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kat. Éppen ezért Szabó László irre-
denta verseit az ú. n. helyzet-dalok-
hoz lehet hasonlítani hatás tekinte-
tében. Meglátszik rajtuk, hogy író-
juk helyzete egyénileg sohasem vál-
tozik, csupán beleéli magát bizonyos 
változásokba, amelyek az irredenta 
érzést szülik. Ezért nincs meg ben-
nük az élménynek magával ragadó 
ereje, mint pl. Végvári verseiben. 
Ez a magyarázata annak, hogy leg-
több verse elmélkedő politikai köl-
teménnyé válik. Innen van az is, 
hogy sokhelyt a kifejezés prózai-
sága lerontja a kívánatos és már-
már elért költői hatást. 

Mindenesetre tiszteletreméltó tö-
rekvés az irredentizmus ápolása a 
költészet útján, de viszont érthető, 
hogy költői szempontból e tekintet-
ben kedvezőbb helyzetben van az, 
aki messze Amerikában élve köz-
vetlenül mit sem élt át az igazi 
irredentizmust szító sok megalázta-
tásból és keserűségből. 

* 

Irredenták. Drámai költemény két 
felvonásban. Írta: Szabó László, 
Amerika. (Budapest, 1923. Budapesti 
Hirlap kiad. 148 l.) Szabó László-
nak e másik munkája előadásra 
szánt irredenta költemény, amely-
nek tárgya egy álmodó magyar lé-
lek által elképzelt színpadias ese-
mény az elrabolt Felvidéken. 
Dvorszky tót képviselő, akinek nagy 
érdeme van a cseh „hódítás" sikeré-
ben, izgatottan készül a kormányzói 
méltóságba való ünnepélyes beikta-
tására. Azonban a „felszabadított" 
nép nem osztozik örömében s az elé-
gedetlenek nagy tömege visszakí-
vánja a magyar uralmat. A mozga-
lom vezetője Dvorszky fia, Gyula, a 
tót néphadsereg vezére. Hűséges 
bajtársa húgának titkos imádója: 
Kispataky Levente. Mindnyájan ké-
szülődnek az ünnepélyes alkalomra, 
amikor a Dvorszkyéknál rendezett 
mulatság keretében megtörténik 
apa és fiú személyében a két ellen-
tétes világnézet összecsapása. Dvor-
szky leányának, Hanának kezét a 
kigúnyolt oláh, szerb kérőkkel szem-
ben Levente nyeri el, aki a kor-
mányzó-avatás ünnepélyes órájában 
megjelenik fegyvereseivel. Nyilván-
való immár a jól előkészített fegy-
veres fölkelés sikere, amellyel 
szemben tehetetlen dühvel toporzé-

kol az öreg Dvorszky. Elvakult dü-
hében le akarja lőni fiát, azonban a 
dulakodás közben elsült fegyver őt 
magát találja. Halálával megszűn-
nek az ellentétek s a családi gyászt 
örömre váltja a fölszabadult nép 
örömujjongása. 

Valószerűség nem sok van e köl-
teményben, de szívünk vágyának, 
magyar érzésünk nemes álmának 
mégis megfelel. Soraiból sokhelyt a 
magyarság büszke apotheózisa szár-
nyal és ezt — mi tagadás benne — 
jól esik hallanunk még akkor is, ha 
nincs kapcsolatban a realitással. 
Jól gördülő jambusai, ha a sok el-
méleti vitatkozás és elmélkedés 
miatt előadásra talán kevésbbé al-
kalmasak is: az elolvasásra minden-
esetre érdemesek. 

Gulyás Sándor. 

Mikszáth, a vesztett illuziók ko-
rának írója. Zsigmond Ferenc a 
mult évtizedben munkába állt iro-
dalomtörténetíró gárdának egyik 
tehetséges tagja. A folyóiratokban, 
legtöbbnyire az Irodalomtörténet-
ben, közölt tanulmányai főképen 
elbeszélő irodalmunk kiváló alak-
jaival: Jósikával, Vas Gerebennel, 
Baksayval, Gárdonyival foglalkoz-
nak. De különösen Jókairól szóló 
dolgozatai keltettek megérdemelt 
figyelmet. Nem erőlteti elvont és 
megmerevedett sablonokba tárgyait, 
hanem az irodalomtörténetírói bü-
rokrácia előtt szokatlan találékony-
sággal és bátorsággal veti fel pro-
blémáit és alkotja meg szempont-
jait. Leginkább azoknak a szálak-
nak a felkutatása érdekli, amelyek 
az írói egyéniséget a korabeli élet-
hez fűzik és azt számos részletében 
meghatározzák. 

Hogyan függ a korától Mikszáth: 
ezt fejtegeti „Mikszáth írói egyéni-
sége mint kortörténelmi dokumen-
tum" című füzetében, mely a deb-
receni Tisza István Tudományos 
Társaság I. osztályának kiadványa-
ként jelent meg. 

Vázoljuk fel azokat a jellegzetes 
vonásokat, amelyekből Zsigmond be-
állításában Mikszáth írói silhouette-
je kirajzolódik. 

Mikszáth egyéniségének fejlődésé-
ben, világnézetének kialakulásában 
mint jelképben tükröződnek a sza-
badságharc és világháború között 
élt magyar középosztály eszmevilá-
gának és életfelfogásának nemzedé-
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kek szerint fellépő változatai. Az 
abszolutizmus korában a magyar 
társadalom — ritka tünet! — a nem-
zeti lélek egységét és szolidaritását 
mutatja. Ez a szellem teszi nyakas, 
meg nem alkuvó ellenzéki magyarrá 
a gyermek és ifjú Mikszáthot har-
minckétéves koráig, 1879-ig, amikor 
Szegeden Tisza Lajos hatáskörébe 
kerülve Deák, majd a Tiszák politi-
kájának támogatójává lesz. Nála 
éppen úgy, mint a negyedfélszáza-
dos Habsburg-idők annyi nagy ma-
gyarjánál, a politikai meggyőződés 
úgy született meg, hogy a hideg ész 
nem ritkán fájdalmas nyűgökkel 
szorította vissza a függetlenségről, 
a nemzeti önállóságról álmodozó 
magyar lélek érzelmi megmozdulá-
sait. Ez a beidegzett megalkuvás, a 
48 és 67 közti meddő és nagyobbára 
nem őszinte harc egyre több erköl-
csi fonákságot, különösen lelkiisme-
retlenséget és felelőtlenséget nevelt 
bele közszellemünkbe. A politika fel-
hámjáról pedig mindig több kór-
anyag szívódott fel a nemzet erköl-
csi szervezetébe. A politikai szél-
csend, a mélységeiben áramlatoktól 
kavargó tenger felületi mozdulat-
lansága a világ változhatatlanságá-
nak hitéből sarjadzó optimizmusra 
vagy fatalizmusra csábította az 
ekkori magyar közszellemet. Fő-
képen pedig ez a hit porlasztotta ki 
a földet, az anyagi létalapot, a ki-
váltságaitól elesett gentry alól. 

A mult század közepe táján a ter-
mészettudományos irány a maga 
mindenhatóságában elbizakodva 
neki állt a különféle illuzióktól meg-
szállva tartott lelki területek „fel-
szabadításához". A „felszabadítás" 
sikerült, annyira, hogy az elűzött 
illuziók helyén nem maradt más, 
csak egymásra tátongó kérdések, 
amelyekkel szemben mit tehetett 
egyebet a „felszabadított", mint 
hogy mosolyával palástolta el tehe-
tetlenségét maga előtt is. Tehát ez 
az érzelemtelen századvégi kiábrán-
dultság, a materializmusnak ön-
magával szemben is fölényes közö-
nye egészen más, mint a XlX- ik 
század huszas-harmincas éveinek 
érzelmes, lázongó és emésztődő illu-
zió-vesztettsége. Ezért a századvég 
kiábrándultsága megtermette ugyan 
a humort, de azt a humort, amely-
ben nem a könnyek savát, hanem 
a cinizmus jegét érezzük. 

A kiábrándultság világáramlata 

összefolyva az eszménytelenségnek 
a magyar politika talajából fel-
fakadt vadvizeivel, mosta ki a fér-
fiúvá ért Mikszáth nemzedékének 
szívéből a hitet, lelkesedést és tett-
erőt. A politika terén is a hiábavaló 
illuzió-kergetés és a páthosszal sza-
való naivság ábrándította ki Mik-
száthot az ellenzékiségből és térí-
tette át Tisza Kálmán táborába. 
Azonban érzelmi közösségbe soha-
sem lépett ezzel a politikai irányzat-
tal sem, hanem a politikai élet alak-
jait vagy mozzanatait párttekintetek 
nélkül, a művész fölényes érzéste-
lenségével mintázta költészetté. 

Bármennyire hitelüket vesztették 
is illuzióink, néha-néha mégis jól-
esik a prizmájukon át szépségeket 
nézni bele a kifosztott világba. Így 
válik az elvesztett, vagy veszni in-
dult illuziókkal való kacérkodás 
egyik jelemző sajátságává Mikszáth-
nak. Még pedig a vallásos hit, a sze-
relem és a történelmi mult, az illu-
ziók leggazdagabb termőföldjei szol-
gáltatnak neki legbővebben indíté-
kot erre a fényárny-játékra. 

Mikszáth nem atheista ugyan, de 
a tételes vallás ellen lépten-nyomon 
sorompóba száll a gúny és közöny 
fegyvereivel. A világháború előtti 
magyar művelt osztály képviselője ő 
ebben, és e téren erősen emlékeztet 
híres és hírhedt francia kortársára, 
Anatole Francera. A gúnyolódás 
egyik gyakori formája mindkettő-
jüknél az, hogy látszólag a dogmák 
álláspontjára helyezkednek, de csak 
azért, hogy kihasználják az ilyen tár-
gyakkal szükségképen együtt fogant 
logikai szervi hibákat. És a dogma-
rontó Mikszáth költészetének egyik 
fővarázsa az a lehelletszerű gyön-
gédség, amellyel a gyermekien naiv 
néplélek vallásos illuzióit: csodahivő 
babonáit és legendáit körülbecézi. 

A szerelmi illuziók Mikszáthban is 
megfutják a maguk rendes pályáját 
a szerelmes diáktól a termetes nász-
nagyig, aki már csak nézi a lako-
dalmas fiatalságot, de ezzel a lát-
vánnyal nem is tud betelni soha. Az 
ifjúság visszasóvárgása, az öregedő 
életkornak ez a természetes vonása, 
a századvég érzékiségbe merült köz-
szelleméhez hasonulva Mikszáthnál 
túlzássá, mondhatnók: némi kis per-
verzitássá fajul. Így rajzolja ő az 
ártatlan szív sejtelemszerű megmoz-
dulását, mint irigyelt, de elérhetet-
len messzeségbe vesző exotikumot; 
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így fogja fel a számára visszaszerez-
hetetlen testi-lelki szűziességet a pi-
kantéria izgalmával. Hogy az a-kor-
beli természetellenes erotikának hó-
dolva, nem éppen fukarul bánik az 
érzékiség ingerlésének említett indí-
tékaival: egyik főoka Mikszáth nép-
szerűségének. 

A történelmi felfogás módja el-
határozólag játszik bele Mikszáth 
világnézetébe. Korával egyezően 
illuziók nélkül tekint vissza a 
multba. Kétkedése és a kétely le-
küzdésére felvett humora legtöbb 
anyagot lel a történelmi távlatok-
ban. Szembehelyezkedik a dogma-
tikus történetírással, mely teljesen 
elszakítja a jelentől a multat, mintha 
valami különnemű világ volna. Szí-
vesen süti ki a történelmi hősökről, 
hogy nagyságuk csak illuzió, és segít 
rombolni nemzedékének a hagyo-
mánytisztelet alapjait. Rendszerint 
a paródia, illetőleg travesztia visszás 
törésű levegőjébe állítja bele törté-
neti tárgyait, és a multban távlat-
érzék híján csak Hunyadi Matyikat 
és Jókai Mórickákat tud látni vagy 
láttatni. A történelmi relativitás 
nála elmállasztja minden történelmi 
nagyság alapzatát. Mikszáth azt 
hiszi, hogy a történelemben abszolut 
igazságok nincsenek, csak előítéle-
tek, vagyis illuziók, melyek folyton 
változnak, noha divatba jövetelük-
kor örök uralomra akarnak beren-
dezkedni. Ebből az álláspontból for-
dul ő olyan szívesen a furcsa embe-
rekhez és furcsa társadalmi csopor-
tokhoz, akik kirínak abból a korból, 
amelyikbe véletlenül beleszülettek. 
Ezért keresi a lelki különösségeket, 
amelyek egyik-másik alakjában gro-
teszk őrültséggé fajulnak. A kor-
szerűtlenség humorát rajzolja meg 
a nyolcszáz esztendős magyar köz-
nemesi osztály lassú haldoklásában. 
A kezdetleges lelkeket: a népet és a 
gyermekeket szintén főképen azért 
ábrázolja olyan kedvteléssel, hogy a 
„normális" korszellemnek vagy köz-
felfogásnak borsot törhessen az orra 
alá. 

A kiábrándultság készteti arra is 
Mikszáthot, hogy ujjat húzzon a 
költészet szabályaival. De ebben 
nem a romantika újítási szenvedélye 
vezeti, hanem a realizmus fölényes 
közömbössége. Tehetsége a naiv 
mesemondásra van teremtve, de a 
korszellemhez alkalmazkodva a re-
gény- és novellaírás multját: a 

mesemondó naivságot parodizálja ki. 
Ebben a magára erőltetett felfogás-
ban hirdeti, hogy az elbeszélő iroda-
lom a hírlapírói riport felé megy 
előre. Szerencsére ez a nézete meg-
maradt elméletnek; a gyakorlatban 
irodalmunk szerencséjére a kétel-
kedést legyőzte Mikszáth ellenáll-
hatatlan ösztöne. 

Szekfű Gyulának „Három nem-
zedék" című műve, a Széchenyi fel-
lépésétől a világháborúig élt ma-
gyarság lelki fejlődésének ez a nagy-
szabású és úttörő rajza, önismere-
tünk igazi breváriuma, tágította és 
élesítette Zsigmond tekintetét, ami-
kor Mikszáth és a kor lelkének 
érintkező vonalaira ilyen szerencsé-
sen irányítja rá figyelmünket. 

Pais Dezső. 

Újabb tanulmányok Széchenyiről. 
A Döblingi Hagyaték megjelenése 
új táplálékot adott e nemcsak nem-
zeti, hanem általános emberi tekin-
tetben is rendkívüli egyéniség gaz-
dag irodalmának. Túri Béla még a 
mult év vége felé nagy tanulmányt 
szentelt a Nagy Magyar Szatirá-
nak s előbb a Budapesti Szemlében, 
majd külön is kiadta. Azt a kér-
dést veti föl: vajjon a Döblingi 
Hagyaték Széchenyi Istvánnak nem 
eddig ismeretlen képét tárja-c 
elénk? Vagy nem módosította-e lé-
nyegesen a képet, melyet Széche-
nyiről az emberről, a politikusról 
lelkünkben hordtunk? A részletes 
elemzés után Túri válasza az, hogy: 
nem; a kép ugyanaz, de színeiben 
élénkebb, megrázóbb, szinte meg-
döbbentőbb. A lelki állapotra nézve 
Túri fejtegetésének eredményeként 
azt mondja ki, hogy Széchenyi el-
méje 1857-től fogva rendes szellemi 
munkára és irodalmi alkotásra ké-
pes volt s az egykorú tanuk vallo-
mása alapján e tekintetben egész-
ségesnek kell tartanunk. Arra a 
kérdésre, hogy 1857-től kezdve ez az 
irodalmi munkásság milyen termé-
szetű volt: csak szórakoztató idő-
töltés-e, önmagának foglalkozta-
tása-e, vagy pedig céltudatos és 
rendszeres munka, az írónak az a 
nézete, hogy az Önismerettől kezdve 
Széchenyi előtt határozott cél lebe-
gett: tükröt akart tartani a császár 
és miniszterei elé, hogy ismerjék fel 
kormányzati rendszerük végzetessé-
gét. A Nagy Szatira írása közben 
a kiadás is szándékában volt s csak 




