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e kiadás kalauzolása mellett az ed-
diginél teljesebben belemerül a re-
mekmű átélésébe. M. N. 

Beöthy Zsolt: Romemlékek. (I. Ta-
nulmányok, II. Beszédek. Kiadja a 
Kisfaludy-Társaság. Budapest, 1923.) 
A Kisfaludy-Társaság Romemlékek 
címmel, két kötetben közrebocsátotta 
elhúnyt elnökének irodalmi tanul-
mányait és nagyobb beszédeit. E ki-
adás terve még Beöthy életében me-
rült fel, ezzel akarta a Társaság 
méltóképen ünnepelni Beöthy írói 
pályakezdésének hatvanadik évfor-
dulóját; de egyszersmind az az óhaj-
tás is vezette a Társaságot, hogy e 
szétszórtan megjelent dolgozatok 
összegyüjtve, jelentőségükhöz méltó 
módon munkálhassanak közre a le-
sujtott magyarság fölemelésében s 
irodalmi életének irányításában. A 
kissé különösen ható cím azonos an-
nak az albumnak címével, melyet 
Beöthy nagybátyja, a humorista 
Beöthy László szerkesztett 1851-ben 
a komáromi tűz- és vízkárosultak 
javára; választásában talán a csa-
ládi kegyelet vezette Beöthyt vagy 
talán még inkább annak az érzése, 
hogy fájdalmasan időszerű volt e 
cím ránézve is, ki életének alkonyán 
romokban látott maga körül min-
dent s ezek alól kellett összegyüj-
tenie élete munkájának emlékeit. 

Bár e dolgozatoknak nagyobb ré-
sze könnyen hozzáférhető helyeken 
jelent meg, összegyüjtésük mégis in-
dokoltnak s irodalmunk nyereségé-
nek látszik. Beöthynek kiváló írói 
egyénisége s előkelő irodalmi vezér-
szerepe színesebb és teljesebb kép-
ben bontakozik ki előttünk e köte-
tekből, mint a szétszórt dolgozatok 
során. Beöthyben mintegy utolsó 
méltó képviselője távozott tőlünk 
annak az európai műveltségű s lel-
kes magyar érzésű, tudós alaposságú 
s művészi fogékonyságú, ízlésben és 
ítéletben bámulatosan egyensúlyo-
zott, emberi és írói egyéniségében 
összhangos típusnak, melyet előtte 
legvonzóbban Arany és Gyulai tes-
tesítettek meg. Az ilyen egyéniségek 
maguk is szinte művészi érdekkel-
téssel vonzanak bennünket s mennél 
gazdagabbá teljesedik előttünk ké-
pük, annál gazdagabb a gyönyörű-
ség is, melyet nyujtanak. 

Beöthyt a szakszerűen tudományos 
munkásságtól hamar elvonta köz-
művelődési munkásságának tömér-

dek teendője. Ettől kezdve irodalmi 
működése csaknem teljesen az ün-
nepi szónoklatok s alkalmi tanulmá-
nyok terére fordult át. Ez megfele-
lőbb is volt egyéniségének, mely haj-
lott a nemesebb értelemben vett szó-
noki lendület felé s érzései és fel-
indulásai, akár spontánul, akár ér-
lelés után, legtöbbnyire szónokias 
formában jutottak kifejezésre. E kö-
tetekben is nemcsak beszédei, hanem 
tanulmányai is, bizonyos ünnepé-
lyes páthosz árján ringatózva, érez-
tetik e sajátságát, mely a legmele-
gebb rokonszenvvel kapcsolódik ah-
hoz az irodalmi iskolához, mely 
Kölcseyvel indulva a magyar poli-
tikai szónoklattal párhuzamosan éri 
el virágkorát. Ez a szónokiasság 
őnála is távol áll minden lármás és 
üres rhetorikától s a formai szépsé-
geknek olyan gazdag koszorújába 
fonva mutatkozik, hogy ha e dolgo-
zatok tartalmi tekintetben idővel 
talán vesztenének is érdekükből, 
formájuk szépsége eleven művészi 
alkotásokként őrzi őket. 

De nemcsak formai szépségeket, 
hanem tartalmi tekintetben is elő-
kelő szellemet, az irodalmi jelensé-
geket nagy kapcsolatokban látó fel-
fogást, mélyre pillantó s finoman 
elemző tekintetet ismertetnek meg 
velünk e dolgozatok. 

Beöthy lelke egész melegével a 
magyar irodalom fénykorán csüg-
gött, de mély és hálás kegyelet élt 
lelkében irodalmunk egésze iránt. 
Megilletődött lélekkel érezte át a 
magyar írók tömérdek küzdelmét s 
határtalan önfeláldozását és ennek 
az érzésnek aligha adott valaki nála 
szebb kifejezést, mikor Horatius és 
Kazinczyjában „az apostolok iskolá-
jáéról s a „nem nagy költők, de 
nagy költői pályák"-ról ír. Érdeklő-
dése és munkaköre tanulmányai és 
cikkei során jóformán irodalmunk 
egész mezejére kiterjedt s minden 
korával és minden jelenségével szem-
ben összhangba tudta hozni az el-
fogulatlan bírálatot a megértő ke-
gyelettel. 

Az első kötetben közölt tanulmá-
nyok sora egy szép összefoglalással 
(Árvád a magyar költészetben) a 
krónikákból indul ki, Árpád alakját 
nyomozva költőinknél, vázlatos, de a 
művészi vázlatok élénkségével ható 
áttekintésben. Irodalmunknak s nem-
zeti életünknek általa hirdetett szo-
ros kapcsolatából következőnek lát-
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szik, hogy erősen foglalkoztatta az 
a kérdés, miként viselkedett költé-
szetünk nemzeti életünk nagy ka-
tasztrófájában: a mohácsi vészben. 
Két dolgozata is vizsgálja ezt (A ma-
gyar irodalom a mohácsi csatában, 
Költészetünk Mohács után), a máso-
dik már a nagy összeomlás után s 
benne egy-egy a multból felvillan-
tott képen döbbenve ismerünk a 
mára, a mult embereiről és viszo-
nyairól mondott egy-egy ítéleten 
érezzük az író hangjának megrezze-
nését s szívünk kínos dobbanását. 
Mikes Leveleskönyvévöl írt tanul-
mányának nemcsak az új műfaji 
meghatározást nyujtó tetszetős meg-
állapítása az érdeme, hanem még 
inkább az a finom analizis, mellyel 
Mikes lelkéhez férkőzik művén ke-
resztül. 

Amint közeledünk irodalmunk di-
csőséges korszakához, tanulmányai-
nak száma egyre jobban gyarapo-
dik. E kornak nemcsak hősei, hanem 
előkészítői is vonzották. Kazinczy-
ban látta a nagy irodalmi szervezőt, 
ki először oltotta a nemzet lelkébe 
a nagy igazságot: a magyar művelt-
ségben van a magyar jövő. Róla 
szól Beöthynek egyik legszebb ta-
nulmánya (Horatius és Kazinczy). 
Tárgya tulaj donkép egy költői levél, 
de ebből kiindulva egyre távolabbi 
távlatokat nyit: elénk állítja az 
egész Kazinczyt, majd pályájában 
és lobogásában az „apostolok isko-
lájá"-t s még távolabbi távlatokba 
is világítva, játszian, de mégis éle-
sen csillanó sugarakat vet a hora-
tiusi poétika lényegére. Bizonyára a 
rajta átáramló hév vitte annak ide-
jén Ambrus Zoltánt arra, hogy csak 
gyönyörű éloge-nak mondja s ta-
gadja essay-voltát. 

Kazinczy pályájához hozzákapcso-
lódik a Széchenyié s Beöthyt Szé-
chenyinek különösen a magyar köl-
tőkkel való kapcsolata foglalkoz-
tatja. Első e tárgyú tanulmánya 
(Széchenyi és a magyar költészet) 
terjedelme miatt kiszorult e gyüjte-
ményből, de helyet talált benne két 
dolgozata, mely két magyar költővel 
való kapcsolatát részletesebben is 
kifejti (Széchenyi és Vörösmarty, 
Széchenyi és Petőfi). Egy harmadik-
ban (Széchenyi magyarsága) Szé-
chenyinek a magyar nemzeti érzés-
ben való részességét és reá hatását 
világítja meg. 

Beöthy ellen több ízben felhang-

zott az a vád, hogy Vörösmartyt 
háttérbe szorította. E vádat e gyűj-
teményben közölt három dolgozata 
teljesen igaztalannak mutatja, mert 
tanuságuk szerint nála elmélyedőbb 
beleérzéssel, megértőbb hódolattal 
aligha hirdette valaki Vörösmarty 
dicsőségét. Egyikben (Vörösmarty 
és történeti helye) egyenesen világ 
irodalmi mértéket alkalmaz rá s há-
rom nagy költői adománya révén 
világirodalmi mérték szerint is 
klasszikusnak mondja. Költői és 
emberi nagyságának tiszta harmo-
niája iránt érzett hódolata az alap-
hangja annak a szép jellemrajznak 
is (Vörösmarty Mihály), mely a ma-
gyar ifjúság számára készült a költő 
születésének százados fordulóján; 
míg harmadik tanulmányában (Za-
lántól a Két szomszédvárig) Vörös-
marty epikai fejlődésének rajzát 
nyujtja. 

A legnagyobb fényesség, mely iro-
dalmunkból Beöthy előtt ragyogott, 
kétségtelenül Arany volt. Míg Gyu-
lai emlékbeszédében az embernek és 
költőnek epikus nyugalomban be-
mutatott képe jelenik meg, Beöthy 
tekintete inkább e lélek viharzá-
saira, szenvedélyes és gyötrelmes 
vívódásaira irányul s ezzel mintegy 
közelebb hozza Aranyt a modern 
magyar lélekhez is. Mindjárt róla 
írt első tanulmányában (Arany nem-
zeti érzése epikájában) „az epikus-
nak lírai adományát" keresi s keserű 
küzdelmeket láttat Arany csöndes 
pályájában s méla lelkében. A finom 
elemzésnek valóságos remeke a Mi-
kolt, Arany Csaba-töredékében, mely-
nek főgondolata az, hogy „a naiv és 
tragikus ennél művészibben össze-
olvasztva sohasem volt": Arany egy 
világrendítő eseményt egy naiv, 
gyermeteg lélek tükrözésében tüntet 
elénk. Egy kései dolgozata (Arany 
hazavágyása) érdekesen világít rá 
Aranyban az emlékek költőjére, min-
den eddigi kísérletnél mélyebbre 
hatolva a szülőföldbe kapaszkodó 
gyökérszálak feltárásában. 

A legnagyobb magyar regényíró 
alakja mellett, kiről rövid, tömör, de 
mégis teljességre törekvő jellemzést 
nyujt (Kemény, a regényíró), a leg-
népszerűbbé is folyton foglalkoz-
tatta. Jókai értékét illetőleg kez-
dettől fogva ellentétben állott Gyu-
lai szigorúbb felfogásával. Ő nyuj-
totta Jókainak az Akadémia első 
koszorúját (Jókai Sárga rózsája) s 
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lassankint több tekintetben új 
irányba fordította a Jókai-kritikát. 
Ő is látta Jókai tehetségének fo-
gyatkozásait, de kiemelte kiváló 
adományait is, egyik-másik fogyat-
kozásának pedig mintegy lélektani 
igazolását adva, némely túlzásairól 
elhárította a hatásvadászat vádját. 

Az ember tragédiájáról írt tanul-
mányának jelentősége, hogy a mű 
vizsgálatát visszafordította a helyes 
útra. A kritika egyre élesebb vilá-
gításba helyezte bölcseimi tartal-
mát költőisége rovására; Beöthy a 
Madách-tanulmányozásnak három 
legfontosabb kérdése közül éppen 
költőségét elemzi legbehatóbban s 
vele kapcsolatban érdekesen fejte-
geti a mű jelentését és magyarságát 
is. Továbbmunkáló hatásában elemzi 
Erdélyi János műbölcseletét; jelen-
tőségét abban emeli ki, hogy Erdé-
lyi volt az első, ki bizonyosan tudta, 
hogy a jövő magyar költészete a 
nép költészetéből virágzik majd ki. 
"Újabb íróink közül egy szép tanul-
mányban méltatja Rákosi Jenő he-
lyét és jelentőségét drámairodal-
munkban, tömör kis jellemzésben 
Mikszáth Kálmán költészetét s két 
olyan bírálatban, mely már jellem-
zéssé válik, Herczeg Ferenc regény-
írói művészetét. 

Emlékbeszédeit s a Kisfaludy-
Társaságban mondott elnöki meg-
nyitóit foglalja magában a második 
kötet. A Beöthytől kiformált emlék-
beszéd mintha a Kölcseyéből, mely 
egy-egy pálya vezetőeszméinek ki-
fejtését és méltatását nyujtja, s a 
Gyulaiéból, mely jellemrajzot ad, 
szövődött volna össze. Mestereinek 
s barátainak emlékét ünnepli ez em-
lékbeszédekben, a magyar kultúra 
bajnokaiét. Elvonulnak előttünk 
pályájuknak küzdelmes törekvései-
vel, nen es eszméivel és dicső emlé-
keivel Dux Adolf, Greguss Ágost, 
Kovács Pál, Vadnay Károly, Jókai, 
Szász Károly, Arany János és Tisza 
István. 

Elnöki megnyitói irodalmi éle-
tünknek majdnem negyedszázadát 
fogják át, amely alatt új irányok 
léptek fel s ezek részéről támadó 
hangok s harcos nyilatkozatok 
hangzottak el. Beöthyt nemcsak 
nagy tekintélye, hanem egy, a ha-
gyományok védelmét hivatásául 
valló előkelő irodalmi társaság élén 
elfoglalt állása is határozott és 
nyilt állásfoglalásra kötelezte e 

Napkelet. 

harcban. Egypár alkalommal meg 
is tette ezt, ha talán nem is azzal a 
határozottsággal, mellyel az irodal-
mi közvélemény várta tőle. Nem-
csak Gyulái Pál harcos kedve 
hiányzott belőle, hanem az irodalmi 
ünnepeket a közélet zajlásai elől 
menekülő lélek pihenői gyanánt 
szerette emlegetni s talán visszás-
nak érezte volna e pihenőknek har-
cias nyilatkozatokkal való megzava-
rását. Így elnöki beszédei inkább 
éloge-ok, ünnepi fordulók oltárán 
fellobbantott kegyeletes lángok, 
mint elvek tisztázásai s eszmények-
nek és hagyományoknak hadakozó 
védelmezései. Az új irány bűnlaj-
stromát csak az összeomlás után 
hangoztatja, célkitűzéseket is csak 
ekkor tár az irodalom elé. De egyes 
nyilatkozatai már korábbról is rá-
világítanak felfcgására. Mindjárt 
első megnyitójában a nemzeti szel-
lem s a haladás viszonyát fejtegette 
s a haladás szükségét nem tagadva, 
ennek művészi komolyságát, er-
kölcsi épségét és nemzeti jellemét 
hangoztatta. 

A magyar költészet legállandóbb 
ihletforrását a nemzeti közérzésben 
látva, több ízben eszmél rá megdöb-
bent lélekkel, hegy szakadozóban 
vannak azok a szalak is, melyek a 
magyar költészetet e legdicsősége-
sebb hagyományához fűzték. Irodal-
munknak, sokszázados élete folya-
mán, első hűtlenségét a nyugati mo-
dernisták iskolájában látta. Több 
alkalommal sorra veszi irodalmunk-
nak mindazon mozgalmait, melyek 
a haladás nevében alkalmat nyit-
hattak volna a multtal való szakí-
tásra, de egész történetünkből azt a 
meggyőződést merítette, hogy ná-
lunk nincs külön apostola a kultú-
rának és a magyarságnak, csak kö-
zös apostolaik vannak. Egyik elnöki 
beszéde (Irodalmi forradalmaink) 
leghatározottabban szólal meg e 
kérdésben, éppen azokat az irodalmi 
mozgalmainkat jellemezvén, melyek 
forradalmiaknak látszanak; de meg-
állapítja, hogy még ezek is a törté-
neti folytonosság talaján állottak, 
belekapcsolódtak a multba s a jövő-
ben is addig fog tartani a magyar 
költészet, míg a multhoz fűző lánc 
meg nem szakad. 

E meggyőződésben hangoztathatta 
utolsó intelméül a szellemi folyto-
nosságot, mikor keserű felindulással 
látta, hogy az ezt veszélyeztető iro-
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dalmi áramlat új életre ocsudva 
visszaszivárkodik. Egyik kedves 
képe volt, melyet gyakran emlege-
tett: a haldokló Kisfaludy Károly 
barátainak és tanítványainak adja 
át a zászlót, melyre a reform igéi 
voltak írva. Így tett ő is. A zászlóra 
a szellemi folytonosság igéjét írta s 
így adta át lankadó kezéből. 

Ebben a fenséges igében nemcsak 
bátorító és irányzó jelszót adott, ha-
nem mintegy a maga mulandó éle-
tét is a szellemi élet örök folytonos-
ságának dicső távlatába állította, 
mikor a nagyok hatásáról ezeket a 
szép szavakat írta: „A nagyok nagy-
sága abban áll, hogy ajkukat nem 
zárja be a sír, nem némítják el az 
évszázadok, sőt évezredek sem: be-
szélnek, oktatnak, vigasztalnak és 
lelkesítenek még akkor is, mikor 
réges-rég porrá lettek s szavaik el-
hangzanak olyan tájékokra is, me-
lyeket szemeik sohasem láttak . . . 
Boldog az ifjúság, mely szavaikat 
érti és érzi, hogy az ősök benne él-
nek." Kéky Lajos. 

Dr. Weszely Ödön: Bevezetés a 
neveléstudományba. A pedagógia 
alapvető kérdései. Budapest, 1923. 
(Rényi Károly kiadása.) Pedagógu-
saink dolgoznak! Hogy csak a leg-
fontosabbakat említsem: Fináczy 
Ernőnek újabban megjelent neve-
léstörténeti kötetei, Kornis Gyulá-
nak az iskolareformmal kapcsola-
tos alapvető értekezései és most 
Weszelynek ez a külsőleg is szemre-
való, hatalmas könyve gyors egy-
másutánban láttak napvilágot. 
Hogy pedagógusaink ilyen lendü-
lettel fogtak a munkához, abban 
szeretném nemzetünk életrevaló-
ságának és a jövőt kiküzdeni akaró 
elszántságának szimbólumát látni. 
Mert a pedagógia a jövő előkészíté-
sének tudománya. „Ha a nevelést 
átalakítjuk, megújul az emberiség. 
Adjátok nekünk a nevelést s mi 
egy évszázadnál hamarabb megvál-
toztatjuk Európa jellemét" — mon-
dotta Leibniz. Merész mondás, kissé 
optimista is, de hogy nem minden 
igazság nélkül való, azt történelmi 
példák igazolják. Napoleon után 
Fichte kultúrprogrammja Német-
ország új erőre éledésének egyik 
legfőbb előmozdítója volt. Francia-
ország a „rettenetes esztendő" után 
már az iskolapadokon gyüjtötte 
erejét az új leszámolásra. Ennek 

igazolására elégséges akármelyik 
francia tankönyvet forgatnunk. S 
ha a sedáni csatát a német iskola-
mesterek nyerték meg, a marnei 
győzelem sem esett meg a francia 
iskolák negyven évig tartó, egy 
célra irányított, öntudatos erőfe-
szítése nélkül. 

Ezek a gondolatok, vagy inkább 
remények cikáznak elmémben, mi-
kor a vaskos kötetet forgatom. Min-
den fejezeténél azt mérlegelem, mit 
tanulhat belőle az, aki a magyar 
jövő iránt érdeklődik. Megállapít-
ható, hogy sokat, nagyon sokat! A 
nagyközönség elsősorban talán azt,, 
hogy nem mindenki kész pedagó-
gus, aki maga valamikor iskolába 
járt, vagy akinek a gyermeke most 
jár. Az a tudomány, aminek az 
alapvető kérdései ilyen beható tár-
gyalást igényelnek — s ez csak a 
bevezetés! — talán még sincs csak 
úgy önmagától mindnyájunknak a 
kisujjában. Az önbizalomnak ilye-
tén üdvös hiánya különösen nem 
ártana az iskolareform bekövetke-
zendő megvitatásakor, midőn előre-
láthatólag mindenki, aki csak tin-
tához fér, kész kultúrpolitikusnak 
és pedagógusnak érzi majd magát. 
A leendő tanítók és tanárok megta-
lálják Weszely rendkívüli szorga-
lommal összegyüjtött és világosan 
elrendezett anyagában mindazt, ami 
a pedagógiában az előzetes tájéko-
zódáshoz szükséges és ami a további 
érdeklődésnek irányt ad. 

Egyik fontos fejezetére — bár 
egyébként részletekbe menni nem 
kívánok — külön fel kell hívnom a 
figyelmet: „A nevelés mint nemzeti 
feladat." Ha valaki még kételked-
nék abban, hogy sorsunk nem Tria-
nonban dőlt el, hanem majd isko-
láink padján érik, az olvassa el 
Széchenyi gondolatait erről a tárgy-
ról. Weszely ezeket így foglalja ösz-
sze: „Széchenyi nemzetünk fölvirág-
zását a közműveltség emelésétől 
várja. Ez az, amit legfontosabbnak 
tart, ez az igazi erő, ez a hatalom 
ez hozza meg a többit: az önállósá-
got, szabadságot, anyagi jólétet." 

-i-f 

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 
(LV. kötet.) Változatos tartalmú 
szép lapokban bővelkedő könyv. 
A szokásos tájékoztató közléseken 
kívül a Petőfi-centenárium ünnepi 
ülésén elhangzott megemlékezése-
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