
T A N U L M Á N Y O K 

Elnöki megnyitó. 
Előadta: SZÁSZ KÁROLY 

— a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1933. évi 
március U-i közgyűlésén. — 

Tisztelt Közgyűlés! 
Ügy érzem, hogy az első szó, amit ma itt kiejthetünk, nem 

lehet más, mint boldogult nagynevű elnökünknek, Négyesy 
Lászlónak neve. 

Éppen most telt be húsz esztendeje annak, hogy Társasá-
gunk első rendes közgyűlését — 1913 március 1-én — ő, mint 
elnöklő alelnök megnyitotta, s beszédének egy mondatában 
kitűnően tömörítette a feladatot, amely az ú j Társaságra vár, 
a célt, amelyet el kell érnünk, a vezetőgondolatot, amely az 
irodalomtörténetnek, ennek a legnemzetibb tudománynak mun-
kásait át kell hogy hassa és irányítsa — mikor hangsúlyozta, 
hogy a nemzeti lelkesedést össze kell kötnünk a legszigorúbb 
és legelfogulatlanabb tudományos eljárással. 

Ennek a gondolatnak mindenkor legkövetkezetesebb hirde-
tője és legjellegzetesebb megszemélyesítője volt Négyesy László, 
kiről tisztelt tagtársunk, Horváth János, két évvel ezelőtti 
ünneplésünk alkalmával igen találóan hangoztatta, hogy „a nem-
zeti irodalomtörténet, mint nyelvproblematikával kiteljesült 
szaktudományi típus, Négyesy László tudós gyakorlatában és 
elméleti tanításában jutott el máig leghatározottabb öntudatra." 
Talán előnyére vált Négyesy későbbi munkásságának az is, 
hogy pályája kezdetén inkább nyelvészeti kérdésekkel foglal-
kozott, azután az irodalmi segédtudományoknak feküdt neki — 
mely szakból éppen 40 évvel ezelőtt képesíttetett magántanárrá 
az egyetemen — megírta koszorút nyert nagyértékű munká já t 
a mértékes magyar verselés történetéről, s csakhamar a legelső 
rangú irodalomtörténészek sorába emelkedett, hogy pályája 
utolsó nevezetes fordulóján, tíz évvel ezelőtt, életének 60-ik évén 
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túl, mikor más ember már inkább a nyugalomba menésre gon-
dolt volna — irodalomtörténeti tanszékét az esztétikaival őse-
iéi je föl az egyetemen, ú j m u n k á j a terhét régi lelkesedéssel hor-
dozva. Végezetül pedig, a régi szerelemhez való visszatérés örök 
törvényét követve , élete legutolsó esztendeiben megint — mint 
diákkorában te t te — nyelvészkedő kedvének engedve, élére állt 
az Akadémia támogatásával folyó nyelvművelő mozgalomnak. 

Fáradságot ismerni nem akaró élete 70. évének ünneplése 
idején nekem ju to t t a szerencse közgyűlésünket vezetni s az el-
nöki székből u ta lni mindenekelőtt arra, hogy sok elhalt jelesünk 
ünneplése u tán végre jól esik a munka verejtékes hétköznapjai 
között olyan ünnepet is szentelni, melynek „hőse még közöttünk 
jár , s érzéseink és gondolataink eleven kölcsönhatásban vannak 
az övéivel". 

Az azóta eltelt két esztendőt a mi kedves elnökünk — át-
lépve az emberi öregség kezdetét jelentő hetvenéves kor-
ha tár t — lankadat lan buzgalommal, töretlen erővel, nem szűnő 
lelkesedéssel fordította a további munkára, újabb leveleket 
fűzve az e munkáér t hálás közönségétől k i já ró koszorújába — 
s íme, ma már őt is mint halot tat ünnepelhetjük csak, az érkező 
tavasz első virágaiból fonódó füzér már nem homlokát, hanem 
s í r já t készül díszíteni. 

Mikor a Virágregék költőjének, Tompának, születési száza-
dos fordulóját ünnepelte a magyar világ, Négyesy a Budapesti 
Szemlében megjelent alkalmi cikkét Tompa egyik virágvasár-
napi egyházi beszédéből vett emez idézettel kezdte: „Az emberi 
nagyság voltaképpen csak a halállal kezdődik, midőn a test 
gyarlóságai nincsenek többé, s a tekintély és hatalom nem áll-
nak ellent, az í télet rostájába vetni az embert". Négyesyre gon-
dolva, minden szertelen dicsőítés nélkül lehet megállapítanunk, 
hogy az ő nagysága nem most, halála után kezdődik — ő életé-
ben sem volt kisebb, s időben és térben való távozása nem kell 
hogy fokozza, de bizonyára megerősíti vele szemben már régen 
kiformálódott értékelésünket, a munkássága jelentősége felől 
már régóta k ia lakul t közvéleményt. Az egyénisége nyomán tá-
madt sugárzó tekintély, a szellemében re j le t t ellenállhatatlan 
hatalom már életében sem gátolta, hogy ő az ítélet rostájába 
vettessék, s az ítélet mindig kedvező volt reá nézve, ki első cik-
kével— mit 19 éves korában, 1880-ban írt a Magyar Nyelvőr-be 
— már eljegyezte magát a tudománynak, s ki éppen ötven év-
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vei utóbb, 1930-ban, a Korvin-koszoríisok díszes rendjébe véte-
tett föl. 

Ha Négyesy teljes joggal mondhatta volt egy alkalommal, 
hogy Beöthy Zsolt a nemzeti művelődésnek a Bessenyeiek, Ka-
zinczyak, Kisfaludynk kezéből öröklött vezéri zászlaját a magyar 
szellemű és európai kul túrájú irodalom fennszárnyaló lobogó-
já t hordozza — Beöthy halála után mi Négyesyre alkalmazva 
hirdethettük ugyanezt. Vezérünk volt ő, méltó utódja felejt-
hetetlen Beöthy Zsoltunknak, kuta tó ja és magyarázója Páz-
mánynak és Zrínyinek, Faludinak és Verseghynek, Csokonainak 
és Berzsenyinek, Kazinczynak és Kisfaludy Károlynak, Bajzá-
nak, Toldynak és Eötvösnek, Aranynak, Tompának és Jókainak, 
Gyulainak ós Gregussnak, s irodalmunk még számos más jelesé-
nek. P á r évvel ezelőtt, Kisfaludy Károly halálának centenáriumán, 
a száz évvel azelőtti irodalmi élet vezető szelleméről írván — ki t 
éppen akkor ragadott el a halál, mikor a „legnagyobb magyar", 
Széchenyi, szorosan belekapcsolni készült őt, mint szerkesztőt, 
az egész magyar élet re formjára kiszélesedő akciójába — töb-
bek közt így lelkesített Négyesy: „Ma is előttünk áll a szükség, 
hogy irodalmunk nemzeti karakterét is kifejtsük, az egyetemes 
emberi szellem irodalmi munkájában is, mint önálló típus, részt 
vegyünk — de az egyetemesség hatását úgy használjuk föl, hogy 
az irodalom horgonyát annál hosszabb láncon bocsássuk le a 
nemzeti lélek mélyeibe". Ezt a felfogást vallva és követve dol-
gozott Négyesy mindig, szerencsésen egyesítve a legaprólé-
kosabb mozzanat megfigyeléséig és a legjelentéktelenebbnek 
látszó adat felkutatásáig menő lelkiismeretességet a legszéle-
sebb lá thatárú áttekintésre és összefoglaló megítélésre való 
készséggel és képességgel, úgyhogy részletmunkáit is mindig 
nagy célok és szent feladatok szolgálatába állította. 

Már hangoztattam e helyen egyszer, hogT Négyesy pá lyá ja 
egész folyamán, akár szónokolt vagy magyarázott, akár cikket 
vagy könyvet írt , összhangzatos szép életének ragyogó példájá-
val mindig csak a r ra tanított bennünket, hogy az igazság kere-
sésében legyünk ugyan szerények és óvatosak, de ha aztán 
hitünk és legteljesebb meggyőződésünk szerint megtaláltuk az 
igazságot: hirdetésében és szolgálatában legyünk megfélemlít-
lietetlenül bátrak. Ettől az életelvtől vezettetve, Négyesy nagy-
szerűen megmutatta, hogyan lehet valaki egyrészt a legtapin-
tatosabb, másrészt a legbátrabb, a legerősebb szívű és egyben 
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legkeményebb nyakú férfiú. A nagyrahivatot t emberekről azt 
szoktuk mondani, hogy már i f jú korukban, közlegénykedésük 
idején, hát i táskájukban hordják a marsallbotot. Négyesyről 
bízvást elmondhatjuk azt is, hogy m á r a marsallbottal kezében 
sem restellt közkatonaként dolgozni és verekedni, s a közérdek 
parancsszavának hűségesen engedelmeskedni. Sohasem kereste 
a népszerűséget, de nem is félt a népszerűtlenségtől. H a meg-
győződése arra ösztönözte: készséggel meghajtotta a zászlót 
ellenfelei előtt is, de ha úgy tar tot ta jónak és helyesnek: meg 
merte mondani a keserű igazságot barátainak is. 

Bizonyára nem keltett bennünk, a literátus élet emberei-
ben irigységet és semmiképpen sem vált kárára Négyesy iro-
dalmi tevékenységének, hogy az ő gazdag talentuma nem csu-
pán szaktudományainak terén érvényesült, hanem a nemzeti 
szellem egész mezejére kiható küzdelmekkel és eredményekkel 
járt . Társadalmi és politikai munkássága is messze felül emel-
kedett az átlagos értéken s mindenütt a legtisztább és leg-
szilárdabb erkölcsi felfogástól áthatott emberként vágta a ren-
det, a szép mellett — melynek különleges búvára volt — min-
dig a jót és igazat keresve az emberi lélek megnyilatkozásában, 
akár magáról volt szó, akár másról. í gy mi büszkék lehettünk 
rá akkor is, ha nem éppen az irodalom szőlejében munkálko-
dott és sokoldalúságában is tündöklő példát mutatot t mind-
nyájunknak. 

De mégis, mindenki a maga veszteségét érzi legjobban, s 
mi is elsősorban a magunk vezérét s i r a t juk és gyászoljuk benne. 
Baros Gyula tisztelt tá rsunk a folyóiratunkban közölt nekro-
lógban nagyon helyesen tette szóvá, hogy Négyesynek külön-
böző szakfolyóiratokban megjelent tanulmányai t össze kellene 
gyűjteni és kiadni, mert — mondotta -— „a hagyomány mellett 
a haladás elvét is megértéssel ápoló tudós művei a régi és 
újabb irodalomszemlélet közti kiegyenlítődés lehetőségét is üd-
vösen befolyásolnák". 

E r r e a kiegyenlítődésre — tisztelt Társaság — Négyesy 
szellemében igazán égető szükség lenne ma, mikor minden téren 
annyi széthúzást látunk, pedig egy magasztos, szent cél érdeké-
ben voltaképpen minden körnek és csoportnak egy központi gon-
dolat és felfogás jegyében kellene összetalálkozni és egybe-
fogni. Legyen szabad e székből — nem a szóló gyenge szavának 
erőtelenségével, hanem a hely tekintélyének súlyával és a gon-
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dolatban rejlő igazságnak erejével megismételni az eszmét, 
melynek szikráját Baros Gyula röppentette föl. Ez a szikra al-
kalmas arra, hogy tüzet gyúj tva, lobogó lángot támasszon a 
lelkekben, nem csak éppen itt, a mi aránylag- szűk körünkben. 
Négyesy az egész magyarságért dolgozott, az egész magyar élet 
hálás lehet iránta, mert bizonyos, hogy munkásságának hasznát 
fogja látni még a jövendő is, az ő ültette fa árnyékában és gyü-
mölcsében. Elnöki megnyitó során formaszerű indítványt nem 
tehetek erre vonatkozólag, de hadd a jánl jam Baros Gyula esz-
méjét mindazok figyelmébe, akik annak valóra váltását kívána-
tosnak vélik és szükségesnek érzik. Találjunk rá módot és eszkö-
zöket — kedvet és buzgalmat bizonyára nem kell külön keres-
nünk — hogy összegyiijthessük és kiadhassuk Négyesy elszór-
tan megjelent cikkeit, tanulmányait , s lia fogja is márványkő 
jelölni az ő szétporló hamvai t : időt múló szellemének mara-
dandóbb emlékjele lesz a könyv, mely ezekből az értékes mun-
kákból fűződik össze. 

Ennek a gondolatnak és tervnek jegyében, a tanítvány 
hűségével, a mester i ránt való nagyrabecsüléssel és ha szabad 
a szív bensőséges érzéseinek is hangot adnom e közéleti helyen: 
a régi barát soha el nem homályosodott szeretetével áldozok 
forrón szeretett és tisztelt, felejthetetlen elnökünk drága emlé-
kének. S mikor ez emlék felmagasztalásával megnyitom a Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaság folyó évi rendes közgyűlését, 
kérem, hogy tapsok helyett néma csendben felállással adjunk 
kifejezést annak a megilletődésnek és kegyeletnek, mely lelkün-
ket e pillanatban e l tö l t i . . . 

Szemere György színművei. 
I r ta : P E R É N Y I JÓZSEF. 

1. Egyéniség. Társadalmi színmű 4 felvonásban. Először a Nemzeti Színházban 
1903 április 24. Súgókönyv. 

2. Erősek és gyengék. Színmű 4 felvonásban. Először a Nemzeti Színházban 
1905 április 8. Súgókönyv. 

3. A siralomházban. Színmű 1 felvonásban. Először a Nemzeti Színházban 1906 
» 

március 31. 
4. ö. Színjáték 4 felvonásban. Először a Magyar Színházban 1910 február 12. 

Súgókönyv. 
5. Bolond Istók. Népies színjáték 4 felvonásban. Először a Népszínház—Víg-

operában 1907 október 1. Súgókönyv. 
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6. Viszontlátás. Színmű 2 felvonásban. Először a Nemzeti Színházban 1922 
február 10. Súgókönyv. 

* 

Irodalom. A bemutató előadások utáni napokon a fővárosi napilapok 
ismertetései. Lukács György: A modern dráma fejlődése. Budapest, 1911. II. k. 
518—520. 1. — Alszeghy Zsolt: Szemere György. Irodalomtörténet. 1922. — 
Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet a művelt közönség számára. Budapest, 
1928. 314. 1. — Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténete. Képes kiadás. II. k. 
119—120. 1. — Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom. Pécs, 1929. 
282. 1. — Vasárnapi Üjság. 1903. 18. sz. (Egyéniség.) — Vasárnapi Űjság. 
1905. 16. sz. (Erősek és gyengék.) — Kath. Szemle. 1905. 9. sz. (Erősek és 
gyengék.) — A Cél. 1912. 233. sz. (A siralomházban.) •— Vasárnapi Űjság. 
1906. 14. sz. (A siralomházban.) — Kath. Szemle. 1910. 3. sz. (ö.) — Vasár-
napi Üjság. 1910. 9. sz. (Ö.) — Vasárnapi Üjság. 1907. 40. sz. (Bolond Istók.) 
— Irodalomtörténet. 1923. 44. 1. (Viszontlátás.) — Budapesti Szemle. 1922. 1. 
•(A siralomházban, Viszontlátás.) — Élet. 1922. 5. sz. (Viszontlátás.) — 
Magyar Kultúra. 1922. 4. sz. (Viszontlátás, A siralomházban. — Nyugat. 
1930. XXIII. évf. 423. 1. (Schöpflin A.: Szemere György.) 

Szemere György első drámái többnyire ugyanolyan társa-
dalmi körök érzéseit, gondolatait és problémáit fejezik ki, mint 
Ferenczy Ferenc színművei s így közelállanak Herczeg Ferenc-
hez. Ferenczy és Szemere György is kritikusabbak, mint Her-
czeg Ferenc s így közelebb is jutnak a drámához, ámbár az 
igazi, organikus, technikai átalakulás bennük sem történik 
meg, ők sem viszik egészen végig sem gondolatilag, sem em-
berileg, sem formai lag legjobb témáikat. Lényegileg ők is benne, 
maradnak a f ranc ia i ránydráma drámaellenes technikájában. 
De mert költői céljaik is vannak, ügyetlenebbül bánnak vele, 
úgyhogy igazi, nagy általános sikereket nem tudnak elérni.1 

Szemere György első darabj ci, az Egyéniség igen biztató 
kezdet, bár cselekvénye és a lakja i még nem tökéletesek; de már 
következő drámájában, az Erősek és gyengék-ben a mélységeket 
érző, komoly i r ányú író áll előttünk. Következő két színművé-
ben, a Bolond Istók-ban és az Ő-ben vannak egyes finomságok 
ós sok jó jelenet, de egyik sem ér az Erősek és gyengék-hez, 
Szemere Györgynek a maga nemében tökéletes színdarabjában, 
a Siralomházban, nem megy tovább megkezdett ú t ján, a natura-
lizmusén. Ebben a kis drámában, úgy mint Gárdonyinál is 
(A bor), a natural izmus emberrajzoló értéke belekerült a ma-
g y a r parasztdrámába, de nem lett belőle igazi dráma, inkább 

1 Lukács Gy. : A modern dráma fejlődése. Budapest, 1911. II. k. 515. 1. 
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párbeszédes novella. Szemere György nem kísérlette meg soha, 
hogy ezzel a technikával egy igazi paraszt drámát megírjon, pedig 
ez a magyar népdráma sorsára döntő lett volna. 

Utolsó színműve, a Viszontlátás, irodalmunknak feltétlen 
kárára csakhamar lekerült a színről és feledésbe merült. 

Szemere György első drámai müve, az Egyéniség, társa-
dalmi színmű négy felvonásban, 1903-ban került bemutatóra a 
Nemzeti Színházban. 

Az Egyéniség a XX. század eleji magyar drámaírók első 
kísérletei közt a legérdekesebbek egyike, mert minden fogyat-
kozása mellett is igazi írói szellem sugárzik ki belőle. A mű 
írásra hivatott tehetségre vall, amelytől minden ingatagsága és 
egyenetlensége ellenére sem vonható meg a rokonszenves érdek-
lődés. Ami első tekintetre feltűnik a darabban: a bemutatás 
meglepő élethűsége. Alakjai társadalmi helyzetükből, ideg-
alkatukból és lelkületükből kifolyólag gondolkodnak, beszélnek, 
cselekesznek. Van a darabban egy tönkrement zsentri — gaval-
lér — Tarkőy Béla. Volt képviselő, aki politikai ideális célokra 
áldozta vagyonát és csődbekerül, amelynek lebonyolítása u tán 
ju t is valami aktív csekélység nővére számára, neki pedig a 
vagyona roncsaiból a közélet szennyének undora és gavallér 
gondolkozása marad meg. Finomlelkületű, érzékeny, becsületes 
jellem. Ugyanilyen ideális lelkületű nővére, Márta is. Ez a fiatal 
leány ra jong a művészetért, szépen fest és rajongással csüng 
fivérén, akiről lelki megnyugvására, mindjár t a darab kezdetén 
azt a hír t veszi, hogy kinevezték főispánnak. A kinevezés azon-
ban még nincs közzétéve s így a versenytársak hajszája is erő-
sen folyik a fényes állásért. A versenytársak közt van egy 
veszedelmes is. Egy tényleges képviselő, aki asszonyi pár t -
fogásra támaszkodik. Ez a képviselő annak a gavallérromlott-
ságnak ismeretes típusa, amely óvatosan gondozza a külsőt és 
a modort s amellyel az igazi gavallérlélek ösztönszerűleg óva-
kodik érintkezni. Annak a férfiúnak a típusa, aki merész föl-
lépésével a bizonytalankorú asszonyok körül a r a t j a nem egészen 
önzetlen babérait. Ilyen asszonytípus is akad. Gazdag, nyílt 
házat tart, világfiak és előkelő államférfiak környékezik. Gyön-
gesége a züllött képviselőhöz köti. Ez az asszony kieszeli, hogy 
barát jának kell a főispánságot elnyernie, csak oly helyzetet kell 
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teremteni, amely a becsületességet visszariassza az állás elfoga-
dásától. (I. felv.) 

Ez az I . felvonás ügyes és leköti az érdeklődést. Hasonló-
képen sikerült a második is. Az asszony cselszövénye elég ter-
mészetesen folyik. Gyanúsítással és rágalmazással dolgozik. 
Sikerül is neki a kinevezett főispán tisztalelkű nővérét alap-
talan rossz hírbe keverni a belügyi államtitkárral. A világ azt 
hiszi, bogy az ideális gondolkozású, talpig becsületes férfiú 
nővére tisztessége árán jutott a kinevezéshez. A nemesjelleraű 
gavallér erkölcsi felháborodással u tas í t ja vissza a kinevezési 
okmányt. 

I t t kezdődik a darab belső igazságának megrendülése. 
Eddig a d ráma szereplői önmaguk intézték sorsukat, de innét 
kezdve a szerző i rányí t ja lépéseiket. Régi tapasztalat, hogy az 
emberek nagy része a rágalmat , a rosszat mindjárt elhiszi. Csak 
merész gyanúsító kell. Olyan, akinek magának is van takargatni 
valója. De a becsületes emberek ösztönszerűleg kiérzik a mocsok-
talant, bármennyire feketítse is azt a rágalom. Tarkőy Béla, a 
nemesgondolkodású és egyenesjellemű férfiú, nem hiszi el, hogy 
nővére Márta megfeledkezett volna magáról. Tarkőy Béla az 
aljas híresztelést, hogy nővére az ő érdekében a belügyi állam-
ti tkárnak áruba bocsátotta magát, mint képtelent, visszauta-
sítja, alaptalanul meggyanúsított, ár ta t lan nővérének pá r t j á ra 
áll s nem azt kutatja, hogy bűnös-e a leány, hanem bizonyos 
ár ta t lanságát vágja a rágalmazók arcába. Tarkőy Béla i ránt itt 
a rokonszenv egy kissé meginog. Ügylátszik, hogy nem egészen 
következetes saját egyéniségéhez. Valami ingatag habozásféle 
van tetteiben. Tarkőy inkább a töprengő álmodozás, mint a 
meggyőződés erejével kitörő lelki felvillanások embere. Hogy 
a becsületesség útján halad s hogy visszautasítja a látszat sze-
rint becstelenség árán szerzett kinevezési okmányt, még nem 
jelent egyéniséget, hanem csak köztisztességet. Ügylátszik, hogy 
a szerző azt akarja kifejezni, hogy a becsületérzés már olyan 
ritkaság, hogy bátran ráüthet i az egyéniség bélyegét. 

Tapasztalat i tény, hogy nálunk egy üres állás körül nagy 
harcok folynak és egy főispáni szék hivatot takra és nemhivatot 
takra egyaránt nagy vonzó erő. Hogy az az erkölcsileg züllött 
képviselő is, akit külsőséges gavallérságából eredő, s a saját 
szennyét fedő párbajozásai révén a társadalmi felfogás úri 
embernek tart , szintén tülekedik az állásért, az ő jellemével 



TANULMÁNYOK 
93-

egyező, de hogy ott, ahol a kérdés felett döntenek, oly léhán laza 
felfogás legyen a tisztesség felől, mint a minőt az Egyéniség 
államtitkára tanúsít, lehetetlen. Hogy ő komolyan szóba álljon 
egy olyfaj ta alakkal, mint főispánjelölttel, akitől egy gaz rágal-
mazás visszavonására adott szavának hiteléül egy 20.000 forintos-
takarékpénztári könyvet legyen kénytelen venni kézizálogul, 
nem fordulhat elő. De már ami a magasállású közéleti ténye-
zők gyengéd kalandokba keveredését illeti, ez irányban lazább a 
közfelfogás. Az társadalmi értékemelkedés számba megy. Hogy 
a t i tkár az államtitkárra bármi okból is olyan nyomást gyako-
rolhasson, hogy egy általa visszatartani rendelt kinevezési ok-
mányt az ő intézkedése ellenére mégis kézbesít — eltekintve attól, 
hogy ez nem is az ő hatáskörébe vág —, a hivatali életben nem 
fordulhat elő. 

A monda, a regény megtűri a fantázia eszközeit, de a dráma 
kevésbbé, különösen pedig, ha javítás céljából a valódi élet 
ábrázolását célozza az író. Szemere György előtt pedig nemes 
irányzattal ez a cél lebeg. A lényeg azonban Szemere György 
első, érdekes kísérletére nézve nem ezen fordul meg, hanem 
azon, hogy más értékes mozzanatokat mutat föl darabja. A föld-
birtokos középosztály társadalmi rétegének érintkezési formái* 
beszéde, életfelfogása hű tolmácsolásban részesülnek a darab 
a lakja i révén. A zsentri él a színpadon hibáival és erényeivel, 
vonzó és visszataszító vonásával. Különös dicsérettel kell ki-
emelnünk a dráma dialógusát, mely finom ós természetes; jel-
legzetes: vág, vagy szúr, ha kell. Vannak a darabban drámai 
erővel ható egyes mozzanatok, amelyek mind az egyének jelle-
méből folynak. A darabban van sok egyenetlenség is. de leköt 
és érdekel. 

Jó l megrajzolt alakok, az ideális gondolkodású Tarkőy 
Béla; János az öreg szolga, aki szolgák abból fa j tá jából való, 
mely már kiveszőfélben van. Régen minden kúriának volt ilyen 
családhoz tartozója, aki ott öregedett meg és együtt érzett örö-
met és bajt a családdal; sikerült alakok: a megrágalmazott 
aranyszívű Márta; Benignyné, a rágalmazó szalóndáma; Monoki 
képviselő, a minden jóérzésből kivetkőzött, külsőleg kifogástalan 
megjelenésű gavallér. 

Szemere György Egyénisége biztató első drámai kísérlet. 
Ugyancsak a Nemzeti Színház muta t ta be Szemere György 

második darabját : Erősek és gyengék, színmű 4 felvonásban. Ел 
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a dráma nevezetes lépés Szemere György drámaírói pályáján. 
Élő embereket mu ta t be ebben, akiknek lelki életében az egész 
társadalom tükröződik s akikben mély, öntudatlanul minden 
nézőben élő eszmék jutnak öntudatra, éles társadalmi össze-
ütközések oldódnak meg. 

Az erősek a társadalom magaslatain élők, akiknek hagyo-
mányokban megrögzött, előítéletektől elfogult erkölcsi felfogása 
vereséget szenved a gyengék tisztább, mélyebb és emberibb 
erkölcse előtt. Ez a harc a két erkölcs között Báthy Miklósban 
központosul s az ő lelki átalakulása a darab tulajdonképeni 
tárgya. 

Báthy Miklós előkelő, gazdag, talpig gavallér, nemes gon-
dolkozású ember, de rendje előítéleteiben élő nagyúr. Két íia 
van, az idősebbiket Bélát, jobban szereti, mert magát l á t ja 
benne megtestesülve — pedig csak a saját és társadalmi osztálya 
hibái vannak meg benne. Afféle elegáns léha, aki hamis váltó-
val fedezi adósságát a klub komornyikjánál. Béla elcsábított 
egy szegény leányt s most, mert egy grófkisasszonyt készül el-
venni, az inasától küld a leánynak végkielégítésül 2000 forintot. 
Ezt a pénzt is az öccsétől kéri, az ábrándozó Istvántól, aki merő 
ellentétje bátyjának. István nem találja helyét abban a társa-
dalmi osztályban, amelybe beleszületett. Idegennek érzi magát 
családjában, melynek ideáljai nem az ő ideáljai, erkölcsei nem 
az ő erkölcsei. 

Az apa házasodni készül, el aka r j a venni Korompai Hildát, 
aki éppen oly nemeslelkű asszony, mint amilyen nagy művésznő. 
Mikor Bélát leendő mostohaanyjának bemutatják, léhán, tiszte-
letlenül viselkedik vele szemben; István tisztelettel kezet csókol 
neki. Az egész család együtt van, amikor beront Bárdi, egy a 
világgal meghasonlott, nemes, de merev elvei miatt a társada-
lomban helyét nem találó, szívbajos ember, aki elvesztette tanár i 
állását, mert egy bukott leánynak pár t já t fogta. A bukott leány 
az, akit Béla elcsábított. Bárdi felháborodva dobja vissza neki 
a végkielégítésül küldött pénzt és elébe tár ja aljasságát. Az öreg 
Báthy is felháborodik, nem azért ugyan, mert fia elcsábította a 
leányt, hanem mer t kevesli az összeget, amelyet fia a leánynak 
küldött, — István ellenben azt követeli, hogy bá ty ja tegye jóvá 
hibáját és vegye feleségül a leányt. Most derül ki, hogy meny-
nyire idegen Is tván a családjában: atyja, bátyja álmélkodva 
néznek reá, nem értik föllépését, ő pedig látva, hogy nem tud ja 
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magát velük megértetni, elhagyja a házat és elmegy Bárdival, 
keres egy jobb, kevésbbé hazug világot a helyett, amelyből 
száműzi magát. (I. felv.) 

Ez az I. felvonás érdekesen van megírva, de nem töké-
letes expozíció: nem látjuk belőle, mily irányban fog fej-
lődni a cselekvés s ki a tulajdonképeni hős. Eddig azt hisszük, 
családi drámává lesz az ellentétes jellemek összeütközése a csa-
ládban. Az öreg Báthyt is csak felületesen ismerjük meg az 
expozícióból, csak külsőségeket látunk belőle s nem látjuk lelke 
nemességét. 

A második felvonás Ilona, az elcsábított szegény leány 
szobájába vezet. Ilona varrásból tengeti életét s amíg ő odajár 
munkáért, kis gyermekére Bárdi vigyáz. Segít neki ebben Báthy 
István is, aki most velük egy házban lakik. Is tván megszerette 
a derék Ilonát, de ez tudni sem akar róla, bukása tudatában 
elszánta magát , hogy élete csupa vezeklés lesz s célja csak egy: 
gyermekének felnevelése. Pedig titokban szereti Istvánt. Ilonát 
felkeresi az öreg Báthy is, vissza akar ja váltani pénzen Ilonától 
és Bárditól Is tván fiát. Osztálya előítéleteitől elvakítva azt 
hiszi, hogy ezek a szegények pénzért mindenre kaphatók. Bárdi 
azonban felvilágosítja, hogy ebben a szegényes hajlékban is 
lakik becsület, önérzet, és pedig tisztább, nemesebb és emberibb, 
mint az övé. Ez a párbeszéd az erős Báthy és a gyenge Bárdi 
között, az utóbbiban megtestesült emberi erkölcs győzelme az 
előbbinek rendi erkölcse fölött, a darabnak legmélyebben át-
érzett és legtöbb írói erővel megírt jelenete. 

Báthy ellágyul, megköveti a szegény embereket s ezzel az 
ellágyulásával kezdődik az ő lelki átalakulása is. István életé-
ben most először kerül szembe az igazsággal, kezd kinyílni a 
szeme és a szíve, csak további személyes élmények kellenek 
hozzá, ki fog az nyílni teljesen. Ezek az élmények hamar be-
következnek s a dráma most már a maga igazi medrében, gyor-
san, teljes hatással halad tovább. Báthy megkísérli, hogy vissza-
térítse f iát magához, de miután belátja, hogy minden erre irá-
nyuló törekvése hiábavaló, a r ra kéri, hogy viselje gondját mos-
tohaanyjának, ha őt valami „emberi dolog" találná érni. Fele-
ségét ugyanis megsértették a kaszinó bál ján a hölgyek, mire 
ő viszont megsértette ezek férjeit és most hat párba j ra kell 
kiállnia. A párbajsegédek azonban egy ravasz jegyzőkönyvvel 
úgy megkötik Báthy kezét, hogy nem torolhatja meg a nején 
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esett sérelmet. Még- magához sem tér t emiatti felháborodásából, 
amikor felkeresi Viczay gróf és neje, Béla leendő apósa és 
anyósa s újabb sérelmet ejtenek Báthynén: azt követelik, hogy 
Béla házasságkötése után mostohaanyja ne követeljen rokoni 
jogokat. Báthy rábízza Bélára, beleegyezik-e ebbe? Meg van 
győződve, hogy a fiú felháborodva fogja visszautasítani a ki-
kötést, de csalódik a társadalomban, amelyben élt s amelynek 
hitét eddig vallotta, de csalódik fiában is, aki mindig kedvence 
volt. Bá thy a szörnyű csapás alatt összerogy. 

Színpadi hatás dolgában ez a harmadik felvonás a legjobb; 
a sok szatírával beállított arisztokrata alakok kitűnő há t te re t 
nyúj tanak Báthy lelki küzdelméhez, amely igazán drámai mó-
don, lépésről-lépésre fejlődik. 

A szépen, melegen megírt negyedik felvonásban Bá thy 
föladja régi énje utolsó romját : beleegyezik, hogy István fele-
ségül vegye Ilonát, csakhogy visszakaphassa ezt a fiát, akinek 
lelki nemességét a másiknak sivár lelketlensége mutat ta meg 
legjobban. 

A eselekvény kissé nehézkesen, szétágazódva indult, de a 
darab közepe táján belejutva medrébe, drámai gyorsasággal 
halad tovább. Az alakok, köztük különösen Báthy oly írói erő-
vel vannak megjelenítve, amilyet ritkán látni magyar drá-
mában. 

Technikai gyöngéi, sőt jellemrajzbeli fogyatkozásai, bizony-
talanságai is vannak a darabnak; indokolása néha mesterséges-
nek látszik, — mindezt azonban elfeledteti az író ereje, szívé-
nek melegsége és a jelenetezésben is nagy haladást tanúsító 
ügyessége. 

Az érdekes dráma azt a tételt igyekszik bizonyítani, hogy 
az ú j viszonyok alakulásánál fogva a főúri világ sem maradhat 
meg többé a maga elzárkózottságában. A tétel érdekes és igaz 
es Szemere György sok meggyőző erővel áll í t ja elénk a drámai 
küzdelmet. Ha a cselekmény fejlesztése nem halad is mindig 
következetesen és a felvonásokat csak gyenge szálak kötik is 
össze, ha a második felvonásban egészen ú j cselekvény indul is 
meg, amelyet az előzővel csak a szereplő személyek közössége 
kapcsol össze — s így a cselekvény egysége megszakad, mégis 
határozott, drámaírói tehetség műve ez a darab, amely határo-
zott emelkedést mutat Szemere György drámaírói pályáján. 
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Külön ki kell emelnünk a mű pompás, mindig finom, 
kifejező, helyenkint erőteljes dialógusát. 

Szemere György következő színműve egy egyfelvonásos 
darab. Címe A siralomházban, mely őszinte sikert aratott a 
Nemzeti Színházban. Érdekes meséjén, a jellemfestés kiválósá-
gán, kitűnő megfigyelésein kívül főleg az teszi igazán elsőran-
gúvá ezt a kis színművet, hogy belelát a lélek legsötétebb 
zugaiba és bámulatos egyszerűséggel t á r j a a néző elé a szerep-
lők vonásait. (Mint dráma, egyike a legjobb magyar drá-
máknak.) 

Karácsonyi Jóska a szegedi börtön siralomházában alszik 
és álmodik. Mihály, a börtönőr figyeli és azt tapasztalja, hogy a 
gyilkosságért elítélt Jóskát nem bánt ja a lelkiismeret. Jámbor 
ember, aki kutyájáról , tehenéről, lováról álmodik, majd pedig 
édesanyját emlegeti. A börtönben megjelenik a lelkész, akinek 
Jóska bevallja bűneit. Megölte Kiszti Mátyást, aki kiforgatta 
mindenéből és elcsábította feleségét is. Ök ketten tették szegényt 
földönfutóvá. Kész nekik megbocsátani. Jogosan ölt és azért 
ölt, mert meg akar halni, nem ér az ő élete Zsuzsi nélkül már 
semmit. A magas mennyekben lakó Istentől vár ja a boldogsá-
gát. A törvényszék előtt is úgy vallott, hogy ő a bűnös, nem 
pedig megrontói. Jóska a lelkész szavaira bevallja, hogy egy 
kehes lovat adott el egészséges gyanánt, de a vevőnek okozott 
kárt megtéríti. Agyonütött egy kutyát, mert a kukoricáját ette, 
ezt is bánja. A gyilkosságot azonban nem tar t ja bűnnek, mert 
Kisztit azért ölte meg, mivel, az vétett ellene. Ezt a tettét nem 
tudja megbánni. A lelkész magára hagy ja a rabot és ekkor be-
lép hozzá Mihály, a börtönőr. Ez a börtönőr jószívű, derék 
ember, aki előtt Jóska ki tár ja lelkét. Egy kis bort kér, majd 
pipát és elborozgat a börtönőrrel. Mihálynak is azt vallja, hogy 
nem pénzéért ölte meg Kisztit, hanem mert feldúlta boldogsá-
gát. A börtönőr is részvéttel van a szerencsétlen iránt, fölismeri 
emberségességét és össze is barátkozik vele. Mikor a gyóntató-
atya visszatér, sírva és ölelkezve ta lá l ja a két embert. „Soha 
még nem lát tam én ilyen igaz embert — — kuvasz a törvény" — 
mondja Mihály. Jóska halálra készen vá r j a a papot, megcsókolja 
a feléje nyúj tot t feszületet és meggyőződéssel imádkozik: „Sze-
relmetes Jézuska, aki megváltottál bennünket bűnös embereket! 
Én Üdvözítőm, osztályosom a szenvedésben: pár to l j Te engem 
az én uram, Istenem előtt." A lelkész meghatottan hallgatja az 
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imát és mondja: „Nem őrült, — nem megátalkodott. Lelke beszél 
belőle, amelybe embernek belátni nem adatott." A lelkészben 
felülkerekedik az ember: „Uram, Nálad a büntetés, Nálad a 
kegyelem. Ha helytelenül cselekszem, büntess meg engem" — 
és a térdenálló Jóska feje fölött áldólag emeli fel kezét és fel-
oldozza. 

Ez a mély lélek festéssel átitatott mese színes dialógusban 
folyik le. Jóska szavaiban mesterien világít r á a szerző a ma-
gyar parasztember gondolkozására, egyszerű, igaz lelkére. 

Első tekintetre nem sok fejlődés látszik a darabban, pedig 
van benne fejlődés, csakhogy visszafelé: azt az utat látni meg, 
amelyen ez a szerencsétlen gyilkos idejutott. A pappal és a bör-
tönőrrel folytatott beszéde k i tá r ja előttünk egész lelkületét. 
Nemcsak az öreg börtönőr lágyul el, hanem a pap is. „Egyszerű, 
komor, hibátlan lelki kép. Szinte hozzákapcsolódik a Munkácsy 
siralomházi képéhez, mintha az elevenednék meg, vagy ez abba 
testesülne" (Vojnovich Géza). Voltak, akik a darab megoldását 
kifogásolták, pedig esztétikai szempontból teljesen állja a kritikát. 
Jóska ár tat lansága tudatában megy az Isten ítélőszéke elé és 
a szerző hangoztat ja is, hogy az emberi igazságszolgáltatás 
gyarlóságáért az Isten ad elégtételt. Ebbe a gondolatba állí t ja 
be a gyóntatót is, aki a halálraítélt meggyőződésétől meghatva 
adja a feloldozást, bár nem volna szabad. A feloldozás remegő 
hangjában azonban van valami hamis zönge. 

A Hevesi Sándor és Máder Raoul vezetése alatt megnyílt 
Népszínház—Vígopera első eredeti magyar újdonsága Szemere 
György Bolond Istók, népies színjáték négy felvonásban című 
darabja volt. 

Ez a színmű sötétárnyalású, hazafias fájdalmú, még humo-
rában is peszimisztikus. Arany Jánosnak ugyanilyen cínm 
töredékes költeménye hatott reá. Arany meséjéből vette át, 
hogy hőse is debreceni diák, aki színésznek csap fel és keser-
vesen csalódik, de ezenkívül semmi sem emlékeztet Arany J . 
művére. 

Szemere György egy romantikus szerelmi történet kereté-
ben a magyar művész siralmas sorsát, a szellem harcosainak 
megaláztatását akar ja elénk tárni. 

A mese maga nem is fontos Szemere Gy. darabjában. Rövi-
den a következőkben foglalhatjuk össze. Bolond Istók mint 
debreceni diák a csizmadiák atyamesterének, Bajor i uramnak 
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házában lakván, olthatatlan szerelmet ébreszt a csizmadia leá-
nyában, a bájos és eszményi lelkű Juliskában. De Bolond Istó-
kot regényes vágy vonja a színészet felé és egy előkelő, f ran-
ciáskodó úrihölgy, Szoboszlay alispán leánya, Viola, csábítja 
szívét. Színésznek megy s miután keservesen csalódik a művé-
szetben és lidércfénynek ismeri fel az úri kisasszony szerelmét, 
visszatér Debrecenbe, ahol örök hűséggel s Szép Ilonka mód-
jára, bánatában hervadozva vár reá Juliskája, s a boldog 
viszontlátás gyönyörében egymásé lesz az i f j ú pár. 

Ez a mese így magában nem nyújtana semmi különöset, 
annál kevésbbé, mert a meseszövés itt-ott homályos és vonta-
tottan halad négy felvonáson keresztül. De ehelyett Szemere 
György sok mást nyújt , ami művét sajátossá és érdekessé, 
némely részében meg éppen kiválóan értékessé teszi. Környezet-
ra jza a mult század harmincas éveinek jellegzetes képe. Meg-
jelenik előttünk a debreceni diákélet vaskalapos professzora, 
féktelen diákhada, derék civise, a vándorszínész minden meg-
aláztatása és süllyedése, a falusi nép „műpártolása", az alispán 
színészeket kitiltó rendelete, a szolgabíró hatalmaskodása, az egész 
ország elmaradottsága, vagy léha külföldieskedése. Rengeteg 
sok genre-kép, ta lán sok is a jellemző alakból, de köztük néhány 
olyan, amely dicsőségére válik Szemerének s annak bizonysága, 
mennyire ismeri az író az ország társadalmát, szellemét, a külön-
böző osztályokban uralkodott s részben ma is uralkodó felfogást.. 
Harag, keserűség, gúny villámai cikkáznak e műben. Ámbár a 
mult idők képeit festi, mégis érezzük, hogy a jelenről és a jelen-
nek szól az író, akinek Bolond Istókja szilaj kitöréseiben, vir-
tusos tetteiben, romantikus fellengzősében, maró gúnyjában s 
önmeghasonlásában nemcsak az író lelkivilágát, de fa jának is 
sok találó vonását tükrözi vissza. 

Kár , hogy Szemerében erősebb a Jókai iskolájabeli le í ró 
és elbeszélő tehetség a drámaírói kifejezőképességnél és erőnél 
s műve nem egy becses részletével inkább a műértőket köti le, 
mint a közönséget. 

Az alakok és a helyzetek gazdagsága mellett ki tűnik 
Szemere György művében a viszonyainkat jellemző szólások, 
ötletek gazdagsága is. De ezekben Szemere nem eléggé világos 
s a hamleti töprengések és vívódások értelmét néha fojtó köd 
takarja . Annál tisztább azonban szerelmi romantikája és kelleme-
sen hat, hogy az író oly eszményi, tiszta, ábrándos és szívhez 



80 TANULMÁNYOK 

szóló ra jzát tudta adni egy bánatában hervadó, ártatlan leányká-
nak. Ez a kép, a negyedik felvonás, kétségtelenül a mű legszebb 
és leghatásosabb része. Ebben inspirálóan hathatott reá a heidel-
bergi diákéletről szóló és nálunk is színre került mű. 

(A Bolond Istók bemutatója nagy hatást keltett.) 
A Bolond Istók után ismét egy négyfelvonásos színjáték-

kal lépett' föl, amelynek címe 6. A darab a Magyar Színházban 
került bemutatóra. Ez a darab sajátos alkotás, nemcsak azért, 
mert a megszokott drámai műfajok egyikéhez sem sorozhatjuk, 
hanem méginkább tárgyánál fogva. Van benne igazság is, erős 
megfigyelés, nagy lázadás, transzcendens sóvárgás és emellett 
fogyatékos, formátlan, önkényes darab. 

Tétele az, hogyha Krisztus U r u n k ma újból eljönne a 
földre igéit hirdetni, ma a társadalmi rend ellen való izgatás 
miatt valami hazug vád alapján ismét halálra ítélnék. Szemere 
György azt vallja, hogy ezt a gondolatot Vágó Gézától vette. 
Ez а gondolat (valóban) igen régi és mindenütt és mindannyi-
szor fölvetődött, valahányszor egy-egy társadalomban az er-
kölcsi alap megingott vagy megfogyatkozott. Költői feldolgo-
zásra is kiválóan alkalmas, csak erős költői tehetség és még 
erősebb esztétikai ítélet kell hozzá. A drámaíró e két tulajdon-
ságából Szemere Györgynek derekas mértékben jutott , de a 
jelen esetben ezeknél mégis nagyobb volt benne a merészség, 
hogy a Megváltó a lakjá t a színpadra vigye, mintsem ezt hihe-
tővé, az esztétikai ízlésnek megfelelővé tudta volna tenni. 

A darab hőse Jézus. Az igazi Jézus, de aki most jött le 
másodszor a földre és váratlanul betoppan egy kis városba. 
Velejében szimbolikus darab, de formában nem az. F i rmában 
a modern életet kapjuk, de beléje ékelve anorganikusan a csoda-
tevő hatalmat, mely mindenkin tud segíteni, csak magán nem. 
Krisztus másodszor jővén le a földre, úgy jár, mint először, a 
szegények tódulnak hozzá, a föld hata lmasai nem bíznak benne 
és másodszor is halálra ítélik. Krisztus meghódította a világot, 
de ismét elvesztette, mert ez a mai Világ nem Krisztus világa. 
Az emberiség ú j r a bűnbe süllyedt fent és lent egyaránt ós ez 
az igazi t émája a drámának. A bűnbevesző emberiséget erős 
kézzel viszi a színpadra. E tekintetben az első felvonás szinte 
külön, befejezett darab és mint ilyen drámai erővel teljes. 
Egy munkáscsalád élete tárul fel előttünk, az elzüllött apa, 
ennek serdülő fia és leánya a veszedelem út ján járva; nagy 



TANULMÁNYOK 81 

leánya, aki testével kereskedik és testvéreit meg apját szégyenli, 
végül himlőben pusztuló gyermeke. Ez a komor kép belemarkol 
lelkünkbe. Ekkor jelenik meg Jézus, aki segítséget hoz mindenki-
nek: a beteg gyermekét és a beteg lelkeket meggyógyítja, egy 
kisfiút, aki a katekizmusával kínlódik, felvilágosít, megvigasz-
tal ja a bűnbánókat, csupa szeretetet, jóságot, áldást sugároz. 
(I. felvonás.) 

Ember-e, Isten-e, a néző sem tudja. H a itt vége volna a 
darabnak, mélységes gondolkodásba merülnénk és ú j remé-
nyekre ébrednénk. íme van segítség az emberiség számára. Mint 
a beteg organizmus, ő is képes ellenméreggel védekezni a kór-
ság ellen. Magából szüli a szó és az érzés isteni erejét, mely 
meggyógyítja a haldoklót. Ekkor Jézus alakját az emberiség' 
maga-gyógyító ereje nagy szimbólumának tekintenők; látnók, 
hogy csak csoda mentheti meg a világot, tehát a csodának el 
kell jönnie. Mert az emberiség nem veszhet el, élni akar és élni 
is fog. Megteremti magának az élet föltételeit. De nem ez a 
szerző gondolata és szándéka, vagy ha az, nem tudott neki ki-
fejező testet adni, mert ezentúl nemcsak a szegény családnak 
a sorsa érdekli, hanem Krisztus alakja. Idáig tehát minden 
hagyján volna. 

A második felvonásban Krisztus az iskolában jelenik meg 
a vallástani vizsgálaton és nekitámad a papnak, a grófnak és 
a szolgabírónak. A szerző talán azt a gondolatot akar ja illuszt-
rálni, hogy mivé lesz a val lás a vallástanban? De ennek már 
nem tudott megragadó drámai kifejezést adni. A falusi iskola, 
a parasztgyermekek, az iskolai hatóságok, a tanító, a prépost, 
az elnök, a nép és ebben a környezetben Jézus krisztusi öltö-
zetében groteszk. A költőt önfegyelmező ereje cserbenhagyta. 
E rész az előbbi felvonással semmiképen sem f ü g g össze. 
A dráma itt nagyot zuhan a mélységbe. A szerző, hogy a cselek-
vényt valamikép tovább vigye, Jézust elfogatja, mert véres 
lázadást szított. 

A harmadik felvonásban Jézust az esküdtszék elé viszik és 
egy titokzatos főember, Amadyl (aki, úgy látszik, az egyház 
hatalmának megszemélyesítője) illetéktelen beavatkozása követ-
keztében halálra ítélik. Ahány mozzanat, annyi bizarr és kép-
telen gondolat. 

A negyedik felvonásban egy megható és esztétikailag is 
szép kép tá ru l elénk, amikor a halálra ítélt Jézus börtönében 
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megtéríti a kételkedőket és szeretettel búcsúzik el híveitől s 
megbocsát ellenségeinek, mielőtt a halálra menne. 

A negyedik felvonásban a dráma egészen elvész és a Jézus-
történet modernizált epikumának adja át helyét.. Jézust minden-
áron el kell ítélni. Mindenki megtér, meghódol előtte, de azért 
a vesztőhelyre viszik. Sem Jézust , sem ezt a világot, sem a szer-
zőt nem ért jük. A keserűség, a gúny, a ha rag erős hangja i t 
halljuk, de d rámá t nem látunk. 

A gondolat, amely az író elméjét megragadta, valóban 
költői, csakhogy mindvégig költői magaslaton kellett volna tar-
tania és minden ízében költői felfogással kidolgoznia. Esztétikai 
szempontból a legnagyobb hiba, hogy a második és a harmadik 
felvonásban a fenséges tárgy a költői magaslatról leszáll szinte 
a kültelki szociáldemokrata gyűlések és tülekedések színvona-
lára. Ez nem volna igazi költészet még akkor sem, ha nem Ö 
volna a darab főhőse; így annál kevésbbé lehet az, mert a leg-
fenségesebb eszmék profanizálása a legéktelenebb diszharmónia. 

Ez az Ő nem művészi alkotás, hanem színpadra alkalma-
zott szociális-etikai tartalmú értekezés, mely itt-ott költői szín-
nel és hangulattal van bevonva. (A színmű bizonyos tekintetben 
egyházellenes darab, de nem romboló szándékú író munkája , 
hanem inkább egy elkeseredett, nemes léleké.) 

Mily felfogással dolgozza fel a modern írók közül Gerhart 
Hauptmann ezt a nehéz,, merész és kényes problémát Der Narr 
in Christo Emanuel Quint című művében. A kérdést, mely alkal-
mas volna az egész emberiség lelkületét felrázni, G. Hauptmann 
nem veti ugyan fel nyiltan, de a sorok közül kiolvasható: mi-
lyen sorsa volna Krisztusnak, lia ma visszajönne közénk a 
Hegyi beszéd eszményi követeléseivel1? Erre a kérdésre nem is 
ad ja meg a költő a feleletet, erre a kérdésre teológusoknak, 
jogászoknak, filozófusoknak együttesen kellene válaszolniok. 

Szemere György utolsó színműve a Viszontlátás című két 
felvonásban, mely a Nemzeti Színházban kerül t bemutatóra. 
Háborús darab, de sok irodalmi értékkel. Feltétlenül kára az 
irodalomnak, hogy Szemere Györgynek ez a háború-előidézte 
tragédiák világából egy embersorsot elénk vető drámája oly 
hamar lekerült a műsorról és feledésbe merült. A darabban az 
elfelejtett, csonkán megtérő ka tona lelkének megbénulása, ami-
kor feleségét más asszonyának lá t ja és lassan ébredő életereje 
hatalmas drámai erővel van elénk vetítve. 
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Szemere György darabja képeket áll í t elénk egy elfelejtett, 
halottnak hi t t hős életéből. A háborúba indult legénynek holt 
híre érkezik; édesanyja a gazdátlanul maradt birtokra egy má-
sik legényt fogad fel, aki aztán feleségül veszi a háborúba ment 
legény kiválasztottját. Mikor később, évek multával a holtnak 
hitt Darú Is tván hazakerül Szibériából, csonka karral és csonka 
lélekkel, lát ja, hogy örökségébe más ült, Agnes, az ő ideálja 
másé lett és még édesanyja szívébe is más fiú költözött be. 
Szörnyű az a pusztaság, amely reá vár, kétségbeejtő az a fájda-
lom, amely szívét tépi. Azzal a gondolattal jött haz»a, hogy 
szeretettel vár ják; vá r j a anyja, Agnes és a föld. 

Kiábrándulása rettenetes. Az anyja ú j f iút fogadott, Ágnes 
ú j ideált választott, kutyája , tehene, földje ú j gazdát kapott. 
Az első pillanatban még ölni akar, de a szíve lassan megnyug-
szik. Mindenki elfelejtette, csak egy leány nem — Eszter —, akit 
pedig ő felejtett el. Csüggesztő szegénységében, lelkének csikorgó 
hidegségében ez a nő áll melléje és simogatja le lelkének rán-
cait. Ez a meleg asszonyi kéz megnyit ja a lelkét is: lassan be-
látja, hogy az édesanyja valóban nem vihette egyedül a gazdál-
kodást, a földnek is kellett, aki fölszántsa, anyjával és az ú j 
gazdával meg is békél, de Ágnes? Itt is talál azonban megoldást. 
Ágnesnek már két gyermeke van. I t t olvad fel szívéről végleg 
Szibéria jege és mindenkinek megbocsát. Űj életet kezd, mel-
lette áll Eszter, a hűséges, aki sohasem felejtette el és ketten 
vágnak neki az ú j életnek. 

A dráma meséje nagyjában hasonlít Tennyson Enoch Ar-
«Zewjének meséjéhez, amelyet a világháború gyakran megismé-
telt. Az ottani egyszerű mozzanat, hogy a holtnak h i t t f é r j más 
kar ján talál ja feleségét, alig több a népszínművek hűtlen mát-
kájánál, aki a katonaság ideje a lat t máshoz megy. Szemere 
sokkal mélyebbre nyúl. Nála az anya állít új embert az el-
veszettnek hitt helyébe és ezzel a konfliktus sokkal mélyebbre 
száll: anya és fiú közé. Ezt a részt a szerző azonban csak elgon-
dolt;!, kivitele elmaradt. Szemere ezt a problémát elejtette és 
beérte az egyszerűbb megoldással. Érdeme azonban, hogy a lelki 
válságokat nagyon ügyesen tudja kiigazítani. 

Egyet kifogásolhatunk a dráma szerkezetében. Kár volt 
kettévágni és drámai összeütközést és két felvonást csinálni 
abból, ami tulajdonképen egy felvonásba való. Sorstragédiának 
vagy méginkább végzettragédiának is vehetjük igazában való 
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küzdelem és igazi megoldás nélkül. Az egész történetben tu la j -
donképen senki sem hibás és a sok baj, ború csupa ártatlant su j t . 

Szemere György kitűnően ismeri a falut. Ahogy ezek az 
emberek beszélnek, egy-egy szó, egy-egy pipáragyujtás, egy-
egy mozdulat csupa plasztika. Az öreg temetőőr alakja, ahogy 
ül szobájában a tűz mellett és minden öt percben egyet szól, 
olyan, mint egy eleven szobor. A darabból még egy alak emel-
kedik ki: az iszákos kántor, ak i t az élet félrelökött; a temető 
árkában hál. Egyszer bevetődik a gazdaházba, a vetett ágy lát-
tán erőfe csábítás szállja meg, belefekszik a világgá induló béna 
harcos helyett s a r ra kéri Is tent , hogy ne rögtön haljon ott 
meg, hadd érezze a gyönyörűséget. Ez az alak az orosz novella-
alakokkal rokon, kár, hogy egészen kívül áll a darab cselek-
vényén. 

A darab nyelve színtiszta magyar nyelv, a Gárdonyiéval 
rokon. 

Szemere György drámairodalmi munkássága 1903-tól 1922-ig 
tar tot t , mely idő alatt hat színművel szerepelt a fővárosi szín-
házak műsorán. Első darabjával, az Egyéniséggel nagy remé-
nyeket keltett, amelyeket részben már második, de teljesen har-
madik darabjában, a Siralomházban beváltott. Ez Szemere leg-
sikerültebb drámai alkotása. Sok írói jelesség nyilvánul többi 
darabjában is és sok irodalmi ér ték utolsó művében. Kár, hogy 
olyan hamar há ta t fordított a színpadnak. Szemere György ős-
erejű, magyar tehetségétől és eredetiségétől várhat tuk volna a 
magyar parasztdráma megteremtését. 

Madách és Luther. 
I r t a : KARDE VAN KÁROLY. 

Fenti címen Szelényi Ödön a Protestáns Szemle 1906. év-
folyamában foglalkozott Az ember tragédiájának falanszter-
színében megjelenő Luther a lakjával és a következő eredményre 
ju to t t : „Luther a vallásos lelkesedés, az őszinte hitbuzgóság baj-
noka volt, ki lángoló hévvel és izzó szenvedéllyel küzdött a 
lelkiismereti szabadságért és igen ügyes fogás Madáchtól, hogy 
őt e világban a tűzkazánhoz ál l í t ja , mert az eszme valóban 
olyan, mint a tűz, mely lángralobbant, világít, de gyú j t is; ilyen 
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volt Luther eszméje is, mely xíj szellemi világosságot hozott az 
embernek, de mint minden más eszme, túlzók kezébe került 
(Münzer, a parasztok felkelése stb.), akik azt félremagyarázván 
és vele visszaélvén, minden állami és társadalmi rend felforga-
tására törekedtek, de abban rajtavesztettek, mintha csak tűzzel 
játszanának, melyet nem tudnak megfékezni s így martalékává 
lesznek, míg Luther az általa felidézett mozgalomnak mindvégig 
tira maradt, mint itt a tűznek." 

Nem kétséges, hogy Madáchnak Lutherről vallott ez a fel-
fogása tetszik ki Az ember tragédiájából és ebben igen mélyen 
já r a szerző értelmezése, de váj jon igazat adhatunk-e neki 
abban, hogy „Luther mostani foglalkozása tehát eredeti hiva-
tásának bámulatosan sikerült travesztálása"? Nem keresünk 
egyező értelmet a „travesztia" és a „travesztálás" között, Sze-
lényi egyszerűen átöltöztetést értett és láthatólag szimbolikusan 
fogta fel Luther falanszterbeli szereplését, míg a travesztia kis-
szerű szerepekben komikussá teszi nagy események hőseit. De 
váj jon tisztán szimbolizálja-e a kazánfűtő Luther a reformátor 
Luthert? Nincs-e itt torzítás is? S ha van, mi az értelme a tor-
zításnak? 

Az újul t alakban megjelenő négy történelmi f é r f iú falansz-
teri szerepeltetésének módja lényeges különbségeket mutat. 
Michelangelo megmaradt művésznek: a művészetellenes falansz-
terben a széklábakra díszt akar vésni és azért kerül összeütkö-
zésbe föllebbvalóival. Plátó, az ideális államtan írója most is 
álomképeibe merül, mikor marhacsorda őrizését bízzák rá: az ő 
természetét sem tudta a falanszter elnyomni. A hős Cassius már 
rosszabbul jár. Verekedésen érik és valószínűleg igaza van a 
bíráskodó aggastyánnak, hogy ok nélkül kötött bele ellenfelébe, 
hiszen maga Cassius mondja: „Vagy gyöngébb volt-e tán ellen-
felem, miért nem védé magát?" A hősből izgága verekedő lett. 
Ha Madách Luthert történeti szerepében, szimbólum nélkül 
akarta volna falanszteri kisszerűségében bemutatni, akkor a 
kazánfűtőben is valami reformátort rajzolt volna meg. Szim-
bolikus ábrázolásban pedig Luther valami emberbaráti célból 
fűtötte volna a kazánt a megengedettnél magasabb hőfokra. 
Ehelyett Luther így indokolja engedctlenségét: 

S ki ál lna ellent a csábnak, midőn 
Szikrázva, bőgve a vadul t elem, 
A láng ezer nyelvével vesz körül, 
Elérni kíván, hogy megsemmisítsen: 
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S ott ál lni bátran, szí tani tovább, 
Jól tudva , hogy ha ta lmunkban vagyon. 
Nem ismered te a tűznek varázsát, 
Ki csak fazék alatt ismered azt. 

AZ AGGASTYÁN: 
Hiú beszéd, ezért ma nem ebédelsz. 

LUTHER (visszalépve): 
I)e ho lnap ú j ra szítom a tüzet. 

A kazán és a tűz szimbolumok. A kazán a társadalom, a 
tűz az ideális törekvés. Midőn a kazánfűtő a tüzet szítja, az 
ideális törekvések tüzét szítja. Eddig- a szimbolikus beállítás-
ban nem volna torzítás. A falanszter Luthere azonban nem 
valami ideális célból fű t i túl a kazánt, hanem szenvedélyből és 
mint valami piromániákus, egyszerűen gyönyörködik a tűz 
varázsában és a maga hatalmában, hogy a vadult elemet féken 
tudja tar tani akkor is, mikor más már veszélyben látja a 
falansztert . Lehet-e er re azt mondani, hogy itt Luther eredeti 
hivatásának bámulatosan sikerült travesztálását lá t juk f 

Madách Luther-jelenete után csak annyit ad a bámuló Ádám 
szájába: „Mit látok? ezt a férfit ismerem. Ez volt Luther." Ez-
zel szemben Cassius jeleneténél sa jná l ja , hogy a rossz rend, a 
teória annyira téved, hogy egy ily nemes kebel csak gátjául 
van; Plátót részvéttel szemléli, hogy ily szerepre van kárhoz-
tatva abban a rendben, mely után epedett; Michelangelo életét 
pokolnak tart ja, mert művészi alkotásában megakadályozzák. És 
mégis az egész színnek és ennek a jelenetnek tendenciájából lát-
szik, hogy Luthert is azért szerepelteti, mert nagynak, nemes-
nek tar to t ta az ő törekvéseit is, különben miért szerepeltette 
volna? Madách azt aka r t a megmutatni, hogy a természetellenes, 
hibás elmélet szerint alakult állam mily szánalmas szerepre 
kárhoztat ja a nagy egyéniségeket. Minden elnyomás ellenére 
mint tör ki belőlük az istenadta tehetség: a művésziélek a szék-
lábkészítő Michelangeloból, a filozófiai elmélkedés Piátóból, — 
másrészt mikép ferdül el a hősiesség a verekedő Cassiusban, 
mikép torzul el az ideális törekvés a kazánfűtő Lutherben. 
Lutherről nem mondat dicséretet Ádámmal, talán mert művé-
ben kerüli a felekezeti színezetet s m á r így is áldozott a refor-
mátor emlékének, kinek szobra ott állott sztregovai kúriájában. 
Hogy a hősiesség, tudomány és művészet képviselői közé 
Luthert is felvette és nyilván szimbolikusan eredeti hivatására 
céloz, az végeredményben Madáchnak Lutherről vallott azt a 
felfogását bizonyítja, melyet Szelényi kifej t . Lutherre is vonat-
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kőzik az, mit Ádám még sok más meg nem nevezett ismerős 
arc lát tára mond: 

Oh! mennyi ismerős mindenfelé, 
És mennyi szellem, mennyi őserő. 
Ez vélem harcolt, — az márt í rhalá l t halt, 
Ez szűknek érzé a világtekét, 
S mi egyformára, mily törpére szűrte 
Az állam. 

Közelfekvő a feltevés, hogy Madách a kazánfűtés szimbó-
lumát a Kelet Népéből (1841) kölcsönözte, melyben Széchenyi 
Kossuth ellen érvelve, hatszor él vele. Például: „ . . . n e m sül-e 
akkor tökéletesen ki, hogy én felébresztgetém a mélyen alvókat 
s a honi erőmű jéghideg katlana alá tüzet hordottam s a Pesti 
Hir lap szerkesztője a már tökéletesen felébredteket lázba, a 
már úgy is elég meleg katlant szétpattanásra h a j t j a . . . " ' 

A falanszter torz világát Lucifer már a paradicsomon 
kívüli színben megjövendöli: 

A család, s tulajdon 
Lesz a világnak kettes mozgatója, 
Melytől minden kéj s kín születni l'og. 
És e két eszme nő majd szüntelen, 
Amíg belőle hon lesz és ipar . 
Szülője minden nagynak és nemesnek, 
És felfalója önnön gyermekének. 

A család és a magántulajdon teremti meg a hazát és ipart 
(általában gazdasági tevékenységet), ezekből nagy és nemes esz-
mék és intézmények fognak születni, de mivel az ember minden 
eszméjével visszaél, maga a hon és ipar fogják mindazt leron-
tani, ami bennük nemes volt, a hazafiságot, a tehetségek sza-
bad kifejlődését és maguk is helyet adnak a falanszter-rendszer-
nek, mely se hazát, se magántulajdont, se szellemi, erkölcsi ön-
állóságot nem ismer. Ezt a torzulást a testi eltorzulás fogja az 
eszkimó-színben betetőzni. A torz különben lépésről-lépésre 
halad a történelmi jelenetekben, melyekben Lucifer az isteni 
gondviselésbe vetett hi t nélküli ember történeti lá tását mutat ja 
be Ádámnak és Évának, hogy határozhassanak: Istennel vagy 
Luciferrel, hittel vagy pusztán tudással kívánják-e harcukat 
megharcolni. A keresztény színben a görög szín tünde, játszi 
nimfái rút boszorkányokká válnak, a halál szelíd nemtője csont-
vázzá torzul s Ádám borzadva mondja: 

1 Akad. kiad. 19U5, 243. 1., v. ö. 47., 61., 78., 232. és 234. 1., a Politikai Pro-
gramm töredékekben is (1847), 74. 1. 
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Mily alakok! 
Ti változátok-é el vagy magam Î 
Ismertelek, midőn mosolygtatok. 

Lucifer azonban gyönyörködik a torzban s a londoni szín-
ben így ad ennek kifejezést: 

Ládd, én lia vagy apja, hogyha tetszik, 
— Mert szellemek közt ez nem nagy különbség — 
Az ú j i r ánynak , a romantikának, 
Én éppen e torzban gyönyörködöm. 

Gyönyörködik abban, ha az embert a majomhoz hasonlít-
ják, h a a szerzetesruha „ficamlott érzést" takar, ha a kéjhölgy 
szemérmesen szól, h a a hitványát és kicsinyt tömjénezik, ha a 
kiélt ember átkozza a szerelmet. A torz uralkodóeleme a lon-
doni színnek és a torz torzul tovább a társadalmi fejlődés utolsó 
állomásán, a falanszterben. Ennek az eltorzulásnak egyik kép-
viselője a kazánfűtő Luther, kinek eltorzulásában is ráismerni 
eredeti ideális a lakjára , nemes törekvéseire, ahogy azokat Sze-
lényi Ödön rekonstruálta idézett értekezésében. 

Shakespeare a magyar irodalmi köztudatban. 
Irta: ELEK OSZKÁR. 

Shakespeare hatalmas erővel nyűgözte le a lelkeket. De szé-
lesebb sodrású Shakespeare-kultusz, mint nálunk, más irodal-
makban nem támadt. A Nemzeti Színház igazgatója, a Shake-
speare körül bokros érdemekkel jeleskedő Hevesi Sándor, Lon-
donból visszajövet, beszámol arról, milyen felrázó hatása volt 
Sir J . Gollanezre, az angol Shakespeare-Társaság elnökére annak 
a képnek, melyet Shakespeare magyar pályafutásáról festett az 
angol társaság ülésén. Sir Gollanez készségét nyilvánította olyan 
munka kiadására a Shakespeare-Association kiadványai között, 
mely ezt a fontos kérdést behatóbban tárgyalná (Pesti Napló, 
1929 október 22, 13. old.). Hevesi Sándor ünnepi meggyőződéssel 
hirdeti, hogy a magyar Shakespeare ugyanolyan európai való-
ság, mint Szent I s tván kereszténysége, Mátyás renaissance-a 
gróf Széchenyi István megtalált nemzete. Hirdeti, hogy Shake-
speare legerősebb kapcsunk Európával, hogy Shakespeare, kivált 
Arany János révén, nemzeti klasszikussá vált s hogy Shake-
speare-rel Angliában „kiszámíthatatlan" sikereket értünk el 
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(Hevesi Sándor: Shakespeare Magyarország londoni nagykövete,. 
Nyugat, 1929, 590—592. 1.). 

Shakespeare magyarországi sorsával s a magyar iroda-
lomra tett hatásával Bayer József könyvei, Alexander Bernát, 
Riedl Frigyes, Császár Elemér tanulmányai, a Kisfaludy-Társa-
ság Magyar Shakespeare-Tárá-nak tizenegy kötetében megjelent 
dolgozatok és Fest Sándor akadémiai munkája foglalkozott.1 

E sorok írójának a Magyar Shakespeare-Tár-ban (1919) az 
anyagbőség miatt hosszabbra tervezett tanulmányából csak az. 
első fejezet jelent meg (Shakespeare a magyar irodalmi köz-
tudatban, 80—124. lk.). A lesújtó állapotok miatt a Kisfaludy-
Társaságnak nem volt módjában folytatnia a Magyar Shake-
speare-Tár kiadását, így teljesen én sem értékesíthettem Shake-
speare magyarországi sorsára vonatkozó kutatásaimat. A közölt 
fejezetben annak a tisztázására törekedtem: milyen szerepet ját-
szik Shakespeare nálunk az esztétikai eszménykeresésben s bírá-
lati normafürkészés történetében 1850-ig. Kiderült, hogy Kis-
faludy Sándor, Döbrentei Gábor, Kölcsey Ferenc, Buczy Emil, 
Berzsenyi Dániel, Bajza József, gróf Széchenyi István, Toldy 
Ferenc, Garay János, Szontagh Gusztáv, Lukács Móric, Bolyai 
Farkas, Horváth István, báró Eötvös József, Va jda Péter, Tóth 
Lőrinc, Vörösmarty Mihály, Petrichevich Horváth Lázár. Eg-
ressy Gábor, Gondol Dániel, Pulszky Ferenc, Vahot Imre, 
Henszlmann Imre, Sárosy Gyula, Erdélyi János, Zerffi Gusz-
táv, id. Ábrányi Emil, Arany János, Petőfi Sándor, Bozzai Pál 
tisztelettel, szeretettel, imádattal vagy rajongással szólnak Shake-
speare-ről; a drámai költés vezérszellemének tekintik. Ezt hir-
detik a Mindenes Gyűjtemény, Élet és Literatúra, Hasznos Mu-
latságok, a Tudományos Gyűjtemény, Hébe, Kisfaludy-Társa-
ság Évlapjai, Athenaeum, Társalkodó, Kritikai Lapok, Hon-
művész, Tudománytár, Rajzolatok, Szemlélő, Figyelmező, Hon-
derű, Hasznos Mulatságok, Magyar Thalia, Regélő, Életképek, 
Divatcsarnok. Irodalmi Ör, Magyar Szépirodalmi Szemle, Érte-

1 Bayer József: A nemzeti, játékszín története, 2 k., 1887. — Bayer József: 
A magyar drámairodalom története a legrégibb nyomokon 1867-ig. — Bayer 
József: Shakespeare drámái hazánkbati, 2 k., 1909. — Alexander Bernát: Shake-
speare és Katona József, a Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 1912. — A Magyar 
Shakespeare-Tár kötetei, 1908—1919. — Riedl Frigyes: Shakespeare és a magyar 
irodalom, 1916 (Magyar Könyvtár). — Császár Elemér: Shakespeare és a magyar 
költészet, 1917 (Budapesti Szemle és Olcsó Könyvtár). — Fest Sándor: Angol 
irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig, 1917, Akad. 
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•ejtő, Pesti Divatlap, Hölgyfutár, Pesti Röpívek többé-kevésbbé 
neves írói is. 

Az 1794-től 1850-ig terjedő időre vonatkozóan újabb ada-
tokra találtam. Shakespeare magyarországi kultuszának jelen-
sége — már a népek művelődési versenyében való derekas és 
büszke helytállás szempontjából is — ajánlatossá teszi, hogy 
napvilágot lássanak. 

Bölöni Farkas Sándor 1815 novemberében Kolozsvárról ezt 
í r ja Kazinczynak: „Shakespearenak (így!) minden munkájit 
(így!) most hozattam meg. Most néki élek egészen, éjjeleim neki 
vannak szentelve." (Kazinczy Ferenc Levelezése, XVII . k., '264. 1., 
1815 november.) 

I lyen szellemre vallanak gróf Széchenyi István írásai is. 
Apjának 1815 október 15-én azt ír ja, hogy Shakespeare-ben való-
ságos Hausmannskost-ot talál. (Gróf Széchenyi István Levelei 
szüleihez, 166—167. lk.). Néhány nappal később írott levelében 
arról számol be, hogy egész napokat tölt otthon, hogy Shake-
speare-t tanulmányozza (u. itt, 171. 1.). 

Jellemző, hogy a lelki vívódásokra hajlamos Széchenyi, sze-
relmi tusakodásaiban valósággal rátalál Hamlet-ve. Napló-jában 
1815 október 26-án idézi híres monológjából (III. f., 1. j. Gróf 
Széchenyi István Naplói. Szerk. és bev. ellátta dr. Viezota Gyula, 
1. k„ 144. 1. L. itt Yiszota Gy. értékes jegyzetét Sz. leveleire vo-
natkozóan is.). November 4-én újból Hamlet-hez fordul (III. f., 
2. j., u. itt I. к., 155. 1.), ráeszmél Macbeth-re is (III. f., 4, j., u. itt 
I. к., 159. 1.). De Napló-jában leghatásosabbak az 1818 májusában 
írott sorok: érzi, nem szerencsés órában született; azon töpreng, 
hogy Isten korán magához veszi azokat, kiket szeret; Hamlet-
ből idéz, hogy különben ki tűrné a „megvetett szerelem kínjá"-t. 
Majd így kiált fel: „Mein lieber Romeo, mein theuerer Shake-
speare. Ach könnte ich Euere Schatten wecken oder friedlich zu 
euch mich gesellen . . . wo bin ich!" (U. itt, I. к., 192. 1.) Meny-
nyire jellemző, ebben a vonatkozásban az, amit 1818 augusztus 
2-án í r : „So wie Juliette liebte, könnte man zweimal nimmermehr 
lieben." (U. itt, I. k„ 223. 1.) Ügy hiszi, ha ilyen mélyen érez az 
ember, éppen elég ok arra, hogy az idegeket megtépázza. Nem 
csoda, hogy máskor (1819 április 7-én) azt í r ja , hogy Homeros 
és Shakespeare a költők ritka példái; Schiller és mások csak 
szerencsés utánzóik (u. itt, I. k„ 587. 1.). Arról értesül 1821 már-
cius 3-án, hogy Selma Meade-et Clam gróf vette feleségül. Meg-
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rendül a hírtől; úgy érzi, hogy szíven sebezték. E lelki rázkó-
dásban megint Shakespeare-re hivatkozik (u. itt, II. k.. 133. 1.). 
Jellemzőek az 1822 február 19-én írt sorok: „Meine Brust klopft 
mir voll Uninuth, dass mich die Natur nicht riesenhaft schuf. 
Shakespeare!" (U. itt, II. k„ 247. 1.) Széchenyi rapszodikus modo-
rára mennyire jellemző sorok! Kicsinynek érzi magát, de nagyra 
tör. Mikor a nagyság eszményét kell megneveznie, csupán a 
nevét említi Shakespeare-nek. Nem árad el, mint a kor Shake-
speare-rajongói, mégis milyen mély érzelmi tartalmat nyer nála 
Shakespeare neve. Ezt nálunk senkisem érzelmesítette el any-
nyira, mint Széchenyi; hogy úgy mondjuk, Shakespeare-t lelki 
Mentorává avatta. 

Nem kevésbbé tanulságos a Muzárion (1833) írójának ra-
jongó nyilatkozata „Prometheus—Shakespeare"-ről, mint akinek 
mesteri alkotásai „a drámai költésnek legmagasabb fokán áll-
nak. Ügy látja, hogy ez a nagy szellem „rend kivűl való ereje 
mellett" nem volt szűkében a teóriái tudományoknak sem (417— 
418. lk.). 

A Honművész az Inneplés-rovatban szól az 1769 szeptember 
6-i stratfordi Shakespeare-iinnep alkalmából a költő Stratfordba 
való visszavonulásáról, társaságáról, barátairól, kikre Shake-
speare „társalkodása, vidor szeszélye és jeles szíve megbecsül-
hetetlenné lőn". I r haláláról, sírjáról, a westminsteri emlékmű-
ről is, részletesen magáról az 1769-i ünneplésről (1834, I. k„ 66—68., 
75—76., 82—84. 1. L. még M. Sh.-Tár, X. k„ 296. 1.). 

A Figyelmező elbűvölve szól Shakespeare „óriási szelleiné"-
ről (1837, II. k„ 26. 1.). 

Vannak olyan írók is, kik Shakespeare-t más nagyokkal 
együtt emlegetik. Helmeczy Mihály a Kazinczy munkáinak 
nyomtatásáról írott jelentésében (Hazai 's Külföldi Tudósítások. 
1814, I. k., 25. szám) arról szól, hogy Kazinczy milyen remekeket 
ültetett át magyarra, így Ossziánt is. „Ez és Shakespeare, kinek 
teremtő phantasiája egy Óczeán 's prózával elegy drámai jám-
buszának pathosza egy csapongó lángözön." A rajongás fel-
magasztalt s dagályba csapó nyelve ez. 

Érdekes, hogy nem egyszer olyan helyen bukkanunk Shake-
speare-nyomra, hol alig sejtenők, így F á y András Bélteky-
ház-íib:m (1832). A haladó szellemű Bélteky Gyula arra utal. 
hogy a műveltséggel együtt a művészi ízlés is kifejlődik. Erre 
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Káray ezt jegyzi meg: „Minden míveltség mellett is, örökké 
gyéren fogott volna kiválni az emberiségből azon néhány láng-
elme, kik időszakokat alkottak a szép körül. Hőmérők, Vinkel-
mannok (így!), Shakespeareok és Goethék minden esetre gyé-
rek fogtak volna lenni a' szépnek világában." (összes Munkái 
1847-i kiadásának III . k.-ében, 276. 1.). Shakespeare-nek, ha nem 
is egyedülvalóságát, de korszakalkotó jelentőségét hódolattal 
ismeri el, de merev, korához képest is nehézkes nyelven. 

Báró Jósika Miklós is a Vázolatok-ban (1835) Shakespeare-t 
a nagy költők között említi (57. 1.), Petrichevich Horváth Lázár 
pedig regényében, Az elbujdosott-ban (1836), Shakespeare és 
Milton „magos hagyományai"-ról szól (I. k., 71. 1.). Tornay (Szon-
tagh Gusztáv) Jósika Könnyelműek című regényét tárgyalva, 
arra utal, hogy a művészet csak ott teremhet, ahol mindkét al-
kotó mozzanata: a valódiság és az eszményítés teljes, mint azt 
Homérosznál és Shakespeare-nél találjuk (Figyelmező, 1837, I.. 
163. 1.). Pulszky Ferenc azok között említi az Élet és művészet-
ben, kiknél érzés, kedély, egyszerűség és mélység uralkodik 
(Athenaeum, 1841, II. к., 531. 1.). 

Részletezőbb méltatásokkal is találkozunk. Tóth Lőrinc dol-
gozatai nagy Shakespeare-tiszteletről tanúskodnak. Élénk figyel-
met érdemelnek Tátrai levele-i is. Tátrai ú t já ra magával vitte 
Shakespeare néhány remekművét: Romeo és Jiíliá-1, ,,a' szere-
lem ezen diadalmi 's halotti éneké"-t, Lear király-t, az emberi 
élet borzalmainak „óriási tömegé"-t, Othello-t, a szenvedélyfestés 
„remek példány"-át, a „talán legkerekebb" szerkezetű Macbeth-et, 
a „sajátos, philosopháló" Hamlet-et, a „tiszta, nagy, antik Julius 
Caesar-1 s a „kimondhatatlanúl édes, bájos" Nyáréji álmot 
(Athenaeum, 1840, II. к., 235. 1.). Milyen öröme van előre is, hogy 
méltó keretben, a Tátra fenséges világában olvashatja Shake-
speare alkotásait! Friss közvetetlenségű s rajongó tiszteletről 
tanúskodó sorai méltán sorakoznak egyéb Shakespeare-méltató 
írásaihoz. 

Fekete Somának az Edinburgh Review nyomán járó dolgo-
zata (Űjabb felvilágosítások Shakespeare' életéről 's költeményé-
ről.) is figyelmet érdemel. Utal a Shakespeare életére vonatkozó 
mondákra, szól életéről, drámáiról. Ügy látja, hogy Shakespeare 
„félistenként" megy a világon keresztül. Lelkesen fejtegeti egy-
egy remekét. Kiemeli, hogy Shakespeare csodálatos szellemi ereje 
,.azt is megrendíti, ki megérteni törekszik" s hogy rendező kész-
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sége „a legnagyobb ész"-re vall (Athenaeum, 1841, 897—903., 
913—919. Ik.). 

Nem meglepő, hogy az eszményül ünnepelt, csodául hirde-
tett költő örökértékű normákat szolgáltató teremtő szellem is. 
Ezúttal csupán Hetényi Jánosra hivatkozunk. Hetényi Az egyez-
ményes rendszerről írott fejtegetésében arra utal, válasszuk ve-
zetőinkül azokat, kik nemcsak széptollúak, hanem széplelkűek is 
voltak, kiknek „genialis" írásaiból kiragyog a „nagy nemtő". 
Megemlíti köztük Shakespeare-t, „a nagy oktató"-t is (Athe-
naeum, 1841, I. к., 325. 1.). Hangzatos s kimesterkedetten cifrál-
kodó stílusban utal Shakespeare mintaszerűségére. 

Kiderül, hogy Shakespeare neve kivált két mozzanatban él 
a magyar irodalmi köztudatban: mint eszmény és norma. Ez a 
felfogás a kor romantikus ihletésére vall. A klasszicizmus ki-
mért, zárt s a belső megindultságban való tompítottságával szem-
közt a romantikusok az érzelmek erős vagy szenvedélyben ki-
lobbanó erejét kedvelik s a képzelet teremtő erejét csodálják. 
Shakespeare ezekben a mozzanatokban a reveláció lélekrázón 
döbbenetes erejével r agad ja meg őket, így a német Tiecket, a 
magyar Katonát és Vörösmartyt, a f rancia Hugo-t s az olasz 
Manzoni-t. Az izzó magyar Shakespeare- kultusznak is ez a be-
látás az éltetője. íróink is azért méltatják, magasztalják a leg-
nagyobbul s hódolnak előtte ünnepi áhítattal, mert párjar i tkí tó 
jellem- és szenvedély festőül támad eléjük. 


