragikus kimenetelű, 
a második kiengesztelődő végződése adja meg a műnek a szín-
műi jelleget. A két részt külsőleg a misztikus keret, belsőleg 
pedig az azonos szereplők és a cselekvény fűzik össze, amely 
mindkét részben a másik fordí tot t ja . A cselekvénynek ezt a vál-
takozását lehet költői játéknak tartani, de írónk szerkesztő 
művészete mellett szól az a tény, hogy a részek így is egységbe 
tömörülnek és egy szerves egész há tásá t teszik. 

I t t kell megemlékeznünk A Gyurkovics-leányok (1922) 
című vígjátékról is, amelyet ugyan még 1897 január 17-én 
muta t tak be a Magyar Színházban, de könyv alakjában csak 
1922-ben jelent meg. A mű megjelenése írónk szavai szerint 
azért késett, mert „nem akarta, hogy két különböző, egymástól 
sóikban eltérő Gyurkovics-legenda kerüljön forgalomba". 

Talán még derültebb jókedv, még féktelenebb bácskai 
mulatozás hangja ü t i meg a füleinket a vígjátékban, mint az 
elbeszélő műben. A komikum nem a szereplők jelleméből, hanem 
a helyzetekből fakad, amelyeknek kigondolásában és kiélezésé-
ben írónk nagy mesternek mutatkozik, sőt itt-ott túlságba is 
megy és a bohózatba csap át. Egy-egy felvonásban oly gazdag 
s a többivel szervesen egybe nem olvadó cselekvény van, hogy 
minden felvonás egy egyfelvonásos vígjáték gyanán t is szere-
pelhetne. Igen nagy akadállyal kellett megküzdenie írónknak, 
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amidőn az elbeszélő művéből ismert anyagnak a dráma szigorú 
törvényei között való ábrázolására vállalkozott. Az elbeszélő 
műben az anya személye csak laza összefüggésben t a r t j a a hét 
leány házassági his tór iá já t s mindegyik leány gyakran maga 
gondolkozik és önállóan cselekszik. A vígjátékban még ennyi 
egység sincs, az anya itt sem hős s egyik felvonás anyaga belső, 
szerves kapocs nélkül fonódik a másikba. Pedig az elbeszélő 
műből ismert meseanyagon igen lényeges változtatásokat tett 
írónk „a színpadi technika okaiból", de egységet ezek sem terem-
tenek a műben. Csak négy leány házasságáról értesülünk a víg-
játékból, de még lazábbá vált volna a mű szerkezete, h a mind 
a hét főkötő alá jut. 

A jellemeken is lényeges változtatásokat tett írónk. El 
tekintve a leányoktól, Horkay Feri már az elbeszélő műben is az 
intrikus szerepét viszi bizonyos mértékben, a vígjátékban ő 
határozottan a cselszövő, aki uralkodik a helyzeten, a cselek-
vény szálait a kezében t a r t j a és céljához képest szövi, fonja. 
A vígjáték fogyatékosságai ellenére is egyik leghatásosabb 
műve Herczegnek, amelyet kilenc idegen nyelvre fordítot tak le 
s úgy a hazai, mint a külföldi színpadokon számtalanszor adtak 
elő. Hatásának titka abban áll, hogy örök időkre szóló témát 
pendít meg. A ügyeimet állandóan lekötő mese, a lakja inak élet-
hűsége s a túlságosan bőerű komikum ellensúlyozza a mű 
fogyatékosságát. 

Sokkal sikerültebb vígjáték a Sirokko (1923), amely Her-
czeg legérzékibb, legcsiklandósabb alkotása — a jó ízlés min-
den sérelme nélkül. Már magát a címet is az érzéki szerelmi 
lázra kell magyarázni, mer t „ha megered a sirokko, akkor meg-
változnak az emberek . . . idegesek és nyugtalanok . . . várnak 
valamit és nem tudják m i t . . . akarnak valamit, aztán megint 
nem akarnak semmit . . bánt ják egymást és nem tud ják m i é r t . . . 
A sirokkó! Akinek rosszak az idegei, annak megfájdul a szíve 
és aki nem oltja el otthon a sporhertben a tüzet, annak fejére 
éghet a háza". 

Rőzer Dóra, egy kiváló énekesnő, megúnván mestere örökös 
szekatúráját , feleségül megy dr. Tamáshoz, egy nagyon híres 
statisztikus tudóshoz, aki t ugyan nem szeret, de erősen meg-
viselt idegeivel mellette vél nyugalomra találni. A jóval idő-
sebb fé r je t neje múl t ja izgatja, a „zárt ajtó"-t szeretné felnyitni, 
amely mögött neje m ú l t j a lappang s miután ő e r re képtelen, 
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unokatestvérét és legjobb bará t j á t , az éppen i t thon időzlő f raget t -
orvost, dr. Fábiánt, kéri fel e r re a szerepre. Fábián vállalkozik 
a hálátlan feladatra, jóllehet ő tapasztalatlan, mert minden dia-
dalát pénzével szerezte meg ezen a téren. A „zárt ajtó"-t ő sem 
tud ja kinyitni, ellenben ő is nagyon beleszeret a szép asszonyba. 
Midőn Dóra megtudja, hogy Fábián fér je megbízásából foglal-
kozik vele, nemcsak kacérkodik a napbarnított arcú fragett-
ervossal, hanem még a lakásán rendezett légyottra is elmegy, 
annyival is inkább, mert húgától, Oféliától, a r ró l értesül, hogy 
fé r je is ott fog rejtőzni. A légyotton vallja meg Fábián Tamás-
nak, hogy Dórát halálosan szereti s a jó barátok ezután a leg-
ádázabb ellenfelekké válnak. Dóra tényleg elmegy a légyottra, 
de nem azért, hogy urát megcsalja, hanem azért, hogy az érte 
vetekedő két férfi t rögeszméikből kijózanítsa. Kijelenti Fábián 
előtt, hogy szabadsága visszaszerzése végett ment lakására. U r a 
bizalmával vissza nem él, mivel az sohasem bízott meg benne, 
viszont jó hírét sem kockáztatja, miután fé r je örökös gyanúsí-
tásaival régen tönkretette azt. Kész lenne vele megcsalni az 
urát , de attól tar t , hogy kifecsegi s csak akkor hisz neki, ha 
visszamegy a Csendes-óceánra. Miután a hálószoba függönye 
mögött rejtőző Tamás így meggyőződik Dóra hitvesi hűségéről, 
bocsánatot kér tőle. Dóra ekkor vall ja meg neki, hogy Grego-
riusz professzor szerint a gólya kelepel a házuk felett: innen 
•származott a nagy idegesség. Ezután meg Ofélia borul hangos 
sírás között a Dóra nyakába s mondja, hogy ő is nagy öröm 
előtt áll. Dóra és Tamás meglepetésükben azt hiszik, hogy a 
talpig modern leány szerencsétlenül járt a gróffal, akivel m á r 
régóta kacérkodik, Ofélia azonban félig mérgesen, félig diadal-
lal jelenti ki, hogy a gróf holnap akar ja megkérni a kezét. 

A Sirokko Herczeg legsikerültebb alkotásai közé tartozik. 
A eselekvényt, amely a fér j féltékenysége körül forog, a komi-
kum szempontjából igen ügyesen bonyolítja, a szereplőket is 
igen helyes érzékkel választja meg s a mese is nagyon érdekes 
és eredeti. A féltékeny fé r j szerepére megfelelőbb alakot nem 
szemelhetett volna ki magának, mint egy félszeg tudóst, aki 
a „zárt aj tó" mögött lappangó ti tkot: a női lelket olyannak 
képzeli, mint valamely tudományos problémát, amelynek a 
tudós készültségével és eszközeivel csak neki kell feküdni és 
megoldható. Már ez nevetségessé teszi, de fokozza ezt az a kö-
rülmény, hogy a balsiker miatt olyan segítőtársat keres magá-
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nak, aki a női pszihét szintén nem ismeri s aki a nőkkel szem-
ben elért eddigi sikereit csörgő dollárjainak köszönheti. Ez ú j 
forrását n y i t j a meg és ú j fordulatot ad a félszeg jellemekből 
előtörő bőerű komikumnak, amely a legényilakáson lejátszódó 
jelenetben a helyzetkomikummal párosulva könnyen a tragi-
kumban sodorhatná a cselékvényt, ha í rónk az agyongyötör t 
idegzetű művésznő-feleségnek kijózanító szerepet nem adna. 
Dóra nemcsak hites urá t gyógyí t ja ki féltékenységéből, hanem 
a házi barátot is, в míg a gólya közeledésének jelzésével liitves-
társ i korrektségének ad ja fényes bizonyságát, egyúttal lelki 
életét is teljesen megindokolja. 

A Sirokko a Kék róká-ra emlékeztet. Az öreg Pau lusz 
helyét itt a szintén félszeg Tamás, a Sándorét Fábián foglal ja 
el. Dóra azonban nem a Cecil mása. Míg ez teljesen modern 
amaz régies, majdnem avul t gondolkozású, aikinek az illemről 
igen tiszteletreméltó fogalmai vannak s ezeket meg is valósí t ja 
életében. Lelkileg közelebb áll Cecilhez Ofélia, akiben a szó-
kimondó és ízig-vérig modern leány igen sikerült t ípusát ad ja 
írónk s aki „minden modernségével ott tar t , ahol a n a g y a n y j a ; 
fé r j re vadászik". Egyéni „nagy öröm"-ének a jelzésével ő a-
komikai ha tás végső csat tanója. 

A Pe tőf i centennáriuim alkalmából készítette írónk A költő 
és a halál (1923) című egyfelvonásos színjátékát , amely a világ-
hírű magyar lírikus emlékéhez méltó áldozat a Múzsa oltárán. 

A segesvár-fehéregyházi csata n a p j á r a virradó éjjelen-
egy kis székely falu vendéglátó házában keresi fel Gyalokay 
százados Petőfi t Bem tábornok parancsával , hogy tüstént 
vonuljon Marosvásárhelyre. Petőfi csak akkor t ud j a meg a, 
tábornok életmentő szándékát, amidőn arról értesül, hogy 
J ú l i á j a ott imár várni fog ja . Nagyon f á j neki, hogy „a honvéd-
kard eltörött", mivel azonban „tart a harc , a kard s az ágyú 
helyett most az eszmék küzdenek" — először teljesíteni akar ja 
a tábornok parancsát. De egy csapat székely önkéntes a „Van-e 
mostan olyan legény, aki fél" kezdetű Petőfi-dal mellett vonul 
a falun át Bem táborába s a nagy költő lelkét ekkor az 
a kegyetlen vád mar ja , hogy eddig még nem tudott „valami 
elhatározót, valami szörnyűt tenni, a m i megváltja a nemzetet 
és megvál t ja őt magát kétségeitől". Ekkor érik meg lelkében 
a gondolat, liogy a „szabadságért feláldozza szerelmét". Hiába 
mondja a vele egy házban elszállásolt Kécsey konziliárius, hogy 
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„világraszóló, klasszikus remekművek" alkotásával nagyobb 
szolgálatot tesz nemzetének, hiába aka r j a a konziliárras neje 
Pár isba csalni, ahol még csodásabb szépségeket látna, mint 
„nyári napnak alkonyul» tánál a kanyargó Tiszánál", hiába 
próbálja „az egész életen át tartó szerelem"-ből is kiábrándí-
tani, Petőfi menekül „az áhítozva vár t tetthez, amely megvált 
minden hazugságtól és gránitlkemény, örökéletű igazsággá for-
mál ja a költő álmait". Az „Egy gondolat bánt engemet" elsza-
vaíása u tán oda megy ellenállhatatlan vágytól vezérelve, alio! 
„nem a halál — örök élet" vár reá, ahol „az örök i f júság — 
a szabadság ós a szerelem büszke mámora — a nemzet nagysá-
gába vetett hi t — Jú l ia sírontúli hűsége — Páris , a nagy 
szívű, a dicső város — minden az övé — csillagkoszorúként 
ragyog körülölt te — s bevilágít eljövendő századok éjszakáiba". 

A kis színjáték a szabadság lánglelkű költőjének s a koltói 
kastély merengő dalnokának emlékéhez méltó, „lelkétől lelke-
zett" hangokon megírt és eszméitől eszményített képek által 
megalkotott áldozat; lélektani igazolása annak, hogy amit ő 
írt , nemcsak átérezte, nemcsak a „rím kedvéért" í r ta , hanem 
meg is tette, s amit tett , azt úgy kellett tennie, ahogyan tette, 
mert következetes akar t lenni önmagához és elveihez. A szín-
játék cselekvényét a Petőfi életéből ismert keretek közt mind-
azoknak a magasztos eszméknek és érzelmeknek felhasználásá-
val alkotta meg írónk, amelyek a nagy lírikus én jé t képezték, 
amelyek életét és költészetét oly csodaszerűvé és halhatat lanná 
tették s amelyek döntőleg hatottak közre abban a lelki folya-
matban, amellyel a nagy költő a szeretetteljes óvás, kérlelés 
ellenére önmagát mintegy a halálra szánta. A müvet lélekrajz-
nak, Petőfi rövid lélektanának lehetne nevezni. Alapjául a 
'Votum Petőfiánum szolgálhatott, amelyben Ferenczi szerint 
Petőfi „egész lelkét annyira kifejezte, mint költő sohasem" és 
amely „összesűrített alapeszméje a költő egész életének és köl-
tői pályájának". A Petőfi életéből vett adatok, a költeményei-
ből származó eszmék csoportosítása Herczeg szerkesztő-művé-
szetére vall. Megvan az elrendezésben a tervszerű fokozat s a 
nagy költő lelkét oly pazar tisztaságban bemutató költemény-
nek a színjátékba való beillesztése által teljesen megérteti s 
mintegy szükségszerűvé is teszi a kifejlést. A költő és a halál 
nemcsak a lélek mélyéről eredő hódolat, de nagyon ügyes ak-
tuális műalkotás. 
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Igen értékes drámai alkotásokat adott ki Herczeg 1924-ben 
Kilenc egyfelvonásos cím alatt, amelyek közül több már kinyo-
matása előtt is színre kerül t s amelyek jobbára országos ünne-
pélyeknek és hangulatoknak találó szószólói. Keletkezésük és 
megjelenésük között nem egynél nagy időköz tátong s így nem 
is illeszthetjük be Herczeg írói fejlődésébe, hanem együttes 
megjelenésük következtében itt foglalkozunk velük. Hangban 
és tar ta lomban igen változatos alkotások ezek és valamennyi 
magán viseli a szerző uj ja inak, mint az oroszlánkörmöknek a 
nyomait. Különösen szerkezet ós jellemzés tekintetében válnak 
ki s írónk cselekvénytömörítő képessége, villanásszerű, de 
mégis mindent lát tató jellemző-művészete bennük igen ekla-
tánsán ju t kifejezésre. 

A Színházavatás a kolozsvári Nemzeti Színház ú j épüle-
tének 1906 szeptember 7—8-i felavatóünnepélyére készült. Ritka 
megelevenítő erővel és igen helyes érzékkel Kolozsvár színésze-
tének a múltjából azt t á r j a elénk vízió alakjában írónk, ami 
történelmileg legfontosabb, színihatás tekintetében a legjelen-
tősebb. Látomásszerűen jelenik meg a páratlanul gazdag mult 
Dérinéi vei, Kántornéival az Egressyek és Lendvayak társaságá-
ban s ez ad lelkesítést és erőt a küzdelmes jelennek a szép 
reményekkel kecsegtető jövő nemes eszményeinek megvalósí-
tására. A művet hazafias magyar szellem lengi á t és patinaként 
rakódik r á a nemes hagyomány őszinte tisztelete. 

A bujdosók megírására valószínűen a Rákóczi és társai 
hamvainak hazaszállítása adott ösztönzést. „A hősi eposz végét" 
t á r j a elénk a műben Herczeg és azt példázza vele, hogy 
„Rákóczi megnyerte nagy csatáját s szelleme, min t Csaba vezér 
fellegen járó hada, diadalmasan vonul a szabadság csarno-
kába". A bujdosók lelki élete, a török álnoksága, Magyary 
Miska szerepe tele van a kort ós az utókort jellemző erővel. 

Művészi kombináción alapul a Karolina vagy: Egy sze-
rentsés flótás c ímű vígjáték; ugyanezt az anyagot ugyanis 
Ak'únek szerencséje van (Böske, Erzsi, Erzsébet) című elbeszé-
lésében már előbb feldolgozta írónk. Karolina hercegasszony 
és a szerencsés flótás: Nyeviczay kapi tány szerelmi idilljéből 
a véletlen folytán rokoni látogatás lesz. A felsülés nemcsak a 
kapi tányt józanít ja ki a szerelmi kalandból, de a besúgókat is 
aknamunkájukból s míg az előbbi a generális adjutánsa lesz, 
az utóbbiak ötven-ötven botban nyerik el jutalmukat , Herczeg 
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kiváló jellemzőképességére eklatáns példa a hercegné alakja , 
aki nem is lép fel a műben, jelleme azonban a személye köré 
csoportosított események a lapján teljes megvilágításban áll 
előttünk. 

Szintén művészi kombináció eredménye A holiest Cupido, 
amelynek meseanyaga A rejtelmes özvegy (Arianna) című elbe-
szélésében található fel. A Helikoni Emlékünnepre szerzett víg-
játék Cupidonak a jakobinizmus által megdöngetett, de meg nein 
dőlt hatalmáról szól. A jakobinizmust Miklós, a Pár i sban 
já r t i f j ú művész képviseli, aki rabjává a k a r j a tenni Zsófit, a 
szép és fiatal özrvegyet. Cupido azonban cipészinas képében meg-
gátol ja a tervet és isteni ha ta lmával végül is a r ra kényszeríti 
a beképzelt i f jú t , hogy térden állva könyörögjön a szép özvegy 
szerelméért. A finom szövésű vígjátékban a női lelket boncolja 
írónk, amelyben kicsinyes dolgok sokszor igen nagy elváltozá-
sokat idéznek elő. 

Epés szatíra a Baba-hu című vígjáték, amely a t r ianoni 
békekötés u tán hazánkat elözönlő külföldi bizottságok munká já t 
a maró gúny fegyverével ostorozza s „a népek szabadsága" és 
a „civilizáció" nevében és érdekében foganatosított jogszolgál-
ta tás csődje mellett a fehér f a j kulturális bukása alapján erő-
höz juté színesek céljaira kegyetlen iróniával muta t rá. F á j -
dalmas való n y ú j t j a a műhöz az anyagot, amelynek cselekvénye 
a népvándorlás korában játszik ugyan, de a lelke a XX. szá-
zadból táplálkozik. Igaza van az előjátékban szereplő színházi 
főrészvényesnek, hogy minek költeni a drága korhű jelmezekre, 
mert a közönség úgyis észreveszi a műben a középkor lelkét. 

A közelmúlt forradalmi tanulságaiból táplálkozik a Két ember 
<i bányában, amelyben az úr és a szolga, a kapitalizmus és a pro-
letárizmus gyűlölködését mindkettőt megváltó szeretetté olvasztja 
föl írónk. A proletárizmust Brádi , a bányamunkás, a kapitaliz-
must Kop főmérnök képviseli. Előbb egyik sem látta a mási-
kat, de azért a munkás a beomlott bányában, a halál kapu ja 
előtt is, gyűlöli a néki soha nem ártó urat, mer t az azok között 
„a mázsás kövek közt volt, amelyek állattá a l j ásították". A bá-
nyamunkás fiából magát főmérnöki rangra felküzdő Kop azon-
ban mint „bajtárs", munkásával „karöltve" akar átlépni „a fe-
kete küszöbön" s midőn szeretetben egymásra találnak, megvív-
nak az Isten sziklahegyével". A műnek nagyon nyilt tenden-
c iá j a van; olyan eszméket hirdet benne Herczeg, amelyek mélyen 
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a magyar lelkekben gyökereztek e amelyeiknek idejében va ló 
kiegyenlítése á l ta l a zuhan ás tói megmenekülhettünk volna. 

Az árva korona dramatizál t elégia, az ezeréves Magyaror-
szág darabokra hullásának és az árvaságra jutott királyi koro-
nának a s i ra lma. Eszmeileg az'előbbivel némileg összefügg, 
mert a párbeszédet folytató angyalok nyomorúságának az oka 
„a föld alól kilobbant ősi átok". A magyar címer két pajzs tar tó 
angyala a m a g y a r csüggedésnek és a m a g y a r reménykedésnek 
a szószólója. Az előbbi akkor tűnik el a lelkekből s az utóbbi 
akkor ölt testet, ha majd a z „erős, nemes és győzhetetlen nép 
egyet akar, ha majd lesz vezér, aki láncra veri a gyűlölet sárká-
nyát". A m ű alapeszméje az, hogy a m a g y a r népet csak a koro-
nás fő tehet i naggyá és boldoggá. 

A Violante és a bíró monológba foglal t tragédia. Herczeg 
szerkesztő művészetére vall, hogy egyetlen monológban fordu-
1 altokban gazdag, igazi t ragikus cselekvényt tud feldolgozni. 
A oselefcvényt ia bíró előtt álló, lelki egyensúlyát elvesztett nő 
ellentmondó vallomásai képezik, mert Violantenak csak lázongó 
lelkiismeretével kell megküzdenie, amely végül a bíró tekinteté-
nek hipnot ikus hatása a la t t elemi erővel szólal meg és a leg-
őszintébb val lomásra b í r j a a gonosztevőt. A lelki élet festésé-
ben valósággal remekel Herczeg. A jellemzőiművészetnek igen 
érdekes pé ldá ja a mű; bá r egyetlen szereplő beszél, az általa 
előadottak a lapján azonban még а házasságtörő dalnok jellemé-
ről is ér tesülünk. 

Kacag ta tó jelenetekben gazdag a Péter és Pál című víg-
játék. Pál , ta hitelezői pénzéből nagyúr i életet élő gavallér, 
hazard kár tya já ték mia t t csődbe jut, ugyanekkor sorsjegyével 
nagy összeget nyer régi komornyikja, Péter. Nem válnak el 
egymástól, csalk szerepet cserélnek. A régi gavallérnak az előző 
életmódihoz és eszméihez való ragaszkodása s az ezekből való 
kijózanodás sok kaca j t fakaszt. A művet nemcsak ezek a kacag-
tató jelenetek, de a jól sikerült jellemeik is Herczeg egyik leg-
jobb v íg já tékává teszik. 

A legnagyobb m a g y a r első országos hatású tettének cen-
tennár iuma alkalmából születik meg írónk lelkében A híd 
(1925) c ímű történeti d r á m a eszméje. A mű szimbolikus alkotás, 
az utolsó évtized kiváló drámai remeke. Már maga a címként 
használt szó is szimbólum: a XIX. századbeli nyugateurópar 
műveltség és a magyar barbárság kapcsolatának szimbóluma. 
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A legnagyobb magyar / tragédiáját kapjuk benne, azonban 
mögötte ott lappang a nagy nemzeti katasztrófa, mert midőn 
Széchenyi lángelméjére Döblingben ráborul az éjszaka, majd-
nem ugyan-akkor szakad vége Világosnál a magya r ábrándok-
nak. A mű a m a g y a r ész és szív küzdelmének, a legnagyobb 
magyar által képviselt nyugateurópai műveltség és a nemzet 
ál tal megtestesített magyar barbárság tragikus összecsapásának 
a rajza, ugyanazon történetszemlélet terméke, amelyből a 
Pogányok, Ocskay brigadéros stb. fakadt. 

A híd hatásának titka ízig-vérig nemzeti tárgyában és első-
rangú művészi értékében rejlik. A nyugateurópai műveltség és 
a magyar barbárság áthidalásának t ragikumát kapjuk benne: 
oly tökéletes tragikumot, amely hősével együtt bukásba sodor 
hazát, nemzetet és fenségesen megrázó akkorddal zá r j a le nem-
zeti történelmünk egyik legnagyszerűbb a lakjának az életét. 
A t ragikum csi rá já t a „híd"-ba, ebbe a szimbolikusan értelme-
zendő szóba rej t i Herczeg, amely tátongó mélység által elválasz-
tott végleteket köt össze. A „híd"-on szimbolikusan nem a pestiek 
és a budaiak közlekednek, hanem „nagyobb úr : Európa — vele 
a XIX . század." Eszméje egy próféta i ihletű lélekben meriil föl 
először, aki a kivitel előtt még „diadalív fo rmára" aka r j a épít-
tetni az oszlopait, de akinek, valamint az általa más eszme-
vi lágra keltett nemzetnek végül mégis ka tasz t rófá jává válik, 
mert később puskaporral szeretné felrobbantani: „akkor meg-
szakadna a gondolatok metafizikai kapcsolata, az okkal meg-
szűnnének a következmények is." Az egész mű t ragikuma tehát 
a „híd"-hoz fűzött szimbólumból magyarázható. A „híd", mint 
szimbólum olyan magasfokú kul túra közvetítője, amelyre nem-
csak a nemzet, de a pest-budaiak vezetői, maga Kossuth sem 
értek meg és a mű eselekvénye nem egyéb, mint ennek a törté-
nelem tényei által való igazolása. 

A cselekvényt a kort híven visszatükröző, szépen kiszíne-
zett, gyakran egészen a történelem eseményeinek fonalán haladó 
képek alkotják. A mul t század eseménydús idejébe helyezve lát-
juk az isteni küldetésű hőst, de nem cselekedve, hanem lelkileg 
megjelenítve, amint érzésvilága sa já t tervei és tettei által elő-
idézett belső küzdelme, vívódása közepett hullámzik, ma jd vihar-
zik. A külső, reális cselekvés helyett tehát egy lelki folyamat, 
egy rendkívül mozgalmas belső cselekvés pereg le szemünk lát-
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tára, amelynek minden egyes része fokozatosan fejleszti és végül 
tökéletesen megérleli a hős katasztrófáját . A t ragikum rugója 
és egy ideig a hajtó ereje is, a megnemértés. A prófétai ihletű, 
hős isteni tervekkel és isteni akarással lép elénk, ka tasz t rófá ja 
azonban már az expositióban előre veti árnyát. „A magyar 
fáklyahordó nyomában a tűzvész j á r " — hangzik a magasztos-
tervek hal la tára a nádor ajkáról a bölcs megjegyzés s a bízó, 
mindent merő hős országátalakító terveinek szivárványos egére 
már i t t árnyékot vet a főrangúak szűk látköre és Kossuth első-
feltűnése. A tervek tettekké, tényékké válnak s a mohlepte 
országból a második felvonásban műhely lesz, „amely hangos a 
gróf Széchenyi teremtő szellemének kalapácsütéseitől." Az isteni 
küldetésű hős még mindenben bízik és mindent mer, de az isteni 
tervekkel és akarással szemben a megnemértés már mint egyen-
rangú erő lép fel: „a magyar fáklyahordó" legigazabb híve m á r 
a „magyar ész és szív" meghasonlásától ta r t s a két küzdő tábor 
vezéreinek meddő tárgyalása a felvonás végén fordulatot idéz 
elő a cselekvényben. A harmadik felvonásban még mindig bízik 
és mer is a hős, de a megnemértés a „fáklyahordó" legigazabb 
hívének elpártolása ál ta l a tetőpontot éri el s a legkegyetlenebb 
önvád társul hozzá t ragi kai hajtóerőként: a hős úgy érzi, hogy 
„valami hiba van a számításában", előre érzi a katasztrófát . Az 
utolsó felvonásban a hős isteni akarása elveszti összes ható ere-
jét, a megnemértés orgiáit iili s az önvád, mint itt leghatéko-
nyabban működő t rag ika i hajtóerő, az eszmék bukását a hős 
lelki megsemmisülésével tetőzi be. 

í m e ez a cselekvény, ez a hős lelki küzdelme. A multat lát-
juk szemünk előtt leperegni s egy próféta lelkét lá t juk megele-
venedni. Nem tettek, történelmi események keitik a hős belső-
küzdelmét s Herczeg r i tka alkotó képességére vall, hogy ezeket 
az eseményeket oly mesterien csoportosítja, lmgy azok a hőst 
lelkére való hatásuk által rohanva viszik a katasztrófa felé. 
Ilyen értelemben van a műben egy cél felé haladó szerves cse-
lekmény, mert az ok-okozat kapcsa által szilárdan összefüggő 
események fokozatosan érlelik meg a hős megsemmisülését. 

De van a műben igen finom lélekrajz is. A híd legfőbb hiva-
tása talán azon lélektani probléma megoldása, hogy az óriási 
szellemi erejű és képességű hős hogyan jut el az őrület sötét 
éjszakájába. Herczegnek ezen feladat megoldásánál nem változ-
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tatnia, nem eszményíteni kellett a legnagyobb magyar történe-
lemből ismert lelki alkatán, csak színeznie, mélyítenie kellett t> 
a lelki élet törvényeit kellett a külső eseményekkel oly módon 
összhangba hoznia, hogy ezek egymásrahatásából sar jadjon ki 
a fel tar tóztathatat lanul bekövetkező bukás. S i t t bontakozik ki 
Herczeg jellemző művészete valódi nagyságában. A legnagyobb 
m a g y a r lelki élete két véglet között hánykolódik a műben: a 
mindent merő, mindennek sikerében bízó, elszánt isteni aka rás 
— s az önvád okozta őrület. Ez a két véglet a legnemesebb ma-
gyar lélek érzésvilágának hullámzásával telik meg. Előbb az 
egész nemzet ámuló, hódoló együttérzésének tisztán csengő szim-
fón iá j á t halljuk lelkesítő visszhangként a hős tárogatójának 
ébresztő, hívó szavára, majd az élet vágyától és a nemzeti ön-
érzettől hevülő versenytárs kür t jének elnémítására való törek-
vés tölti be egész lelki világát, aztán a bizakodás mellett az el-
hibázott lépés tuda ta cikázik á t villámként r a j t a és megremeg-
teti egyensúlyát, hogy végül belemerüljön az őrület éjszakájá-
nak komorságába. A legmagasztosabb eszmék a legnemesebb 
érzésekkel, a legsötétebb gondolatok a legkínosabb, legönemész-
tőbb indulatokkal váltakoznak abban az érzelmi kaleidoszkóp-
ban, amelyet a mű alapján a legnagyobb magyar lelki világának 
nevezhetünk. Nem találhatni abban mást, mint ami emberileg-
szép, jó és nemes és így érthető, lia sorsa félelmet és szánalmat 
kelt bennünk. Félelmet, mert f a j u n k legzseniálisabb képviselője 
bukik, szánalmat, mer t bukásba sodródik vele nemzetünk, vele, 
aki annak javát akar ta és munkálta , de isteni ihlete nem volt 
elegendő arra, hogy fa já t rettenetes elmaradottságából s a j á t 
eszméi magaslatára emelhesse. 

A főhős mellett különösben a nádor a lakja köti le a figyel-
met, mint legplasztikusabban megmintázott alak. Jellemének 
legkirívóbb vonása a magyarság mélységes szeretete és szinte 
a látnokiba át játszó bölcs és éles előrelátás. Ö az, aki az isteni 
ihletű magyar prófétá t az á thidalás gigászi munká já ra figyel-
mezteti, aki a magyar f a j minden erényét és hibáját ridegen 
mérlegelni tud ja és akinek ta lán minden szereplő között a leg-
jobban fáj , hogy a koldusszegény magyar nép prédálva „porba 
t ipo r j a az aranyjat" (Széchenyit). Éleslátása annyira kirívó, 
hogy itt-ott a legnagyobb magya r irányítójaként tűnik fel, de 
ez az éleslátás inkább származásának a vele járója : fejedelmi 
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.sarj népeket kormányzó, széles látkört felölelő pil lantása olyan 
dolgokat is meglát, aminőket más, halandó soha.50 

Előbbi hangos véleménynyilvánítások után még csak a mi-
nap is felhangzott a panasz, hogy Kossuthtal Herczeg igazság-
talanul bánik: alakját, történeti nagyságát talán tendenciózu-
san kicsinyíti s vele szemben a másik magyar héroszt a piedesz-
tálra emeli. Szerény véleményünk ebben a kérdésben az, hogy 
akik ilyen tendenciát visznek bele bírálatukba, azokat sokkal 
jobban illetheti a politizálás vádja, mint Herczeget. í rónk a 
Széchenyi-centenárium alkalmából készítette müvét, amelyben 
rem a szabadságharcot és nem a Kossuth akkori szerepét, ha-
nem a legnagyobb magyar t ragédiájá t akar ta feldolgozni. Vilá-
gos és érthető tehát, hogy a történelemből is csak azt s ennek 
kimagasló a lakja i t is csak annyiban használta fel, amennyiben 
a Széchenyi tragédiájához szüksége volt rá . A multat és szerep-
lőit ezen a szemüvegen át kell nézni, mer t különben Herczeg 
igazságtalan Wesselényivel és más olyan történelmi nagyságok-
kal szemben is, akiknek alig vagy semmi szerepet sem jut tat . 
Egyébként Császár Elemér igen meggyőzően döntötte el ezt a 
politikai színezetű kérdést. „Az a Kossuth — úgymond Császár 
— akit Herczeg rajzol, nem a történelem Kossuthja, hanem 
Széchenyié. A történelem másnak, nagyobbnak látja, de Széche-
nyi ilyennek látta s Herczeg, aki Széchenyiről írt drámát , jog-
ágai nézte őt hőse szemével. Ez nem a történelem meghamisítása. 
Herczeg Kossuth jellemét nem változtat ta el, képét nem festi 
sötétebb színekkel — csak nem t á r j a fel mindazt az értéket, ami 
ebben a rendkívüli egyéniségben volt s nem rajzolja meg képét 
azokban a hatalmas méretekben, amelyek a történelem Kossuth-
j á r a oly je l lemzők. . . Kossuth a drámában nem egyéni hős . . . 
esak a Széchenyivel szemben álló nemzet megtestesítője".51 

A szerkezet tekintetében erős kötésű, a jellemzés szempont-
jából kifogástalan mű a kort is igen híven tükrözi vissza. Az 
első és a harmadik felvonás különösen az arisztokrácia életére, 
műveltségére és világnézetére, a második a köznemesség és a 
polgárság felfogására és törekvésére n y ú j t igen becses és, korhíí 
adalékokat. De nemcsak a szereplők érzés- és gondolatvilágának 
találó festése által eleveníti meg írónk a kort, hanem segítségére 

50 Dánielné Lengyel Laura : Herczeg Ferenc ú j színjátéka. Budapest i Hir-
Jap. 1925. évf. 2G4. sz. 

51 Császár Elemér: A Ilid. Űj Nemzedék. 1925. évf. dec. 25. sz. 
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van ebben a stílus is, amely az arisztokráciát tekintve némettel 
es f ranciával kevert, a közhivatalnokok szájába adva latinos, a 
köznemesség1 részéről népies zamatá. Ezeknek együttes ha tása 
a d j a a kor forrongó, eszmék, műveltség és nyelv szempontjából 
jellemzően tarka, de hű képét. 

A híd a Széchenyi-centenáriumhoz illő alkotás, amelynél 
méltóbb áldozat még nem égett a legnagyobb magya r emlékének 
oltárán. Elkészítésénél haszonnal forgathat ta Herczeg Grünwald 
Béla Széchenyi életrajzát. A mű képzetvilágával méltóan illesz-
kedik be a centenáris közhangulatba: a mult nagyságának és 
nagy ja inak emlékéből élő, szorongva bizakodó hitvilágunkba! 

. . . Vessünk egy röpke visszapillantást e nemes ívelésű mű-
vészi pálya utolsó korszakára. 

Az átmenetet ebbe a korszakba a nő-ihlet a d j a meg. I t t 
ennek fordulópontján vagyunk. Az aranyhegedű édes, puha 
hang ja elnémul, h ú r j a i elpattannak s, a rideg valóság harapós 
kis kígyói hidegen sziszegnek a mester előtt. A kellemetlen való 
azonban mégis megnyugtatóbb, mint a kínos bizonytalanság s 
bár a női démon visszatérő emlékként még fel-feltűnik a mester 
lelki szemei előtt, utóbb a vérszomjas ragadozó a l ak j á t ölti ma-
c á r a , sőt mintha miat ta szeretne átlépni a „fekete küszöb"-ön, 
ihlető képességéből mégis fokozatosan veszít s végül a bölcs 
nyugalmával vigad, mulat ra j ta . A nő-ihlet élményanyaga és 
korszaka ezzel kimerülni látszik: a lélektani okok megszűnnek, 
nincs, ami továbbra is felszínen tar tsa . 

De ú j élményanyagot is hoz Herczeg számára az élet a 
reánk zúdított nagy világháborúval mindjár t a korszak elején, 
timely Az aranyhegedű-ben az előbbivel együtt zendül meg 
ugyan lant ján, de amely egymagában is erősen ihleti lelkét és 
a költészet bájos v i rágai t ha j t j a ki belőle. Ez az élményanyag a 
legállandóbb, az egész korszakon átvonuló, uralkodó. Rengeteg 
izgalommal rakja , terheli meg lelkét, egyes fázisai közben keresi 
a pihentető hangulatot s ennek a nyugalom számára megmentett 
óráiban alapjában még tmimdig remegő lelke művészi kombiná-
ciókban, költői játékban leli örömét. A végzet beteljesedése nem 
könnyezésre, elmélkedésre készteti, ma jd a romok között a 
múltba visszanyúló, hatalmas koncepciójú utolsó alkotásával 
allegorikusán mu ta t j a az utat a szorgalmas és önzetlen munka 
-által elérhető megújhodás: a magyar feltámadás felé. Gyönyörű 
ívelésű pályájának jelenlegi csúcspontján állva muta t m este-

Irodalom történet. 20 
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rünk e nemes, e magasztos cél felé. A nemzet legjobbjai lelkének 
ő most a kifejezője, a legnemesebb hazafias törekvéseknek í> 
most a szószólója, ü maga már régóta a halhatat lanság ösvé-
nyén jár . Lesz-e még emelkedés1? Testi és szellemi erejének fris-
sesége sok reménnyel kecsegtet egy még szebb, egy még értéke-
sebb művészi kincseket hozó jövő felé! 

* 

Végigkísértük a „poéta laureatus"-t írói pá lyá jának sok 
reménnyel kecsegtető hajnalától legutóbb megjelent klasszikus 
értékű művével egyelőre lezártnak és végsőnek tekintett korsza-
káig: napjainkig, nem lesz haszontalan, ha a főbb eredmények 
rögzítése végett a jelenleg elért magaslatról visszapillantunk a 
megtett ú t ra . 

Legyen szabad A Ind egyik nagyon mélyen a mi szívünkbe 
vésődött mondatával kezdenünk összefoglaló fejtegetésünket. 
„A földnek itt varázsereje van" — mondja Creseencia a jkán át 
a mester, ő, akinek ősei a sziléziai Henrigauból származtak át 
hazánk istenáldotta termékeny földjére. A Gondviselés, lenne a 
megmondhatója, hogy mi lett volna a sziléziai kis magból, ha a 
honi t a la jban majrad, azt azonban mi m á r tudjuk, hogy mit ter-
mett az istenáldotta m a g y a r földön, mert fejtegetéseink során 
láttuk. S midőn mi most éppen ennek a termésnek pára t lan gaz-
dagságára és értékére visszagondolunk, nem tudunk szabadulni 
magának a kijelentésnek a varázshatása alól, mert ez a mester 
lelke mélyéről jön s úgy hisszük, hogy szubjdktive nagyon sokat 
jelent. Talán benne van az is, hogy magyar rá válásán kívül mű-
vész-voltát is ennek a varázserőnek köszönheti, mer t itt az ide 
jövő idegent „valami édes szédülés" fog ja el, mert itt „a levegő 
teli van i f júsággal , hajnalhasadással , tavaszi zsendüléssel." Ta-
lán ez az „édes szédülés" a Múzsa csókja, amellyel máshol nem 
ihlette volna, csak itt, ta lán csak ez az a föld, amelyen egyedül 
termett élmény veleszületett művészi ösztöne számára. 

Igaz ugyan, hogy művészi pá lyá jának ha jna lán nem any-
nyira a specifikus magyar nemzeti szellem, mint inkább specifikus 
magyar viszonyok kifejezője, de a közöshadsereg keretén belől 
a magyar huszár ihleti lelkét. Ez az élmény az invenciókészség-
gel együt t már a bölcsőben benne lappang mesterünk lelkében 
s az életerős csira fejlődése során a militárista szépirodalmat 
termi meg, amely eladdig nálunk ismeretlen volt. Hogy meny-
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nyire összeforrt mesterünk lelkével mindaz, ami katona vagy 
katonás, muta t j a az, hogy egész pá lyá ján végigkíséri s hogy 
még egy-egy női szereplőjének a jellemében is lehet találni kato-
nás vonásokat. De a lélek mélyén rej l ik már kezdőfokon a belső 
és külső szerkezet i ránt i ép, egészséges érzék is, amely mindig 
kerekded mesét és művészi egészt diktál neki. A szerkezet ké-
sőbb utolérhetetlen nagy mestere már itt elárulja magát . 

Majd amint művészi ere növekszik, szemlélete körébe éppen 
annak a társadalmi rétegnek az élete kerül, amely a katona-
sággal a legszívesebben érintkezik: a magyar dzsentrié. Lelke 
i t t ölelkezik a Jókaiéval és i t t oltódik be ő a magyar elbeszélés 
hata lmas lombozatú fá jába , mint a Jókai-ág hűsében felfelé 
szökő életerős sudár. Az írói genre, a tárgyával szemben elfog-
lalt diszkrét, tartózkodó álláspont azonban már kezdő fokon 
elválasztja a tá rgyába l i rai lag elmerülő nagy mesemondótól. 
Ö úgy ábrázolja az életet, mint amilyen a valóságban s natura-
lista írónak val l ja magát, míg egyesek a realizmus hívének 
ta r t ják . Kétségtelen, hogy a natural izmus piszkai nem érintik 
l an t ja i húr ja i t , mégis •— hogy saját megállapításától el ne tér-
jünk — mi őt egy sajátosan finom és tisztult natural is ta irány 
hívének tar t juk . 

Amint népszerűsége növekszik, tágul az a kör is, amely-
ből Múzsája táplálkozik. Az olvasóközönség szeretetének nyer-
gében ülve, nem engedi, hogy helyzete ott egy pi l lanatra is meg-
inogjon: a kor ízlés-, érzés- és gondolatvilágának eltalálása és 
visszatükrözése által biztosan ta r t j a ott magát, jóllelhet az iránta 
megnyilvánuló rokonszenv biztosítására és fokozására való 
törekvés következtében ugyanekkor a komoly kritika az elseké-
lyesedéstől félti Múzsáját. A félelem teljesen alaptalannak bizo-
nyul s az iigyes, előkelő modorú elbeszélő ugyanekkor a magyar 
drámairodalom egén jelenik meg „mint fényesen feltűnő ú j csil-
lag" s Csiky Gergely nyomdokaiba lépve, fűzi tovább a magyar 
drámaírók hosszú láncolatát. A drámaíró az elbeszélő kényszer-
helyzetéből születik: a szűkre szabott tárcarajzok megjelenítő 
kényszeréből s már kezdő fokon életerős egyéniségnek mutat-
kozik. 

Egész 1896-ig azonban inkább csak a külsőt kópizálja, mint 
a lényeget vetíti rá vásznára. í rói pá lyá ján ekkor kezdődik a 
legfontosabb korszak, ekkor érik igazán nagy íróvá. Életszemlé-
lete ekkor mélyül el, éles elemező elméje ekkor bontakozik ki 
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teljes nagyságában, ekkor tárul fel előtte a mult is gazdag ro-
mant ikájával . Egészséges erkölcsi érzéke megóvja most is, hogy 
a natural izmus piszkaiba sodródjék, viszont történeti felfogása 
v issza tar t ja attól, hogy akár a romant ika patetikus, de hűtlen 
történetszemléletébe, akár a his tór iai reálizmus puszta tanul-
mányszerűségébe tévelyedjék.52 Egy sajátosan egészséges, izmos 
művészi irány jegecedik ki költészetében, amely nemes eszmé-
nyi tar talmával , jellegével a különböző félszeg irányzatok fék-
telen tobzódása közben a klasszicizmus visszhangjaként tűnik 
fel előttünk. 

A múltból különösen eszmék, világnézetek, hatalma« szel-
lemi áramlatok t ragikus összecsapását érzékíti meg, mögötte 
mindenüt t ott lappang az önmagával küzködő, vívódó jelen s 
a műveiből levonható tanulsággal in t : „a mult példa legyen 
már". A jelen r ideg szemlélete is elsősorban nemzetünk egész 
egyetemét érdeklő, átfogó, hazafias eszmét vet fel számára: a 
m a g y a r dzsentri válságát, amely egyúttal nemzeti válság, mert 
nincs kialakult társadalmi réteg, amely helyét pótolná, tör-
ténelmi szerepét, hivatását betöltené. Állásfoglalása itt is intő 
és példaadó: a végpusztulás lej tőjén álló dzsentrit a munka 
mentheti meg. De korunk süllyedő erkölcse és gazdasági viszo-
nyainak sajátos alakulása következtében szemlélete körébe vonó-
dik a nő is a társadalomban és a férfival szemben elfoglalt 
helyzetével, egész világával. Éles boncoló elméjével s.zálaira 
bon t ja sorsát, társadalmi helyzetét és szerepét, de lelkét is. Ez a 
téma különösen fogva tar t ja s aká r a jelenbe, akár a múltba 
helyezi vissza, a lelki életnek pára t lan gazdag és színes panorá-
m á j á t t á r j a elénk. Míg előbb inkább csak külsőleg festett s vil-
lanásszerűen vi lágítot ta meg a lélek rejtekeit, most valóságos 
belső, lelki interieur-öket fest és utolérhetetlen művészettel muta t 
r á a női külső: mosoly, könny, öltözet, mozdulat stb. rejtélyes 
t i tka i ra . A lelki élet indokolásával, korábbi műveinek ezen leg 
felötlőbb fogyatékosságával, sem marad adós eztán. Mint lélek-
búvár hatol be és le a lélek mélységeibe, rávilágít az asszociációk 
működésére és leplezetlenül hoz onnan felszínre mindent, amit 
éles megfigyelő szeme meglát. Az anyag már előbb is biztos-
kezű u r a ezután még szorosabbra kovácsolja az alkatelemeket 
összefűző kapcs.okat, még szervesebb egységbe tömöríti azokat 

52 Horváth János : Herczeg Ferenc. Irodalomtörténeti Füzetek. 1. sz. 12. 1. 



TANULMÁNYOK. 3 1 3 

s a már belsőleg is ura l t anyag külső szerkezete így lesz kezai 
közt megingathatat lan szilárd. 

1906-tól kezdve a már teljesen kiforrott művész költészetén 
sajátos alanyi színezet ömlik el. A szubjektív érzés á r j á t két 
hatalmas forrás szolgáltatja: a nő-ihlet és a ránkzúdított világ-
háború. Mindkettő fá jdalmas, pesszimisztikus akkordokat szólal 
tat meg kobzán és mindkettő alapjában remegteti meg lelke 
egyensúlyát. Sajátságos, bár nem véletlen és érthetetlen, hogy 
a két ihletet adó for rás élményanyaga költészetében egymásba 
fonódva kulminál. Az első olyan élményt szolgáltat neki, amely 
korábbi sejtelmét vá l t ja valóra. A ridegen megfigyelő mes-ter 
már előbb megismerte és megfejtet te a női lélek sok-sok rej télyes 
titkát, most meglát ja annak mélységes poklát, amely az ő lelké-
ben zúz össze egy eladdig szentnek tartott ideált. A másik mint 
egy őrj í tő rém s orozva lepi meg, lant ját már-már elnémítja s 
majdnem a kétségbeesés, útvesztőibe kergeti. Csak midőn az orv-
támadás után lélekzetvételhez és erőhöz jut, szólal meg egy biz-
tató, buzdító hang kobzán, amely a nagy összeomlás után az 
ellenségeinket érintő epés szatirán át lelkesítő, bátorító szózattá 
változik s megjelent utolsó alkotásával mu ta t j a az utat a m a g y a r 
fel támadás felé. 

Éppen ez az önzetlen hazafiságból fakadó hangulat, amely 
a nemzeti közérzésnek oly hű kifejezője, for rasz t ja elválaszt-
hatat lanul össze az idegen anyanyelvű mestert a magyarság 
egyetemével. Irodalmunk egén tűntek fel csillagok, amelyek 
vakítóbban fénylettek, jobban tündököltek, de olyan, amelynek 
gyönyörű ívelésű pályája idegen szellem égboltozatán kezdődik, 
onnan a magyar Pantheonba vezet át s innen kisugárzó fényé-
vel, ragyogásával az egész művelt világot betölti, még nem volt. 
Szelleme-lelke örökre a miénk és kérjük a jó Istent, hogy még 
sokáig időzzék az mulandó tesztében, mert még korántsem ter-
melte ki mindazt, amivel a Múzsa telítette. Legyenek áldva a 
gondos szülői kezek, amelyek bölcsőjét r ingat ták; legyen á ldva 
a sors, amely magyar rá tette! 


