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A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1911-ben alakult. C é l j a a m a g y a r 
irodalomtörténet művelése. A Társaság felolvasásokat rendez, gyűléseket 
tart, kutatásokat támogat s havi folyóiratot ad ki. Tagja lehet a magyar 
irodalomtörténet minden barátja, aki tagsági díj fejében évi tíz koronát, 
vagy alapítványképen egyszersmindenkorra kétszáz koronát fizet le. Ennek 
fejében minden tag megkapja a Társaság folyóiratát -és résztvehet a Tár-
saság ülésein. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, az Irodalomtörténet, 
július és augusztus kivételével havonkint egyszer jelenik meg. Egy-egy 
füzet terjedelme átlag négy ív. A rendes tagok évi tíz korona tagsági díj 
fejében kapják. Iskolák, könyvtárak, társaskörök évi húsz korona elő-
fizetési árért rendelhetik meg. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tisztikara 1916-ban: E l n ö k : 
Beöthy Zsolt. Alelnökök : Dézsi Lajos, Négyesy László, Szász Károly, 
Zoltvány Irén. Titkár : Viszota Gyuja. Szerkesztő : Pintér Jenő. Jegyző : 
Zolnai Béla. Pénztáros : Ágner Lajos. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tiszteleti tagjai : S z i l á d y Áron, 
id. Szinnyei József f . 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság alapító tagjai: B a r a n y a i Zol-
tán, Baros Gyula dr., Baumgartner Alajos, Battlay Geyza dr., Beöthy 
Zsolt dr., Békefi Rémig dr.. Bogisich Mihály, Hajdú Tibor dr., Hat-
vany Lajos báró, dr., Heinrich Gusztáv dr., Hornig Károly báró, dr., 
Horváth János dr., Lechner Tibor dr., Lichtenegger Győző, Madarász 
Ernőné, Óvári Ferenc dr., Pintér Jenő dr., Pintér Sándor f , Bada István dr., 
Badó Antal dr., Radvánszky Kálmán báró, Bévai Mór, Riedl Frigyes dr., 
Székely István dr., Szinger Kornél, Tisza Istvánná grófné, özv. Tisza 
Kálmánná f , Vargha Dámján, Vikár Béla, Zliuszky Aladár, Zoltvány Irén. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányának tagjai 1918-ban: 
Alexander Bernát, Alszeghy Zsolt, Angyal Dávid, Babits Mihály, Badics 
Ferenc, Bajza József, Balassa József, Baranyai Zoltán, Baros Gyula, 
Bayer József, Bánóczi József, Békefi Rémig, Binder Jenő, Bleyer Jakab, 
Borbély István, Császár Elemér, Császár Ernő, Csűrös Ferenc, Czapáry 
László, Czeizel János, Elek Oszkár, Endrődi Sándor, Erdélyi Pál, Ferenczi 
Zoltán, Földessy Gyula, Gagyhy Dénes, Gálos Rezső, Gárdonyi Géza, 
Gragger Róbert, Greksa Kázmér, Gulyás István, Gulyás Pál, Gyöngyösy 
László, Gyulai Ágost, Hajnóczi. Iván, Harsányi István, Hegedűs István, 
Horváth Cyrill, Horváth Ferenc, Horváth János, Huszti Józsefné, Imre 
Lajos, Imre Sándor, Jakab Ödön, Jánosi Béla, Kapossy Lucián, Kardos 
Albert, Kari Lajos, Kelemen Béla, Kéky Lajos, Király György, Kiss Ernő, 
Körös Endre, Kristóf György, Kürti Menyhért, Lehr Albert, Lengyel 
Miklós, Loósz István, Miklós Elemér, Morvay Győző, Német Károly, Paizs 
Dezső, Pap Károly, Papp Ferenc, Paulovits István, Perényi József, Pitroff 
Pál, Radó Antal, Riedl Frigyes, Schöpflin Aladár, Sebestyén Gyula, Szegedy 
Rezső, Szily Kálmán, Szinger Kornél, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, 
Tordai Ányos, Vadász Norbért, Vargha Dámján, Varjú Elemér, Váczy 
János f , Várdai Béla, Veress Samu, Verséuyi György f , Voinovich Géza, 

Zlinszky Aladár, Zsig-
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Fest Sándor : Angolok magyar irodalmi ismeretei 1830-ig „ „ _ 164 
Kari Lajos : Magyarország és a provençal költészet _ _ „ 275 
Kálniczky Géza : Tompa és Reményi ^ _ _ _ _ _ _ _ 155 
Kéky Lajos : Titkári jelentés. „ _ „ _ _ . _ „ „ _ 249 
Riedl Frigyes: Arany és Turgenyev _ _ _ _ _ _ „ „ 1 
RiedI Frigyes: A «Kölesdi harcról» c. ballada _ „ „ _ ' _ 128 
Sik Sándor : Verselésünk legújabb fejlődése _ _ _ _ _ _ _ 135 
Szász Károly : Elnöki megnyitó a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 

VI. rendes közgyűlésén _ _ . _ _ „ _ _ _ _ _ „ 241 
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Zsigmond Ferenc : A szabadságharc hatása Jókai írói egyéniségére 31 
Zsigmond Ferenc : Lévay József _ _ _ _ _ _ _ 252 
Zsigmond Ferenc : A magyar irodalomtörténetírás munkája 1917-ben 283 
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.Batta István : Egy XVIII. sz.-beli plágium — — — — 176 
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Gálos Rezső : Jegyzetek Amadé László költeményeihez _ _ _ 309 
Hajnóczi Iván : Petőfi Útirajzairól _ _ _ .... _ _ . . . _ _ 48 
Horváth János : Haj, száj, szem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 172 
Horváth János : Petőfi és a «szerbus manier» „ _ . „ _ _ 302 
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Versényi György f : Tompa «Diós-Győr» c. mondájának egy variansa 299 

Irodalom. 

Babits Mihály : Irodalmi problémák. Horváth János „ _ _ _ 181 
Bakonyi Hugó : Az ember tragédiája és egyik német rokonmüve. 

Ágner Lajos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 319^ 
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(A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzékéből. A név nélkül megjelent 
ismertetéseket a szerkesztő írta.) 

A M. T. Akadémia újabb kiadványai. V. M. _ _ _ _ _ _ _ 90 
A Magyar Könyvtár új füzetei. Velezdi Mihály _ _ _ _ _ 91 
Az Orsz. Ref. Tanáregyesület Évkönyve 1917—1918-ra, V. M. _ _ 369 
Antalffy Gizella : Lessing a magyar színpadon. Rieglerné Gerecze 

Margit „ _ _ _ _ _ _ _ - _ „ _ _ _ „ 89 
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Berecz Dezső : Mozaik. V. M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 369 
Berzeviczy István : Tanulmányok és karcolatok. B. Gy. _ „ „ _ 97 
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Évkönyv. Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat _ _ 224 
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Könyvek könyve _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 364 
MáczaJános: Agitációs füzetek a színpadért. Z. B. _ _ _ _ _ 366 
Madai Gyula: Ember szól a tűzből „ _ „ _ _ „ _ „ „ 224 
Magyar Könyvkereskedők Évkönyve XXVII. évf. 1917. _ _ — _ 365 
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A Hét _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66, 325 
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Alsófehér _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67 
Atheneeum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 191 
Berliner Börsen-Courier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 191, 328 
Berliner Lokal-Anzeiger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68 
Berliner Tageblatt _ „ „ „ _ „ _ _ „ „ „ 68, 192 
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Jelenkor _ - - 1 " . 3 3 9 

Juventus 72, 339 
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Magyar Könyvszemle _ _ - _ _ _ - - - - - ^00, 3 4 0 

Magyar Középiskola „ _ _ _ _ - - - - - - 2 0 ° , 341 
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ARANY ÉS TTJRGÉNYEY. 

Arany balladái közt a Tengeri hánlás-nak van a legkülönösebb 
szerkezete. Már V. László és Szondi két apródja feltűnik párhuza-
mosságával : azonban olyan mesteri (és talán némileg már mester-
kélt) párhuzamos szerkezet, a természet és az emberi élet oly folyta-
tólagosan szimetrikus egybekapcsolása mint a Tengeri hántás-ban sem 
Arany más müvében, sem a magyar irodalom más remekében nem 
lelhető fel. Л balladában az éjjeli pusztán fel-feltünnek folyton folyvást 
az emberi sors változatait szimbolikusan jelző hangok ós jelenségek. 

Kerete egy éjjeli jelenet. Kukoricafosztás folyik a szabadban 
lobogó tűz mellett, a pirosan gomolygó füst fantasztikusan világítja 
meg a körülülő legényeket és leányokat. Az egyik paraszt Dalos Eszti 
és a furulyás Ferkó szomorú történetét beszéli el. Ez a voltaképeni 
ballada anyaga. Az elbeszélés elhangzása után a tűz lohad, a társaság, 
legények, leányok elszenderednek és mint a mezőn háló emberek 
néha : ők is a levegőben átvonuló kísérteties zenét vélnek hallani, 
közbe-közbe meg Perkó furulyáját . 1 

Ez a ballada kerete. 
A voltaképeni ballada, a gazda elbeszélése Esztiről és Eerkóról, 

minden versszakban, összesen tizenkétszer félbeszakad. Hirtelen, rövid 
időre megakad, azzal, hogy az elbeszélő gazda valamely ép akkor fel-
tűnő vagy zavaró külvilági jelenséget felemlít. Ezek a külvilági jelen-
ségek szimbolikusan összefüggnek a gazda elbeszélésével. Ami az el-
beszélést félbeszakítja, az a külvilági jelenség egyszersmind jelképezi 
azt a jelenetet, melyet a gazda ép elbeszél. Ami a néma éjjel nagy Ф 
területén véletlenül feltűnik, ami egyszerre hallható, érezhető vagy 
látható, a hangoknak, a szélnek, a felcsapó lángnak, a fénynek tüne-
ményei, az mind beleszövődik titokzatosan a gazda szomorú elbeszé-

1 E babonás hitre céloz a Rege a csodaszarvasról egy verssora : 
Puszta földön, sík fenyéren, Zene hallik sötét éjen, Zene, síp, dob, mély 
vadonban, Mintha égből, mint. álomban. 

Irodalomtörténet. 1 
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lésébe, az mind hangulatosan belevegyül a balladába és kifejezi 
szereplőinek érzelmeit. 

A gazda elbeszélését azzal a buzdítással kezdi, hogy szaporán 
folyjon a munka. Aki piros szemű kukoricát talál, annak már ősszel 
lesz a lakodalma. És it t közbe vág a gazda önmagának : Lobogjon a 
tűz ! (Ez vonatkozás a lakodalom örömére). 

Ezután elbeszéli, hogy Dalos Eszter, (ki úgylátszik inkább sze-
retett énekelni mint dolgozni) nem igen tudta megszokni a munkát. 
Sanyarú volt néki napon égni, kipirulni. Félbeszakítás : «Hűvös éj 
lesz, fogas a szél.» (Ez a fenyegető jövő jelzése). 

A mint azután a szép Eszter telt piros arcát irja le a gazda, 
egyszerre felbuvik a vörösös fényű teli hold: a. mint a szerelmes 
Ferkóról beszél, aki furulyázva közeledik a lányhoz, kerülgeti őt, 
egyszerre távoli zaj szakítja meg az elbeszélést: a Bodri kutya nyo-
mozza, kergeti a rókát. Eszter az elbeszélés szerint éjjel titokban 
elhagyja arató társait (Félbeszakítás: »töri a vadkan az irtást») és 
lopva felkeresi Ferkót (a félbeszakítás a leány bukását jelzi: «Soha 
mennyi csillag hull ma!в) . 

Midőn az elhagyott leány könnyeiről van szó, akkor az elbeszélő 
észre veszi köröskörül a harmat hullását; midőn sóhajtását beszéli, 
a gazda közbevetőleg serkenti társait, «suhogjon« a- munka, midőn 
az elbeszélés szerint Esztert temetik, egyszerre csak hallani a Lom-
bár nagy harangját ; midőn Ferkó a temetőben siratja kedvesét, a 
kuvik, a halálmadár szólal meg. Ferkó álomjáróvá lesz (itt az el-
beszélő észreveszi, hogy egyik hallgatója elaludt. «Ne aludj, inti, közbe-
vetőleg, mert Ferkóval fogsz álmodni» — ami nemsokára meg is 
történik.) 

Midőn pedig az elbeszélő meséli, hogy Tuba Ferkó szörnyet 
halt, a csendes éjjelen át hallszik, a mint a közel falu templom-
órája a tizenkettőt üti. 

Látjuk tehát a ballada tárgyát : éjjel lobogó tűz mellett a 
tengeri hántásnál egy tragikus babonás falusi történettel mulattatja 
egy paraszt a többi munkást. 

Az elbeszélésnek, a voltaképeni balladának minden versszakába, 
minden egyes mozzanatába beleékelődik valami külvilági jelenség, 
valami zörej, valami fény, valami megakasztó külső körülmény, mely 
titokzatos összhangban van az elbeszéléssel. Ez a jelentős félbeszakí-
tás vagy tizenkétszer ismétlődik. A félbeszakítások titokzatos hatását 
emeli még, hogy az elbeszélés népbabonáról és holdkórosságról szól. 
Az éjjel nagycsendjéből felébredő hangok, a fel-feltünő fénytüne-
mények, mindaz ami a sötétségből kibontakozik és kihallszik, ilykép 
kifejezik az emberi élet jeleneteit és fokozzák a hangulatot. A félbe-
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szakítások a soeneriából, az elbeszélés keretéből erednek. A környék, 
a háttér ilykép vissztükrözi, jelzi az elbeszélés hangulatát. 

A Tengeri hántás szerkezeti szkémája tehát a következő. 

Keret : Kukorica foeztás. 

Kétségtelen, hogy e szerkezetben van különösség, sőt némi mes-
terkéltség: ami rendszerint csak ritka véletlen műve (egy elbeszélés-
nek és a külső félbeszakításoknak összhangzása) az itt rendszeresen, 
10-szer vagy 12-szer ismétlődik. Lélektanilag ezt csak úgy lehetne 
magyarázni, hogy az elbeszélő az éji csendben fel-feltűnő különféle 
jelenségek közül ép csak azokat veszi észre, csak azokat méltatja 
figyelemre, melyek épen megfelelnek elbeszélése hangulatánák. 

Ilyenféle szerkezetet Arany többi költeményeiben : sőt máshol sem 
találok, csupán Turgenyev egy novellájában, mely híres művének Egy 
vadász iratainak (1852.) egyik részét képezi. A szerkezet hasonló-
sága igen feltűnő, nem kételkedem, hogy e részben, de csakis a 

1* 
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szerkezetre vonatkozólag Turgényev e novellája volt Arany balla-
dájának mintája. A novella (A futók rétje. Éjjel a ménesnél Csopey 
fordításában : Bjezsin rétje) megjelent az Olcsó könyvtárban is, Cso-
pey fordította (1885). Turgényev novellájában már a keret is ha-
sonló, orosz parasztíiúk éjjel a szabadban lobogó tűz mellett ülnek 
és burgonyát főznek, míg a lángok fantasztikusan rávilágítanak 
az egész jelenetre. «Kopog a tűz — mondja Arany — messze 
süt a vidékre, pirosan száll füst je fel a nagy égre, körülállja egy-
néhány fa, tova nyúlik rémes árnya.» Turgényev így í r ja le a 
jelenetet : «A tűz piros visszfénye hullámzott és lobogott a merő 
sötétségben, gyöngéd fény nyal ta a fűz tar ágait. Hosszú fekete ár-
nyak nyúltak felénk a sötétségből.» 

A tüzet körülülő fiúk Turgényev novellájában is falusi története-
ket, falusi tragédiákat beszélnek el. Ezeknek a történeteknek itt is 
titkos varázst ad a, népbabona. A titokzatosságot itt is emelik a 
félbeszakítások : imnden elbeszélést rövid időre megakasztja a kül-
világ valamely ép akkor feltűnő jelensége. Ezek a megszakítások itt 
is rejtelmes, jelkáj)ies kapcsolatban vannak az illető elbeszéléssel, 
melybe belenyilalnak. Az első fiú a zörgő kísértetről regél, kit ugyan 
nem láttak, de éjjel a gyári félszerben hallották, amint megindít ja 
a malomkereket, fel- és lejárt, a falépcső ropogott lépése alatt. Egy-
szerre csak felnyílt az ajtó — (beszéli a fiú) iszonyat ! egy ködös 
alak jelent meg a levegőben. Erre félbeszakítás: «Valami csobog itt», 
mondja az egyik fiú. «Egy hal.» «Ott — veti közbe a másik hull 
egy csillag.» (Aranynál: Soha mennyi csillag hull ma). 

A második elbeszélő a ruszalkáról, a sellőről beszél félelmetes 
történetet. «Itt is lehetnek sellők!» mondja az egyik fiú. Ekkor hir-
telen a távolban hosszúra vont jajgatás hallatszott. Azon magyaráz-
hatatlan hangok egyike, melyeket néha a legmélyebb csendben hal-
lani. Az ember mintha álomban hall valamit, semmit határozottat , 
de mégis hang az. A fiúk megszeppentek és remegni kezdtek. 

A harmadik fiú erre (még mindig a lobogó tűz mellett) kísérteties 
eseményt mond el egy pecérről, ki egy vízbefúlt sírján csudálatos 
állatot talált ; egyszerre csak a tűz mellől a két kutya görcsösen 
ugatva felugrik és elszalad. A fiúk ismét megijednek, egyikük követi 
a kutyákat. Visszatérve megnyugtatja társait : Semmi, a kutyák 
szimatoltak valamit, azt h i t tem farkas. (E félbeszakítás szintén emlé-
keztet bennünket a ballada egyik félbeszakítására : Ahá, rókát hajt 
a fíodré). 

Ép így — rejtelmes összhangban a tartalommal — szakad meg 

1 A cím pontos fordítását Trócsányi Zoltán közölte velem. 
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a következő fiú elbeszélése. Olyan Lucaszéke féle babonát mond el az 
öreg Uljanáról, aki önmagát látta, azok közt, kik a folyó évben majd 
meg fognak halni. Erre egyszerre (félbeszakítás) fehér galamb vetődik 
az elbeszélő fiú fölé, röpköd a fényben a tűz felett, ijedve megállapo-
dik a levegőben, fénytől körülragyogva, aztán hangos szárnycsattogás-
sal eltűnik. «Ez az Uljana szelleme», konstatálja az egyik fiú. 

Egy más fiú ismét egy megbabonázott emberről beszél csodás 
dolgokat. A csendes éjen át egyszerre jajgató hang hallszik és később 
fájdalmasan ismétlődik : egy darú szólt. Talán az erdész szelleme nyug-
talankodik ott, (mondják a fiúk), ahol a tolvajok megölték. 

Azután megint a szomszéd sás zörgése, majd az átvonuló szalonka 
sípoló hangja szolgál még ilyen hangulatos vagy jelképes félbeszakító 
motivumúl, mialatt a fiúk mesélnek és beszélgetnek. Yégűl lohad a 
tűz és a fiúk elalszanak. 

Másnap reggel azután látja a költő, a mint ezek a parasztfiúk 
vágtatva hajtják a ménest, melyet éjjel őriztek. 

Turgényev eme természet szimbolizmussal és sejtelmes hangu-
lattal itatott novellája volt Arany Tengeri hántásának egyik mintája. 
Az emberi élet viszhangozása a természetben — ez különben is ro-
konszenves tárgy volt a Toldi estéjének költőjére nézve, ki különben 
a lelki világot és a külvilágot már egyik régebbi balladájában, az 
V. Lászlóban is párhuzamosította. 

Arány balladájának a tartalma azonban Turgényevvel szemben 
teljesen önálló, az orosz novellának tán nagyon is halmozott babonás 
vonását mellőzte, csak a szerkezet alapeszméjét vette át Arany a 
nagy orosz regényírótól, de azt is nagy művészettel a ballada termé-
szetéhez alkalmazta. E nagy művészet elfelejteti velünk a folyton ismét-
lődő jelentős és hangulatos félbeszakítások némileg kicirkalmazott 
szimmetriáját : mind a két költő sejtelmesen érezteti velünk, hogy a 
szabad természet és az emberi lélek élete valami titokzatos rokonság 
alapján egybehangzik, mint a hogy egybehangzik némely sziklás 
völgyben az arra járó szózata a felkeltett visszhanggal. 

BIEDL FRIGYES. 



AMBRUS ZOLTÁN. 

Élete. Ambrus Zoltán 1861 február 22-én született Debreczenben. Csa-
ládja (régi nemes család) a Székelyföldről származik ; atyja A. József, 
anyja Spett Vilma. Atyja a szabadságharcot végigküzdvén, nevelő, majd 
vasúti tisztviselő lett s igy került el szülőföldjéről. A. Z. tíz éves koráig 
Debreczenben, Bihar-Mezőkeresztesen és Nagykárolyban élt. Itt kezdte a 
gimnáziumot 1870-ben, de a vizsgálatot az első osztályból már a pesti 
piarista gimnáziumban tette le. I t t végezte a II—IV. osztályt, a négy 
felsőt pedig a II . kerületi (Budapesti kir. egyetemi) főgimnáziumban 
1878-ig. 1878—82-ig elvégezte a jogot a budapesti egyetemen s abszolu-
tóriumot szerzett. Ezenkívül Párisban a Sorbonne-ban s a Collège de 
France-ban is hallgatott előadásokat. Első dolgozata a Fővárosi Lapok 
1879. évfolyamában jelent meg (283. sz. dec. 10.) T. Z. jegy alatt: előleges 
ismertetése Björnson Leonarda с. színmüvének, melyet aznap este adtak 
először a Nemzeti Színházban. Vadnai Károly felszólítására főkép könyv-
ismertetéseket írt a F. L.-ba T. Z. és Spectator néven (így : Zola Naná-
járól, mely akkor újdonság volt, 1880., 46. ; Jókai újabb regényeiről, 
1881., 80., 81.; Kiss József költeményeiről, 1882, 26. stb. Londonban jár-
takor jelen volt br. Orczy Bódog II rinnegato c. operájának első előadá-
sán, melynek librettója Kemény Zord Idő-jéből készült ; érdekes tudósítása 
erről 1881, 160.). 

1882-ben kezdte meg színi-bírálói működését Verhovay Független-
ség-ében (—s jegy alatt s névtelenül), majd, mikor Péterfy Jenő kilépett 
az Egyetértés szerkesztőségéből, ajánlatára (1883.) ő lett az E. színi kri-
tikusa. Ettől kezdve rendesen dolgozott a lapokba : a Budapesti Hírlapba 
f. p. jegy alatt akadémiai tudósításokat (1883—4.), a Nemzetbe (1885.) 
Flaneur álnéven párisi tárca-leveleket írt, 1884. már a Budapesti Szemle 
is közöl tőle egy magvas tanulmányt Bourget ról (A pessimismus egy ú j 
bírálója). Az Ország Világba, (1886—8) kezdett tollrajzokat írni Május ál-
néven s itt jelent meg Messziről jött levelek c. első elbeszélése is (1886, 
52.). Az О. V. tudniillik tárcapályázatot hirdetett, melyre 103 pályamű 
érkezett be. A bírálók, köztük Agai Adolf, két pályamüvet találtak a ju-
talomra érdemesnek : A proletárok s a Messziről jött levelek címűt s 
«a legnagyobb zavarban voltak, hogy melyiknek adják a pályadíjat» — 
mint a jelentés mondja. Végre a két egyformán érdemes munka közül 
sorshúzás útján (!) A proletárok-nak ítélték oda a nyolc darab cs. éa kir. 
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aranyat. Szerzője Bársony István volt. A másik munkának jeligés levelét 
ÍR felbontották, melyből Rab Jenő név tűnt elő, «egy előttünk teljesen 
ismeretlen név az irodalomban». Ez a története A. Z. első novellájának. 
Nb. mikor ezen a pályázaton résztvett, már előbb is dolgozott az 0 . V.-ba 
s 1886. már több tollrajza jelent meg. A Pesti Naplóba (18S8—9.) szintén 
irt szinházi tudósításokat s egy-két cikke Keszler József Harmónia-jában, 
Szarni ÜToszoru-jában, a Magyar Salon- ban s a Vasárnapi Újság ban is 
megjelent. 

1882 december 22-től kezdve körülbelül 15 évig a Magyar Földhitel-
intézet tisztviselője volt, de mikor írói és hírlapírói munkássága mind 
jobban elfoglalta, lemondott állásáról s azóta csak az irodalomnak ól. 

Szépirodalmi munkáinak legnagyobb része a Hétben (1890—1905) és 
az Új Időkben (1897—1911) jelent meg. Különösen sokat dolgozott a 
Hétbe, hol majdnem száz álnevet és jegyet használt (Ygrec, Csongor, 
Idem, Masque, Tiborc stb.). Dolgozótársa volt még a Pesti Naplónak 
(a kilencvenes évek vége felé), a Magijar Hírlapnak (1891—), Az Újság-
nak (1903—), Bródy Jövendőjének (1903—5), a Nyugatnak (1908—), a 
Magyar Nemzetnek (1910—13), a Pesti Hírlapnak (1900 első éveiben), 
a Magyar Figyelőnek (1911—), újabban Az Estnek és a Világnak. 
A Szerda c. folyóirat irodalmi rovatának vezetője volt (1906). 

Szerkesztette az Új Magyar Szemlét (1900) dr. Blaskovich Sándorral 
s a Klasszikus Regénytár&t (1904—11) dr. Voinovich Gé/.ával együtt. 

Többször megfordult Ausztriában, Németországban, Svájcban, Francia-
országban, Belgiumban, Olaszországban, volt Angliában és Romániában is. 

Neje Ambrusné Benkő Etelka, a M. kir. Operaház jeles művésznője. 
Tagja volt aNemzeti Színház drámabiráló bizottságának s 1910elnyerte a 

Lipótvárosi Kaszinó irodalmi díját. A Petőfi Társaság 1891., a Kisfaludy 
Társaság 1899. választotta tagjává. Itt 1903. márc. 25. tartotta meg szék-
foglalóját Bartók Lajosról (megj. Kisf. Társ. Évlapjai. 38. k. 1904. Beöthy 
Zsolt bevezető beszédével együtt). A M. Tud. Akadémia 1911. évi ápr. 27. 
választotta tagjai közé. Székfoglalóját (A háború c. elb., megj. Nyugat. 
1915. I. 464. 524.) 1915 márc. 22. tartotta meg. 1917 júniusától kezdve a 
Nemzeti Szinház igazgatója. 

Munkái. 1. Három novella (Pókháló kisasszony Tóth Béla ós Tutsek 
Anna egy-egy novellájával együtt). A Magyar Hirlap rendkívüli könyv-
melléklete. Budapest. 1893. — 2. Ninive Pusztulása és egyéb történetek. 
Athenäum olvasótára. 1895. (Tartalma: Ninive pusztulása. Mtlancholic. 
A karperec. A szerelmes gladiator. Telepathia. Peabody. Nyári est. A Mont-
bars-vivócsel. Világos éjszaka. Ábránd. Levelek). — 3. Szeptember. Regény. 
Ath. Olvasótára. 1897. (Előbb megj. Hét. 1895. 25—44., harmadszor Öszi 
napsugár címen. A. Z. Munkái. VIII. 1907. Franciául: Soleil d'automne. 
Bibliothèque Hongroise de la Revue de Hongrie. H. Paris. 1910. Salgó 
Ernő bevezetésével). — 4. Pókháló kisasszony. Ath. kiad. 1898. (Tartalma: 
Pókháló kisasszony. Mese a halászról és a tengerészről. Aqua vitœ. A jaguár 
és a kígyó. Liliputi történet. Dom Gil, a zöld nadrágú. Olajfák és narancs-
erdők. Finish. A szegény Király Feri. Fokról-fokra.). — 5. Hajótöröttek. 
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Magyar Könyvtár. 56. Év. n. (1898) (Tartalma : Lórántfy özvegye. Nicaragua 
őrnagy. Dél királynője. Az elégtétel. Bucsu. Casanova. Gyűlölet. Bruns-
wick). — 6 .A gyanú ós más elbeszélések. Egyet. Regény tár. XV. 16. Év 
n. (1900.) (Tartalma : A gyanú. A Király Idyllekből. A stefanopoliszi szer-
ződós. A nimfák és szatírok.—A gyanú először a M. Hirlapban jelent meg 
névtelenül, harmadszor A. Z. Münk. VIII . 1907. — Németül: Der Verdacht, 
Verlag von Otto Zöphel. Leipzig Év п., legutóbb más fordításban a bécsi 
Zeit közölte). Négy felvonásos mozi-darabbá alakítva 1917 szeptemberében 
játszották Budapesten először. — 7. Árnyék-alakok. Magy. Kvt. 204. Év n. 
(1901). (Tartalma : Az ispilánti lányok. Máli néni. A gerolsteini nagy-
hercegnő. Az ördög felesége. Don Perez. Gauthier Margit halála. A por-
cellán). — 8. Giroflé és Girofla. Színes Könyvek. Két kötet. 1001. (Elő-
ször Uj Idők. 1899, 1—22., harmadszor A Z. Münk. IX. 1908. Németül is 
megjelent újságban). — 9. Berzsenyi báró és családja. M. Kvt. 284—5. 
Év. n. (1902). (Az összes Berzsenyi-dialogusok a Hétben jelentek meg 
1899—1902. Tgrec álnéven, azután A. Z. Münk. IV. 1906). — 10. Kevé-
lyek és lealázottak. M. Kvt. 328. Év n. (1903). (Tartalma : Bob az oroszlán. 
Rozgonyi Cicelle. Roland. A bicikli király. Esteban testvére. Vegyes 
kiadások. Király Idill). 11—14. Ambrus Zoltán Munkái: L II. Midás 
király. (Először M. Hirlap 1891. 1S7. — 1892. 80. 144 folytatásban cimes 
fejezetekkel és három részben : Kávé korszak. Mesés korszak. Arany kor-
szak. A címek a 2. átdolgozott kiadásban elmaradtak s három rész he-
lyett hat részre van osztva. Olaszul: Mida moderno. Società Editrice 
Laziale. Roma. Év n. R. Larice fordításában). III. Álomvilág. Elbeszélé-
sek. IV. Berzsenyi báró és családja. Révai kiadása. 1906.- 15—18. A. Z. 
Munkái: V. Solus eris. (Először Hét. 1902. 51. 52. 1903. 1—22. — Ebben 
a kötetben A goudolatolvasó és Góliáth c. elbeszélések is). VI. A Ber-
zsenyi-leányok tizenkét vőlegénye. (Először Hét. 1903—5).) VII. Törpék 
és óriások. Elbeszélések. VIII. Őszi napsugár. A gyanú. (Ebben a kötet-
ben még : Király Idillek. A nimfák és szatírok. Vasárnap). Révai kiad. 

1907. — 19—22. A. Z. Munkái: IX. Giroflé és Girofla. A türelmes Gri-
zeldisz. (Az utóbbi először Uj Idők. 19Э7. 23-26. Ebben a kötetben még : 
Hamupipőke. Törpék.) X. Leányok asszonyok. Elbeszélések. XI. Buda-
pesti mesék. Elbeszélések. XII. Fucsa emberek. Elbeszélések. Révai kiad. 
1908. — 22. Kegyelemkenyér. Mozgó Könyvtár. 34. Év n. (1909). (Ebben 
a füzetben még : Iinogén. Uj világ). — 23. Ámor és a halálfej. M. Kvt. 
540. Év n. (1909). (Tartalma : Hat óv. Egy kis tévedés. A bazár ég. A pa-
zarló asszony). — 24. Téli sport és egyéb elbeszélések. M. Kvt. 562. Év n. 
(1909). (Tartalma : Téli sport. Az örökség. Kínos Kötelesség. A nagy Bucsay. 
A barát vizet prédikál. A politika). — 25. Az utolsó jelenet. Mozgó Kvt. 
45. Év n. (1910). (Ebben a füzetben: Mint toll a szélben. Egy szép nap). — 
26. Jancsi és Juliska ós egyéb elbeszélések. M. Kvt. 584. Év n. (1910). 
Tartalma : Jancsi és Juliska. Mély csend. Temetésen. Pályakezdés. Over-
working). — 27. Lillias. M. Kvt. 602. Év n. (1910). (Tartalma: Lillias. 
Megalkuvás. A temetőben). — 28. Ifjúság. Nyugat Könyvtár. 12. Év n. 
(1910). (Tartalma: Ifjúság. Uj idők. Kaland. Győzelmes harc. A haldokló 
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előszobájában). — 29. Kultura füzértánccal. Elbeszélés. A Nyugat kiad. 
(1910) a borítékon 1911. — A bét elbeszélésből álló ciklus először Új idők. 
1908, 39., 53. 1909. 7., 14. 1910. 12., 15., 38., 44. Ebben a kötetben még: 
Húszéves háború. A kavics). — 30. Mozi Bandi Kalandjai. Húsz eredeti 
rajzzal. Év n. (1913). (Először Nyugat. 1912. II. Ebben a kötetben még : 
Versenyek. Gép-korszak. Karácsony előtt). —31—34. A. Z. Munkái : XIII . 
A tegnap legendái. Tollrajzok. XIV. Vezető elmék. Irodalmi karcolatok. 
XV. Nagyvárosi képek. Tollrajzok. XVI. Régi és új világ. Elbeszélések. 
Révai kiad. 1913. — 35. Régi és új színművek. Színházi bírálatok. M. Kvt. 
735-6. Év n. (1914). — 36. Színházi esték. Az Élet könyvei. 1914. 
(Második kiadása új címlappal év n. 1917). 37. A tóparti gyilkosság 
és egyéb elbeszélések. Athenœum kiad. 1915. (Tartalma : A tóparti gyil-
kosság. Családalapítás. A házibarát. Bajnokok). — 38. Régi és új szín-
müvek. Színházi bírálatok. Második sorozat. M. Kvt. 845—6. Év n. (1917). 

Igen sok novellája jelent meg németül (újságokban), több franciául 
és angolul is. Nb. az 1913-ig kisebb kiadásokban megjelent novellái ösz-
szes munkáiban is mind megvannak a 29. és 30. számot kivéve. Sok 
ismertetése, bírálata, cikke és tollrajza nincs meg a felsorolt gyűjtemé-
nyekben. Ezek még összegyűjtésre várnak. 

Fordításai, 1. Cherbuliez : Holdenis Meta. Egyet. Regényt. III . 7., 8. 
1888. (2. kiadása a Klasszikus Regénytárban 1904). — 2. Cherbuliez: 
Miss Rovel. Egyet. Regényt. V. 17., 18. 18S0. — 3. Francia elbeszélők 
Iára. M. Könyvt. 17. Év n. (1897) (Maupassant, Gréville, Ricard, Chavelle, 
Bonsergent novellái). — 4. Bisson : Az államtitkár úr. Főv. Színházak 
Műsora. 3. (régi számozás) 1898. — 5. Grillparzcr : Medea. U. ott 15. 1898. 
(verses műfordítás). — 6. Sardou : Az agglegények. U. ott 23. 1898. — 
7. Francia elbeszélők Tára. II. M. Kvt. 98. Év. n. (1899) (Daudet, Harry 
Alis, Malic, Epheyre novellái, a többit Tölgyessy Margit fordította). — 
8. Anatole France: Régi dolgok. M. Kvt. 140. Év п. (1899) (Először Bp. 
Szemle. 1889). — 9. Francia elbeszélők Tára. I H M . Kvt. 161. Év n. (1900) 
(About s Maxime Paz novellái, a többit Hevesi Sáudor fordította). — 
10. Flaubert: Bovaryné. Klasszikus Regénytár. 1'Ю4. (Először csonkán 
Uj Magyar Szemle 1900). — 11. Maupassant: Gyöngy kisasszony. M. Kvt. 
405. Év. n. (1905). — 12. Hervieu : Ismerd meg magadat! M. Kvt. 
581—2. Év n. (1910). — 13. Brillat-Savarin : Az izlés fiziológiája. 1912 
(leányával, Ambrus Gizellával együtt). — 14. Ibsen; Rosmersholm. M. 
Kvt. 820—22. Év n. (1916). 

Ezeket s egyéb fordításait (pl. Malot : Marichette-je, mely a Buda-
pesti Hírlapban jelent meg a nyolcvanas évek elején) mindkét nyelv töké-
letes tudása, izlés és műgond jellemzi. Legművészibb köztük Flaubert-
fordítása. 

Irodalom (időrendben). 1887 : Ország Világ. 52. (arckép). — 1888 : 
M. Salon. VIII. (arck.). — 1889: Pesti Napló. 41. — 1890: Hét. 42 
(arck.) — 1891: Szinnyei : Magyar írók I. Magyar Hirlap. 187. — 1893: 
Pallas Nagy Lexikona. — 1899: ü j Idők. 6. (arck.). Hét. 52. (arck.). -
1904 : Kisf. T. Évi. 38. (szókfoglalója). — 1907: ü j Idők. 26., 46. (kép-
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pel, mely otthonában családjával ábrázolja). 1908 : Revue de Hongrie 
II. 31. (Salgó Ernő : Z. Ambrus). Réger Béla : Mikszáth, Herczeg, Am-
brus. Szentgotthárd. — 1911 : Tagajánlások 1911-ben. M. Tud. Akadémia. 
Révai Nagy Lexikona I. — 1912. M. Tud. Akadémiai Almanach. — Ferenczi 
Zoltán. A magyar irodalom története 1900-ig (A Műveltség Könyvtárában 
610—12). Az Érdekes Ojság Dekameronja II. Év n. (arckép és igen rövid 
önéletrajz). — 1917: A Cél 3. Élet 11. Nyugat 6. (Ignotus). Érdekes Újság 
33. (arck.) Pesti Napló 69., 76. (Schöpflin A.) 

Munkáinak ismertetéseit s a többi rá vonatkozó cikket 1. Hellebrant : 
M. Philologiai Trodalom 1890-1916. 

Ambrus Zoltán írói pályája négy évtizedre terjed. Ez alatt a 
négy évtized alatt nagy munkásságot fejtett ki minden reklámot és 
népszerűséghajhászást kerülve. Szinte sokallhatjuk azt a szerénysé-
get, mellyel minden feltűnést kerülni iparkodott s azt az arisztokra-
tikus tartózkodást, mellyel a nagyközönséggel szemben viselkedett. 
Neki elég volt, hogy író- és hírlapíró-társainak kis köre kezdettől 
fogva elismerte kiváló irói tulajdonságait. A közönség kegyét soha-
sem kereste s nem alkalmazkodott Ízléséhez, nem írt divatos dolgo-
kat, hogy a figyelmet magára vonja, nem írt színdarabot sem, hogy 
a színpadi siker nevét ismertté tehette volna. Munkáinak összegyűj-
tésével keveset gondolt. Legkiválóbb regényét, a Midás királyt, mely 
1891—2-ben jelent meg egy újságban, csak tizennégy év múlva adja 
ki önállóan. H a novelláiból egy-egy kötetre valót összegyűjt, ezek 
sorozatos gyűjteményekben eldugva, silány külső köntösben jelennek 
meg. Huszonöt évnek kellett eltelnie írói működésének kezdete óta, 
mikor végre megindulhatott munkáinak szép kiállítású összes kiadása, 
mely csak 1913-ban fejeződött be. 

Csak most, mikor munkái t együtt látjuk és nyugodtan, többször 
is elolvashatjuk, nem úgy, min t azelőtt, lapokból, folyóiratokból sie-
tősen, sokszor nem a kellő hangulatban, csak most lát juk igazán, 
milyen kiváló írónk Ambrus Zoltán. Ez ugyan nem új felfedezés, 
benne volt eddig is a köztudatban, Ambrust a sajtó és utána a közön-
ség jeles írónak tartotta, de ennek a véleménynek igazságáról csak 
munkáinak megjelenése után bizonyosodhattunk meg teljesen. 

It t az ideje, hogy az irodalomtörténet is komolyan foglalkozzék 
munkásságával. Eddig keveset írtak róla, értékeset alig (néhány jeles 
ismertetés kivételével), inkább rövid és majdnem kivétel nélkül elis-
merő cikkeket kötetei megjelenésekor. Ez a tanulmány az első. mely-
nek az a célja, hogy tudományos tárgyilagossággal és gonddal lehe-
tőleg hű irodalmi arcképet adjon írónkról. Nem akar kimerítő lenni, 
nem is lehet, mert Ambrus nem olyan író, akinek munkásságát 
ilyen rövid dolgozat kimeríthetné. Csak úttörő előmunkálat kívánna 
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lenni, mely megindítaná a komolyabb Ambrus-irodalmat. Kívánom, 
hogy minél több jó dolgozat feledtesse el ezt az elsőt, melynek az 
az egy érdeme talán megvan, hogy nagy szeretettel készült. 

I. Regényei . 

Legelőször négy regényéről s egy hosszabb novellájáról szólunk. 
Tartalmi vázlatot is fogunk adni mindenikről, mert nem vagyunk 
azokkal egy véleményen, akik ezt fölöslegesnek tart ják. Igaz, hogy 
valamely munka tartalma, bármily sikerült legyen is, csak száraz 
vázlat marad, de mégis jó felvilágosítás annak, aki nem olvasta a 
munkát s jó emlékeztető annak, aki régebben olvasta. A fejtegetés 
mindig világosabb az olvasó előtt, ha tartalom előzi meg, ez kétség-
telen. A tudományos tárgyalásban pedig mégis csak a világosság az 
első, még a művészi forma rovására is. 

Midás király. — Bíró Jenő tehetséges festő, a ki évekig ól Parisban 
s itt a nagy mesternek, Darzens-nak tanítványa és barátja. A kacér 
Darzensné a szeretője lesz. Azelőtt egy spanyol piktor volt a választott, 
kiből az ügyes és nagy befolyású asszony híres embert csinált. Bíró nem 
kér az ilyen dicsőségből s hazamegy rajztanárnak és szegény embernek. 
Nem keresi az emberek kegyét, nehezen is boldogul, törtető kollégái min-
denhol háttérbe szorítják. Ekkor ismerkedik meg a gyönyörű szép Völ-
gyesy Bellával, egy előkelő családból való, de nagyon szegény leánnyal, 
kit feleségül vesz. Imádja feleségét, idillikusán boldog életet élnek, de a 
szegény kis Bella fia születése után elhal tüdőbaj ban, s Biró maga marad 
a kis fiával. Lassankint kivásik kétségbeeséséből és érzéketlenségéből, 
dolgozik fiáért. Egy külföldi mulatós uralkodóhercegnek megtetszenek a 
képei, mindet megveszi, sőt Birót magához hívja Franciaországba. It t él 
a herceg társaságában s megismerkedik Galanthay Masa grófnővel, aki 
huszonöt millió forintnyi vagyona mellett hóbortos kis művészleány. Ha-
lálosan beleszeret a festőbe s maga vall neki szerelmet. Biró, aki vonzó-
dik hozzá s fia jövőjét is biztosítani akarja, feleségül veszi. Most a sze-
rencse, mely eddig makacsul elkerülte, valósággal üldözni kezdi, Monte-
carlóban óriási vagyont nyer, tehát nem szorul a feleségéére, híres lesz 
mint festő is s minden arannyá válik a kezében, mint Midás-királyéban. 
Mindenki irigyli és boldognak hiszi, pedig nem az. Bellát nem tudja 
feledni в kínozza a lelkiismerete, hogy Mását megcsalta, mikor igazi sze-
relem nélkül vette el. Ez a lelkiállapota öngyilkosságba kergeti. 

A regénynek, hogy a kifogásokkal kezdjük, két fogyatkozása van. 
Az egyik a kompozíció lazasága a történet második felében. Az I. 
és II. rész gyönyörű idillje után а Ш . részben kissé kirívó ellen-
tétül 97 lapon keresztül a Masa hóbortos leveleit kapjuk, melyekből 
lassan bontakozik ki újra Biró alakja s a leánynak iránta ébredő 



3(1 
SZINNYEI FEEENC. 

szerelme. A IV. rész első fejezete Biró lelkiállapotának rajzát adja 
felesége halála után, a második pedig vitáját a frakkos Sátánnal, ki rá 
akarja beszélni, hogy Mását vegye el (a lélekrajznak ezt a szellemes 
formáját szívesen elfogadjuk). Ezután rövid fejezetekben a házasság, 
montecarlói eset s Biró szédítő emelkedésének igen vázlatos történe-
tét kapjuk. Az V. rész (Biró naplója), megint nagy visszakanyarodás 
a mesében а Ш. részben történtek elé. A 14. fejezetben végre elju-
tunk a Masával való megismerkedésig, a 15.-ben újra azt a lelki küz-
delmet kapjuk, mint a Sátánnal való párbeszédben (itt már fölös-
legesen). A végső pár fejezet öngyilkosságának magyarázata. A rövid 
VI. rész Masa lelkiállapotát rajzolja s a befejező jeleneteket tartal-
mazza. Mint látjuk, a mese vezetése, mely az I. és II. részben biztos, 
a többiekben mintha kisiklanék az író kezéből, töredékessé válik, 
levél- és naplóformában folyik szét. ismétlésekbe téved s itt-ott hosz-
szadalmassá válik. 

A másik fogyatkozás szerintünk a lélekrajz ingadozása a törté-
net második felében. Biró igen jellemes embernek van rajzolva, aki-
nek a lelkiismerete túlságosan kényes, ezért az írónak igen alaposan 
kell indokolnia második házasságát. Meg is teszi és sok elfogadható 
indokkal menti hősét az érdekházasság vádjától: bájosnak, kívána-
tosnak találja Mását, jónak, okosnak, vonzódik is hozzá, aztán fiáért 
is teszi (bár iránta való nagy szeretetét világosabban kellene látnunk). 
Mindezt elfogadjuk, de akkor nem értjük öngyilkosságát. Mását úgy 
rajzolja, hogy nem él túlságos illúziókban, tudja, hogy ő jobban sze-
reti az urát, mint az őt, később még a vetélytársat is megbocsátaná 
s mikor megtudja, hogy Biró első felesége emlékének él, ebbe is 
belenyugszik és remél. Miért lesz hát öngyilkos Biró ? Mit javít ezzel 
fia sorsán és feleségéén ? Lehetséges, hogy ezekről a dolgokról sohase 
beszéltek volna egymással? Utólagos kétségeit nem értjük. Végre, ha 
lelkiismerete ennyire kényes, nem vehette el Mását, ha meg elvette, 
évek múlva nem lehet lelkifurdalásában öngyilkossá. Erre azt mond-
hatná valaki : Biró logikai érvekkel győzte meg magát érzelmek dol-
gában. Utóbb az érzés föléje kerekedik a logikának s ez kergeti ha-
lálba. De ez az érzés ilyen parancsolóan csak évek múlva jelentkezik ? 
vagy az alakoskodást nem birja tovább? De hát kell-e alakoskodnia? 
Masa az ő szerető, finom lelkével ne tudná neki megbocsátani, hogy 
első szerelmét nem tudja feledni? Sokat lehetne vitatkozni erről a 
kérdésről és érveket felhozni a befejezés indokolt volta mellett, de 
mégis úgy érezzük, hogy az író itt dilemmába került s nem tud 
egészen elfogadható és teljesen megnyugtató lélekrajzi magyarázatot adni. 

Az első két részben zavartalan gyönyörűséget találunk. A kül-
városi ház milieu-jének rajza fényes. Valósággal él a nagy bór-
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kaszárnya apró lakásaival, melyek a szegénység szomorú titkait 
rejtegetik, lakóival, lármázó gyerekhadával, a házban levő pol-
gári körrel, hol az az érdekes bál zajlik le, mely a házat izga-
lomba hozza. Megismerkedünk — s ez igazán meghitt, barátságos 
ismerkedés — a nevezetesebb lakókkal is. Az első a kis Grunovszky, 
a homályos egzisztenciájú volt táncmester, ez a hencegő, potyázó, 
családias érzéseivel, előkelőségével pózoló, könnyelmű vén gyerek. 
Lánya, a nagy Vanda haszontalan apjának s elkényeztetett húgának, 
Margitnak dolgos ápolója ós mamája. Pompás alak a kis Terka, a 
ház jószívű totumfac-ja, minden gyerek őre és dajkája, betegek ápo-
lója, ez a pergő nyelvű, kedves, minden lében kanál-kisasszony az ő 
állandó gyerek-kíséretével. Biró párisi élete, ahogy kételkedni kezd 
tehetségében s éji barangolása közben vívódik magával, Darzens, a 
nagy mester kedves alakja s züllött feleségéé, a falusi idill, menekü-
lése Franciaországból s lemondása a hírről, vagyonról, mindenről, 
maga gyönyörű, külön kis regénye egy túlságosan tépelődő és érzé-
keny művészléleknek. 

A hóbortos, ábrándos s nagyon okos kis grófkisasszony levelei 
milyen szellemesek, franciás esprit-vel írottak, szabadszájúak, de 
mégis kislányosak diákos ízű irodalmi idézeteikkel s a bennük nyi-
latkozó nagy szeretettel és rajongással kedves nevelőnője iránt, kinek 
anyáskodó, finoman és szerényen tanácsoló s vénleányosan szemér-
mes válaszai is kitűnőek ! S Jezenkívül a levelekben benne van a 
trouville-i fürdői élet mozgalmas és színes képe. Sok a szellemesség 
a Sátánnal folytatott dialógban is (aki Molnár Ferenc Ördögének 
irodalmi őse), de némi bőbeszédűség is. Biró naplóját is ez a két 
tulajdonság jellemzi. Sokszor csak reflexiókat kapunk, pl. polémia 
Ibsennel (II. 174.), de a napló-formával velejáró hosszadalmasságot 
elfeledteti a sok finom lélekrajzi tanulmány, pl. finom elemzése a 
misanthropiának (172 83.) és a sok elmés fejtegetés általános kér-
désekről, pl. művészeti viszonyainkról (206—-11). 

Maga a szerelmi idill gyönyörű. Biró első találkozásuktól fogva 
mindig többet gondol Bellára, megtud róla egyetmást, vitatkozik ön-
magával, megijed lehetetlen érdeklődésétől s le akarja küzdeni. Újra 
összekerülnek Grunovszky születésnapi vacsoráján, itt finom meg-
figyeléseket tesz, melyek az apró szinészkedéseken keresztül Bella 
igazi énjét kezdik feltárni előtte. A következő mozzanatok : Bella 
halálsejtelme, első kis meghittségeik, látogatása náluk s ahogy be-
pillant Bella nénjének vallomásain keresztül az elszegényedett elő-
kelő nők szomorú életébe, ahogy festi Bellát (Terka gardírozza őket 
gyerekhadával) s rajtakapja, hogy ez az előkelősködö kisasszony 
mennyire gyermek-lélek még, ébredő féltékenysége a vőlegény iránt, 
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kit Bella nem szeret s mesében adott tanácsa a leánynak, hogy ne 
ábrándozzék, a házasság később sok mindent rendbehoz. Elmondja 
neki a mesét a kakastollas emberről, hogy Güdül mennyirre szerette 
Laili pásztort, ki olyan gyönyörűen tudta játszani az örök szerelem 
dalát, de azért mégis férjhez ment a kakastollas emberhez, ki csak 
a medvék nótáját tudta. Mikor sok idő múlva visszatér Laili, Güdül 
a sok kis kakastollas emberke között már nem törődik vele s az örök 
szerelem dalával, most már csak egy kedves dala van, a medvék 
nótája s csak a kakastollas ember hazatértét várja. Bella nem fogadja 
meg a tanácsot s Biróba szeret. Most már óraszámra el tudnak beszél-
getni semmiségekről. «О, szerelemnek édes semmiségei! Gyönyörű 
pillangók, melyek oly hamar elrepültök, melyek oly gyorsan elszáll-
tok a végtelenbe, hogy mire újból kinyujt.juk értetek a kezünket, 
már csak szárnyaitok hamva marad az ujjainkon ! . . . » Következik 
az emlékezetes városligeti séta kedves veszekedésekkel, változó han-
gulatokkal, apró keserűségekkel és tréfákkal, melyek szerelemvallás-
ban végződnek, amelyre ekkor már nincs is szükség. Mindez utolérhe-
tetlenül bájos és üde dolog. Azután a lelki történet többi kis állo-
mása : a papnál, a lakásszerzés és berendezés, ezernyi prózai apróság 
a boldog szerelem fényében, a boldogság első napjainak hangulatai, 
kedves kóborlásaik, apró gondok, boldog nélkülözések, keserű csalódás 
a művészi élet ronda tülekedéseinek közepette, melyet elfeledtet a 
szegény festővel az édes és őt bálványozó kis feleség, kinek dugdo-
sott írott szakácskönyve is mély megindulással tölti el. Tervezgetések 
arra az időre, ha «Palika» megérkezik, a kis kertes ház fölfedezése, 
melyet ki akarnak bérelni, nyomasztó munka és gond, a halálsejte-
lem komor végigsuhanása a kis szobán, fia születése, Bella borzasztó 
betegsége, mely váratlanul sujt le rájuk, halála s ahogy koporsóját 
viszik a közönyösen beszélgető oláh fuvarosok s egy percre feltűnik 
a kétségbeesett férj alakja. 

Mindez gyönyörű. Biró lelkiállapotának rajza az öngyilkosság 
szélén, naplójában (emlékezései Bellára — felejthetetlen lapok !), a 
herceggel való levélváltásában, újabb kétkedései művészetében, lelki 
vívódásai művészien egészítik ki a történetet. A regény végén még 
egy gyönyörű jelenetet kapunk. Biró felesége megtudja, hogy férje 
egy kis házba jár (ez az a kis kertes ház, ahová Bella annyira 
vágyakozott egykor). Biztosra veszi, hogy férje megcsalja. Titkon 
elmegy oda, bejut a lakásba s lassanként észreveszi, hogy itt Biró 
első felesége emlékének él : ott az arcképe, mely diadalmasan moso-
lyog le Masára, ruhái, minden-minden emlék róla beszél. A szegény 
kis asszony le van sújtva, a holt vetélytárssal szemben tehetetlen. 

Ambrus első regénye telve van a fiatalság erejével, merészségé-
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vei, tékozlásával (hiszen szinte zsúfolja a tömérdek megfigyelést, ér 
zést, gondolatot, mely három regényre is elég volna), telve egyéni 
élmények visszhangjaival, egy forrongó if jú művészlélek önvallomá-
saival, itt-ott a fiatalság hibáival is, kevesebb művészi számításával 
és fegyelmezettségével, de annál több áradó friss érzésével s minden 
melancholiája, pesszimizmusa ellenére pezsgő s az életnek örvendő 
egészségével. Mindenkor egyik legszebb és legtartalmasabb magyar 
könyvünk marad. 

őszi napsugár. — A Midás királyban futólag szerepel egy drámaíró, 
ki nem tud darabjával, a Diogenessel zöld ágra vergődni. Ez az alak éledt 
újra és lett ennek a regénynek hősévé. 

Hódy Balázs, egy temetésrendező vállalat segédtitkárja és lirai költő, 
a Ginevra ciklus, a Spleen és De profundis című verskötetek szerzője, 
még mint házitanító beleszeret a szép Borcsába, kinek öccsét a mi-végű 
igék rejtelmeire oktatja. Borcsa férjhez megy Sárváryhoz a költő nagy 
keserűségére, ki később Sárváryné fiai mellett tanítóskodik szívességből 
öt évig s mint eddig, csak titokban imádja a szép és lusta asszonyt . 
A szép Borcsa huszonhét éves korában meghal, Balázs fejbe lövi magát, 
de a kísérlet nem sikerül s ő meggyógyul. «Erről a szerelemről a jövő 
irodalomtörténet-írása bizonyára részletesen fog megemlékezni . . . De volt 
Hódy Balázsnak egy másik szerelmi regénye is s majdnem bizonyos, hogy 
erről a második szerelmi regényéről már nem lesz az irodalomtörténet-
írásnak egyetlen szava sem.» 

Fodor Ella kisasszonyt négy éves korában ismeri meg, a mikor 
kibérli Fodorné hónapos szobáját (még első ideálja életében), nagy beteg-
ségében a hét éves kis Ella ápolja s meséket olvas fel neki. A tizenhét 
éves Ellának már ő olvassa fel Yercingetorix c. ötfelvonásos verses tra-
gédiájának újra meg újra átdolgozott részleteit. Ezt a mulatságot Ella 
nem a maga jószántából tűri, hanem anyja parancsára, aki a szolid, tisz-
tességes szobaurat megfelelő férjnek találja lánya számára. Veroingetorixot 
végre előadják tisztességes sikerrel, az újságok fölfedezik a nagyérdemű 
költőt, kiadják az arcképét, a temetkezési vállalat előlépteti aligazgatónak 
s félév múlva az újonnan alakult Első Általános Tűzoltó Szerek Gyára 
Bészvénytársaság mint ismert pénzügyi tehetséget megválasztja igazgató-
jává. Ella menyasszonya lesz, de nem a szegény költőt, hanem Göndöry 
jogász urat szereti. Mikor Hódy ezt Ella húgától, Cillától megtudja, 
lemond erről az ábrándról is s elhagyja kedves hónapos szobáját. A kései 
szerelem őszi napsugara, mely egy darabig melegítette a vénülő költő 
szívét, örökre eltűnik. 

F ő baj, hogy az író sokat beszél hőséről, de magát nem hagyja 
szóhoz jutni (igaz, hogy Balázs olyan szerény, hogy ebbe bizonyára 
könnyen belenyugszik), s így nem lá tunk a lelkébe. Noha úgy van 
leírva, mint egy félszeg, két balkezes, kopott, tehetetlen és lehetetlen 
poéta s noha tragédiájának keletkezéséről is túlontiil sokat hallunk, 
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nem ismerjük meg benne igazán sem a költőt, sem az embert s így 
árnyékalak marad, ki nem tud érdekelni bennünket Mélyebb, rész-
letesebb lelki történetet szeretnénk, de az iró ezzel adósunk marad. 
Hódy túlságosan torzkép ahhoz, hogy, amikor szükség volna rá, iga-
zán komolyan vehetnők. A regény többi szereplője mind epizódalak, 
a szó legigazibb értelmében, a félelmes nyelvű Fodorné, ura, a bu-
kott órás és félbolond feltaláló, a nagyon elmosódott Ella, a kis 
Cilla, ez az okos, szájas és szemtelen enfant terrible (ez a legkedve-
sebb köztük). Durcás Panna, a színésznő, a harsány szavú tábornok, 
aki helyesli a «szabályszerű verses költészetet» s Pézsma Eajnáld br. 
napidíjas és bicikli-bajnok (még Bodnár Zsigmond alakja is feltűnik 
egy pillanatra). 

A töredékekből álló mesét a humor olvasztja valamennyire 
egésszé s tulaj donképen ez a humoros előadás teszi a tötténetet mind-
végig mulattatóvá. Az író, mintha maga se venné komolyan az egész 
históriát s csak alkalomnak tekintené hol derűs, hol keserű, hol 
megható, hol fényesen ironizáló humorának kiárasztására, melynek 
szeszélyes folyama elmés reflexiókat, kacagtatóan komikus torzképe-
ket ós jeleneteket, megkapó hangulatokat és megfigyeléseket sodor 
magával. 

Giroflé és Girofla. — A két Haller-lány, Lola és Mira, mindkettő 
énekesnő, Vásáros-Berényben (Szilas-Bodrog megye székvárosában) lépnek 
fel. S/.olid lányok, egy öreg zongoramester leányai, akikből apjuk opera-
énekesnőket akar képezni. Mirába beleszeret Vidovics Feri, a gazdag bácskai 
gavallér, a leány is ő bele. A viszony egészen ártatlan s à leányok távoz-
tával meg is szakad, mert Vidovics belátja, hogy nem vehetné el a leányt, 
kinek nem tudna állást biztosítani a társaságban. Van der Kerkhoven 
kisasszonynak, egy hollandi milliomos lánynak is nagyon tetszik Vidovics, 
de ez csak Mirára gondol s utána'megy egy felvidéki városba. A leányt is 
beteggé teszi a sóvárgás s mikor Vidovics felszólítja, hogy áldozzon fel 
érte mindent, megteszi és vele szökik külföldre. Ebből Vidovics megbizo-
nyosodik Mira igazi, nagy szerelméről s két év múlva, mikor már kis 
fiuk is van, Párisban feleségül veszi. 

A jeles lélekelemző itt egy kissé hát térbe szorul s helyet ád a 
a jókedvű elbeszélőnek. Szinte Herczegre emlékeztető könnyedséggel 
(természetesen anélkül, hogy bármi tekintetben utánozná a bácskai 
históriák híres íróját) szövi és meséli el a kis történetét pompás bács-
kai milieu-rajzzal. A végtelen névnapok duhajkodásai, a vidéki szinész-
élet, a katonatisztek szereplése, párbaj, éjjeli zene, kávéházi lebzselés, 
fürdői kirándulás s a könnyű, mulatós, víg élet más jelenetei mind 
megannyi színes kép, amely él, mozog. Alakjai mind mulatságosak, 
vagy érdekesek : Sugár Mariska, az okos és jókedvű fiatal özvegy, 

ч 
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Horváth Jóska (kinek egy jogászkori esetét A parcellán c. kis el-
beszélésében örökíti meg), a derék, jóízű, évenkint egyszer rettenete-
sen kirúgó tucat-szolgabiró, a roppant gazdag és okos hollandus 
kisasszony, aki úgy tud vitatkozni, mint egy prókátor, aki mindenért 
lelkesül, aki «ha süt a nap, ra jong a fákért, s ha esik az eső, lerajzolja 
az öreg fizetőpincért és ugyanazzal a lelkesedéssel», a korlátolt 
átlag-huszártiszt, maga Vidovics Feri, a bohém szoknyavadász, elmés, 
finom Ízlésű, úri semmittevésben élő kedves bácskai gavallér, aki 
alapjában véve jószívű és nemesen gondolkozó ember. Kedves alakok 
az önérzetes, büszke, józan, kissé epés és irigy természetű Lola s a 
bájos, édes kis Mira, akibe nemcsak Vidovics, hanem az olvasó is 
beleszeret. 

A kitűnő bácskai milieu-rajz mellett a szerelmi idill a másik 
főszépsége a Giroflé és Giroflának. Egyszerű történet a legkedvesebb 
epizódokkal. Nem hiába tavasszal játszódik le, telve is van a tavasz 
minden üdeségével és bájával, csupa napfény és virágillat. Ilyenre 
szokta a legújabb kritika azt mondani, hogy érzelgősség, limonádé, 
pedig százszorta több lélekrajzi finomság ós jellemző művészet van 
benne, mint sok mai neurasténiás, ú j sexuális «meglátások»-ban jeles-
kedő és ritka szerelmi kór-eseteket tárgyaló novellában. 

Nem a mese, az események hajszája és mesterkélt bonyodalma 
a fő ebben a munkájában sem, hisz modern regénnyel van dolgunk, 
hanem a lelki történet, mely a maga természetes egyszerűségében is 
fordulatos, változatos s minden úgynevezett «érdekfeszítő» történetnél 
érdekesebb. 

Solus eris. — Asztalos Gyulát, a íiatal festőt rábeszéli kedves öreg 
mestere, hogy fogadja el Szepessy Kristóf br., a dúsgazdag oligarcha meg-
hívását. Elhalt menyének arc/képét kellene megfestenie s kis unokájáét, 
Kata baronesszét, felvidéki kastélyukban. Amint vasútra ül, egy elegáns, 
igen szép fiatal asszonnyal kerül egy kupéba. Folytonosan találgatja, hogy 
ki lehet, mi lehet. Egy tolakodó szőke úr telepszik még szakaszukba, 
kinek jelenléte láthatóan izgatja szép útitársát. Később egy másik fülké-
ben pillantja meg őket ölelkezve. Bosszankodik s nem érti a dolgot. Meg-
érkeznek a jablonkai állomásra. I t t kiderül, hogy útitársa Szepessy báró 
unokájának elvált felesége (történetét már tudja a mestertől), Valéria, aki 
a közeli fürdőbe igyekszik. A báróné kegyesen felveszi kocsijára, mert a 
kastélybeli kocsi elkésett s meglehetősen félvállról bánik vele, ami ször-
nyen boszantja Asztalost. Éjjel érkezik meg a nagyszerű kastélyba, hol 
még lefekvés előtt megismerkedik Kata baronesszel az ablakon keresztül. 
Élete a kastélyban mulató tömérdek fiatal nőrokon közt igen zajos és 
változatos, annyira változatos, hogy már szökni készül, de a kis Kata 
visszatartja. Az elvált szép asszonynak, ki Kata bizalmasa, nem tetszik 
Kata nagy érdeklődése a festő iránt s udvaroltatni kezd magának vele. 

Irodalomtörténet. 
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Asztalos sokszor kijár hozzá a fürdőbe. A báróné kényes dolgokról vitat-
kozik és kacérkodik vele, ami nagyon feltüzeli a könnyű kalandot szima-
toló fiatalembert. Elhatározza, hogy éjjel betör Valériához. Meg is teszi, 
de konstatálja, hogy elkésett, mert a vasúton látott szőke úr már meg-
előzte. Katát is elkezdik nagyon őrizni s kénytelenek megszűntetni éjjeli 
ablakon át való beszélgetéseiket. Munkájával elkészül, a kép mindenkinek 
tetszik, csak magának nem s az öreg kegyelmes megkéri, hogy feste le 
Katát is. Belátva, hogy Katával egymás iránt táplált ábrándos vonzalmuk 
teljesen céltalan, hirtelen eltávozik a kastélyból. Kata azonban visszahívja. 
Mennie kell, mert most már nincs joga arra, hogy lemondjon minden 
reményről — az ő nevében is. Kata kijelenti, hogy a felesége akar lenni. 
Valéria pártjukon van (nb. kiderül, hogy a szőke úr nem más, mint volt 
férje, akivel kibékültek) s megkezdi a család puhitását s egyeseket párt-
jukra hódít, csak a legnagyobb befolyású, kérlelhetetlen főispánnét (az 
öreg kegyelmes leányát) nem tudja megnyerni. Még egy megoldás volna, 
megszöktetni Katát, de ettől visszariad, nem akarja a szegénységbe rán-
tani magával a kis leányt. Az öreg kegyelmes végre unokája könyörgé-
sére beleegyeznék a házasságba azzal a föltétellel, hogy Asztalos lemond 
a festésről s hivatalt vállal. Ezt nem fogadhatja el s Katától elválik örökre. 

A regény hőse ikertestvére Biró Jenőnek. Mindkettő büszke ple-
bejus voltára, gőgösen önérzetes s emellett túlságosan becsületes, lelki-
ismeretes, tehetségében kételkedő s önmagában nem bízó, az akarat 
betege. Elhatározása, hogy lemond az őt annyira szerető leányról, 
lélekrajzilag nem egészen indokolt. Nagy beszédet mond a sírdogáló 
kis leánynak, akit maga is annyira imád, a szegénység borzalmairól 
s nem viszi magával, ahogyan Kata szeretné. Logikája nem meg-
győző, mint a logika általában érzelmi dolgokban. Asztalos földhöz 
ragadt szegénységet rajzol, melytől távol áll. Fiatal, egészségtől duz-
zadó, sportoló gavallér, akinek van tehetsége, akit szeret és segít 
kiváló mestere. Az ilyen ember kényelmesen szerezhet annyit, hogy 
a kis bárókisasszonyt úri módon eltartsa addig, amíg a familia, mely-
ben a mésalliance-ok úgyis napirenden vannak, egészen meg nem 
puhul. S ha Asztalos jelleméből ez az elhatározás következik is, 
miért nem mondja Kata, hogy ő nem fél a szegénységtől sem ós vele 
megy? Ez meg az ő jelleméből következnék. A befejezés így banális 
volna, mondhatná valaki. Erre csak azt felelhetjük, hogy csak a rossz 
irók követnek el banalitást s hogy a természetes megoldás nem ba-
nális s főképpen nem lehet soha azzá jeles író kezében. 

A történetet a festő mondja el, vagy inkább írja meg később 
(1. 81.), de azért a regény egyáltalában nem szenved az Ich-Eomanok 
szokott hibáiban. Igaz, hogy mindent a hős szemével látunk, de ezért 
nincs okunk panaszkodni. Ez a szem egy érdekes, eredeti művész-
egyéniség élesen látó szeme. így aztán pompás és eredeti rajzát kap-
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j ak az arisztokrata családnak: a családi gőgjét félelmes udvariasság 
mögé rejtő, vasakaratú vén kegyelmesnek, a halk beszédű, nesztelen 
léptű szerény főispánnénak, aki azért energikus családi főkormányzó, a 
folyton káromkodó, lármázó és intézkedő főispánnak, akivel senki se 
törődik, a szellemes és csalódása miat t keserű, de finom lelkű és jószívű 
Valériának s mindenek fölött a gyermekesen naiv, elkényeztetett, de 
emellett okos, művelt és erőslelkű, bájos leánykának, Katának. Nem róla 
mondja az öreg mester, de szavai reá is illenek, hogy vannak az asszo-
nyok közt magasabbrendű lények, «akiknek a kedvességében van valami 
kifejezhetetlen, ami a virágillatra emlékeztet. Azok, akiknek egyénisége 
a tisztalelkűségnek, a jóságnak és a szeretetnek olyan melegét sugá-
rozza, amely a tavaszi napfényt ju t ta t ja eszünkbe.» — Általában az 
egész milieu-rajz elsőrangú. Zokon vesszük az Írónak, hogy a gyö-
nyörű Kata-idill elbeszélésében kissé szűkmarkú. A bárónéval való 
történet nem engedi egészen kibontakozni ezt a sokkal szebb és bá-
josabb történetet. A Katával való beszélgetéseket nagyon rövideknek 
találjuk (mindösze 30 lap), a vasúti jelenetet (23—57) s Asztalos és 
Valéria házasságról tartott vitatkozásait (bár igen szellemesek és 
lélekrajzilag is érdekesek) túlságosan hosszúaknak (137—57). A hős 
lélekrajza Ambrus legfinomabb munkáinak egyike. 

Regényei közé sorozhatjuk A gyanú c. nagy elbeszélését (81 lap), 
melynek tartalma a következő. Szombathy Károly fiatal ügyvéd egy szép 
leányt véd, akit gyilkossággal és végrendelet-hamisítással vádolnak. Irén 
anyja tönkrejutott úriasszony s házvezetőné volt a beteges gazdag Wer-
nernél, nála laktak s Irén betegségében ápolta a vén, szívbajos embert, ki 
hirtelen meghalt s vagyonát ápolóira hagyta. Testvére, özv. Beinholdné, 
ki szeretője nevén Barcsinénak hivatja magát s meglehetősen züllött 
asszony, bevádolja Irént, hogy a végrendeletet hamisította s Wernert meg-
mérgezte. A morfium-mérgezés valóban kiderül s Irént, ki makacsul hall-
gat, maga a védő is bűnösnek tartja. Ekkor új tanú jelentkezik, aki Barcsi-
nét hajnalban látta kiosonni a házból. A kutatás ezen a nyomon újra 
megindul s bebizonyul, hogy Barcsiné volt a gyilkos, kit életfogytiglani 
fegyházra ítélnek. A végrendelet hitelessége is kiderül. Az ügyvéd bele-
szeret az ártatlanul meghurcolt szép leányba s fi leségül veszi. Hat év 
telik el, gyermekeik is vannak, boldogok. Ekkor a haldokló Barcsiné 
kéreti magához Károlyt s megesküszik, hogy ártatlan s mégis Irén volt 
a gyilkos. Károly nemtelen boszúnak tartja az egészet, de a dolog mégis 
szeget üt a fejébe, előveszi a pöriratokat, homályos pontokat fedez fel 
bennük s lassankint mindent gyanúsnak talál Irén akkori viselkedésében. 
Felkutatja felesége egész leánykori életéi, mert most már ártatlanságában 
is kételkedik. Nem talál semmit, de gyanúját tovább szövi-fonja, már 
szinte őrültséggel határos idegességgel. Végre feleségének is fölfödözi 
gyanúját s megesketi gyermekeik életére, hogy ártatlan, de már ennek se 
tud hinni s agyonlövi magát. 
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A mindvégig érdekfeszítő bűnügyi történet egyike Ambrus leg-
gondosabb lélekrajzainak. A bűnügy s Irén élete a legapróbb rész-
letekig úgy van megírva, hogy mi is az ügyvéd szemével látunk e 
el tudjuk képzelni gyötrő bizonytalanságát, mely öngyilkosságba ker-
geti s ez a történet végén szükségszerűnek s egyetlen megoldásnak 
látszik előttünk is. Az író Dosztojevszkyre emlékeztető kínzó ós szinte 
tökéletes lelki analízissel oldja meg a kitűzött nehéz feladatot. 

Ha Ambrus regényeit végigolvastuk, bizonyos egyformaságot ér-
zünk bennük (novelláiban is ezt fogjuk látni), aminek az az oka, 
hogy mind az ő egyéniségét tükrözik, mindegyik munkájában sokat 
ád önmagából. 0 a tizenkilencedik és huszadik század határ-évtize-
deinek intenzív idegéletet élő s a nyugati kultura hatásaira erősen 
reagáló írói közé tartozik s e mellett azok közé a ritkább lelkek közé, 
akik gyakran állnak harcban önmagukkal, vívódnak, keresik a helyes 
utat, kételkednek, elcsüggednek, majd újra fölegyenesednek, akiknek 
igen kényes lelkiismeretük sok gondot okoz s inkább az akarás, fon-
tolgatás, a bölcselkedő szemlélődés emberei, kik az energikus cselek-
véstől nem egyszer idegenkednek, akik az élet prózája elől szívesen 
menekülnek az illúziók világába, hisznek az ideálban s keresik — 
legalább álmaikban. Anélkül, hogy azoknak hibájába esnénk, akik a 
regényalakokban mindig az írót keresik és találják, azt hisszük, nem 
csalódunk, mikor a mondottakban leljük meg Ambrus regényhősei 
jellemző lelki tulajdonságainak s fő-nőalakjai ideális szépségének ma-
gyarázatát. 

П. Novellái. 

Ambrusnak novellaírói működése jóval nagyobb terjedelmű, mint 
a regényírói s azt hisszük ez az ő igazi terrénuma. Széleskörű hírlap-
írói munkássága, mely sok erejét lekötötte, bizonyára egyik oka annak, 
hogy nagyobb kompozíciókra kevés ideje maradt, de másik fontosabb 
oka, hogy a novella műfaja tehetségének is megfelelőbb. 

A regény nagyobb terjedelménél fogva többet felölelhet s így 
szabadabbnak látszik, de kompozició tekintetében kötöttebb, mint a 
novella. Egy hosszabb mese bonyolításának vannak bizonyos meg-
állapodott, hogy ne mondjuk, konvencionális szabályai, melyek alól 
a legmodernebb író sem vonhatja ki magát egészen. Ezek kötik s 
néha tán vissza is riasztják a munkától. Aztán egy nagyobb költői 
mű megalkotásához hosszú idő s ez alatt erős szellemi koncentrált-
ság ós állandó hangulat szükséges (természetesen jó regényről beszé-
lünk). A mai lázasan dolgozó s idegeit napról-napra erős próbára 
tevő írónak ritkán van ilyen szellemi respiriuma, mikor a megélhe-
tés gondjaitól, sokféle robotjától egy időre szabadulhat s ráér igaeán 
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költő-nek lenni. Egy kisebb novella megírásához sokszor egy nap, 
talán egy-két óra is elegendő s ennyi időt az író könnyen szakíthat 
magának megragadva futó hangulatait, kihasználva múzsájának egy-
egy rövid látogatását. A novella-forma ezenkívül rövidsége ellenére 
szabadabb a regénynél : hol igazán elbeszélés, hol csak egy kép, genre, 
hol csak egy alak jellemzése, egy érdekes téma megvitatása, kis lélek-
rajz, az élet egy jelenete s tartalmának megfelelően formája, hangu-
lata, stílusa is igen sokféle lehet. Ez talán főoka annak (más okok-
ról most ne szóljunk), hogy a modern író inkább szereti ezeket a 
kis munkákat, melyekben jobban ki tudja fejezni lelki élményeit s 
mindig élményének, hangulatának legmegfelelőbb formában. Nem is 
szólván arról, hogy igen sok témát nem is lehet másképpen fel-
dolgozni. 

Azt hisszük, a mondottak után nem kell magyaráznunk, hogy 
Ambrusnak mozgékony, érzés és gondolkodás tekintetében kifinomo-
dott szelleme legotthonosabban érzi magát a novella-formában. Ebben 
mmdent el tud mondani, amit akar s mindig úgy, ahogyan akarja. 

Mint elbeszélő a franciák tanítványa. A francia irodalom ^kez-
dettől fogva állandó tárgya volt szeretetének és tanulmányainak. 
A francia szellemi és társas életet ismeri a magyar után legjobban 
s varázsa alól, ha akarna, sem tudna szabadulni. Sokat tanult a 
franciáktól de utánozni egy írót sem utánzott, aminthogy az igazi 
tehetség nem is lehet utánzó. Ha tudatosan utánoz, már nem tehet-
ség. Óvakodjunk a furor comparandi-tól s ne szimatoljunk «hatást», 
főkcnt a részletekben, mikor csak véletlen találkozásról lehet szó. 
Komponáló eljárás, hangulat, világnézet, bizonyos milieu-k iránti 
vonzalom, irodalmi irány, vagy előadásmód dolgában ; már inkább 
beszélhetünk hatásról, de itt is óvatosan kell eljárnunk. Néha vilá-
gos a hatás, de könnyen csalódhatunk is. Főképen ne legyünk egy-
oldalúak. Ambrust pl. ne tegyük meg a magyar Flaubertnek vagy 
Bourgetnek, mert ő is kiváló lélekrajzoló és stilművész, se magyar 
Maupassantnak, mert gondolatait éles világossággal tudja kifejezni s 
kis dolgait művészettel komponálja meg, se magyar Anatole Francé-
nak, mert írásaiban sokszor erős irónia s nagy irodalmi erudició 
nyilatkozik. Mindenesetre sokat tanult és sok impulzust kapott tőlük, 
sőt másoktól is, de ezek az általános hatások mindig egyéniségébe 
olvadtak s ő mindig megmaradt Ambrus Zoltánnak. 

Több mint kétszáz novellájának ismertetése nehéz feladat. Ha 
csak általánosságban szólunk róluk, szárazak leszünk s fejtegetésünk 
nem ad tiszta képet, ha részletekbe bocsátkozunk, fejünkre vonjuk a 
kritikusok lesújtó ítéletét : csupa tartalom, csupa részlet, semmi egység. 
Mégis az utóbbi módot választjuk, mert inkább legyen formátlanabb 
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az írásunk, de minél több konkrétumot mondjon az íróról. Ez fon-
tosabb s talán az olvasó is szívesebben veszi. Mi még azok közé a 
régimódi emberek közé tartozunk, akiknek nem a maguk egyéniségé-
nek revelálása a fontos, ha másokról írnak. Ez után a részletes ismer-
tetés után a következő fejezetben adott általános megjegyzéseink nem 
fognak túlságosan elvontaknak tetszeni. 

Ambrus, mielőtt novellákat kezdett volna írni, évekig bírálatokat, 
később tollrajzokat írt, úgyhogy fejlett írói készséggel fogott a bel-
letrista munkássághoz. Ezért már legelső elbeszéléseiben (pl. Az 
utolsó mohikánok, Messziről jött levelek) minden későbbi jó tulajdon-
ságát megtaláljuk s nem látjuk rajtuk a kezdő író tapogatózását. 
Meglehetős magas színvonalon kezdi, úgyhogy fejlődést csak az éle-
sebb szemű vizsgáló fedezhet föl munkáiban, hanyatlást pedig még 
az sem. Legújabb elbeszélései között olyan jókat találunk, mint a 
régiek között (pl. Családalapítás. Nyugat, 1914-. I. Ba.jnokok. 
M. Figyelő. 1914. П. — Lula. U. ott. 1915. II.) A négy évtizedes írói 
működés nem viselte meg tehetségét s nem változtatott egyéniségén. 

A novellák ismertetésében azt a rendszert követjük, hogy bizo-
nyos szempontok szerint csoportosítva őket mindenik csoportból kieme-
lünk néhányat. 

Kezdjük meséivel és mesehangulatú elbeszéléseivel. A Pókháló 
kisasszony finom, színes gyermekálommal kezdődik. Akkor álmában 
látta először Pókháló kisasszonyt, ki aztán más és más alakban végig-
kíséri életének különböző mozzanatain, csalogatja, hitegeti, végül 
könyörtelenül a faképnél hagyja. A költészet, az illúziók varázsát 
jelképezi, de csak könnyedén jelezve, pókháló-finom hangulatokban. 
A Mese a h alászról és a tengerészről az ismeretlen után való sóvár-
gásról, az egyszerű családi köréből tovavágyódó asszonyról beszél. 
A halász felesége a tengerentúlra vágyik, ahol nem olyan hideg és 
szürke minden, hanem ragyogó, meleg és szines. Egy tengerész magá-
val viszi, de megunja, elhagyja. A szegény Inica visszatér, de bol-
dogságának vége, a tengerbe öli magát. «Apám, kis anyám nem volt 
beteg — kérdi a kis vak fiú — mért kellett kis anyámnak meg-
halnia?» «Gyerek nem tud ahhoz — feleli a halász. A nagyok 
se értik azt egészen.» Szines képek, finom mesehangulat. Az is-pi-
lánti lányok három mesés grófkisasszony, kik folyton királyfi-kérőkre 
várnak, de hiába. Elszalaszt) ák a kínálkozó szerelmet, boldogságot s 
lassanként árnyakká válnak, váruk falai pókhálóvá ritkulnak, melye-
ken keresztül süt a hold, végre köddé feszlanak s eltűnnek. A bű-
vös ékszerek Ametiszt nevű tündére szénégetőék fiának egy gyűrűt 
ad, mely megszorítja az újját, ha bolondot akar tenni s egy órát, 
mely muzsikálni kezd, ha bolondot készül mondani. A bűvös éksze-
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гек egész életében megóvják a bolondságoktól, de életét útálatos józa-
non éli át és boldogtalan, mikor az elmulasztott bolondságokra 
gondoL 

A többi is finom, mély tartalmú s játszi, modern iróniával vegyíti 
a mese naiv hangját, ami különös bájt ad nekik (Dorn Gil, a zöld 
nadrágú, Liliputi történet, Hamupipőke. Mese a, kakastollas em-
berről). 

lörténeti, nem modern tárgyú elbeszélése kevés van s azok sem 
szorosan vett történeti elbeszélések, melyekben a korrajz uralkodik. 
Ninive pusztulása mesehangulatú történet a szőkehajú Lilithről, három 
lovagjáról s Jónás prófétáról, kit szintén elbolondít Lilith. A próféta 
később összeszedi magát, megszökik a csábítótól, de Ninive pusztulása 
után mégis csak a Lilith aranyhaját siratja. Keleties, Flaubert 
Salammbó-jára emlékeztető színpompa ömlik el az egészen ; a nagy-
stílű kéjhölgynek, három udvarlójának s a vétkező prófétának raj-
zában tömérdek a finom humor. A modern író beleviszi a mai világ 
képeit és gondolkodásmódját a régibe s így kelti azt a különös, ere-
deti hangulatot, mely a mai olvasót annyira megragadja. Szent 
Szerafin megtérése a szent firencei érsek története, aki nagy vallá-
sossága ós példás élete ellenére titokban szörnyen önző, mert mindig 
az egészségét ápolja s retteg a haláltól. Egyszer nagy beteg lesz s 
megálmodja, hogy a pokolba került, mert életét, melyet másoknak 
kellett volna áldoznia, eltékozolta s így meglopta az Istent. Meggyó-
gyul, borzasztó álmának hatása alatt megváltozik s igazi szeretetben 
és önfeláldozásban él századik évéig és csodálatos példaadásával sok 
hitetlent megtérít. Nemes krónikás patina, emelkedett gondolkodás s 
a középkor hangulatának művészi éreztetése (az érsek álmában pl. a 
középkori festmények ördögei jelennek meg) teszi értékessé ezt a gyö-
nyörű kis történetet. — Hat év : Montoncourt lovagot 1777-ben elfog-
ják egy pasquillusa miatt éppen szeretője hálószobájában s hat évre 
a vincennesi toronyba csukják. Felesége, kit különben szeret a köny-
nyelmű lovag, megbocsát neki. Hat évig nem látja a két asszonyt, 
de levelez velük. Fia születik. Szeretőjétől lassan elhidegül s csak 
fiával és feleségével foglalkozik. Kiszabadul, de akkorára meghalt a 
kis fia, akit sohase láthatott. Az eleinte ironikus hangú történetet ez 
a komoly és mélyen megható akkord zárja be. — A türelmes Gri-
zeldisz Yolter és Grizeldisz történetének modern átköltése. Sokszor 
Boccaccio szavaival élve, archaizáló hangon, Anatole France-ra emlé-
keztető humorral, modern aláfestéssel és lélekrajzi hézagpótlásokkal 
beszéli el a naiv történetet, melynek folytatása a legmulatságosabb, 
mikor Volter rájön, hogy «nem ő jó, hanem én vagyok a szamár.» 
Grizeldisz alaposan lefőzi az önhitt lovagot, kinek asszonyi furfang-
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gal minden brutális és naiv próbáján átlátott s azért volt olyan pél-
dásan türelmes. Végül teljesen papucs alá keríti férjét, ki «ötvenöt-
éves korában a legtöbbet pofozott lénye volt a világnak,» — Szintén 
sikerült a Northumberland és Westmoreland grófok ádáz harcáról 
szóló Húsz éves háború s a francia forradalom korában játszó Egy 
kis tévedés. Történeti elbeszéléseiben, noha nagyon is modernek ahhoz, 
hogy igazi korrajzot adhatnának, mégis sok a korrajzi vonás könnye-
dén odavetve, de azért sok kortanulmányt sejtetve. 

Gyermektörténeteket is szívesen ír, melyekben emlékezés formá-
jában ad bájos gyermek-lélekrajzokat részben a maga gyermek-leiké-
nek egykori élményeiből merítve (A gerolsteini nagyhercegnő, Gyűlö-
let, Első szerelem, Zelrna, Messziről jött levelek). Ezek közül leg-
nagyobb és legsikerültebb A tóparti gyilkosság, melyben az elbeszélő 
elmondja, hogyan ment i meg Lóránt Agenort (Debreczenben) két fiú-
tól, akik keménykalapja miatt el akarják páholni. Agenor színész-
csemete, kivel örök barátságot kötnek s együtt játszanak, fóleg szín-
házasdit. Agenor a Notre-Dame-i toronyőrból hazudik neki egy sze-
relmi ós egy gyilkossági históriát. Az utóbbi szörnyű titok hónapokig 
boldogtalanná teszi, mig meg nem tudja, hogy Agenor felültette. 
Később mint orvosprofesszor látja viszont pajtását, ki jeles operett-
színész s ő fogja be a szemét Davosban. A visszaemlékezés humorával 
s reflexióival elmondott bájos gyermektörténet (egész kis regény, 115 
lap). Pompás benne a kedves, hazudozó, ponyvaregények s roman-
tikus színdarabok által táplált képzeletű, élénk színészgyerek alakja. 
Maga, a tapasztaltabb és eszesebb barát mellett kissé alárendelt szere-
pet játszó, e miatt kissé irigykedő, ártatlan és tapasztalatlan fiúcska 
szintén jó megfigyelés. Baráti esküjök, a «néma cimborák» titkos tár-
sulatának megalapítása, a diákverekedés leírása megannyi pompás 
gyereklélekrajz. A befejezés a gondatlan, kedves színész alakjával, mely-
ben még megvan gyermekkori énjének minden bája, igen szép. 

Roland, Achille, Ottokár élete és halála c. rajzaiban a szegény 
kis gyerek-mártirok i ránt érzett mély részvéte nyilatkozik, a Vasár-
nap-bnn egy szegény gyereknek úri pajtásánál töltött legboldogabb 
délutánját írja le elragadó humorral, a Téli sport-ban s a Pál herceg 
nevelése és a Pál herceg tűnődik c. dialógusaiban fejedelmi gyerme-
keket szerepeltet szatirikusán karikírozva. A Jancsi és Juliska egy 
apró színószgyerek története, aki kilenc éves korában meghal в már 
mindent kiélvezett az életből. Mennyire benne van a színház leve-
gője s minden izgalma a két gyerek beszélgetésében ! — Lula egy 
bájos, elkényeztetett apróság, aki veszedelmes kérdéseivel kiforgatja' 
tudományából a nagy theologus püspök-bácsit. — A Kirándulás 
modern csemetéket muta t be, kik legazemberezik egymás apját á 
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végül a saját anyjuk leszóláeában egyeznek meg. — A Mozi Bandi 
kalandjai (169 1.) pesti diákokat mutat be. Az egyik a «Bika», csir-
kefogó, aki hamisítatlan pesti nyelven beszél (ez nem vicc, pont mel-
lette ült, ahhoz ő nekem nagyon zöld, én előttem egy semmi, smafu, 
nem létez, szépen fognak el engem, vacak, becsület-istenemre, nekem 
még igen fiatal), a másik, a Csipisz jámpor úri gyerek, akit a Bika 
hajmeresztő hazugságokkal rémít és pumpol, mig vége nem lesz a 
barátságuknak. Sok fényes megfigyelés a pesti gyerek lelki világából 
s maga a nyelv is valóságos studium, csak ifjúsági iratként való kia-
dása ellen lehet némi aggodalmunk, mert a Bika életfilozófiája, bár-
mily ellenállhatatlan humorral hat ránk öregekre, gyerek-olvasmány-
nak nem valami épületes s az se jó, ha a gyerekek a maguk för-
telmes jassz-nyelvében nyomtatva is gyönyörködhetnek mint irodal-
milag szentesített idiómában. 

Szívesen meríti témáit az írók, költők életéből (egyik regényhőse 
is költő). Est vb an testvére két spanyol költőről szól, kiknek viszonya 
a Goncourtokéra emlékeztet, együtt írnak, egymást szeretve élnek. 
Estebant egy forradalomban lelövik. Csakhamar megteszik nemzeti 
hősnek, majd klasszikus írónak s személye körül egész legenda kelet-
kezik. Bátyja is ápolja öccse nimbuszát s ezalatt magát lassankint 
lekicsinylik, pedig jobb dolgokat ír, mint valaha, elfeledik s végre 
züllött vén firkász lesz belőle. Öccsének hírneve agyonnyomta. — 
À Vándor szintén a költői halhatatlansággal foglalkozik. Vándor a 
jeles költő hírneves lesz és még életében halhatatlan. Gyönyörű teme-
tése van, de aztán öregkori házasságát kezdik elítélően tárgyalni, 
munkáit nem olvassák, szobra felállításának iigye elalszik. Kezdik az 
iskolákban olvastatni s így a gyerekekkel megutáltatják, másfelől 
ebből a közönség is megtudja, «hogy Vándor immár klasszikus, tehát 
elavult, érdekesség nélkül való», könyveit nemcsak nem olvassák, mint 
eddig, nem is veszik. Végre tökéletesen elfeledik. Több magyar költő 
(pl. Vajda János) életadataiból és képzeletből stilizált költő-élettörté-
net, mely túlzásaiban is kitűnő szatíra. Ugyanezt a kérdést feszegeti 
a Vér és arany c. párisi történet. A költő Rosetti esetét dolgozza fel 
stiliaáltan s egy hiú, önimádó költő-titánt rajzol benne, ki még fele-
sége halálából is hasznot húz a maga hírneve növelésére. A Több 
szerelmet ! egy regényírónak egy napját mutatja be genreszerűen, 
mely ezer prózai gond, családi baj ós robotolás közt telik el. Bruns-
wick, A haldokló előszobájában, Pályakezdés újságírókat rajzol. Az 
utóbbi a huszonhárom esztendős Mester s a tizennyolc éves Tanít-
vány párbeszéde egy kurtakocsmában. A Tanítvány áhítattal hallgatja 
a Mester többrendbéli tanácsait, filozófálásait s jóakaratú dicséreteit, 
melyek sok intimitással pompásan jellemzik a modern fiatal óriásokat 
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Az íróvilágból még több alakot is rajzol : cikke miatt elítélt sze-
gény német újságírót (Az igazság) s egy másikat szomorú családi 
körében (Mély csend), Henciday mestert, az ügyvéd drámaírót és 
«tisztelőjét», aki folyton tiszteli, pumpolja s végül lerántja (A liála), 
egy éhenkórász firenzei újságírót, ki bekönyörgi magát egy hazaáru-
lással vádólt generálishoz, hol mind fesztelenebb lesz s végre rehabi-
litálni akarja a tábornokot (Lullaby), egy titkos drámaíró meteoroló-
gust (Góliáth), két társszerzőt, kik közkedvelt operettszövegeket gyár-
tanak (Sári és Váry), kávéházban reminiscentiáit mesélő öreg újság-
írót (Zách Klára), szenvedélyes könyvgyűjtőket (Kőnyvmolyok), német 
tudóst, akit egy különös véletlen terelt a tudományos pályára (A könyv-
tárosné), egy világhírű öreg német filozófust, aki a praktikus dol-
gokban nagy gyerek s kit Párisba utaztában mindenütt agyonmo-
toznak a fináncok s ki ennek okát sohase tudja kitalálni (.4 határ-
állomáson), egy nagy poétát, ki vénségére meghülyül s rengeteg ver-
set és levelet ír egy ravasz kisasszonyhoz, ki elbolondítja az öreget s 
később nagyszerűen pénzel a kiadásukból (Bogáncsvirág). 

Minden alak a maga érdekes milieu-jéből nő ki s lesz élővé. 
A Kultúra fűzértánccal nyolc elbeszélésből álló ciklus. Az elbeszélé-
sek külön-külön jelentek meg s azért ismétlések és rekapitulációk 
vannak az előzőket nem ismerő olvasó számára, amelyek kötetben 
kimaradhattak volna. Hősük Légváry Artúr (Langer Antal) gázgyári 
tisztviselő és író elhatározza, hogy divatos dolgokat fog írni. Elmél-
kedése olyan tömör és sok tekintetben találó kis jellemzése a modern 
iránynak, hogy idézzük : «En is tudok homályosan beteges és bete-
gesen homályos lenni, ha akarok. En is tudok érthetetlen fájdalma-
kat tettetni, sátáni izgatottságban tombolni és tobzódni, félisteni 
mámort mímelni, fenségesen összefüggéstelenül handabandázni, színek-
ben és szavakban kéjelegni, új ritmusokat kieszelni ós duhajul művé-
szien zenegni. Én is tudok tótágast álló erkölcstant és az igazság 
címén szeszélyes világmegítélést vágni bele a burzsoá pofájába és én 
is tudok a rohanvást haladó nyugtalan lelkekkel madárnyelven kacér-
kodni, új szempontokat horgászva ki az új idegességekből. En is 
tudok új meg új pápaszemeket találni, ellene fordulni mindannak, 
ami eddig volt, problémákat rúgni bele a társadalom gyomrába, új 
életszemlélettel tüntetni ós új formákat csavargatni ki a régiekből. 
Szóval, én is tudok szépen, divatosan, tetszetősen, hatásosan írni. csak 
akarnom kell.» (V. ö. még a 8—9. oldallal). í r egy színdarabot s 
nagy sikere van (szatirikus leleplezése annak, hogyan készül sokszor 
a színpadi siker s hányféle külső tényezőtől függ ; u. ez a témájs 
A nimfák és szatírok c. elbeszélésének is). Fölkapják, a Czuczor Ger-
gely Irodalmi Társaság felolvasni hívja, majd meg Alsó-Cipó városa, 
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melynek irodalmi csiszárja kupec módon krajcároskodik a tiszteletdíj 
dolgában s cinikus leleplezéseket tesz a vidéki művelődési viszonyok-
ról. A következő hat elbeszélés összefüggő története Légváry rác-ber-
zencei felolvasásának. Fő benne a szatira, a vidéki műveletlenségnek, 
ízléstelenségnek, modortalanságnak, másrészről a jóakaratú kedélyes-
ségnek, túlságos szívességnek, az irodalom iránti érdeklődés fitogtatá-
sának s valójában az irodalom lebecsülésének és föl sem vevésének, 
vagy vállveregető «pártolásának» kigúnyolása mulatságos alakok ós 
jelenetek rajzában. Sok pompás megfigyelés, részben a személyes 
tapasztalatok frisseségével, némi hosszadalmassággal, túlzással, de még 
több keserű igazsággal. 

Éppen olyan jól ismeri a művészvilágot, alakjait, küzdelmeit, víg 
és szomorú intimitásait (amit már regényeiből is láttunk). A gyé-
mántgyüi-ü-ben egy sziniiskolát mutat be, hol eltűnik egy gyémánt-
gyűrű s ezért mindenkit bőrig megmotoznak. Az ártatlan és nem 
ártatlan színészlányok viselkedésének rajza és megjegyzéseik a kínos 
eset alatt elsőrangú milieurajzzá kerekednek. A szegény kis Pető 
Juliska, aki ebben a rajzban szerepel, még öt kis rajz hőse lesz 
(Juliskát nevelik, Felsőbb iskola, A nevető ember, Az ördög megjele-
nik, Protekció). Juliska becsületes ós az is akar maradni, de a sze-
gény hiába küzd a sorsa ellen, mely végzetszerűen elkövetkezik, hiszen 
a bűn ezer-meg ezer jóval kecsegtet s az erkölcs? iA.z erkölcs szu-
szog, verejtékezik, fut-fárad, nyargal, izzad a kenyérért, egész nap 
idegeskedik, garasoskodik, veszekszik, köhög és újra veszekszik, aztán, 
mint az állat, ledül az alomra ós horkol, majd korán reggel fölkel, 
éppen csak az arcát meg a kezét mossa meg és újra elülről kezdi a 
tegnapit. Az erkölcs olcsó, silány, formátlan ruhában jár ; lompos a 
szoknyája, vagy rojtos szélű a nadrágja. Ha férfiruhában jár, nadrág-
jának a térde ki van púposodva s nyakkendőjének a kötője hátul 
kibúvik a kabátból, ha pedig női ruhában j á r . . . Eh , az erkölcs!» 
Finom lélekrajz, felsőbbséges humor jellemzi ezeket a történetkéket, 
melybe keserű részvét vegyül. — A Cigányok-ban egy fiatal, világ-
hírű tenoristát mutat be, amint a korhelykedésből reggel felé haza-
kerülve elkezd a feleségével veszekedni. Szörnyű és keserű igazságo-
kat vagdalnak egymás fejéhez. A feleség nagy énekesnő volt s ő tette 
férjét azzá, ami s most őt nem szerződtetik már, a férje kineveti s 
nem törődik vele fiatalos könnyelműségében és kegyetlenségében. Csak 
az vigasztalja, hogy majd ezt a korhely és hálátlan fickót is utoléri 
a hanyatlás, az öregség s akkor ő is keservesen fog bűnhődni. — 
A cselédsorba került egykor híres színésznő (Felsőbb iskola), a világ-
hírű színészférj emlékének élő szegény öregasszony (Lóránlfy özvegye), 
a megöregedett operettprimadonna (most kasznárné), aki régi operett-
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áriáit énekelve búcsúzik az ifjúságától, a szerelemtől, mindentől, ami 
szép (Dálnokverseny), a haldokló s rettentően hajszás, sivár életére 
visszatekintő nagy tragika (Az utolsó jelenet), a primadonna-lányaik 
érdekében bőszen intrikáló apák (Aphrodite), az irigykedő, marakodó, 
hiú vén színészek és színésznők (Levelek a menedékházból), a nyári 
primadonna a maga rövid dicsőségével (Az ördög felesége, Nyári 
primadonna), az operetténekesnő és férje a komikus (Ruha teszi az 
embert) mind milyen kitűnő megfigyelései az írónak a színész-
életből ! 

Az artistavilág élete és alakjai vonulnak el előttünk egypár novel-
lájában : a menazsériás (Bob az oroszlán) a lebúj énekesnője (Dél 
királynője), a bohóc (Ostoba Ágost halála. A Tenbrinck-eset), a 
műlovarnő (Don Perez), a légtornász (A kötéltáncos), a gondolat-
olvasó (A gondolatolvasó) s a « fogkirálynő» (Peabody). — A szerel-
mes gladiator egyike legfinomabb rajzainak. Az agg és beteg maestro 
legújabb operája római première-je s óriási ünnepeltetése után magába 
roskadva szundikál erkélyén, mikor egy melódiát hall fütyülni leg-
első operájából s egyszerre előtte áll fiatalságának nyomorúságos, 
de mégis boldog ideje. A csodugyermrk beszélgetés egy «nyugalomba 
vonult» hegedűs-csodagyermekkel a csodagyermekek lélektanáról és 
a siker titkairól. 

A festők életét csak három kisebb dolgában rajzolja (Roland, 
Bohém Jánosné nyaralása, Az utolsó mohikánok). Az Aqua vitae 
Gál Ernője egy igazi műkedvelőnek, a művészet egy önzetlen, snobiz-
mus nélküli, úri rajongójának typusa. 

Kedvelt milieu-je Ambrusnak a kis emberek (kis tisztviselők, pol-
gárok, szegény emberek) világa. Itt is otthon van s megértő lélekkel, 
sok részvéttel rajzolja szenvedéseiket és sok humorral hibáikat és 
furcsaságaikat. 

Az Alkonyat egy halálosan beteg kishivatalnok családi körébe 
vezet. Egykor volt egy kis regénye valami asszonnyal, amely felesé-
gének sok-sok bánatot okozott, aztán kibékültek. A szegény ember 
húzta az igát, míg össze nem roskadt. Most meggyónja feleségének, 
hogy a «regény» se volt semmi, nem volt viszony, tehát a mulatók 
örömeiből még azt a csekély részt se vette ki, amelyért megszenve-
dett s az asszony előtt feltárul a szegény ember életének egész sivár 
nyomorúsága és örömtelensége. — Az iskolabetegség a hypochondri-
kus ember jó humorral írt lélekrajza. Egy hivalalnok egyszer lusta 
bemenni a hivatalba s beteget jelent. Unalmában valósággal beteg-
nek kezdi érezni magát, doktort hívat, aki idegbajt konstatál rajta. 
Állapota egyre rosszabbra fordul s már konzíliumot akarnak tartani 
fölötte, mikor bemegy a hivatalba s meggyógyul. Kitűnő benne az 
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állami segédhivatal képe. Mali néni-ben a szegény bankhivatalnok, 
Mayer úr családját látjuk, de itt a generációkat önzetlenül s rész-
ben ingyen szolgáló öreg cseléd alakja foglalja le figyelmüket, kit a 
menyországban a zsörtölődő Sent Péter ellenében a Mester vesz párt-
fogásába, mert noha fiatalságában követett el némi szerelmi ballépé-
seket, később még nagyobb jókat cselekedett. 

À kishivatalnokok hivatali és családi élete tárul föl előttünk még 
több novellájában : kicsinyes küzködéseik, apró reményeik, melyeket 
a sors egy lehellete elfúj, könnyelműségeik, nyomorúságuk, hibáik ós 
veszekedéseik, olcsó mulatságaik (Az elégtétel, Rozgonyi Cicelle, Csák 
Máté a gázgyárban, Nyári est, Protekció, Tempora mutantur, Egy 
álom, Kerekesek a lóversenyen, Kerekesék babát kapnak, Zöldben, 
Utazás a Margitszigetre, Házon kívül, Az örökség, Egy szép nap. 
Családalapítás, Az aeolhárfa). 

De vannak a hivatalnokokon kívül másféle szegény emberei is : 
a csőd előtt álló, kétségbeesetten kapkodó s öngyilkosságra készülő 
kereskedő (Az utolsó nap), a nyomorúságba jutott özvegy (Csőd), az 
éhenhalás szélén álló szegény leány (Büszkeség), a hétgyerekes kis 
doktorné, akit az ura hébe-hóba elvisz mulatni, de a mulatság ren-
desen veszekedéssel, keserű könnyekkel végződik (Poórné mulat), a sze-
dőné, aki részeges, nagyszájú és durva szociálista urát szeretettel men-
tegeti (A sötét udvar), a folyton pénzt, csak pénzt kereső ember, aki 
elfelejt élni (Páriák), a pici, öreg francia mesternő, aki napestig robo-
tol s imádott fiát pénzzel tartja, hogy az úri módon mulathasson 
(Bajnokok) és sok más egészen a kétes egzisztenciákig (Nicaragua 
őrnagy, Új világ, Keresztfiam Boldizsár, De profundis). 

A vagyonosabb uri középosztály életéből is sok témát és alakot 
merít. A szegény Király Feri egy vidéki negyvenéves érettségi talál-
kozó mesteri leírása. A tanulótársak folyton sajnálkoznak Király Ferin, 
ki a legvígabb pajtásuk volt s ki könnyelműen boldog élet után fia-
talon halt el s így nem érhette meg ezt a gyönyörű napot. Nem 
veszik észre, hogy maguk mind többé-kevésbbé sajnálatra méltó öreg 
fickók, akik igen rosszul mulatnak együtt. Az igazi finom lélekrajz : 
Hortense megtudja, hogy a haldokló kegyelmes úr, házuk régi barátja, 
az igazi apja, de azért nem tudja megsiratni. Szive a nem igazi, de 
őt igazán szerető apjához húzza (kicsiben Bourget L'émigré-jének 
témája). A politika mesteri genre-rajz egy képviselő pályájáról: milyen 
kitartással stréberkedik, mig szürke ügyvédből honatyává küzdi fel 
magát és mennyi erőfeszítést tesz mandátuma megtartásáért, mig 
főkortese, aki az ő szárnyai alatt nőtt hatalmassá, meg nem buktatja. 
Az Overworking egy tengerésztiszt elbeszélése arról, hogy a túlságos 
megerőltetésből teljes szellemi apathia származhatik, mely a legna-
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gyobb veszéllyel sem törődik. Ilyen állapotban vezette hajóját egy 
viharos január i éjjelen majdnem a pusztulásba. A kavics Buchbinder 
úrnak, a tönkrejutott milliomosnak öngyilkossága előtti lelkiállapotát 
festi. Felesége ékszerei közt talál egy aranyba foglalt kavicsot s ez 
szeget üt a fejébe. Mi lehet ? Valami szerelmi emlék bizonyára, tehát 
a felesége megcsalta. Meglövi magát és sokáig tartó agóniájában is 
folyton a kaviccsal vesződik, mig végre rájön, hogy a maga szerelmi 
emléke volt. Az agónia másvilági fantazmagóriáit erős képzelettel s 
a lázas álmok képeinek finom megfigyeléseivel színezve í r ja le. Az 
olajfák és narancserdők bájos kis apróság. Okos, modern Mar-
git huga férjhez megy. Öreg legényként elborong a dolgon s részt-
vesz a családi tanácsban, mely a nászút ügyében akarna dönteni. 
Maga egy gyönyörű levélben mondja el nézeteit s lelkesen a nászút 
mellett dönt, melynek emléke később nagy érték lesz, hisz «csak egy 
igazi, maradandó boldogság van . . . : az emlék. » 

Csak ezt az egypárat emeltem ki a sok közül, melyek mind ebbe 
a milieu-be tartoznak. A főrangú világot és a fejedelmekét r i tkán s 
nem nagy rokonszenvvel rajzolja (Tél, Két öreg úr, Lillias, A bazár 
ég, A napló, Kegyelemkenyér, A lakáj), nem egyszer fényes humor-
ral és erős szatírával (Király-idillek, nagyszerű balkáni humoreszk-
jei, melyeket azóta utánoztak, Imogén. A pazarló asszony). Katona-
története kettő van (A hazugság öl, A háború, az Aqua vitae kato-
nája nem typikus katona) s p a p i kettő (A barát vizet prédikál. Vegyes 
kiadások) mind а kettő kitűnő. 

Történeteinek színhelye majdnem mindig a nagyváros, a vidék 
igen ritkán. Paraszthistóriája csak egy van (A koporsó), jó, de Mik-
száth is í rhat ta volna. A külföldet is szívesen választja színhelyül 
(novelláinak kb. egy negyed részében), de legnagyobbrészt a magyar 
fővárosi életből, általában a magyar társadalmi életből veszi tárgyait. 

Ismertetésünk hosszúra nyúlt, de nem teljes. Sokat említettünk, 
sokat elhallgattunk. A kiválogatás közben úgy jártunk, mint a Mozi 
Bandi kalandjainak jeles Bikája, aki a cukrosboltban roppant sokat 
válogat, habozik, tűnődik, mindig más és más sütemény ragadja meg 
figyelmét, a kiválasztottakat visszarakja s újakat választ s végül sem 
bizonyos benne, hogy nem lett volna-e jobb mégis másokat válasz-
tania. Azt hisszük mégis, hogy ismertetésünk adott valamelyes képet 
Ambrus novelláiról s legalább elegendő volt a következő összefoglalás 
megvilágítására. 

SziNNYEI FEBEKC. 



A SZABADSÁGHARC HATÁSA JÓKAI ÍRÓI 
EGYÉNISÉGÉBE. 

A fiatal Jókai tüneményes képzelő ereje egy darabig meglehetős 
egészségtelen táplálékon tengődött ; a beteg gyümölcsökön, melyeket 
termelt, aggasztó nyomokat hagyott a való élet fényes és meleg levegő-
jétől való különc elzárkózás. Komoly tárgyú műveiből egyáltalán szám-
űzte Jókai a normális embereket és viszonyokat. Lakatlan hegyszaka-
dékokba, megközelíthetetlen szigetekre, düledező romok közé, «ős 
vízpusztaság» belsejébe, vadon erdő rejtekébe, egyiptomi piramis-
pincékbe stb. telepített le idegbeteg különcöket, bujkáló gonosztevőket, 
vagy épen tébolyodott szörnyeket, kik csaknem mindnyájan valami 
sötét végzet átka alatt vergődnek. Rögeszmék rabja i valamennyien, a 
jók és a rosszak egyaránt, túlcsigázott idegzettel, összetört szívvel, 
megmérgezett lélekkel, a bosszú ördögi vágyával, a sorsüldözte tehe-
tetlenség hátborzongató átkaival, a szem és fül káprázataival, «bűn-
titkok »-kai ós kárhozatos sejtelmekkel. Az író gyakran beszél első 
személyben, mintegy saját magáról s minduntalan halált, temetőt, 
irtózatos álmokat, gyötrő képzeteket emleget, körmönfont mesterkélt-
séggel hajszolva az effektusokat az amúgy is félelmes témák hatásá-
nak fokozására, az olvasók idegzetének kegyetlen felkorbácsolása végett. 
1847 végén, Czakó Zsigmond halálakor, már — hogy úgy mondjuk 
egész elmélet alakúit ki a fiatal író lelkében az önmagára erőszakolt 
hagymázos eszmékből és az említett szomorú esemény hatása alatt 
egy — különben megragadó stílusú — cikkben egyenesen azt fejte-
geti, hogy a legmagasabb költészet a halál költészete. «Csoda-e há t — 
kérdi Jókai — ha a költő a halált megszereti ? . . . Az ábrándok 
országa rejtett tündérvilág. Kinek csak egy tekintetet hagyott ebbe 
vetni ihlő geniusa, meg nem szabadúl ennek képeitől soha. Örök 
vágyat fog érezni el nem érhetők u t á n . . . » 1 Ennek a beteges szen-

1 Életképek 1847. (Lásd Emlékeimből 131. 1.) 
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velgésnek a forrása a lázas fantázia kielégítetlensége. Korának divatos 
olvasmányai bódító hatást gyakoroltak írónk szertelen képzeletére ; 
örök vágyat érzett ő is «el nem érhető» nagy dolgok u tán: a dicső-
ség elképzelt sugaraiban fürdette ábrándos lelkét, a szivárványos múlt 
hősi jeleneteinek óhajtott kobzosa lenni, kivételes ember-példányok-
ban gyönyörködni, egész fajok ós nemzetek diadal mámorát vagy 
nagyszerű fájdalmát szinte beteges mohósággal a maga szívében át 
meg átérezni. A körülötte zsongó kicsinyes, prózai élet hogy is érde-
kelné egyelőre az ilyen képzeletet ? Jókainak ekkortájt egészen be 
kell húnynia szemét a valóság előtt, hogy a francia romantika lom-
tárában botorkálhasson. Valami szilárdabb talajba persze ő is igyek-
szik belekapaszkodni, de csak azért, hogy biztosabb lökéssel emelked-
hessék onnan minél magasabbra. Ezt a szilárdabb talajt nem nyújt-
hatta az élet, melyhez ekkor még csak néhány komikai vonásért for-
dul Jókai, hanem igenis a könyvek, melyekkel már ekkor örök barát-
ságot köt ez a rendkívüli elme. Bámulatra méltó, mily ügyesen körül 
tudja bástyázni könyvből eltanult pozitív adatokkal a képzelet alkotta 
ködös légvárakat s tudja ránk kényszeríteni — legalább addig, míg 
föl nem ocsúdunk — azt a benyomást, hogy színes látomásaiban az 
emberi élet reflexeivel van dolgunk. Önként fölmerülhet mindenkiben 
e zsengék olvasásakor az a gondolat, hogy ha ez a megvesztegető 
hatalmú képzelet egészségesebb táplálékhoz jut, lia közelebbről meg 
tud ismerkedni a változatos emberi élettel, sőt — hogy sokat kíván-
junk — ha maga az Elet is elég kegyes lesz kezére játszani Jókainak, 
olyan rendkívüli korszak megszülésével, amilyenre az ő gyúlékony 
képzelete kezdettől fogva áhítozott : akkor ez a képzelő erő ellenáll-
h a t a t l a n t rabjává tehet egy egész nemzedéket, mely saját élményeire 
ismer rá a költői fantázia ragyogó képeiben, de a későbbi nemzedékek 
is gyönyörködni fognak e képzelő tehetség gazdagságában, mely néha 
igazabb, mint maga a nyers valóság s melynek még a játékai is ér-
dekesek, mint ahogy pl. a Hortobágy érdekességét is emeli a délibáb, 
pedig ennek egész létezése csak szemünkben van. 

A kedvező fordulat elkövetkezett. Már lehetett érezni a korszak-
alkotó nagy esemény szárnya lebbenését, melynek fölidézésében kitűnő 
része van épen annak a lánglelkű ifjú költőnek, aki Jókait is kiragadta 
behúnyt szemű, tétlen álmodozásából : Petőfinek. Egy ilyen barát : ez 
hiányzott eddig nagyon a fiatal Jókai mellől, kinek egyéniségében 
némi puhaságot és bátortalanságot fejlesztett volt ki épen a kitűnő 
otthon, a túlságig menő anyai gondozás, a «hű mentor»-nak, Vály 
Ferencnek üdvösen érvényesülő tekintélye s mindenek előtt an a 
szertelen képzelő erő, mely a gyermek-Jókai előtt mindent — a ve-
szedelmeket is — aránytalan méretekre hatványozott. «Gyáva voltam, 
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nagyon gyáva», írja gyermekkoráról ő m a g a 1 s bizonyos passzivitás 
állandóan megmaradt jellemének egyik vonásául. «Szerettem mindig 
az egyedüllétet. Úgy el tud tam beszélgetni mindig magam magammal. 
Kerestük egymást. Mindig volt mit beszélnünk egymással. Hitet , re-
ményt, bizodalmat kölcsönöztünk egymásnak. Az Én az Énnek . . ,»2 

A családi otthon hófehér erkölcsi légkörén és a diákélet néhány derfís 
ós ártatlan tapasztalatán nem igen terjedtek túl külső élményei; 
tizenhét éves korában még nem látott kávéházat belülről,3 mint 
tizenkilenc esztendős patvarista még nem tudott dohányozni, bort 
nem ivott volna egy v i l ágé r t ; 4 húsz éves (jurátus) korában semmi-
féle kártyajátékhoz nem é r t e t t ; 5 még ekkor is csupa olyan fehér-
neműt viselt, melynek minden szálát édes anyja fonta ; 6 asszonyt 
nem ismert mindaddig, míg meg nem házasodott.7 Azt m o n d j a utolsó 
regényében Jókai, hogy nem volt ő kivételes lény, ilyen volt az egész 
nemzedék: «szűz, tiszta, életerős».8 Petőfi ami a dolog lényegét 
illeti — csakugyan szintén ilyen volt; minél inkább tépázta, hányta-
vetette az élet, jellemének erkölcsi oldala anná l szilárdabbra acélozó-
dott. Hálával tartozunk ez acélos jellemnek, hogy felismerte és magához 
vonzotta a puhább, de szintoly nemes ércet, mely a Jókai szeretetre-
méltó egyénisége in csak idomításra várt. Nem lehet elégszer idézni 
Petőfi nemes szavait, melyek a Jókai i r án t érzett benső szeretetet 
hirdetik, túlélve későbbi összezördülésük zavaró mozzanatát : « Mit én 
Jókay iránt érzek, az igazság szerint nem is barátság, nem is testvéri 
szeretet, vagy tán e kettőnek keveréke, vagy talán mind a kettőnél 
több . . . valami le nem írható s tagadhatatlan, hogy a világon senki 
iránt sem érzem azt, egyedül ő i r á n t a . . . » 0 Ez az őszinte levél-

1 Életemből I. 258. 1. Igaz ugyan, hogy másutt meg (Az én étetem 
regénye 161.1.) azt mondja magáról : «én bizony petuláns, könnyelmű, vesze-
kedő természetű suhanc voltam», de ezt még a szó legártatlanabb értelmé-
ben sem vehetjük készpénznek. Sokkal igazabb az a vonás, melyet saját 
jelleméből a Lávay Béla alakjához kölcsönöz : «Kicsiny korában Béla is 
nagyon anyás gyerek volt, félénk, otthonülő kis fiú . . .» Politikai diva-
tok 33. 1. 

2 A tengerszemű, hölgy 23. 1. 
3 Az én életem regénye 38. 1. 
* A tengerszemű hölgy 7. 1. 
5 Politikai divatok 16. 1. 
« ü . o. 32., 36. 1. 
15 Jókai összes m. 100-dik köt. 153. 1. 
s Börtön virága 8. 1. 
9 Petőfi levele Kecekeméthy Aurélhoz 1846. január 

Irodalomtörténet. 3 
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részlet még a Jókay Mórhoz c. költeménynél is meggyőzőbb bizonyí-
téka a két fiatal lélek összeforrottságának. Már Jókai legelső írói 
dicsőségébe belekapcsolódik a Petőfi neve (ő másolta le a Zsidó fiú c. 
pályamunka kéziratát 1843 elején) s ettől kezdve újabb «mentor»-t 
kap Jókai Petőfiben, aki önbizalmat önt bele, Pestre viszi ós ott 
marasztalja, becsvágyát sarkalja, eszméi és törekvései körébe vonja. 
Jókai nem volt rossz tanítvány. Eddig sem a tehetség vagy a kedv 
hiányzott benne ahhoz, hogy a hírnévről szőtt ábrándjainak meg-
valósításához fogjon, hanem a kezdeményező bátorság és cselekvő 
erély. Külső tulajdonságai is : arca, hangja, megjelenése kellemes, 
sokat ígérők voltak ; különösen ügyes tudott lenni az élő szóval való 
előadás terén. Magától tudjuk, hogy már ebben az időben több helyen 
zajos sikereket aratot t felolvasásaival s «igen sok hatással» dekla-
m á l t ; 1 egyik regénybeli alteregójáról is azt olvassuk: «Oh, Lávay lir 
híres szavaló!»2 Petőfi keresve sem találhatott volna lelkesebb mél-
tánylót színészi ábrándjaihoz, mint Jókait, aki később emlékezetének 
nagyító üvegén át egyre jelesebbnek látta Petőfi színészi tehetségét 
is, ezzel is egyik példáját szolgáltatva az ő akarat lan túlzásainak. 
Meg is értette egymást a két fiatal «szónok» nagyon jól ; szerepekel, 
választottak maguknak s csodás képzeletük révén játszva ringatták 
magukat művészi csalódásba. Olvasmányaik általában annyira közösek 
voltak, hogy olyan aprólékos, rejtett célzások, melyek mások előtt 
érthetetlenek lettek volna, «egészen megjárták kettőjük közötti for-
gandó értéknek».4 A francia tör ténet és irodalom iránti rajongást 
Petőfi beoltotta a Jókai lelkébe is. Különös mohósággal olvasták a 
nagy francia forradalom részleteit s e forradalom egyes vezető 
embereinek elképzelt szerepeiben tetszelegtek maguknak. Köréjük 
csoportosúlt az arany-if júság színe-java. az idősebbek közül is sokan 
és szerepelni kezdett a «közvélemény asztala» a Pilwax-kávéházban. 
«Itt mondott egy fiatal ember nagyon dobogó szívvel elragadó beszé-
deket», mondja Jókai bizonyosan saját magáról.5 Tehát az anyás, 
otthon ülő ifjú nincs többé, Petőfi beledobta a mindinkább forrongó 
pesti élet hullámaiba, hadd tanúljon úszni. A fiatal újonc — mit is 
tehetett volna egyebet ? — úszott az árral : a franciaimádat ellen-
állhatatlan sodrú áradatával. A közvélemény asztalának vendége: 

1 A tengerszemű hölgy 26. 1. 
2 Politikai divatok 11. 1. 
3 Láecl pl. Jókai előszavát Petőfi összes m.-hez (1892—96.) í . köt. 

XXIII. 1. 
* Politikai divatok 32. 1. 
5 U. o. 129. 1. 
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mindnyájan «franciák» voltak; a francia nemzettől várták a korhadt 
ó-világ rombadöntését, «nem gondolva rá, hogy mi lesz azután», 
vallja be őszintén Jókai ötven óv múlva.1 Egy kis « forradalom »-félére 
áhítozott nyugtalan képzeletük, mint a vérmes szervezet az érvágásra. 
Szerepet játszottak, melyet könyvekből tanultak, de naiv lelkesedéssel, 
irigylésre méltó illúzióval. Szerepüket 1848 március 15.-én a nyilvá-
nosság előtt is eljátszották s illúziójuk fényes zománca sohasem fog 
egészen lekopni e nap emlékéről. Ez a nap avatta Jókait politikussá ; 

I ettől fogva egyéniségében összeolvad a költő és a politikus, úgy hogy 
néhány óv múlva már sem többet sem kevesebbet nem mond, mint 
azt. hogy: «a határvonalt a kettő között nem ismerem . . . A kettő 
csak együtt valami ; kivált nálunk magyaroknál, hol az egyik élete a 
másikét szüli . . ,»2 Jókai személyes élményei 1848 március 15.-én 
kapcsolódtak bele a nemzeti élet delejes áramába s jó részben ennek 
köszönheti azt a bűvös hatást, mely az elnyomatás idején megbecsül-
hetetlen nemzeti jelentőségre emelkedett. Jókai egész hosszú életén 
át soha többé nem tudott szabadulni az 1848—49-iki szabadságharc 
átélt emlékeinek varázsa alól. Ezek nélkül nem lehet Jókai írói egyé-
niségét kellőképen megértenünk, szükséges tehát már itt mérlegelni 
a maga egészében azt a döntő befolyást, mellyel a szabadságharc 
Jókai későbbi világnézetét — hogy úgy mondjuk — determinálta. 

Természetesen nem olyan hatásra kell gondolnunk, mely Jókai-
tól addigi írói egyéniségének megtagadását feltételezte volna ; ilyen 
hatás a legritkább esetek közé tartozik. Ellenkezőleg : azon vette észre 
magát Jókai, hogy saját novella-hőseinek — e kivételes lényeknek — 
szerepét kezdi játszani a való életben. Mióta Petőfi hatása alatt ő is 
belekóstolt a nyilvánosabb szereplés izgalmaiba, ábrándos képzelete 
szívesen kacérkodott az őt fenyegető esetleges veszedelmek gondolatá-
val ; jól esett neki beleélnie magát a mártíromság regényes szerepébe. 
«Valami nagyon komoly előregondolás» sugallata folytán mindig ma-
gánál hordott egy drágaköves melltűt és gyűrűt, hogy majd ha az 
osztrák lelkű állam-hatalom ártalmatlanná igyekeznék őt tenni, kül-
földre menekülhessen s említett ékszerei árán egy ideig megélhessen ; 
mert állítólag a budai helytartóság egyik jóakaratú tagja megizente 
Jókainak, hogy idején tudatni fogja vele, ha valami baj készül ellene. 
Jókai később is szentül meg volt győződve, hogy ha akkor ő és «az 
a néhány rajongó fiatal» börtönbe kerül : «nem lesz forradalom, nem 
lesz szabadságharc».3 íme Jókai már élménynek kezdi érezni (s ké-

1 Az én életem regénye 43. 1. 
2 Kárpáthy Zoltán 360. 1. 
я Az én életem regénye 262- 263. 1. 
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sőbb — nagyító képzeletén át — már esküszik is rá) azt a szerepet, 
amelyet legelső művében, a Nepean-sziget-ben Victor-Gézának, «a szőke 
fürtű ifjú»-nak szánt, akit hálátlan hazája bujdosóvá tett. 1845-ben 
még csak egy régesrégi kísérteties történet (Márcze Záré) fejezetei 
közé csúsztat ilyenféle ábrándos sóhajokat : Adj a népnek szabadsá-
got : mindent adtál neki, — tedd rabszolgává: elvetted mindenét. ' 
1848-ban már kilép a való élet küzdő terére s határozott programm-
ként hirdeti : Föltettük magunkban, hogy a népet szabad úrrá tesszük, 
mert kell, hogy legyen magyar nép : szabad és úr, mint volt hajdan.2 -
1847-ben még a leigázott Egyiptus kétezer óv előtti szabadságharcáig 
kell visszaszállnia romantikára éhes képzeletének s hallgatóznia, mi-
ként hangzik «a lég magasából alá varázsigézetű csataének».3 Egy év 
múlva, 1848 májusában már itthon is dübörögni érzi a földet, élet-
halálharc készül «isten és ördögök, ember és rabszolgák» között s 
költőnk maga óhajt rázendíteni «a Bard vad énekére», mely majd 
ki-kihangzik a fegyvercsattogásból.4 . . . Valóban. Jókai olyan a sza-
badságharc izgalmas légkörében, mint amilyenek voltak írói képzeleté-
nek addigi szülöttei : következetlen, exaltált és naiv. Ihletének szárnya 
a lepke kiszámíthatatlan röpkedésével száll virágról virágra, eszméről 
eszmére s ha mézet nem tud is szívni mindenikből — hiszen néme-
lyik mérget rejt belsejében — legalább megmámorosodik illatuktól és 
szép színüktől. Egy exaltált percében pl. ki akar vándorolni hazájá-
ból, boldogabb hont, dicsőségesebb sírt keresni, mert hát «nem a 
szülőföld ! a szabadság a haza. Ahol szabadság van, ott van a mi 
hazánk. A börtön nem haza, ha aranyrostély van is ablakán. Jertek 
el innét, hadd omoljon össze az apai ház, hadd teremjen küszöbén 
vad virág, hadd legeljenek útcáinkon nyájak, ne nézzetek vissza, 
töröljétek ki a könnyet szemeitekből».5 De e mérges eszme-virág 
bódító lehelletét mihamar kiheveri s ú j r a megszólal szeretetreméltó 
következetlenséggel: «Számunkra Magyarország földén kívül nincsen 
élet . . . Inkább leszünk a börtönben, inkább a sírban, de Magyar-
országon, mint a szabadság levegőjében, de idegen földön !»e Mikor 
a «békés Lafayetteket» gyűlölő Petőfi szava cseng fülében, olyankor 
jakobinus ízű fenyegetések csúsznak ki a száján : «Nem szeretem a 
sápadt arcokat ! . . . Ha nyertünk, akkor eljönnek a számolás n a p j a i . . . 

1 Vadon virágai 8. 1. 
2 Életképek 1848. (Lásd Forradalom alatt irt művek 39. 1.) 
3 Vadon virágai 229. 1. 
4 Forradalom alatt írt müvek 31. 1. 
s U. o. 30., 50. 1. 
6 U. o. 144. 1. 
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Jaj nektek sápadt arcok emberei !»1 De két hónappal később a Pesti 
Hirlap előlegezett programmjában már jobban meggondolja a dolgot, 
vagy más ember véleményének áll a befolyása alatt, határozottan ki-
jelentvén : «terrorizmust nem fogunk tanácsolni soha, mely később 
vagy korább megbosszúlja önmagát».2 — Csak legalább ennyi politikai 
következetesség lett volna a fiatal Jókaiban, hogy t. i. vérmes túlzá-
sait józanabb mérséklettel cserélje fel ! De nem, ő mindenképen kö-
vetkezetlen. Debreczenben eleinte az ú. n. békepárt szócsöve lesz, 
életét veszélyezteti bátor cikkeivel, melyek ilyesmit hirdetnek : «mi 
nem akarjuk a királyt trónjától megfosztani, mi megtámadott alkot-
mányos jogainkat védni fogtunk fegyvert s mihelyt azok biztosítva 
leendnek, megszűnünk áldozni a nemzet vérével . . ,»3 Ezt 1849 
elején - télen — mondta Jókai : tavasszal megtörtént a nagytemplomi 
trónfosztás, költőnk fiatal szívét is dagasztani kezdi a kikelet s 1849 
április 14-ikét imígyen méltatja: «Jegyezze föl a história e napot, 
mert a magyar nép jövő élete e naptól fogja számítani új esztendejét. 
A Habsburg-dinasztia száműzetett. Száműzetett e nemzet földéről, 
száműzetett e nemzet által. Isten áldása legyen e napon . . .»* A közölt 
példák is mutatják, hogy Jókai ez idei írásai túlcsigázott lelkiállapo-
tok exaltált kifejezései ; ezt a modort kezdettől fogva megfigyelhettük 
az ő írói egyéniségében, mely a Victor Hugótól ós Eugène Suetől 
eltanúlt prófétai stílust épúgy átvitte a politika terére, mint az emlí-
tett két francia író. Hogy nemcsak exaltált és következetlen, hanem 
nagyon naiv is volt Jókai mint politikus, azt igazán fölösleges volna 
bizonyítgatni; ő maga mondja ötven évvel később: «Amiket én akkor 
írtam és kinyomtattam, azokat most elolvasnom : felér a purgató 
riummal».s Miért rónánk föl ezt a naivságot bűnűl épen a 23—24 
éves Jókainak, mikor az 1848—49-iki szabadságharcunk sorsát irá-
nyító öregebb és hatalmasabb politikusok közt is hányra el lehet 
mondani, hogy hazafiúi lelkesedésük trikolorját a naivság szellője 
lebegtette olyan fennen ! Különben sem az most főfontosságú ránk 
nézve, hogy milyen volt Jókai eszmevilága a szabadságharc eszten-
dejében, hanem az, hogy ennek az átélt rendkívüli eseménynek az 
emléke hogyan fészkeli meg magát írónk lelkében s az idő ködén át 
miként nyer fölemelő, csodás arányokat. 

* 

* U. o. 45., 46. 1. 
2 U. o. 56. 1. 
3 U. o. 64. 1. 
* ü . o. 146. 1. 
5 Az én életem regénye 114. 1. 
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Közös vonása a romanticizmusnak, hogy a világi jelenségek ma-
gyarázatára nem tartja az ész elvét egymagában elegendőnek ; de az 
első rangú romantikus prózaírók közt kevés van, aki ebben a tekin-
tetben annyira túlságba menne, mint Jókai. Egészen nyilvánvaló, 
hogy ezért is az ő nyugtalan képzelete a felelős, mely örömest vállal-
kozik arra, hogy vakmerő szárnyalásával győzelmesen háta mögött 
hagyja a tapogatódzó, óvatos megfigyelést. Mesemondásra kitűnően 
alkalmas az ilyen képzelet, de ha regényt vagy novellát csináltatnak 
vele, bizony minduntalan tilosba téved. Jókainak már legkorábbi el-
beszéléseibe zavaróan tolakodik be a mesei és mondai indokolásmód, 
úgy alkalmazva, ahogy ezt a regény és novella műfaja meg nem en-
gedheti. Legfeltűnőbb példa idevonatkozólag a Hyppona romjai (1848); 
a való élet viszonyaiból merített cselekvénybe egyszer csak belekap-
csolódik a vén Al-Hyas-Otber mesei alakja, aki szakállának ki-kihulló 
ezüstfehér szálait egy kis domb alá szokta temetni és napok múlva 
azon a dombon a vad selyemvirág, a keleti árvalányhaj kezde fel-
sarjazni ! E novella befejezve is hibásan van, nemcsak azért, mert a 
vak fátum okozza a katasztrófát, hanem még inkább azért, mert az 
utolsó sorok a regényi indokolást mondaival helyettesítik, illetőleg 
rontják el. E sorok szerint ugyanis a babonás képzelet gyakran lát 
holdvilágos éjszakákon két fehér női alakot, akik vijjogva kergetőz-
nek ; ha sokáig hallgatná az ember sikoltásaikat, megőrülne bele ; a 
«pór» keresztet vet magára, ha látja ő k e t . . . A «babonás képzelet»-
nek joga lehet ilyesmit látni és hallani, de egy regényírónak nem 
szabad babonás személyei álláspontjára helyezkedni. Csakhogy a Jókai 
lelki szervezetébe kezdettől fogva be van oltva jókora adag abból a 
világszemléletből, melyet primitívnek, babonásnak, naivnak szoktak 
mondani. Az a sok hallucináció és káprázat, mely a Hétköznapok-
ban, a Remete hagyományá ban, az Átkozott ház-ban, az Üstökös 
útjá-ban. a Szomorú napok ban stb. előfordúl : nem az E. T. A. 
Hoffmann ördöngös mesterkedése, vagy legalább nem egészen olyan : 
Jókai félig-meddig maga is hitt az első elbeszéléseit átlengő miszti-
cizmusban ; még a «physica subterranea» is úgy látszik vonzani kép-
zeletét, mint a szédülő embert a tátongó mélység. . . Előre lehet 
gondolnunk, hogy egy ilyen idegesen képzelődő lélek, ha a valóságos 
életben rászakad valami rendkívüli esemény, ebben csoda-látó hiedel-
mének igazolását fogja látni, az illető esemény megfejtéséül naiv le-
igézettséggel fog feltételezni valami emberfölötti, titokzatos kútfői Az 
1848—49-iki magyar szabadságharc csakugyan ilyen hatást gyakorolt 
Jókai titokzatosságkedvelő egyéniségére. Álmélkodva tapasztalta, hogy 
a legmerészebb kísérleteket, melyeknek a valószínűség, sőt hihetőség 
szempontját alávetette volt korábbi müveiben : megvalósítják, sokszor 
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túl is szárnyalják az élet egymásra halmozódó eseményei. Csnpán 
ami ő vele egymagával törtónt egy esztendő alat t (kivált az ő szemé-
vel nézve), sok volna akármelyik addigi fantasztikus elbeszélése szá-
mára. Kénytelen az emberiség felett virrasztó gondviselés kifürkész-
hetetlen akaratához, mint magyarázó okhoz folyamodni, mely egy 
országos vihar minden veszedelme között megőrizte az ő törékeny 
életét. Huszonöt évvel később is (1875) maga mondja, hogy 1849-ben 
annyi gondviselésszerű eset tör tént vele, hogy lehetetlen teozófistának 
nem lenn ie ; 1 egy még későbbi nyilatkozatában (1883) őszintén meg-
vallja, hogy ő fatalista és teozófista, ómenekben, predesztinációban 
hisz, meg van győződve arról, hogy a földöntúli világ, az életentúli 
élet, az érzékeinktől felfoghatatlan lények befolyást gyakorolnak sor-
s u n k r a ; 2 megokolásul itt is azt a sok rendkívüli «csodát említi», 
melyek őt a veszélyek torkából megmentették . . . Ilyen époszi felfogás 
színes világításán át nézi az egész szabadságharcot is. Az ő szeme 
nem a Kemény Zsigmondé, aki az egész március 15-iki mozgalom 
eredetét határozatlan világszabadsági vágyra, megemésztetlen forra-
dalmi olvasmányokra és burschi negédre vezeti vissza mindjárt 1850-
ben ; : l Jókainak sokkal később is «elvakúl a szeme», ha e nap «isten-
arcára» visszatekint, amely napon — saját szavai szerint — látta 
ezredévek bálványait egyszerre leomlani, látott egy korszakot egy perc 
alatt megszületni, látta az I s t e n t ! 4 Kemény Zsigmond nem tud ja 
csodának minősíteni szabadságharcunkat, az ő szeme előtt m á r mu-
tatkoznak is benne azok a stádiumok, melyeken az eszmékből ki-
induló «minden nagyszerű mozgalom» keresztül szokott menni s me-
lyek közt az első az, hogy a forradalmak a vezetők részéről több 
önzéssel és kevesebb fanatizmussal szoktak kitörni, mintsem az avatat-
lanok képzelik ; 5 Jókai szerint a mi szabadságharcunk nem olyan 
volt, mint más mozgalmak, azt nem ismétli meg a sors, egyszer tör-
tént meg, soha többe t ; 6 Magyarországnak fényesebb korszaka nem-
csak nem volt (ez Jókainál még hagyján!), de nem is lesz s o h a ! 7 

Az ő szemében a szabadságharc oly csodás jelenség, melynek okait 
az emberi ész nem is firtathatja, mert emberi akaratnál erősebb 

• 
1 Forradalom alatt írt müvek. Utóhang. 
2 Jókai összes m. 100-dik köt. 123. L 
3 Forradalom után. Kemény Zsigmond összes ni. ХП. köt. (1908.) 

136. 1. 
* Életemből I. 27. 1. 
ö Még egy szó a forradalom után. Kemény Zs. ö. m. XIL köt. 207. 1. 
8 A mi lengyelünk 107. L 
1 Börtön virága 12. 1. 
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titokzatos tényezők idézték elő. Ismételjük, ez nem megtagadása az 
ő korábbi egyéniségének. Képzelete őt szinte kényszerűleg ju t ta t ta el 
ilyen világnézethez. Már 1845-ben (Márcze Záré) emleget «valami 
járvány-lelkesűlést», «valami őrjöngő vágyat ismeretlen álomkép után, 
szent dühöt», mely régen — Barlavit idejében — a mare-capellai 
vidék lakóin «végig lázadt». Ilyen epidémiát, «névtelen ragályt», 
«népkórt» állapít meg saját lázas élményeinek szülőoka gyanánt is.1 

Szereti behunyni a szemét a szabadságharc genezise előtt, hogy hittel 
hódolhasson a titokzatos kútfőnek, melyet csak képzelete tud meg-
közelíteni. Úgy érezte Jókai, min tha a földet valami jótékony lökés 
kizökkentette volna rendes útjából és tizenöt millió mérfölddel köze-
lebb hajította volna a naphoz, körülbelül oda, ahol most a Venus 
ke r ing ; 2 másutt meg Galilei-rugást mond, mely ezt a földtekét 1848 
március 15-én é r t e ; 3 új ég támadt az ország felett, új nap gyúladt 
ki az égen.4 A legnaivabb krónikaíró hitével hirdet i Jókai, hogy néha 
a külső természet világa egész népeknek ad fenyítő tan í tás t ; 5 hogyne 
tűnt volna hát fel 1849-ben olyan égi csoda, melyről a természet-
tudósok köteteket írtak volna békés időben? 6 Látn i való, hogy írónk 
képzelete siet a hitregei szemlélet nagyító távlatába vetítni ki az egy-
korú eseményeket. «írjunk mythologiát !» mondja Jókai 1850-ben, 
azaz «írjuk le az év eseményeit híven, valóan» ; 7 mert neki ez a két 
dolog egy és ugyanaz, lia a szabadságharc témájáról van szó. Az isa-
szegi ütközetben Palvicz Ottótól olyan borzasztó kardvágást kap 
Baradlay Bichard, hogy ha nincs teste belemártva azokba a bűvös 
forrásokba, mikbe az Ilias és Nibelungen hőseit mártot ták édes anyjaik, 
a nap fölkeltét nem látja többé; de talán az ú jabb hitregétlen kornak 
is vannak bűvös szerei.8 Az Iliás, a Nibelung-ének, a keresztes hábo-
rúk, Bayard, Du Guesclin, Oroszlánszívű Bichard, Horatius Cocles 
hőskora kelt ú j életre Jókai szerint nemzeti küzdelmünk jeleneteiben.9 

E küzdelem végső heteiben — vallja Jókai — a komáromi vár védői 
nap-nap után átélték mindazt a gyötrelmet, amit Dante a pokol szá-
mára kigondolt, amit Laokoon a kígyók fojtó ölelése közben, a le-

1 Enyém, tied, övé I. 46., 50. 1. 
2 A kőszívű ember fiai I. 175. 1. 
3 A tengerszemű hölgy 91. 1. 
4 Börtön virága 15. 1. 
5 Előhang a Szomorú napok c. regényhez. (Forrad. alatt irt m. Î5. 1.) 
6 A kőszívű ember fiai II. 190. 1. 
7 Csataképek 38. 1. 
8 A kőszívű ember fiai II. 56. 1. 
9 U. o. II. 1., 56. 1. 
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láncolt Prometheus a saskeselyű karmai alatt, a sziklaheDgerítő Sisy-
phus pokolbeli bünhödésképen, Hercules a Nessus-ing égető kínjai 
közepette elszenvedett.1 . . . Persze mindezek csak szólamok, ezt senki 
sem tagadhatja ; de az is tagadhatatlan, hogy Jókai mindig hiszi 
saját szólamainak legalább a felét és csakhamar egészen megittasúl 
tőlük. De sohasem annyira és oly könnyen, min t mikor a szabadság-
harc köréből merít i témáját. Ilyenkor a leghangosabb szólamokat 
meri előszedni, mintegy szándékosan, bizonyító erejének érzetében 
hívja ki maga ellen a kritikát, hogy aztán «adatokkal» feleljen neki. 
Jókai ezen igen igen kedvelt módszerét már ismerjük korábbi művei-
ből. Már a Nepean-sziget-be 11 is szeret képzelete minél nyaktörőbb 
mutatványokat végezni, mert úgy érzi, hogy elég erős védőhálót 
feszített ki maga alatt megcáfolhatatlan természettudományi « adatok »-
ból. Az ilyen képzelet, az ilyen írói egyéniség igazán alig kerülhetett 
volna csábítóbb, kedvezőbb, kifogyhatatlanabb merész lehetőségek, 
bizonyíthatóbb rendkívüliségek közé, mint amilyenekkel az 1848—49-iki 
szabadságharc körűlözönlötte. Több mint fél évszázaddal élte túl ezt 
a nevezetes esztendőt, de soha bele nem fáradt dicsőítésébe. Nemcsak 
saját képzeletét tudta meggyőzni arról, hogy kizárólag valóságos ese-
ményeket és igazán élt embereket válogat ki a nagy harc történeté-
ből, hanem -— mondhatni — az egész magyar olvasó közönség szívét-
szemét is, évek hosszú során át. A szabadságharc változatos képcsar-
nokából csaknem minden magyar család őrzött emlékében egy-egy 
kedves lemezt, melyeket aztán a Jókai képzeletének laterna magicá-ja, 
csodálatos tüneményekké varázsolt, anélkül, hogy a kép lényegének 
meghamisításáról panaszkodni bárkinek is oka lett volna. A hívők 
leghívőbbje azonban maga Jókai volt. Ha némelyek kételkedni mer-
tek az ő regény-cselekvényeinek és jellemeinek élethűségében, a nagy 
mesemondó jóhiszeműleg, mondhatni fanatikus bizonykodással fordúl 
hozzájuk eképen : Hiszitek, hogy ilyen dolgok nem történtek a vilá-
gon ? aki kétkedik, jöjjön el, én elvezethetem még azokhoz a sírok-
hoz is, ahol ilyen emberek nyugosznak.2 lUgy érzi, hogy vértezve van 
minden effajta kételkedő jogosultság ellen, hiszen nem a képzelet 
túloz : maga a korszak tette csúffá a valószínűségről azelőtt táplált 
nézeteket. «Egy lehetetlen korszak», hangoztatja maga Jókai, így 
akarván fölégetni maga mögött a hidat a kritikusok elől ; e lehetetlen 
korszak akárhány szereplője egyetlen nap alatt az ellenkezőjére vál-
toztatta egyéniségét:3 ma hősök, holnap földönfutók; ma a rémület 

1 A mi lengyelünk 196. 1. 
2 Politikai divatok 91. 1. 
a Életemből I. 27. 1. 
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szörnyetegei, holnap a nevetség karikatúrái ; népvezetők, aztán rabok ; 
nagy urak, aztán földönfutó koldusok; rablókalandorok a népmesék 
hősei, a sorstól jobbra-balra forgatva; óriási katasztrófáktól letiporva 
s megint fölelevenűlve, egymással szembeállítva.1 Hogy rendkívüli 
alakokat, szokatlan helyzeteket rajzolok — mond ja Jókai — az nem 
teszi sem a tárgyat, sem az egyént lehetetlenné ; én azokkal együtt 
éltem s ami exorbitant fantáziának látszik, az visszaemlékező tapasz-
talat többnyire.2 Azért védi írónk ily buzgón a maga igazát, mert 
épen az efajta anyag az, melyhez legjobban ragaszkodik, melyről 
semmi szín alatt sem tudna lemondani. T. i. a Jókai ars poeticája 
azt minősíti csip-csup igaz-nak, ami akárkivel, akárhol és akármikor 
megtörténhetik, amit mindenki mindennap tapasztalhat; az ilyesmi 
őt ritkán érdekli. Jókait képzelete az eszményi értelemben vett költő-
nek. a mfes-nek szerepére sarkalja legelső fellépése óta, a vatesére, 
aki szintén igazságokat hirdet, de olyanokat, melyeknek megsejtésére 
nem elég az átlagos szemmérték s a kicsinyes valószínűségi á l láspont 
Ügy érzi, hogy a végzet neki a magyar történelem egyik legnagyobb-
szerű tényét engedte megszemlélni ós átélni s őt — a pusztulástól 
megóva mintegy elhívta arra, hogy a nagy szabadságharc hősi 
korszakát, bevezetésével : a reform-korral és folytatásával : a gyászá-
ban fenséges 50-es évekkel ihletének főtáplálékáúl válassza egy bámu-
latosan hosszú írói pálya egész tartamán keresztül. Megbecsülhetetlen 
történeti értékű kultuszt teremtett írásaival a magyar lélek eszményei 
ée ábrándjai ápolására, a mosoly és a könnycsepp elővarázslásával 
védelmezve a nemzet szívét a megdermedéstől, az elfásúlástól. Leg-
híresebb nagy regényei s rengeteg számú kisebb elbeszélése és emlé-
kezése mind egy közös nagy nemzeti alapeszme szolgálatában állanak 
s együttesen ép oly hatalmas méretű ciklust alkotnak az 1825-tel 
fellépett magyar emberöltőről, mint pl. a -Jókai esztétikai ellenlábasá-
nak : Balzacnak főművei a korabeli párizsi társadalomról. Csakhogy 
persze mind a két író a maga egyéniségét érvényesíti. Míg Balzac 
kérlelhetetlen analízise a fertőben is szívesen, sőt különös kedvvel 
gázol, hogy «documents humains»-t halászhasson ki belőle, addig 
•Jókai — ha szabad így kifejeznünk magunkat — «documents sur-
humaine )>-t gyűjt irígylésreméltó hittel és idealizmussal, keresi az 
isteni eredet feltünedező nyomait az emberi arcon, átlagosodó fajuuk 
meg megújhodását az alkotó természet jóvoltából egyes rendkívüli, 
többé-kevésbbé tökéletes ember-példányok vagy egy kivételes nem-
zedék útján. A csodás látomás, mely mint egykor a pogány Sault — 

1 Jókai összes m. 100-ik köt. 119—120. 1. 
2 U. o. 146. 1. 
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az embergyűlölő szólamokkal hivalkodó, beteges költői lidérc-tüzeket 
kergető Jókait egész életre szóló nagy cél papjává avatta és törhetet-
len hittel vértezte f e l : az 1848 ~49 - ik i szabadságharc volt, embereivel 
ós eseményeivel. Még arra kell tehát egy pillantást vetnünk, minő 
«dokumentumok» ragadták meg Jókai képzeletét leginkább в mikép 
erjeszti azokat ez a sajátos képzelmi élesztő, mely fölött tulajdonosá-
nak bizony nincs mindig ellenőrző hatalma. 

A pártpolitikai szempont nyűgös kötelékei közt nem tudott meg-
férni Jókai csapongó szelleme 1848—49-ben sem, később sem. Viselnie 
kellett ugyan a pártpolitika ódiumát 1849-ben is, 1875 után is, de 
mindegyik esetben meglehetősen ártatlanul ; őt a Nyáry Pál, illetőleg 
a Tisza Kálmán egyéniségének varázsa vonzotta, anélkül, hogy a 
párt különleges érdekeiből lelkiismereti kérdést csinált volna magára 
nézve. Jókait épen ez a tulajdonsága tette nagyon alkalmassá arra, 
hogy írásaival ő építse meg szabadságharcunk Pantheonát, helyet 
juttatva benne pártkülönbség nélkül mindenkinek, aki csak valamely 
kiváló vagy érdekes sajátságával ingert gyakorolt az ő fogékony kép-
zeletére. Mert pl. Petőfi bizony sok derék emberünk előtt bezárta 
volna e Pautheon a j ta já t ; hiszen ő aprólékos okok miatt, milyen naiv 
dühvel támadt neki Széchenyinek,1 a Batthyány-kormánynak,- Vörös-
martynak, Mészáros és Klapka tábornokoknak, Kossuthról meg félté-
keny némasággal hallgatott. Jókai nem így tesz. Az ő elfogultsága 
majdnem kizárólag a szeretet elfogultsága. Egyszer sodródott bele el-
keseredett, személyeskedő politikai marakodásba, t. i. Madarász László 
ellen, de : 1. Jókai akkor mindössze huszonnégy éves volt, 2. tulajdon-1 
képen nem is ellenfél volt ő, hanem csak fegyver az ellenfelek egyiké-I 
nek kezében, 3. később Jókai bűnbánóan hamut hint fejére, sajnál ja ' 
«életének egyetlen rossz tettét»3 s Madarász László terhére nem 
«bűnt», csak «hibát», nem aljas kapzsiságot, csak politikai kicsiny-
hitűséget állapít meg.4 A szabadságharc idejében készült tréfás tor-
zításai, paródiái ("aCharivari», Pan Jelasicz, Hol leszünk két év 
múlva csak ártat lan játékok. A Jókai képzeletét sohasem elvont) 
politikai elvek izgatták, hanem a konkrét kivételes egyéniségek. Eze-
ket egyformán tud ja csudálni s közűlök mindig a többiek rovására ie 
eszményíteni azt, amelyikkel épen foglalkozik. Jókai tehetségének ezt 
a vonását is ismerjük már korábbi műveiből, hogy t. i. szereti tár-

1 Naplójegyzetek 1848 ápr. 29. Lásd Petőfi összes m. (1892—96.) 
V. köt. 435. 1. 

2 Márczius Tizenötödike 1848 szept. 10. Lásd u. о. VI. köt. 54. 1. 
3 Az én életem regénye 49. 1. 
* Forradalom alatt irt művek 270. 1., jegyzet. 
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gyait preparálni, a zavaró elemeket kiküszöbölni vagy egyszerűsíteni.1 

Ha pl. Kossuth Lajos egyéniségének igézetes hatása alá kerül Jókai 
képzelete, akkor semmi olyan jellemvonást meg nem tűr, mely 
Kossuth époszi fenségét csökkentené ; ezért hát Kossuth fényes tulaj-
donságai közé odaiktatja a rettenthetetlen, példa-adó fizikai bátor-
ságot is,2 noha ennek hiányát Kossuthban maga Horváth Mihály sem 
győzi eléggé sajnálni.3 Tévedés volna azonban azt h innünk, hogy 
Jókai nem mutat ja be Kossuthot gyarló oldaláról is; óh igen, vala-
hányszor Kossuthnak valamelyik ellenlábasáról van szó, pl. Görgey-
ről ; i lyenkor az eszményítés Görgey előnyére és Kossuth rovására 
történik/ ' természetesen akaratlanúl, a képzelet sajátos berendezett-
sége következtében. Egyébiránt nagy érdeme Jókainak, hogy ő, aki 
mindig szívesen helyezkedett föl a közvélemény erős vállára s akit 
Gyulai kegyetlen szigorúsággal a népszerűség rabszolgájának nevezett 
el : soha nem gyalázta, még csak nem is vádolta Görgeyt ; egyedül a 
Fehér angyal (Csataképek, 1850) c. beszély tesz fájó útalást az aradi 
t izenhárom vértanú-tábornokra, de Görgeyt ez sem gyanúsítja ; másutt 
aztán — igen sokszor — legendás fénnyel övezi körűi regényeiben, 
visszaemlékezéseiben pedij, egyenesen védelmébe vesz i ; 5 az ideges 
közvéleményre mégis van annyi tekintettel, hogy a legtöbb helyen 
nem nevezi meg Görgeyt, csak mint «magyar vezért», «fővezért» 
emlegeti, hogy szabadabban dicsőíthesse. 

Jókai tehát — mint említettük — a kitűnőbb alakokat nem 
tudja vagy nem akarja osztályozni, mellettük vagy velük szemben 
pártállást foglalni, őket rangsor szerint értékelni, hanem egyikszer 
egyik, máskor másik hódít ja meg teljesen képzeletét. Egyik alkalom-
mal pl. I r inyi Józsefről jelenti ki Jókai, hogy ő volt «a legszebb 
férfi, akit valaha ismertem» ; 6 egy másik helyen azt olvassuk, hogy 
Vargha esztergomi követ volt «a legszebb férfi a világon, akit lát-
t a m » ; 7 egy harmadik nyilatkozata szerint pedig a képviselőház al-
elnöke, Almássy Pál volt «a legszebb magyar férfi, akit valaha lát-
tunk.8 Biztosak lehetünk afelől, hogy mind a három nyilatkozata 

1 Lásd Irodalomtörténeti Közlemények 1016. 286. 1. 
2 Az én életem regénye 4—5. 1. 
3 A függetlenségi harc tört. (1865.) II. 227., 317., III. 241. 1. 
4 Pl. Az én életem regénye 71., 76., 274. 1. — Emlékeimből 107— 

112. 1. 
5 Pl. Életemből I. 58—59. 1. 
fi Életemből I. 16. 1. 
7 Az én életem regénye 94. 1. 
8 A mi lengyelünk 113. 1. 
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egészen őszinte, ép olyan őszinte, amilyen pl. a Rózsa Sándorral 
való soha meg nem történt - találkozásának elbeszélése.1 Jókai 
képzelete világánál így alakúinak át fokozatosan még a legszemélye-
sebb élmények is, amint «időben és térben távoznak» ; emberek és 
események így öltöznek emlékezetében új meg új ruhákba s el kell 
ismernünk, hogy e csillogó ruhák a valóság nyers esetlegességeit 
sokszor nagy sikerrel leplezik el, költői elemek űl való használhatósá-
gukat, szimbolikus jelentőségüket meglepően előmozdítják. Egy darab 
nyers történelmet öltöztetett át Jókai a magyar nemzet szeme láttára 
s a nemzet azon vette észre magát, hogy tízszer annyi hőse és száz-
szor annyi lélekemelő hagyománya van, mint gondolta ; viszont Jókai 
meg volt győződve, hogy ő nem hamisított meg semmit, hiszen min-
den költőileg felhasznált részletet élményei garmadájából, históriai 
dokumentumok közül válogatott ki. Motívumai tekintélyes részének 
genezise — ahol ő maga nem mondja is, vagy nem tud ja is — 
visszanyúlik a szabadságharc lázas esztendejébe. Eszményített regény-
alakjai közül sokhoz szolgált modellül pl. Nyáry Pál, kit Jókai olyan 
hódolattal övezett mindenkor, hogy ez a csodálat még a különben 
malíciózus Mikszáthra is elragadt ; még Mikszáth is Deák Ferenccel 
akarta egy sorba állítani Nyáryt Jókairól írt életrajzában s csak 
Gyulai erélyesen tiltakozó lapszél-jegyzete b i r ta szerényebb fogalma-
zásra.2 Ez a Nyáry Jókai szerint — sohasem kártyázott, mert 
minden játszma kártyát az else kiosztás után hátáról meg i smer t ! 3 a 
bekövetkező eseményeket, az ország jövendő sorsát előre pontosan 
megjósolgatta Jókainak ;'' mikor a halálosan komoly politikai lehető-
ségeket fejtegette, «még csak a szivarját sem vette ki ezalatt a szá-
jából» és fölényesen mosolygott ; 5 a Braunecker Matild ós Zentál 
milliókba játszó hírhedett cselszövényét egy bűvész-detektív ügyessé-
gével és hatásos gesztusával leplezte le ; e herkulesi termete száz esz-
tendős életet ígért.'3 íme azok a családi vonások, melyek a legtipiku-
sabb Jókai-regények hőseinek arcán mind felismerhetők . . . Azután 
ott van pl. Sükei Károly. Cilinder-kalapjáról ítélve angolnak gondolná 
az ember, arcáról kozáknak, vézna alakjáról kretinnek, dadogó beszéd-
módjáról isten tudja kicsodának, de beszédének megértése után láng-

1 Enyim, tied, övé I. 135. 1. — Az én életem regénye !). 1. 
2 Lásd Rubinyi M. : Jókai és Mikszáth. Bp. 8zemle OLXV. köt. 43). 1. 
3 Életemből I. 1!). 1. 
4 Az én életem regénye 10—11., 20., 105., 109. 1. 
5 U. o. 47., 125. 1. — Életemből I. 35. 1. 
« Életemből II. 261. 1. 
' U. o. 262. 1. 
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esznek, kinek feje valóságos eleven enciklopédia ; nincs a világon 
tudomány, amit ne tanúit volna : nyitott könyv vagy apokrif, inkuna-
bulumok és unikumok, szóról-szóra a fejében; az egyszer hallott mű-
vet képes lediktálni évek múlva1 . . . Jókai nem vette észre, hogy 
képzelete ezt a Sükei Károlyt már szintén regény-alakká változtatta : 
nem, Jókai őt »adat»-ként, fontos dokumentum gyanánt őrizte emlé-
kezetében, hogy vele igazolhassa regényalakjai közű! az exentrikusab-
bakat . . . Ott van a dörgő hangú, délceg népszónok : Besze János, 
aki a debreczeni néptömeg dühét ügyes ötlettel elfordítja a meg-
rémült Földváry eszéki várparancsnok fejéről. «Én láttam ezeket a 
dühtől lángoló arcokat írja Jókai •— hallottam azokat az ádáz 
szidalmakat: soha e jelenetet e i n e m fogom felejteni» ; 2 nem is felej-
tette el, hej sok regényalakja van megáldva a tömegek indulatain 
való merész próbatótelek varázsvesszejével ! . . . Ott van a tizennyolc 
éves horvát leány : Lebstück Mária, aki végigküzdötte a szabadság-
harcot, honvédhuszár-hadnaggyá lett s mikor jókedve kerekedett, 
erősen udvarolt lóhátról a szép hölgyeknek ! : i De miért szaporítni a 
példákat ? Az eddig elmondottak is világosan útbaigazítnak bennünket. 
A szabadságharc előtt Jókai romantikus volt divatból, utánzási inger 
folytán, a kicsinyes jelennel való elégületlensége folytán. A szabadság-
harc után romantikus maradt a nagyszerű élettapasztalatok hatása 
alatt, melyeket képzelete a hit kifogyhatatlan energiájává dolgozott át, 
a magyar nemzet nagyraliívatottságába vetett hit élő erejévé. Jókai 
ezentúl is képzelete prizmáján bocsátja keresztül szemléleteit, de a 
szabadságharc idején tanulta meg, hogy az igazi szemléletet beteges 
eszmeszörnyek nem pótolhatják, hanem csak az élet nyújthatja azt. 
Romanticizmusa még azt is diktálta neki. hogy a magánélet sem 
elegendő magában a szemlélet-gyűjtésre, hanem az igazi írónak ki 
kell lépnie a közélet változatos küzdőterére. B. Eötvös József fenye-
gető példákkal, elrettentő dokumentumokkal igyekezett hatni regényei-
ben nemzetünkre a szabadságharc előtt s regényei nem maradtak 
hatástalanok a közélet szempontjából sem : Jókai viszont a nagy küz-
delem gyászos vége után vigasztaló, lelkesítő, mámorossá tevő doku-
mentumokra hívta fel a magyarság figyelmét s regényei óriási sikeré-
nek nemzeti fontossága szinte kiszámíthatatlan. Eötvös és Jókai e 
nemes idealizmusa egymásnak testvérei : mindegyik Victor Hugo köl 
tészeti programmjából szívta első táplálékát. Eötvös közelebb áll 

1 Életemből L 180. 1. 
2 Az én életem regénye 60. 1. 
:l Őszi fény 57. 1. 



A SZABADSÁGHARC ITATÁSA JÓKAI IRÓI EGYÉNISÉGÉRE. ib 

Hugóhoz, mert mind a ketten kirívó célzatossággal szólaltak fel a 
« nyomorúltak » társadalmának istápolása érdekében. Jókait sem elégíti 
ki a «l'art pour l'art» hideg szempontja s nemes meggyőződéssel 
vallja, hogy «ha van valami, amit még a művészi lángésznél is ma-
gasabbra lehet becsülni egy emberben: az a hazafiság»,1 csakhogy 
Jókai nem lát sehol rút fekélyeket nemzetünk testén, ő a nép széles 
rétegeiben azt az őstalajt ismeri fel, mely szüli a magyar ész ós ma-
gyar jellem romlatlan, kiváltságos, néha kuriózumszerű példányait. 
Egyébiránt a szabadságharc tanította meg Jókait a szorosabb értelem-
ben vett nép iránti komoly érdeklődésre is. 1848 előtt csak komikai 
hatás eszközeiül alkalmazott műveiben népi alakokat, a nagy háború 
idején azonban meghatottan ismerte el. hogy népünk túlnyomó része 
méltónak mutatta magát a néhány hónappal azelőtt kapott szabad 
polgárjogokra. Szóval a szabadságharc élményei a Jókai pazar kép-
zelete számára beláthatatlan kiterjedésű működési teret nyitottak, 
melyen ötvennégy hosszú esztendeig szakadatlanul dolgoznia írónk-
nak. saját szavai szerint, «a gyönyörök végtelensége» le t t ! 

ZZIOMOND FERHHC. 

1 Emlékeimből 215. 1. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A r a n y J á n o s : N é m a b ú c. költeményéhez. 

E költeményt Arany a vers alá írt évszám szerint 1856-ban írta, de 
csak 1861-ben, a Szépirodalmi Figyelő május 16-i számában (I. évf. 440.1.) 
tette közzé : Régi keserv, új gyász címmel. Ha a folyóirat idézett számá-
ban tovább lapozunk, a 447. lapon a szerkesztőnek, tehát magának Arany-
nak tollából a következő gyászjelentést és kevésszavú, de sokatmondó 
búcsiiztatót olvassuk vastag fekete keretben : 

Teleki László meghalt. 
Teleki László nem hal meg soha. 

Érthető okokból egyéb nekrológ nem olvasható a folyóiratban. De azt 
is megérthetjük, mért tette közzé a költő ép akkor, s ép avval a címmel, 
régebben írt versét : 

Halnak, halnak, 
Egyre halnak. 

Színe lángja a magyarnak. 

A 2. sor végén lévő pont s a verssorok elrendezése az eredeti ; összes 
költeményeiben ott vessző van, a sorok feje pedig egymás alá van írva. 

TOLNAI V I L M O S . 

Pelő i i Út irajzairó l . 

Petőfi 22 éves korában tett felvidéki útjának leírása «Uti jegyzetek» 
címen 1845-ben az Életképekben, 24 éves korabeli keletmagyarországi és 
erdélyi két útjának rajza pedig «Uti levelek Kerényi Frigyeshez» címen 
1847-ben a győri Hazánkban jelent meg először. Másodszor kiadta őket 
•Uti rajzok» közös cím alatt Gyulai Pál, Petőfi vegyes müvei 3. köteté-
ben (1863), a provizórium cenzúrájától némileg csonkított szöveggel. Har-
madik kiadásuk Havas Adolftól való, Petőfi összes műveiben (Vegyes 
művek 2. kötet, 1895), az eredeti kiadás ós a kéziratok alapján ; ő magya-
rázó jegyzetekkel is kíséri a szöveget. A negyedik kiadás 1897-ben jelent 
meg, mint a Magyar Könyvtár 14. füzete, s a Gyulai-féle kiadás lenyo-
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mata. "Végül ötödször Badics Ferenc adta ki, Petőfi munkái 4. kötetében 
(Magyar Remekírók 36. kötet, 1906), szintén Gyulai nyomán. 

Az Útirajzok Petőfi prózájának legjava, s értékben rögtön lírai köl-
teményei után következik. Főkép azért, mert Petőfi itt megtalálta a lírai 
természetének teljesen megfelelő formát : a napló- ós levélalakot. Ebben 
teljes mértékben érvényre juttathatta a lelkén uralkodó természetességet, 
közvetlenséget ós őszinteséget ; s itt valóban olyan közvetlen és üde, mint 
lírájában vagy magánleveleiben. E sajátságok ma, hét évtized után is 
megkapó bőséggel áradnak ki művéből, s osztályosává teszik Mikesnek; 
míg másik nagy levélírónk : Kazinczy levelei e tekintetben hasonlíthatat-
lanul halványabbak, s ámbár valóságos levelek, a műfaj kedves sajátos-
ságait aránylag kevéssé tükrözik. 

Érdekes, hogy mint Mikesnél, úgy Petőfi Uti leveleinél is fölvetődött 
a misszilitás kérdése (1. Havas 526. lap) és fejtegetése itt som vezetett 
minden kétséget kizáró megoldásra. A Mikessel való hasonlatosság külön-
ben, úgy látszik, nemcsak külső ; legalább is a 2. és 10. utilevél befejező 
• Jó éjszakát» s a 4. és 17. levél záró «Isten veled» köszöntése igen emlé-
keztet Mikes «Póla téti»-jére. Viszont — a tudatosan választott napló- és 
levélforma azonossága ellenére — pusztán e külsőségben egyezik Petőfi 
műve azokkal, akiktől különben egy világ választja el : Kármán Fanni-
jával és Eötvös Karthauzijával. 

Azonban az Útirajzok bőséges tanulságot nyújtanak nemcsak szép-
tani és lélektani szempontból, hanem a költő életrajzkutatói számára is. 
Csak röviden utalok arra, ami már eddig is ki volt emelve : hogy innen 
tudjuk Petőfi véleményeit költőtársairól, bírálóiról, hazánk egyes vidékei-
ről ós városairól, életének egyes életrajzi szempontból elsőrendűen fontos 
mozzanatairól, sőt mintegy irodalomtörténeti álláspontját Kisfaludy Károly-
lyal, Goethevei, Kazinczyval, Kölcseyvel, Gvadányival, George Sandval, 
Dickenssel, Dumasvai szemben. Rejtettebb, de szintén érdekes tanulságot 
nyújtanak idézetei, melyeknek révén -— bár megfejtésüket Havas, az 
egyetlen szövegmagyarázó, csak háromnál kisérelte meg — olvasmányai-
nak sorozatát kiegészíthetjük, s így mintegy lelke kohójába vethetünk egy-
egy pillantást. Ezeket akarom itt megfejteni (kivéve egy kortesnótát és 
egy verses népmeserészietet : Havas 337. és 381. lap), az illető művek 
első kiadásait idézve, amelyekből azokat Petőfi ismerhette. 

1. Az Uti jegyzetekben (Havas 326. lap) írja Petőfi Tompáról: «rád 
illenek nagy druszád szavai : Megnehezült az idők viharos járása fölötted 1» 
Ez idézet Vörösmarty Eger e. eposzának 1. sora. (1. kiadása: Aurora 
1828. évre). 

2. Pár sorral ezután (Havas 327. lap) : «azt olvastam én egy régi 
magyar játékszíni zsebkönyvben, hogy 

Lesz még idő, bár sokára, 
A mikor a magyarul 
Éneklő fők homlokára 
Borostyánág kanyarul. 

Irodalomtörténet. 4 
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Vagy alkalmazva : 
Lesz idő, s tán nemsokára, 
A mikor a magyarul 
Éneklő fiúk markába 
Bankóteljes táreza hull.» 

Nos, Petőfi tévedett : a versszakot — amelyet emlékezetből s így 
nem egészen pontosan idéz —nem játékszíni zsebkönyvből ismerte, hanem 
rím-Kováts verseiből (Kováts Jó'sef Versei . . . Pesten 1817, a 64. lapon) 
A' Poéta ós Mú'sa c. költeményből : 

Koszorút ne várj, — sokára 
Lessz mikor a' Magyarul 

Éneklő fők' homlokára 
Borostyán-ág kanyarul. 

A második, travestált versszak persze Petőfi tréfája. 
3. Késmárkon — írja Petőfi (Havas 332. lap) — «mind Kerényi, mind 

én oly elassice szónokoltuk el köszönetünket, hogy Gaal Obscurides Simpli-
eiusa ránk is elmondhatta volna: ezek sem tanulták Quintilianust vagy 
Cicerót de oratore». Havastól tudunk annyit (521. lap), hogy ez az Obscu-
rides Simplicius Gaal József Szerelem és Champagnei c. vígjátékának 
tudákos mellékalakja. A színmű a Budapesti Árvízkönyv 3. kötetében 
jelent meg (Pest 1839) ; itt a 3. felvonás 6. jelenésében (a 109. lapon) 
mondja Obscurides egy hebegő szereplőről : «Ez az úr sem tanulta Quin-
tilianust — sem Cicerót de oratore». 

4. Az 1. utilevólben (Havas 351. lap) Petőfi idézőjelbe teszi e mon-
datot: «Oh szerelem, lelkem szép üdvessége . . . t» Havas közli (533. lap), 
hogy ez Vörösmarty Eger c. eposza 2. énekéből való. A teljes sor (amit 
Havas hibásan idéz) : «Oh szerelem, lelkem szép boldogsága ! te ölsz meg» 
(1. kiadása: Aurora 1828. évre). Jellemző, hogy az ifjú, szerelmes Petőfi 
mennyivel kifejezőbb szót helyettesít a szövegbe. 

5. A 4. levél elején (Havas 360. lap) említi Petőfi a «Meghasonlott 
kedély»-t. Havas közli (537. lap), hogy ez Kelmenfy László (Hazucha 
Ferenc) 2 kötetes regénye, mely 1845-ben (a címlapon 1846 áll) Pesten 
jelent meg. 

6. Ugyanitt említi Falstaffot, a 6. levél elején (Havas 367. lap) pedig 
ezt : «Királyságomat egy lóért ! kiáltja I II . Bichárd». Nyomai ezek Petőfi 
akkori Shakespeare-tanulmányainak. (A 12. levélben még Shakespeare 
egyszerű stílusát dicséri. Hasas 389. lap.) Falstaff A windsori víg nők ós 
IV. Henrik c. színművek alakja. A második pedig idézet Shakespeare 
III. Bichárd c. drámája 5. felvonásának 4. színéből E színmüveket Petőfi 
magyar fordításból is ismerhette, mert Bayer József szerint (Shakes-
peare drámái hazánkban, 2. kötet 334., 337,, 338. lap) első fordításuk 
1843-ból, ületve 1845-ből való. 

7. A 9. levélben (Havas 379. lap) írja Petőfi : «azt mondja O-Moara : 
ismerem az élet utait, azért nem csodálkozom a történteken». O'Meara 
Barry Edward I. Napoleon orvosa volt Szent-Ilonán ; emlékiratai Napo-
leon in exile . . . címen elŐ3zör 1822-ben Londonban jelentek meg. 
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Néhány adat ez is ahhoz, hogy a «természet vadvirágát» hogyan 
kelljen értenünk. 

D r . HAJNÓCI IVÁN. 

Bajza V á n d o r - á n a k f o r r á s a . 

Az Aurora 1832-iki kötete hozta Bajza A vándor című novelláját. 
A novella tartalma a következő : 

A vándor Trencsén megye egy falujából az aranyosi vadászlak felé 
iparkodik. Ide érve egy tizenegy éves fiú fogadja : az aranyosi vadáez 
Petőfalvi Gácsi András fia. A fiúval évődve Gácsiné mélabús énekét hallja, 
majd az asszonnyal megismerkedve ez kérdezősködésére elmondja, hogy 
bánatának első jegyese, Bónai Dezső, halála az oka. Szenvedélyesen sze-
rették egymást. Bónai saját hibáján kívül gyilkossá lett, megszökött és 
beállott Mária Terézia seregébe katonának. Eveken át nem adott hírt 
magáról s végül is bajtársai azt a hírt hozták róla, hogy Pirnánál el-
esett. így lett Bónai barátjának Gácsinak felesége, kivel már 14 éve bol-
dog házasságban él. Időközben hazaér Gácsi is, aki a kiszolgált katoná-
nak látszó vándort szívesen fogadja és megtudván, hogy Hadik ezredében 
szolgált, rögtön Bónai iránt érdeklődik nála. A vándor megerősíti a házas-
párt hitében, hogy Bónai Pirnánál elesett. A vándor viselkedése igen 
sajátságos és ő ezt rosszulléttel magyarázva aludni tér. Szobájába térve 
búcsúlevelet ír Gácsiékhoz, melyben felfedi, hogy ő Bónai. Mint katona 
porosz fogságba esett s a hét éves háború után jegyeséről megfeledkezve, 
porosz szolgálatba állott s ott nyolc évig szolgált. Két esztendeje kilépett 
a katonaságból ; most hazatérve megtudta, hogy jegyese férjhez ment és 
meg akart róla győződni, boldog-e ? Az esetben, ha boldogtalannak találta 
volna, bosszút állt volna ezért Gácsin, de miután meggyőződött az ellen-
kezőről, céltalannak érzi életét, vagyonát Gácsiék két gyermekére hagy-
ván öngyilkos lesz. Búcsúlevele megírása után elhagyja a házat és az 
erdőben főbe lövi magát. A vándor különös viselkedésétől felizgatott 
Gácsiné észreveszi távozását és felkölti urát is. A fegyverdördülésre az 
idegen szobájába sietnek s ott a búcsúlevélből mindent megértenek. 

A novella keletkezésével és értékével foglalkoztam Bajza életrajzom-
ban (216. 1.). Ugyanott adaptatiónak minősítettem az elbeszélést (214. 1.) 
ós rámutattam, hogy ugyanazt a tárgyat dolgozza fel, melyet Tennyson 
Arden Enoch с. költői elbeszélése (216. L). Utaltam arra is, hogy Bajza 
valamennyi novelláján valami sejtelmes végzet vonul át és lírai költésze-
tének fejlődéséből iparkodtam e végzetszerűséget megmagyarázni (189., 
191., 192., 193., 196., 223.). 

E végzetszerűségnek azonban A vándort illetőleg más oka is van ; 
nevezetesen az, hogy forrása Houvvald egy drámája. Báró Houwald Ernő 
(1778—1845) tudvalevőleg a német végzettragódiának Werner és Müllner 
mellett legkiválóbb képviselője volt. Siránkozó hangulatú, édeskésen szen-
timentális darabjai ugyan nem vetekedhetnek különösen Werner tragé-
diáival, mégis több drámája igen nagy hatást tett és jó ideig szerepelt a 
műsoron. A pesti és budai német színpadon is két évtizeden át adták 

4 * 
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darabjait. Das Bild с. öt felvonásosának 1821 —1840 között 21, Der Leucht-
turm с. három felvonásosának 6, míg Die Heimkehr с. egyfelvonásosának 
egy előadásáról (1824 jan. 8.) tudunk.1 

A magyar irodalom is érdeklődéssel fordult Houwald felé. A Magyar 
Tudós Társaság által 1831 május 16-án lefordításra kijelölt 71 darab közt 
ott találjuk A képet, 1834-ben három kötetben kiadja Szabó Dávid Houwald 
Elbeszéléseinek fordítását, a húszas és harmincas években a magyar szín-
padokon adják A képet G aal Mihály, A fénytornyot, illetőleg A lámpás-
tornyot Szabó Dávid és Hiri Ferenc, A hazajövetelt Bacsó Bálint, Az ellen-
ségeket (Die Feinde) Hiri Ferenc, a Bartholomeo Caramamiot, illetőleg 
A tengeri rablókat (Die Seeräuber) Komlóssy Ferenc és Kovaesóczy Mihály, 
a Fejedelem és polgárt (Der Fürst und der Bürger) Pápai István és úgy 
látszik az Átok áldást (Fluch und Segen) Murányi Zsigmond fordításá-
ban.2 A Komlóssy-fóle Bartholomeo Caramanno három előadása (1838 okt. 
23, nov. 8. 1839 dec. 27) képviseli Houwaldot a Nemzeti Színház mű-
sorában.3 

Bajza Vándorának forrása Houwald Heimkehrte. A darab tartalma 
a következő : 

Wolfram erdész házában családi ünnepre készülnek. Az erdésznek 
születése napja van. Mostoha lánya, Mária, koszorút fon számára és eköz-
ben nyolc éves féltestvérével, Henrikkel, majd anyjukkal Johannával beszél-
get. Egyszerre csak egy örmény kereskedőnek látszó ember lép a szo-
bába, aki igen különösen viselkedik, vadul gesztikulál, úgy hogy betegnek 
tartják. A zavaros beszélgetésből, melyet az idegen az erdészékkel folytat, 
lassanként kiderülnek a darab előzményei. Az asszony első ura Dorner 
Henrik katona volt, akivel szenvedélyesen szerették egymást és szerel-
müknek egy gyümölcse is született : Mária. Azonban Dorner állhatatlan 
természete miatt nem tudott otthon megmaradni, hanem 18 év előtt elment 
világgá ós már kilenc éve hírt sem adott magáról. Miután az asszony 
holt hírét hallotta, leginkább apja rábeszélésére hozzámen Wolframhoz, 
de még mindig szereti Dornert. Az örmény azt állítja, hogy ismerte 
Dornert és látta elesni. 

Wolfram hazaérkezik. Egy fekete hattyút lőtt s elmondja ennek 
történetét. Két hím hattyú egy nőstényért vívott s a nőstény viselkedé-
séből felismervén, melyik a bitorló, ezt elpusztította. E történet nagy 

1 Ez adatokat dr. Kádár Jolánnak köszönhetem. Hogy más hazai 
német színpadokon is játszották darabjait, mutatja, hogy a szomolnoki 
színtársulat könyvtárában hét darabjának van meg a kézirata (v. Ö. Vér-
tesy Jenő: A szomolnoki műkedvelő színtársulat, könyvtára. Magyar 
Könyvszemle 1912. L38., 148. 1.). 

2 L. Bayer József: A nemzeti játékszín története II. k. 43., 425., 
431. 1. Benkő Kálmán : Magyar színvilág, 41., 43., 55., 59., 60., 68., 78., 
84., 116. 1. Komlóssy Bartholomeo Caramannojának sugókönyve megvan 
» Nemzeti Múzeum kézirattárában (Quart. Hung. 1704.). 

3 Ezekről Bajza is megemlékezett Játékszíni Krónikájában (Athe-
nœum, 1838. II. 583., 685.), de a darabról magáról nem nyilatkozott. 
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izgalomba hozza az örményt és észrevétlenül mérget tölt egy pohár borba 
s azt Wolframmal akarja megitatni. Miután azonban meggyőződik a további 
beszélgetésből, hogy Johanna ebben az életben már csak Wolframmal 
tudna boldog lenni, hogy Mária is mostohaapjához vonzódik, maga issza 
meg a bort. Haldokolva fetfedi magát : ő Dorner. 

Nem szükséges részletezni, hogy Bajza elbeszélése és Houwald drá-
mája miben találkoznak és miben térnek el. Mindenesetre forrásához 
képest itt önállóbb Bajza, mint első novellájában (Rege a hableányról), 
de itt is egészen a forrásból meríti az alaptörténetet, sőt megtartja az 
eredeti drámai menetét is, holott novellában dolgozza fel ós novellájában 
is ott lábatlankodik, ámbár egészen céltalanul, a, végzetdráma kiállhatat-
lan koraérett okoskodó kamasza. 

Az elbeszélés minden lényeges eleme megtalálható Houwald drámá-
jában, csak Gácsiné éneke nem. Ez az ének egészen a helyzetdalok stí-
lusában van írva., bár a hazatérő férj tragédiájának számos nópdali fel-
dolgozása mellett nem lehetetlen, hogy valami forrásra vezethető vissza 
ez is.1 

Bajza e jelentéktelen novellája is mutatja, hogy a német végzet-
tragédia meglehetős hatással volt a magyar irodalomra. Ideje volna már 
hogy valamelyik filológusunk külön tanulmány tárgyává tenné azokat a 
szálakat, melyek a húszas, harmincas és negyvenes évek magyar dráma-
e» novellaíróit a német romantika e szörnyszülöttéhez fűzik. 

Szűcsi JÓZSEF. 

Vajda J á n o s «A végrendelet» c í m ű k ö l t e m é n y é r ő l . 

Vajda János metsző élű költeménye, A végrendelet, egy főurat pel-
lengérez ki. A kaszinó épületén zászló jelenti a nagy gyászt, hogy a 
•jobbak egyike » elhunyt. Mindenki kíváncsi, kire marad az óriási vagyon ? 
De a jegyző megdöbbenve olvassa a kétsoros végintézkedést : « Vörös frak-
komban temessenek eh. Budán a király ajkába harap, a kör tagjai bámul-
ják a remek ötletet. 

Ezúttal arra utalunk, hogy a költemény anyaga a valóságban gyö-
kerezik. Az a főúr, kiről Vajda János írt, báró Wenckheim Béla (1811— 
1879), főispán, belügyminiszter, majd miniszterelnök s a király személye 
körüli miniszter. Degré Alajos Visszaemlékezéseiben (1883) «A vörös 
frakkról» című fejezetben nem kevésbbé epés modorban emlékszik róla. 
Degré is kifakad, hogy bölcsebb s üdvösebb végrendeletet a báró úr nem 
tudott tenni, mint hogy vörös frakkban temessék el, mert hite szerint ez 
talán megóvja az enyészettől (I. k., 56. 1.). 

Vajda költeményében és Degré visszaemlékezésében közös még a 
nemzeti szempont. Az a gondolat, hogy mig jobbjainak anyagi támogatá-

1 E tárgykör világirodalmi feldolgozásait részletesen tárgyalja 
Splettstósser Willy: Der heimkehrende Gatte und sein Weib (1898 és 
1899) с. munkájában. 
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sára nagyon is rászorul a nemzet, addig egyik-másik e «jobbak» közül 
ilyen vörös frakkos meglepetésekkel hökkenti meg a merészen remény-
kedő hazát, Vajdának pompás pointe-re szolgáltat tárgyat. Érdekes, hogy 
ennek a pointe-nek a készlete is a köztudatban élt. 

Vajda költeményében ezt olvassuk : 

És ezzel vége ; se több, se kevesb, 
Szegény haza testén ezernyi seb 
Fölsajg újólag, alig födi rongy, 
Rángatja sok éhes, árva poronty. 

így ő, a nemes, a dús, a dicső I 
Utána özönvíz — bánja is ő ! 
A frakk, a vörös frakk s benne maga — 
Egyetlen utolsó gondolata. 

Degré, tagadhatatlanul, nyersen s a feddés pattogásában elérdesült han-
gon, de lényegében ugyanezt írja : «Vagy magát vörös frakkban eltemot-
tetni mindent kiegyenlít ? Bizony nem jutna eszembe, ha még oly gazdag 
volt is, szót tenni a haza irányában tett feledékenységéről, ha családot 
hagy maga után s a hazától annyi ezreket könnyedén zsebre nem rakott 
volna» (I. k. 56. L). Gúnyosan említi, hogy a haza iránt való hálát s a 
közvélemény elismerését a főúr bizonyára nyárspolgári erénynek bélye-
gezte. 

Degré emlékiratát felesleges Vajda forrásának tekintenünk ; elég 
arra a természetes mozzanatra rámutatnunk, hogy a báró cynikus végren-
delete az írók körébon hazafias megbotránkozást keltett s mélyen a lel-
kükbe rögződött. Vajdánál a hazafi méltatlankodását a művész kitűnő 
csattanójú szatírává ötvözte ki. Degré feljegyzésének pedig az a jelentő-
sége, hogy a költemény foganásának tárgyi alapját adatszerűen megjelöli. 

E L E K OSZKÁR. 



IRODALOM. 

D é z s i L a j o s : Báró J ó s i k a Miklós 1794—1865. Budapest. A Ma-
gyar Történelmi Társulat kiadása, 1916. (Magyar Tört. Életrajzok; XXXII. 
évf. Az Athenaeum B.-Társulat könyvnyomdája) n. 8r., 451 lap. 

Dézsi műve az átlagos becsű irodalomtörténeti munkák közé tartozik. 
Nincsenek különösebben fényes tulajdonságai, de felötlőbb hibái sincsenek. 
Dézsi mindég lelkiismeretesen, bőséges adatkészlettel dolgozik, amelyen 
nem mindég uralkodik. Adatai néha nem olvadnak bele teljesen előadásába 
(mint a II. § mutatja). Ha Jósika bármelyik történelmi regényét tárgyalja, 
el nem mulasztja a szóbanforgó történelmi eseményre vonatkozó forrásait 
megnevezni. Ez érdekli őt elsősorban, nem az író művészi alkotása, mi majd-
mindég háttérbe szorul. Kevés gondja van arra : inikép működik Jósika 
regényalkotó képzelete ; mikóp tudja a valódi eseményeket regényei tár-
gyaivá tenni, hogy az előre elgondolt erkölcsi eszmére tanulságul szolgál-
jon ; mikép tudja a kor általános hangulatát legalább nagyjából megérez-
tetni olvasóival. Mert az kétségtelen, hogyha a korszak uralkodó eszméi-
ből keveset vagy majd semmit sem találunk is Jósika regényeiben, a tör-
téneti eseményeket nyomon kísérő jellemző hangulat nem hiányzik jobb 
regényeiben, amire szükségtelen példát idéznünk, mert a dolog természete 
s az írónak a tárgyalt eseményekkel való huzamos foglalkozása hozza ezt 
magával. Jósika majd minden történeti regényére nézve alapos tanulmá-
nyokat, illetőleg kutatásokat tesz ; beleéli magát az esoményekbe s ön-
kéntelenül hatásuk alatt marad, midőn a maga szőtte történetet elbeszéli. 

Dézsit, mint egyik bírálója kiemeli, a költői művek esztétikai oldala 
majd semmit sem érdekli. Ha egyikre-másikra talál régebbi följegyzést, 
Szontaghtól, Salamontól, Gyulaitól stb. azt okvetetlenül felkutatja ; de ő 
maga édes-keveset tesz hozzá vagy mondja meg, mennyiben van vagy nincs 
igaza az illető véleménynek. Megesik, hogy ok nélküli követelést támaszt. 
Például : azt kívánja, hogy a történeti regényíró rostálja meg a törté-
nelem ellenmondó adatait (381. 1.). Ezt a követelést most halljuk elő-
ször. Nem mondjuk, hogy egyik-másik történeti regényírónk ezt is meg 
nem teszi ; Eötvös b. mélyreható tanulmányokat tesz híres történeti 
regényére nézve. De nem ez a fő. Csak a köztudatban meggyökeresedett 
felfogással nem szállhat szembe a történeti regényíró, ami egészen más, 
mint Eötvös részletesen kifejti. Ha Dézsi követelésének valódi alapja 
volna : a történelmi drámaírótól s mindenféle eseményes költőtől, aki a 
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történelemből merít tárgyat, is megkövetelhotnők ezt. Pedig lám Arany 
János örök szép tanító költeménye megmondja : mi itt a teendő. Oly ese-
mény kell, amely egészben és mindég igaz; csipp-csnpp igazzal nem törő-
dik. Neki Mátyásban ember kell ós király, Bánkban pedig férj, aki felesé-
geért bosszút áll, ha a valóságban más volt is az eset. 

Dézei a Jósika írói fontosságára alig jegyez föl egy pár közismert 
jellemző vonásnál többet, amennyit nagyobb kézikönyveinkben feltalál-
hatunk. Sem angol mesterével, Scott Walterrel, sem magyar előzői-
vel s kortársaival nem állítja oly párvonalba, hogy élesebben kitűnje-
nek mind a két fél egyéni sajátságai. Különben összehasonlításaiban 
kevés a mélység. Dézsi a magyar regény történetét pár mondatba szo-
rítva megállapítja, hogy már volt regény Jósika előtt, s volt regény-
olvasó közönség is ; de az ő regénykoltészete nem a magyar előzmények-
ből fejlett, noha ezektől sem egészen független. Dézsi a Verseghy fordí-
tásait ós átdolgozásait, Gaal György elbeszéléseit s Páy műveit tart ja 
Jósika előzményeinek. Bizonyos, hogy ezek is hatással voltak rá, ha 
másban nem, az elbeszélés menetében s hangjában ; de kérdés : nem sok-
kal nagyobb hatással voltak-e rá Kisfaludy Károly, Klauzál Imre, Podma-
niczky Lajos, meg Bajza és Vörösmarty elbeszélései, amelyek az Aurórá-
ban és Hebében jelentek meg 1820-tól fogva évenkint ? Akár a tárgy-
választást, akár az előadás stíljét, a nyelv készségét tekintjük, sokkal 
könnyebb a kapcsolatot megállapítani р. o. Kisfaludy K. Tihamérje és 
Klauzál Imre novellái meg Jósika regényei, semmint a Dézsitől fölemlí-
tett előzmények között. Ezt a kérdést egyébiránt több oldalról vizsgálni 
annyival szükségesebb lett volna, minél meggyökeresedettebb az a véle-
mény irodalmunk történetében, hogy Jósika Scott Walter hatása alatt 
lépett regényírói pályájára. Dézsi is abban találja Jósika kiválóságát s 
«fellépésének jelentőségét», hogy «a korabeli német, francia ós angol 
regényirodalmat ismerte s helyes érzékkel a sok közül épen Scott Waltert, 
választotta követendő példaképül» (378—9). Mindenesetre fontos, hogy 
Jósika Scott Walter után indul, de ennek oknit mélyebben földerítve sze-
rettük volna olvasni. Szó eshetett volna itt arrúl is : miben tér el Jósika 
magyar előzőitől s miben hagyja el őket és hogyan készíti el az útat 
nagy kortársainak ? Dézsi esztétikai s irodalomtörténeti fejtegetései néhol 
egy kissé sekélyesek s felfogásában kevés eredetiség van. 

Azonban Jósika életrajza Dézsi könyvével tisztázottnak tekinthető. Ez a 
rész valóban sikerült. Itt sem látunk ugyan művészibb szerkezetet; noha 
Dézsi az előszóban nagy várakozást akar kelteni, mikor elmondja, hogy u 
ezurduki vadregényes parkban sétálgatva zavartalanul szövögethette az élet-
rajzra vonatkozó tervét. Miből az következnék, hogy tán oly mélyebbre 
ható tanulmány egyes részein elmélkedett, amilyeneket Macaulaynek s 
Carlylenak magyar fordításban is jól ismert munkái nyújtanak. Holott 
effélének nyoma sincs. Dézsi meg sem kísért valami olyast, ami a rendes 
életrajzi sablon kereteit túllépné. Legfölebb, hogy amint az elbeszélésben 
Jósika valamelyik regényének megjelenéséhez jut, annak legott elmondja 
rövid tartalmát s minden további átmenet nélkül újra tovább fűzi az 
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életraj?, fonalát. Ez aligha oly ezerkezet, amelyet szövögetni kellene. Ez 
a lehető legegyszerűbb szerkezet, amelyben hiányzik a csoportosítás min-
den mesterségesebb alakja. Nem gáncsoljuk ezzel a szerző eljárását, csak 
nem dicsérhetjük, kivált ha azt nézzük, hogy Jósikának az első fele-
ségéhez írt leveleiből néhányat ügymás után szószerint közöl, tehát nem is 
feldolgozva. Aztán a b. D'Armand ezredes néhány életrajzi adatát kétszer 
is elmondja (30. és 56. 1.), s egy pár adatbeli hibát is ejt tolla. Például 
nem gondoljuk, hogy a győri ütközetet a napoleoni háborúban döntőnek 
lehet mondani. (55. 1.) Salzburgról és Tirolról pedig nem 1800-ban, hanem 
1805-ben kellett lemondania Ferenc császárnak. A «nagy hadsereg», a 
szerencsétlen oroszországi hadjárattal jut a vég kezdetére, nem pedig az 
olaszországival (71. 1.). 

Ismételjük, hogy a szóbanforgó munka, mint életrajz határozottal 
értékes ; de szerzőjének nincsenek oly feltűnőbb írói sajátságai, amelyek 
akár az előadásban, akár a kompozícióban művészi gyönyört szerez-
nének az olvasónak. Nyelvére csak egy megjegyzést teszünk, egyetlen 
kifejezésére, amelyet az utóbbi időben más tudományos műben is láttunk. 
Az ural használatára célzunk. Dézsi így szól: «A franczia románt, dráma 
uralta a m. színpadot» (187. 1); pedig azt akarja mondani, hogy uralko-
dott a magyar színpadon. Ha én valakit uralok ; azt fölebbvalónak isme-
rem el. Csak nem uralom, mondja a nép, vagyis : Csak nem alázkodom 
meg előtte. «Adja Isten, hogy a magyart a félvilág uralja!», írja 
Kisfaludy S. Ez a mondat eligazít a helyes használatra nézve. 

V Á C Z Y JÁNOS. 

B a k s a y S á n d o r ös szegyűj tö t t i r o d a l m i dolgozata i . Kiadja 
a Kisfaludy-Társaság. I—III. kötet. Budapest, Franklin. 1017. 8°. (470, 
460, 370 1.). Előszó Kéky Lajostól. 

1915 június 18-án hunyt el a kiváló református püspök és író, két 
elbeszélés-gyűjteményt (Gyalogösvény, 1887, 1896, 1905; Szederindák 
1891, 1895), egy Dáma c. Történeti Körképet» (1899), egy magyar Luca-
nust (1869), az Iliász teljes (1901), az Odysseia csonka-fordítását, több, 
szétszórtan megjelent kisebb-nagyobb elbeszélést, rajzot, alkalmi aprósá-
got, néprajzi és vallásos tárgyú dolgozatot s néhány költeményt hagyva 
itt földi pályafutása nyomaként. Már életében teljes elismerés köszöntötte. 
A Kisfaludy-Társaság (1872), az Akadémia (1884) tagjává választotta ; 
elbeszélései első gyűjteményét a Kisfaludy-Társaság adta ki, Iliásza első-
felét szintén, az egészet pedig az Akadémia ; s a kritika, ha nem hallgatta 
is el fogyatkozásait, a legnagyobb méltánylattal mutatott rá értékes tulaj-
donságaira. Halála jeles nekrológok, emlékbeszédek, meleghangú essayk 
szép sorára adott alkalmat, folyóiratunk is sietett elkönyvelni érdemeit,1 

Kéky Lajos pedig, több részlettanulmány után, csakhamar megírta igen 
sikerült életrajzát, hű s a kellő mértéket megtartó jellemzés kíséretében,2 

1 Zsigmond Ferenc: Irodalomtört. 1915: 225. 
2 Kéky Lajos : Baksay Sándor. A Kisfaludy-Társ. «Költők és írók» c. 

vállalatában. Bpest, 1917. (A kötet végén kimerítő könyvészeti függelékkel). 
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most meg irodalmi dolgozatait bocsátja közre gondos kiadásban, mely-
bizonyára további hozzászólásoknak lesz kiinduló pontja.1 

Ez az elég szép terjedelmű Baksay-irodalom meglehetős egyértelmű-
séggel rajzolja az iró emberi és költői arckópét, úgyhogy ahhoz hozzáadni, 
rajta jelentékenyen módosítani már aligha fogunk. A kálvinista magyar-
ság reprezentatív képviselője ; nemes erkölcsi felfogásával, bölcs és derűs 
optimizmusával vonzó lelkipásztor, ki oktató, nevelő hajlamát költői alko-
tásaiban is, talán kelletén túl, szóhoz juttatja ; gondolkozásmódjában, ér-
zésében, nyelvében gyökeres, vérbeli, sőt népies magyar, kinek költői 
birodalma nem terjed túl reális világa láthatárán, de népies magyarsága 
még a görög Homéroszt is elönti a maga túláradó eredetiségével ; feszte-
len, kissé hosszadalmas elbeszélő, ki anekdotaszerű csírákból széles medrű 
történeteket fejleszt, melyeknek többnyire rokonszenves alakjain ő maga 
is egész szerető odaadással csügg ; kedves, humoros, részleteken megálla-
podni, magyarázatokra kitérni szerető előadó, ki azonban a rajz belső ér-
tékére s a szerkezet kerekdedségére nem fordít kellő gondot, kinek köz-
vetlensége nagyobb, mint formaérzéke (Péterfy) ; ki egyik legmagyarabb 
elbeszélőnk, de alakító művészetre fogyatékosabb (Beöthy) ; elbeszélései-
ben Jókai, verselésben Arany köréhez sorakozik : körülbelől ez az, amit 
minden eddigi kritikusa aláírna s amit, említett életrajzában, részletező 
dokumentálással Kóky Lajos is megerősít. 

Mindez igaz is és tőlünk függ, hogyan értékeljük a felsorolt, vagy a 
felsoroltakkal rokon tulajdonságokat. Mert ha általános írói jellemrajzát 
véglegesen elintézettnek tekintjük is : értékelése kétségtelenül módosulhat 
az idők folyamán. Már azon ítéletekben is, melyek nem összes müvei, 
hanem csak a szerző által kiválogatott művek alapján mondattak ki, szem-
mel látható a mérleg libegése : pszihológiai és művészeti szempontok az 
egyik oldalon, istenadta tehetség, emberi és faji kiválóság szempontjai a 
másikon : már e korábbi ítéletekben sem állnak nyugodt egyensúlyban. 
Péterfy Jenő, a Gyalogösvényről írva,2 diszkrétül ugyan, de mégis érez-
teti, hogy a rajz belső értékét, a szerkezet kerekdedségét, a művészi át-
tekintés nyugodtságát, a formaérzéket, a ps;:ichológ szemet nem tudja 
pótolni Ba"ksaynak több kedves tulajdonsága, s hogy a kényelmes, pon-
gyola elbeszélést, az adoma kiszélesítését, az írónak személyeihon való 
elfogódottságát és fölöttébb gyakori magyarázó, helyeslő, gáncsoló meg-
jegyzéseit szinte kedve volna lenyesegetni, hogy zavartalan művészi élve-
zethez jusson. A Szederindák ismertetésében 3 már határozottan csalódott-
nak látszik várakozásában ; a Jáhelt kivéve, már nem talál a könyvben 
nagyobb próbálkozást s azzal a sokat jelentő óhajtással végzi a már rö-
vidségével is elkedvetlenedósre valló ismertetést, vajha az író «erős népies 
tehetségét szigorúbb művészi nevelés alá» fogná. 

1 így már eddig is : Császár Elemér : Baksay Sándor írói hagyaték». 
A Cél 1917: 507. 1. 

2 Bpesti Szemle : 1887. (51. k.) : 135—140. 1. 
3 Bpesti Szemle: 1891 (67. k.) : 142- 143. 1. 
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Beöthy Zsolt is, nagy irodalomtörténetében mindkét oldaláról, fény-
nyel és árnyékkal jellemzi Baksayt, az 1897/98. évi Péczely-pályázatról 
írt jelentésében pedig (Akad. Ért. 1901 : 5—7.) a Dáma c. történeti kör-
képről jót és rosszat oly éles szembeállítással állapít meg, mely szinte 
követelni látszik a döntést jobbra, vagy balra ; Beöthy Zsolt akkor s erről 
a műről kedvezőtlenül döntött : jutalomra nem ajánlotta. A Dáma kitűnő 
jelenetei, tragikus hangulatú képei, «nyelvének hol régiesebb, hol népie-
sebb, de mindig zamatos magyarsága », mely olyannyira gyönyörködtető, hogy 
«olykor szinte vágyódva jut eszünkbe Bichardson ideje, mikor a regénye-
ket felolvasni szokták társaságokban» — mindez nem volt elég arra, hogy 
lenyomja a mérleget, melynek túlsó serpenyőjében «szeszélyes, egyenetlen 
szerkezet», «fődolgokban vázlatos, lényegtelenekben szétáradó» előadás, a 
oselekvény és érdek összefoglaltságával nem-törődés : egyszóval a művészi 
önfegyelem mennyisége esik latba. 

Azóta azonban irodalmi viszonyaink megváltoztak, s ha az új iroda-
lom semmi másban nem volna is egységes, abban az egyben minden-
esetre az, hogy nem-népies, szándékosan és tudatosan nem népies és 
mint ilyen, reakció az Arany Jánosi népiesség ellen. Ily körülmények kö-
zött természetes, hogy különös megbecsüléshez jut minden irodalmi jelen-
ség, mely kiválóan képviseli a reakció által leszorítani kívánt irodalmi 
köz-ízlést. S ez az oka, hogy most az irodalmi hagyomány tisztelői mintha 
nyomatékosabban kezdenék hangoztatni Baksay vérb eli magyarságát, erős 
népiességét s kevésbbé emlegetnék, vagy ha emlegetik is, inkább elnéz-
nék fogyatkozásait. Beöthy Zsolt, Baksay ravatalánál mondott beszédében, 
ítéletében a gyászos alkalomtól is csak az érdemek kiemelésérc korlá-
tozva s nemzetiségünk mostani élet-halál harcának is folytonos tudatá-
ban, oly összefoglaló jellemzést ad a kiváló halottról, mely feledteti, sőt 
jóra magyarázza művészi fogyatkozásait is. «Nyelvünknek egyik legna-
gyobb művészét» ünnepli benne; szól arról a «művészettől ragyogó és 
élettől lüktető, gazdag és gyökeres» nyelvről, melyen nemcsak Honiért 
tolmácsolta, hanem «eredeti elbeszélő munkáiban magát a magyar nép-
lelket és sugalmait. Ennek a népléleknek legegyszerűbb és legmegrázóbb 
tragédiáját ő írta meg a Patakbanyában. Keresetlen, de annál erősebb 
pathosában magyar népünknek a bibliából áthatott lelke szól». « Még sajá-
tos szerkezeti és előadó módja is forrásul a népiélekre mutat, mely ked-
vét, képzeletét és bölcsességét együtt szokta nyújtani.» 

A koporsóra boruló kegyelet, a néplélek kifejezését örökítvén az író 
szellemi arcképére, Baksay jelentőségét oly fő jellemvonásra egyszerűsí-
tette, melynél fogva mai irodalmi viszonyaink között egy veszélyeztetett 
hagyományt képviselhet. 8 ime, Ferenczi Zoltán (Egyet. Phil. Közi. 1916), 
Kozma Andor (Bp. Szemle: 1916, 166. k.) s legújabban Császár Elemér 
(A Cél: 1917: 507), már céloznak is Baksay népies magyarságának mai 
irodalmi jelentőségére s többé-kevésbbé szembeállítják, mintegy ellen-
súlyozó erőként, az ú. n. modernekkel, bizonyára különösen a nyugatosok-
kal. Kéky Lajos is Kozma Andor szavaival végzi jelen kiadványa Elő-
szavát : «Baksay, aki a maga bámulatos eredetiségével az ó-görög époszo-



IEODALOM. 

kat is tősgyökeres magyar remekekké tudta átvarázsolni, még az idegen-
szerűségeken kapkodó magyartalan magyar írókkal is csodát tehetne. Bár 
ly nagy áldás fakadna Baksay Sándor nagy és áldott emlékezetéből.» 

Bár fakadna ! Kétségtelen, hogy Baksay két régebbi elbeszélés-gyűj-
teménye megbírja s általában megerősíti Beöthy Zsolt utóbb idézett Ítéle-
tét : művészi fogyatkozásai azokban nem tűnnek annyira elő, hogy nó-
piessége erőteljes hatását bénítanák. 

Sajnos, ezt már nem mondhatjuk el ily megnyugvással az összegyűj-
tött dolgozatokról s ha Baksayt eleven erőnek kívánnók tudni a ma iro-
dalmi ellentéteiben, jobb lett volna csak legkiválóbb műveiből rendezni 
egy művészi értékben súlyosabb kiadást. így Baksayt mintegy lefegyve-
rezve, Achilles-sarkait megsokszorozva, állítjuk ki a ma irodalmi porond-
jára. Mondhatná valaki, hogy ez nem baj, hisz a kritikai igazság úgy-
sem változik az által, ha szétszórt művek összegyűjtetnek. De nem volna 
igaza. Baksay azon gyűjteményei, melyek részére ő maga válogatta ki 
hite szerint kiválóbb darabjait, ma már csak újabb s bizonyára elfogyott, 
vagy megfogyott kiadásokban vannak forgalomban ; az új kiadás pedig 
csak az eddig össze nem gyűjtőiteket hozza s így ezek részére foglalja le 
mindazt a könyv-forgalmi előnyt, amit egy új, nagyarányú, posthumus 
kiadás a szerényebb méretű régivel szemben jelent. 

Az új kiadás címe igazat mond ugyan : összegyűjtött dolgozatokat 
ígér, de könnyen félreértheti az avatatlan, azt hivén, hogy itt minden 
össze van gyűjtve, ami Baksaytól való s az összegyűjtésre érdemes. 
Pedig sem a Gyalogösvény, sem a Szederindák anyaga nincs meg benne, 
csak az, ami eddig nem volt «összegyűjtve». S ez eléggé hangsúlyozva az 
Előszóban sincs. Igaz, hogy a III. kötethez csatolt könyvészeti függelék-
ből kiderítheti, aki utána néz, de a nem-szakember olvasó legfeljebb az 
Előszót ha átfutja, abban pedig nem talál figyelmeztetést arra, hogy ne 
itt keresse az író legjelesebb elbeszéléseit. Az egész vállalat elvi hibája 
szükségkép egyoldalúvá teszi az Előszót is, mely sem életrajzot, sem rész-
letező általános jellemzést nem ad (ami természetesen egy «Összes művek» 
előtt volna helyén), hanem csak a jelen kiadásban összegyűjtött, tehát 
Baksay egész termésében mégis csak többnyire másodrendű művekkel 
kénytelen foglalkozni. Ez nem Iíéky Lajoson múlt ; hiszen neki mi sem 
lett volna könnyebb, mint kész Baksay-életrajzából egy kivonatot készí-
teni a kiadás elé, de csonkaságra kényszerítette őt is a vállalat egyoldalú-
sága. Igazat adok Kékynek abban, hogy még Baksay egészen oktató cél-
zatú elbeszéléseinek s általában itt közölt egyik munkájának sem lehet 
irodalmi értékét elvitatni, sőt abban is, hogy kétségtelenül vesztettünk 
volna az által, ha e kötetek meg nem jelenhetnek ; s mindenki örömmel 
és köszönettel fogadja is az egész kiadást, aki tudja, hogy nem ez a tel-
jes Baksay s aki Baksay igazi erejét már máshonnan is ismervén, meg-
állapodott kritikával fog az itt kiadottak olvasásához. Az átlagos magyar 
olvasó közönség szempontjából azonban s Baksay érdekében is célszerűbb-
nek találtam volna, ha a Kisfaludy-Társaság átengedi az Odysseia külön-
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ben is csonka fordítását, amely azonban itt mintegy 200 oldalt lefoglal, 
az Akadémiának, az Iliász-kiadás társául ; az így megtakarított s még né' 
hány jelentéktelenebb közlemény és tisztán vallásos tárgyú dolgozat meb 
lőzésével nyerhető ívszámot pedig arra használta volna fel, hogy a Gyalog-
ösvény és Szederindák legjavát újból hozzáférhetővé tegye. így adhatott 
volna egy Baksay Sándor válogatott prózai munkái-t, három kötetben, 
ami méltányosabb tiszteletadás lett volna Baksay emlékének s egyúttal 
gyakorlati következményeiben is üdvösebb az «összegyűjtött dolgozatoké-
nál. így Kéky Lajos is buzgalmát, tárgyismeretét és bizonyára ambícióját 
is célszerűbben kihasználó feladathoz juthatott volna. 

A kiadás tartalma különben ez. I. kötet : Előszó ; elbeszélések, rajzok ; 
П : emlékek, «magyar alakok», költemények, Odysseia (I—IX. ének) ; 
III : néprajzi dolgozatok ; vallásos tárgyúak ; könyvészeti függelék («B. S. 
irodalmi munkái»). 

HORVÁTH J Á N O S . 

S c h ö p l l i n A l a d á r : Magyar í rók . Irodalmi arcképek és tollrajzok. 
Budapest, 1917, a Nyugat folyóirat kiadása. 8-r. 236 1. Ára 4 K. 

Schöpflin Aladár könyve tagadhatatlanul a háborús évek egyik leg-
nagyobb eseménye a kritikai irodalom terén. Esemény még akkor is, ha 
nem elégítette is ki teljes mértékben a megjelenéséhez fűzött várakozáso-
kat. Mert a könyv mögött egy értékes ember áll, akinek jelenlétével iro-
dalmi életünkben számolni kell. 

Schöpflin Aladár, mintegy másfél évtizede már, életét teljesen a kri-
tikának és az irodalom szemmeltartásának szenteli. Ez az egyedüli mes-
tersége. Olvasmányait, készültsége javarészét ebbe a modern irányba te-
relte. Abban az előnyös helyzetben van, hogy nem köti le tudományos 
munka, mint nálunk a kritikusok egy részét, akik csak a szellemi üdülés 
perceiben vehetik föl a jelen megértéshez vezető fonalat. E tekintetben 
az essayiró Schöpflin nem folytatója a régebbi magyar essayisták hagyo-
mányának, akikhez mai újságírók szeretik egymást hasonlítgatni. Míg a 
kritikus Gyulai Pál egyidejűleg irodalomtörténetünk kutató munkásai 
között is elsőrangú helyet foglalt el és Péterfy Jenő kiváló klasszika-
filológus volt, hogy Beöthy Zsolt és Biedl Frigyes minuciózus filológiai 
vizsgálódásairól ós laboratóriumi részleteredményeiről ne is szóljunk — 
addig Schöpflin Aladár teljesen az aktualitások embere. Abba a modern 
tipusába tartozik, az irodalom szabad pályáján mozgó essay-íróknak, akik 
között rajta kívül Ambrus Zoltán, Ignotus és (az egyébként filológus mű-
veltségű) Babite Mihály a főemberek. Schöpflin könyve alkalmából kritikai 
életünk égető problémáinak egész raja tolul elénk, elsősorban az az ezer ok 
vájta szakadék, mely a hivatalos irodalomtörténeti közvélemény és a — 
közönség és írók táborára támaszkodó — uj ságkritikusok között tátong. 
Schöpflin Aladár — ezzel a könyvével ós egyéb, főleg a Vasárnapi Újság-
ban megjelent sűrű írásaival együtt, amelyekre nyomatékosan hivatkozik az 
Előszavában — maga ÍB ott áll ennek A szakadéknak A szélén. A szabad 
és szubjektív kritika mindenhatóságában való naiv hit, újságírói elme-
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futtatások túlértékelése, a történeti előtanulmányok, esztétikai elméletek 
és filológus iskolázottság gyerekes lenézése, teljes dilettantizmus és meg-
értésre képtelenség az irodalomtudomány sokszor természettudományosan 
száraz munkájával szemben, fitogtatása bizonyos — a modern fölszinen 
úszó írókon tetszetősre táplált, de minden komoly és szerves gyökér nél-
kül ceillogó — irodalmi műveltségnek, hagyománysértő és megtorlatlanul 
garázdálkodó üres cinizmus, komolytalanság és lelkiismeretlen üzleti szel-
lem a kritika vásárjában : ezt látjuk az egyik oldalon, míg a másik szél-
sőséges oldalról -— itt is csak a szélsőséges fölfogásról beszélek, teljes tisz-
telettel a közvetítő álláspont iránt — leginkább a modern irodalmunk 
komoly megértése és elfogulatlan tanulmányozása elől való rideg és hajt-
hatatlan elzárkózás kedvetleníti el a kívülállót. 

A szerző nem filológus, de ért az irodalomhoz és könyvének ez ad 
tudományos értéket. Mint kritikus nem maradt passzív szemlélő, hanem 
résztvett egy új folyóirat és egy új nemzedék irodalmi törekvéseinek mun-
kájában. Ha a kritikus pártember, az még nem válik kárára az irodalom-
nak. Gyulai Pál kritikai működése is összeforrott a Petőfi-Arany-féle irány-
nyal, része van diadalra juttatásában. Schöpflin — bármennyire is objektiv 
külsővel igyekszik őt bemutatni ez a könyve — tagadhatatlanul fegyver-
társi szerepet tölt be a Nyugat köré csoportosuló újabb irodalomnál. Nem 
ő az előharcosa ugyan a modern iránynak, de testestül-lelkestül ebben a 
táborban küzd. Ha szabad egy modern háborús hasonlattal élnem : ő nem 
az első sorban harcol — a reklámkritikusok, pártügynökök és kritikátla-
nok között — hanem valamivel a tűzvonal mögött, de messzehordó és 
nagyobb kaliberű ágyúkkal. 

Próbáljuk reá alkalmazni az ő saját módszerét : Schöpflin még a régi 
Magyarországból való, de már teljesen asszimilálódott a modern élet for-
gatagába. Két ellentétes nemzedék közé születve, magával hozta a vidéki 
magyar életnek és a régebbi nemzedék feudális gondolkozásának ismere-
tét, de maga már a fiatalok világvárosi életét és gondolatvilágát éli és az 
«új Magyarország» politikai híve. Innen van egyrészt — újságíróknál 
ritka — hagyománytisztelete és művészi fogékonysága az irodalom múltja 
iránt, — ime egy idézet: «Ady lírája rendkívüli értékének fölismerése 
sohasem akadályozott meg abban, hogy Aranyt épp oly mélyen élvezzem, 
mint azelőtt s aki ilyesmit állít, az előttem abba a gyanúba esik, hogy 
egyáltalán nem tudja a költészetet élvezni» (6. 1.) — de innen van más-
részről világnézetének szociológiai és nemzetközi alapja, művészi ízlésé-
nek fölszabadultsága is. Modernsége, mellyel a szerinte (225. 1.) «elseké-
lyesedett» konzervatív iránnyal szembehelyezkedett, és még egyéb körül-
mények az ő egész szellemi habitusát ellenzékbe taszították. Nem csoda, 
ha ez az ellenzéki hang kiérzik Írásaiból. Nem kényelmes hivatal, hanem 
a mai ideges és komprimált élet föltételei szabták meg dolgozási módját: 
az alkotás harmóniájáról — régi mesterek isteni adománya — eleve le 
kellett mondania. Ezért alig tudott továbbjutni az alkalomszerű cikkek-
nél és az évek lázas munkája során, újságírói postamunkák közepett 
hevenyészett «arcképekből» és «tollrajzokból» nem épülhetett fui a jelen 
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könyv Előszavában elparentált munka, mely a szerző óhajtása szerint 
összefoglalóan tárgyalta volna «a magyar irodalom újabb és legújabb 
jelenségeit, azoknak a múlttal való kapcsolatát s a magyar élet újabb 
fejleményeihez való viszonyát». Szép programm, sajnálhatjuk, hogy nem 
valósította meg a szerző. 

Schöpflin valóban végigélte az utóbbi tizenötév irodalmi eseményeit 
és ez a könyve, ha nem is összefoglaló munka, mindenesetre elénk tárja 
azokat az irodalmi témákat, melyek ennek az időszaknak komoly kriti-
kusait foglalkoztatták. A könyv értékét azonban egy kritikai szem-
pontnak hangsúlyozása és gyakorlati megvalósítása teszi. Ez a szempont 
nem más, mint a milieu-elmélet, egy modern szociológus alkalmazásá-
ban. Schöpflin nem kívülről, külföldi esztétikusoktól kapta ezt a vezér-
elvét, hanem belülről, egyéni szemlélődés alapján formálódott ki benne. 
Régi dolog, hogy az irodalom organikus valami és hogy gyökereit min-
dig kitapinthatjuk a társadalomban, vagy a társadalom megfelelő rétegé-
ben. Hogy nemzedékek váltják föl egymást, testben és lélekben különbö-
zők, társadalmi eltolódások és gazdasági átalakulások új embertípusokat 
hoznak létre, amelyeknek lelki szükséglete és lelki kifejeződése szükség-
képen más lesz : a Nyugat új irodalmának lényege is egy új világnézetben 
gyökerezik. Schöpflin érdeme ennek a termékeny szempontnak az alkalma-
zásában van. 

Belehelyezkedni egy író lelkivilágába és abba a milieube, amelyből ki-
nőtt, megtalálni a kritikai szempontokat magában az írói munkában és 
jellemezni azt az élettartalmat, mely számunkra belőlük meríthető : ez a 
Schöpflin módszere. Az ő szerepe inkább beleérző és megértető, leíró és 
magyarázó, mint nyesegető, bírálgató. Az ilyen emberi belátás az író belső 
világába, műalkotások lelkébe és társadalmi értékébe, ez a szociális kö-
zösségérzet az íróval — amit Guyau minden kritika alapföltételének jelölt 
meg — valóban több haszonnal jár, mint némely kritikusok arisztokratikus 
gesztusa, mellyel — az einteiligere» és «comprendre» elvét sutba dobva — 
egyes műveken fölszínes tapogatózás után napirendre térnek és a meg-
értés és belülről nézés fáradságos munkája helyett nekiállnak csorbákat 
keresni a művész lelkétől lelkezett alkotásán. Más kérdés, hogy ez a 
milieu-rajz és a Schöpflin generációs-elmélete — bármekkora ízlésbeli el-
különülés tapasztalható is az egymást fölváltó nemzedékek között, sőt 
egykorú társadalmi rétegek között is — más kérdés, hogy mindez elégséges 
anyag lesz-e egy író irányának és hatásának megmagyarázására, értékbeli 
súlyának megállapítására. Mert azt látjuk, hogy idősebb írók is formában 
és tartalomban az új nemzedék irodalmához csatlakoznak, viszont akadnak 
fiatal konzervatívok, akik ragaszkodnak az irodalom régebbi stílusához. Két 
teljesen ugyanabban a milieuben felnőtt, azonos lelkivilágú és művészi hit-
vallású író között nagy értékbeli különbségek lehetnek. Ugyanazt az élet-
tartalmat végérvényesen kifejezheti nagy művész és tönkresilányíthatja 
száz kérészéletű kontár. Egyszóval a Schöpflin elmélete elhanyagolja a for-
mai szempontokat. Es a gyakorlatban is túlnyomóan az író lelkivilágának 
és a nemzedékek mentalitásának rajzát alkalmazza, pedig épen Schöpflin 
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azok közé tartozik, akik be tudnak látni egy író művészi technikájába, 
amint ebben a könyvében Mikszáth Kálmán jellemzése mutatja. 

Vegyük az Adyról szóló essayt. I t t Schöptíin, bár elnagyolt vonások-
ban és a részletek kidolgozását egy kézlegyintéssel a «filológia» föladat-
körébe utalva, de igen találóan ós mindenképen értékes fejtegetésekben jel-
lemzi Ady föllépésének előzményeit a társadalomban ós irodalomban. Ez az 
ő generációs elméletének a sarkpontja : hogyan lett a niult század emberei-
nek Magyarországából — egyebek között a zsidóság irodalmi föllépése és 
a radikális politikának térnyerése folytán — a huszadik századnak forra-
dalmi, vajúdó Magyarországa. Adynak lelki származását ós fejlődését, forra-
dalmár és kuruc magyarságát és az ú j nemzedék életében gyökerező deka-
denciáját tartalmas gondolatokkal megvilágítja ós megérteti, de alig talál 
pár szót annak a nehéz problémának a megbolygatására, hogy mit jelent 
Ady költészeto a magyar irodalom fejlődésében. Mindaz, amit mond, még nem 
jellemzi és nem magyarázza meg például azt az esztétikai távolságot — 
nem értékkülönbségre, csak tisztán stílusbeli különbözőségre gondolok — 
amely a, September végén költője és az Őszben a sziget írója között terjesz-
kedik. Schöpflin jellemzi az embert, de nem láttatja a művészt. Ha a 
Schöpflin essayje mellé állítjuk még azt a pár odavetett gondolatot, rnely-
lyel Ignotus a Kísérletekben rávillant Ady költői kifejezésmódjának lénye-
gére — egy forrongó ós modern lelki tartalomnak a regi szókészlettol ós 
kifejezési formákkal való kifejezhetetlensógére — konstatálhatjuk, hogy épen 
a Nyugat köréből nem akadt kritikus, aki irodalomtörténeti jelentőségét 
méltatta és kimerítő, mélyrehatoló esztétikai magyarázatát adta volna a 
magyar szimbolista költészetnek. Vagy nézzük a Petőfi napjai-ról szóló 
cikket : történelmi intuícióval megírt éreztetése a költő korának, pár 
lapon, melyekről — nem gáncsként említem — kiórzik a jelenkori inspi-
ráció, hogy Petőfiről szólva voltaképen az Ady Endre körüli harc fekszik 
a cikkíró szívén ós a mult jobbára csak azért érdekli, mert a mai iro-
dalmi állapotok visszavetítését lelheti föl benne. Kénytelen vagyok itt egy 
nehezebb fajsúlyú cikkre hivatkozni, mely a Budapesti Szemle 1913. évf. 
153. kötetében jelent meg és amely Petőfi irodalmi fogadtatásának kor-
rajzává szélesedik és Petőfi művészi fejlődésének eredeti tanulmányozásán 
épül föl. Ezek azok a találkozások, melyekben a «filológia» esztétikai föl-
készültséggel párosulva, legyőzi a tisztán művészi és impresszionista ihlet-
ből táplálkozó essayírást. 

Kétségtelen, hogy a szerzőnek igazi terrénuma a modern irodalom. 
Igyekszik ugyan szimpátiára hangolódni a klasszikus-epigon nemzedék 
mondanivalója ós stilusa, például a Vargha Gyula verseinek «heinei 
karaktere» iránt, de maradandóbbak lesznek a Nyugat körével kapcsolatos 
írásai, melyek e kötetében voltakópen igen kevés helyet kaptak. Kiemel-
kedik ezek közül is a Móricz Zsigmondról és Babits Mihályról szóló essay : 
valóban Ady Endre után modern irodalmunknak e két par excellence 
képviselője mutatja föl — Babits a formában fölszívódó tartalmat, Móricz 
a formátlanság- és szertelensóg-keresóst a tartalomban is a legjobban 
kiütköző és kézzelfogható formai sajátságokat, egyéni művészetet. Egyéb-
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ként a szerző könyvének részletes tartalmi ismertetésétől eltekinthe-
tünk, mert jelentékeny része már úgy is ismeretes Folyóiratszemlénk 
olvasói előtt. 

Az a kritikai színvonal, melyet a Schöpflin könyve jelez : esztétikai 
irodalmunkban a komoly rétegeket jelenti. Van olvasóközönsége a szép-
irodalom keretein belül is, hisz ma már elmondhatjuk, hogy a kritika 
époly beletartozó, műfaji része az irodalomnak, mint a szépirodalmi mű-
vek, sőt az esztétizmus széleskörű híveinél már — a szépirodalom rová-
sára — a kritika népszerűségének túltengéséről és az essay túlbecsülésé-
ről lehet szó. Schöpflin valóban néha a regényíróval vetekszik : egy-egy 
kedvelt «hősét» plasztikusan állítja eiénk, lelkének belsejét bonckésével 
kifordítja és megmutatja, a lélektani megfigyelésekre jól iskolázott szeme 
v.an ós gondolkozása nem jár kitaposott utakon. Ignotus idegesen kapkodó 
logikai sakkugrásai, a jövőt folyton megelőzni akaró észbeli versenyfutása 
mellett ő csöndesebb járású, nyugodt ós kiszabott medrű vizeken evez. 
Ignotus igazságai: ki nem hűlt paradoxonok erupciója, a Schöpflin igaz-
ságai : nem messze feltüsznek a közhelyektől. Épen ez ad nekik megbíz-
hatóságot és súlyt. Az igazság Kolumbus tojása — hamar közhellyé lesz 
és közhelyeket először kimondani, megokolni és végérvényesen megfogal-
mazni : tudományos föladat. Ignotus szellemesebb ós ötletesebb Schöpflin-
nél, ő viszont többet mond, alaposabb és szélesebben nekigyürkőzik a mun-
kának. Hideg szemlélőnek merev arcát mutató egyénisége talán szürké-
nek látszik az essayíró Babits föltolakodó szubjektivitása, néha merészen 
eredeti modora és temperamentumos állásfoglalásai mellett, de nem oly 
szkeptikus, mint a formalista Ambrus Zoltán : itt-ott fölmelegszik a tár-
gyában, megkapja egy-egy írónak lelkivilága, melybe látható örömmel 
elte bele magát. Másrészt a teljesen francia gondolatkörben mozgó Ambrus 
Zoltánnal összehasonlítva, szerző a magyar glóbusba zárkózó kritikusok 
közé tartozik. Schöpflin és Babits együtt — aki vele szemben a témák 
ötvösmunkájának, a művészi formálásnak finom észrevevője és bírálója — 
a Nyugatnál a komolyabb elmélyedésü és komolyhangú kritikát képviselik. 

Szóljunk valamit a szerző stílusáról : kritikai irodalmunkban az új 
stílust reprezentálják az ő írásai. Míg kritikusaink egy része ma is egy 
bizonyos — Gyulai Pálból táplálkozó és a filológia józan szárazságá-
val kevert, színezésében is az eredetiség hiányát esetlenül eláruló — sablon 
szerint ír : Schöpflin mondatalkotásába, jelzőibe ós terminusaiba beleivó-
dott az a gazdag szókincsbeli ós kifejezésbeli friss anyag, amit a modern 
költői iskolának néhol forradalmi munkája fölszínre kavart. Ezen a kön-
tösön keresztül és a könyv arcképeinek és tollrajzainak mondanivalójából 
nemcsak néhány «magyar iró» alakja bontakozik ki előttünk, hanem a 
szerzőé is : azé a tipusé, melyben a magyar intelligencia — egy megválto-
zott világ közepett — a huszadik század emberét láthatja. 

ZOLNAI BÉLA. 

Irodalomtörténet. 5 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

A Cél. 1917. óvf. 8. füz. — Császár Elemér : Baksay Sándor írói 
hagyatéka. Kéky Lajos Baksay-kiadását ismerteti. 

U. i. 9. füz. — Kiss Sándor: Modern szépirodalmunk és a zsidóság. 
Nyelvi clzsidósodás, tartalomban pedig a bujaság, a hűtlenség ós csalás 
kultusza, természetkerülés, mohó féktelenség jellemzi modern irodalmun-
kat. Ezek zsidó faji tulajdonságok. Vérbeli magyar Írók is alkalmazkod-
nak hozzájuk, mert így a zsidó sajtó egekig magasztalja őket. Nem igaz, 
hogy ez a modernség külföldi hatásra vezetendő vissza ; itthoni, igazi 
zsidó termék az ; külföldről is csak az analóg irányzatok juthatnak be. 

A Gyermek. 1917. évf. 3—4. sz. — Nógrádi László: Ifjúsági irodal-
munk. Értekezés. — Ugyanő Magyar kultúra címen iemerteti Pékár 
Károly ilycimű könyvét, melynek bevezetését Morvái Győző írta. 
Kökény László: A gyermekvilág poéziséröl ír. 

A Hét. 1917. évf. 37. sz. — Kázmér Ernő : Pacsirtaszó oímen bírálja 
Móricz Zsigmond ilycimű drámáját M. Zs. egyszerű ÓB természetes élet-
felfogása tükröződik vissza a Pacsirtaszóban. Fogyatékosságai novellieta 
erényeivel függnek össze. 

A Társaság. 1917. évf. 41. sz. — Schmidt Attila: A slőcsei fehér-
asszony» várkastélya. Az osgyáni vár rövid története. — Körmendi Viktor : 
Szinház címen Bródy Sándornak A Dada című drámájáról ír. 

Az Est. 1917. évf. 230. sz. — Bródy Sándor : Pacsirtaszó. Móricz 
Zsigmond új drámájának ismertetése. L. még: Az Újság, 1917. óvf. 230. sz. 
(Keszler Józseftől.) Alkotmány, 1917. évf. 230. sz. (Perlakitól); Budapesti 
Hirlap, 1917. óvf. 230. sz. (Sebestyén Károlytól. M. Zs. Háborús drámát 
írt.); Élet, 1917. évf. 38. sz. (-c-től); Magyar Hirlap, 1917. évf. 230. sz. 
(Vajda Ernőtől); Népszava, 1917. évf. 231. sz. (ni-től); Pester Lloyd, 1917. 
évf. 230. sz. (Alexander Bernáttól) ; Pesti Napló, 1917. évf. 230. sz. (Hatvany 
Lajostól.); Világ, 1917. 230. sz. (Ignotustól.) 

Az Érdekes Újság. 1917. évf. 28. sz. — Fényképfelvételeket mutat be 
Gárdonyi Géza, Molnár Ferenc, Szomaházy István, Herczeg Ferenc, Ady 
Endre, Heltai Jenő, Móricz Zsigmond, Nagy Endre, Biró Lajos írókról. 
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U. г. 32. sz. — Közli Gárdonyi Géza egri házának fényképét. 
U. ». 33. sz. Közli Gyéni Gézának és testvérének a krasznojarszki 

fogolytáborból hazakerült fényképét. 
U. i. 37. sz. — Közli a nagyszalontai Arany emlók-plaket fényképét. 
U. i. 41. sz. — Közli Tompa szülőházának és rimaszombati szobrának 

fényképét. 

Az Újság. 1917. évf. 180. sz. — Gyalui Farkas : Jósika Miklós új 
életrajza cimen Dézsi Lajos Jósika-monografiájáról értekezik. 

U. i. 187. sz. — Gajáry István : Szögyény-Marich László országbíró 
emlékiratai. <A művelt laikus élvezettel, a szakember pedig okulással 
olvassa.» 

U. i. 243. sz. — Tompa Mihály születésének 100-ik évfordulója. 
Beszámol a költő szülővárosának ünnepéről. 

U. i. 244. sz. — Látogatás Lévay Józsefnél. Nyilatkozat Tompa Mi-
hályról. 

II i. 248. sz. — Keszler József : Bródy Sándor «Dadája». Ismertetés. 

Alsótehér. 1917. évf. 35. sz. — Jakobi It. Viktor : Berlini magyar sze-
mináriumunk történetéhez. A cikk részletesen beszámol azokról a hivatalos 
tárgyalásokról, melyeknek eredményeképen a berlini tud. egyetemen most 
már a magyar nyelvnek ós irodalomnak is van előadója, — dr. Gragger 
Róbert, — kinek buzgólkodása folytán a tanszékhez tartozó szeminárium 
könyvtára több száz értékes darabbal gyarapodott. 

A Monarchia 1916. évf. 8. sz. — I. T. : Zur Entwicklung der neueren 
ungarischen Lyrik. Az új magyar lira Petőfi ritmikusan lüktető életéből 
indul ki. Új útra lép Vajda János. Lírájának elemi, kaotikus árama mu-
tatja kétségbeesett küzdelmét a megváltásért, mely a tökéletes lírai mű-
alkotásban van. Beviczkyt, Heine kései tanítványát, divatos schopenhaueri 
filozófiája mellett az élménynek patetikus, de könnyed formába öltöz-
tetett kifejezése jellemzi Komjáthy magánosan, távol a világtól folytatja a 
felszabadítás művét. Költészete mint homályos metafizikai épület emelkedik. 
KÍBH József lírai világa korának érzelmi tartalmában gyökerezik. A vallásosan 
tapogatózó pátosz, a mindennapiságon alapuló programmszerűség nyűge, a 
népies balladaköltészet elkésett romantikája szentimentálisan stilizált 
magyar zsidó életképeivel, mindez csak a távoli háttér, melyből kevés tisz-
tán lírai alkotás emelkedik ki. A szülőföld lírája folytatódik Gyulai Pál 
és Lévay József költészetében. Tompított, romantikus vágyódás az elvesz-
tett boldogság távoli szigetei felé, szemléletes képek, a hagyomány érté-
keihez való szinte vallásos ragaszkodás jellemzik képviselőit. Ide kapcsoló-
dik Kozma Andor férfias lírája, míg Endrődi Sándor Proteus módjára 
változik személytelenül heineskedő kezdetből kurucos politikai történeti 
népdalon át anakreontikus játszi modorba. Szabolcska Mihály a hagyo-
mányt frissíti fel és nemesíti kezdetben. A magyar népdalt fokozza a 
közvetlen élmény tiszta erejével gyengéd képiességig. Későbbi fejlődésében 

5* 
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az akartan patetikus íz nagyon is kiérzik. A modern líra francia és né-
met hatásokkal megrakodva kapcsolódik a fejlődésbe. Nyelvi ós szimbolikus 
ujjáértékeléseel új szférák felé tör. A régi költői nyelv, mint a főnix-
madár, beteg elhasznált szavakból új szárnyakat növeszt, új színezetet 
nyer minden kifejezése ós közvetlen összefüggésbe kerül a centrális egyé-
niséggel s a világegyetemmel. Ady lírájának nemzeti alapja hozzátartozik 
művészi fejlődésének meghatározó elemeihez. 

Berliner Lokal-Anzeiger 1017. évf. 184. sz. — I. K. «Der Blaufuchs» 
(Lessing-Theater.) Herczeg darabja alapjában szellemes szavakkal való 
játék, színdarabnak laza. Mulattatóbb mintsem lélektanilag megalapozott. 
A dialógus mindig szellemes, különböző visszatartott keserűségek éreznek 
ki belőle. 

Berliner Tageblatt 1917. évf. 486. sz. — H. F. : Zum ersten Male : «Der 
Blaufuchst von Franz Herczeg. Mulattató és elegáns módon szabadítja 
fel Herczeg darabja a fáradtan érkező nézőt. Az ostoba férj Boccaccio 
Florencéből került Budapestre bizonyos stilisztikai változtatással. A fő-
szereplőből hiányzott a báj. 

Budapesti Szemle. 1917. évf. 9. füz. — S. Gy. : Báró Szalay Imre. 
Bövid megemlékezés. — r. r. : Lakatos László regényei. Ismertetés. (Ta-
vaszi játék ; Két regény.) 

U. i. 10. sz. — г. г.: Villányi Andor könyvei. Ismertetés. — Baros 
Gyula : Két aphorisma-gyűjtemény. Gunyor Pál Tövisek és rózsák c. kö-
tetét és Kner Izidor aforizmáit ismerteti, rövid visszatekintéssel a műfaj 
korábbi magyar képviselőire. (Faludi, Fáy, Greguss, Eötvös, Milkó Izidor, 
Salamon Ödön, Ignotus, Gárdonyi.) 

Budapesti Hirlap. 1917. évf. 201. sz. — Gyóni Géza emlékezete oímen 
cikket közöl abból az alkalomból, Beöthy László a költő hamvainak haza-
hozatalára gyűjtést indított. — K—j. : Gyóni Gézáról címen tárcában jel-
lemzi az idegenben elhúnyt költőt s gáncsolóival ezemben eredetiségét 
vitatja. 

U. i. 232. sz. — Gyomlai László : Gyóni Géza és Hatvany Lajos oí-
men Hatvanyval polemizál a Pesti Napló 1917 szept. 2-i számában Ötven-
ezer könyv, hót millió halott» című cikkével kapcsolatban. • -

U. i. 239. sz. — Gyóni Géza temetése címen közli Thomay Béla leve-
lét Gy. G. temetéséről. 

U. i. 247. sz. — Sebestyén Károly : Gyóni Géza Az élet szeretője c. 
verskötet elismerő bírálata. 

U. i. 248. sz. — Sebestyén Károly : A dada címen Bródy Sándor 
drámáját ismerteti. [V. ö. Világ. 1917. évf. 248. sz. (Ignotustól)]. 

V. i. 250. sz. — A tanítónő filmen. Bródy Sándor ilycimű drámájáról. 
(V. ö. Világ 1917. óvf. 250. sz. — Pesti Napló 1917. évf. 250. sz.) 
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Debreczeni Protestáns Lap. 1917. évf. 32. sz. — Hír arról, hogy a 
magyarországi ref. konvent 1917, évi május 31-i határozatával elrendelte, 
hogy az összes ref. iskolákban Arany-és Tompa-ünnepélyek tartassanak a 
két nagy költő iránt való hódolat kifejezéséül. (Ugyanott olvasható Tüdős 
István ref püspöknek a határozatot megelőző és megokoló beszéde.) 

U. i. 39. sz. — Kardos Albert: Tompa Mihály (születésének száza-
dos évfordulójára). Alkalmi megemlékezés. — Barla Jenő : Szeremley Barna 
(1870-—1917.). Nekrológ. 

Déli Hírlap. 1917. évf. 1. sz. — Kárpáti Aurél: Molnár Ferenc Ördög 
című drámájának külföldi sikeréről ír. 

U. i. 2. sz. — Lendvai István : Irodalmi problémák címen Babits 
Mihály ilycímű könyvéről ír. — Kosztolányi Dezső : Jázminok illata címen 
Szép Ernő prózáját ismerteti ; Sz. E. prózája egy kicsiny, erős mustár-
magból sarjadt ki: az ötletből. Naivitás és szatíra adott jelleget ilynemű 
írásainak.— Kárpáti Aurél: Liselotte cimen Gáspárné Dávid Margit 
regényét bírálja. 

Der Merker (Wien) 1917. évf. 577—581. 1. — Aladár Schöpjlin : Das 
Zeitgenössische ungarische Drama. Stefan J. Klein fordításában közli Seh. 
magyarul megjelent cikkét. 

Deutsche Tageszeitung 1917. évf, IX. 23. — H. K. : «Der Blaufuchst 
Lustspiel in 3 Akten von Franz Herczeg. Erstaufführung im Lessing-
Theater. — Megint egy budapesti történet, de amely már veszedelmesen 
párisi módra csillog. A szép látszat vígjátéka ez, amellyel a közönséget 
rászedik. Erkölcsi kaucsukmorál. Az előadás gondosan volt előkészítve. 
A tapsba erős pisszegés vegyült. 

Egyenlőség. 1917. évf. 9. sz. — Weisz Miksa: »Az utolsó főpap• for-
rásai. Kimutatja az 1853-ban német eredetiben Franki Ludwig August 
tollából megjelent s Arany Jánostól magyarul feldolgozott költemény esz-
méjének forrásait a zsidó hagyományos irodalomban, a talmudban és 
midrásban. 

U. i. 13—14. sz. —Krónikás: Az Arany János jubileumhoz. A költő 
egy leveléről szól, melyet mint az Akadémia akkori «titoknoka» a pesti 
izr. hitközséghez intézett s melyben megköszöni a hitközség költségén az 
Akadémia megnyitása alkalmával kinyomatott héber ódát, a Ziltz Mór 
hittanár szerzette «Öröm szózatot.» —U. i. olvasható, hogy néhai Bacher 
Simon Arany János több költeményét héberre fordította. (A Vásárban, Mátyás 
anyja, A gyermek és a szivárvány címűeket.) 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1917. évf. 8. sz. — Trostler József: 
A Bánk bán német tárgytörténetéhez. (III.). Abele után a fejlődés egye-
lőre nem halüd tovább a tőle indított arányban hanem már Hammernél 
(RoBetum Historiarum 1654.) visszatér az apophthigmata rövid formájához. 
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Hammer rózsáskertjének egy zugában helyezi el a magyar Banbaocanus 
rövid történetét. Ez nem kapcsolódik a közvetlenül Bonfiniuson alapuló 
forrásokhoz. A folytonosságot S. von Birken állítja helyre azáltal, hogy 
Bonfinius alapján regisztrálja Bánk esetét. (Spiegel der Ehren . . . stb. 
Nürnberg 1668.). A Bonfiniusra utaló anekdotikus fejlődés végső pontján 
Heinrich Anselm von Ziegler und Kliphausen álL (Sächsischen Baths . . . 
Historischer Labyrinth der Zeit. Leipzig 1701.). Ziegler forrása a német 
Bonfinius, de ismeri a későbbi anekdotikus földolgozásokat is. (A szerző 
ezután idézi az idetartozó részt.). — Papp Ferenc Dézsi Lajosnak Báró 
Jósika Miklósról irt életrajzát, — Weber Artúr Heinrich Gusztávnak 
Kazinozy F. tübingai pályaműve a magyar nyelvről, — Zsigmond Ferenc 
Ambrus Zoltánnak Színházi esték, — Berde Mária Kóky Lajosnak Baksay 
Sándor c. munkáját bírálja. Az első, második és negyedik mű ismerteté-
sét L folyóiratunk: 1918. óvf. 55. 1. és 1917. évf. 417. 415. 1. — Bleyer 
Jakab Victor Michelsnek über Begriff und Aufgaben der deutschen Philo-
logie o. munkáját ismortetve — s utalva egyik irodalomtörténészünk fel-
fogására — tiltakozik a «sajátos filológiai erények» lekicsinylése ellen. 
Czebe Gyula : Vértesy Dezső. Nekrológ. — Harsányi István Adalékokat 
közöl a magyar időmértékes verselés történetéhez. — Birkás Géza : Beth-
len Miklós és Prévost abbé. Annak a kalandnak ismertetése, melyet a 
Manon Lescaut híres szerzője egyik művében Bethlenről elbeszél. — 
Alszeghy Zsolt : Verseghy forrásaihoz. A Császár-Madarász-féle Versoghy-
kiadás 10., 11., 17. számú darabjai forrásainak kimutatása. —r. d. Byron 
Mezeppájának Kosztolányi Dezsőtől való új fordítását bírálja, — a. zs. 
Gulyás Józsefnek A sárospataki kéziratos népmesegyűjtemény, — zb 
pedig u. a. szerzőnek Erdélyi János két kéziratban levő drámája c. dol-
gozatát ismerteti. 

Élet. 1917. évf. 31. sz. — rg. : Könxjvek. Villányi Andor : Legenda, 
Szomory Dezső : Az élet diadala, — Hangay Sándor : Hadak útján, — 
Moly Tamás : Az igaz élet ós Bemetey Fülöp : Doberdói dáridókon című 
könyvének ismertetése. 

U. i. 33. sz. — a. j. Babits Mihálynak Irodalmi problémák című 
könyvét, —m. pedig Méray-Horváth Károlynak Örök tűz e. regényét 
ismerteti. 

U. i. 34. sz. — (a — a): Nemes Ernőnek Csendben, viharban c. vers-
kötetét bírálja. 

U. i. 35. sz. — Szén : ízléstelenségről címen támadja Szomory Dezsőt a 
Nyugat X. évf. 16. számában írt cikkeért. 

Ellenzék. 1917. 65. sz. Delta: Valami Csáky gr. darabjáról és még 
valamiről. Hosszabb cikk, mely a Csáky gr. színműve nyomán keletkezett 
vitát akarja a szerző javára eldönteni. Jellemzi Kolozsvár irodalmi éle-
tét is. 

U. i. 68. sz. — A Farsang Bécsben. Molnár F. színművének bécsi 
kedvezőtlen fogadtatásáról szól. Idézi a bécsi lapok véleményét is. 
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Erdélyi Szemle. 1917. évf. 28. az. — Kázmér Ernő: Regényekről. 
Szabó Dezső : Nincs menekvés, — Forró Pál : Egy diákkor története és 
Káinoki Izidor: Klárika doktor c. regényeinek bíráló ismertetése. Szabó 
Dezső műve «nem kifogástalan kompozíció s ha részleteiben gyönyörű is, 
a kicsinyes viszonyokkal bajlódó polgáremberek miliője sokszor nem az 
igazság erejével hat.» Forró Pál könyve . . . olyan mélységekre világít 
le . . . hova őt követni senki sem lesz hajlandó. Káinoki regényét «az embe-
rek szeretete teszi vonzóvá.» — Walter Gyula Schöpflin Aladár Magyar írók 
c. tanulmány gyűjteményét, — Pogány László pedig Nagy Imrének Béla 
főherceg c. regényét bírálja. 

U. i. 29. sz. — Pogány László : Szindbád ifjúsága és szomorúsága. 
Krúdy Gyula ily című könyvének ismertetése. 

U. i. 34—35. sz. — Walter Gyula Nadányi Zoltánnak Kerekerdő c. 
kötetét bírálja. 

Ethnographia. 1917. évf. 1—3. sz. — Sebestyén Gyula: Arany János 
és a hagyomány. A szerző a hagyományhoz való viszony ama szálaira 
kíván rávilágítani, melyek a magyar népi epikát és A. J. költészetének 
legnagyobb epikai termékeit a magyar irodalomtörténet és néplélektan 
számára örökre egybefűzték. Arany a Toldiban mondát mesélt el nekünk. 
Úgy tetszik, mintha a Toldi-monda e modern feldolgozásában valami 
atavisztikus erő érvényesült volna. — Solymossy Sándor : Arany népies-
sége címen azt fejtegeti, hogy A. J.-t a népi környezet állandó ráhatása 
folytán a nép gyermekévé avatta s később is legtöbbször a magyar föld-
népének lelke szólott belőle. Gazdag költői termelésén az ősi alapjelleg 
minduntalan átüt ; főkép népies tárgyú és hangú költészete valóban alig 
egyéb, mint a magyar folklore ideális megnyilatkozása. Ennek igazolására 
néhány szembeszökőbb vonást emel ki. — Bán Aladár : A Toldi-monda 
alaprétege címen azt állapítja meg, hogy mit vehetünk pozitív igazságnak 
a Toldi-mondában ; szerző a Toldi-névhez fűződött mondák egybekapcsoló-
dását hosszú fejlődés eredményének tartja. A mi Toldi-mondánkban három 
réteget lehet megkülönböztetni. Az első az óriások körébe tartozó hősről 
szól ; a másik réteg az Ilosvai előtti népköltési lerakodmány, s a harma-
dik azon kalandok, melyeket Ilosvai és lantos társai kapcsoltak össze a 
népszerű hagyománnyal. — Szegedy Rezső : Ki volt Jankó Szibinyáni ? 
Az a feltűnő hasonlóság, az iráni-kaukázusi és szerb idevonatkozó 
monda között nem lehet a véletlen műve és jogosult a feltevés, hogy a 
kialakítás egyes mozzanatai az irán-kaukázusi mondákból jutottak a 
szerbbe és pedig a török hódoltság idején, a 17. sz. előtt. — Roheim Géza 
A kazár nagyfejedelem és a turulmonda. Értekezés. — Gulyás Pál : Nép-
költésünk idegennyelvű fordításait ismerteti. — Relkovic Davorka : Geb-
hard János magyar mondaközléseiről ír. - Az Irodalom rovatban Berze 
Nagy János ismerteti Gulyás Józsefnek A sárospataki kéziratos népmese-
gyűjtemény c. füzetét, — Bán Aladár Klemm Antal Mordvin szövegek c. 
művét méltatja, Trócsányi Zoltán pedig Báthori Ferencnek : Utazásaim 
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a lappok földjén c. útirajzát ismerteti. — А Ив ebb közlemények közt 
Bán Aladár szalontai babonákat mutat ki Arany János müveiben. 

Frankfurter Zeitung 1917. évf. 18. sz. — Hans Franck : Renée Erdős. 
E. ember minden körülményben a csóktól a vezeklésig, a vétkes szere-
lemtől az isteni szerelemig. Nem tudja eldönteni vájjon E. E. az előb-
bivel vagy az utóbbival szolgálta-e jobban és tisztábban az latent, mivel 
csak utolsó költeményei vannak németre fordítva. 

Gömör-Klshont. 1917. évf. 42. sz. — Egy szép levél. Lőrinczy Judith 
levele vonatkozással Lőrinczy Györgynek a Petőfi-Társaság Tompa-ünne-
pélyén tartott előadására, — X. : Csudálatos eset. Gúnyos célzás Tompa 
érdemei egyik ünnepi méltatójára. 

Huszadik Század. 1917. óvf. 1—2. sz. — A zsidókérdés Magyarországon 
címen többek közt Radisics Elemér és Ritoók Emma a zsidó-magyar iro-
dalom kérdéséhez is hozzászólnak. Badisics szerint : Neves zsidó magyar 
írók műveit lapozgatva lépten-nyomon bántó magyartalanságra és kiáltó 
pongyolaságra bukkan az olvasó. — Bitoók szerint ha nem áll is az, amit 
az irodalmi téren a saját értékében túlságosan önérzetes zsidóság állít, 
hogy a modern kultúrát ők teremtették meg Magyarországon, bizonyos, hogy 
nélkülök olyan gyorsan nem terjedt volna el, olyan intenzív és szenve-
délyes viták tárgya nem lett volna. A magyarság a zsidósággal szemben 
méltán kifogásolja, hogy nyelve nem magyar, . . . mondatkötóse fájóan 
hangzik nekünk és egyenesen ellenkezik a nyelv természetével ; ezt a nyel-
vet íróink átvitték az irodalomba is. Másik kifogás a zsidóság magyar iro-
dalma ellen, hogy olyan eszmék, alakok, emberek (főleg asszonyok) szere-
pelnek, mint magyarok a műveikben, amelyeknek semmi közük a magyar 
karakterhez. 

luventus. 1917. óvf. 1. sz. — Michael Tompa. Alkalmi cikk. — Stephanus 
Hegedűs : Ad ciconiam. Carmen Michselis Tompa. Interpretatio Latina. 
(Tompa «A Gólyához» c. költeményének latin fordítása). 

Katholikus Szemle 1917. évf. 7. füz. — Petrich Béla ismerteti Surányi 
Miklós Trianoni pává-ját, — cj : Dézsi Lajos Jósika-életrajzát. 

U. i. 8. sz. — Agárdi László : A kolostor Kemény Zsigmond regé-
nyeiben. Kemény azon nőalakjaival foglalkozik, kik nem a kolostor felé 
vezető úton indultak el az életben, de oda jutottak el. Bendeltetésök a 
szenvedés, céljok a vezeklés, boldogságuk a teljes lelki megtisztulás. Cat-
harina de Atayde az Élet és ábránd-ban, Szerémi Eleonóra és Teréz testvér 
a Gyulai Pálban, Villemont Stephania a Ködképekben, Deák Dóra a Zord 
időben — kerülnek sorra a tárgyalás folyamán. A kolostor belső életében 
Kemény figyelmét a lemondás és fegyelem ragadja meg ; a kolostort a töké-
letesedés páratlan iskolájának tartja s teljes meggyőződéssel száll szembe 
a kolostort támadó felfogással. — Réthei Prikkel Marián: Őseink és az 
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ital. Őseink ital-kedvelése, s ezzel kapcsolatos szokásaik, kifejezéseik (áldo-
más, ukkon pohara, stb.), különös tekintettel a 16—17. századra. 

Kolozsvári Hírlap. 1917. évf. 54. sz. — Szász Ödön. A bukovinai har-
cokban hősi halált halt kolozsvári hírlapíró nekrológja. 

U. ». 58. sz. — Az egyetlenért. Kuhn Ernő kolozsvári ügyvédnek a 
kolozsvári Nemz. Színházban bemutatott színművét behatóan ismertető cikk. 

U. i. 63. sz. — Sorsjáték. Rövid cikk, mely gr. Csáky György négy-
felvonásos színművének forrásáról számol be. 

U. i. 76. sz. — Herczeg Ferenc levele Janovics Jenőhöz. A cikkíró 
közli Hercegnek Janovicshoz intézett levelét, melyben elismeréssel adózik 
a Kék Róka gondos előadásáért és néhány észrevételt közöl a szerzőkről, 
darabjaikról és azok színpadi előadásáról. 

Z7. ». 112. sz. — A gazdag Ady Endre. Ady örökségéről. «Ady E. 
megszabadult a magyar költők legszomorúbb nyűgétől, a pénztelen-
ségtől». 

Kölnische Zeitung. 1917. évf. VHI. 5. sz. — Ein Petőfi des Weltkriegs. 
Hosszabb és jól tájékoztató cikk Gyóni Gézáról ós költészetéről. Úgy mint 
Petőfi, Gy. is szláv származású és az oroszok ellen vitt szabadságharcban 
vesztette életét. «Bajtársai, ha majd visszatérhetnek a Jenisszei partjaitól 
a Dunához, talán még egy költői hagyatékot hozhatnak haza a világ-
háború bárdjának tollából.» 

Leipziger Illustrierte Zeitung. 1917. évf . 161. sz . — Köz l i G y ó n i Géza 
két versét (Petőfi lelke, A lövészárokban) Somló Károly fordításában. 

Kritika. 1917. évf. 7—8. sz. —- L. Sipos Kamillo Kacziány Gézának 
A magyar memoire irodalom 1848—1914-ig c. művét bírálja (V. ö. folyó-
iratunk : 1917. évf. 511 1.). 

Magyar Figyelő. 1917. évf. 17. sz. — Jakab Ödön: A lírikus Arany. 
Arany öreg korában termékenyebb, igazibb lírikus, mint fiatal korában. 
Öregnek született ; magányt, elmélyedést, tanulmányt kedvelő, szemlelődő, 
szelíd természet ; józanság, szemérmetesség, bölcs óvatosság korlátai között 
él. Csak mikor életkorra nézve is megöregszik, szólhat lírájában tartóz-
kodás és válogatás nélkül ; lelke alaphajlamaival életkora és körülményei 
már ekkor tökéletes összhangban állanak. — Mikszáth Kálmánné Mauks 
Ilona : Mikszáth Kálmán. Újabb részlet. Közölve Mikszáth egy levele Mauks 
Ilonához. 

U. i. 18. sz. — Császár Elemér : Tompa Mihály. Futólagos életrajzi 
áttekintés után költői pályafutása jellemzése, mely értékben mindvégig 
emelkedik, de kritikai visszhangjával a költő becsvágyát ki nem elé-
gíti. Költészete kialakító tényezői : szerencsétlen életkörülményei, a 
falusi tartózkodásával járó magány és zárkózott egyoldalúság, mik elégi-
kus és szemlélődő hajlamát megérlelik; természetszeretete, mely egész 
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költészetet elönti, bár a. valóban nagyarányú, plasztikus természetfestésig 
nem bír emelkedni; papi hivatása, mely tanító hajlamot fejleszt ki 
benne s a biblia által allegorikus előadásra szoktatja. Költészetén bizonyos 
részlethatásokat bajos kimutatni, mind a mellett modorban, mint epikus, 
Garay és Vörösmarty, később Arany nyomán haladt, lírában pedig előbb 
a harmincas évek szentimentális hangját, majd Petőfit követi. Fejlődése 
utolsó szakában lép elénk teljes eredetiségével, a szabadságharc után, s ott 
méltó társa lesz a legnagyobbaknak. Családi és hazafias versei a legkivá-
lóbbak. — f . gy. : Tabán. Újhelyi Nándor regényét ismerteti. 

U. i. 19. sz. — f . gy. : Forró Pálnak Egy diákkor története c. mun-
káját ismerteti. 

Magyar Kultúra. 1917. évf. 17—18. füzet. — Töttössy Miklós: A ka-
tholikus Budapest. Kat. egyesületek, köztük tudományos társaságok ós 
irodalmi vállalatok rövid ismertetése. — Veszely János, Csernus Mihály, 
Bangha Béla : Hozzászólások a sajtókérdéshez. Vélemények egy katoli-
kus hírlap létesítésének szükségéről s kivitele módjairól. Leginkább vita-
tott kérdés : hogy pártlap legyen, vagy pártfeletti ? — Várdai Béla ismer-
teti Tömörkény István és Szederkényi Anna egy-egy kötetét (Népek az 
ország használatában; Lángok-tüzek). 

Magyar Nyelvőr. 1917. évf. 7—8. sz. — Simonyi Zsigmond: Magyar 
név. Lengyel Zoltán Magyar Névkönyvét ismerteti, a névmagyarosítás tör-
ténetére is visszatekintve. -— Losonczi Zoltán : Egy régi magyar hang-
oáltozás. A Beszterczei Szójegyzék, az sz-s, zs-z, cs-c hangok írásából kiderit-
hetőleg, oly nyelvjárási sajátságok emlékét őrzi, melyek ma a moldvai 
csángóknál otthonosak. Ugyané sajátságok megvoltak a régi Szlavóniai 
nyelvjárásban is. Jellemző adat, hogy a B. Sz.-et egy bizonyos Szlavóniai 
György írta. — Simonyi Zsigmond : Egy georgiai eposz magyarul. Vikár 
Béla Tariel-fordítását ismerteti. 

Magyarország. 1917. évf. 198. sz. — Podhradszky György : Az etno-
gráfus Tömörkény címen ír. (E cikk folytatását 1. u. e lap 1917. évf. 
207. sz.-ban). 

U. i. 202. sz. — Krúdy Gyula : Az irodalom Pesten ЮН-hen. Utalás 
irodalmi viszonyainkra. 

U. i. 208. sz. — Deréki Antal : A sziv (Emlékeimből) címen vissza-
emlékezést ír Tóth Béláról ós Danielovics Kálmánról. 

U. i. 215. sz. — Kemény Simon : Néhány szó Krúdy Gyuláról. K. Gy. 
nem elbeszélő, hanem mesélő. írói tehetségében kevesebb a kiszámított, 
reális, megfontolt elem, túlteng benne a költészet és művészet. 

U. i. 219. sz. — Krúdy Gyula : Ambrus Zoltán. A. Z. írói egyénisé-
gének vázlatos jellemzése. 

U. i. 224. sz. — N. u. Deréki Antal félszázados jubileuma D. A. 
drámaírói pályájáról. (V. ö. u. e. lap 227. sz.) 
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Mozi-Világ. 1917. évf. 40. sz. — A gólyakalifa. A Babits Mihály ily 
című regénye után készült filmdrámát ismerteti. ír ta Karinthy Frigyes 
ós Korda Sándor. — Fekete gyémántok. Jókai ötkötetes regénye filmen, 
két részben. Bemutatta az Omnia-Mozgószinház. 

Mult és jövő. 1917. évf. 9. füz. — Patai József: A zsidó asszimiláció. 
Válasz Riedl Frigyesnek, aki egy irodalomtörténeti tanulmányához kereste 
a zsidó asszimiláció fogalmának megvilágítását. A válasz e fogalomnak 
cselekvő értelmet tulajdonít : a zsidó asszimilált, de nem asszimilálódott. 

U. i. 10. sz. — Heller Bernát : Tompa Mihály. Rövid megemlékezés, 
különös tekintettel a költő vallásos érzelmű ós erkölcsi célzatú műveire, 
meg a bibliához való viszonyára. 

Wünchen-Augsburger Abend-Zeitung 1917. évf. I. 13. sz. — Joseph Aug. 
Lux : Ungarische National-Literatur. A magyar irodalom fejlődésének 
áttekintése Kisfaludy K. haláláig. 

U. i. 1917. I. 18. sz. — Az előbbi cikk folytatása : Vörösmartytól nap-
jainkig. Mindkét cikk jól tájékoztat a magyar irodalom irányairól és 
főműveiről. 

Néptanítók Lapja. 1917. évf. 40. sz. N. n. : Tompa Mihály. (Születé-
sének százéves fordulóján). A költő jelentőségét fejtegető alkalmi cikk. 

Neus Freie Presse. 1917. évf. 19048. sz. — P . W. : Gastspiel Leopol dine 
Konstantin im Theater in der Josefstadt. Ilyen címmel ír a bécsi újság 
Herczeg Ferenc «Kék róka» c. darabjának bécsi premiérejéről. «Molnár 
Ferenc a sikereit határozott és merész színházi temperamentumának és 
szellemes analizálóképessógének köszönheti. Herczeg sok tekintetben fino-
mabb művész. A nyersebb hatásokat csaknem készakarva kerüli, szereti 
a gyöngédebb színeket és főleg bájos női arcképek rajzolásában leli örö-
mét.» (V. ö. a többi bécsi lapokat is, 1917. szept. 1-én). 

Neues Wiener Tagblatt. 1917. évf. 240. sz. — Marco Brociner : Blau-
fuchs. Tárcacikk Herczeg Ferenc «Kék róka» c. darabjáról. «Herczeg 
sohasem kötötte magát formulákkal és normákkal irodalmi divatokhoz.» 
Programm nélkül is — cikkíró szerint — mintakép és úttörő lett az iro-
dalomban. 

Nyugat. 1917. évf. 16. sz. — Ignotus : Nyilt levél Concha Győzőhöz. 
C. Gy. azt irta a Huszadik Században, hogy a nyugatosok alaphangja : 
Kicsinylése, gúnyolása mindannak, amit műveltség terén a magyar 
ezer év óta alkotott, s hogy e zászló alatt sorakozók túlnyomó részben 
zsidók. Ienotus tiltakozik ez állítás ellen, s figyelmébe ajánlja Conchának 
az ő (t. i. Ignotus) Kísérletek c. tanulmánykötetét ; «nincs joga a Nyuga-
tosságról . . . ítéletet mondania, ha legalább ezt a könyvet el nem olvasta.» 
(Megjegyzendő, hogy « Nyugatosság »-ról ebből a könyvből alig lehet vala-
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mit megtudni). — Schöpflin Aladár : Az élet arca. Barta Lajos novellái-
ról. — Ady Endre u. arról. - Ady Endre : A Mikszáth parasztja. A kaszát 
vásárló paraszt az 1871-i Családi Naptár egy anekdotájában, tehát már 
Mikszáth előtt, be van mutatva az irodalomban. Jókaiban is megvan 
valahol. 

U. i. 17. sz. — Színi Gyula : Az ő keze. Balla Ignáo regényéről. 
U. i. 19. sz. — Schöpflin Aladár : Tompa Mihály. Eruptivitásának, 

hipochondriájának, túlérzékenységének, s mindannak, mi idegrendszerét 
betegessé, abnormissá tette, alig van nyoma verseiben. Ezeket kora ízlése 
kizárta a költészet lehetőségeinek köréből, s e kör korlátait Tompa, ki 
sem forradalmár, sem újító nem volt, még legnagyobb szenvedései s meg-
hasonlása idején sem rombolta le. Befogadta a vezető egyéniségek : Petőfi, 
majd Arany hatását. Ezek mellé сбак egy-egy kivételesen ihletett pillana-
tában, alföldi képeivel, de különösen őszi verseivel s egy-két hazafias 
költeményével emelkedik, mely utóbbiakban egy egyetemes tömegérzés 
kifejezőjévé, s a merő esztétikai megítélésen fölülemelkedve, valóságos 
történeti tényezővé vált. — Szini Gyula : Pacsirtaszó. Móricz Zsigmond 
darabjáról. Nem konvencionális népszínmű, hanem emberileg igaz játék. 

Ország Világ. 1917. óvf. 1. sz. — Eötvös József levelei címen közli 
Eötvösnek 1867. évi két levelét, amelyek a koronázásra vonatkoznak. — 
Közli Ács Klára írónő fényképét. 

Ösvény. 1917. évf. 3—4. sz. — Kovács Sándor: Méreg. A mai mozi-
irodalom erkölcsrontó hatásának elemzése. — Levelek az új-testamentom 
fordításáról címen közli Kozma Andor és Bákosi Jenő leveleit Masznyik 
Endre új biblia fordítása első két füzetének megjelenése alkalmából. 

Pester Lloyd. 1917. évf. 184. sz. — Ernst Goth: Neue ungarische, romane 
címen Surányi Miklós: A Trianoni Páva, Káinoki Izidor: Klárika Dok-
tor és Lakatos László : Két regény c. műveit ismerteti. 

U. i. 193. sz. — Egy magyar író indítványozza, hogy a királytól kérel-
mezzék Gyóni Géza kitüntetését a Pro litteris et artibus hadiékítményes 
rendjelével. 

U. i. 203. sz. — Eugen Mohácsi : Neue Belletristik. Bírálat Landauer 
Béla : A Tanár és Vér Mátyás : Az árnyék c. regényéről. 

U. i. 219. sz. — Eugen Binder : G. Gyónis «Kalvarienbriefe.» Ismer-
tetés, néhány költemény német fordításával. 

U. i. 237. sz. — Adolf Rosée : Petőfi auf dem deutschen Vorlesetisch. 
Petőfi nem szerepel eléggé német szavalók műsorán. Ennek oka az, hogy 
nehezen fordítható s a meglevő fordítások nem hatolnak eléggé be az ere-
detinek szépségeibe. Cikkíró saját fordításában közöl néhány költeményt 
(Falu végén, A faluban utcahosszat, Füstbe ment terv, Fekete kenyér, 
Vízen, Feleségem és kardom). 

U. i. 242. sz. — Vezető cikk Tompa Mihályról. — Elsa Stephani 
Újhelyi Nándor : Cserebere c. vígjátékát bírálja. 
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U. г. 248. sz. — Bernhard Alexander Bródy Sándor : A dada c. darab-
ját bírálja a Nemzeti Színházban való bemutatója alkalmával. 

U. i. 250. sz. — Stefan Groszmann : Übersetzte Pikanterie. Herezeg 
Ferenc : A kék róka o. darabjának berlini és majnafrankfurti előadásáról. 
A főszerep Berlinben pikáns és Frankfurtban idegesen szentimentális 
színezetet nyert a színésznők tökéletlen felfogása és játéka által. 

Pesti Napló. 1917. évf. 154. sz. — A színház rovatban panasz arról, 
hogy a bécsi Burgszínház jövő évi műsorába egyetlenegy magyar darabot 
sem vettek fel. Millenkovich igazgató ezen álláspontjára felhívja a Nem-
zeti Színház figyelmét. 

U. i. 171. sz. — Kaffka Margit Szabó Dezsőnek Nincs menekvés c. 
könyvéről ír bírálatot. «A regénynek nevezett hosszú novellát azzal az 
érzéssel teszi le az ember, hogy nem egészen méltó és teljes . . . erőfeszí-
tése annak az írói tehetségnek, mely mégis épp ezen a könyvén át nyil-
vánul félreö8merhetetlenül.» 

U. i. 177. sz. — Kulinyi Ernő: Kabos Edének A királyné c. novel-
láskönyvét hosszabb bírálatban méltatja. 

U. i. 186. sz. — Hatvany Lajos: Schöpflin Aladár. «Magyar írók» c. 
irodalmi arcképoket és tollrajzokat tartalmazó müvének megbeszélése. 
A morális, politikai vagy dogmatikus szempontból kiinduló kritikával szem-
ben, mely az új írókban futurista oktalan önkényt és szeszélyes módot 
lát, Schöpflin hirdeti először és legnyomatékosabban az új törekvések szük-
ségszerű, törvényszerű létjogosultságát, a változott világok változott íróit 
és irodalmát. Schöpflin környezetrajza kissé száraz és langyos, nincs korunk 
hőseihez hevítve. Másik hiánya, hogy műélvezői gyönyörűségét nem igen 
tudja tolmácsolni. 

U. i. 189. sz. — A függöny előtt c. rovatban Karinthy Frigyes : Csata-
dal címen Gyóni halálával kapcsolatban a háborús költészetről elmélkedik. 
A csatadal, mint költői műfaj maga is elesett a világháborúban. 

U г. 193. sz. —• Hatvany Lajos : Tűz a pusztában. Herezeg Ferencz 
novellás könyvéről. E kötet némely novellája visszacsengése régibb motí-
vumainak. Herezeg jobb és tisztább, ahol reális anyagba kap vagy ahol 
az allegória világosabban szól. A maga életét és irodalmi újratámadását 
példázza a gorillanagyapó fölényes történetében. Egyik-másik történet az 
író szkepszisét árulja el, aki tudja mi van a formák mögött. 

U. i. 208. sz. — Laczkó Géza : Móricz Zsigmond háborús novellái. 
«А tűznek nem szabad kialudni» c. kötet bírálata. A kötet stílusa jelen-
tékeny és örvendetes fejlődést mutat a túlságosan szentenciózus (tehát 
állítólag magyar parasztos) mondatokat igen kedvelő s ezért modoros, 
régebbi stílusához képest. Két dolog túlzásba vitelét hibáztatja a bíráló : 
az aktualitásét és a népiességét. A «Lucerna» akármilyen kitűnő, már meg 
van egyszer írva Mikszáth A kaszát vásárló paraszt-jában. A paraszt nem 
az egyetlen értékes ember-kaszt ma Magyarországon, hogy oly művész, 
mint Móricz minden tehetségét nekik szentelje. Móricz parasztjai kissé 
megöregedett Jókai-parasztok. Kikoptak a világból s meg kellene vál-
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tozniok. Irodalmi érdeklődésre inkább a városba szakadó paraszt tarthat 
számot, mert ez a tipus a jövőé. Móricz fejlődése érdekében is kívánatos 
volna, hogy ne embertársai egy szűk körére szorítsa művészi látását, 
nehogy a típusait szolgáltató kaszttal együtt elvénüljön. 

U. i. 210. sz. — Arany Jánosné és Széli Piroska levelei Arany utolsó 
napjairól. Adatközlés. — Magyar irók, bécsi cenzúra. Bródy Sándor : Lyon 
Lea с. drámájának a bécsi Stadttheaterben való színrekerüléséről. Az oszt-
rák cenzúrának számos kifogása volt a darab ellen, melyeket csak két 
esztendei alkú és harc után sikerült megdönteni. A christiániai Central 
Teatred is megszerezte a darabot és októberben fogja bemutatni. Bíró 
Lajos háborús színművét, melynek a Josefstädter Theaterben kellett volna 
színrekerülnie Hotel Imperial címen, a cenzúra nem engedi előadni. 

U. i. 218. sz. — Hatvany Lajos : Szomory Dezső. Tanulmányszerű 
méltatás. Szomory nem az emberi lét mélységei fölött kifeszített deszkán 
ló I del ; az ő irodalmának nincsenek örvényei. Csak fölszínes szórakozás, 
mint az udvari törpéké. Ezek szókimondóan bizarr tisztét vállalta s emel-
lett az udvari költők finom fordulatait leste el, hogy obscoenitásokkal 
nevettessen. 

U. i. 219. sz. — Hatvany Lajos: Ötvenezer könyv, hét millió halott. 
A háborúnak nem volt lírája. A háborús népdal a háború keservét zokogja. 
Háborús regény eddig még nincs. A háborúnak egy szomorú kényszer-
szülte műfaja a haditudósítás. 

U. i. 222. sz. — Hatvany Lajos : Egy fölösleges ember emlékiratai-
ból. (Kalandos korrajz.) Kertbeny Károly Mária önéletrajzáról s annak 
túlzó s az igazat nem mindig fedő adatairól szól. Kisfaludy Károly utolsó 
szerelméről, Löffler Nináról is megemlékezik. 

U. i. 224. sz. — Beszélgetés Ambrus Zoltánnal. Olyan színművek 
előadásáról, amelyek a közönségnek csak a szórakozás-vágyát szolgálják, 
az ország első színpadának le kell mondania. A Nemzeti Színház ma már 
válogatós lehet, legjobb szerzőink legjava munkáit kell lefoglalnia. — 
A Magyar Arcképek rovatában Schöpflin Aladár ír cikket Molnár Fe-
rencről. Emberi és írói valóját gyermektörténetei árulják el, azok, me-
lyeket gyermekekről írt. A magyar irodalomban ő a gyermek felfede-
zője. Mikszáth az apa, Herczeg az idős bátya szempontjából, tehát kívül-
ről nézi a gyereket, szeretetből és kicsinylésből vegyült humorral. Molnár 
belülről nézi, serdülőkori élményeken s emlékeken keresztül. Gyermekei 
mindig egyedül jelennek meg, ezért őszinték nem képmutatók, mint szü-
leik társaságában. Molnár az ideges féltékenység írója. Nők dolgában a 
kultúrmáz ós társadalmi fegyelem alatt meglapuló bestiális ösztönök 
írója. A tudatalatti lelki motívumokról szóló tanítás Molnár vezér-moti-
vnma a nők rajzában. A «verve» Molnár példátlan sikerének legerősebb 
eszköze. Elmésségének ragyogása pótolni tudja a mélység hiányait is, 
mindig vannak szavai, melyek elevenbe vágnak, az éle, a szarkazmus, az 
epigrammai fordulat, a pátosz, az ellágyulás — az írói hangszer minden 
ha nf_<] ehe tősége rendelkezésére áll. A megírás módja nála mindig első-
rendű és mindig eredeti. 
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V. i. 229. sz. — Kaff ka Margit : Könyvekről címen a következő négy 
könyvről ír bírálatot : Benda Jenő : Circe, Méray Horváth Károly : Az 
örök tűz, Andor József : A tanítónő, Komáromi János : A tilinkó. 

U. i. 234. sz. —- Hír arról, hogy Barnovsky berlini színigazgató elvesz-
tette Sándor Imre «Játék a tűzzel» c. darabjának német fordítását. 

U. i. 237. sz. — Hatvany Lajos : Feleségek felesége. Czikksorozat 
Szendrey Júliáról, Sok idézettel tarkított életrajzi jellemfestés. (Folyta-
tását L u. i. 238., 239., 240., 243., 244., 252. sz.) 

U. i. 241. sz. — Schöpflin Aladár : A hanvai pap. Emlékezés Tompa 
Mihályról. 

U. i. 252. sz. — Bövid színházi hír a Magyar Színház tíz éves fenn-
állásáról. — Bródy mindenütt. A Magyar Színház most próbálja A szerető 
c. ú j drámáját, az Operaház számára készen van Vitéz László c. ballet-
szövege, a Nemzeti Színház számára most írja Buza c. darabját, ugyanitt 
A dada c. darabját állandóan telt ház előtt adják. 

Protestáns Egyházi És Iskolai Lap. 1917. évf. 37—38. sz. — Patay 
Pál : Tompa-jubileumra. (I—II.) Alkalmi cikk, mely egyebeken kivöl 
megállapítja, hogy Tompa A szent hűség o. versének két sora (A to szent-
séges stb.) szószerint a XXVIII. zsoltár két verséből való. «Sajátságos, 
hogy Arany és Tompa nem állanak Jézus Krisztus személyes befolyása 
alatt . . . Isten, lélek, halhatatlanság — e deista háromság még nem az apos-
toli, nem a valódi kálvinista keresztyénség . . . Nem dogmatizálást várunk 
a szószéken, hanem bizonyságtételt Krisztusról, mint megfeszítettről és 
evangéliumot Isten országáról. Ez hiányzik Tompa beszédeiből . . . Színes, 
költői nyelven megírt alkalomszerű imádságokat nyújt az Olajágban 
Tompa. Hiányzik belőlük . . . a bibliai pietás, az egészséges misztikum.» 

Protestáns Szemle. 1917. évf. 7—8. sz. — Thury Etele : Dévay Biró 
Mátyás haláláról. A híres magyar reformátor 1545 június 12. előtt halt 
meg, de nem Debrecenben, mint eddig tudtuk, hanem külföldön : Szász-
országban vagy Helvéciában. — Szendrey Zsigmond : Minek szánta apja 
Arany Jánost ? Válasz Gyöngyösy Lászlónak a Protestáns Szemlében 1916. 
évf. 486. 1. megjelent cikkére. (A szerző utal arra, hogy nem vonta két-
ségbe Gy. L.-nak azt az állítását, mely szerint Aranyt apja « fiskális »-nak 
szánta.) — sz. Dézsi Lajosnak B. Jósika Miklós c. monográfiáját iemer-
tet.i és bírálja. 

Svenska Dagbladet. 1917. évf. 489. sz. — Szeptember 5-én volt a «Kék 
róka» svéd bemutatója a stockholmi Svenska Teater-ben «Riddaren av igar» 
(A tegnap lovagja) címen. — G. Bjurman nagyon részletesen foglalkozik 
a darabbal és elismerően nyilatkozik Herczeg Ferenc drámaírói képességé-
ről. «A Svenska Teater ezidei első bemutatója különösen sikerült. H. F., 
akit egész Svédország jól ismer két évtizeddel ezelőtt megjelent «Gyur-
kovics lányok» c. novellás kötetéből, Magyarország egyik igen becsült éa 
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rutinirozott drámaírója. De nemcsak rutin ez, hanem eredeti ós koinpli-
kált lélektani vizsgálódás és színpadi előadóművészet is, mely bár a bécsi 
iskola nyomát viseli magán, de azért mégis egyéni.» (Részletes beszá-
molót közölnek a «Kék róka» stockholmi bemutatójáról még a Dagens 
Nyheter, Stockholms Dagblad, Aftonbladet nagy svéd napilapok 1917 szept. 
6-iki számai.) — A darabot Algot Sandberg fordította le a német átdol-
gozás után. 

Századok. 1917. évf. 6. sz. — Alszeghy Zsolt ismerteti Dézsi Lajos 
•lósika-életrájzát. — Gárdonyi Albert elismeréssel szól Kacziány Gézának 
a magyar memoire-irodalomról írt művéről. — Hóman Bálint szerint 
Fógel Sándor Celtis-tanulmánya jó munka. — Névtelen ismertetések 
szólnak Zuber Mariánnenak a hazai német folyóiratok történetéről írt érte-
kezéséről, Petrik Géza nagybecsű magyar könyvószetéről és Veszprémy 
Dezső Thaly Kálmán-életrajzáról. — Ernyey József vitatkozik Sebestyén 
Gyulával a magyar rovásírás némely vitás tételén. 

U. i. 7—8. sz. — ch. e. elismertetéssel ismerteti Harsányi Istvánnak 
a sárospataki Rákóczi-könyvtárról írt dolgozatát. 

Szegedi Napló. 1917. évf. 228. sz. •— Móra Ferenc : Tanító-mesterünk. 
Tömörkény István pályáját ismerteti ós írói érdemeit méltatja. T. humora, 
filozófiája, világlátása csak az övé, idegen márkát egyiken se találni. 

Színházi Újság (Kolozsvári) 1917. évf. 10. sz. — Kolozsvári írók a 
magyar irodalom szolgálatában. Közlemény Kohn Ernő és gr. Csáky 
György színműírókról. 

U. i. 19. sz. — Mozifelvételek. Janovics Jenő a Tanítónő, Ciklámen, 
Gyurkovics lányok c. színművek mozifelvételeit készítteti. 

U. i. 25. sz. — A csikós filmre kerül. Korda Sándor Szigligeti Csikó-
sát filmre alkalmazta. A fölvétel nagyobbrészt a Hortobágyon történt, né-
hány jelenetét Kolozsvár vidékén vették föl. 

Szinház és Divat. 1917. évf. 37. sz. — Közli, hogy Bakonyi Károly és 
Kálmán Imre Tatárjárása filmen is megjelent a Mozgókép otthonban. 

U. i. 27. sz. — Nádor Jenő : Búcsúm a Csárdás királynétól címen 
emlékezik meg a darab 250-ik előadásáról. 

U. i. 34. sz. — Egy pálcás színészről oímen Deréki Antal írói és 
színész életpályáját ismerteti. 

U. i. 35. sz. — Ambrus Zoltán drámája a mozgókép otthonban címen 
a filmre került «A gyanú» c. drámát ismerteti. 

U. i. 36. sz. — A kuruzsló címen ismerteti Földes Imre drámáját. — 
Herezeg Ferenc a Blaufuchsról címen H. nyilatkozatát közli. 

U. i. 41. sz. — A Magyar Szinház jubileuma címen közli az utolsó 
10 évben a színházban előadott magyar és külföldi darabok címét. — 
Beregi az Urániában címen a Babits Mihály : Gólyakalifa című regényé-
ből készült filmdrámát ismerteti. 
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Temesvári Hirlap. 1917. évf. 188. sz. — Gyóni Géza két kiadatlan 
verse címen hosszabb cikket közöl Gyóni Gézáról, kinek A Dicsőséges 
Jobbhoz ós Dögmadarak című versét köpenybe varrva csempészték ki 
Oroszországból. 

U. i. 210. sz. — A Petőfi-Társaság Temesvárott. Pakots Józsefnek, a 
Gyóni-ünnep ügyében indítandó akciójáról. 

U i. 213. sz. — Xántusz Jánosné Doleschal Gabriella : Emlékezés 
Jókaiékra. Emlékezés Jókainó Laborfalvi Rózára. 

V 

Uj idők. 1917. évf. 38. sz. — Lázár Béla : Írók és művészek közt 
címen Jókai Mórra vonatkozó feljegyzését közli. 

U. i. 39. sz. — Gesztesi Gyula : Elsárgult memoárok. Frankenbnrg 
Adolfnak, а XIX. század negyvenes éveibeli újságírónak emlékét újítja feL 

Uj Nemzedék. 1917. évf. 32. sz. — Kritikus : Német színészek Pesten 
címen azt fejtegeti, hogy Budapesten nem szabad a német színészetet 
szóhoz juttatni. 

Uránia. 1917. évf. 9. sz. — —ly : « Tűz a pusztában.» Herczeg Ferenc 
ilycimű novellás kötetének bírálata. 

U. i. 10. sz. ly : Tompa (születése százados évfordulóján). Alkalmi 
megemlékezés a jeles költőről. — Nógrády László : A mese eredete (Mu-
tatvány a szerzőnek «А mese» c. készülő könyvéből). — Szász Károly: 
Szinházi levél. Móricz Zsigmond Pacsirtaszó c. színmüvének kritikája. 
«Mindent összevéve ez a darab nemcsak haladást nem jelent Móricz 
drámaíró pályáján, — hanem első darabjához, a Sári bíróhoz képest . . . 
inkább hanyatlást mutat . . . » Móricz nyelvének tősgyökeres zamatossága 
s költői színe azonban a Pacsírtaszó-ban is értékül jegyezhető fel.» — —ly : 
Csathó Kálmán elbeszélései. «A nők titka» kötet ismertetése. Az elbeszélé-
sek közül kettő magasan kiemelkedik s elsőrangú irodalmi értékkel bir 
Egyik: «A Bársony, a Flóri meg a Fifi» című; a másik: «A kimenő». 

Világ. 1917. évf. 231. sz. — Ignotus: Jegyzetek címen Sebestyén Károly-
nak a Budapesti Hírlapban Móricz Zsigmond állítólagos magyartalanságáról 
tett megjegyzésével polemizál és azt vitatja, hogy Móriczban minden ma-
gyar, még a magyartalansága is. — Bálint Lajos : A kritika a válaszúton, az 
irodalmi és művészi kritika végső és igazi feladata : nevelő munka. A kritika 
új feladata ma már az, hogy szigorúbb szemmel és szigorúbb kézzel válogas-
son maradandó értékek és a napi termelés sekélyességei között. — К. E. : 
Szép Ernő új könyvei címen ismerteti Szép Ernőnek A jázminok illata c. 
novellás kötetét. Cselekvényt, mesét, hasztalan keresünk az ő novelláiban 
s a merészebb kompozíció határozottan árt eredetiségének. Az б technikája : 
a pillanatfelvételek impresszionizmusa s ebben tökéletes. Másik könyve : 
A kenyér. Apró írásai itt sem ismernek törvényeket az érzések és han-
gulatok analízisében, egyedüli céljuk az érzékenységre hatni s a külső 
jelenségekre rezonálni. De érdeme, hogy mindent a maga szemével lát ós 
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a maga hangján beszél el. — Ugyancsak K. E. birálja Árky József: A ra-
jongó o. regényét is. Nagy hibája a regénynek, hogy mintegy csak a témát 
mondja el s kellene valaki, aki a regényt is megírná stilus és érzésbeli 
finomsággal. A rajongó nőies, érzelmes, bátortalan ifjú. 

Vossische Zeitung. 1917. 486. sz. — A berlini Lessing-Theater szep-
tember 22-én mutatta be Herczeg Ferenc Kék rókáját («Der Blaufuchs»). 
A kritikus (А. К.) úgy találja, hogy a színpadi irodalom annyiszor földol-
gozott házassági háromszögének még mindig nincs kimerítve minden vál-
tozata, mert ime H. F. egy új variációt mutat be : a látszólagos vagy 
valószínű házasságtörést. A darab hangos, de mégsem teljes sikert aratott. 
A kritika szerint az örökös «point-vadászat», mely az igazi drámai célt 
lassanként a szem elől téveszti, végül fárasztó lesz és «ha az ember ma-
gyar tokaji erotikát akar élvezni, akkor inkább Dóczy Lajos szívreható 
Csók-jához forduljon, mint IL F. hideg Kék rókájához». (Bészletes, némi-
leg kedvezőbb kritikák a Berliner Tageblatt és a Lokalanzeiger 1917 
szept. 28-iki számaiban.) 

Zászlónk. 1917. évf. 1, sz. — N. n. : Ki is volt Gyóni Géza : Bövid 
méltatás. A cikk a költő arcképét is közli, abból az alkalomból, hogy 
Gyóni G. 1917 június 25-én, 33 éves korában, (Szibériában) Krasznojarszk-
ban meghalt. 

Zsidó Szemle. 1917. óv. 19. sz. — Zsidó elemek Kiss József költészeté-
ben. Eészletek egy pályanyertes dolgozatból. 



FIGYELŐ. 

Társaság! ügyek. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1917 október 
6-án választmányi ülést tartott. 

Négyesy László elnöklete alatt jelen voltak : Ágner Lajos, Baros Gyula, 
Császár Elemér, Gulyás Pál, Horváth Cyrill, Morvay Győző, Pais Dezső, 
Pintér Jenő, Szász Károly, Szegedy Bezső, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vil-
mos, Vargha Dámján, Versényi György, Zlinszky Aladár, Zolnai Béla váL 
tagok. Jegyző : Kéky Lajos. 

1. Elnök a gyűlést megnyitja. Titkárhelyettes jelenti, hogy az Orsz. 
Középisk. Tanáregyesület meghívta a Társaságot jún. 24-én tartott ünnepi 
közgyűlésére s ő a Társaság képviseletében meg is jelent e gyűlésen, 
melyen egyébként a Társaságnak több tagja részt vett. Tudomásul szolgál. 

2. Titkárhelyettes jelenti, hogy Zoltvány Irén főisk. igazgató úr, érde-
mes alelnökünk a Társaság alapítói sorába lépett. A választmány hálás 
köszönettel veszi tudomásul s örömmel használja fel ez alkalmat is arra, 
hogy a Társaság érdekében oly lekötelező készséggel buzgólkodó alelnöke 
iránt érzett hűséges ragaszkodásának s hálás tiszteletének kifejezést adjon. 

3. Titkárhelyettes jelentése alapján a Társaság rendes tagjáúl megvá-
lasztatnak : Tomor Árkád, bencés főg. tanár, Pápa ; Szúnyog Xavér, Jan-
kovics Paulin, Linzer Szilárd, Berzsenyi Fábián, Szalay Jeromos, Halász 
Ányos, Hein Tádé és Waisbecker Oláf, bencés tanárjelöltek, Pannonhalma 
(aj. Zoltvány Irén ; mind 1918-tól kezdődő kötelezettséggel); dr. Bévay 
Józsefné, dr. Zuber Marianne, tanárnő, Bpest (aj. Baros Gyula, 1918-tól) ; 
Timbus Endre, főg. tanár, Czegléd (aj. Pais Dezső, 1918-tól); Krammer 
Zsófia, tanárnő, Bpest (aj. Bubinyi Mózes) ; Kemény Simon, író, Bpest ; 
Tevan Andor, író, Békéscsaba; Hoffer Aladár, cégvezető, Orosháza; Gás-
pár László, t. hadnagy, 316. sz. tábori posta ; Vezsenyi Béla, hírlapíró, 
Kolozsvár (aj. a pénztáros) ; Girtler Mária, tan. képző int. tanár, Beszterce-
bánya ; Fehér J. István, takarékpénztári levelező, Orosháza ; Moldován 
Virgil, tanárjelölt, Ercsi (aj. a titkárhelyettes). 

4. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Eszerint 
bevétel 12,564-69 K, kiadás 7018-24 K, pénztári maradvány 5546 45 K. 
Tudomásul van. A bevételben benne van négyhónapi államsegélyünk 
(1333.33 K.) is, melynek folyósítása érdekében kifejtett szíves fáradozásaért 
hálás köszönetet mond a választmány Szász Károly alelnök úr őexcellen-
tiájának. 
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5. Titkárhelyettes bemutatja Morvay Győző vál. tag indítványát, 
Madách Imre születése közelgő százados fordulójának méltó megünneplése 
tárgyában. A választmány az indítvány lehetőségének megvizsgálására s 
jelentéstételre bizottságot küld ki, mely Zlinszky Aladár elnöklete alatt 
Császár Elemér, Morvay Győző, Tolnai Vilmos ós Voinovich Géza vál. 
tagokból alakul. 

6. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Baros Gyula ós Horváth Cyrill 
vál. tagokat kéri fel s az ülést bezárja. 

A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg a következő tárgy-
sorral : 

1. Kiss Ernő: Arany és Gyulai. (Felolvasta: Kéky Lajos). 
2. Elek Oszkár : Jókai és az oroszok. (Felolvasta : Baros Gyula). 

A felolvasó ülést az elnök a következő megemlékezéssel nyitotta meg : 
Tisztelt társaság I Mikor az új munkaidőszak első ülését tartjuk s 

megoszlott lelkünket tudományos kötelességünk megint sorompóba szó-
lítja, az alkonya felé hajló év egy különleges kötelességünkre emlékeztet 
bennünket. Az az esztendő, amelyben járunk, egy századdal ezelőtt nem-
csak a Toldi költőjével lepte meg a tavasz virágaként irodalmunkat és 
nemzetünket, hanem az ősz gyömölcseként az ősz költőjével is, s nekünk 
új munkánk megkezdése előtt eg}' rövid áldást kell mondanunk Tompa 
emléke előtt. 

A köztudat egy glóriába fonta Tompa nevét két legnagyobb kortár-
sáéval, Petőfiével és Aranyéval, akik maguk is költői triumvirátusuk tag-
jának tekintették őt. Alakja úgy áll a közvélemény előtt, mint aki velük 
együtt vívta ki a valószerűség, a természetesség, az autochton eredetiség, 
a nemzeti szellem és ízlés diadalát. A magyar költészet e legendás korá-
nak sugarai pazarul ömlenek rá az ő emlékére is. De felejthetetlenné teszi 
őt az a nagy szolgálat, melyet az elnyomatás éveiben tett költészetével a 
sebeiben vergődő nemzet lelkének. E lélek égető fájdalmának, a fájdalom 
hevességében nyilvánuló életerejének, majd ébredő bizakodásának nyílt ós 
burkolt, változatos, de mindig költői tolmácsolása az ő legsajátabb költői 
szerepköre volt. Alkotásai e kornak nemcsak irodalmi, hanem köztörténeti 
dokumentumai is, a nemzet akkori lólekállapotának állandó emlékei. Senki 
erre a feladatra hivatottabb nem volt, mint ő, a szív költője, a maga ben-
sőséges természetszemléletével s a természet virágnyelvén értő és beszélő 
művészetével. így áll emléke a nemzet előtt s a szaktudománynak min-
den oka megvan rá, hogy tisztelje a nemzet ítéletét kedves költőjéről. 
Az irodalomtörténet is ki fogja mindenkor emelni Tompa költészetének 
történeti fontosságát is, esztétikai értókét is. El fogja ismerni, hogy Tompa 
érzelmi bensősége és melegsége mélyen járó gondolatokhoz adta a hangu-
lati kíséretet. Tompa rendszeres filozófiai és esztétikai tanulmányok 
nélkül a költői lélek éleslátásával termelte eszméit, melyek jellemző világ-
nézetet alkotnak. A magyar költői nyelvnek is kiváló mestere volt, tech-
nikai művészete, főleg rimelése tanulmányozásra méltó. Az irodalomtör-
ténet nem is volt iránta kegyeletlen. Csak nemrég látott napvilágot két 
olyan jeles életrajza, aminő csak kevés írónknak jutott. A jubiláris év is 
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előmozdította költészetének tanulmányozását, s bizonnyal értékes rész-
letmunkálatok sorát várhatjuk reá nézve az irodalomtörténet művelőitől. 
Mindenesetre hűséges kegyelettel fogja ápolni Társaságunk is az ő kultu-
szát és munkálkodni fog szellemének ismertetésén. 

Tompa nagy emlékének hódolva megnyitom Társaságunk mai felol-
vasó ülését. 

* 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1917 november 3-án, Négyesy 
László elnöklete alatt, felolvasó ülést tartott a következő tárgysorral : 

1. Baros Gyula : Arany, Petőfi és a ponyvairodalom. 
2. Pitroff Pál : Arany és a harmónia. (Felolvasta : Kéky Lajos.) 

A tübingai pályázathoz. Kazinczy Ferencz tübingai pályaművóről első 
ízben 1899-ben tettem jelentést a philologiai társaságban, magát a pálya-
művet már 1913 végén adtam sajtó alá, de a nyomdák háborús viszonyai 
miatt csak 1915 év végén készült el, mire 1916 elején megjelent. Ezt akia-
dásomat ismerteti és bírálja Szigetvári Iván e folyóiratban (1917. óvf. 417.1.). 
Soha nem írtam ellenbirálatot, pedig sokszor kellett volna tennem ; most 
sem teszem, mert úgy vagyok meggyőződve, hogy a szakértők maguk 
képesek maguknak véleményt alkotni a megbírált könyvről és я bírálat-
ról. De a kérdéses bírálatban van három pont, melyek kis részben reám, 
legnagyobbrészt Kazinczy művére vonatkoznak, és ezeket akarom tisz-
tázni. 

Bevezetésemből (mondja a biráló 425. 1.) «nem tűnik ki, mi a Wert-
heimer ós mi a Heinrich kutatása. Én másunnan állapítottam meg.» Mi 
ez? vád vagy gyanúsítás? és mit állapított meg a biráló «másunnan»? 
Wertheimer barátom (Századok, 1896. 404. 1.) kimutatta, mint már 1899-
ben (Philologiai Közlöny 438. 1.) és most újra kiadásomban (4. 1.) hang-
súlyoztam, hogy az 1808-ik évi pályakérdés összefüggésben van az lb07-ik 
évi országgyűlés izgatott vitáival és hogy a díjat a bécsi rendőrség tűzte 
ki. Őt csak a dolog politikai oldala érdekelte, és talán még ezt sem intézte 
el teljesen, mert (405. 1.) «más alkalomra tartotta fenn magának ennek 
az ügynek kimerítő ismertetését.» De már 1898-ban értesített, hogy e kér-
déssel nem szándékozik újból foglalkozni, mert az ügy irodalmi oldala 
nem érdekli eléggé ós különben is kissé messze esik tőle, ós fölszólított, 
hogy tegyem ezt ón ő helyette. Erre fölmentem Bécsbe, hol a belügy-
minisztérium levéltárában összegyűjtöttem dolgozatom auyagát és átnéz-
tem a beérkezett pályaműveket. Kettőnk kutatásának megállapítása tehát 
nem probléma, mely csak ezentúl lenne eldöntendő. Még kevésbbé értem, 
hogy bírálóm mit «állapított meg másunnan», mert amit bírálatában mond, 
az mind kiadásomnak bevezetéséből származik. 

Ez az első pont. A második egy félreértés, hogy t. i. én 1899-ben 
(id. h. 442. 1.) a pályamunkának teljes magyar fordítását is ígértem volna; 
mert én ezt az ígéretet természetesen úgy értettem, hogy a Kazinczytől 
származó magyar szöveget (mely akkor még nem volt kezemben) adom. 
Hogy ez a szöveg nem teljes, nem az én hibám, kiegészítését pedig (amit 
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bírálóm tőlem követel) egy tudományos jellegű kiadásban nem tartom 
megengedettnek. De mire is volna ez jó ? Aki nem tud annyit németül, 
hogy Kazinczy művét megértse, ne foglalkozzék a nagy reformátorral és 
korával, mert nem megy semmire. Különben úgy vagyok meggyőződve, 
hogy Kazinczy nagyon jól tudta, hogy mit tesz, mikor (egyebekben is 
gyönge) művének leggyöngébb részét mellőzni akarta a tervezett magyar 
kiadásban. Hisz nemsokára belátta, hogy pályaművének akár német, akár 
magyar kiadását legjobb lesz végleg elejtenie. Ma e műve csak történeti 
érdekű politikai röpirat, de csupán német szövege az, mert csak ez szere-
pelt Bécsben a sokáig oly rejtélyes pályázaton. 

Végre én azt állítom, hogy Kazinczy német szövegét Bumi Károly 
nézte át. Ezt bírálóm tagadja, mert ennek «Kazinczy levelezésében semmi 
nyomát nem találja.» Valóban ? Kazinczy 1808. július 2. azt írja Cserey 
Farkasnak (nálam tollhibából tényleg Prónay Lászlónak áll, mit birálóm 
helyesen észrevett), hogy kész pályamüve holnap indul Kassára. Mit kere-
sett a tübingai pályamunka Kassán ? Kereste Bumit, aki ekkor ott lakott. 
És ugyancsak még 1808-ban december 8. írja német levélben magának 
Ruminak, akinek kéziratát újból megküldi (talán már akkor járt kinyo-
matása tervével), hogy végezzen rajta erélyes korrektúrát, necsak a gram-
matikai hibákat javítsa ki (értsd : mint első alkalommal tette). 

Ez a dolog különben nem lényeges : valaki bizonyára átnézte a pálya-
művet, melyet Kazinczy, aki kitűnően értett németül, de az idegen nyelv-
nek grammatikájában és syntaxisában nem volt elég biztos, máskép nem 
mert volna a német kölföld bírálói eló terjeszteni. Különben úgy vagyok 
ma is meggyőződve (semmi tekintettel a fenti kát félre nem magyaráz-
ható adatra), hogy aki Kazinczy és Bumi bizalmas viszonyát ismeri, egy 
percig sem kételkedhetik abban, hogy nagy érdemű hazánkfiának német 
tanácsadója és segédje mindig Rumi volt. 

Budapest, 1917. szeptember 16. 
H E I N R I C H G U S Z T Á V . 

Szigeti József és Csiky Gergely. A m e g l a z u l t k ö z l e k e d é s i v i s z o n y o k 
folytán csak most olvashattam Perónyi József ily című munkálatát (Iro-
dalomtörténet, 1917. évf. 385. lap), melyben azt mondja, hogy «alaposan 
tévedtem», mikor illető tanulmányomban azt írom, hogy Szigeti Csiky 
Gergelynek Czifra Nyomorúságából «merítette» a maga Bang Es Módjának 
tárgyát. Perényi József merítést említ s ellenkezőleg ő van tévedésben. 
Én sehol sem mondom azt, hogy Szigeti merített, illetőleg átvett volna 
valamit Csiky darabjából, hanem arra célzok, hogy Csiky hatott Szigetire, 
hogy Szigeti Csikytől kedvet kapott ugyanazon thémára, szóval eszmét 
nyert Csiky művéből. Az érintettem viszony lényege nem átvétel, hanem 
hatás és ez nagy különbség. De az a baj nálunk, hogy az örvendetesen 
minden vonalon megindult forráskutatásnál ezt, hogy hatás, átvétel, minden-
untalan összezavarjuk. Pedig hatás ós átvétel különböző dolgok. A hatás 
sohasem átvétel. Hatás, ha, mint Váradi Antal megírja (Emlékeim XXI. 
fej.), hogy Iskariótja IV. felvonását Verdi Requiemjének rettenetes har-
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sonái benyomáea alatt ír ta meg. Vagy hatás, ha Lenau Goethe Faustját 
olvasva szintén új Faustot ír, anélkül, hogy egy sort átvenne belőle. De 
nálunk sokszor szólnak hatásról, ahol átvétel van ós plágiumról (mint pl. 
Alexander Bernát plagiummal gyanúsítja, Perényi szerint, Csikyt, hogy 
Buborékokját Szigeti Bang És Módjából — csente), ahol csak átvételről 
lehet szó. A plagium, mint már Vörösmarty megmondta (lásd a Peleskei 
Nótárius bírálatát), merő lopás, minden hozzátétel, átalakítás nélkül. Abban 
teljesen igaza van Perényinek, midőn apróra kimutatja, hogy fordítva 
Csiky vette át Szigetitől a Bang És Módból a Buborékok fő motívumait. 
Ezt konstatálni tanulmányom írásakor az ón kötelességem is lett volna, 
ha Csiky minden darabjával egyenlően foglalkoztam volna. De őszintén 
szólván, mivel valamikor játsztam a Buborékokban, színészi szokás szerint 
(mint akkoriban Szigetiről is megírtam), semmit sem tudtam a szerepemen 
kívüliekről, mivel a darab semmikép sem érdekelt. Abban is igaza van 
Perényinek, hogy Szigeti egy makulányit sem vett át a Czifra Nyomorúság-
ból. Nem is mondtam ezt egy szóval sem ! Én csak hatásról szóltam s ezt 
most is állítom. Mivel azonban minden hatás (kivévén a Lenau-fóle 
szemmelláthatóakat) konstatálása hypothesis, óvatosan hozzá is tettem, 
hogy: «ha nem csalódunk feltevésünkben». Hogy Szigeti a tisztviselői 
nyomort egészen a rémességig menő elmélyedéssel adja s a sikkasztás, 
öngyilkosság végletéig is elmegy, miről Csikynél, kinél az egész cselek-
vény a válás elleni tendenciává változik át, szó sincs : ez Perényinek elő-
adásából is, midőn elmondja a Bang És Mód meséjét, kitűnik. 

BAKODCZAY P Á L . 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek. 

Petrován Oszkár : Arany János kisebb epikai töredékei. Szako lca , 
1916. 38 1. 

Petrován Oszkár értekezésében Arany János kisebb epikai töredékeit 
tárgyalja két csoportba osztva. Az elsőben A. Furkó Tamás, A falu bolondja, 
A magyar táno, Stanzák Mátyás dalünnepe eposzi kísérletéből, A betyár, 
A Hunyadiak (balladakör a Kapisztrán töredékkel) címűekkel ; melyeket a 
költő az Elegyes darabok c. gyűjteményében (1867) adott ki ; a második-
ban a költő hagyatékában maradt töredékekkel (Az utolsó magyar, Édua, 
Öldöklő angyal, Csanád, Szondi, A két apród) foglalkozik. 

Valamennyi töredék az 1850—58 közt lefolyt esztendőkből való; a 
leveretés szomorú idejében nem írt Arany hosszabb költői művet. Szerző 
szorgalmasan kutatja, mely okok miatt maradt a költő egyik-másik műve 
befejezetlen. Nagyobbrészt a költő szavaiból magyarázza az okokat. A szo-
morú idők, a költő honfibuja, anyagi gondjai, gyötrő betegsége, a nagy-
kőrösi évek, továbbá Arany folytonos tépelődése, vájjon sikerül-e műve, az 
okok, amelyek miatt a nevezett töredékek félbemaradtak. 

A Furkó Tamás-t (1850) Petrován a Nagyidai cigányok első feldolgo-
zásának, vagy a feldolgozás első kísérletének tekinti, amit már Dittrich V. 
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ÍB valószínűnek tartott.1 Érdekes megfigyelése, amellyel rámutat , hogy a 
Furkó Tamás előadásának egyik-másik fordulata Garay Obsitosára emlé-
keztet. 

A falu bolondja (1850 elejéről vagy 1849 végéről) a Bolond Istók első 
feldolgozása, vagy ennek a kísérlete. A magyar tánc (1851) egy meste-
rien sikerült részlet a befejezetlenül hagyott Öldöklő angyalból. Petrovn 
szerint lelkességével Csokonainak a magyar táncot dicsőítő soraira (Do-
rottya II.) emlékeztet. Mátyás dalünnepéről (1855) Eiedl (101 1.) alapján 
állítja, hogy Aranyt a fényes menetnek költői leírására ugyanolyan benső 
rugók izgatták, mint egykor Csokonait. (Carneval hercegnek Kapósba való 
bevonulása.) A betyár (1850) szép románckörnek indult.® Eldöntetlen a 
kérdés ma is, mért nem fejezte be Arany. Talán azért nem tartotta Arany 
kiadhatónak, mert a magyart nagyon is élesen szembe állította volna a 
magyarral ? A Hunyadiak ballada köréből csak 4 darab ós az előhang ké-
szült el. A Mátyás anyja eszméjét Bonfinius kelthette Aranyban, erre 
már Négyesy is rámutatott. 

A dolgozat második fele érdekesebb, itt több új mondanivalója is van. 
Az utolsó magyar (1858) a legbecsesebb töredék. Petrován megérzi Az 
utolsó magyar és a Buda halála közt levő belső, lélektani kapcsolatot, 
kutatja a töredékbenmaradás igaz okát és meglátja benne Aranynak Byron 
követését haladottabb fokon. Arany forrásai gyanánt a Dubnici krónikát, 
Kükiillei János krónikáját, Szalay László, Feszler és Horváth műveit 
említi. A töredékben szereplő zarándok szerinte valószínűleg Julián lesz. 

Az Édna idejét 1850 és 1858 közé helyezi. Abbanmaradásának okát 
nem sikerült megállapítania ; forrásának Szalay László történeti művét 
tartja. Az Öldöklő angyal keletkezési idejét pontosan 1851-re teszi. Mesé-
jének nincs történeti alapja s így hihető, hogy az «epikai hitel» hiánya 
miatt maradt befejezetlenül. A Csanád tárgyát Arany részint Anonymusból, 
részint a Gellért legendáiból merítette. Fólbenmaradásának okát nem tudja 
megállapítani. A Szondi és A két apród később címben ós tartalomban a 
Szondi kőt apródjában olvadtak össze. Szondi fohásza Istenhez erősen 
emlékeztet Zrínyi imájára a feszülethez ós a Szigeti veszedelem hatásának 
elvitázhatatlan jeleit viseli magán. 

Petrován tanulmánya arra akar eszméltetni, «hogy a tárgyalt töre-
dékek egyik felének-negyedének befejezetlennek kelle maradnia, miután 
Arany az eszmét ós forrongó lelkének művészi formát kereső, költői alak-
ban szükségképen megnyilatkozni akaró részét egy újabb keletű költe-
ményben sikerülten napfényre hozta, miután tehát az eszme megtalálta a 
keresett ós alkalmas formát. A töredékeket eszerint csak próbálkozásoknak, 
vázlatoknak, kísérleteknek kell vennünk, amilyeneket minden művész 
műhelyében gyakran szép számmal találunk». 

Petrován dolgozata lelkiismeretes tanulmányokon, az ide vonatkozó 

1 A Nagyidai cigányok, Budapest, 1898. 15 1. V. ö. Kardosa Lajos 
Arany f. Bolond Istókja. Debrecen, 1914. 47 1. 
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irodalom főbb müveinek fölhasználásával alapszik s így törekvése, ha nem 
ér ie teljesen célhoz, mégis megérdemli a figyelmes elismerést. 

I 'EKKNYI JÓZSEF. 

Antalffy Gizella: Lessing a magyar színpadon. B u d a p e s t , 1916. 47 L 
Palla s-nyomda. 

Lessingnek a magyar színpadon előadott darabjai közül mindössze 
négy jöhet számításba. Ezekből Miss Sara Sampsont csak egyszer adták 
Kolozsváron ; a Bölcs Náthán a szigorú cenzúra miatt csaknem egy év-
századon át nem került színre s így a szerző a régi magyar színpad 
szempontjából csak az 1790—96-ig adott Minna von Baruhelm és az 
1804—54-ig színrekerült Emilia Galotti előadásairól számolhat be. 

Az irodalmi és színpadi Lessing-kultusz egymást kölcsönösen befo-
lyásolva, párhuzamosan halad, az előbbinek kiinduló pontja Kazinczy, az 
utóbbié 1792-ben a «Katonaszerencse» első előadása. Kazinczy Lessing-
ben leginkább a drámaírót csodálja s fordításaival elsősorban fiatal 
színészetünket óhajtja szolgálni. Levelezésének idetartozó adatai mind 
arról az alapos műgondról tesznek tanúságot, mellyel Lessing darabjait for-
dítja, csiszolgatja, javítgatja. Nyomról-nyomra követhetjük munkájában 
még fogságában is, honnét féltő gonddal kéri öccsét, hogy nagyobb biz-
tonság okáért Emilia Galottit háromszor másoltassa le. Mielőtt fordítá-
sait nyomdába küldi, Kis Jánost kéri meg, hogy nézze át őket baráti 
szemmel. 

Legkigyalultabb fordítása, az «Emiliá»-é, kevésbbé hű Minna von 
Barnhelm, mely értékéből bizonyos átalakítása és egyes jeleneteinek meg-
rövidítése által veszít. Gyöngébb Miss Sara Sampson. Mind a három for-
dításnak ma már csak irodalomtörténeti jelentősége van. Közülök annak 
idején csak az egy Emilia Galotti jelent meg, a másik kettőt később az 
Akadémia adta ki. 

Kazinczy köre jól ismeri Lessinget, s kivált a Hamburgi Dramatur-
giának akad sok olvasója. Sajnos, a szerző csak neveket említ, íróink ée 
Leseing eszméinek benső kapcsolatára nem tér ki. Pedig lett volna alka-
lom rá, mert mint tudjuk, Bajza a fejledező magyar kritika elé egyenesen 
Leseinget tűzi ki követendő példaként. Fáy, budai direktorsága idején, 
hogy a színészeket szellemileg is támogassa, megküldi nékik a Hamburgi 
Dramaturgiát. (Bayer. Játékszín. I. 149.) Döbrentey Gábor szemei előtt 
is külföldi Színjátékai tervezeténél a Hamburgi Dramaturgia lebegett, 
hogy viszonyaink tekintetbe vételével a hazai tehetségeket úgy fejlessze, 
mint amaz a Schillerét. 

Kazinczy fordításai csak későn jutván közönségünk és színészeink 
kezébe, az első Lessing-előadások szövegét többnyire maguk, a darabban 
szereplő színészek fordították. í gy a «Katonaszerencsét» is az úttörők 
egyike, Eáth Pál fordította s adta ki 1792-ben. Közepes fordításánál érde-
kesebb előbeszóde, melyben a magyar nyelv ós színészet fontosságáról 
vallott nézeteit fejti ki. A «Katonaszerencse», bár valószínűleg jó fogad-
tatásban részesült, amint egy pénztári adatból kiviláglik, néhány előadás 
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után lekerül a főváros színpadáról s csak Kolozsváron adják. Az ottani 
társulat könyvtárjegyzéke említi a «Katonaszerencsét» is, de nem tudni, 
hogy ez a Eáth-féle fordítás-e vagy Kotsi Patkó Jánosé. 

Lessing másik darabját, Galotti Emiliát, Kotsi Patkó János fordítja s 
1804-ben színre is hozza. Odoardot maga alakítja, miáltal az előadás szín-
vonalát nagyban emeli. 1809—15-ig többször adják Pesten is Dérynével 
a főszerepben. Szórványosan szinrekerült még Marosvásárhelyen, Debre-
cenben, Székesfehérvárt, Pécsett és Kassán, de ezekről az előadásokról 
nincs közelebbi adatunk. 1836 óta adják Pesten Kazinczy fordításában. 
Ettől kezdve már több lap kritikája kíséri figyelemmel az előadásokat, 
gyakran kiemelik a közönség közönyét, de nem hallgatják el azt sem, 
hogy a klasszikus előadásokban oly nélkülözhetetlen összhang hiányzik. 

Bár a Bölcs Náthán eszméi a múlt század írói és színészi köreiben 
erősen hatnak, mégis egy századon át nem kerül színre. Többször is for-
dítják, de eredménytelenül; hol a cenzúra törli a darab javát, hol a for-
dító hagyja el a legszebb részeket a cenzortól való félelmében. Először 
Miskolcon 1879-ben adják Zichy Antal verses fordításában, s meglehetős 
sikert érnek el. Pesten csak 1888-ban kerül színre, s 1912-ig még vagy 
huszonötször. A kritika, bár szépségeit elismeri, nem tartja sem időszerű-
nek, sem színpadra valónak. 

Hogy a Lessing-kultusz nálunk ilyen kisarányú, annak oka abban 
is rejlik, hogy Kazinczy fordításai, melyek hivatva lettek volna a klasz-
szikusokkal nehezen küzdő színészeket sikerre segíteni s a mindvégig 
közönyös publikumot lelkesíteni, nem jelenhettek meg idejében. Mindemel-
lett a magyar Lessing-kultusz jelentős s időre nézve megelőzte a szín-
padon Schakespeare, Goethe és Schiller előadásait. 

Antalffy Gizella dolgozatában — bár szűkkörű, de — érdekes tárgyat 
dolgoz fel ; kár, hogy a rendelkezésére álló kiváló forrásműveket nem hasz-
nálta fel teljesen, s hogy oly sokat ismétel. 

KIKGLKP.NÉ GERECZK M A R G I T . 

A M. T. Akadémia újabb kiadványai. Legelső tudományos intézetünk 
ügybuzgalmának és áldozatkészségének szép emlékei azok a tanulságos 
eredeti és fordított művek, melyekkel nemes hagyományaihoz hiven évről-
évre gazdagítja irodalmunkat. Az utóbbi idők gazdag terméséből a követ-
kezőket van módunkban olvasóink figyelmébe ajánlani : 1. Berzeviczy Al-
bert : Trefort Ágoston emlékezete. Születésének 100-ik évfordulója a lka l -
mából tartott felolvasás. Arcképpel. Bp. 1917. 21 1. Ára 1 kor. Magyar-
ország egykori kultuszminiszterének, ki egyben Akadémiánknak is elnöke 
volt, pályáját ismerteti ez az ünnepi megemlékezés, mely emelkedett fel-
fogásával és a formai csínra való törekvésével tárgyához és szerzőjéhez 
egyaránt méltót nyújt. (Érdekes adata az emlékbeszédnek, hogy a szer-
zőnek alkalma volt megismerkedni azzal a kózirati naplóval, melyet 
Trefort saját ifjúkori élményeiről hátrahagyott. A továbbiakból azt is 
megtudjuk, hogy egyhamar sajnos nincs kilátás e följegyzések megjele-
nésére.) — 2. Lichlenberger Henrik : Wagner Richard. Fordította Esty 
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Jánosné. Bp. ÍУîfi. 496 1. A mű főjelentősége, hogy magyar nyelven első 
kimerítő életrajza az egyetemes zenetörténet e kiváló alakjának. Míg — az 
előszó szerint — a németeknél egy Wagner-bibliográfus 1883-ig tízezer-
száznyolcvanegy munkát jegyez fel a híres zeneköltőről. A kötet második 
felét : Harasz'i Emil : Wagner Richard és Magyarország c. munkája tölti 
ki. E rész egyes utalásai irodalmunk történetével is mutatnak kapcsolatot, 
mert nagyjaink közül egyik-másik, mint Arany, Gyulai, Jókai stb. szintén 
állást foglalt a Wagner művészete körül támadt vitában. Csiky Gergely 
mint a Walkür fordítója kerül itt szóba, Reviczky Gyula pedig mint egy 
Wagner Bichard halálára irt vers szerzője. (A könyv közli Wagnernek 
gr. Széchenyi Imre egykori berlini nagykövet nejéhez írt német versét is.) — 
3. Homan Bálint: Magyar pénztörténet 1000—1325. Bp. 1916. 712 1. Hogy 
ez a nagy terjedelmű, a tudományos kutatás összes rendelkezésre álló esz-
közeit felhasználó, a maga nemében szinte egyedülálló gazdaságtörténeti 
munka az általános történelmet illetőleg is mennyire fontos, az kitűnik 
bevezetésének abból a megállapításából, mely szerint «A pénztörténeti 
kutatás igazi jelentősége a történetírást illetőleg abban rejlik, hogy a vizs-
gálata körébe vont kornak történetét egészen új szempontból világíthatja 
meg.» — Kozma Andor: Baksay Sándor emlékezete. Arcképpel. Bp. 1916. 
13 1. Ara 70 fillér. Ez a néhai jeles szópprózairó ós műfordító jelentőségát 
«a szeretet meghitt szavával» elemző-méltatás eredetileg a Budapesti 
Szemle 1916. évf. 6. számában is megjelent. Ismertetését 1. folyóiratunk: 
1916. évf. 392.1. — Fournier Ágoston : I. Napoleon életrajza. A harmadik 
javított kiadást fordította Supka Géza. I. kötet. Átnézte Ujházy László 
Bp. 1916. 408 1. A munkának most megjelent első része a Napoleon szüle-
tésétől Franciaországon való egyeduralmának megalapításáig történt ese-
ményeket adja elő. — Szinnyei József : Jalava Antal emlékezete. Arcképpel. 
Bp. 1916. 16 1. Ára 60 fillér. E tanulmányszerű szép megemlékezés az 
1846-tól—1909-ig élt jeles finn tudós életéről ós munkásságáról nyújt tájé-
kozást. Hogy milyen veszteséget jelentett ránk nézve nemzetünk e távoli 
barátjának halála, mutatja az a körülmény, hogy «Jalava volt az, aki a 
finnekben fölébresztette a magyar nép iránti érdeklődést». «Magyarország és 
népe» c. ránk vonatkozó munkáján kívül — mint ez emlékbeszédből ki-
tűnik —- több más művével is értékes jeleit adta szellemi életünk i ránt való 
rokonszenvének (Egyebek közt már 1877-ben lefordította finnre «A falu 
rosszá»-t.) — John Morley : Tanulmányok. Fordította Tarnai János. Bp. 
1916. VIII., 320. 1. A kötet az újabb angol publicisztika egyik kiváló 
képviselőjének Carlyle-ről, Bobespierre-ről, Maculayról, Joseph De Maistre-
ről, továbbá Anglia terjeszkedéséről szóló értekezéseit foglalja magában. 

V. M. 

A Magyar Könyvtár új füzetei. Az időszerű érdeklődésre és a k o m o l y 
irodalmi értékekre egyaránt tekintettel levő, alapos hozzáértéssel szerkesz-
tett gyűjtemény révén újabban a következő müvek közzétételével gyara-
podott az elolvasásra érdemes magyar könyvek száma : Radó Antal : 
Háborús strófák. Budapest, 1916. 48 1. (M. K. 803. sz. Ára 36 f.) A nagy 
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idök-ihlette húsz vers, melyek közül az Itália oimü — hat szonettből 
álló — sorozat, meg a Velence és Az árulók köre felírású darabok a 
költőnek az olasz álnokságon érzett felháborodását tolmácsolják. ,A frontra' 
című költemény Herezeg Ferencnek van ajánlva : nevelt fia halála alkal-
mából, a ,Bab költő' című pedig Gyóni Gézának szánt verses üdvözlet. — 
Gyulai Pál válogatott költeményei. Kiadta Császár Ernő. Budapest. 19)6. 
80 I. (M. K. 816—819. sz. Ára 72 f.) A néhai jeles kritikus költészetének 
jelentőségét jól szemléltető, de egyben a fejlődést is feltüntető, helyesen 
kiválasztott, negyvennyolc versből álló kis szemelvénygyűjtemény. A hozzá-
csatolt bevezetés a kiadó tárgyszeretetének és biztos jellemzőképességének 
egyformán bizonysága. — Deák Ferenc húsvéti cikke és a kiegyezést védő 
beszéde. A bevezetést Fayer Gyula írta. Budapest. 1916. G4 1. (M. K. 829. sz. 
Ára 36 f). Mióta a haza bölcsének az 1861-iki országgyűlésen mondott két 
felirati beszéde e vállalatban megjelent, méltán vártuk, hogy a híres 
húsvéti cikk is és a kiegyezést védő beszéd is hamarosan ily könnyen 
hozzáférhető alakban fog rendelkezésünkre állani. Annál bensőbb örömmel 
vesszük tudomásul, hogy ez most megtörtént, mert igazat adunk a tar-
talmas bevezetés írójának, hogy e füzet Magyarország újabbkori történeté-
nek két igen nevezetes kútfőjét tartalmazza. — Hangay Sándor, Kis 
Menyhért, Oláh Gábcrr : Háborús versek. Budapest. 1917. 88. 1. (M. K. 
840—841. sz. Ára 72 f.) Szemelvények a három ismertnevű költő nap-
jaink érzéseit visszhangzó költeményeiből. Az elsőtől tizenkilenc, a máso-
diktól tizenhárom, a harmadiktól pedig huszonhét vers van a füzetben. 
A szerb, orosz és olasz harctéren megfordult I íangay költeményeiben 
főkép a gyermekeit szerető apa érzései nyernek megható kifejezést. Kiss 
Menyhért érzelmes megindulását a háború egyszerű, névtelen hőseinek 
sorsa, Oláh Gáborét pedig a nagy idők viharától nyugtalanított belső 
hevület fokozza egészen az ihletig. — Ambrus Zoltán : Régi és új szín-
művek. Színházi bírálatok. Második sorozat. Budapest. 1917. 94. 1. (M. K. 
845—846. sz. Ára 72 f.) A jeles dramaturg 1910—1914 közti időből való 
színibirálatai a következő külföldi darabokról: Bataille: A szerelom 
gyermeke ; A fáklyák. Bémère: Papillon, a kéfaragó. Bennet és Knoblauch : 
Mérföldkövek. Bourget : A barrikád. Shaw : Nem lehessen tudni, Cézár és 
Kloopatra; Pymalion ; Androklesz és az oroszlán. Schönherr: A föld. 
Vernon és Owen: A mandarin. — Beöthy Zsolt: Ferenc József királyunk 
és Erzsébet királynénk emlékezete. Budapest. 1917. 46 1. (M. K. 847. sz. 
Ára 36 f.) A magyar prózai stílus mesterének a budapesti egyetem gyász-
ünnepén 1916 dec. 9, illetőleg 1898. okt. 10-én előadott, gondolatokban gazdag 
megemlékezései a nemzetünket ért két nagy veszteségről. Közülök az első ere-
detileg a Budapesti Szemle 1917. évf. januári füzetében jelent meg, folyó-
iratunkban is volt róla szó (1. Irodalomtörténet: 1917. évf. 343. 1.) s így 
ezúttal nem szorul bővebb ismertetésre. Az Erzsébet királyné emlékezeté-
nek szentelt sorokból álljon itt mutatóba ez tudományszakunkra nézve is 
okulással járó szép rósz : tOlvasta költőinket. . . Ha igaz az, hogy ked-
ves könyveink jellemeznek leghűbben és legigazabban bennnünket : úgy 
az a két magyar könyv, mely lelkét legerősebben meghatotta és legállan-
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dóbban foglalkoztatta, a legélesebb s egyszersmind a legfényesebb vonást 
szolgáltatja lélekrajzához. Eötvös Karthausija és Jókai Kárpáthy Zoltánja 
ez a két könyv ; amaz az emberi idealizmusnak, emez a nemzeti idealiz-
musnak legnemesebb szellemét sugároztatja s a szív, melyet ez a kettő 
együtt egész erkölcsi és művészi erejével meg tud hatni : csak igazán ne-
mes és igazán magyar szív lehet». 

V K L B Z D I M I H Á L Y . 

Eckhardt Sándor : Az aradi közművelődési palota francia könyvei. Arad. 
1917. 25 lap. Eéthy Lipót és Fia. 

E kis tanulmány eredetileg felolvasásnak készült az aradi Kölcsey-
Egyesület egyik matinéejára. Az aradi közművelődési palota nagyszámú 
francia könyvei közül kiindulva, az értekezés szerzője oly tájékokra vezet, 
melyek már közelről érdeklik a XVIII. századvégi magyar műveltség tör-
ténetét. A könyvtár mintegy 5000 kötetre rugó francia könyvei túlnyomó-
lag a XVIII. századi francia irodalmat képviselik, és pedig oly teljesség-
gel, a mi párját ritkítja a hazai francia könyvtárak között. Képviselve van 
itt a XVIII. századi francia irodalom minden ága : görög-latin fordítások, 
az anglománia termékei, vers, színműirodalom, filozófia, történet, útleírás, 
de legszokatlanabb teljességgel a regény- ós mese-irodalom. A könyvtár 
Atzól Péter tulajdonából került mai helyére. De mi volt azelőtti törté-
nete ? — ennek kiderítése már a szerző érdeme. Csak röviden közöljük 
eredményeit. A könyvtár egyszerű vétel útján jutott az Atzél-család bir-
tokába 1807, vagy 1808-ban, s ott mintegy holt tőke lett, melyet alig is gyara-
pitottak. A könyvtár igazi eleven élete azelőtt folyt le. Gróf Csáky István, 
ki fiatal korában a bécsi Theresianumban tanult, s franciás műveltséget 
szívott magába, Homonnára hazatérvén, gróf Erdődy Juliánnál., a zólyomi 
főispán (János) teljesen elnémetesedett leányát vette feleségül 1764-ben. 
E nő az, aki a mai aradi könyvtár legnagyobb részét gyűjtötte, s olvasta. 
A francia felvilágosodottak módjára a vallással szemben kritikus volt ; 
homonnai Szalonjában gúnyt űzött a dogmákból, s talán tőle származ-
nak némely könyvben a papokra vonatkozó csípős megjegyzések aláhúzá-
sai. Bizalmas házi barátja volt gr. Sztáray Mihály, kinek ebbeli szerepéről 
Kazinczy levelezésében is olvashatni egyetmást. Ez a Sztáray írta le 
gr. Csáky illyésfalvai kéjlakát ós angol parkját, ezt a magyar Sans-soucit. 
Ezt még az Ausztriában látott angol parkok hatása alatt építette Csáky 
(1773 — 1775), s I I . Frigyes ismert kastélyáról nevezte így el. Sztáray francia 
nyelvű leírása ma már nincs meg, de van egy magyar (1776), egy latin 
(1776) ós egy német fordítása (1777). Erről a Sans-souciról, mely a kor 
irodalmi, filozófiai divatját akarja megvalósítani s a mindennapi élet 
részóvó tenni, tervrajzot s részletező leírást is kapunk a kis füzetben, az 
említett Sztáray-féle munka nyomán. A könyvtár azonban nem itt, hanem 
minden valószínűség szerint Homonnán volt, s a család anyagi zavarai 
folytán került eladásra. A könyvek kötéséről is, mely egykorú lőcsoi 
könyvkötő cég műve, nem egy értékes adatot közöl az értekezés. Bár 
tiszta filológus munka, s adathalmazzal dolgozik, mégis bizonyos eleven 
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életet éreztet. Kétségtelen, hogy ez a Sans-souci csak egy szigete a XTOI . 
századvégi hazai franciás műveltségnek, mely általános nem is volt, s iro-
dalmunkban is kisebb jelentőségű a német hatásnál ; viszont nem lehet 
tudni, vajon hasonló elmélyedő és buzgó utánajárás nem szaporítaná-e 
meg észrevehetően az ily szigetek számát. FH. 

Székely István : Szent János Apokalypsisa és a világtörténet. B u d a p e s t , 
1917. 36 1. Kiadja a Szent István Akadémia. Stephaneum-nyomda. 

A Szent István Akadémia Értesítőjén, ezen az előkelő tartalmú és 
tetszetős nyomású folyóiraton kívül a fenti füzettel megkezdődött a Szent 
István Akadémia Felolvasásainak kiadása is. Mind a négy osztály külön-
külön évfolyamokban és füzetekben bocsátja közre az egyes ülésekben 
bemutatott órtekezósoket. A hittudomány-bölcseleti osztály felolvasásainak 
1. száma Székely István osztályelnök munkája. 

Rapaics Raymund : Borbás Vince emlékezete. K ü l ö n n y o m a t a M a g y a r 
Botanikai Lapok 1916. óvf.-ból. Budapest, 1917. 38 1. Pallas-nyomda. 

Föltűnő, mennyire nem törődnek nálunk egyes tudományágak irodal-
mának történetével. Bitka eset, ha akad itt-ott némi részletmunka, egyéb-
iránt még az erre illetékes körökben is meglehetősen nagy a tájékozat-
lanság a régibb magyar tudománytörténeti kérdések fejlődését illetőleg. 
Összefoglaló és áttekintő munkákról meg épen nincs szó. Pedig kívánatos 
volna, hogy az ifjabb kutatók figyelme erre is kiterjedjen. Bizonyos, hogy 
az irodalomtörténetírók nem vége/hetik el helyettük ezt a munkát, amely-
hez elsősorban különleges szakképzettség, másodszor a külföldi tudomány-
történet pontos ismerete szükséges. 

Dicsérhetjük tehát a szerzőt, hogy magára vállalta a magyar növény-
tani irodalom történetének egyik szakaszát s Borbás Vince működésével 
kapcsolatban bepillantást enged az 1870-es évek magyar botanikai mozgal-
maiba. Állításainak igazságát a szakemberek vannak hivatva eldönteni, 
mi csak annyit mondhatunk, hogy füzetéből tanulhat a nem-szakember is 
Mégis, úgy tetszik, mintha Borbás Vince alakját kissé túlságosan magasra 
helyezné. 

Megbecsüljük a szerző munkáját s épen azért fogadja tőlünk szívesen a 
következő tanácsot. Ne törekedjék piperésen írni. Igen rossz hatást kelt, mikor 
komoly tudományos munkákban, ahol egyszerű mondatokat és rendkívül vilá-
gos tanítást várunk, áradozó kifejezéseket, cifrázott henye mondásokat, föl-
lengző fejtegetéseket kell olvasnunk azon ürügy alatt, hogy az illető szerző a 
müveit nagy közönséget is tekintetbe akarja venni és költői hatások eléré-
sére törekszik. Minek a virágos beszéd, mire valók a frázisok ? A magyar-
országi botanika történetéről például azt írja a szerző : «Az ötvenes évek-
ben ennek is teljesen elapad az ere. Az az irány, amelynek a kezdetét két 
olyan máig is erős lánggal világító név, mint a gigászi Kitaibel Pál és a 
bájos Diószegi Sámuel jelenti, teljesen lehanyatlik és összeomlik. 

P I N T É R J E N Ő . 
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Révai Mór : A magyarság ügye a külföldön. B u d a p e s t , 1917. 224 1. B é v a i -
kiadás. 

A világháború eddigi tapasztalatait javunkra kell fordítanunk, a jelen 
tanulságai okulásul szolgálhatnak a jövőre. Elismerést érdemel a szerző, 
hogy a politikai berkekben annyira szokásos frázisok helyett tényeket 
nyújt és olyan jelenségekre hívja föl a figyelmet, amelyeket tanácsos lesz 
a legnagyobb mértékben figyelembe venni. 

A szerző heves angolgyülölő : mind az, amit ír, elfogulatlan gondol-
kodóra vall. Mi itt, ezen a helyen, csak a nemzeti kulturára és iroda-
lomra nézve tanulságos részleteiből idézünk néhány pontot. 

Hogy politikusaink mennyire nem gondoskodtak a magyarság kül-
földi megismerésének ügyéről, csak inest látjuk egész világosságában és 
vpszedelmességében. A politikai küzdelmek mellett elhanyagolták azt a 
nagy segítséget, melyet az irodalom és tudomány nyújthatott volna a 
magyar törekvések európai megbecsülésének. így történt, hogy keveset 
tudnak rólunk még a szövetséges németek is, kikkel közösen ontot-
tuk vérünket. Sőt egyenesen megdöbbentő, hegyan szítják egyes német-
országi írók és politikusok — nagynémet izgalmukban — a magyarellenes 
hangulatot. A háború kellő közepén terjedelmes magyarbecsmérlő irodalom 
keletkezett Németországban s szinte hihetetlen, hogy ezt nálunk senki 
sem akarta észrevenni. 

Nemcsak bekebelező célzatú politikai röpiratokról van szó, hanem 
tudományos folyóiratok komoly cikkeiről is. Az egyik folyóiratnak a 
magyar kérdést tárgyaló füzete olyan hangon ír a magyarokról, hogy ha 
nálunk valaki hasonló módon merne nyilatkozni az alldeutschokról, ki volna 
téve a legszigorúbb hatósági zaklatásnak, Beszél az egyik cikkíró a magyar 
országi uralkodó néptörzs őrült magyarosító politikájáról s arról, hogy a 
magyaroknak kötelessége a német kultúra fenntartása és terjesztése, hiszen 
a háborúban a magyarságnak a hatalmas német néptől való függőse 
nyilvánvaló lett. A másik fölhívja a németség erejének latbavetósót a 
magyar föld germanizálására : 

• Azt valljuk, hogy egész rendszeresen kell szervezni a német kiván-
dorlást Ausztria-Magyarország országaiba, amelyeknek germanizálása meg-
állott vagy aláhanyatlott és meg vagyunk győződve, hogy e gyarmatosító 
munka révén nyilvánvalóvá lesznek a német jellem legjobb sajátságai és 
javára fognak válni a nagy Germániának, amely az Ems torkolatától a 
Vöröstoronyi-szorosig ér. 

Ez a gcrmanizálás most nehezebb ; főképpen nehezebb, mint addig 
volt, amig a porosz politika föl nem fedezte a magyarságot, ezt a seprőt, 
amelytől, mint az egyszeri boszorkánymester inasa a magáétól, szeretne 
most már szabadulni. De még mindig lehetséges : lehetségesnek kell len-
nie, ha azt akarjuk, hogy a Németbirodalom lehetséges maradjon.» 

A Meyer-féle nagy Lexikonnak a háború harmadik esztendejében, 
1917. tavaszán, jelent meg az a pótlék-kötete, mely a világháború esemé-
nyeit tárgyalja ós a háború idején beállott új viszonyokról óhajtja tájé-
koztatni a nagy közönséget. Ebben olvassuk, hogy a magyarországi német-
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sóg helyzetét nem lehet kedvezőnek mondani, mert a magyarság lépten-
nyomon gátolja a német szellemi élet kifejtését, holott a németség kultu-
rális szempontból az ország legértékesebb eleme. «A külfölddel, kiváltké-
pen pedig a birodalmi németekkel a magyar megdöbbentő arcátlansággal 
el tudja hitetni, hogy minden a legszebb rendben van és senkin sem esik 
igazságtalanság.» 

Jöjjön ide az a német és járjavégig például a budapesti belvárosi 
könyvkereskedők kirakatait. Német könyv német könyv mellett, a ma-
gyar a sutba dobva. Gratuláljon a magyar könyvkereskedőknek a német 
szellemi élet fejlesztésében kifejtett buzgalmukért s azután forduljon egyet 
és látogasson el a budapesti németbirodalmi iskolába, hogy meggyőződóst 
szerezzen, hogyan gondoskodnak a magyarok nyelvük tanításáról az ország 
fővárosában. És szerezzen ehhez hasonló tapasztalatokat garmadával. Ez 
a mi «megdöbbentő arcátlanságuk.» 

«Hogy az alldeutsch agitációnak mily egyetemes hatása van, mutatja 
az a körülmény, hogy a német irodalomnak és tudománynak az a kor-
szakos nagy munkája, amely leginkább van elterjedve «so weit die deut-
sche Zunge klingt,» az a mű, amelyről kiadója büszkén állítja, hogy mint 
a «német szorgalomnak elévülhetetlen monumentuma» egyetlen egy német 
házból sem hiányzik, hogy ez a mű, a Meyer-féle nagy Konverzations-
lexikon is akként tárgyalja a magyar dolgokat, mintha az Alldeutscher 
Verbandnak egy expoziturája volna, mintha a magyarok a németeknek 
született ellenségei lennének, mintha nem kellene tekintettel lennie arra 
a nagy kölcsönhatásra, amelyet éppen a német kultúra Magyarországra 
gyakorol, ós mintha teljesen figyelmen kívül lehetne hagyni azt is, hogy 
maga ez a mű Magyarországon is igen nagy elterjedtségnek és igen nagy 
megbecsülésnek örvend. 

Hiszen lexikont kellene csinálni a lexikonból, ha fel akarnók sorolni 
mindazokat a címeket, amelyekben történelmi, nyelvi és mindennemű kul-
turális vonatkozásban eltüntetni és elhomályosítani törekszik jóformán 
mindent, ami magyar. Hiszen nomenklatúráját kellene adni jóformán az 
ebben a lexikonban felvett összes magyaroknak, hogy kimutassuk, meny-
nyire törekszik minden egyes névnél annak a megállapítására, hogy az 
illető jeles férfiú, akit ebből a lexikonból kihagyni mégsem lehetett -
német eredetű, vagy mennyire állott német behatás alatt, vagy hogy neve 
horribile dictu meg van magyarosítva. Talán elég lesz, ha ezt a néhány 
sort közöljük a magyar irodalomról szóló cikkéből, hogy az egész mű fel-
fogását visszatükröztessük : 

«Csak a 18. század utolsó harmadában keletkezik voltaképpen magyar 
nyelvű irodalom, amelyet jogosan a magyarországi irodalom elnevezés illet 
meg, mert Magyarország minden nemzete kiválóan közreműködik benne 
ós legkiválóbban talán a nem-magyarok ; így mindenek fölött a szlávok, 
akik legelőször alakították irodalmi nyelvvé a magyar nyelvet és Zrínyi 
(Zrinski) Miklós, Petőfi (Petrovics) és számos más író személyében legjele-
sebb művelőivel ajándékozták meg ; melletük pedig a németek és legújab-
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ban a zsidók. Ellenben a népdal lényegében magyar eredetű, noha a dal-
lamok német, szláv és cigány eredetűek.» 

Minapában jelent meg Németországban az a nagyszabású díszmü, 
mely hatezer illusztráció kíséretében, ragyogó kiállítással és kitűnő nevű 
német írók közreműködésével ismerteti Ausztriát és Magyarországot. Ebbe 
az előkelő vállalatba az egyik történet-tanulmány szerzője «Deutsche 
Staatsgründungen in Ungarn» címmel adta közre germanizáló fejtegeté-
seit, melyeknek tanulsága, a németek számára, a következő : 

«На Magyarországon a németek — a magyarságnak a hegomoniáru 
való törekvése ellenében — egyszer csak egyhangúlag odakiáltanák a meg-
állj-t, ez (tekintve a német erőt) teljesen elegendő volna arra, hogy a meg-
állás csakugyan be is következzék . . . Amit a németek alapítottak (értsd : 
a magyar államot és kultúrát), azt újra át is alakíthatják. Ez a németek 
feladata a jövőben.» 

Könyve második részét a mi védekezésünk ós jövő teendőink megvita-
tásái-a fordítja a szerző. Javaslatai nagy tapasztalatok ós érett megfonto-
lás eredményei. Hisszük, hogy akad magyar államférfiú, aki ezeket a taná-
osokat, rövid úton megvalósítja és tűzzel-vassal keresztülhajtja. 

P I N T É R J E N Ő . 

Petőfi Sándor összes költeményei. Új népies és ifjúsági teljes kiadás, 
egy kötetben. A szöveget ellenőrizte ós bevezetéssel ellátta Kardon Albert 
A költő aroképével. Második kiadás. Debrecen. 1916. XXVII., 786. 1. He-
gedűs és Sándor kiadása. Ara kötve 5 korona. 

Kétségtelenül örvendetes jelenség, hogy végre-valahára vidéki ki-
adóink is rászánták magukat klasszikusaink népszerűsítésére. Hama-
rosan rá fognak jönni, hogy ez üzleti szempontból se épen haszontalan 
kísérlet. Bizonysága ennek különben a jelen>kötet is, mely a legnagyobb 
magyar lírikus összes költeményeit épen a világháború folyamán nyújtja 
második kiadásban. Ami berendezését illeti, ez a szokásos beosztást követi. 
Elől vannak az elbeszélő költemények, utánuk következnek időrendben 
csoportosítva «Kisebb költemények» fölirással Petőfi többi versei. A füg-
gelék ugyanilyen egymásutánban a «Zsengék»-et, — a költő által gyűjte-
ményeiből kihagyott ós a nem hiteles szövegű darabokat, végül a töredé-
keket közli. A kötet végén a költemények címe és kezdő sora szerint 
készült betűrendes tartalom-mutató segíti elő a tájékozódást. A kiadás — 
a verses darabokat tekintve — teljesebb, mint a Havas-féle, mert sajtó 
alá rendezője, nagyon helyesen a legújabban felfedezett költeményeket is 
fölvette s így az előszó joggal hirdeti, hogy «ennél több egyetlen gyűjte-
ményben sem található.» A kötet elején Petőfi élete ós költészete címen 
Kardos Albert világos ós megbízható fejtegetése foglalja össze a nagy költő 
pályájára ós jelentőségére vonatkozó legszükségesebb tudnivalókat. 

V. M. 

Berzeviczy István: Tanulmányok és karcolatok. Sajtó alá rendezték 
lteák Gyula és Fülöp Árpád a Gyöngyösi Irodalmi Társaság tagjai, üng-

Irodalomtürténet, 7 
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vár. 1916. 160 1. Székely és Illés kiadása. (Megszerezhető Ungvárt Balázs 
Soma könyvkereskedésében.) Ara 3 kor. 

E könyv szerzője valahogy középállást foglal el a hivatásos írók ós 
a művelt olvasók között. Utóbbiadtól főkép abban különbözik, hogy nem 
elégszik meg a jelenségek egyszerű megfigyelésével, hanem a művelődés 
ügye iránti nemes lelkesedésbői hangot próbál adni a reá tett hatásnak. 
Kísérleteiben — dicséretére legyen mondva — bizonyos önkritikával jár 
el s így többnyire ment marad azoktól a hibáktól, melyektől a műkedvelő 
tollforgatók oly nehezen tudnak szabadulni. Munkája — melyhez Bérezik 
Árpád írt előszót — tartalmát tekintve, három részre oszlik. Az első : 
az irodalom és művészet körébe tartozó alkalmi felolvasások gyűjteménye ; 
a második Nehéz problémák és Faji szempontok a nevelésben címon tár-
sadalmi kérdések fejtegetését nyújtja ; míg a harmadik részben Igaz tör-
ténetek a vármegye múltjából felírással adomaszerű visszaemlékezéseket 
és tárcaszerű olmefuttatásokat kapunk. E nem nagyigényű cikkek közül 
olvasóinkat különösebben az első csoportbeliek érdekelhetik, melyekben 
Bérezik Árpádról, Bárd Miklósról, Fülöp Áron Csaba c. elbeszélő költe-
ményéről, Erdélyi Jánosról, Fülöp Árpádnak A magyar c. eposzrószletéről 
ós egyéb kisebb-nagyobb jelentőségű irodalmi ós művészeti mozzanatról 
mond el egyet-mást egyszerű, keresetlen formában a szerző. Az emberi 
lélekre hatás eszközei és a Még egyszer a modernekről című dolgozatok 
eredetileg Irodalmi tanulmány címen egy egészet alkotva jelentek meg a 
Gyöngyösi Irodalmi Társaság 1909—1912. (II.) Évkönyvében, míg a Nem-
zeti egyéniség az irodalomban c. fejtegetés előbb a jelzett Társaság 1912— 
1915. évi működéséről szóló Évkönyvek harmadik kötetében jelent meg s 
annak idején röviden ismertettük is. (L. folyóiratunk: 1910. évf. 3S5. 1.) 
Az Arauy János nagykőrösi szobrának leleplezése alkalmából írt kis cikk 
szerint a nevezett szép emléket Bárd Miklósné buzgólkodására állították 
a uagy költő tisztelői. 

B. GY. 

Balogh Ferenc : A debreczeni református kollégium története. Adattári 
rendszerben. Azaz a kollégium adattára a református konvent és egye-
temes tanügyi bizottság által előírt pontozatok keretében. Debrcczen, 1У15. 
(A címlap szerint: 1904.) 782 1. Hofi'mann és Kronovitz könyvnyomdája. 

Debrecen városa az utóbbi évtizedben határozott kulturális föllendü-
lést mutat. Iskolaügyének fejlődése, a Csokonai-kör élénk működése, az 
egyre-másra megjelenő figyelemre érdemes kiadványok kétségtelen jelei 
ennek. Itt jelent meg — hogy csak egy pár könyvcímet említsünk — 
1909-ben Kardos Albert bevezetésével Petőfi összes költeményeinek első 
teljes vidéki kiadása (azóta másodszor is 1916-ban) ; e város bőkezűségéből 
látott napvilágot 1912-ben Csűrös Ferenc derék munkája, a legrégibb ma-
gyar nyomda múltjáról. (A debreczeni városi nyomda története. 1561—1911. 
Debreczen, 504 1. Ismertetését 1. folyóiratunk : 1912. óvf. 74. 1.) ; itt adta 
ki 1913-ban Kardos Albert a tőle szerkesztett «Magyar irodalomtörténeti 
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életrajzok»-at két kötetben, elsősorban az ifjúságnak szánva, de egyben 
tudományszakunk népszerűsítésének gondolatától is vezettetve. 

Egyebekről nem szólva, a címben írt mű is a művelődésünk ügye 
iránti meleg érdeklődés gyümölcse. A magyarországi ref. egyház egyete-
mes tanügyi bizottságának kezdeményezésére s a tiszántúli ref. egyház-
kerület határozatából készült ugyan, de hogy az óriási adathalmaz a 
nagymultú főiskola értékes történetévé kerekedett, az már az elhúnyt 
kiváló szerzőnek és munkája tudós folytatójának, S. Szabó Józsefnek érdeme. 
A csupán kétszáz példányban megjelent kötet elsősorban adattári jellegű, 
de az anyag csoportosítása ós feldolgozása oly módszerrel történt, hogy 
belőle nem csupán az intézet külső történetéről, hanem közművelődésünk-
kel kapcsolatos számtalan vonatkozásáról is bő és alapos tájékozást nyújt, 
így a jelesebb tanárok életéről, meg munkásságáról adott részletes biográ-
fiái és könyvészeti egybeállítás például még irodalomtörténeti okulással 
is jár. A könyv használhatóságát a tartalomjegyzéken kívül betűrendes 
név- ós tárgymutató segíti elő. Akik tudják, hogy a debreceni kollégiumot 
mennyi szál fűzi szellemi életünk múltjához, bizonyára nem tagadják meg 
az elismerést az illetekes ref. egyházkerülettől azért az áldozatkészségért, 
mellyel e munka megjelenését lehetővé tette. 

B A B O S G Y U L Í . 

Schwarcz Hajnalka : Abonyi Lajos. (1833—1898.) Élete és irodalmi mun-
kássága. Budapest, 1917. May J., 83 1. Bölcsészetdoktori értekezés. 

Nagy örömmel látjuk, hogy a tudományos vizsgálat hovatovább több 
gondot fordít a XIX. század második felének irodalmára. Valóban, ezen 
a téren sok a tennivalónk. Míg a részletkutatásokat el nem végezzük, 
hűséges és megnyugtató összefoglaló műre való vágyódásunk haszontalan 
sopánkodássá hitványodik. 

Schwarcz H. Abonyi Lajosa buzgó tanulmányon alapuló értekezés. 
Győré János dolgozatának hiányait mélyebben látjuk, mintsem ne tarta-
nok megokoltnak Schwarcz H. vállalkozását. Gondos figyelemmel rajzolja 
Abonyi életét. Ifjúkoráról, irodalmi összeköttetéseiről, házasságáról, ter-
veiről, elhunytáról lelkiismeretes képet rajzol. Felhasználja az összes forrá-
sokat, még a rejtettebbeket is, hogy hű életrajzot nyújtson. 

Tanulságosan fejtegeti, hogy Abonyi boldog enyhülést talált a termé-
szetben ; lelke naivságát egész életén át megőrizte ; szívjóságának regényei 
s novellái is hűséges tükrei ; állatszeretete magyarázza kitűnő állatmeg-
figyeléseit ; különben egyik legjelesebb írói tulajdonsága a szemléletesség; 
megkapó még falu- és népszeretete is. 

Beható fejezetet szentel a regényeknek. Kiélezi, hogy Abonyiban hi-
ányzott az érzék a helyes kompozició iránt. Találó az a megállapítása, 
hogy Abonyi regényeinek egyes részei önálló elbeszélésekül is megállhat-
nának, így az «Észak csillagá»-ban is. Észreveszi, hogy «Az utolsó kuruc-
világ»-ban a hiszékeny magyarság tragikumát festi. Bámutat szerkezeti 
fogyatékosságára s mint «Észak csillagá»-ban, itt is élesen megfigyeli a 
Jókai-hatást. A kor művészi ecseteiésót, «Észak csillagá»-nak krónikás 
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modorával szemben, kifogástalannak mondja. Nagy haladást lát a jellem-
rajzban is : méltatja a regény erősen egyénített alakjait. «A mi nótáink»-
ról úgy ítél, hogy nem annyira regény, mint a magyar élet eleven, gazdag 
rajza. A «Kenyér és becsület»-ben a mű egysége szempontjából, az epizó-
dok mérsékelt és óvatos alkalmazásában haladást tapasztal. «Magduska 
örökségé »-ben főmozzanatul a magyar paraszt tántoríthatatlan becsületes-
ségének rajzát jelöli meg. Tévesnek bélyegzi azt a felfogást, hogy «A pén-
zes molnár románcá»-t népballada nyomán irta, «sőt bizonyos, hogy 
Tompától vette.» Ügyesen elemzi Abonyi regényeinek romantikus saját-
ságait is. 

Elevenen utal arra, hogy Abonyi az idegen, csapongó, iszamós talajú 
elbeszélések után a népélet éles megfigyelésére valló elbeszéléseket írt. 
A legművészibbeket «A fonó krónikájá»-ban találja. Kivált «A sári bíró 
leányá»-nak s «A paraszt-drámá»-nak jeles taglalását emelem ki. Meggyő-
zően fejtegeti, hogy Abonyi elbeszéléseiben a népélet egyes mozzanatainak 
ethnografiai forrás-értékű, kitűnő feldolgozásaira találunk. Megfigyeli, hogy 
novelláiban a népet Abonyi nem robotos vesződségeiben rajzolja, hanem 
derűs, lakodalmas vígságában. 

Sch. H. értekezésének legszembeötlőbb sajátsága a finom ízlésre valló 
s biztos itélőerőről tanúskodó értékelő tehetség. Szilárdveretű vonásokban 
tudja meghatározni Abonyi írói sajátságait. Az olyan megfigyelések, hogy 
Abonyi akkor tud jól jellemezni, ha valóban élő alak után indul vagy 
annak fürkészése, hogyan jutott el «Észak csillaga» tárgyához, arra való 
értékes utalása, hogy novelláiban Abonyi szereti a megtérő bűnöst, igaz 
s mély fejtegetések. Jól kinyomozza az irodalmi kapcsolatokat is, így 
«A mi nótáink», s Vörösmarty «Kincskeresők» c. drámája, «A sári bíró 
leánya» meg egy népballadánk, «A pénzes molnár románca» és Tompa 
egyik költeménye között. Stílusa nemcsak könnyed, hanem vonzó, meleg, 
nem egyszer lendületes. A dolgozatnak csupán egy-két fogyatkozása van. 

Nem öleli fel Abonyi egész munkásságát. Népszínműveiről [1. Elő-
ezavát 1] másik értekezésben akar majd beszámolni. Ha bízunk is a szép 
szdban, mégis úgy érezzük, hogy e mellőzés miatt a dolgozat más alak-
jában Abonyi irodalmi pályájának egységes képe csorbát szenved. Sajná-
latos az is, hogy míg egyes műveket bőségesen tárgyal, mások («Az egye-
tem pallosa», «Magduska öröksége», «Az özvegy tehénkéje») méltatását 
nagyon rövidre fogja. Behatóbb fejtegetést érdemelt volna Abonyi stílusa 
is. A dolgozat megépítése elég szilárd, de az utolsó oldalakon a szerke-
zeti biztosság meglazul, az egyee részeket ehelyütt már kissé szakadé-
kony szálak fűzik össze. A dologozat e néhány kifogás ellenére sikerültnek 
mondható. 

E L E K OSZKÁR. 

Új füzetek és könyvek. Vér Mátyás : Árnyék. Regény. Budapest. 1917. 
270 1. Diek-kiadás. Ara 3 kor. 

Krúdy Gyula: Pest, i9iti. Békéscsaba. 1917, 181 1. Tevan-kiadás. 
Ara 3 kor. 
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Emôd Tamás : Ferenc Jóska ládájából. Kis darabok, jelenetek, katona-
dolgok, dalok. Budapest. 1917. 159 1. Dick-kiadás. Ára 3 kor. 60 f. 

Twain Mark: Humoreszkek. Ford. Nemes Jenő. Budapest. 1917. 79 1. 
Galántai-bizomány. Ára 2 kor. 

Kabos Ede: .4 királyné. Budapest. 1917. 168 1. Légrády-kiadás. Ára 
4 korona. 

Zsoldos László : A kacsao rrú leány. Budapest. 1917. 208 1. Légrády-
kiadás. Ára 3 kor. 

Dézsi Lajos : A lipcsei-kódex és kiadatlan versei. Budapest. 1917. 
39 1. Báth-bizomány. Ára 1 kor. 

Dumas Sándor : A fekete tulipán. Fold. Hevesi Sándor. Budapest. 
1917. 383 1. Athenaeuin-kiadás. Ára 3 kor. 

Szoinory Emil : Egy 13-as jászkun huszár ós egyéb háborús regények. 
Budapest. 1917. 141 1. Athenaeum-kiadás. Ára 3 kor. 

Kaczér Illés: A király aludni akar. Budapest. 1917. 162 1. Népszava-
bizomány. Ára 4 kor. 

Góth Sándor és Pásztói• Árpád : Vengerkák. Színmű 3 képben. A Ven-
gerkák című regényből. Budapest. 1917. 147 1. Diok-kiadás. Ára 3 kor. 

Brázay Emil: A fenomén. Játék 3 felv. Budapest. 1917. 67 1. Rényi-
bizomány. Ára 2 kor. 

Hungaricus : A szenvedő ember. 2. kiad. Budapest. 1916. Rónyi-bizo-
mány. Ára 3 kor. 

Ágoston Péter: A zsidók útjai. Nagyvárad. 1917. 323 1. A nagyváradi 
társadalomtud. társ. kiadása. Ára 5 kor. 

Kant-breviárium. Kant világnézete és életfelfogása. A müveit ember 
számára Kant irataiból összeállította Gross Felix. Ford. Polgár Gyula. 
2. kiad. Budapest. 1917. 168 1. Franklin-kiadás. Ára 2 kor. 40 f. 

Hal ide Edib Hanum : Az új Túrán. Egy török nő végzete. Ford. 
Silberfeld Jakab. Budapest. 1917. 106 1. Franklin-kiadás. Ara 90 f. (Olcsó 
Könyvtár 1848—50. sz.) 

Takács Edith költeményei. Haranghy Jenő rajzaival. Debrecen. 1916 
163 1. Csáthy-kiadás. Ára 6 kor. 

Fehér Krisztin: Akik megtalálták egymást. Regény. Budapest. 1917. 
162 1. Légrády-kiadás. Ára 1 kor. 60 f. 

Móricz Zsigmond : Karait szultán. (A címlap Haranghy Jenő rajza.) 
Budapest. 1917. 83 1. Nyugat-kiadás. Ára 1 kor. 80 f. 

Tóth Árpád : Lomha gályán. Versek, Budapest. 1917. 96 1. Nyugat-
kiadás. Ára 3 kor. 

Árki József : A rajongó. Regény. Budapest. 1917. 312 1. Rényi-bizo-
mány. Ára 6 kor. 

Biró Lajos: Lilla. A borítékot Pogány Móric rajzolta. Budapest. 1917. 
174 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 4 kor. 

Surányi Miklós: A trianoni páva. A borítékot Haranghy Jenő raj-
zolta. Budapest. 1917. 174 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 4 kor. 

Szederkényi Anna : Lángok-tüzek. Regény. Budapest. 1917. 208 1. 
Singer és Wolfner-kiadás. Ára 4 kor. 50 f. 
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Antal Sindor : A magyar zsidómig jövendője. Felelet Ágoston Péter-
nek. Nagyvárad. 1917. 48 1. A szerző kiadása. Ára 2 kor. 

Huzella Ödön: A csend. Versek a nagy esztendőből. Nagyvárad. 1917. 
100 1. (Sonnenfold-nyomda. A szerző kiadása. 

Szép Ernő: A jázminok illata. Békéscsaba. 1917. 206 1. Tevan-kiadás. 
Ára 5 kor. 

Karinthy Frigyes : így láttátok ti ! A háborús irodalom karrikaturája. 
Budapest. 1917. 212 1. Dick-kiadás. Ára 3 kor. 

Kadosa József: Gyönyör. Gut szerelme. Színjáték. Budapest. 1917. 
74 1. Galántai-kiadás. Ára 1 kor. 60 f. 

Voith György: Don Juan. Regény. Debrecen. 1917. 109 1. Hegedűs és 
Sándor-kiadása. Ara 3 kor. 

Sebestyén Jenő : Nietzsche és a háború. Etikai tanulmány. Budapest. 
1917. I l l 1. Kókai-bizomány. Ára 3 kor. 

Káinoki Izidor : Az áldottlelkű Márta asszony. Regény. Budapest. 
1917. 215 I. Légrády-kiadás. Ára 4 kor. 

Dutka Ákos: Ismerlek Caesar. (Versek.) Nagyvárad. 1917. 64 I. (Buda 
pest. Singer és Wolfncr-bizomány.) Ára 3 kor. 

Crokcr B. M.: A falu szépe. Ford. Kéméndyné Novelly Róza. .1—3 k. 
Budapest. 1917. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 4 kor. 

Szemere György: Két világ. Regény. Budapest. 1917. 374 1. Athe-
neenm-Konyvtár. Ara 3 kor. 

Ammianus Marcellinus reánk maradt történeti könyvei. Ford. Pir-
chala Imre. I k. Budapest. 1917. XL. VIII., 456 1. Akadémiai kiadás. Ára 
10 kor. 

Lakatos László: Két regény. Budapest. 1917. 248 1. Franklin-kiadás. 
Ára 5 kor. 

Váradi Antal : Elmúlt időkből. Cikkek és rajzok. Budapest. 1917. 
291 1. Franklin-kiadás. (Olcsó Könyvtár 1856—63. sz.) Ára 2 kor. 40 f. 

Balázs Béla : Játékok. Gróf Bánffy Miklós és Berény Róbert rajzaival. 
Gyoma. 1907. 59 1. Kner-kiadás. Ára 4 kor. 

Petőfi Sándor összes költeményei. Új népies és ifjúsági teljes kiadás 
egy kötetben. A szöveget ellenőrizte és bev. ell. Kardos Albert. A költő 
arcképével. 2 kiad. Debrecen. 1917. XXVII. 786 1. Hegedűs és Sándor-
kiadása. Ára kötve 5 kor. 

Pruzsinszky Pál: Farkas József emlékezete. Budapest. 1917. 111 1. 
Iiókai L. bizománya. Ara 4 kor. 

Szász Zoltán: Kedves mester! Színmű 3 felv. Budapest. 1917. 122 1. 
Légrády-kiadás. Ára 3 kor. 

Kaffka Margit: Hangyaboly. Regény. Budapest. Г917. 130 1. Nyugat-
kiadás. Ára 2 kor. 50 f. 

Schöpflin Aladár : Magyar írók. Irodalmi arcképek és tollrajzok. Buda-
pest. 1917. 256 1. Nyugat-kiadás. Ára 4 kor. 

Andor József : A tanítónő. Budapest. 1917. 333 1. Élet-kiadás. Ára 
5 kor. 
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Mikszáth Kálmán: Anekdoták. 1—2 k. Budapest, 1917. 232, 192 1. 
Bévai-kiadás. Ara (i kor. 

Tömörkény István: Egyszerű emberek. Budapest. 1917. 297 1. Élet-
kiadás. Ára 5 kor. 

Szilt : Pesti szerelem. Begény. Zórád Géza rajzaival. Budapest. 1917. 
107 1. Schenk-kiadás. Ára 2 kor. 50 fill. 

Móricz Zsigmond : Vidéki hirek és más elbeszélések. Budapest. 1917. 
203 1. Táltos-kiadás. Ára 4 kor. 50 fill. 

Rodenbach George : Holt Brügge. Regény. Ford. Lakatos Lászlóné. 
Békéscsaba. 1917. 82 1. Tevan-kiadás. Ára 80 fill. 

Petőfi Sándor : A hóhér kötele. Regény. Békéscsaba. 1917. 124 1. 
Tevan-kiadás. Ára 1 kor. 

Hegedűs Sándor i f j . : Az aranynap hazája. Budapest. 1917. 143 1. 
Singer és Wolfner-kiadás. Ára 3 kor. 

Szigethy István : Ex libris. Bajzos könyv. Karinthy Frigyes előszavá-
val. Kolozsvár. A szerző kiadása. Ára 3 kor. 

Szilágyi Géza: Az ördög nyája. Elbeszélések. Budapest. 1917. 174 1. 
Athenaeum-kiadás. Ára 3 kor. 60 fill. 

Barta Lajos : Czinzeri és Czinzera. Budapest. 1917. 215 1. Lógrády-
kiadás. Ára 3 kor. 

Nagy Endre: Erdély fia. Budapest. 1917. 213. 1. Légrády-kiadás. Ára 
3 kor. 

Garda József : Valaki játszik velük. Dráma 3 felv. Budapest, 1917, 
92 1. A «Ma» kiadása. Ara 2 kor. 

Antal Sándor : A csudálatos szemű katona. A könyvdisz Mikes Ödön-
től való. Nagyvárad. 1917. 246 1. (Budapest Politzer-bizomány) Ára 4 kor. 

Balla Ignác: Az ö keze. Begény. Budapest. 1917. 175 1. Singer és 
Wolfner-kiadás. Ára 4 kor. 

Gere Zsigmond : A 16-os baka meg a nagy háborít. Budapest. 1917. 
128 1. Singer ós Wolfner-bizomány. Ara 3 kor. 

Faludi Antal : Szatirikus önéletrajz. Budapest. 1917. 26 1. A szerző 
kiadása. Ára 50 fill. 

Mariay Ödön : Aranyszájú Zongh. Novellák. Budapest. 1917. 188 1. 
Táltos-kiadás. Ára 4 kor. 50 f. 

For berger Béla: 500 napiga svarmléniában. Igló. 1917. 170 1. A Sze-
pesi Lapok nyomdája. Ára 4 kor. 

Návay Aladár: Magyarország a jövőben. Budapest. 1917. 183 1. 
Várnay-kiadás Ara 4 kor. 

Tolnai Vilmos Szómutató Lehr Albert Arany-magyarázataihoz. Bu-
dapest. 1917. 57 1. Franklin-kiadás. Ára 2 kor. 

Vándor Iván : Balassa Bálint szerelmei. A címlapot Bálint János, a 
könyvdíszeket Kónya Sándor rajzolta. Budapest. 1917. 134 1. Athenaeum-
kiadás. Ara 3 kor. 

Arany Dénes: Parókiáról a lövészárokba. Eszék. 1917. 144 1. (Hegedűs 
ós Sándor bizománya. Debrecen.) Ára 3 kor. 
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Teleki Pál gróf : A földrajzi gondolat fejlődése. Essay. Budapest. 1917. 
231 1. Kilián F. bizománya. Ara 5 kor. 

Zemplén Tivadar : .4 sphinx jelentése és szerepe a görög művészetben. 
Pápa. 1917. 44 1. Kis T. bizománya. Ara 2 kor. 

Szeremley Barna : Drummond és и drummondizmus. Tallózás a «ter-
mészet és a szellem» világhatárán ; úgyszintén az élő kereszténység körül. 
Kisújszállás. 1917. 54 1. (Budapest. Kókai L. bizománya.) 

tilyn Elinor: Evangeline vallomásai. Begény. Budapest. 1917. 207 1. 
Lógrády-kiadás. Ara 2 kor. 50 üli. 

Lázár Jstván: A fekete grófné. Regény. Budapest. 1917. 1H41. Lógrády-
kiadás. Ara 4 kor. 

Ilosvay Lajos : Lengyel Béla emlékezete. Arcképpel. Budapest. 1917. 
29 1. Akadémiai kiadás. Ara 1 kor. 

Cséry Lajos: Honalapítás. Budapest. 1917.811. Pfeifer F. bizománya. 
Ara 2 kor. 

Loósz István : Bartók Lajos. (Különlenyomat az Irodalomtörténet 
1917. évi 1—6. füzetéből.) Budapest. 1917. 52 1. Franklin-nyomda. (Kapható 
a szerzőnél Szabadkán). 

Benda Jenő : Circe. Begény. Második kiadás. 3—5 ezer. Budapest. 
1917. 190 1. Légrády-kiadás. Ára 4 kor. 

Zoltvány Irén: Arany János emlékezete : Budapest, 1917. 30 1. Stepha-
neum-nyomda. Különlenyomat. A Szent-Isván-Akadómia Értesítője 1917. évf. 
2. számából. Ismertetését 1. Irodalomtörténet 1917. évf. 513. 1. 

Császár Elemér: Arany János. Budapest. 1917, 15 1. (Franklin-nyomda.) 
Ünnepi előadás a M. Kir. Tanárképzőintézeti Gyakorló-Főgimnáziumban 
1917 márc. 4-én megtartott Arany-ünnepély alkalmából. [E tanulmány 
előzőleg a Magyar Figyelő 1917. évf. 5. sz.-ban jelent meg. Ismertetését 
1. folyóiratunk: 1917. évf. 443. 1.] 


