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T A N U L M Á N Y O K . 

Herczeg Ferenc. 
I r t a FUTÓ JENÖ. 

É l e t e . — Hcrczeg Ferenc 1863 szeptember 22-én született Versecen, 
ahol apja polgármester volt. Tanulmányait szülővárosának elemi iskolájában 
kezdte, a temesvári, szegedi és fehértemplomi gimnáziumban f o l y t a t t a s a 
budapesti egyetem jogi karán fejezte be. A jogi pályához nein volt kedve, 
szülei óhajának engedve let t jogász, ő maga a ka tonai pályára szeretet t volna 
lépni. Döntő hatással jövője kialakulására Fenn és lenn c. első regénye volt, 
amelyet egy halálos kimenetelű párbaja miatt szenvedett államfogsága idején 
í r t Vácon s amellyel az Egyetemes Regénytár 1000 frankos pályadíját nyerte 
el. Ekkor ta lá l ta meg életcélját, ettől kezdve csakis író akart lenni. Az első 
sikert több koronázta. 1894-ben a Petőfi Társaság választotta t ag j a i közé, 
ugyanezen évben a Budapesti Hírlap munkatársa le t t s ezután Rákosi Jenő 
oldala mellett gyorsan bontakozik ki tehetsége. Különös népszerűségre a Gyur-
kovics-család női és férfitagjairól í r t humoros müvei által t e t t szert. A Gyur-
kovics-csaldd c. műve eddig hu.-zonkétezer példányban jelent meg, neve ezáltal 
vált országosan ismertté, írói egyénisége kedveltté. Az 1893. év ú jabb dia-
dalt hoz számára: ekkor vá lasz to t ta a Kisfaludy-Társaság tagjai közé s most 
már korunk legkiválóbb íróival, költőivel ée esztétikus tudósaival kerül 
egy helyre. Ugyanezen évben A doloxai nábob leányának első előadása alkal-
mával a budapesti közönség „mint a magyar drámairodalom fényesen feltűnő 
ú j csillagát üdvözölte". 1894-ben indította meg az U j Idők-et s ezzel a magyar 
szépirodalmi élet egyik vezetője lett. Az 1896-i általános választások alkal-
mával a verseci kerület országgyűlési képviselőjévé választot ta meg, az 1901-i 
választások idején azonban ugyanot t megbukott s csak 1904-ben került be 
ismét a parlamentbe, mint a pécskai kerület képviselője, s egészen 1918-ig, a 
nagy összeomlásig, az országgyűlés legtekintélyesebb képviselői közé tarto-
zott . Rendíthetetlen híve volt Tisza Istvánnak, s vele együtt szívvel és lélek-
kel védelmezte a haza érdekeit. Különösen tanulságosak ebben a tekintetben 
a Magyar Figyelő hasábjain megjelent cikkei; ezt a politikai szemlét 1911-
ben Tisza Istvánnal együt indí to t ta meg. 1899-ben az Akadémia levelező tag-
jává választot ta , miután már előbb 1896-ban a Szabolcs házassága c. regé-
nyét a Péczely-díjjal koszorúzta. Neve ezután mind nagyobb súllyal esik a 
latba a legelsőrendűbb művészi és tudományos körökben. 1902-ben a Pogá-
nyok-kai nyert akadémiai ju ta lmat , 1903-ban a Petőfi Társaság Bar tók Lajos 
halála u tán másodelnökévé, majd 19,04-ben Jókai Mór halála u t án elnökévé 
választot ta . Ugyanezen években az Ocskay brigadéros-sal és a Bizánc-ca\ a 
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színpadon aratott nagy diadalt. Az Akadémia 1911-ben rendes tagjává, 1914-
ben pedig tiszteleti tagjává választotta. Az 1916-i királykoronázás alkalmá-
ból IV. Károly a Művészetért és Tudományért c. díszjelvényt adta neki, az 
Akadémia pedig 1919 ben három évre másodelnökévé választotta. Művei német, 
francia, olasz, holland, lengyel, cseh, dán, finn, spanyol, svéd és szerb-horvát 
nyelvre fordítva bejár ták az egész világot, drámái közül pedig különösen 
A kék róka hódította meg még Amerika és Ausztrália színpadjait is. Ennyi 
érdem ós siker után érte az a felette r i tka kitüntetés, hogy a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, fennállása óta először élve ajánlási jogával, 1925-ben Az 
élet kapuja c. műve alapján a Nobel irodalmi díjra terjesztette elő. 1926-ban 
pedig a legelőkelőbb irodalmi és tudományos körök a nemzet egyetemével kar-
öltve ünnepelték meg negyvenéves írói jubileumát. 

M u n k á i . — Fenn és lenn. Regény. 1890. Mutamur. Elbeszélések. 1892. 
A Gyurkovics-leányok. Regény. 1893. A dolovai nábob leánya. Színmű. Elő-
ször adták a Nemzeti Színházban 1893 márc. 10-én. Simon Zsuzsa. Regény. 
1894. Napnyugati mesék. Elbeszélések. 1894. Három testőr. Bohózat. Először 
adták a Nemzeti Színházban 1894 márc. 2-án. A Gyurkovics-fiúk. Regény. 
1895. Szabolcs házassága. Regény. 1896. Az első fecske és egyéb elbeszélések. 
1896. Honthy háza. Színmű. Először adták a Nemzeti Színházban 1896 febr. 
14-én. Egy leány története. Regény. 1899. Gyurka és Sándor. Elbeszélés. 
1899. A Gyurkovics-leányok. Vígjáték. Először adták a Magyar Színházban 
1897 jan. 17-én. Az első vihar. Színmű. Először adták a Magyar Színházban 
1899 febr. 17-én. Idegenek között. Regény. 1900. Arianna. Elbeszélések. 1900. 
Ocskay brigadéros. Színmű. Először adták a Vígszínházban 1901 febr. 8-án. 
Pogányok. Regény. 1902. Balatoni rege. Vígjáték. Először adták a Vígszínház-
ban 1902 február 8-án. Andor és András. Elbeszélés. 1903. Az új nevelő. 
Elbeszélések. 1903. Kéz kezet mos. Vígjáték. Először adták a Vígszínházban 
1903 febr. 2,0-án. Elbeszélések. 1904. Bizánc. Színmű. Először adták a Nemzeti 
Színházban 1904 ápr. 22-én. A honszerző. Regény. 1904. Böske, Erzsi, Erzsé-
bet. Elbeszélések. 1905. Szelek szárnyán. Ut i rajz. 1905. Lélekrablás. Regény. 
1906. Déryné ifjasszony. Színjáték. Először adták a Vígszínházban 1907 
febr. 7-én. Kaland és egyéb elbeszélések. 1908. Szerelmesek. Kegény. 1909. 
A kivándorló. Színmű. 1909. A királyné futárja. Regény. 1909. A fehér páva. 
Regény. 1910. Éva boszorkány. Színjáték. Először adták a Nemzeti Színház-
ban 1912 márc. 22-én. Napváros. Elbeszélések. 1912. Alomország. Regény. 
1912. Az ezredes. Vígjáték. Először adták a Magyar Színházban 1914 jan. 
31-én. Az arany hegedű. Regény. 1916. A hét sváb. Regény 1916. Magdaléna 
két élete. Regény. 1916. Tűz a pusztában. Elbeszélések. 1917. Árva László 
király. Színmű. 1917. A kék róka. Színjáték. Először adták a Vígszínházban 
1917 jan. 13-án. Tilla. Színmű. Először adták a Vígszínházban 1918 nov. 
22-én. Az élet kapuja. Elbeszélés. 1919. A fekete lovas. Színmű. Először adták 
a Nemzeti Színházban 1919 dec. 5-én. Két arckép. Tisza István. Károlyi 
Mihály. 1920. Aranyborjú. Színmű. Először adták a Nemzeti Színházban 
1922 márc. 15-én. A fogyó hold. Regény. 1922. A költő és a halál. Színjáték. 
Először adták a Nemzeti Színházban 1922 dec. 29-én. Sirokkó. Színmű. 
Először adták a Magyar Színházban 1923 márc. 14-én. Kilenc egyfelvonásos. 
1924. A híd. Színjáték. Először adták a Nemzeti Színházban 1925 nov. 3-án. 
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I r o d a l o m . — Napi kritikák drámáinak bemutatásakor, műveinek meg-
jelenése után. Különösen értékesek a Budapesti Szemle és az Akadémiai Ér te-
sítő kritikái. Összeállításukat lásd Horváth János: Herczeg Ferenc. Irodalom-
történeti Füzetek 1. szám. 22—25. 1. Ugyanot t Herczeg idegen nyelven meg-
jelent műveinek teljes felsorolása. Jelentősebb cikkek, tanulmányok: Lázá r 
Béla: Mikszáth, Herczeg, Ambrus. Szentgotthárd, 1908. Hamvai Erzsébet: 
József: Herczeg Ferenc. Magyar írók. IV. Bródy Sándor: Herczeg Ferenc mint 
szónok. Fehér könyv, 1900 márc. Madarász Flóris: Herczeg Ferenc. Ka t i i . 
Szemle, 1904. 40. s. k. 1. Podharszky La jos : Modern magyar reálisták 1904. 
Beöthy Zsolt: Herczeg Ferencről. A magyar nemzeti irodalom ismertetése 
1905. I I . 121. 1. Oláh Gábor: Herczeg Ferenc. Írói arcképek. 1909. Réger 
Béla: Mikszáth, Herczeg, Ambrus. Szentgóthárd, 1908. Hamvai Erzsébet: 
Herczeg Ferenc stílusa és nyelve. Huszt , 1911. Madarász Flóris: Herczeg 
Ferenc drámái. Az egri ciszt. gimn. Értes í tője 1912/13. Ferenczi Zoltán: Her-
czeg Ferenc mint drámaíró. Műveltség Könyvtára, 1913. 591—592. 1. Her-
czeg Féreinc mint elbeszélő, u. o. 612—614. 1. Kéki La jos : Herczeg Ferenc. 
Budapesti Szemle 157. kötet . Váradi Ibolya: Társadalmi problémák Herczeg 
Ferenc műveiben. 1919. Pintér Jenő: Herczeg Ferencről. A magyar irodalom 
történetének kézikönyve. 1921. II. 404—406. 1. Szinnyei Ferenc: Herczegről az 
elbeszélőről. Akad. Ér t . 1922 29. 1. Leffler Béla: Herczeg Ferenc Svédország-
ban. Nemzeti Újság, 1923. 273. 1. Galamb Sándor: Herczeg Ferencről. Nap-
kelet, 1923. nov.-dec. füzet. Horváth János: Herczeg Ferenc. Irodalomtörténeti 
Füzetek 1. sz. Supka Géza: A földnek i t t varázsereje van. Literatura. 1926 
jan. szám. Bubinyi Mózes: Herczeg Ferenc. 1926. Hevesi Sándor: Herczeg 
Ferenc és a Nemzeti Színház. U j Idők. 1926. Pékár Gyula: Herczeg Ferenc 
helye a magyar Parnasszuson. U j Idők. 1926. Móra Ferenc: Aranytoll. 
Li teratura. 1926 I. sz. Ványi Ferenc, Dézsi Lajos, Pintér Jenő: Magyar iro-
dalmi lexikon. 1926. 

Első sikerei. 
(1886—1892.) 

Az alkotó művész lelkében m á r születéstől kezdve benne 
él a teremtő erő, az isteni szikra. Ez olykor m á r a gyermek 
.játékain keresztül is u ta t tör magának és előre sejteti a későbbi 
nagy alkotót. Madácli már gyermekkorában kis hetilapot szer-
keszt, amelynek egyetlen fennmaradt példánya csírájában 
muta t j a a későbbi nagy gondolkozót. Goethe bábszínháza a 
későbbi nagy drámaíró előiskolája. Herczeg Ferenc maga 
vall ja magáról: „Hatéves voltam, amikor egy lap szerkesztésé-
nek gondjai t először magamra vettem. A családom számára 
csináltam egy l a p o t . . . Ügy tudom, az édesanyám most is őriz 
belőle egy példányt valahol."1 Annak is nyomát lehet találni, 
hogy már gyermekkorában „német verseket írogatott."2 A mű-

1 Budapesti Hirlap, 1925. évf., 194. sz., 3. 1. 2 Szinyei: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1896. IV. 734. I. 
1* 



4 TANULMÁNYOK. 

ösztön tehát Herczegnél is már a gyermek játékaiban meg-
nyilatkozik, de liogy mennyiben viselik magukon ezek a gyer-
mekkori zsenge alkotások a későbbi nagy író oroszlánkörmeinek 
a karcolásait, hozzáférhetetlenségük mia t t nem lehet megálla-
pítani. Pedig nem csupán az író fejlődése, de az irodalom-
történet szempontjából is érdekes és fon tos lenne ezeknek az 
ismerete, mert a lángész sohasem t a g a d j a meg magát, íme utat 
tör magának a gyermek játékain keresztül is. 

A tanulóévek folyama alatt is előtör Herczegből a mű-
alkotás vágya, ösztöne. A magyarul még nem is teljesen ki-
fogástalanul beszélő fehértemplomi diák az i f júság i Önképző 
Kör legmunkásabb tag ja s mint ilyen, egy költői elbeszélésével, 
egy tankölteményével, egy műfordí tásával és művészi szavalá-
sával ju ta lmat nyer, sőt a Kör alaptőkéjének kamata i t is ő 
kapja, mint annak legmunkásabb tagja.3 

De úgy hiszi — még mindig az i f j úkorban — hogy helytelen 
utakon jár , amidőn a poéta babéraira vágyik. Maga vallja 
magáról : „Később, amikor nagyobb lettem, inkább festő szeret-
tem volna lenni, de mert ez a vidéki gyermekeknek nehezebben 
érhető el, lemondtam róla és megint csak a tollhoz nyúltam, 
íme, a lelkében élő, kitörésre kész isteni szikra ú jabb próbál-
kozása, a kifejezési eszközökben való válogatása, de már bizo-
nyára komolyabb alkotási vágytól ösztönöztetve, bűbájos 
tündérvilágot szőve és Ígérve. Ez az ingadozás, a kifejezési 
eszközökben való ez a válogatás sem r i tka jelenség az igazi mű-
vészi lelkek kiforrásában. Petőfi hosszú ideig azt hiszi, hogy a 
színpadon fog diadalt aratni . Arany egyidőben a szobrász, majd 
a íestő, végül a színművész babérai u tán vágyik s volt idő, 
midőn Kisfa ludy Károly és Jókai is azt hitték, hogy az ecset 
lesz ihletük tolmácsa! Mii ló, röpke jelenség volt-e Herczegnél 
a festészet iránt való hajlani vagy érzékelhető fo rmát öltött 
lélektartalom, adatok hiánya miatt — sajnos — nem lehet meg-
állapítani. Annyi azonban az önvallomás alapján bizonyos, 
hogy Herczeg lelke már ebben az időben forr, lávává főtt 
zsenije kitörésre készül, csak a kifejezési eszközben határozat-
lan még. 

Ez a helső forrongás eltart Herczeg nagykorúságáig. 
1886-ban jelennek meg német nyelven első kísérletei a Buda-

3 A fehértemplomi m. kir. áll. főgiinn. Értesít véli ve az 1879/80. tanévről. 
47—49. 1. 
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pester Tagblatt hasábjain. Első nyomtatásban megjelent műve 
„az akkor nagyon divatos Freytag- vagy Ebers-írások histo-
rizáló stílusában tartott altdeutsch beszély volt, ahol csak úgy 
hemzsegtek az Ingók és Ingrabanok s egyéb, a nyolcvanas évek 
álhistorikumában fogant germán kitűnőségek"4 I rodalmunk 
szinpadán csak a következő évben lép fel, még akkor bizonyára 
nem is sejtett hosszú, dicsőségteljes szereplésére. 1887-ben adja 
ki a Pesti Hi r lap első magyar elbeszélését s ettől kezdve nem-
csak a közfigyelem állandó tárgya, de szűkebb, az ő r i t ka tehet-
ségét már akkor felismerő írói körök meggyőződése szerint nagy, 
értékes alkotások forrása. 

Egy hiteles kortanúi: Kozma Andor szerint Herczeg 
A daruvári híd c. elbeszélésével vonta először magára a figyel-
met.5 Ezzel a talpraesett huszártörténettel ahhoz a képzet-
világhoz tér vissza, amely már gyermekkori játékaiban is fog-
lalkoztatta. Igazolásul utalunk a Lószőr-vitéz (Mutamur) édes-
bús his tóriájára, amely nem a képzelet szüleménye, hanem egy 
való, megtörtént eseménynek művészi mezbe öltöztetése. Maga 
a tárgy egészen ú j irodalmunkban. Előbbi költőink, íróink 
műveik megalkotásánál a katonatiszti életet egészen mellőzték. 
Nem is csoda, mivel a katonatisztek idegen anyanyelvűek és 
szellemük miat t sohasem álltak közel a magyarság lelki világá-
hoz s így érthető az a körülmény, hogy miér t maradt ez a teriilet 
a magyar költők képzelete számára te r ra incognita. Ped ig Her-
czeg és sok külföldi író példája azt muta t j a , hogy a katonatiszti 
élet nagyon sok humoros tárgyat önként kínál költői feldolgo-
zásra. Olyan nemzeteknél, mint pl. a németeknél vagy a f ran-
ciáknál, ahol a katonaság nyelve és szelleme folytán szerves 
része, kiegészítője a művelt társadalomnak, a katonatisztekről 
fejlett és gazdag irodalom található. Szerintünk nem egészen 
véletlen, hogy a német anyanyelvű Herczeg a közvetítője ennek 
a genre-nak, aki a katonaság iránt már gyermekkorában is von-
zalommal viseltetett. Később, tanulmányai végeztével maga is 
katona akar t lenni s katonai körökkel való állandó érintkezése 
bizonyára nemcsak ébrentartotta, de táplál ta és fokozta ezt a 
régóta benne szunnyadó vonzalmat. Semmi sem természetesebb 
tehát, mint az, hogy ki törni készülő, forrongó zsenije az ihlet 

4 Snpka Géza: A l'öldnck i t t varázsereje v a u . . . Literatura, 192(i. évf., 
1. szám, 5. lap. 5 Nemzet, 1892. ev£., 124. sz. 
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pillanatában azt a tárgyat r a g a d j a meg, amely már gyermek-
kori játékaiban és később bizonyára olvasmányaiban is kedves 
volt előtte. 

A daruvári híd egy huszárbravur remek leírása, tele 
jellemzőerővel. Nagy hadgyakorlat alkalmával az eszem-iszom-
ban, szép asszony társaságában, zenében és pezsgőben örömüket 
találó huszártisztek kötelességükről megfeledkezve, egy kastély-
ban mulatnak és közben értesülnek az ellenséges osztag feltűné-
séről. Pi l lanat a la t t nyeregben teremve, mulasztásuk pótlása 
végett elkeseredetten támadnak az ellenségre, át törik vonalukat, 
elfoglalnak egy ellenséges ágyúüteget, a folyón átkelve, ügyesen 
kitérnek az ellenség átkaroló mozdulatai elől és végül porosan, 
piszkosan e l ju tnak a táborba, ahol mulasztásuk és az elkövetni 
vélt baklövés miat t szidást várva, a táborszernagy dicséretében 
részesülnek. 

A mese, amelyen ironikus humor húzódik át, olyan ese-
ményt ölel fel, amely nagy hadgyakorlat alkalmával valóban 
megtörténhetett . Herczeg a való élet festőjeként jelenik meg 
első, feltűnést keltő elbeszélésében. Életelevenségükben jelennek 
meg a várbeli huszártisztek s az esemény nemcsak a szereplőkre, 
de a korviszonyokra is jellemző. A mese tömör, a cselekmény 
gyors haladású. A huszártiszti pszihé elevenjére tapint az 
elbeszélésben az író. Híven visszatükröztetve lá t juk benne a 
huszártisztek léha könnyelműségét, finom diszkrét impertinen-
Ciáját s a mulasztást helyrepótló elszántságát is. A Szentirmay-
század támadásának leírásában sok van őseink ra j taü tő hadá-
szati módszerének, tovaszáguldó lovaik patá inak nyomában 
támadó porfelhőknek, harci temperamentumuknak és sikereik-
nek megérzékítéséből. Már itt feltűnnek azok a biztos vonásokkal 
megrajzolt jellemek is, amelyek Herczeg későbbi műveiben is 
vissza-visszatérnek. Szentirmay százados, T a r j á n főhadnagy. 
Lóránth hadnagy, Bilitzky kadét nemcsak névleg, de tényleg: 
egész valójukban visszatérő jellemek Herczeg műveiben. Az 
elbeszélés humora abból a komikus helyzetből fakad és táplál-
kozik, amelyet a hiba elkövetésének az érzete és az ennek ellenére 
bekövetkező dicséret kelt az emberben. 

Különösen azonban két dolog köti le a figyelmet ebben az 
első, feltűnést keltő elbeszélésben: a leírás elevensége, szemléle-

6 Szinnyei: Magyar írók élete és munkái . Budapest. 189(>. IV. 134. 1. 
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lessége és a jellemzőerő. Mindkettő később is erős oldala marad 
Herczeg művészetének s már itt mindkettő kiforrottabban jele-
nik meg, amint ezt pá lyá ja kezdetén álló írótól várni lehetne. 
Már i t t előttünk áll Herczeg az ő pompás megfigyelőképessé-
gével és nemcsak kevés szóval, sokatmondó rövidségével, de a 
lényeget mintegy csak érintő és mégis kellően megvilágosító 
jellemző erejével. Semmit sem részletez. Mind a leírásban, mind 
a jellemzésben pár találó vonással pompásan fest és mégis él, 
mozog az egész kép, mintegy szemünk láttára drámai gyorsa-
sággal pereg le az egész, nem is az elbeszélés keretei közé illő 
gazdag cselekmény. 

Az 1887. év nemcsak azért fontos Herczeg Ferenc életében, 
mert ekkor tűnik fel a magyar irodalom színpadán, hanem 
azért is, mivel ebben az évben „Versecen "kardpárbaja volt egy 
katonatiszttel, aki a sebesülés következtében a párba j színhelyén 
meghalt."7 Első tekintetre nagyon naivnak látszik, hogy mi 
ennek a dolognak irodalomtörténeti szempontból különös jelen-
tőséget tulajdonítunk, mégis ez a halálos kimenetelű párbaj , 
mint ok, következményeiben irodalomtörténeti fontosságra emel-
kedik. Eltekintve attól, hogy a p á r b a j ezután állandó motívum-
ként szerepel Herczeg műveiben, két évvel később, midőn miatta 
négyhavi államfogságot kellett eltöltenie Vácon, külső oka lesz 
a Fenn és lenn c. első regénye megírásának, amelynek a sikeré-
től tette függővé, hogy megmarad-e az ügyvédi pályán, vagy 
pedig a művészetnek szenteli egész életét. Hála a sorsnak, hogy 
az elsőség pálmája Herczegnek jutott osztályrészül. Az első 
regénye megnyerte ugyanis az Egyetemes Regénytár 1000 fran-
kos pályadíját és 1890-ben nyomtatásban megjelenve, nevét 
országszerte ismertté tette és az olvasóközönség érdeklődését 
maga i ránt felkeltette. 

A Fenn és lenn egyik legalanyibb műve Herczegnek. Motí-
vumait. egyéni élményeiből vette és képzeletének a segítségével 
kerek mesévé formálta . Ebben a művében a szimbolizmus tala-
ján mozog, képzeletének saját látnoki képessége és Jókai volt az, 
i ránytűje . Lelkének talán titkolt, de annál őszintébben érzett 
vágyai t rej t i a mű köntöse alá, mer t szabadulnia kell tőle. Mint 
aki válaszúton áll, sa já t énje számára inkognitót keres. Ezért 
hagy ja el külsőleg a natural izmus ta laját , belsőleg azonban itt 
is az egyéni való a lapján áll. A mesét sa já t lelkiállapotának, 
jövő pályája, élete i ránya fölött való ingadozásának a jelképe-
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zésére szőtte. Egyéni vívódását a főhősnek, Kun Attilának a 
töprengésében festi. 

Kun Attila, vakmerő Afrika-utazó, jeles felfedező, hiú, 
nagyravágyó ember. Hosszú évek multán azzal a szándékkal tér 
haza szülővárosának falai közé, hogy felfedező ú t jának tudo-
mányos eredményeit rendezze és könyv alakjában a tudósvilág 
rendelkezésére bocsássa. A tervezett nagy munkából azonban 
nem lesz semmi, mert két leányka is beleszeret. Az egyik Pogány 
Jolán, akinek szülei őt nevelték, Lovrich Etel bárónő a másik, 
aki tulajdonképen unokatestvére. Mindkét nő viszonozza a 
szerelmét, de K u n Attila eljátssza mindkettőét, mert bár Etel 
bárónő bírásáért mindent megkísérel, mint képviselő még a 
miniszteri bársonyszékbe is fel aka r j a küzdeni magát, mégis 
Liviával, egy pesten időző olasz énekesnővel való kacérkodása 
folytán elveszti a bárónő kegyét s míg ez a Kun Atti la kedvéért 
egyszer már visszautasított Korláth grófban, amaz pedig Kál-
vá ry Kálmán oldalán feltalálja a földi boldogságot, addig ő, a 
„kevély férfi", örökös ingadozása miatt két szék között a pad 
alat t maradva, „keservesen sírt". 

A regény cselekménye Gyulai szerint erőltetett7 s nem az 
előzményekből várha tó megoldással zárul. Az olvasó azt várná, 
hogy a mindkét és egyaránt leküzdhetetlennek festett szerel-
mében csalódott Kun Attila sorsa t ragikusan fog végződni s 
e helyett azt lá t juk, hogy küzd, egyszerre két cél elérése érdeké-
ben is elszántan harcol s végül a testileg-lelkileg rendkívüli 
teljesítményekre képes hős gyermekké válik, könnyekre fakad, 
m a j d a szerelmi csalódás a komoly munkára vezérli. Ez a nagy 
változás nem meggyőző, valamint a hős egyformán intenzívnek 
festett kettős szerelme sem. A Kun, Att i la önmagával vívódását, 
k i forra t lanságát és kettős szerelmét csak úgy lehet megérteni, 
ha az ember az egész müvet s benne Etel bárónő és Jolán sze-
repét is szimbólumnak tekinti. K u n Attilába a sa já t forrongó, 
határozat lan lelkiéletét vitte át Herczeg. Attila éppen olyan hű 
képe, igazi megtestesítője az esze, tehetsége tudatában nagyra-
törő, a Sturm und Drang korát élő zseninek, mint amilyen a mű 
keletkezése idején maga Herczeg volt. A hír már őt is szárnyra 
kapta, ő is író akar t lenni, mint az s neki sem volt kedve az 
ügyvédi pályához, mint Attilának a mérnökihez. Herczeget óva 

' Budapesti Szemle 1892. évf., 71. kütet, 315. 1. 
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intették hozzátartozói a művészi pálya bizonytalanságaitól s 
Iván bárónak Attilához intézett figyelmeztető, a megkezdett 
pályán marasztaló, jóindulatú tanácsaiban Herczeg szüleinek 
intelmére vélünk ismerni. Herczeg éppen olyan kínosan töpreng 
a két pálya között, mint amilyen módon Kun Attila vergődik 
Jolán és Etel bárónő iránt érzett szerelnie között. Ennek a két 
nőnek az a lakjá t külsőleg ismerős egyének u tán mintázhatta az 
író, de mindkettőnek eszmei tartalmat, szimbolikus jelentőséget 
ad. Etel bárónő a „fenn"-t: a költészet bűbájos világát, Jolán, 
az egyszerűbb származású leány, a „lenn"-t: a prózai élet egy-
szerűségét jelenti és jelképezi. Er re reális támpontot a regény-
nek az a része nyúj t , ahol Att i la párhuzamot vonva két imá-
dott ja: Etel bárónő és Jolán között, önmaga felől így gondol-
kozik: Azok a merész tervek, amelyek agyában talán még hatá-
rozott alakot sem öltöttek, sóvár vággyal vonzották a magasba 
ama társadalmi osztály íelé, melyet azelőtt oly szenvedéllyel 
gyűlölt, mint az éhező gyűlöli az ínyencet. A kisvárosi polgári 
élet sivár terén ama metszett szárnyú gólya szerepét játszotta 
volna, ki kétségbeesetten botorkál a puszta udvaron és epedve 
tekint fel a kék magasba, hol boldogabb társai fürödnek a nap-
fényben. Érezte, hogy nem született nyárspolgárnak." Herczeg 
is úgy érezte, hogy nem született közönséges embernek, s min t 
Attila Etel bárónő mellett, úgy dönt ő az írói pálya mellett. 
A bárónő kezét Atti la nem kap ja ugyan meg, de tele önérzettel 
mondja Etel ap jának : „Nézz reám! Nekem szárnyaim vannak, 
fel fogok emelkedni, ahova te vakondok szemeiddel el sem 
látsz!" Bizonyára simább, de ilyen önérzetes lehetett az a válasz 
is, amelyet Herczeg szüleinek a megkezdett pályán való mara -
dásra buzdító szavaira adott. Benne van ebben a feleletben egy 
merész ívben felfele szökő művészi pálya előre megálmodott, 
megjósolt nagysága! 

A szimbólum burkát áttörve, a mögötte lappangó eszmei 
tar ta lmat kifejtve, most már más megvilágításban áll előttünk 
az egész mű. Tisztán lá t juk Kun Attila alakját , megértjük kettős 
szerelmét, amely egyébként lélektanilag indokolatlan. A két 
női szereplő jellemét is oly módon formál ja az író, amilyen 
eszmei tar ta lmat ad beléjük. Etel bárónő eszményi szépség, mint 
egy antik szobor, mint maga a költészet. Az avatatlanok előtt 
mimózaként zár ja be lelkét, a congenialisakat pedig a kinyíl t 
rózsa illatával és színpompájával gyönyörködteti. Izzó, fo r ró 
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szerelme r á n t j a le eszményi magaslatáról az emberek közé, 
amely előbb egy ideálisan szeretett férf i i ránt nyilvánul meg 
szenvedélyesen, később annak képmása i ránt vet lobbot. Az 
egyszer már keservesen csalódott szerelmes kínos gyötrelmével 
küzködik önmagában s mivel a szörnyű harcban majdnem elég, 
végül is annak nyú j t j a a kezét, akinek oldala mellett kihűlt 
szívvel és elfáradt testtel, mint valami semleges helyen, nyu-
galomra talál. Jolán kedves, aranyos teremtés. Az egyszerű pol-
gári ház dalos pacsir tája, kacagó galambja, egy jövendő, benne, 
általa bizton szerencséssé, boldoggá váló család lelke, jó 
angyala. Nem fu t a szivárvány után, egészséges ösztöne itt a 
földön fogva ta r t ja , de a maga egyszerűségében mégis bájos, 
a boldogságot pedig pazar kézzel szórja, adja, mint eszményi 
partnere. 

De a katonai életből is találhatók motívumok a regényben. 
A katonai élet ra jzát itt ugyan egybeolvasztja Herczeg a civil 
főúri élet ra jzával s ezen két társadalmi réteg életének, egy-
mással való érintkezésének és gondolkozásának igen érdekes, 
jellemző és hű képét és jellemeit nyú j t j a . A katonasággal kap-
csolatban egyéni élmény is kerül a műbe: párbaj , amely két 
alakban is szerepel benne. Kun Attila éppen úgy halálra sebzi 
párbajban Zalkovszky herceget, mint Herczeg az ő ellenfelét 
s az a kijelentés, amelyet Attila egyik segédjének, Korláth 
grófnak mond a leverő hír hal latára: „Szeretném, ha ez nem 
történt volna meg" —• bizonyára a Herczeg lelkéből fakadt, 
valamint az is, amelyet később féltestvérének, Agenor grófnak, 
mond: „Szédültem s a sötétbe lőttem, de a sátán vezette a keze-
met." Ugy látszik, hogy a halálos kimenetelű párba j igen mély 
nyomot hagyot t Herczeg lelkében. Mint motívum későbbi mű 
veiben is gyakran szerepel. 

A cselekmény meglehetős gyors haladású, leírásokkal is 
gyakran találkozunk, bár hosszasabban sem a természet fes-
tésénél, sem a szalonoknál nem időzik az író. A leírásban igen 
eleven, szemléletes. Látszik, hogy közvetlen tapasztalat u tán 
fest és jól ismert tájék a modellje. A mese színtere Versec kör-
nyéke, erre vallanak a kis város Mária Terézia által betelepített 
lakói is, amiről mindjár t a regény elején értesülünk. A cselek-
mény szálai mind a főhős köriil csoportosulnak, a részek is 
szervesen kapcsolódnak egymásba és aránytalanságnak sincs 
semmi nyoma. 
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Oláh Gábor a Fenn és lenn-1 Jókai Az aranyember c. regé-
nyével vetvén össze, a r ra a megállapodásra jut hogy „a barna 
Kun Attila az aranyember drámájának egy iíj változatát játssza 
el modernebb köntösben, úribb viszonyok között. Timeája a 
márványarcú Etel bárónő, Noémije a kecses, naiv Jolán.8 Két-
ségtelen, hogy a Kun Attila és a Timár Mihály sorsában sok 
a közös vonás, mi azonban valószínűbbnek tar t juk, hogy Her-
czeg előtt A fekete gyémántok c. Jókai-regény lebegett. Berend 
Iván jelleme és kettős szerelme szintén sok közösséget mutat a 
K u n Attilával, de erre a feltevésre Herczegnek egy, még a gyer-
mekkorba visszaható vallomása is ad alapot. 1893-ban így 
emlékszik vissza A fekete gyémántok-та: „Első szerelmeim azok 
a deli asszonyok voltak, akik titokzatosan és fá jdalmasan, 
bűbájos lótoszvirágokként bólintgattak felé az elsárgult könyv 
lapjairól, — férfias mintaképeim a regény hősei, akikhez (erre 
megesküdtem) hasonlatos akarok lenni az életben, — közben 
pedig epesztő honvágy fogott el ama csodálatos vi lág iránt, 
ahol a verőfénynek színe van és ahol az emberek felséges fantó-
mákként mozognak, mint hattyúk a tó t ü k r é n . . . És úgy érez-
tem, hogy maga Jókai is igen jól ismer engem, kell, hogy ismer-
jen, mert hiszen ezt a könyvet tisztára nekem írta más ember 
azt nem értheti meg úgy, mint én."0 Ez a gyermekkori benyo-
más útbaigazító is lehet a mű mintá ja tekintetében. Herczeg 
azonban egészen alanyi mesét nyújt , ő csak külsőleg követi 
Jókai t s az ő műve egészen másként zárul. 

Herczeg első regényével szép sikert ért el. Most már joggal 
hihette, hogy a költészet bűbájos birodalmában reá szerep, 
hivatás vár, hogy ő ebben a világban fogja aratni azokat a 
babérokat, amelyek álmai egét oly káprázatossá festették. Meg-
pecsételte ezt a hitet a Petőfi-Társaság, amely alig egy évvel 
a Fenn és lenn megjelenése után, 1891-ben. tagjai sorába válasz-
totta. I t t vesz tehát fölfelé szökő i rányt az a művészi pálya, 
amely fényével, ragyogásával később m á r nem csupán nekünk 
világít, de áttörve határainkat , a szélrózsa minden irányában 
terjeszti, hirdeti Herczeg talentumát. A mű sikere ú jabb alko-
tásokra ad ösztönzést. Még ugyancsak 1891-ben szoros kapcso-
latba jut a legkomolyabb és a legértékesebb napilapok egyiké-
vel. a Budapesti Hír lappal s a Rákosi Jenő oldala mellett, az 

8 Oláli Gábor: írói arcképek. Budapest, 1910. fi4. 1. 0 Herczeg: Jókai Mórnál. Magyar Szalon 1893. ovi., G99-702. 1. 
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ő lap ja hasábjain mind elevenebben bontakozik ki Herczeg 
tehetsége. Nagyobb szabású alkotásokkal egyelőre nem lép fel, 
de a hatalmi életből vett humoros tárcarajzokkal nemcsak 
mulattat , hanem állandóan ébrentar t ja az általános érdeklődést 
maga iránt. Részint ezekből, részint pedig egyik-másik lap 
tárcarovatában m á r előbb is megjelent elbeszéléseiből á l l í t ja 
össze és adja ki 1892-ben a Mutamur c. novellás kötetét. 

A Mutamur novelláiban ahhoz a műfajhoz és a r ra a t a la j ra 
tér vissza Herczeg, amelyben és ahol mindig a legkönnyedebben 
mozog. A ta la j a naturalizmus ta la ja . A Herczeg naturalizmusa 
olyannak ábrázolja a világot és az embereket, amilyenek azok 
a valóságban. Herczeg nem törekszik arra, hogy a dolgok mé-
lyére hatoljon, csak annyit érzékit meg, amennyit egy mélyre-
ható pillantással felszívhat magába. A kis eseményt feldolgozó 
s a kifejlés felé robogva haladó novella kedvez ennek a genre-
nak. Herczeg azonban nemcsak natural is ta elvei következtében 
dolgozza fel így novelláiban a való élet képeit, hanem bizonyos 
külső körülmények miatt is. Ú j s á g számára í r j a novelláit, ame-
lyeknek záros határ időn belül és előre megszabott terjedelemben 
kell készülniök. Bármennyire magával r agad ja tehát az ihlet, 
a rotációs gép zakatolása és a tárcanovellának előre megálla-
pított terjedelme nagyon fontos tényezőkként szerepelnek egy-
egy novella megalkotásánál. í g y szokhatta meg Herczeg még 
a terjedelmes eseménynek is szűk keretek közé tömörítését, 
munka közben hol a drámai gyorsaságot, hol a balladaszerű 
szökellést, de egyúttal a stílus sokatmondó rövidségét s a jel-
lemzésben a lelki élet részletesebb festése helyett annak villanás-
szerű megvilágítását . Nagyon találóan jegyzi meg Riedl, hogy 
„a tárcaelbeszélés szűk kereteivel megjelenítő kényszerével volt 
az első drámai neve l t je Herczegnek, a drámaírónak." 

A Mutamur-Ъап azonban nemcsak rövid, tömör cselek-
niényű novellák vannak. Már m a g a a címet adó mű is hosszabb 
elbeszélés. Két egyén lelki átváltozását festi benne Herczeg, 
azonban éppen az átváltozás lelki folyamatát nem látjuk ki-
domborítva a műben. A lelki élet rajzában csak a felületen 
mozog s inkább bekövetkezett tényekkel, mint a jellemzés 
eszközeivel indokol. Hasonlóan j á r el Az utolsó bál, Hadnagyné 
őnagysága, Tavaszi láz, Iza kisasszony, A kapa-kovács felesége 
és A kényelmes asszony c. novellákban is. Nem a lelki élet fes-
tése hiányzik ezekben az elbeszélésekben, hanem annak kellő 



13 TANULMÁNYOK. 

kimélyítése. Ez a hiány nem értelemzavaró, mert az olvasó 
könnyen kitölti azt az űrt, amely a lelki élet ecsetelésében a 
keret szűk volta és az idő kimértsége miatt támadhatott . Viszont 
vannak nagy számmal igen kiváló alkotások is a gyűjtemény-
ben, mint A békák, Mindhalálig asszony, a már előbb ismer-
tetett és itt is közölt A daruvári híd, továbbá a Mozgósítás, 
Tacskó és A báli ruha címűek, amelyek mind jellemzés, mind 
szerkezet tekintetében az újabb magyar novellairodalom leg-
kiválóbb termékei közé sorozhatok. 

Legkiválóbb azonban az egész kötetben a Lószőr-vitéz c. 
elbeszélés, amelynek művészi értékét azon kor igen szigorú kri-
tikusa, maga Gyulai Pál is kiemeli."' Egy gyermekkori élmény 
ú ju l fel ebben az elbeszélésben Herczeg lelke előtt és megható, 
szeretetteljes emlékezéssé válik. Húsz év mul tán egy lószőr-
katona keriil a régi lomok közül kezébe, amely gondtalan gyer-
mekéveiben a legkedvesebb játéka volt. Ez eszébe jut ta t ja még 
ötéves korában elhalt kis húgát , Vicát, aki a játékot szintén 
nagyon szerette és egyszer, amidőn az ú j r u h á j á n keletkezett 
szakadást bevarrta, el is kapta tőle. A gondos édesanya azonban 
felfedezi a csínyt, mer t a kis Vica az inget is a kabáthoz va r r t a 
s a lószőr-vitéz e miatt , veszekedés árán, régi tulajdonosához 
kerül vissza. Idők multán a kis Vica torokgyíkba esett és még 
jobban esengett a já ték után, mint valaha, írónk azonban semmi-
képen sem akar ja odaadni neki. De egy éjjel felriad s ta lán 
telepatikus hatásra beteg kis húgához akar ja küldeni a huszárt 
— későn, mert akkor már a kis Vica az angyalok hónába köl-
tözött. Most, luísz év multán azonban odaadná írónk mindazt, 
amiért kiizd és amit a jövőtől remél, ha mégegyszer elmond-
hatná: „Nesze, Vica-cica, pattogatott kukorica, nesze, bizony 
Isten, igazán neked adom a lószőr-vitézt!" — Nem tudjuk, hogy 
mit csodáljunk johban ebben a megható visszaemlékezésben: az 
egészen elömlő naiv bájt, az érzelem spontán melegségét vagy 
az előadás egyszerű bensőségét! Maga Gyulai igen elismerőleg 
nyilatkozik róla, mondván: ,Mintha nem is törekednék ha tás ra 
s valódi hatást ér el."11 

Hangban és tartalomban meglehetős változatosságot mu-
tatnak a Mutamur novellái. Leginkább a főúri , iaz előkelő 
katonai és a művelt osztály élete érdekli Herczeget, az egy-

10 Budapesti Szemle 1892. évf., 71. kötet, 315. 1. 11 Budapesti Szemle 1892. évf., 71. kötőt. 319. I. 
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szerű emberek életéből r i tkábban merít, ezek körében keveset 
mozog. Hangjuk mindig a tárgyhoz simuló, hol víg, hol méla-
bús, hol komoly, hol szarkasztikus, de mindig előkelő. Biztosan 
és magas fölénnyel kezeli a tárgyat , így szemléli az embereket 
és csak azt emeli ki, ami a tárgy vagy az egyén szempontjából 
a legjellemzőbb. A Mutamur novelláit a kezét a reális élet 
literén tartó művész pillanatfelvételeinek lehetne nevezni, még 
pedig a mffiemumi boldog magyar idők reális életének ütőerén 
tartó művész pillanatfelvételeinek, mert a novellákból az akkori 
magyar intelligencia érzése és gondolkozása tükröződik vissza. 
Ebből érthető a Herczeg sikere, meg abból, hogy megvan benne 
a szerencsés érzék az olvasóközönség ízlése iránt, amellyel el 
tud ja találni az el nem csépelt tárgyat, a szokatlan hangot és 
az érdekes előadási modort. 

Ezzel a hozzáférhető adatok alapján körülbelül el is mond-
tunk mindent, ami Herczeg írói pá lyájának 1886-tól 1892-ig 
terjedő szakára nézve fontos. Nem lesz haszontalan, ha az 
eddigiek rögzítése végett visszapillantunk az elmondottakra, 

írói pá lyá ja elején Herczeg nem annyira a specifikus 
magyar nemzeti szellem, mint inkább specifikus magyar viszo-
nyok kifejezője. Élményt a közös hadsereg tisztjeinek élete ad 
neki, amely csak részben magyar és szelleme az egyetemes nem-
zeti helyett egy csekély és sokszor teljesen izolált társadalmi 
réteg szelleme. Mintái is idegenben: a németeknél vagy az 
osztrákoknál keresendők, mert „kezdő költő korábban és erőseb-
ben kerülhet a maga nyelvén szólók, mint idegenek ha tása alá. 
Anyanyelvén fogja fel, sejt i meg legkönnyebben mindazt, ami 
a költészetet teszi. Ahhoz, hogy a nyelv- és stílformák idegen-
ségén át megérezze valamely költő eredeti ízét s utánozni tudja, 
már gyakorlott érzék szükséges."12 Az élményanyag képzet-
világát azonban a bölcsőből hozza magával műösztönével, 
invenciókészségével együtt. Már gyermekkorának rózsás álmai-
val is a katonaságon csüggött, s jóllehet életpályául mást 
választott, vonzalma a katonaság i ránt mindvégig meg-
maradt és mély nyomot hagyott nemcsak lelkében, de köl-
tészetében is. Ez az az áthidaló ív, amely a katonaságot 
nagyrabecsülő német f a j sa r j á t a katonai erényeket hasonlóan 
értékelő magyarsághoz kapcsolta; ez az, ami őt szívünkhöz 

12 Horváth János: Petőli Sándor. Budapest, 1922. 14. 1. 
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közel hozta és a magyar mil i tar is ta szépirodalom megalapító-
jává tette. Mily mély volt a katonaság iránt táplál t vonzalom, 
mily őszinte a katonai élet után való vágy, m u t a t j a az, hogy 
nincs egyetlen olyan műve, amelyben katonák, vagy igazi kato-
nás jellemek ne lennének. Első pályadíjat nyert művében is 
egybeolvasztja a civil főúri élet ra jzá t az előkelő katonai körök 
életének rajzával, de itt már hazai minta: Jókai hatása alá 
kerül. Míg előbb a „snájdig" huszártisztek t ipikus a lakja i t 
teremti meg, most Jókai regényhőseire emlékeztető Kra f t -
Mensch-eket termel képzelete. Nagy mesemondónk hatása ugyan 
még később is érezhető művein, de már kezelő fokon függet-
leníti magát tőle a feldolgozásra szánt anyaggal szemben 
elfoglalt diszkrét tárgyilagossága által, amely mindvégig kirívó 
írói jellemvonása marad. Nagyon találóan tanórád j a Horváth 
János: „Az ő rokonszenve tá rgya i rán t : nem más í t j a meg a 
va ló t . . . Rokonszenve ellenére ő hidegebb, elfogulatlanabb tük-
rözője a valóságnak, mint amazok."13 (T. i. Jókai és Mikszáth.) 
Ezen a ponton különül el Herczeg már pá lyá ja elején a tár -
gyába l irailag elmerülő Jókaitól és az impresszionista Mik-
száthtól s lesz a magyar elbeszélőirodalom hata lmas törzsének 
életerős, önálló haj tása . De elkülöníti a mestertől már pályája 
elején sa já t jának vallott i ránya: a naturalizmus is, amelynek 
a materialisták által kedvelt piszkaiba sohasem téved el. Az élet 
t rágárságai t egyetlen művében sem fejtegeti, még a pikantériá-
kat is tartózkodva érinti , mintegy elsiklik mellettük, ha út jába 
gördülnek. Az ő naturalizmusa a realizmus édes testvére s az 
életet a maga ridegségében t á r j a elénk. Alakjai ezért igazi hús-
ból-vérből való, élő-mozgó alakok, akikben ismerőseinkre vélünk 
találni. 

Herczeg aránylag későn lépett fel s első műveiben kiforrot-
tabb írói egyéniségként jelenik meg, mint ezt a legtöbb írónál 
topasztalhatjuk, tökéletesnek azonban távolról sem mondhatjuk. 
Bár már első művei a belső és a külső szerkezet i rán t való ép, 
egészséges érzékéről tanúskodnak, legtöbb művében a lelki élet 
ecsetelését elnagyolja és így az előzmény és következmény 
között sokszor nincs meg a szükségszerű lélektani áthidalás. 
Ez kétségtelen fogyatékossága művészetének, de viszont a 
későbbi nagy író alkotóképességének sok vonását lehet már 
kezdőfokon is felfedezni nála. Különösen a leírásban, a hangulat 

13 Horváth János: Herczeg Ferenc. Irodalomtörténeti Füzetek 1. sz., 5. 1. 
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festésében s a lakja inak röpke, villanásszerű megelevenítésében 
mutatkozik ez, s lia még' hozzávesszük azt is, hogy idegen anya-
nyelve ellenére a stílust és a nyelvet mily pompásan kezeli, 
igazat kell adnunk azoknak, akik benne már pá lyá ja elején a 
jövő nagy íróját, Jóka i pálmájának egyik örökösét látták. 

Népszerűségre jutása. 
(1893—1895.) 

Herczegnek szépen induló írói pá lyá ján az 1890—92. évek 
országos hírnevet biztosítottak. Első, jutalommal kitüntetett 
művének újabb kiadásban való megjelenése csak növelte hír-
nevét és kezdte mind szélesebb rétegekben előkészíteni a talaj t 
népszerűsége számára, amely már nemcsak a fővárosban, ha-
nem a vidéken is egyre nőtt. Az 1893. év újabb diadalt hoz 
számára. Ebben az évben választ ja a legelső szépirodalmi 
társulat , a Kisfaludy Társaság t ag ja i sorába s ekkor jelenik 
meg A Gyurkovics leányok című elbeszélő műve, amely összes 
munkái köziil legelőször töri át országunk ha tá ra i t s kilenc 
idegen nyelvre lefordítva, magyar nyelven többször kiadva, 
eddig huszonkétezer példányban megjelenve, mindenütt derült 
jókedvet, szűnni nem akaró kacaj t fakaszt. Ez az a mű, amely-
nek pajzán jókedvével meghódítja az olvasóközönséget, amely 
ál tal a legnépszerűbb magyar íróvá., a közönség kedvencévé lesz. 

Ha ennek a szokatlan sikernek az okait kuta t juk , azt kell 
megállapítanunk, amit már előbb hangoztattunk, hogy t. i. 
Herczeg szerencsés érzékével mindig eltalálja az időszerű tár-
gyat és az olvasók ízlését. A mű abban az időben jelent meg. 
amidőn a magyar közéletet a polgári házasságkötés problémája 
foglalkoztatta, az országgyűlést is ez nyugtalanította. Lipcsei 
Ádám ennek az egész magyar közéletet betöltő mozgalomnak 
tud ja be a mű keletkezését,11 bár kétségtelen, hogy a férjhez-
menés minden leányos háznak minden időben egyik legégetőbb 
problémája volt és marad s így a műnek örök időkre szóló 
aktualitása van. 

De a Herczeg fiatalos lelkivilágához is közel állt a tárgy 
s mi a művet az élet után megalkotott naturalista terméknek 
ta r t juk . Mint a bálok és társas összejövetelek kedvence, tart-
hatott szemlét és szemelhetett ki magának Herczeg egy Gyur-

14 Nemzet 1893. éyf.. 89. sz. 
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kovicsnét, egy „jól konzervált" anyóstípust és válogathatott ki 
hozzá a férjhezmenés után vágyó leányok közül hetet, hogy az 
eredményesen végződő házassági manőverek előadásával mulat-
tasson s mintegy azt mondja: íme, ilyenek vagytok ti! Gyur-
kovicsné, mint anyóstípus, kiválóan sikerült. Az élelmes anya 
minden jellemvonásával felruházza Herczeg, sőt talán túloz is 
ehben a tekintetben, alakja azonban valószerű s a nm meg-
jelenése óta komikus fogalommá vált, bár nem annyira jellemé-
ből, mint inkább az érdekes helyzetekből buzog a komikum ős-
forrása. Prakt ikus érzékű, tetteiben következetes, célja felé 
párat lan szívós kitartással törő nő. Bár egy-egy leánya férjhez-
adása érdekében a fővárosi szörnyű drágaság közepette is nagy-
zol, ennek azonban erszénye laposodása mindig véget vet, haza-
utazik, olykor eredménytelenül ugyan, de sohasem csüggedve 
és otthon egyszerű életet él. Leányait a s a j á t képére és hason-
latosságára formálja , ügyesen arra neveli, hogy kifelé mutas-
sanak, hódítsanak, otthon dolgozzanak. A házassági tervek szö-
vésében fáradhata t lan s az el nem maradó siker annyira rab-
jává teszi ezen szokásának, hogy midőn legkisebb leányát is 
férjhez adja, nem érzi jól magát további tervezgetés nélkül s 
magához hívja egyik eladó leányrokonát. 

A leányok — egy családnak lévén gyermekei — úgy fizikai, 
mint jellembeli tulajdonságaik alapján nagy j ában azonosak s 
a túlzások ellenére is valószerűek. Közös tulajdonuk, hogy 
mindegyik felette szép, mágnásos járású, liosszúnövésű, prak-
t ikus észjárású, kissé kacér, fáradhatat lan táncos, kitűnő éj-
szakázó, otthon dolgos, szerény viszonyaikkal megalkuvó s ha 
valamelyik fiatalember a közelükben olvadozni kezd, egyértel-
műleg mindegyik azt mondja: beszéljen az édesmamával. De a 
közös tulajdonságok mellett mindben van egyéni is és fér jhez-
menetelük is egyéniségüknek megfelelően más-más módon tör-
ténik. A mű cselekményét éppen ez, azaz a házassági tervek 
sikeres végrehaj tása képezi. Minden terv lényegében egy-egy 
jó ötlet, amelyet Herczeg egy-egy tárcaszerű elbeszélésbe foglal 
s amelyek bármelyike önmagában is befejezett egészet alkot. 
A lelkiélet ábrázolásában azonban mindenüt t a felszínen 
mozog, pedig a szívélet ecsetelése önként kínálkozik. Mindegyik 
leány férjhezmenetelét komikus helyzetekből, ötletszerűen ma-
gyarázza s nem is lett volna a mű olyan mulattató, ha a komi-

Irodalomtörténet. 2 
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kumnak mélyen az emberi jellemben rej lő gyöngyeit kísérelte 
volna meg felszínre hozni, mer t ehhez nem let t volna elég ereje. 

Bizonyos kis egységet is ad a műnek Herczeg az anya 
közös személye és a testvéri összetartás ál tal . A főhős Gyurko-
vicsné. Minden házassági tervnek ő az ér telmi szerzője, tehát 
az összcselekmény minden főbb szála tőle indul ki és miu tán 
minden leányt tőle kérnek meg, a szálak végeredményben az 
ő kezébe fu tnak vissza is. A házassági tervek kivitelében mái-
mindegyik leánynak is fontos szerep jut s így a főhős mellett 
mind a hét részben mellékhősök tűnnek fel. Minden leány 
férjhezmenetele más-más helyzetből származik s bár az olvasó 
előre tud ja a kifejlést, mégis érdeklődéssel olvassa, mer t az 
előadás mindvégig lebilincselő. 

A mű nem szatírának készült, nincs benne sem az anyó-
sokra, sem az eladó leányokra semmi sértő. Humoros ra jz , 
amely aktuali tásával par excellence a millemumi magyar tár-
sadalomban gyökerezik, de mi nem t a r t j uk Lipcsei Ádámmal 
„színekben gazdag változatú rakétának, mely felszáll, mulat ta t 
s elég",15 szerintünk a művet sok idő múlva is érdeklődéssel 
fogják olvasni. 

Nem osztjuk azt a nézetet sem, amely szerint A Gyurkovics 
leányok m in t á j a Julius Stinde Die Familie Buchholz című 
műve lenne. I gaz ugyan, hogy a családanya a Stinde művében 
is állandóan a leányai férjhezadásával foglalkozik, az is igaz, 
hogy ez a mű is a komikus helyzetek egész tömegét t á r j a elénk, 
dc Gyurkovicsné és Buchholzné merőben ellentétes jellemek. 
Amaz prakt ikus gondolkozású, emez élhetetlen, aki naiv fogásai 
következtében legtöbbször felsül. A két mű pszihéje is más. 
Amaz az elszegényedett bácskai dzsentri világának, emez a 
berlini polgári életnek hű képe. 

Herczeg népszerűségét A Gyurkovics leányok szokatlan 
nagy sikere u t án egyrészt az 1894-ben megindított Uj Idők című 
szépirodalmi hetilapja, másrészt első színpadi sikere növelte. 
A dolovai nábob leánya (1894) című színművének első előadása 
alkalmával ugyanis „a legíinnyásabb magya r közönség szün-
telen riadó tapsokkal és éljenekkel min t a magyar dráma-
irodalom fényesen feltűnő ú j csillagát üdvözölte"16 s a mű még 
ugyanazon évben 25 előadást ért meg. 

1S Nemzet 1893. évf., 71. sz. 18 Nemzet 1893. évf., 89. sz. J 
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A dráma az előkelő katonai és civil életből merít i a tárgyát 
s a cselekvény haj tóerejé t a becsület képezi abban a formájában, 
amelyben azt az előkelő körök értelmezik. A katonák és civilek 
ezen világában minden gentleman a külső becsületesség fana-
tikusa s ha a lovagiasság azt kívánja, hogy életét kockáztassa 
ezért, azt is megteszi az igazi gentleman. Ebben a légkörben 
élnek a dráma szereplői mind, Szentirmay százados mellett fő-
ként T a r j á n Gida főhadnagy, a főhős. Szereti Jób Vilmát, aki 
szintén szívébe zárta az ügyes főhadnagyot, a Jób-család csődje 
azonban visszavonulásra készteti, mer t „jellemtelenség volna 
tőle, ha szegénységbe vinné" az elkényeztetett kis hercegnőt. 
A sajá t személyével kufárkodó T a r j á n „fizetésképtelensége" 
erős összeütközésbe hozza a főhadnagyot századosával, aki „nem 
tűr meg svadronjában más tisztet, min t kifogástalan gentle-
mant". Ez a súlyos sértés nemcsak pá rba j r a tüzeli Tar jánt , 
hanem a külső becsület megóvása céljából a tiszti rangjáról 
való lemondásra is, mert mint őrmester, kaució nélkül is nősül-
het. T a r j á n őrmesteri egyenruhában akar leánykérőbe menni 
a dolovai kastélyba s az a terve, hogy h a Vilma kosarat ad neki, 
elküldi aranysujtásos t iszti atilláját, mint szerelmének a tár-
gyát. Lemondását á t a d j a századosának, aztán megverekednek. 
A párba jban Tar ján fején súlyosan megsebesül, de azért van 
ereje ahhoz, hogy őrmesteri egyenruhában felmenjen a dolovai 
kastélyba éppen akkor, amidőn ott Jób Vilma és Merlin báró 
eljegyzését ünneplik. Kosarat kap és a kimerülés miat t össze-
esik. Négy napig eszméletlenül hevervén a kastélyban, egy hét 
alatt annyira összeszedi magát, hogy távozhatna. De eltűnnek 
a közte és Vilma között felmerült ellentétek, kitudódik, hogy 
mindkettő csak a másikat szerette. Miután Vilma nagynénje, 
özv. Domaházyné, a pénzeszsák Merlin bárónak n y ú j t j a a kezét, 
még a kaució is előkerül s a fiatalok egymáséi lesznek. 

Amint nem lehet megtagadni a műtől az élethűséget, éppen 
úgy nem a majdnem érzelgősségbe átcsapó romantikus véget, 
a művészi leleményt s hibái közt némely következetlenséget. 
A való élet élő-mozgó a lakja i kerülnek színpadra, a lelkiélet 
fejlesztése azonban nem mindvégig következetes. T a r j á n ugyan 
mélyérzésű, önfeláldozásra is képes embernek muta t j a magát, 
a lapjában azonban mégis csak a kiilső becsületességre adó 
hozományvadász, aki „bár lovakat is kefélne", az anyagi bukás 
után mégis elfordul imádottjától „ha maga bele is pusztul". 
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A szakítás után még- egy hét múlva is elérzékenyedik ugyan 
menyasszonya fényképének lát tára, de mégis csak akkor ébred 
nagyon is kifogásolható tettének tudatára, amidőn századosa 
gentleman-becsületében sérti meg. Amit ezután tesz, annak nem 
a szerelem, hanem a lovagiasságról és a becsületről alkotott 
sa já tos felfogása és a dac a rugója. Éppen ezért tátong tettei 
közt nagy ür, ezért nem lát juk a kifejtésben bekövetkező boldog-
ságát megalapozva. Ugyanígy vagyunk Vilmával is. Annyit 
tudunk róla, hogy előkelő származására felette büszke és nagyon 
szerelmes. Tar ján eltávolodása nemcsak szívét, de büszkeségét 
is érzékenyen sebzi. Igaz, hogy a ra j t a elkövetett sérelemért 
elégtételt vesz magának az őrmester Tarján kikosarazása által, 
boldoggá váló szerelme azonban éppen olyan indokolatlan, mint 
Tar jáné . Szentirmayné és Domaházyné előtérbe tolása által ő 
nagyon háttérbe szorul, sorsa, valamint a Tar jáné is, a két nő 
in t r iká ja szerint a lakul és változik. Talán éppen emiatt nem 
nyílik alkalom az ő lelkiéletük részletesebb ecsetelésére. Van-
nak azután a műnek olyan elemei is, amelyek nemcsak indoko-
latlanok, de lehetetlenek is. I lyen pl. az, hogy a súlyos sebben 
szenvedő és az elegánciára sokat adó Tar ján a Vilma eljegyzési 
ünnepét használja fel alkalmul a keze megkérésére, továbbá, 
hogy a Homaházynéba régóta szerelmes Merlin báró Vilmát el-
jegyezze. 

A mű legkifogástalanabb szerkezet dolgában. Nemcsak a 
részek aránya van meg benne, de az alkatelemek is szervesen 
kapcsolódnak egymásba. „Kezdő író még nem vi t t bele a dia-
lógba annyi szellemet, a jelenetek egybekapcsolásába annyi 
leleményt ós színpadi érzéket, mint Herczeg."17 Az előkeld körök 
érzés- és gondolatvilágát híven tükrözi vissza a mű, ebben áll 
hatásának a t i tka és nem csupán a tárgy újdonságának vará-
zsában. 

A becsület és a szerelem összeütközése, mint a cselekvény 
hajtóereje, Lessing Minna von Barnhelm című d rámájá ra emlé-
keztet, ahol ugyanez képezi a cselekvény legfőbb mozgató ele-
mét. Ezt az összeütközést, mint rúgót felhasználva azonban 
mindkét író egészen más cselekvényt sző s a két mű csak az 
azonos hajtóerő folytán hozható kapcsolatba. Más a Tellheim 
és más a Tar ján lelkivilága. Amaz a szó legnemesebb értelmé-
ben a „sértett becsület" áldozata, s minden tettének ez az indító 

17 Pesti Napló 1893. évf., 75. sz. 
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oka, emez a kiilső becsületesség' lovagja és mindent ennek meg-
óvása érdekében tesz. 

Nemes erkölcsi tanulság szűrődik le a Simon Zsuzsa (1894) 
című regényből, amelynek cselekménye akörül forog, hogy az 
igaz szerelem visszaadhatja-e a bukott nő tisztességét. Herczeg* 
erős megfigyalőképességével, éles dialektikájával reális élet-
szemlélete közben a mindennapi élet egyik érdekes jelenségét 
veszi boncolás alá a műben s az alapeszme szentesítése által 
a jó erkölcs mellett tör pálcát. 

Simon Zsuzsa apró örömök közt viruló szép leánnyá serdül 
föl szüleinek köllővári birtokán. Any jáva l együtt korán min-
denét elvesztvén, apja gondozása alá kerül, aki édesanyjá t is 
pótolni aka r j a odaadó szeretetével. Idővel megszereti Zsuzsát 
egy jómódú földbirtokos, Orlay Sándor, de a szépen fejlődő 
szerelmi idillt megzavarja Réfalvy festőnek, rokonuknak a láto-
gatása, aki magába bolondítja és el is jegyzi a viruló szép 
leányt. Simon ezredes azonban csak úgy ad ja beleegyezését, ha 
Réfalvy visszamegy Pár izsba s ha még e g y év múlva is szeretni 
fogják egymást. Az elutazás előtti éj jelen a festő e l rabol ja a 
Zsuzsa becsületét, aki csak akkor jön a dolog jelentőségének 
és vőlegénye gazságának tudatára, midőn a levelezés is meg-
szakad közöttük. Orlay ekkor ismét foglalkozni kezd Zsuzsával 
s miután párizsi lapokból értesülnek a Réfa lvy aljas cselekede-
teiről, megkéri a Zsuzsa kezét. A leány ekkor levélben őszintén 
fe l t á r ja helyzetét, Orlay azonban egyik pest i női ismerősének 
tanulmányozása titán ar ra a meggyőződésre jut, hogy Zsuzsából 
minden bűne mellett is igen jóravaló feleség lenne, jobb, mint 
akárhány más. Miután minden bűnével együ t t nagyon szereti, 
fc-leségiil veszi. Egy ideig igen boldogan élnek, de Pestre köl-
tözve Réfalvy ismét l í t jukba kerül. Bár Zsuzsa teljesen kifogás-
talanul viselkedik vele szemben, mégis egy, a Réfalvy által m é g 
öngyilkossága előtt hozzá í r t és el nem küldöt t levél következ-
tében, amely a rendőrségen á t egy zuglap hasábjaira kerü l t , 
lehull a múltról a lepel. Or lay túlteszi magát a társadalmi elő-
ítéleten, de megtudja a t i tkot maga Simon ezredes is, aki rette-
netes harag jában bosszúra gondol, de Orlay őszinte vallomása, 
hogy t. i. Zsuzsa neki még az eljegyzés előtt mindent meg-
vallott, s hogy ő Zsuzsát minden bűnével együ t t igazán szereti 
— villámhárítóként vezeti le gyilkos ha rag já t és megbocsát 
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leányának, aki most maga is csak azért vonakodott az öngyil 
kosságtól, mert anyának érzi magát . 

Herczeg a jó erkölcs diadalával fejezi be a regényt, de a 
jellemzésben reá váró igen súlyos feladatot nem oldja meg 
teljesen kifogástalanul. Simon Zsuzsa ízig-vérig úrileány. Fő-
jellemvonása a na iv ártatlanság és az őszinte szerelem. Min-
denki szereti s ezért ő is mindenki i ránt hiszékeny jóindulattal 
viseltetik. Nagyon érzi a jó édesanya vagy legalább is a meg-
hit t s tapasztalt barátnő hiányát, aki előtt szerelmes szíve min-
den dolgát fel tárhatná. Így inkább helyzetéből, mint jelleméből 
lehetne megértetni botlását, indokolva azonban semmiképen 
nem lát juk, mert sem naiv ár tat lansága nem olyan rendkívüli, 
sem szerelme nem olyan öntudatá t megbénító, amely lélektani-
lag megalapozná ballépését. A bukáshoz Zsuzsa nem eléggé 
együgyű falusi teremtés, de nem is eléggé hisztérika! 

A Réfalvy jelleme és tette között is utólagos összhang van. 
Róla csak a csábítás után tudunk meg olyan gaztetteket, 
amelyek alávaló művét utólag indokolják. Egész lényét átható, 
megtisztító szerelme bármily erős, idegei bármennyire exces-
sive működnek is, akaratának mégis ura marad , tehát beteges 
tünetnek sem lehet betudni részéről a csábítást . Simon ezredes 
pedáns katonás egyenességével sem áll összhangban az, hogy 
leányának a rány lag könnyen megbocsát. Az ember azt vár-
hatná, hogy szörnyethalva rogyik a székbe, amidőn leánya 
múl t já ró l lehull a lepel s íme a Zsuzsa által rögtönzött jelenet: 
a bezárt a j tók mögött halálsápadt arccal fekvő asszony a 
szőnyegen heverő revolverrel vi l lámhárí tóként vezeti le bosz-
szúját . Orlay a legsikerültebb jellem. Kun Att i lára emlékeztet, 
álarca alatt írónk okoskodik. Tetteiben következetes, szerel-
mében megingathatatlan szilárd. Ellenmondó vonás az ő jel-
lemében csak annyiban van, hogy ő, aki jó hírnevére olyan 
büszke, Zsuzsának megbocsát, bár hogy milyen hatással lett 
volna közéleti szereplésére ne je bűnének általános tudata, titok 
marad, a regény véget ér. 

A cselekményt az alapeszme kifejtése céljából egy ideig 
következetesen bonyolítja Herczeg, kár azonban, hogy midőn 
a Zsuzsa és Orlay házassága által az alapeszmét szentesíti, a 
regényt is be nem végzi, hanem az egyszer elkövetett, de az 
oltár előtt megbocsátott bűnt ismét felidézi s az újabb bonyo-
dalom által a mű szerkezetében valóságos belső zavart okoz. 
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Az azonban dicséretreméltó, hogy Herczeg- nemes idealizmusát 
követve, a megoldásban a költői igazságszolgáltatást az erköl-
csivel egybekapcsolja. Nagyon találóan mondja Madarász 
Flóris a műről : „A csábító undorító gazsága, a bűntudat 
gyötrő volta, a megbánás értéke s a v i lág ítéletétől független 
családi boldogság feltételei nemes tanulságként szűrődnek le 
ebből a történetből."18 

A mű forrására Kozma Andor muta to t t rá. Szerinte a 
regény nagyjában Dumas Denise című d rámá já ra emlékeztet, 
de más felfogásra vall. Az összehasonlítás eredményét Kozma 
-a következőkben foglalja össze: „Dumas generalizál s azt bizo-
nyí tgat ja , hogy a becsületes bukott leányokat általában el lehet 
venni. Ebbe a tételbe sehogysem tudunk belenyugodni. Herczeg 
azonban regényében individualizál s osak annyit bizonyít be, 
hogy az egyetlenegy, sajátságos esetben Orlaynak el lehetett 
és el kellett venni Zsuzsát. Ebbe már könnyebb belenyugodni, 
mert Herczeg minuciózus gonddal sáncolja körül következte-
tésének lehetséges voltát."19 

A reális életszemlélet a l ap ján dolgozó Herczeg a fantasz-
tikus és a specifikus szimbolista i rány híveként először a Nap-
nyugati mesék (1894) elbeszéléseiben mutatkozik be. Ezeknek 
az irányoknak a művelése nem érthetetlen szélsőségekben nyil-
vánul nála. Idetartozó elbeszélései tulajdonképen allegóriák, 
amelyekben van valami jellemző igazság s ez nem marad t i tok 
a figyelmes olvasó előtt. A kötet legértékesebb elbeszélése, 
A láp virága, ugyan reális életszemlélet terméke, de a többiek 
Herczeg írói művészetét egészen ú j oldalról muta t j ák be. 

A láp virága Herczeg nemes idealizmusának egyik leg-
ékesebb bizonysága. Két olyan egyén sorsát fest i benne, akiket 
a végzet a társadalmi életben nem megfelelő helyre állított: 
az egyiket feljebb, a másikat lejebb; mindkettő erős lelki meg-
próbáltatásoknak van kitéve, de mindkettőben van elegendő 
erkölcsi erő, hogy azokkal szembeszálljon és végül a társadalom 
hasznos tagjává küzdje fel magát. A férfi, Jur is ics János, egy 
nagy embernek nagyúr i allűröket majmoló kis fia, aki apja 
pénzéből gentleman módjára él, elnyeri a dúsgazdag Mihályi 
professzor leányának a kezét, de eljátssza egész jövőjét, inert 
egy „jó fiú" kedvéért váltót hamisít éppen ap ja halálakor s 

18 Az egri ciszt. főgimn. Értesítője 1912,'13. 
" Nemzet 1893. évf., 89. sz. 
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bortönbe kerül. A börtön azzal a jó hatással van rá, hogy meg-
tanu l dolgozni és becsületes kovácsmester lesz belőle. Mint 
ilyen elveszi Jesszit, a láp v i rágát , akit az éjjeli mulatók 
v i rágárus lányává süllyesztett végzete s akit Jurisics pénzzel 
többször segít, így a börtönbe menetel előtt is. Jesszi ebből 
a pénzből virágüzletet nyit és v á r j a az imádott férfi szabadu-
lását. Bár a lelkiélet fejlesztése nem elég indokolt s nemcsak 
a jellemekben, de magában a mese szövésében is ta lá lunk 
következetlenségre, mégis ez a szerkezetileg kerek mese nemes 
eszményiségével, erkölcsi tendenciájával az egész kötet leg-
értékesebb és legművészibb alkotása. Ugyanezt a meseanyagot 
A kivándorló c ímű drámájában szerencsésebben dolgozza fel 
Herczeg, észrevételeinket m a j d a két m ű összehasonlítása 
alkalmával részletezzük. 

A Sziriusz című novellában azt beszéli el Herczeg, liogy 
egy hozományvadász gróf, egy vakmerő bravúrjai fo ly tán 
közismert huszártiszt mint vesz nőül egy előkelő, de teljesen 
szegény leányt. Ennek a lehetetlennek látszó frigynek a meg-
alapozása végett szövi Herczeg fantasztikus meséjét, amelyet 
a szuggesztió hatására épí t fel, s amelyben előbb a való, majd 
egy fantaszt ikus álomkép, végül ismét a való működik a cse-
lekmény hajtóerejeként. Herczeg képzelete valósággal virtuo-
zitással ker ing a bizarrság területén, az olvasó azonban ide is 
szívesen követi és nem tud betelni különösen a XVII I . század-
beli magyar főúri élet káprázatos leírásával. A rokokó finom-
sága ölelkezik itt a legpazarabb színezéssel. Az elbeszélés Jókai 
A jövő század regénye a lap ján készült s a képzelőerő és az 
alkotóművészet erős próbája . Íme, Herczeg a fantasztikum 
világában is tud alkotni elképzelhetőt és szervesen egybe-
kapcsolódót. Bármennyire fantasztikumról van is azonban a 
műben szó, valószínűvé vál ik a szereplők rendellenes lelki élete 
és az érzékcsalódások által . Talán csak az álomjelenet nagyon 
részletes és korhű leírása nem fér össze egészen az álom fogal-
mával és a szereplők rendellenes lelki életével. 

Míg a Sziriuszban a póruljárt hozományvadász történeté-
vel mula t ta t bennünket az író, addig a két „napnyugati mese": 
a Báró Rébusz és a Donna Sol a mai nőt, illetőleg a modern 
idegbeteg kor emberét rajzolja. A képzelet ezekben az elbeszé-
lésekben is igen merész szárnyalású, de ezekben is feltalálható 
a szimbólum leple a la t t a való. A Báró Rébusz reális magja az,. 
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hogy mennyire önző és mennyire a pillanat hatásának r ab j a 
a mai nő, a Donna Sol alapgondolata pedig az, hogy a boldog-
ság hiób-álom, amely füstként oszlik el s bár rögeszméjévé 
válik annak, aki egyszer megkóstolta, de valóban addig sem 
tart , ameddig egy jó szivar ég. Herczeg előnyének tudandó be, 
hogy ezekben a szimbolikus elbeszélésekben is megmarad ért-
hetőnek, úgynevezett hivatásos szimbolistáinknak ugyanis ép-
pen ez a leggyengébb oldala. 

A Gyurkovics leányok pára t lan sikere ösztönözte Hercze-
get arra , hogy A Gyurkovics fiúk (1895) című müvében a nemes 
família férfi tagjainak karr iér jé t fiatalos könnyedséggel és a 
bohózatosba átcsapó humorral ecsetelje. 

Miután hölgyismerősein előző kötetében „bosszút állott" s 
— mint Csokonai — talán „egy-két legyező-legyintés" büntetést 
is kapott, most bará t i körében t a r t szemlét és innen válogat ki 
alkalmas Gyurkovicsokat. Valószínű, hogy Gyurkovics Bandi , 
a földbirtokos, Géza, a huszártiszt, Milán, a képviselő, az író 
barát i köréhez tartozó egyének s éppen ez a körülmény, vala-
mint az, hogy jelenleg férfiakról van szó, szabadabbá teszi s 
humorának, valamint az i f júkor i léha kalandoknak sokkal gaz-
dagabb ere buzog, illetőleg tágabb tere nyílik ebben a művé-
ben, mint előző kötetében. Jóllehet a mű olvasása sokkal több 
élvezetet nyú j t azoknak, akik az i f júkor i léhaságok előadásá-
ban gyönyörködnek, mint az előző kötet, A Gyurkovics fiúk, 
mint mű, mégis messze mögötte marad a másiknak. Ebben a 
művében Herczeg valóban az, aminek maga vall ja magát : 
krónikás. Nincs a műben főhős, aki a cselekmény elágazó 
szálait a kezében tar tsa . Mindegyik Gyurkovics-fiú hős ugyan 
a maga nemében, elég sok bohókás kalandjukról olvasunk, de 
mégis azt találjuk, hogy az ikrek: Bandi és Géza sorsát csak 
a szép Brenóczy J u t k a s talán még anyja, a szőkehajii Poldi, 
a Gézáét és a Milánét pedig Hetwitz-Janky báróné köti össze 
végtelen finom úr inői hajszálakkal. A Bandi sorsában a Het-
witz-Janky bárók már csak annyiban játszanak szerepet; 
amennyiben Géza protekciójára Bandi a Hetwitz altábornagy 
közvetítésével a hadsereg számára előnyös szállításokat végez, 
így a báróné lenne az a személy, aki közvetve vagy közvetle-
nül mindegyik Gyurkovics-fhí sorsába belekapcsolódik, de a 
kapcsolatok felette lazák, a báróné nincs mindenütt előtérben,, 
nem főhős, mint Gyurkovics-mama az előző műben. Ezen fel-



2 6 TANULMÁNYOK. 

tűnő fogyatkozás miatt egységet hiába keresünk a műben. 
A kalandok külön-külön, tárca vagy elbeszélés a lakjában job-
ban érvényesültek volna, mint laza összefüggésben a használt 
e ím alá foglalva, annyival inkább, mert a „kölykök"-nek: 
Gyurkának és Sándornak a sorsával Herczeg adós marad, 
pedig azok is Gyurkovics-fiúk. 

A mű szerkezeti h ibá ja ellenére is óriási sikert aratott . 
Herczeg itt is el talál ta azt a t á rgya t és hangot, amely az olvasó-
közönség szívéhez vezet. A mű hódításában a legnagyobb sze-
rep a nagyon gazdag komikumnak tulajdonítható, amely nem 
a. szereplők jelleméből, hanem a bohókásabbnál-bohókásabb 
helyzetekből elemi erővel tör elő. A mű nem szatíra, nem is 
paszkill, hanem a dzsentri-világ léha életének hű tükre s mint 
ilyen, kiválóan sikerült. Bácska borgőze ölelkezik benne Buda-
pest pezsgőhabjával, a főúri kastélyok pa r fümje a mezők virág-
illatával, az iskola levegője a kaszárnya szagával, a parlament 
miliője a hónaposszoba egyszerűségével, a vadászat kelleme 
a p á r b a j izgalmával, pazar bőkezűség súlyos nélkülözésekkel, 
hogy elénk varázsolja azt a végtelen boldog világot, amelyben 
a semmiféle komoly dologgal nem törődő magyar dzsentri él 
és amelyben oly könnyen boldogul. A szereplők jellemét követ-
kezetesen motiválja Herczeg. Jellemüknek alapvonása a léha 
könnyelműség, amellyel a Jókai által kigúnyolt Széchenyi-
korabeli magyar nemesek t ipikus képviselőjére: Kárpá thy 
Abellinóra emlékeztetnek. A lelkiélet ra jzába mélyebben sehol 
nem bocsátkozik. Mélyebb lelkiélet nyomaira csak Hetwitz-
J a n k y bárónénál találunk, de nála sem a Gyurkovicsokkal, 
hanem első szerelmével, Dénes Is tván bukott miniszterrel kap-
csolatban. Amidőn azonban ők egymásra találnak, a mű véget 
é r s az ő lelkiéletük rajza elmarad. 

Szintén reális életszemlélet terméke A húrom testőr (1895) 
c ímű bohózat, amelyben Herczeg megkapó élethűséggel raj-
zolja a sajtó hatalmát és a zsidó pszihét. A mű komikai magvát 
a gyáva hősködése képezi s a kiindulás az Egy kard-affaire 
(Mutamur) című elbeszélésre emlékeztet, ahol Pollacsek úr 
üzletvezetőjét már egyszer jubi lá l ta t ja az író. A mű voltaképen 
nem is bohózat, mert a nyers, vaskos komikum hiányzik belőle, 
inkább komiko-szatirikus társadalmi korrajz, amelyben a komi-
kum nem csupán a furcsa helyzetekből, hanem az emberi jel-
lemből is fakad. A főhős Pollacsek I. János borkereskedő, aki 
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közhasznú tevékenysége elismeréséül „budavölgyi" előnévvel 
magyar nemességet kap. Igazi gyáva alak, aki a becsületnek 
lovagias védelméről hallani sein akar, de midőn a sajtó első-
rendű. céllövő és ret tegett párbajhős hírét kelti, felül a hiób-
liírnek és ez számtalan kacagtató jelenetnek lesz a rúgója. 
Jellemének megalkotása mesteri kezekre és a zsidó pszihé 
alapos ismeretére vall. Kitűnően megalkotott jellem Rátky, az 
újságíró is. Benne nemcsak a hirtelen mindenütt megjelenő és 
magát minden helyzetben feltaláló újságíró elvenedik meg, de 
őáltala ismerjük meg a saj tó rettenetes hatalmát és a szerkesz-
tőség szörnyű összetételét, amelyben a „hivatásos" újságírótól 
kezdve egészen a vívó- és bokszoló-mesterig oly sok mindenki-
nek jut fontos szerep. Az ő részben intr ikus jelleme nemcsak 
sok komikus jelenetnek az előidézője, de kulcs is korunk azon 
kóros tünetének a megértéséhez, hogy a sajtó szuggeráló hatal-
mával mint élnek vissza az újságírók, mint viszik orruknál 
fogva a csőcseléket s mint ejtik meg még a könnyenhívő intel-
ligenseket is. Ebben a tekintetben a inű kiválóan sikerült tár-
sadalmi korkép. A többi szereplő jelleme is ügyesen van meg-
alkotva és a cselekvény szálai is szervesen vannak egybe-
kapcsolva, a kapcsolatok itt-ott ugyan erősebbek is lehetnének. 
Herczeg érdeme, hogy a komikumot már nemcsak a helyzetből, 
hanem az emberi jellemből is fejleszti, s hogy az aránylag 
sovány eselekvényt oly érdekesen szövi, hogy a figyelmet nem-
csak mindvégig leköti, de mulat tat is. 

# 

S most ismét el jutot tunk Herczeg írói pályájának ismer-
tetésében egy olyan fordulóponthoz, ahonnan az eddigiek rög-
zítése végett visszapillanthatunk az elmondottakra. 

Első műveinek sikere után Herczeg minden törekvése oda 
irányult , hogy az olvasóközönség i rán ta megnyilvánuló rokon-
szenvét a maga számára továbbra is biztosítsa és tőle telhető-
leg fokozza. Ezt azáltal próbálja elérni, hogy olyan témákat 
dolgoz fel, amelyek nemcsak időszerűek, de az olvasóközönség 
lelkületéhez és ízléséhez is közel állanak. í gy születnek meg 
azok a jobbára reális életszemléleten alapuló művek, amelyek-
nek szereplőiben az olvasóközönség önmagára ismer, amelyek-
nek tendenciája és alapgondolata az olvasóközönség minden-
napi gondja, baja vagy szemlélete s amelyeknek szelleme, lelke 



2 8 TANULMÁNYOK. 

azé a koré, a milléniumi magyar időké. Herczeg az olvasó-
közönség lelkületének és ízlésének eltalálása által egyúttal a 
kor érzés- és gondolatvilágának kifejezőjévé válik. Ez hatásá-
nak és nagy népszerűségre emelkedésének t i tka és ny i t j a is. 

A sa já t j ának vallott natural is ta irányhoz (A Gyurkovics 
leányok-ban mondja egy helyen: „Én azonban nem vagyok jó-
nevelésű xír, hanem natural is ta író, akinek minden szabad.") 
hü marad írói pályájának ebben a korszakában is. Bár ez az 
irány most a romantikus, ma jd a szimbolikus és fantasztikus 
i ránnyal váltakozik, alap- és uralkodó i ránynak a naturalizmus 
marad meg, amelynek ta la ján eleitől fogva a legotthonosabban 
mozog. Herczeg az újabb kor natural is ta festőjének született, 
aki fesztelen közvetlenséggel veti vásznára a kor érzés- és 
gondolatvilágát mélyebb eszmei tartalom nélkül és palettájá-
nak gazdag színskáláját felhasználva, mind a korról, mind az 
emberekről jellemző, élethű képet fest. Tárgyába lírailag nem 
merül el, ő csak bemutat ja s ivár meztelenséggel a dzsentri-
világot, de nem bírál ja és nem ostorozza bűneit. Diszkrét tár-
gyilagossága mögött azonban már feltűnik éles, analizáló 
elméje (Simon Zsuzsa), amellyel az élet nehéz, problematikus 
kérdéseit veszi boncolás alá s különösen kiemelendőnek ta r t juk , 
hogy az élet kényes kérdéseinek megoldásában mindig a jó 
erkölcs vezérli. 

Mint elbeszélő szokatlan népszerűségre emelkedik Herczeg 
írói pályájának ebben a korszakában, de ugyanebben a kor-
szakban „mint fényesen feltűnő ú j csillag" jelenik meg dráma-
irodalmunk egén is. Két drámával lép fel, mindkettővel diadalt 
arat , mindkettőben életerős, izmos drámai egyéniségnek bizo-
nyul s a társadalmi élet drámai ábrázolásában a Gsiky Gergely 
által elejtett fonalat veszi fel. 

Élményt most is leginkább az előkelő civil és katonai 
körök élete nyú j t neki, de már az újságírói élet élményei is 
visszhangra találnak lant ján s ezeknek a megérzékítésében 
éppen olyan eleven és élethű, mint amazokban. Műveinek több-
sége még most is fiatalos jókedvet lehel. A nevetséges helyze-
tek egymásrahalmozása által a komikumnak bő ere patakzik 
bennük, de a lelkiélet ábrázolásában még mindig csak a fel-
színen mozog. Míg játszian eleven előadása mindvégig leköti 
figyelmünket, a feldolgozott anyag művészi formálása sokszor 
nem elégít ki bennünket. A szív örvényeit, a lelkiélet mélysé-
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S'oit nem szereti s bár egyik-másik művében érinti, mélyére 
nem hatol s inkább a helyzetekből értet, mint a lélekből ma-
gyaráz. Innen van az, hogy több művében az előzmény és a 
kifejlés között nincs meg a kellő átmenet, a lélektani indokolás. 
De Herczeg szerint a na tura l i s ta írónak „minden szabad" s a 
lelkiélet ábrázolásában való felszínenmozgást talán ebből a 
felfogásból lehet magyarázni, annyival inkább, mert más 
helyen meg t réfásan azt kérdi, hogy mire való az a lélektani 
indokolás! Az ihlet gyakran ötletszerű és csak lazán összefüggő 
képeket sugall neki, műveinek többsége mégis az anyag biztos-
kezű u rának muta t j a . A legfelötlőbb hiány a lelkiélet ábrázo-
lásában mutatkozik, amelyen min t tudatosan és folyton tanuló 
művész, pá lyá ja további fo lyamán segít s a fejlődés később 
éppen ebben jelentkezik. 
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Báró Eötvös József elveszett versei. 
Báró Eötvös József műveit lapozva, méltán feltűnik az olvasónak, 

hogy e különben reflexív hajlamú és termékeny írónak aránylag mily kevés 
a kisebb költeménye, összes munkáinak Voinovich Gézától kiadott húsz köte-
tében harmincévi időközből (1833—1863) mindössze harminchárom verse 
található. Ez kétségtelenül felötlő jelenség oly szerzőnél, akiről bizonyosan 
tudjuk, hogy írói ösztöne — eredeti müvek és fordítások útján — tizenhét-
éves kora óta szinte állandóan kereste a megnyilatkozás lehetőségeit. Életrajz-
írói nem nagyon firtatják e szembetűnő hiányosság okát. Megemlítik, hogy 
„egészben nem sok költeményt ír t" , s talán abban lá t ják a csekélyebb meny-
nyiség magyarázatát, amiben Voinovich, aki szerint noha „versei népszerűek 
voltak a maguk idejében, . . . írójuk úgy érezte, hogy áradó eszméit és érzel-
meit megnyirbálja a vers kimért formája s vagy eszméinek hű kifejezéséről 
kell lemondania, vagy a költői hatásról". 

Lehet, hogy az érettebb férfiú műösztönét csakugyan ez a meggondolás 
korlátozta, do a pályakezdés korában ilyfokú tudatosságot mégsem kell föl-
tennünk oly költőről, aki — mint A Krisztus apothezisa és a Bosszú című 
színművei mutat ják — a kötött formától egyéb téren sem idegenkedett. Az a 
föltevés ugyanis, hogy Eötvösnek a most ismerteknél több verse is lehetett, 
a kiadónak bizonyos célzásai alapján is némi megerősítést nyer. Már az a 
negatív vonás, hogy az erős líraiságú egyéniségtől aránylag kevés szubjektív 
hangú szerelmi költemény maradt ránk, valamennyire jogossá teszi a gyanút, 
hogy voltak ilyenek, de vagy elvesztek, vagy lappanganak. Mert hogy lehet-
tek ily versei, arra következtethetünk az Elvirához c. költeményből (1839-ből). 
Igaz, hog\' ennek bevezető strófái azt panaszolják, hogy a költő eddig „hall-
ga tva" hordozta súlyos bánatterhét, a továbbiakból azonban kitűnik, hogy 
t i tkolt érzelmei olykor mégis csak formát öltöttek: 

A bánatot, mely keblemet gyötörte, 
Már nem magamba rejtve hordom. 
Ha bár érezve nem, megértve hangzik, 
Nem hasztalan, mint eddig bús dalom. 

Kérdés, hol vannak azok a meg nem értet t szerelmi költemények, 
melyekre e sorok céloznak. A mult című versének (1842) bekezdése is az emlí-
te t t föltevés valószínűségét követi. 
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Ne bámuld azt , ha sokszor, 
Bár boldoggá tevéd, 

Bús hangok töltik ismét 
Költődnek énekét. 

Ha ez idézetekből kihámozható belső érv nem látszanék elég erősnek a 
szóbanforgó föltevés alapjául, ne feledjük, hogy egy kevésbbé ismert följegy-
zés szerint úgy látszik, régebben is keresték, sőt ha az ada t hiteles, meg is 
talál ták a hiányosság magyarázatát . Egy önmagát Klytusuak nevező szerző 
ugyanis tizennyolc nappal Eötvös halála után ezt í r ja a Hiadortól k i ado t t 
A Közvélemény (Röpívek) c. füzetben: „Mondják, b. Eötvös Józsefnek fia-
talabb éveiben két kötet költeménye égett el, mely veszteségét a költő sokáig 
nem bírta elfeledni. Ily veszteség érte hajdan Virág Benedeket is! H ja a 
költőknek nincsenek kézi préseik, mint a bankároknak, hogy drága kéziratai-
ka t lemásolják". (L. Jámbor Pá l munkái. Pest, 1872. 124. 1.) 

Tekintve, hogy ez a Virágra nézve jól értesült följegyzés Eötvös mun-
kássága szempontjából igen fontos tar ta lmú, kívánatos volna, ha azok, akik 
többet tudnak a dologról, elősegítenék a kérdés t isztázását . Baros Gyula. 

Kölcsey Ferenc olvas, Szemere Pál fogalmaz. 
A ezéljegyzetes könyvek többszörösen élnek: — több szellem agyredőibe 

világítanak be. — Kazinczy „Munkáji"-nak (1814—16, 8 kötet) a győri 
püspöki szeminárium Holdházy-hagyatékában őrzött példányai, melyek a cím-
lapjukon levő ceruzabejegyzés szerint Szemere (Pál) tulajdonából valók, a 
jegyzetek egy része Kölcsey Ferenc kezenyoma, a többi pedig Szemeréé. 
Az írók akkor a könyveiket szívesen kölcsönözgették s a mástól kapo t t aka t 
egymáshoz küldözgették.1 — Az aláhuzogatások, rövid megjegyzések az t 
mutat ják, hogy Kölcsey „recensiót" akar t írni Kazinczyról. Ettől bizonnyal 
az a felháborodás r iasztot ta vissza, mely Csokonairól és Berzsenyiről szóló 
kritikái nyomán keletkezett. Kazinczyról való véleményét így is pontosan 
ismerjük levelezéséből, az Élet és Literatúrából (II. köt., rész: V—X., 400. 1.) 
s mesteréről í r t emlékbeszédéből. — E bejegyzéseknek az az érdekessége, hogy 
mindegyik előkerül kiadott munkáiban. Egész frissen, sőt nyersen a levelei-
ben; leszűrve, átszépítve az összefoglaló dolgozataiban.2 — A széljegyzeteket 
azonban nagy kritikával kell nézni, nehogy Szemere bejegyzéseivel tévesszük 
össze őket. Hiszen Kölcsey maga í r ja a széphalmi mesternek: „Hogy a IX . 
kötet Horváth által recenseáltassék, azt mi nem szeretjük. Pali te t t holmi 
készületeket s akar tam én is kezdeni". (L. 1. jegyzet.) Ez a IX. kötet má r 
nincs meg a Holdházi-hagyatékban. 

Míg Kölcsey bejegyzései olyanok e munkákban, aminőket a krit ikával 
olvasók szoktak tenni, Szemere jegyzetei valóságos fogalmazási gyakor-
latok, — sőt véres asszociációs, szerkesztő és fogalmazási műhely-munkák. 

1 Kölcsey pl. így ír Kazinczyhoz : „Az Uram Bátyám könyvei közül nincsen 
más nálam a Kévai nagy Grammatikáján, Víg Lászlón s Beregszászinak Ma-
gyarische Sprachlehrején kívül. Ezeket Pali (Szemere) hagyta volt nálam". (Köl-
csey F. Minden Munkái. Franklin 1887. 9. köt. 161 1.) 

2 A jelzetteken kíviil utalnom kell i t t a „Jegyzetek a Kazinczy által for-
dított pindarusi ódára" c. kri t ikára. (Krit. Lapok I. fiiz. 1831.) 
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A pszichológus kissé meg is hökken tőlük. Álljon itt néhány érdekesebb: 
A Holdházy-példány I. köt., 23. lapján Aleibiad' az érzéki, a mennyei s a 
kettőt egybekapcsoló szerelemről beszél. Ehhez Szemere ezt a megjegyzést 
teszi: „...földszeretet mint a ' Szózatban". I t t bukkan fel előtte Vörös-
marty. — A 151. lapon a „lángittasan" szónál: „Részegiiltséget nem keresi, 
hanem kerüli . . . meg nem á r tha t a szeszi. E(gy) p(ohár) bor m(eg) n(em) 
ár t" . — A „Fóti dal" gondolatai aztán később is sokszor kísértgetik, végül 
pedig összeállítja kistilizálgatott mondatait és megszületik belőle híres kis 
értekezése Vörösmarty e szép költeményéről. (Az iskolai poétikák ma is 
— közvetve vagy közvetlenül — az ő magyarázatát adják.) — Kazinczy 
egyszerű elbeszélő mondataiból így lesznek nála elvontabb, idealizált, tudo-
mányos kifejezések és beállítások. 

Kazinczy szövege: 

A' szerelem megkülönböztetését al-
kuba hozni az illendőséggel a leg-
szebb lelkek tulajdona. A kaczérság 
örökké tanulja e' mesterséget és még 
sem tanulja — meg; a szerelem nem ' 
tanulja 's még is tudja. (I. k., 238. 
és 239. 1.) 

És ehhez hasonlók seregesen. 

Szemere jegyzete: 

A' phantasiát az ésszel, az érzéki-
séggol a' szellemiséggel... 's a ter-
mészetes valódiságot a' művészet és 
társas élet illemei\e 1 harmóniailag 
ékes (?) egység á l t a l . . . állítni elő . . . 
a stvlistai mester ember örökké 
tanulja a varázstitkot, a stylistai 
művész nem tanulja és mégis tudja. 

Pitroff Pál. 



ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVSZEMLE. 

Jelentősebb szépirodalmi alkotások. 
1. Az anthológiák a lapjában véve mindig csak egyoldalú 

képet adnak arról a virágoskertről, amelyből füzérüket ki-
választják, — hiszen a szerkesztő megválogatásában mindössze 
egy-két virággal szerepel bennök egész sereg sajátos bőségü 
termőtalaj. A róluk szóló kr i t ikának tehát az a legelsőrangú 
•szempontja, hogy az összeválogatást ellenőrizze, egyrészt 
abból a szempontból, jellemző-e a kiválasztott csokor az egyes 
poétákra, másrészt nem volt-e alkalmasabb anyag a szemlél-
tetésre. Mikor azonban itt a megszállott Felvidék, Szlovenszkó 
és Ruszinszkó l í ra i költészetének arról az anthológiájáról kell 
szólnunk, amelyet Sziklay Ferenc rendezett Berlinben sa j tó 
alá, erre az ellenőrzésre nem vállalkozhatunk. Sajnos, a Fel-
vidék magyarságának irodalmi élete még annyi ra sem egysé-
ges, mint Erdélyé; nincs kr i t ika i ellenőrzést gyakorló folyó-
i ra ta ; nincs a Csonkafölddel kapcsolatot fenntar tó irodalmi 
vállalata. A kassai Kazinczy-kör és a pozsonyi Toldy-kör éle-
tének még el jutnak hozzánk könyvtermései, de a felvidéki 
nyomdák szétszórt műhelyének magyar termékeit — úgy 
látszik — ott sem gyűj t i össze senki, itt sincs olyan törődő 
gyüjtőmedencéje, mint az erdélyi irodalom termését illetően 
Kolozsvárt György Lajos, Budapesten a Studium könyvkeres-
kedés. A mi közönségünk egyeteme nem is ösmer a Felvidék 
poétái közül mást, mint — a folyóiratunkban is már ismételve 
(1924., 1925. évf.) méltatott — Mécs Lászlót. Azok a referátumok, 
amelyek egy-egy napilapban a Felvidék magyar irodalmáról 
megjelentek, sajnos, nem voltak eléggé megbízhatók. A leg-
jellemzőbb példája ennek Egr i Viktor regénye ( A rácsablakos 
ház), amelyről megjelenése előtt azt olvastam, hogy pompásan 
jellemző nagyszombati regény, a megjelent műben azonban 
a Pázmány korának emlékét lehelő Nagyszombat levegője 
helyett egy cseh munkatelep zsidó családi történetét találtam. 

Irodalomtörténet. 
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Arról, hogy vannak a Felvidéken is m a g y a r írók, a legbeszé' 
desebb tanulság az évente megjelenő pozsonyi Űj Auróra volt 
amelynek lelkes szerkesztője megtett mindent, hogy írással fog-
lalkozó honfi társai t együttesen megszólaltassa. Nem láttuk 
hasznát annak sem, ha egy-egy kr i t ikai írás hozzánk került 
az ú j ha tá ron túlról; a Pozsonyban egy ideig megjelenő Tűz, 
noha Vargha Gyulától is hozott verset, a radikális politika, 
egyoldalúságával helyettesítette az elfogulatlan kri t ikát . 
Az o lyanfa j ta essaygyüjteménnyel sem jár tunk jobban, mint 
amilyen Keller Imréé (Irodalmi mozaikok. Kasaa, 1926); amit 
például a f iatalon e lhúnyt Merényi Gyuláról ír, inkább az 
újságíró- jóbarát lelkesedése, mint nyugodt, józan tájékoztatás. 
Valamivel több ennél a sok bizonytalanságnál Sziklay Ferenc-
nek ez a Lirai Anthológiája, noha minden következtetésünk 
azon a feltételen kell, hogy nyugodjék, hogy az ő megváloga-
tása gondos, megfontolt. 

Ha ezt elfogadjuk, elsőnek azt kell megállapítanunk, hogy 
a felvidéki l í ra nincs úgy a talajba gyökerezve, mint az erdélyi. 
Míg Reményik, Áprily és Tompa László költészetében Erdély 
földjének elringató és megborzongató varázsa majdnem egy-
erejü ihlet a költői lélek érzelmi szubjektivizmusával, a Fel-
vidék, mint ihlető milieu csaknem teljesen háttérbe szorul. 
Vájjon az ennek az oka, hogy Erdélynek régebben is volt 
saját irodalma, vagy ta lán az, hogy a Felvidék poétáinak szár-
mazása nem olyan mélyen bocsát gyökeret egy-egy felvidéki 
városban vagy faluban? A poéták nagy része nem is felvidéki 
származású; kevés az, akinek családja ősibb felvidéki, még keve-
sebb, akit az élet hosszabb szakasza őrzött meg felvidékinek. 
Az erdélyi ember a háború előtt is megkülönböztette magát 
a Nagy-Magyarország emberétől, — a Felvidéknek ilyen hagyo-
mánya nincsen. A Felvidék magyarsága elszakított tag, amely 
nem tud magában megélni. De éppen ezért meglepő a kötet 
második tanulsága: nagyon kevés benne a régi magyar hagyo-
mánnyal való közösségérzés. Nem homályosí t ja el ennek a meg-
állapításnak a hitelét az a meggondolás, hogy a szerkesztőt a 
viszonyok ez irányban erősebben megkötötték: ahogy Csokonai, 
Petőfi, Ady neve kihangzik néha, úgy benne élhetne a poézis-
ben a magya r mult fénye, borúja. Jellemzően muta t j a ezt a 
poéták nagyrészének a világháborúval szemben való állásfog-
lalása: nem egyéb ez, csupán az undor a vértől, a gyilkos arc-
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torzulástól. Igaz, hogy van poéta, akin átsajog- a leszakítottság 
fájdalma, de a többségnek csak két témaköre van : a szociális 
kérdés és a bölcselmi vívódás. Amannak legnemesebb lelkű 
dalosa Mécs László, emez nem talál igazi, történeti mértékkel 
lemérhető poétára. A bölcseimi poézisnél lehetetlen is eliga-
zodásra való anyagot találni az anthológiában, csak azt érzi 
az olvasó, hogy a t a la j t nem lelő világfelfogás hányódik nyug-
hatatlanul. Elismeréssel kell kiemelnem, hogy ez a hányódá» 
igazi érzelmi líra — ha nem is mindig, de a gyűj temény legtöbb 
i lyenfaj ta termékében. Sajnos, a l í ra művészeti része még 
ebben a szépség kidomborítására ügyelő összeválogatásban sem 
uralkodik. A legnagyobb baj, hogy a versekben fehér holló a 
zárt kompozíció. Csak áradnak a sorok, ahogy a gáton nyitott 
rés áraszt ja a folyót, de belső lüktetés, erősülés, elrendeződés, 
gondolati vagy érzési kiépülés nagyon ritka. Az ok — azt 
hiszem — a kri t ikának és az ezzel összefonódó önkrit ikának a 
hiánya. A poétát megkönnyebbíti maga a kirobbanás, — többel 
nem igen törődik; a k iáradás szubjektív ta r ta lmát kegyeltebb 
gyermeknek nézi, minthogy azon a művészet gondjával ural-
kodjék. Nem az a fontos, hogy az utólagos simítás hiányzik 
— ez csak egy-két döccenő r i tmust , jambuszt, egy-két furcsán 
kihangzó szót változtana —, a belső érlelés lehetősége nincs meg. 
Sajnos, itt még Mécs László poézise is kr i t ikára szorul. Nem 
kisebb ba j az sem, hogy néha hideg, mesterkélt, elgondolásában 
és kivitelében fagyos a vers. Nemcsak olyankor érezzük ezt, 
amikor a forma gondja borít jeget a versre, hanem olyankor is, 
amikor a szavak harangkongása nagyobb a megkongató érzés 
erejénél. A Felvidék poétái is modernek, — tehát ellenségei a ki-
fejezés nyűgének: de hogy a nyűgöt levessék, nagyon is vadul 
hadonásznak. Megdöbbentő számmal szedhetnék össze csak ebből 
az anthológiából is olyan kongó szimbólumokat, hasonlatokat, 
képeket, amelyek groteszk hatásúak. Ha Sziklay megválogatása 
helyes, akkor ezek a nagyhangú, szándékosan vad áradások 
követelik a legerélyesebben a kri t ikát . Néha az ember úgy 
érzi, hogy —• az egyik poéta furcsa szavával élve — így „taktusos 
kappanok énekeltek a szörnyű szüreteken". Hiába cLZ cl sok 
gyönyörűség, ami a kötetlenség frisseségéből árad, az a sok 
iide kép, szó, képzet, ami itt elénk rajzolódik: a soknak is 
ha tára az ízlés. Mert hogy a nyelvnek van szépsége, színe, 
parázslása, azt Mécs László és Merényi Gyula közölt verseiből 

3 * 
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bőven igazolhatnám. Van szépség, a finom könnyedségtől az 
orkán fenségéig sok változatban, van a Felvidéken magyar 
poézis, de itt az ideje, hogy az írók és irodalmi körök össze-
ál l janak és ízlés-elveken alapuló folyóiratot alapítsanak. Mi, a 
Csonkaföld, ettől v á r j u k a művészi lehiggadást. 

2. Az erdélyi m a g y a r író lelkülete elsősorban azzal külö-
nül el, hogy sokkal erősebb benne az erdélyi föld hagyománya 
és szeretete. Pompásabb példát alig is találhatnék ennek az 
igazolására, mint Gyallay Domokos most megjelent regényét 
(Vaskenyéren). Örömmel szólok erről a könyvről, nem azért, 
mert ál l í tásomat igazolja, hanem azért, mivel irodalmunkban 
hosszú idő óta ez az egyetlen igazán művészi beesű magyar 
regény. Az irodalom természetét vizsgáló krit ikus előtt bizo-
nyára sokszor felmerült a magyar regény problémája. Az дг 
éles különbség, amely a francia, angol, német, spanyol, olasz 
és orosz regényt elkülöníti egymástól, sokunkban ébresztett 
vágyat a magyar regény után és sokunkban keltett gondolatot 
a magyar regény természete felől. Az eddig is világosnak 
tetszett előttem, hogy a magyar, kat'exochen magyar regény épp 
-oly kevéssé lehet Balzac elemző stíljének hajtása, mint Anatol 
France szkepticizmusáé; épp oly távol áll tőle Tolstojnak, mint 
Dostojevskijnek követője; nem közelíti meg DAnnunzio stíl-
és színfinomsága, s nem Verona érzékisége; nem adja meg 
Dickens emberszerető humora, de Jacobson hangulatisága sem. 
A magyar regényben a lélekrajz igazsága, a felfogás józansága, 
a nagyvonalúság átérzése, a nemes emberszeretet, a józan reali-
tás, kedves humor és meleg szív bizonyára megvan, de mégsem 
ez az, ami specifikus magyar regénnyé teszi. Az ideálhoz leg-
közelebb-állónak Gárdonyi Gézát éreztem, s azért fá j t , valahány-
szor Gárdonyi egyéni írásának a megnemértésével találkoz-
tam. Gárdonyiból is hiányzott valami: azt hittem, a Jókai-féle 
könnyed mesemondás, — most, Gyallay Domokos regényének 
olvastakor látom, más! A magyar regény lelki problémája nem 
lehet a regényhős problémája csupán, mint Kemény Zsigmond-
nál; nem lehet a hős korának problémája, mint Herczeg Ferenc-
nél, hanem a hős és a hős kora mellett egyeitemes és mégis az 
író kora aktuális problémájának kell lennie. A történelemben 
kell gyökereznie: a specifikus magyar regényt csak történeti 
regénynek tudom elképzelni: a magyar nemzet hagyományok-
ban gyökerező karakterének csak ez felel meg. Egyéni érdekű-
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nek kell lennie, mert a magyar mese genre-e is a hős egyéni 
sorsát domborí t ja ki: csak az egyén fogha t j a meg a magya r 
ember érdeklődését. De az olvasó egyéni és nemzeti problémájá-
nak kell benne tükröződnie: mert a magya r ember a nemzeti 
politika embere. Mindehez valószínűnek, reálisnak és mégis 
érdekesnek kell lennie: mese-érdekességűnek és valóság-erejű-
nek. Egyszóval olyannak, mint amilyen Gyallay Domokos 
regénye, a Vaskenyéren. Nem szeretném, ha félreértésre adnék 
alkalmat: a specifikus m a g y a r regény elsősorban jelleg, nem 
értékmeghatározás. De Gyallay Domokos műve az értékelésben 
is megállja helyét. 

A regény cselekménye a XVII I . század első éveiben Erdély-
ben játszódik le. Történeti háttere kettős: nemzeti és szűkebb 
közösségi. Amaz Rabutin alakjával jellemezhető, emez a toroc-
kói bányászok harca a bánya-szabadságért. Mind a ket tő — 
nemcsak általánosságban, hanem részleteiben is — tör ténet i 
valóság. A történeti valóságot élő valósággá teszi Gyallay az 
alakok megmintázásával: maga Rabutin a gőgös generális, de 
francia lovag, keménykezű parancsnok, de könnyenhívő feljebb-
való, józan és kapatos állapotában egyaránt igazi élő, valóságos 
katona-ember. A finom árnyalatokkal dolgozó jellemzőművé-
szetnek szinte tanulmánykincse a Thoroczkay-familia, Is tvántól , 
a székelyek kapitányától Mihályig, a gubernialis consiliariusig. 
A jellemzés megelevenítő i ta la Gyallay művészi ereje: a meg-
szólaltatások, a helyzetek, a cselekvések mesét igazzá tevő 
tehetségének a művei. Mindebből már két összeütközés s a r j a d : 
a császári hatalom és a magyarság közt, másrészt a Thorocz-
kay-család és a torookói bányászok között. A magyarság a 
magyar függetlenségért, a bányásznép a jogért küzd. (Vessünk 
egy pillantást a mai Erdélyre; s egyszeriben elénk tárul e ket-
tős harcnak maisága!) Történeti alak még a két ütközőpont 
közé helyezett hős: Koncz Miklós is. Ap ja nemességet kapott , 
de ott él továbbra torockói bányája gondjában. A fiú nemes, 
de a bányászok bírójának, a paraszt Tóbisnak leányát szereti. 
Apja azonban nemes leányt kíván menyül: a fiúnak meg kell 
harcolnia a leányért . I t t veszi át a mesemondó fantáz iá ja a 
fonalat. Az apa a szép Csegezy Anikót választ ja ; Anikó a sze-
relmes leány. A flií Tóbis Judi to t aka r j a kiküzdeni; J u d i t a 
fa jáér t élő hősnő. Az író a mesét finom kézzel gombolyítja, 
várat lan színeket t á r elénk, meglepő bogokat old fel, míg oda 
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ju t el, hogy — Csegezy Anikó lesz Koncz Miklós felesége. Ez 
a szerelmi regény azonban teljesen beleolvad a két történelmi 
küzdelembe: az olvasó rokonszenve ás aggódása, bizakodása és 
öröme sehol sem oszlik meg, mert a há rmas fonal egységes, 
sehol el nem válik, sehol el nem szakad. A realitás talán csak 
a holland Van Norden a l ak ján homályosul el: de csak azért, 
mert a mai ember szeme annyi optimizmust, az érzésnek ezt az 
e re jé t el nem tud ja hinni. Az egész regényből Van Norden ön-
feláldozása marad mese, egyebüt t mindig az élet valóságának 
ta la ján járunk. A teljes művészetet, úgy érezzük, még egy apró-
ság zavarja: a regény végének összefoglaló áttekintése. Fontos 
ez a néhány a d a t ! Vagy elhitető jellege van? Nem tudom, de 
a mohó olvasás gyönyörűségét megzavarja. Ez azonban apró-
ság, semmiesetre sem tar that vissza attól, hogy ezt a specifikus 
magyar regényt igazán sikerültnek mondjam. És szólnom 
lehetne a regény szubjektív érzelmi hátteréről, ennek a tiszte-
letreméltó nemességéről, ma igazán nemzeti jelentőségéről, az 
akkori és mai székelység rokonságáról, a költészet finom nevelő-
művészetéről, — avagy Gyallay Domokos fejlődéséről, arról az 
útról, melynek első állomása az Ősi rögön; figyelemébresztőnek 
azonban talán ennyi is elég. 

Az alkalom késztet bennünket arra, hogy itt emlékezzünk 
meg Surányi Miklós ú j regényéről is (A szörnyeteg). Az író 
baráta i ugyanis annak megünneplésére készülnek, hogy Surány i 
huszonöt év óta munkása a magyar irodalomnak. Azt hisszük, 
a magyar kórságot, az örökös ünneplést ká r a huszonötéves 
rövid időtar tammal siettetni, a jelen esetben már csak azért is, 
mert Surányi fejlődését nem érezzük lezártnak, sőt azt sem 
gondoljuk vakmerő reménységnek, hogy m é g az eddigieknél 
tisztultabb művekkel fogja megörvendeztetni hálás közönségét. 
Eddigi köteteinek megítélésében nem volt egységes az i rodalmi 
kri t ika; különösen azt hangsúlyozta az egyik oldal, hogy 
— Heinrich Gusztáv szavai szerint: — „a szerző nagyon haj l ik 
a pornográfiához, noha . . . piszkos érzéki helyzetek rajzolásába 
nem téved: a részletek kiszíneződését az olvasónak eléggé fel-
izgatott képzeletére bízza." Világfelfogásának pesszimizmusán 
is fennakadt a krit ika: az önzésnek a tengelyül választásán és 
a testi gyönyörnek a minden fölé helyezésén. A fejére olvasták 
Floriche szavait : „A művész is olyan állat, mint a többi. Sokat 
enni, sokat szeretni, s teli hassal elnyújtózkodó, kielégített ide-
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gekkel szeretne pipálni, mint a tőzsdeügynök, aki kihasználja 
a hosszt és elheveredik ebéd u tán szundikálni." Viszont más 
oldalról méltán emelték ki meglepő művelődéstörténeti tudását, 
finom mesestílusát, egy-egy indulat mélyére látó művész-
szemét, meseföltaláló könnyedségét, gazdag színezését. A szo-
rosabb értelemben vett i rodalmi elismerést, hogy Surányi nem 
mindennapi elbeszélő talentum, nem is lehet kétségbe vonni. 
De a mi mai magyar életünk más, mint a franciáké, nekünk 
most f á j a komoly törekvés hiánya, a nagy akarás nélkül 
való élet. Nekünk ma az a lelkes beszéd a kenyerünk, amely 
az ú j regényben száll el az író Mindszenthy ajkáról: „A fő. 
hogy megmutassuk a v i lágnak: élünk ám még mi is. Él ám 
még a dunai paraszt, ak i t La Fontaine oly nagyon lenézett. 
Élünk ám még mi magyarok ós dolgozunk és konyítunk valamit 
a világot megváltó eszmékhez." Ezért f á jó szólanunk Surányi 
eddigi pályájáról , mert éppen ezt a komoly, a felelősség súlyát 
is érző munkát , ezt a v i lág igazi nagy eszméit megértő élni-
akarást nem találjuk benne. Ugyanaz a Mindszenthy mondja 
a regényben: „Az írás szenvedély, de nem mesterség vagy 
kenyérkereset." Ha ez az állítás igaz, Surányi munkáiról is el 
kell mondanunk, hogy a nemes írói szenvedélyt nagyon erősen 
gúzsba köti a közönség Ízléséhez való alkalmazkodás. Gúzsba 
kötötte ennél az ú j regénynél is, letörölt róla minden magyar 
jelleget és a kozmopolita ízlésnek ahhoz a típusához tette hason-
lóvá, amelyben a La garçon írója a r a t j a sikereit. — Mi ez a 
szörnyeteg? -— lehetne maga a társadalmi és erkölcsi féket 
lehántott szerelem is, de i t t ember, véletlenül (az exotikum ked-
véért) magyar ember. Rút , förtelmesen rút ember: „ocsmány; 
törpe, ferde, esetlen, rövidlátó, kancsal, himlőhelyes. Az arca 
groteszk, nevetséges és mégis rémítő. Világosszőke, majdnem 
fehér gyér haja ápolat lan és kócos. A szemöldöke vörös. A 
szája vértelen és duzzadt." Ehhez még tudós és — gazdag. A 
regény ennek a szörnyetegnek a szerelme: egy szép, csodála-
tosan szép leányhoz, aki még nálánál is gazdagabb, s „önző, 
kegyetlen, egocentrikus, követelő és önfeledt, mint egy csecsemő". 
A milieu: légüres tér, anyagi, erkölcsi és társadalmi légüres tér; 
„csupa független, gazdag, szabad, művelt, unatkozó ember: 
semmi más dolguk nincs, csak szerelmeskedni." Ezt a dolgukat 
azután pathológiai hévvel végzik. És mi ennek a légüres térnek 
a végpontja? Az író elmondat ebben a társaságban egy törté-
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netet egy gazdag ültetvényes feleségéről, aki egy pálmaegyenes, 
daliás arab hotelportásba szeretett, két hétig csatangolt velő 
a piramisok alatt, s végül — az asszonyt felakasztva talál ták 
a szent szikomorfa szomszédságában. Nem szükséges meg-
ijednie ettől a példától annak, aki erkölcsi tendencia esztétika-
ellenes túlsúlyától félti a regényirodalmat; Surányi nagyon 
jól tudja, hogy az ő olvasóit nem az erkölcsi tanulság, hanem 
a szerelmi gyilkosság gondolatának perverz gyönyöre remegteti 
meg az ilyen részletek olvastakor. Hiszen a regényben is meg-
figyelésként í r ja , hogy az érzékiség perverz játéka a nőt látás-
kor vagy olvasáskor áttüzesíti : „az asszonyok szeméből ki-
csapott — a gaziják táncakor — valami buja, sötét láng." Íme, 
ilyen a légüres tér, és ezért f á j ma, Surányi iinnepeltetésekor 
erről a légüres térben maradó regényről írnom. Nem komoly 
irodalmi alkotás, bár a lakja i : Mary, Johnny s a többiek, akik 
nem tudnak perverzzé torzulni, éles vonalakban rajzolódnak 
elénk; nemcsak mi, de a regény egyetlen rokonszenves embere, 
az író Mindszenthy is így ítélne róla. Érdekes, hogy ez a Mir.d-
szenthy a maga írópályájának megindulását azzal a legendával 
mondja el, amely Surányi sa j á t indulásáról forog közszájon, 
— s íme, a felfogásuk mégis mennyire más, esztétikai és nem-
zeti alapon egyaránt! — Pedig teljesen igaz Erdély költőjének, 
Reményik Sándornak a megállapítása (Gondolatok a költé-
szetről. Arad, 1926): a költészet legdrágább gyümölcse egy ma-
gasabbrendü élet. Ezt az esztétikai bírálat sem hagyha t ja figyel-
men kívül. 

Mint mikor az ember valamelyik szobrász műtermébe kerül 
s ott az apró kis agyagtervek ötlet-országát vizsgálja végig, — 
úgy érzi magát a krit ikus Bartóky József Forgács című köte-
tének olvastakor. Az emlékezés a vázlatoknak gazdag sorát dik-
tá l ja az írónak, s ez a maga emlékfoszlányait közvetlen vázlat-
mintázásban t á r j a olvasói elé. Bartóky írói művészetének ter-
mészetébe világítanak ezek a forgácsok: látjuk, hogy témája 
maga az élet, amely tapasztalatban is, tar tamban is bőséget ad 
annak, aki az emberiségnek hasznot tud haj tani vele. Végig-
kísér jük itt egész élete-útját: megjelenik előttünk az aggódó 
öregapa, aki a Bach-korszak német szavától félti unokájá t ; lát-
juk a béka-madarakkal játszó gyermeket, a család körében fej-
lődő fiú egy-két kedves élete-mozzanatát, a jogászt, ügyvéd-
bojtár t , szigorú szolgabírót, miniszteriális tisztviselőt, végül a 
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nyugalmazott kegyelmes úr nagyapai gondját . Bartókyt mái-
ezek az emlékek is jellemzik: a tiszta, lelkes, régi-magyar egész-
séges lélek ragyog ki belőlük, az a lélek, amely írásainak a leg-
vonzóbb varázsa. De jellemzi a szem is, amellyel ma mindezt 
végigtekinti: az öreg ember gazdag tapasztalata határozza meg 
a szemszögét. Az „öreg" jelző nem akar többet mondani, csak 
annyit : hogy az ész és szív kincse oly bő benne, amilyen csak 
hosszú életút megjár ta u tán lehet. Sajátos, de épp azért jelleg-
zetes is, hogy —• a forgácsok vallomása szerint — az i f j ú Bar tóky 
is öreg volt ebből a szempontból, viszont a nagyapa is fiatalos 
a maga kedves optimizmusában, lelkes hazaszeretetében. Innen 
van, hogy igazi lelki öröm írásainak az olvasása: derű, meleg-
ség, kedves és mégis úri őszinteség, megvesztegető egyszerűség' 
jellemzi. í rása inak típusa a régi magyar világ anekdótázása, 
de Bartókynál ez a típus elmélyül és gazdagabbá válik. Első-
sorban elmélyül: a tanítómesék Bartóky ja ő, aki semmit sem tud 
felületes szemmel nézni, mindent az élet tapasztalatának böl-
cselő szemüvegével lát. Ez a sajátos látás nem több, csaik valami 
zárt keret, amely az élményt kincs-törmelékké ragyogtat ja ; rtgy 
veszi kézbe, hogy az érdekesnél melegebb, nemesítő fénye 
legyen. Az emlék nem marad meg egyszerűen élmenynek, benne 
van az ész és szív okulása is. De nemcsak mélyebb Bar tóky 

írása az egyszerű anekdotánál, gazdagabb is: kikerekedik, való-
• f t 

ságos novellává szélesedik; a val óság és valószínűség színeit 
tudatos gonddal, írói művészettel r a k j a vásznára. így formá-
lódik elénk az élményelmondóból a szépíró Bartóky. Elbeszélé-
seiből is kapott a magyar közönség iíj kötetet (Semper idem): 
az eddigiektől talán csak azzal különül ez el, hogy még határo-
zottabb benne a mához szólás. Ügy érzem, ezek az elbeszélések, 
általában Bartóky minden elbeszélése, egy ú j elbeszéléstípust 
jelentenek: a meseelbeszélést. Fáy András, akihez magyar lelke 
sokban hasonlóvá teszi, ezt az egyéni műfa j t nem tudta meg-
teremteni; F á y a romantikus novella ösvényét jár ta . Bartóky 
elbeszéléseiben megmarad a fabulátor írói lelkülete; ez teszi u j j á 
őket, noha a forma változatos művészetét csöppet sem befolyá-
solja. Azt mondják ugyan, hogy az irodalmi krit ikát el kell 
különíteni az irodalomtörténeti kritikától, — mi mégis azt hisz-
szük, hogy az irodalomtörténet értékelését is szabad jeleznünk 
akkor, amikor Bartóky jelentőségét ebben, a meseelbeszélés ú j 
műfa jának megteremtésében lát juk. Alszeghy Zsolt. 
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Kosztolányi Dezső: Édes Anna. Budapest. Év nélkül. 268 lap. 
Genius-kiadás. 

Semmi kétség: Kosztolányi Deaső, a sokszor szenvelgően modoros líri-
kus, az erős formaérzékíi műfordító, — mint regényíró a legtehetségesebbek, 
a legérdekesebbek közé tartozik. A véres költő című, akadémiai díjjal koszo-
rúzott Néró-regénye, némi stilszerütlensége mellett is, elsőrangú jellemrajzok-
ban gaadag, — a Pacsirta pedig a polgári környezetrajznak egyik legkitű-
nőbb példányképe. 

Legújabb regényének, a Genius kiadásában megjelent Édes Anna című-
nek hősnője egy faluról a fővárosba szakadt parasztleány, az egyszerű, igény-
telen, szorgalmas „jó oseléd"-nek szinte eszményi típusa, akit. egy hitvány 
úrfi gyalázatosan megejt s aki aztán egy szinte önkívületi pillanatában kést 
márt érte valósággal rajongó háziasszonya szívébe s az álmából fölriadó és 
rátámadó háziurat is — már magáról igazán mit «e tudva — késszúrások-
kal megöli. 

Ez a sok tekintetben egészen különös mű sakkal mélyebb jelentőségekre 
utal, hogysem pár rövid szóval — akár dicsérővel, akár gánesolóval — el 
lehetne intézni. Azt tart juk, nagy hibák vannak benne, — de bizonyos, hogy 
egyáltalában nem közönséges írói tehetségnek rtszint megragadó, részint meg-
döbbentő megnyilatkozásai nélkül sem szűkölködik. 

A regénynek első fele igazi mwtermű. Az író valószínűen munkája 
izgalmakkal telt második felét t a r t j a jobbnak, értékesebbnek, — mi azonban, 
boldog lelki szegénységünkben makacsul ragaszkodunk ahhoz az első benyomá-
sunkhoz, mit hosszas utánagondolás ós lelkünk mélyén való megforgatás erős 
meggyőződéssé keményített: hogy ennek az érdekes regénynek első fele az érté-
kesebb. Igaz, hogy a cselédleány tragédiája a mű közepén túl kezd kialakulni 
s persze ott is tetőződik és a könyv első felerésze jóformán nem egyéb az 
összeomlás után új ra éledni kezdő lateiner középosztály mindennapos életé-
nek rajzánál. Nem is az egész életet rajzolja, átfogó tekintettel, csak egy 
hizonyos szemszögből nézi azt : a oselédkérdésnek igaz, hogy nem könnyű 
problémája szempontjából. De a költő meglátásai oly eredetiek és elénk t á r t 
rajza oly megtéri, a legkisebb részletekig terjedő festésben annyi művészet 
nyilvánul meg, hogy ennél különbet ebben a nemben alig termelt irodal-
munk. E rajznak nem is élethűségére vetünk mi nagy súlyt. Az életigazság 
csak úgy ér valamit az irodalomban, ha művészi igazság ' fényében ragyog. 
S Kosztolányi minden mesterkedés nélkül árasztja ezúttal is a fényt, a 
miniszteri tanácsosék otthonának, egymást fölváltó oselédeinek s a ház többi 
lakójának rajzára. Irásművészetének ez a természetessége, etzi az őszintesége, 
cikornyátlansága és közvetetleneége az, ami megragadja figyelmünket, való-
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eággal lenyűgözi érdeklődésünket. Nincs i t t semmi szenzáció, semmi ideg-
csiklandozó esemény, semmi ünnepies póz és izgató lelki probléma — s mégis 
olyan lelki rajz alakul ki az apró vonásokból, a köznapi semmiségekből, 
hogy aiz> pár já t ritkítja s a szerző dicsőségét minden úgynevezett nagyszabású 
feladat megoldásánál jobban öregbíti. 

Mert nemcsak nagy eseményekből s nem csupán világtörténeti szereplők 
vívódásaiból áll az emberi élet e földön. Milliószorta többen vagyunk apró, 
jelentéktelen emberek, kiknek a nagy világ szempontjából érdektelen, szürke 
egyhangúságban folyik életük, — de a maga kis bajait mindenki nagynak 
érzi, az őt érő apró tűszúrásokat vérző sebeknek, a vele történő dolgokat 
mindig nevezetes eseményeknek. Ám az ilyen együgyű lelkeknek ée egyszerű 
történetkóknek rajza egyszeriben jelentőssé válik mindenkire nézve, ha igazi 
íróember valódi művészettel tá r ja elénk. Magában véve ugyan miért érdekelné 
a világot, hogy Vizyné méltóságos asszony hagyan akar szabadulni az ő 
Katica nevű, lusta, kódorgó cselédjétől, s hogyan mozdít meg minden követ, 
hogy megkapja a vörös „bizalmi"-ból egyszerre szolgálatkészé visszavedlett 
házmester falusi rokonát, Annát, kiben aztán meg is talál ja házi nyugalmát 
és családi boldogságát, s aki a házban és a környéken lakók szemében csak-
hamar legendás alakká válik?! Ha ezt csak éppen élethíven mondja el valaki: 
igazat adhatunk neki, — de képzeletünket és érzésvilágunkat ez a történet-
nélküli történet nem tudná úgy megragadni és betölteni, mint ahogy teszi azt 
Kosztolányi a maga írásművészetével. 

A regény közepén, Anna történetének pislákoló mécse egyszerre csak 
fáklyafüstös lobogássá válik. Megérkezik a méltóságos urék unokaöccse, a 
léha, elfajzott testü-lelkü Jancsi úrfi, s érzéki vágyának zsákmányává válik 
a szegény ártatlan cselédleány. Természetesen nem kifogásolhatjuk magát ezt 
a mozzanatot, mert erre az írónak a maga művészi célja érdekében szüksége 
volt. Meg kell azonban rónunk az eszközöknek felettébb művészietlen voltát, 
mellyel céljára tör. Mert ezen fordul meg a dolog itt is. Eobbanjon ki a silány 
férfi rút szenvedélye, bukjék el a szegény falusi leány — ezt a témát magát 
költői munkában csak a szemforgató álszenteskedós kifogásolhatja. De ezeket 
a jeleneteket úgy leírni, mint ahogy Kosztolányi teszi, a maguk művészietfen 
pőreségében, a fizikai jelenségeknek a legapróbb mozzanatokig terjedő durva 
rajzában, — ez már nem a költészet feladata, ez már nem is költészet, 
hanem csúnya pornográfia. Ezeket olvasva, valósággal megundorodunk, de 
undorodásunk mellett még nagyobb a szomorúságunk, egv igazi költői tehet-
ségnek ilyen sajnálatos eltévelyedését látva. Miért teszi ezt ez a jeles író? 
Magán nem tud uralkodni? Yagv mások rossz szenvedélyeit akarja felkorbá-
csolni? Divatos akar lenni? Ha tudná, hogy a hozzá ellenállhatatlan rokon-
szenvvel vonzódó, tehetségét igazán nagyra tartó komoly olvasóban mily 
végtelen lehangoltságot szül a regény eddigi zöld viránya után ez a sor-
vasztó számumtól vert kietlen homoksivatag, máskor elkerülné azt, s nem 
traktálna bennünket förtelmes testiséggel, mikor lelket is tud művészien 
rajzolni. 

Azután következik a gyilkosság. Nem a gaz csábítót öli meg a szeren-
csétlen leány, hanem a maga ártatlan gazdáit. Miért? Ez a regény fő kérdése, 
igazi csomója, a valódi nagy probléma. Ebben a látszólagos földi igazság-
talanságban mi talán megérezni véljük ugyan a költői nagyszerű igazságot, 
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de bizonyos, hogy az író nem tudja azt kellő világossággal kifejezni. Az ő 
szócsöve voltaképen a beteges öreg doktor, az ideálista raisonneur, aki — már 
a regény első felében — utal arra az országra, ahol mindenki, szolga és úr 
egyezerre, és egyenlő mindig, az év minden napján: s ez az ország — a 
Krisztus országa. Ez az érdekes alak, aki ebben a pártoskodó világban egy 
párthoz sem tartozik, csupán az egész emberi közösség tagjának érzi magát — 
a gyilkosság törvényszéki tárgyalásán szeretné a földi igazságszolgáltatás 
mérlegét az isteni igazságszolgáltatás irányába billenteni, s mindegyre csak 
azt hajt ja, hogy ezzel az öntudatlan, szerencsétlen falusi teremtéssel nem 
bántak a gazdái igazán emberien. Szó sincs róla: nem ütötték-verték, nem 
kínozták, sőt örültek neki, e a maguk önzésében boldogok voltak, hogy náluk 
volt, — de nem úgy bántak vele, mint emberrel, hanem mint egy gép-
pel . . I 

Ez volna hát az Édes Anna tragikumának magva? Az író is érezni 
látszik, hogy más indítékra is szükség van, s talán ezért told — bár csak 
fut tában — egy röpke vonást a rajzhoz, mikor azt mondja, hogy a gyilkos-
ságot közvetetlenül megelőző estén az előszobában ácsorgó Anna észreveszi, 
amint az ő csábítója, a léha doktornét táncoltatva, buja csókot nyom annak 
nyakára. Anna „vissza akar futni a konyhába, de nekiment a falnak", — 
mondja az író, s mintha az ekkor „kancsal fénnyel" bellobbanó lámpa egy 
kurta pillanatra bevilágítana a féltékeny leány együgyű lelkének titkos 
mélyébe. . . 

Így van-e? S ha így, miért mégis az ártatlan méltóságos asszony 
szívébe döfi néhány óra múlva a konyhakést Anna? Talán bűnösnek érzi azt 
is, mert az ő öccse gyalázta meg őt, vagy éppenséggel azért, mert az asszony 
házában történt az ő romlása, abban a házban, amelyből ő — még a nagy 
eset előtt — el akart menni, de az asszony nem fogadja el felmondását? 
Vagy talán csupán csak az a gyilkosság magyarázata, amit a ház egyik-
lakója úgy fejezi ki, hogy a bolsevizmus megmérgezte egészséges magyar 
népünk lelkét, s ez a véres eset a sok aljas kommunista-propagandának ret-
tentő eredménye? . . . 

Íme, mintha a szerző se lenne egészen tisztában a maga céljaival, s 
bizonyos, hogy az olvasóval nom tudja felfogását egészen tisztán éreztetni. 
De azért a bántóan rikáosoló, s a mű egész koncepciójából élesen kirívó 
középső rósz után, a könyv utolsó harmadában, megint a jeles írót látjuk 
Kosztolányiban, aki — úgy érezzük — ha igazán, komolyan, elszántan 
akarná: talán le tudná rázni a maga írói egyéniségéről azt a sarat, amely 
azonközben ragadt rá, míg olyan szemétben turkált, amelyre rámutathat az 
író, de amelynek miazmáit és minden bűzét merőben fölösleges a maguk egész 
undokságában rászabadítani az olvasókra. Az erős testi-lelki alkaton, igaz, 
nem könnyen fog a rontás, — de hát nincs-e sajnosan sok gyönge testi-lelki 
szerkezet, amelyet az írónak nem összetörni, hanem jobbítani, edzeni a 
feladata. 

Az utolsó rövid fejezet egy kis szubjektíveskedéa, amelynek néma, de 
megnovezett hőse az író maga, akit egyik szomszédja egykori kommunistának 
néz, a másik pedig most nagy kereszténynek ismer. Ügy véljük, hogy ez utó-
lagos igazolás, — mert talán az akar lenni, az író pártatlansága mellett — 
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fölösloges. Az efféle igaaolást, — ha szükség van rá — mindig maga a mü 
kell, hogy tartalmazza, nem egy tőle úgyszólván független függelék. 

Mindenképen bizonyos azonban, hogy az Édes Annában megint nagy-
szerűen élveztük Kosztolányi írói talentumának fényét és erejét, de sajnálato-
an éreztük a regény nagy hibáit és tagadhatatlan fogyatkozásait is. Ha ezek 

a gyengék csak a regényéi maradnak: kisebb lesz a baj. Ha azonban az író 
mindenáron magának vindikálja s levetkezni nem akarja őket: pályája koszo-
rúit sajátmaga fogja megtépázni. Szász Károly. 

Bartha József: Két nemzedék magyar irodalma (1875— 
1925). Budapest, 1926. 175 lap. A szerző kiadása. 

Bartha József munkájának jeligéjéül Gyulai Pálnak ezt a mondását 
adhatnók: „Az igazság és erkölcsiség két főforrása a költészetnek." Valóban 
az igazságot keresi a költészetben s a költők értékelésében, de nézőszöge a 
nemzet ősi hagyományait, hazaszeretetét s nemes erkölcseit védő magyaré. 

Rövid bevezetés után a kiegyezést követő politikai állapotokkal foglal-
kozik, majd rátér századvégi irodalmunk realizmusára és naturalizmusára. 
Bőven fejtegeti a közélet materialista irányának a költészetre gyakorolt vál-
toztató hatását, Arany János költészetének jelentőségét, az irányváltozást, 
Gyulai Pál irányító hatását . Elemzi a magyar realisták és naturalisták mű-
ködését a regényirodalom, a dráma és líra terén. A XX. századi új irány: 
a nyugatosok című fejezetben a kor általános jellemzése után az új irány 
szépprózai elbeszélői, drámaírói és kritikusai mellett főképen Ady Endre is-
mertetése és értékelése nyer a könyvben helyet az Ady-követők galériája mel-
lett. Érdekes vonásokkal ecseteli a nemzeti visszahatást irodalmunkban akkor, 
midőn a jelenkor költészetéről ad képet s végül egy pillantást vet a jövőbe. 
Ebben a pillantásban a reménység hangja mellett i t t -o t t a keserűség szo-
morú akkordjai is megütik fülünket. 

Az a kérdés támad bennünk az első oldalak elolvasása után: vájjon 
polemikus irat lesz-e belőle, vagy felvilágosítás a célja, talán ismertetés, vagy 
esztétikai értékelés fogja lekötni a figyelmünket? Mindegyik. Bartha József 
lángpallossal támad a felforgató törekvéseknek, a hamis kritikáknak s a kö-
zönség kritikátlanságának, mely a nemzeti talajtól elrugaszkodó írókért lel-
kesedett, rámutat arra a romboló hatásra, melyre a nemzetietlen irány szert 
tudot t tenni Gyulai Pál kidőltével. Meglepő igazságokat szögez le a színházi 
ipar termékeiről, színpadi exportunk internacionális jellegű s a nemzeti szel-
lemet nélkülöző darabjairól. Éles, bátorhangú polémiát olvasunk Ady költé-
szetéről az Ady-magasztalókkal szembon. Értékelések, megállapítások keve-
rednek a tüzes magyar érzés sugallta elvekkel, gondolatokkal. 

Bartha József erős magyar. Mikor az internacionalizmus ellen hadako-
zik, melyet zsidó nacionalizmusnak nevez, nem feledkezik meg sohasem dicsé-
rettel megemlékezni azokról a magyar zsidókról, akik szolgálatokat tettek 
hazánknak. I t t -o t t magyar elkeseredése kissé erősebben nyomja meg a tollat, 
de tárgyilagosságra való törekvését elvitatni nem lehet. 

Nem haladhatunk el néhány hibája mellett sem. A politikai helyzet 
ily bőséges vázolását nem tartjuk szükségesnek. Hisz olyan dolgokról ír, me-
lyek általánosan ismertek. Könnyen folyó, gondos, élvezetes stílusát i t t -ot t 
megzavarják újszerű kifejezései. Egyik költőnek túlságosan sok helyet ezen-
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tel, mint pl. Harsányi Kálmánnak, míg mások, mint az elcsatolt területek 
írói, aránylag igen röviden vannak ismertetve s jellemezve. Mi nem beszélnénk 
elfogadható, vagy el nem fogadható tehetségekről, bár a tehetséget szerzőnk 
is mindenkor elismeri. A hibákat az erények mellett mindig részletesen fel-
sorolnók. Kisebb jelentőségű írók elismertetése nem cél az ilyen munkában. 
Hiányos továbbá a drámairodalmunk sivársága és színházpolitikánk iránya 
közti kapcsolat beható ismertetése. Szerettük volna látni végül — ami tudo-
mányos igényű munkában nélkülözhetetlen — a kérdéssel foglalkozó eddigi 
irodalom időrendi egybeállítását és méltatását. Ne kezdjünk mindent elölről, 
hanoin világítsuk meg újból és újból az irodalomtörténeti fejlődés ú t já t . 

Mindezek azonban nem kisebbítik a nemzet és az irodalom szeretetétől 
á tha to t t , lelkes mű értékét. Gyulai Pál jelölte ki a szerzőnek az u t a t s ő a 
nagy kritikus útmutatásai t a közelmúlt szomorú tapasztalataival gazdagí-
tot ta . Súlyát mi sem fogja jobban mutatni, mint az, hogy számos oldalról 
támadni fogják, erejének pedig az lesz a legnagyobb bizonyítéka, ha agyon-
hallgatással kísérlik meg értékét csökkenteni. Az azonban bizonyos, hogy 
akárhogy fogadják is e könyvet, a jövő irodalomtörténésze sokszor fog rá 
hivatkozni. Horváth Béla. 

J u b i l e u m i e m l é k k ö n y v . Blau Lajos a Ferenc József országos 
rabbiképző-intézet igazgatójának hatvanötödik születésnapja és negyvenéves 
írói jubileuma alkalmából tanítványai, barátai és tisztelői közreműködésével 
kiadták Hevesi Simon, Klein Miksa és Friedmann Dénes. Budapest, 1926. 
356 1. 

„A nagynevű tudóst, a zsidó tudomány elismert tekintélyét, a nagy 
érdemekkel bíró tanárt, ki papokat nevelt a hitfelekezetnek és hű búvárokat 
a zsidó tudománynak, meleg szeretettel ünneplik és üdvözlik munkatársai, 
elismerésük ós hódolatuk jeléül neki szentelve ezen ünnepi emlékkönyvet, 
kérve a Mindenhatót, hogy a zsidó tudomány büszkeségét, a papok tanítóját 
és atyamesterét, a zsidó tudomány művelőinek eszményképét eddig kegyel-
mesen megőrzött erejében tar tsa meg tovább Hazánk és a magyar zsidóság 
javára és díszére és kísérje áldásával életét és további gyümölcshozó nemes 
működését." 

Ezekkel a sorokkal indul meg az értékes tartalmú emlékkönyv, mely egy-
részt ismerteti Blau Lajos életét és munkásságát, másrészt számos zsidó 
vonatkozású tudományos értekezést közöl Blau Lajos tanítványainak tollából. 

A magyar irodalomtörténetet közelebbről is érdekli Csetényi Imre rabbi-
képző-intézeti tanár tanulmánya: Zsidó vonatkozások a reformkor szépirodalmi 
sajtójában. A tanulmány három részre oszlik: először azt vizsgálja, hogyan 
jelennek meg a zsidó alakok a magyar irodalomban; másodszor a zsidóságra 
vonatkozó tudományos cikkekről szól; harmadszor a zsidó személyekre és a 
zsidó helyzetre vonatkozó híreket tekinti át. Forrásai az 1825—1848-ig terjedő 
folyóiratok: a Regélő, Honművész, Athenaeum, Figyelmező, Honderű, Társal-
kodó, Kritikai Lapok, Századunk, Tudományos Gyűjtemény és Budapesti 
Szemle. E kor szépírói általában barátságos érzéssel írnak a zsidóságról, sőt 
a zsidó-kereszténv házasság kérdését is kedvező hangulattal tárgyalják. 
A legnagyobb hatású felszólalás a zi=idók javára báró Eötvös József szemé-
lyéhez fűződik. A Budapesti Szemle 1840. évfolyamában a zsidók emancipá-
ciójáról nevezetes tanulmányt írt a zsidóság védelmére. — Eisler Mátyás 
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kolozsvári főrabbi tanulmánya, A zsidó irodalom határkérdései, fölveti a kér-
dést, hogy mit nevezünk ma zsidó irodalomnak. Fejtegetéseinek eredménye: 
„Zsidó irodalom mind az, amit zsidók írtak zsidó táxgyról bármily nyelven. 
Sem a nyelv sem a tárgy egymagában nem állapítja meg a zsidó irodalomhoz 
való tartozást, mert nyelvénél és tárgyánál fogva lehet a mű része valamely 
más i rodalomnak. . . de az író egymagában sem elegendő kritérium, mert a 
zsidó szerző írhat teljesen elvonatkozva az ő zsidó szellemiségétől egészen 
annak a nemzetnek szellemében, amelynek nyelve az ő anyanyelve s akkor 
műve annak az irodalomnak a része, amelynek nyelvén van írva. Csak ha. 
héberül vagy jiddisül ír a zsidó szerző, tartozik műve feltétlenül a zsidó iro-
dalomhoz. Ellenben nem-zsidó író műve nem tartozik oda, még ha zsidó 
tárgyról szól is, még ha héberül van is írva." 

Érdekes cikkek még a magyar vonatkozásúak közül Bornstein Béla 
nyíregyházai főrabbi: Zsidó honvédek 1848—49-ben. — Groszmann Miklós 
pesti rabbi: A magyar zsidók zsinati törekvései. — Kecskeméti Ármin makói 
főrabbi: Régi írások. — Láczer Dénes vallástanár: A türelmi adó s a magyar 
zsidók gazdasági helyzete a reformkor elején. — Wallenstein Zoltán pécsi fő-
rabbi: Adalékok a pécsi izraelita hitközség történetéhez. — Weisz Miksa pesti 
főrabbi: Adalékok a magyar zsidók történetéhez. 

Egyéb részünkről ismert nevek a cikkek írói közül: Mezey Ferenc, az 
országos rabbiképző-intézet vezérlő bizottságának elnöke; néhai Bánóezi 
József, az országos izraelita tanítóképző-intézet igazgatója; Edelstein Berta-
lan budai főrabbi, Farkas József pesti rabbi, Fischer Gyula pesti főrabbi, 
Heller Bernát rabbiképaő-intézeti tanár, Kecskeméti Lipót nagyváradi fő-
rabbi, Kiss Arnold budai főrabbi, Klein Miksa rattiképző-intézeti tanár, Kohl-
bach Bertalan budapesti reálgimnáziumi tanár. 

Magának Blau Lajosnak az f886. évvel megkezdődő irodalmi munkás-
sága nemcsak szorosan a zsidó hittudomány és bibliamagyarázat körébe vág, 
hanem vannak munkásságának más részletei is, így elsősorban szerkesztői 
tevékenysége a Magyar Zsidó Szemlében az 1890-es évektől kezdve és a 
héber bibliának magyarnyelvű fordítása. B. L. 

S z e n t e k l e g e n d á i . Régi és új legendás könyvekből fordította és ösz-
szeállította Révay József. Az elöljáró beszédet í r ta Lepold Antal. Franklin 
Társulat kiadása. Budapest. Év nélkül. 16 és 456 1. Franklin-nyomda. 

A díszes kiállítású könyv a katholikus hitbuzgalom céljait szolgálja. 
Keresztülment az esztergomi főegyházmegye hivatalos cenzúráján is, tehát sem-
miben sem áll hátrább, mint a Szent fstván-Társulat hasonló kiadványai. A leg-
nevezetesebb vértanúk és hitvallók életének története mellett megvannak benne 
Magyarország szentjeinek legendái is. Az egybeállító és fordító szép munkát 
végzett. Stílusa hatásosan alkalmazkodik a szent történetek ódon tárgyához.. 

Az irodalomtörténetet közelebbről érdekli Leopold Antal prelátus-
kanonoknak, az esztergomi egyházmegye főtanfelügyelőjének, elöljáró beszéde. 
Ebben visszapillant a szentek életének eddigi gyűjteményeire. 

A legendákban valóság és költészet ölelkezik. A szentéletű emberek való-
ságos élettörténetét a későbbi jámbor írók földíszítették az utódok száján 
forgó elbeszélések költői képzelődéseivel. Egyes szentek élete körül gazdag 
tartalmú elbeszélőköltészet keletkezett. Az eszményített nő vagy férfi a, 
maga önfeláldozó életével erősen ha to t t a népre. Az életrajzok följegyzése már 
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a korai keresztény századokban megkezdődött Б ugyanakkor megindult az 
egyes élettörténetek körül a legendaképződés folyamata is. 

A szentek életét gyűjteményekbe foglalták. Leghíresebb ilyen közép-
kori gyűjtemény volt Jacobus de Voragine dominikánus szerzetes, későbbi 
génuai érseké (1230—1298). Ez a kézirat a további századok forrásmunkája 
lett. De mellette újabb- és újabb egybeállítások is keletkeztek, míg végre a 
Jézus-társaság a XVII. században megindította a szentek életének tudomá-
nyos kiadását. Hatvanhárom kötet jelent meg a monumentális vállalatból. 
(Bollandisták.) 

A magyarországi gyűjteményes életrajzok közül híres Temesvári Pel-
bárt Pomeriumának első kötete (Sermones de Sanctis 1500 körül). Magyar-
nyelvű gyűjtemény volt Illyés András pozsonyi kanonok, később erdélyi püspök 
műve: A keresztény életnek példája vagy tükre. Nagyszombat, 1692. ö t rész-
ben. (Ennek a XVIII. században több újabb kiadása jelent meg, tehát nép-
szerű munka volt). Üjabb kiadványok: Szentek élete. Öt kötet. A Szent Ist-
ván Társulat kiadása. 1860—1878. — Dedek Crescens Lajos: Szentek élete. 
1899—1904. — Rosty Kálmán: Magyar szentek legendái. 1905. B. L. 

Szilárd Leó: Szent László a magyarnyelvű énekköltészetben. 
A pécsi Gróf Széchenyi István reáliskola értesítője. Pécs, 1926. 18 lap. 

A rövid tanulmány a Szent Lászlóról szóló egyházi énekekre támasz-
kodik. Gondos egybeállítás, ismertetés és kritika. Az irodalomtörténet szá-
mára új adatot is hoz felszínre, midőn a Varjú Elemértől közölt Szent 
László-ének egy hiányzó szakaszát bemutatja. Rávilágít az egyes énekek for-
rására is. Érdekes fejtegetései szemünk elé állítják azt az u t a t is, melyet a 
katholikus egyházi énekköltés a fejlődés folyamán megtett. Érdemes munka, 
mely házagot pótol. Ha a helyszűke nem szabna az író elé korlátokat, való-
színűleg a mostaninál terjedelmesebb formában lá to t t volna e dolgozat 
nyomdafestéket. H. B. 

Leffler Béla: Ungersk Lyrik. Stockholm, 160 1. 
Leffler Béla, Svédországban élő, kiváló érdemű hazánkfia, költői antho-

logiát bocsátott közre a magyar költők svédre fordított műveiből. A tízíves 
munka elé ír t bevezetésében a magyar irodalom történetének rövid áttekinté-
sét adja. A magyar irodalom ismertetését Szent Gellért püspöktől kezdi, 
megemlíti Balassit, Kazinczyt, Tompát. Hosszasabban foglalkozik a Kis-
faludy-testvérekkel, Vörösmarty Mihállyal, Petőfivel, Arany Jánosnak főleg 
Toldi-trilogiáját méltatja. Vajda János, Tóth Kálmán, Endrődi Sándor, Gyulai 
Pál, Szabolcska Mihály, Győry Vilmos felemlítése után négy oldalt szentel 
Kiss József, Ady Endre és Gyóni Géza ismertetésének. Leffler Bélát itt nem 
értjük meg. A magyar irodalom legújab korát nemcsak Kiss József és Ady 
Endre képviselik. Ök csak jellegzetes képviselői költészetünk egyik új irányá-
nak. Ennek igazságát maga Leffler Béla támogatja, mikor Ady Endrének 
Ödeland (A magyar ugaron) c. versét is a gyűjteménybe iktatta. Ezzel — 
őszintén szólva — nem a legjobb szolgálatot tet te a nemzeti ügynek. Milyen 
véleményt alkothat hazánkról a svéd olvasóközönség, mikor azt tanulja meg 
a „modern kor legnagyobb lyrikusától", hogy a magyar föld elvadult táj , 
telve dudvával és muharral, égignyúló giz-gazzal, hol még virág sem terem. 

Leffler Béla anthologiáját az aránytalanság jellemzi. Tíz magyar köl-



BÍRÁLATOK. 4 9 

t ő t mutat be szemelvényekben. A tíz közül négy a modern kor irányzatát kép-
viseli. Mi az t hisszük, hogy helyesebb let t volna, ha Ady ödeland c. verse 
helyett inkább a Föl-füldobott követ, vagy Szabolcska Mihálytól pl. a Grand 
Caféban c. költeményt ik ta t t a volna az anthologiába. Helyes let t volna föl-
venni Végvárit, Sajó Sándort (Eredj ha tudsz, Magyar ének 1919-ben) s 
még néhány nemzeti irányú neves költőnket is. De há t mindezeket nekünk 
magyaráznunk kell?! Zr. 

Szilágyi Béla: Erdélyből jöttem! Költemények. Budapest, 1926. 
264 1. 

Vaskos kötetben gyűj tö t te össze Szilágyi Béla egy negyedszázad költői 
termését. Kelet magyarjának daloskönyve ez, telve a hazaszeretet, hazai tűz, 
székelybánat s a magyar szenvedés zsoltáraival. I t t - o t t átszövi a boldog-
ta lan szerelem fájdalma. Ez a bánatos szerelem is nemes érzéseket és gondo-
latokat teremt költészetében, bár a szerző, aki elkeseredéssel gúnyolja a nyu-
gat i határról betört magyartalan dalosokat, nem egyszer esik bántó kifejezé-
seivel azok hibáiba. Szilágyi Bélának fejlődő költészetében el kell hagynia 
minden bántó sallangot, nem költői kifejezést s rövidebbre kell fognia mon-
danivalóit is! Nemesveretíí költészetének oly hibái ezek, melyektől könnyen 
megszabadulhat. E kötet nyomán költői fejlődése elé érdeklődéssel tekin-
tünk. Zr. 

Sziklay János : Szent László király. Budapest, 1926. 140 1. 
Sziklay János ötvenéves írói jubileumán nagy királyunk emlékének 

szentelt verses elbeszélést bocsátott közre. A huszonnégy énekes elbeszélőköl-
temény ügyes mesevezetésével megérdemli a dicséretet. Egy nemes tartalom-
mal megtelt írói pálya lelkes munkája ez. Kívánjuk, hogy a jubiláns költő 
még sok szép és élvezetes munkával gyarapíthassa eddigi megérdemelt sikereit. 

Zr. 

Palasovszky Béla: Őszi harmat után. Versek. Mindszent, 1926. 
63 lap. 

Palasovszky Béla a fiatal írónemzedék egyik rokonszenves és tehetséges 
tagja . Ebben a kötetében kurucos hangulat ta l megtelt költeményeit kötöt te 
csokorba. Verseivel tervszerűen nem jár ú j utakon; éppen úgy, mint nagy-
előde, Endrődi Sándor is megtartot ta az elmúlt idők st í lusát és hangulatát . 
A magyarság mai szomorú sorsának elsiratására a poéta lelkének dalait a 
kuruc-világ édes-bús tárogatós muzsikájára hangszerelte. I t t -o t t Balassa 
Bálint katonaénekének tüzes ritmusára is rátalálunk. Mennyire megfogja lel-
künket Régi ének új strófái c. költeménye. Az évszázados küzdelmek szomorú 
magyar sorsa sír e sorokból felénk. Közelebb jöttek a végek az ország szívé-
hez, az ősi végvárak ablakaiban égő őrtüzeket eloltották s bár a mult idők 
árnyai intenek „mi mégis, napjain bús vészeknek, megint mardossuk 
vé re inke t . . . " 

Dalolhat-e mást a rab magyar, mint Balassa Bálint e késő poéta-
rokona: „Vitézek! Mi lehet e széles föld felett szebb dolog a v é g e k n é l . . . ? " 

Zr. 
Vátli János: Iinitatio Christi. Elbeszélések. Arad, 1926. 175 1. 
A szerzőnek ez nyomtatásban megjelent tizenharmadik könyve. Ügy 

látszik, a köznép babonája nem egészen oktalan. Az lmitatio Christi-n mintha 

Irodalomtörténet. 4 
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megéreznék, hogy szerencsétlen szám méhében fogantatott . Elbeszéléseinek 
kompozíciója nyelvével együtt a tervtelenség benyomását kelti. Stílusát kere-
settség, modorosság s nagyfokú pongyolaság jellemzi, anélkül, hogy sike-
rülne vele a szerzőnek az igazi népies nyelvet visszaadni. Ismerve a szerző 
régebbi munkáit, a csodálkozás érzésével te t tük le a kis könyvet. Zr 

D u r a Máté : Szebb- jobb v i l á g . Költemények. Bpest, 1926. 184 1. 
Dura Máténak ez a negyedik verses kötete. (Eddig megjelentek: Szőke 

Dunapartról. 1889. Űj élet. 1892. Rajongás. 1900.) A kis kötet egy poétikus 
lelkű író megnyilatkozása. Elmond nótázva mindent, ami érzéssé, gondolattá 
kristályosodott benne. Költeményeiben erkölcsi ideáljainak ad ritmust. Isten-
hit, hazaszeretet, emberbarátság, férfibecsület, munka, önzetlen szerelem lel-
kesítik s ezek mellett az irodalom szeretete. Zr. 

Vadnay Dezső: A furulya meséi. Budapest, 1927, 110. 1. 
Vadnav Dezső, az ifjúsági irodalom lelkes munkása, egy kötetre való 

mesét és verset gyűjtött össze, hogy a törpék, manók, koboldok és tündérek 
világába vezesse a gyermek-sereget. 

A régi népmesék nyomdokain halad, a gyermekfantáziába ügyesen kap-
csolva bele a csodás elem mellé a technika legújabb vívmányait is. A szerző 
figyelmét azonban fel kell hívnunk arra, hogy a l 'art pour l 'ar t elvének 
teljes megvalósítását, ha valahol nem szabad megkísérelnünk, az éppen az 
ifjúsági irodalom! Táncos csizmák c. meséje arról szól, hogy egy suszterinas 
ellopja a vargától a Mócz király bűvös csizmáját s megszerzi vele a világ-
szép királykisasszonyt s még Delejország koronáját i s . . . E meséből a tapasz-
talatlan gyerekember azt tanulságot vonhatja le, hogy aki lop, az boldogul, 
csak éppen arra kell ügyelni, hogy az emberek meg ne tudják. A szerzőnek 
figyelmébe ajánljuk meséiben a költői igazságszolgáltatást, mert az ifjúsági 
meséknek nemcsak szórakoztatás, hanem nevelés is a céljuk! A gyermek pedig 
még ráér megtanulni, ha megnő, a komoly irodalomtól is, hogy a földi élet-
ben igen sokszor azoké az élet és dicsőség, akik ügyesen tudják félrevezetni 
embertársaikat. Már Kriloff megírta: — a hit elrablása sem jobb a tolvaj-
lápnál. Zr. 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

(Folyóiratok és hír lapok irodalomtörténet i vonatkozású cikkei. 
Munka tá r sak : Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Gulyás Pál, Halász 

László, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 

A k a d é m i a i Ér te s í tő . — 1926. évi, 5—9. sz. Berzeviczy Albert: 
Gyulai Pál emlékezete. Gyulai Pál elsősorban és főkép költő, tehát művész 
volt; a bírálói szigora egyenes arányban állott művészi ideáljához való hűsé-
géhez. A kritikusi hév nála csak a ki-kitörő sértődött művészi rajongás hangja 
volt. — Balogh .Jenő: Gyulai Pál és a M. T. Akadémia. Gyulai munkássága 
a M. T. Akadémiához való viszonyában is egyéniségének jellemző tulajdon-
ságait muta t ja : a tudomány szeretetét, bátor szókimondását s az igazság 
kultuszát; ezekhez járult állandó harckészsége az Akadémia érdekében. — 
Voinovich Géza: Gyulai Pál emlékezete. Ízlése épp oly józan és egészséges 
volt, mint értelme. Megkívánt bizonyos eszménvítést, mely nélkül a legtúl-
zóbb realista sem lehet el, de elfordult a semmibe épült légváraktól. Meg-
követelte az erkölcsöt, de nem az erkölcsi leckét, tanköltészetet. Rendkívüli 
érzéke volt a külső arány, tartalom és forma összhangja s emelkedése, szóval 
szerkezet dolgában. Ma példája világít előttünk: az íróé, aki egyszerű szép-
ségekkel hatot t ; a kritikusé, aki az irodalomért való lelkesülést egyesíteni 
tudta az igazság méltóságával; az emberé, aki egy munkás és hasznos élet 
emlékével hív, hogy nyomait kövessük. — Az Akadémia nagygyűlésén szo-
kásos választások eredménye, hogy a nyelv- és széptudományi osztályba meg-
választat tak: 1. tiszteleti tagnak: Badics Ferenc és Szabolcska Mihály; 2. ren-
des tagnak: Vári Bezső; 3. levelező tagnak: Bajza József. — Újból hirdetett 
pályatétel: „A magyar dráma története 1867-től 1896-ig." Ju ta lma: 1000 
pengő. — Jakubovich Emil: Adalékok az Anonymus-kérdésliez. Béla király 
névtelen jegyzője a XII . század 30-as éveitől Franciaországban divatos és 
onnan szétterjedt kifejezést alkalmazta, midőn Gestá-jának ajánló sorait 
„P. dictus magister" szavakkal kezdte. Neve tehát minden kétség kizárásával 
P. betűvel kezdődött. Valószínű, hogy P. mester azonos Péter ó-budai pré-
posttal, aki II. Béla jegyzője volt és művét 1147—1152 közt írta. A Gesta 
egyetlen, XIII századi, csonka másolata 1665-ben került a tiroli, ambrasi 
várból a bécsi Udvari Könyvtárba. — Némethy Géza beszédei Jakubovich 
Emil, Zsigmond Ferenc, gróf Zichy Tstván és Horváth Cirill tagokhoz. — 
Papp Ferenc: Vnuepi beszéd Berzsenyi D.-ről a celldömölki irodalmi ünnepen. 
A világot kormányzó hatalomnak földreküldött szikrája volt ő, igazi költő, 
kinek tekintete áthatolt a látszaton s a dolgok valóját t á r ta fel. — Zsák 
Károly: Beszéd Prielle Kornélia sírjávái a szabadszállási temetőben. Hogy 
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Priello Kornélia milyen nagy művésznő s mily ízig-vérig magyar nő volt, 
annak ékes bizonyítéka, hogy lelke lángjának gerjedelménél Petőfi lelke is 
lángra gyúlt. 

B u d a p e s t i S z e m l e . — 1926. évf., 12. sz. Galamb Sándor: A magyar 
operett első évtizedei. Az első operettelőadás a Nemzeti Színházban 1860 nov. 
21-én ment végbe. Színrekeriilt Offenbach egyfelvonásosa, az „Eljegyzés lámpa-
fénynél", Feleki Miklós fordításában. Ez új műfajnak lendületet az egykori 
Budai Népszínház adott . A legelső magyar operette, amelyet el is játszot-
tak, Bényei István budai népszínházi zenész műve, „A szerelmes kántor", 
melyhez a zenét Allaga Géza szerezte. Bemutatták 1862 április 21-én. Szig-
ligeti első operettszerű próbálkozása ,,A fogadott leány" (zenéje Bognár 
Józseftől) 1862 november 16-án került színre a Nemzeti Színházban. Egyéb 
kísérleteket mellőzve, érdemes a megemlítésre, hogy az 1875-ben megnyílt 
Népszínház egy íij magyar operettet hozot t színpadra, Bérezik Árpád egy-
felvonásos müvét, „A király csókjá"-t. A Népszínház működésének első, 
műfajunk fejlődése szempontjából meddő öt évében osak vidéki színpadok adnak 
elő hazai szerzőtől efa j ta darabokat. (Arad, Nagyvárad.) 1880-ban került szín-
padra az a két mű, melyeknek színpadon való megjelenésétől a magyar operett 
teljes kifejlődése számítható. Ezek: Lukácsy Sándor Székely Katalinja (zenéje 
Erkel Elektől), és Rákosi Jenő: Titilla hadnagy-a (zenéje Puks Ferenctől). 
Mindkettőt a budapesti Népszínház m u t a t t a be. A következő évben Kolozsvár 
veszi kézbe a magyar operett pártolását (B. Kemény Endre: A gólyakalifa; 
Gsengey G. : Fogoly lengyel). 1886-ban kerül a Népszínház színpadára Strauss-
r.ak világsikert ért Cigánybárója, amelynek szövege Jókai után készült. A követ-
kező évtized is bíztatóan kezdődik Verő György sokáig népszerű Szultán-
jával (1892). — Voinovich Géza: Jászai Mari. Nagyságának titka az volt, 
hogy szerette művészetét, lelkesült érte. Csupa kötelességtudás volt; tehetség 
és tanultság ebben f u t o t t össze nála. — Papp Viktor: Háry János. A Garay 
Obsitos-a nyomán Paulini Bélától és Harsánvi Zsolttól írt s Kodály Zoltán-
tól megzenésített daljáték tüzetes bírálata. — 1927. évf., 1—2. sz. Császár 
Elemér: Salamon Ferenc esztétikája. (I.) Eszme, elevenség, valószínűség, jel-
lemző erő, — ezek a fogalmak determinálják Salamon gondolatait a köl-
tészet hivatásáról. Az igazi művészet, a költészet is, az, amely valószerűen 
és erőteljesen ábrázolja az eszmét. Az illúziónak feltétele a meggyőződésnek 
és megindulásnak valódi hangja. Szerinte a képzelet teremtő munkája nem 
események kitalálására irányul, hanem emberek kiformálására. A költői művek 
értéke a lélektani hűségen, a belső igazságon fordul meg. Ezen túl a költői 
nyelv az, amit Salamon keres a művekben. A stílus főtényezői: egyfelől erős 
erkölcsi meggyőződés, másfelől lelkesedés és eszmegazdagság. A művészet 
Salamon szemében, az emberi szellemnek autonóm tevékenysége, de azért az 
erkölcsöt is nélkülözhetetlen elemnek t a r to t t a . Nem etikai alapon fordul az 
erkölccsel nem törődő művészet ellen, hanem esztétikáin: költői szempontból 
ítéli el. A helyénvaló nemzeti elemnek is fontos szerepet tulajdonított a köl-
tészetben. 

E r d é l y i I r o d a l m i Szemle . — 1926. évf., 3—4. szám. Kiss Ernő: 
Erdélyi regények. P. Gulácsy Irén és Berde Mária regényeinek tanulmány-
síerű ismertetése. — György Lajoű: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 
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Az 1925-ben megjelent erdélyi magyarnyelvű könyvek címjegyzékének egybe-
állítása. Erdély könyvtermelése 1925-ben 415 könyvből állott, ami az előző 
évhez viszonyítván 27%-os emelkedést jelent. A szépirodalom a termelés 
25%-a. A szépirodalom legkiadósabb műfaja most is a regény és novellás-
kötet. A tudományos irodalom a termés 25%-át teszi ki. A vallásos irodalom 
aránylag csekély számmal szerepel s megcsappant a tankönyvek száma is. 
A vegyes csoportban vannak albumok, almanachok, zeneművek, egyesületi 
jelentések és jegyzőkönyvek. — György Lajos: Gyulai Pál levelei Szabó Sán-
dorhoz. Gyulai Pálnak hét levelét eredetiben közli. 

E t h n o g r a p h i a . — 1926. évf., 3. szám. Szendrey Zsigmond: Tör-
téneti népmondáink. Középkori mondák egybeállítása a források megjelölésével. 

É l e t . — 1926. évf., 20. sz. Brisits Frigyes: Szt. Ferenc és a ter-
mészet. Szent Ferenc természetérzéke tipikusan középkori, bár alapja a szent-
nek intenzív életérzése, friss szemlélődése, lírai kedélye. A hangsúly azonban 
nála is mindig az Isten-szereteten van. — 22. sz. Brisits Frigyes: Irodalom 
és megújhodás. A mai irodalomban a keresztény idealizmust sóvárogja. — 
24. sz. Nyitrai Dénes: Panaszos levél. A legeslegfrissebb hiperdadaista irodalom 
értelmetlenségéről. — Agh: Beszélgetés P. Pál Ödönnel. Pitroff Pál írói 
pályájának rövid képe. — 25. sz. Yirágh Ferenc: Farkas Gyulánál. Beszél-
getés a berlini magyar intézetről és a Voggonreiter-kiadó felvidéki munkájáról. 
— 26. sz. Vas Tamás: Kincs István. Néhány vonás a jeles katholikus szépíró 
egyéniségéről. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . — 1926. évf., 3. sz. Császár 
Elemér: Arany János képzelete. (II.) Arany képzeletének legjellemzőbb vonása, 
hogy azoknak az eseményeknek, melyeket forrásaiban minden megokolás nél-
kül kapott, meg tudta találni a lélektani rúgóját. Példák: a fiatal Toldi 
gyilkosságának, a sírrablás esetének stb. leírása. A motiválás biztosságának 
következménye, hogy Aranynál a cselekmény szálai mindig szoros fonallá 
sodródnak össze. (Pl. rá Toldi.) A motiválás és kompozíció azonban csak 
eszköz az ő költészetében. Aranynál minden egy pont felé mutat, képzelete 
mindig az egész felé irányul, amelynek tengelye a költői eszme. Nagyszerű 
költői eszméi pl. a hún trilógia s a Toldi estéje alapgondolata. — Timár 
Kálmán: Adalékok kódexeink forrásaihoz. (II.) Középkori latin irodalmunk 
s a magyar kódexirodalom is szívesen merített a középkori misztika üde 
forrásából. Árpádházi Szt. Erzsébet, Schönaui Szt. Erzsébet s mások jelené-
seit éppúgy olvasták a magyar kolostorokban, mint Európa-szerte. E misz-
tikus iratok mellé Szt. Mechtild (1241—1299) látomásait is be kell iktat-
nunk kódexirodalmunk forrásai közé. A Domonkos-rendiek buzgó terjesztői 
voltak a két (Hackeborn és a helftai) Szt. Mechtild iratainak. — A Cornides-
kódex prédikációi forrását sikerült megállapítani Paratus, Ludolphus és 
Discipulus műveiben. — Waldapfel József: Balassi költeményeinek krono-
lógiája. (I.) Balassinak házasságáig írt énekei közül 1577 előttről valónak 
látszik a VI., XIV.; 1577—78-ból való a XXIII—XXIV. (Krusith I lona); 
XXV—XXVII., IV., s talán a XXIX. (Anna), továbbá a XXX. sz. költemény. 
A többinek pontosabb vonatkoztatása bizonytalan. A Julia-ciklus után követ-
kező énekek némelyikének kronológiáját mindeddig nagyon problematikusnak: 
tekintették. A szövegtörténet .alapján mindezek 1589-ben írottnak mond-
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hatók. — Tóth Béla: A Kisfaludy-regék utánzatai. (I.) 1. sz. eredeti rege-
képlet. A regék legjellegzetesebb sajátsága a bennük nyilatkozó romantika, 
aminek vonásai Kisfaludvnál ugyanazt a képet adják, melyet Mme de Staël 
nyújt az egykorú német romantikáról. (Gottesdienst, Herrendienst, Frauen-
dienst.) De bár a regék a mult századeleji romantikus kedély kifejezői, a 
romanticizmus lelki tényezői közül a nemzeti érzés átéltsége intenzitásával 
annyira túlsúlyban van, hogy mellette a másik kettőnek a szerepe egészen 
elhalványul. Romantikus szellemüknél érdekesebbek a regék műfaji sajátságai. 
Közöttük legfelötlőbb az előhang alkalmazása. — Az Adattárban Dézsi 
Lajos a gróf Zichy-család erdélyi levéltárából régi magyar verseket, — Ilar-
sányi István a Ráday-Gradnált illető észrevételeket, — Kerényi György a 
Rózsim sír ja c. Csokonai-vers két dallamára vonatkozó megjegyzéseket, — 
Neumann Jenő Vajda Pétertől négy levelet, — Pitroff Pál egy Kölcsey követi 
állásáról való lemondásán kesergő éneket, — Gulyás József Rédey Rhédeyné 
gyászjelentését s a Markalf korára vonatkozó jegyzetet. — Császár Elemér 
Toldy F. levelét Änyos P. életrajza ügyében közli, — Harsányi István pedig 
megállapítja, hogy a „Magasztallak én Téged" kezdetű protestáns egyházi 
«пек német szerzője Kohlross János bázeli kath. tanító (megh. 1558), magyarra 
fordítója Miskolci Csulyak István szerencsi ref. lelkész (1610). — 4. sz. Csá-
szár Elemér: Arany János képzelete. (II. és bef. közi.) A költői képzelet 
legnagyobbszerű munkája az, amellyel embereket teremt. Arany e szempont-
ból nézve is a legnagyobbak közé tartozik. (Példa rá Toldi és Rozgonyi 
Piroska alakja.) Hősei lelki válságainak rajza is gazdag képzeletre vall. — 
Timár Kálmán: Adalékok kódexeink forrásaihoz. (III., bef. közi.) A Vir-
ginia- és Érsekújvári-kódex egyes fejezeteire (Regula monachorum; Prédikáció 
az utolsó ítéletről —• Ferrer Szt. Vince prédikációi; Evangelium Nicodeini) 
vonatkozó forrástanulmány. — Waldapfel József: Balassi költeményeinek 
kronológiája. (,11., bef. közi.) E fejezet egyrészt, a Radvánszky-kódexből 
hiányzó istenes énekek kronológiáját tárgyalja, másrészt a verselési gya-
korlat tökéletesedését, mint az időrend megállapításának alapját vizsgálja. 
A terjedolmes dolgozatot az eredményeknek az egész anyagra kiterjedő „össze-
gező felsorolás"-a zárja be. — Tóth Béla: A Kisfaludy-regék utánzatai. (II., 
bef. közi.) A regeképlet továbbfejlődésének vizsgálata alapján megállapít-
ható, hogy az utánzók összességükben meglepő biztossággal közelednek egy 
művészibb célú romanticizmus, vagy a mesés elbeszélés népiessége, vagy a 
balladák drámai előadása felé. Az epigonok idetartozó művei ennek meg-
felelően három csoportba oszthatók. Az egyes csoportok példákkal szemlél-
tetett részletes taglalásából kitűnik, hogy a Kisfaludy-regék irodalomtör-
téneti jelentőségének egyik fontos tényezője az a közízlést formáló szerep, 
melyet irodalmi életünk kezdő korában több mint negyedszázadon keresztül 
töltöttek be. A regék egy ideig a mintairodalmiságnak azzal a döntő tekin-
télyével szabtak irányt a költői törekvéseknek, mint később Petőfi lenyűgöző 
költői stílusa a petőfieskedők korában. — Lukinich Imre: Arany János 
életéhez. Különböző személyektől származó levelek Csengery Antalnak a Nem-
zeti Múzeumban őrzött hagyatékából. — Csizovszkv Sándor Tompa Mihály-
nak Borsodi Józsefhez írt 16 levelét, — Császár Elemér Kreskay Imrének 
Batsányihoz intézett, 1790 augusztus 6-áról kelt levelét közli. — Jónás 
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Károly: Gyulai Pál, mint a Budapesti Szemle szerkesztője címen, — Gulyás 
József pedig Berzsenyi és Horatius címen közöl érdekes adatokat. 

M a g y a r K ö n y v s z e m l e . — 1926. évf., 3—4. sz. Zalán Menyhért: 
A Pray-kódex forrásaihoz. A tüzetes vizsgálat eredménye, hogy: 1. a Pray-
kódex naptárainak csillagászati bejegyzései, egészségi szabályai és az utána 
következő részletek Bede Venerabilis művei alapján készültek. 2. A Pray-kódex 
csíziója nyugati eredetű és Szt. Erzsébetet, meg Szt. Perencet éppúgy nem 
ismeri, mint, a vele csekély eltéréssel egyező Haltaus-féle csízió. 3. A nyu-
gattal való közösséget árulja el a kérdésekben összefoglalt misemagyarázat 
is. 4. Az Alcuinus-részlet is bizonysága annak, hogy e magyarországi tudo-
mány és tanítás a nyugatról vette az anyagot s a formát. 5. Bernoldus 
Micrológusa, mely azonos a Pray-kódex libolluiíával, kétségtelenné teszi, hogy 
hazánkban már a XII. században a tiszta római liturgiát használták. — 
Lukinich Imre: Kossuth Országgyűlési Tudósításai-nak történetéhez. Mikor 
1833 októberben az Országgyűlési Tudósítások litográfia útján való terjesz-
tését a hatóság megtiltotta, Kossuth elhagyta Pozsonyt, úgy egyezvén meg 
társszerkesztőjével, Orosz Józseffel, hogy távollétében ő egyedül végezze a 
szerkesztés munkáját. Orosz nemsokára az előfizetőkhöz körleveleket küldött, 
melyekben jelezte, hogy 1834 február 1-től kezdve „Diaeta-közlő" név alat t 
fogja kiadni újságját. E lap megjelent ugyan, de Kossuth olvasóközönségét 
nem tudta magához vonni. Az Országgyűlési Tudósítások az eredeti keretek 
között tovább is megjelentek. (A cikk a két szerko-ztő közti ellentétre vonat-
kozó érdekes leveleket közöl Szinvei-Merse László sárosmegyei táblabírónak 
a Nemzeti Múzeumban lévő hagyatékából.) — Gárdonyi Albert: Régi pesti 
könyvkereskedők (II.) Érdekes adatok Weingand János Mihály és Köpff János 
György pesti könyvkereskedők (1770—1786) szerepéről. Üzletük nagy volt 
ugyan, de nem volt magyar „s akármelyik vidéki könyvnyomtató vagy könyv-
kötő többet tet t a magyar nyelv és irodalom érdekében". Weingand halála 
után Eggenberger József folytat ta az üzletet, mely még ma is fennáll. — 
Bajza József : Adalékok Montenegró magyar könyvészetéhez. (Bibliográfiai 
egybeállítás.) — D'Ester Karl: Egy német újság magyarországi pályafutása. 
Trenk von Tonder Moritz nyugalmazott osztrák katonatiszt 1787-ben Neu-
wiedben „Reich der Todten", illetőleg „Gespräche im Reiche der Todten" 
címen lapot indított. A lap utóbb Frankfurt am Mainban jelent meg és 
1810-ig élt. Ez újság öt magyarországi lap mellékletekép is kinyomatott. 
Három német utánnyomaton kívül egy latin és egy magyar fordítása isme-
retes. Magyar fordítása „Toldalék. A' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz. Neu-
widi Újság" fölírással jelent meg. Rosenmann István udvari ágens 1808-ban 
engedélyt kapott arra, hogy a „Neuwieder Todtengeschpräche"-t magyar for-
dításban adhassa ki. Az engedélyezés további fejleményeiről azonban nin-
csenek adataink. — Tóth László: Magyar vonatkozás a római sajtó törté-
netében. Arra a körülményre, hogy a mai értelemben vett római saj tó meg-
teremtését az 1716—8-i magyarországi török háborúnak köszönheti, mái-
több mint hét évtizeddel ezelőtt rámutatott Giuseppe Fumagalli. (Lexicon 
typographicum Italie. Florence, 19,05.) — Pukánszkyné Kádár Jolán: Ada-
lékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának III. kötetéhez. Huszonegy 
1711 előtti nyomtatvány könyvészeti leírása. 
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M a g y a r N y e l v . — 1926. óvf. 9—10. ей. Balogh József: Miért „Név-
telen" Béla király jegyzője. (Még egy adalék az Anonymus-kérdéshez.) Béla 
király jegyzője névtelen, mert a kor ízlése és etikettje szerint csak siglával 
léphetett a nyilvánosság elé. Ha Jakubovich megállapításai egyáltalán még 
megerősítésre szorulnának, ez a sigla-szokás is mellettük bizonyítana. Semmi 
kétség, csak P. lehet a Gesta szerzője. — Szinnyei József: Utószó а II. B. 
alaktanához. (Kinzotvia — és társai.) Szinnyei szerint a Halotti Beszéd 
egyik mondata így olva-andó: „szabadítsa meg őt az ördög üldözéseitől és a 
pokol kínzásaitól". Mészöly e magyarázat helyességét kétségbe vonta. A szerző 
részletes okfejtéssel bizonyítja be a maga igazát. 

M i n e r v a . — 1926. (V.) évf. 6—10. sz. Zlinszky Aladár: Érzelem-
kifejezés a lírában. A legtermészetesebb s egyúttal legprimitívebb eszköz, mely 
a lírai költő rendelkezésére áll: az indulatszó, az érzelmi felkiáltás. Az érze-
lem közvetlen kifejezésének népies jelleget adott a szitokszók alkalmazásá-
val. A refrén is olykor ily érzelmi fölkiáltás. Másik egyszerű módja a költői 
érzelemnyilvánításnak: a lelkiállapot puszta közlése. Ennek hatását fokoz-
hat ja a túlzás, meg az ismétlés. Az érzelemnyilvánítás számos módja szó-
és gondolatalakzat néven szerepel a stilisztikában. A lírai költő legsajáto-
sabb világa: a hasonlatok, metaforák, szimbólumok birodalma. E képek fő-
célja a hozzájuk fűződő hangulat mcgóreztetése. A lírai költő az epikától és 
a drámától is kénytelen elemeket kölcsönvenni, sőt van a lírának leíró eleme 
is. — Zolnai Béla: Magyarcélú filológia. A magyar romanistának mindenek-
előtt magába kell fogadnia a francia kul túrát . Egy másik terület, ahol szin-
tén gazdag aratás kínálkozik számára: kutatni a francia irodalomban a 
magyar kultúra nyomait. A magyarcélú romanisztikának bele kell kapcsolód-
nia a szellemi tudományok egyetemes fejlődésébe. 

M u l t és J ö v ő . — 1926. évf. nov. Komlós Aladár: Beszélgetések a 
zsidókérdésről. Babits Mihály nyilatkozata a zsidókhoz való viszonyáról. 
Hálával gondol azokra az ösztönzésekre, melyeket a zsidóktól kapott. „Babo-
nának tartom, hogy a zsidó valami minden mástól különböző, misztikus 
f a j t a : olyan faj, mint a többi, hibákkal és erényekkel. Tehetséges faj. Szamár-
ság az a néha zsidóktól is vallott fölfogás, hogy ez a nép nem termel zseni-
ket. Ая emberiség legnagyobb zsenijei közt zsidók vannak. Hogy mást ne 
említsek: o t t van J é z u s ! . . . A zsidó magyar íróknak pedig örülnünk kell: 
zsidó elemeik csak ú j színekkel gazdagították költészetünket, anélkül, hogy 
jellemét megváltoztatták volna." 

N a p k e l e t . — 1926. évf., 10. sz. Eckhardt Sándor: Gragger Róbert 
(1887—1926). Nekrológ a berlini egyetem nemrég elhúnyt magyar irodalom-
tanáráról. — Nagy Margit : Katona József egy prózának nézett verse. Abatí 
Lajos Katona József összes művei I I I . kötetében a költőnek versei elé ír t 
előszavát prózai alakban közli, pedig verses formában van írva. — 1927. évf., 
1. sz. Surányi Miklós: Herczeg Ferenc és a modern regénystílus. Mikszáth 
és Herczeg egyazon tradicionális szellem örökösei, de technika szempontjából 
egyik keletnek, a másik nyugatnak indult. Herczeg a személytelenség mód-
szerén dolgozik, Mikszáth a közvetlen egyéni előadás hangján cseveg olvasói-
val. Herczeg regényében nem az író beszél már, hanem a hősei, akik egymáe 
közt dialógusokkal viszik előre a cselekvényt s szinte eljátsszák a mesét, 
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amelyet a középkori elbeszélő naiv egyszerűséggel első személyben mond el 
olvasóinak. A regényírás modern technikája azonban Herczegnél nem vált 
modorossággá. De azért Herczeg érzelmes is tud lenni; látni azt a „Szabolcs 
házassága" végén, ahol a hős búcsúzik feleségétől. 

P r o t e s t á n s S z e m l e . — 1926. évf., 10. sz. S. Szabó József: Révész 
Imre emlékezete. Révész Imre, az erős kritikával dolgozó, elsőrangú forrá-
sokra támaszkodó, pragmatikus magyar egyháztörténetírásnak szinte máig 
legkiválóbb képviselője; Debreczeni Ember Pál, Bod Péter, Benkő József és 
Sinai Miklós méltó utóda. — 1927. évf., 1. sz. Németh László: Berde Mária. 
A huszadik század magyar írójának a hirtelen gyűlt erőktől tömör vers 
és a novella az adekvát megnyilatkozása. Berde Máriát költői természete 
ha j t ja a hosszabb novella felé. Nincs annyi eredeti mondanivalója, nincsenek 
oly széles epikus víziói, hogy azokért regénybe kellene szélesednie. Zenekara 
sípok egymást hajszoló szólamaiból áll. Nem széles hangszerelésű, de mély-
ről jövő. S önmagán kívül még valamit kifejez: Erdélyt. Nem az erdélyi 
multat, nem az erdélyi aktualitást, Erdélyt a fa j táktól független földet. — 
Csekey István: Egy magyar tudós halála. Részletes, bensőséges megemlékezés 
Gragger Róbertről, a berlini egyetem nemrég elhunyt magyar irodalom-
tanáráról. 

N y u g a t . — 1926. évf. 22. szám. Románné Goldzieher Klára: Vajda 
János kézírása. V. J . írását ismerteti facsimilékkel. — Kárpáti Aurél: Az 
Ember Tragédiája, mint misztérium. A Nemzeti Színház Az Ember Tragédiá-
jának új színpadi rendezésével nagy fejlődést mutat, mikor a tragédiát, mint 
misztériumot fogja fel s a misztérium-színpad modern kiképzésével próbálja 
természetes keretei közé illeszteni. — Mohácsi Jenő: Jegyzetek Az Ember 
Tragédiájához. A mű utolsó sora a cikkíró felfogasa szerint Madách utóla-
gos hozzátoldása. A mű eredetileg Ádám. kétkedésével fejeződött be, amit 
cikkíró szerint igazol a rím. Az első hat szín Shakespeare és követőinek 
hatása alat t rímesen végződik. Madách valószínűleg, eőt biztosan rímesen 
akarta befejezni Az Ember Tragédiáját, mert az ő idejében ezt így t a r to t t ák 
helyesnek. A tragédia mostani utolsó sora rímtelenségével a levegőben lóg, 
amiből a cikkíró azt következteti, hogy Madách csak később írta hozzá ezt 
az amúgy is gyöngének tetsző sort, mely a mű konstrukciójával ellenkezik: 
két rímes sor után egy rímtelen. — 1927. évf. 1. szám. Foleky Géza: Kaffka 
Margitról. Ünnepi megemlékezés. 

P á s z t o r t ű z . — 1926. évf. 22. szám. Kiss Ernő: R. Berde Mária. B. 
M. három legjellemzőbb és legértékesebb tulajdonsága: teremtő erejének nagy 
bősége, alkotásainak soknemű változatossága, nagy koncepciók iránt való 
fogékonysága és a kifejezésükhöz megkívántató erő. — Lampért Géza: Régi 
magyar asszonyok leveleik tükrében. I. Rákóczi Györgyné Lorántffy Zsu-
zsanna leveleiből szemelvények. — Rass Károly: Szegénység és gazdagság az 
irodalomban. Szegénység és gazdagság éppúgy változik az irodalomban, mint 
az értékpa,pírok ára a valutapiacon. A szűk és kövér esztendő csak olyan 
jelenség az irodalomban, mint a gazdasági életben. A zsenik születési szám-
arányát azonban semmiféle anyagi jólét nem befolyásolja; csak a zseni érvé-
nyesülésének kedvez jobban az anyagi jólét: kevesebb az elkallódási száza-
lék. — 23. szám. György Lajos: Gragger Róbert. Nekrológ. — 24. szám. 
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György Lajos: Gyalui Farkas. Írói arckép. — Papp Ferenc: Gyulai Pál a 
költő. Nagy jelentősége Gyulai lírájának, hogy az erdélyi magyar jellem esz-
ményképét vonzó vonásaival örökíti meg s hogy az elnyomatás korának 
nemes szellemét méltóan fejezi ki. Gyulai lírája irodalmi szempontból ú j kor-
szakot nem alkot, de Arany János után a legnagyobb képviselője annak a 
költői iránynak, mely a realizmust az idealizmussal összeegyeztette és örökös 
harcot jelent a hanyatlás szellemével szemben. — 25—26. szám. Kéky Lajos: 
Vargha Gyula. V. Gy. költészete hangot ad az emberi szív minden nemes von-
zalmának, de legállandóbb és legféltőbb gonddal a haza sorsát kíséri. Lelké-
nek másik, állandó s nem kevésbbé mély vonzalma a természethez fűzi. Ez a 
határtalan gyöngédség s az érzésnek leheletszerű tisztasága jellemzi szerelmi 
és családi költészetét is. Szerelme éppoly nemesen gyöngéd, mint amily áhíta-
tosan odaadó családi érzése. Voltak neki szenvedélyes, viharos érzései is. — 
Gyalui Farkas: Ujfaliy Sándor emlékirataiból és levelezéseiből. U. S. leveles-
ládájából Kisfaludy Sándornak hozzá intézett és válaszul adott több levelét 
közli. 

I J j Idők. — 1927. évf. 1. sz. Császár Elemér: Herczeg Ferenc, az író. 
A jubiláris díszkiadás megjelenésének alkalmából kiemeli, hogy: „ez a leg-
nagyobb esemény a magyar irodalom életének utolsó szakaszában. A húsz 
kötetet a közel jövőben még tíz egészíti ki teljes gyűjteménnyé és együtt 
lesz benne, méltó foglalatban mindaz, amit Herczeg, a költő írt — a leg-
nagyobb magyar írónak minden műve". Herczeg minden magyar elődét meg-
haladja regényeinek fölépítésében. Drámáinak és regényeinek szilárdsága, 
karcsúsága, magasbatörése a német csúcsíves építészet remekeit j u t t a t j ák 
eszünkbe. Nincs írónk, aki olyan mélyen belepillantott volna a modern ember 
lelkébe, mint ő. írói pályája egy folytonosan emelkedő ív. Művészetével együtt 
erősbödött izzó nemzeti érzése. 

II. Hírlapok. 

A z Es t . — 1927. évf. január 9. Pásztor Árpád: Ismeretlen adatok 
I ajda János Gittájáról. A cikkíró több új adat mellett közli Kratochwill Zsu-
zsanna arcképét is. 

B u d a p e s t i H i r l a p . - 1927. évf. január 1. Marczali Henrik: Gyulai 
Pál. Több jellemző adatot közöl Gyulai Pál szerkesztői lelkiismeretességéről. 
„Nem volt nálánál pontosabb szerkesztő, de mint író éppen oly lelkiismeretes 
és körültekintő. Minden szót latra te t t . Verseknél sokszor eldúdolgatott min-
den taktust, hogy teljesen helytálló-e a ritmusa." — Január 13. Takáts 
Sándor: A Zrínyiek temetőhelye. A Zrínyi-család temetkező helye két száza-
don á t a magyar pálos-rend csáktornyai kolostora volt. Ez a kolostor fél 
órára feküdt a vártól. Szigetvár eleste után idehozták Zrínyi Miklós fejét is. 
A dunántúli főurak hatalmas kísérettel vitték temetőhelyére a drága fejet, 
de Miksa király, aki Zrínyit veszni hagyta, temetés helyett a vizahalászatot 
nézegette. A pálosok kápolnájába temették el a költő Zrínyit is. 

M a g y a r s á g . — 1927. évf., jan. 16. Bánffy Miklós és Ilatvany Lajos 
előretörése Erdélyben. „A kiéhezett emigránshad és a táborukba- került világ-
polgár-intellektuellek most mind Bánffytól várják megmentésüket: az írók 
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vele akarják kiadatni könyveiket, a színésznők férjei az ő kamaraszínházánál 
• várják az elhelyezkedést. A legújabb napokban ugyan kissé megzavarodott 

ez a tábor, mert megérkezett egy másik vezér, Hatvany Lajos, akinek pénze 
szintén nem megvetendő csalétek. Most hát kettőjüket tömjénezik. Hatvany 
már teljes erővel akcióba lépett. Egyik kolozsvári magyar lap hasábjain a 
maga fölényes, tudományoskodó hangján támadást indított az erdélyi mult 
nagy alakja, Wesselényi Miklós báró ellen. Széchenyi és Wesselényi nyugati 
utazását tárgyalja s csak úgy hemzseg a cikk a gazdag magyar gróf és a 
szegény erdélyi báró szembeállításától s a tanulság mindenütt az, hogy Wes-
selényi csak lakája volt Széchenyinek. Parlagi báró, műveletlen ember, hang-
súlyozza ismételten a szerző." 

M a g y a r Ú j s á g . — 1926. évf., nov. 13. Gyulai Pál tanítványa. Ve-
zércikk arról, hogy a főváros előkelő egyéniségei aláírási ívet köröznek báró 
Hatvany Lajos amnesztiája érdekében. „Egyáltalában nem vagyunk hajlan-
dók Gyulai Pál eme tanítványának külön felmentést adni pusztán csak azon 
a címen, hogy a bécsi emigránsok között ő az egyetlen milliomos, akit rokon-
sága hazavár Budapestre. Vagyoni alapon nem tehetünk semmiféle különbsé-
get a Károlyi-forradalom és a bécsi emigráció bűnösei között, sőt ellenkező-
leg Hatvany gazdagsága súlyosbító körülmény, nem pedig mentő. Hova jut-
nánk, ha a kis sakálokat iildöznők és Hatvanvt viszont felmentenők a fele-
lősség alól?" 

N e m z e t i Ú j s á g . — 1926. évf. szept. 15. Körösi Henrik: Törvény-
javaslat a ponyvairodalom ellen. A szociáldemokrata Németország szigorú 
intézkedéseket tesz arra nézve, hogy az ifjúságot megóvja a szennyirodalom 
hatásától. A törvényjavaslat nagy érdeklődést és lelkesedést keltett egész 
Németországban. „Szinte sorsdöntő az ifjúság egész életére a jó könyvnek 
megválogatása." 

8 Órai Ú j s á g . — 1926. évf. dec. 25. Katona József két kéziratos 
drámája és Arany János kézirata a Nemzeti Színház könyvtárában. E könyv-
tár őro Pataky József, a Nemzeti Szinház művésze. A régebbi kéziratokon 
ra j ta van a cenzor pecsétje. Vannak kéziratok még a Nemzeti Szinház meg-
nyitása előtti időkből is. 

P e s t i H i r l a p . — 1926. évf. dec. 12. Bártfai Szabó Aurélia: Aprósá-
gok Tóth Béláról. Hasznos adalékok az életrajzíró számára. 

P e s t i N a p l ó . — 1926. évf. dec. 25. Mikes Lajos: Vörösmarty isme-
retlen kézirata. Hat gnomát közöl hasonmással. A hét sor egy gondolatnak 
hatféleképen kifejezett változata. 

Ú j s á g . — 1926. évf. dec. 12. Lestyán Sándor: Jókai Mór a színésznő 
férje és Laborfalvy Róza íródeákja. Mikor Laborfalvy Bóza már megörege-
dett, mellőzése miatt sértődve vonult vissza a Nemzeti Színháztól. Erre 
vonatkozik két levele. 
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Bánóczi József. 
Bánóczi Józsefnek irodalmi munkásságában kétségkívül 

irodalomtörténeti dolgozatai azok, melyekben írói kedve, tehet-
sége, jelleme a leghatározottabban nyilatkozik meg s még böi-
cselettörténeti tanulmányai is a legértékesebben érvényesülnek. 
Ezeket a munkákat tekintélyes irodalmi testületek és szakfolyó-
iratok annak idején többé-kevésbbé kedvező bírálatokkal fogad-
ták; de értéküknek megfelelő helyükhöz nem juthattak. Közön-
ség és irodalom hamar megfeledkezett róluk s hogy irodalom-
történetírásunk ú t ján nyomot vertek, azt legfeljebb néhány epés 
támadásból sejthettük, de világosan, elismerő határozottsággal 
alig muta to t t rá valaki. 

Bánóczinak irodalomtörténeti íő munkái : két írói életrajz 
és egy kisebb kortörténeti tanulmány. Az első: Révai Miklós 
élete, melyet az Akadémia jutalommal tüntetett ki és 1878-ban 
a nagyobb, művelt közönségnek szánt könyvkiadó vál lalatában 
közre is bocsátott. A más ik : Kisfaludy Károly és munkái, mely-
nek megírásával a Kisfaludy-Társaság bízta meg őt s amelyet 
ugyanez intézet adott ki 1893-ban. Akadémiai székét, egy évvel 
korábban, az utóbbi munkának egy nagyobb, áttekintő tanul-
mánnyá bővült szakaszával, A magyar romanticizmussal fog-
lalta el, mely az akadémiai értekezések során jelent meg. 

Olvasmányoknak mind a három épp oly vonzó és érdekes 
munkák, mint amennyire bővelkedők a körültekintő, fárad-
hatatlan kutatásnak napfényre bennük elsőben hozott eredmé-
nyeivel s tanulságos, i rányzó vagy legalább gondolatébresztő 
ú j szempontokkal. Mindennek ellenére sem juthattak el oda, 
ahova emelkedésre meg volt hivatottságuk és joguk is. Ma, egy 
negyedszázad után, alig é r t j ük ezt a balvégzetet . . . 

Bánóczi Kisfaludyjémak egész színét és hatását a művészi 
természet, művészi benyomásra irányuló törekvés és tehetség 
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adja meg. A korban, hagyományokban, emberi életviszonyok-
ban határozó erők kifejtését; az egyéniségnek szabad érvényesü-
lésének csíráit, erejét és ha tára i t ; az esztétikai értékek mér-
legelését és motiválását: mindezt a közélet kiváló férfia élet-
írásának eltagadhatatlanul fontos részéül tekintvén, jelentősé-
gükhöz mért terjedelemben iktat ja elbeszélésébe. Igenis : 
elbeszélésébe, mert fejtegetéseit, magyarázatai t , elemzéseit is 
igyekszik mindenütt, ahol csak lehetséges, elbeszéléssé tenni, az 
elbeszélés folyamába és folyamatosságába foglalni. Tovább 
megy a lessingi követelésnél: nemcsak leírásait, hanem fejte-
getéseit is epikai formába öltözteti. Csak két részletére legyen 
szabad itt utalnom. Az egyik: színpadi drámánk bölcsőkori ter-
mékeinek jellemző beillesztése a Bessenyeivel kezdődő ú j irodal-
munk szellemébe és fejlődésébe; a másik: Kisfaludy Káro ly 
l í rá jának jellemzése, mely a magyar irodalomtörténeti kriti-
kának legkiválóbb termékei közé tartozik. Azonban most inkább 
előadó módjáról szólok. Ezzel a könnyed, fordulatos, néha tán 
nagyon is röpke stíllel minden mondanivalóját el tudja ju t ta tn i 
minden olvasójához; a tá rgyi lag nehezebbet formájával ren-
desen könnyebbé teszi. Ötleteivel, ellentéteivel, fordulataival , 
gondolatjátékaival mitsem hagy mereven, amit lehet megele-
venít. Elmésségei nem mindig sikerülnek; de a frissesség, a 
képszerűség, a változatosság végig megőrzik egész előadásának 
elevenségét és bizonyos művészi színét. Azután költői ere is fel-
felbuzog. A vén diófáról ír t költői előhang, a nőalakok: Teréz, 
Heppler Kata és édesanyja, Löffler Nina képe érdekesek, ele-
venek és kedvesek, az élet melegével meg az író szívének mele-
gével vannak rajzolva és színezve. 

És ezzel el is jutottam oda, ahova indultam: Bánóczi Kis-
faludy ja, helyének megjelöléséhez és magyar írói életrajzok fej-
lődésének folyamában. A hely Gyulai és Mikszáth eltérő formái 
között éppen közbül esik. (Vörösmarty életrajza és Jókai élet-
rajza.) Mint Gyulai, Bánóczi is eleget kíván tenni a tudomány-
nak s a történetíró, lélekbúvár és kri t ikus feladatáról annál 
kevésbbé mond le, mert hiszen voltakép ez a feladat foglal ja 
magában az egész munka indítékát. De mint Mikszáth, szaba-
dulni akiar a tógától, leszáll a szószékről s egy avatott, de játé-
kos elmének könnyed elevenségével mesél hősének nemcsak éle-
téről, küzdelmeiről, örömeiről és bajairól, hanem belső világá-
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ról, ennek kialakulásáról , megnyilatkozásáról és hatásáról is. 
Im, ez Bánóczi könyvének díszes és emlékezetes helye irodal-
munkban. Beöthy Zsolt. 

J e g y z e t . — A Magyar Irodalomtörténeti Társaság első elnökének 
ezek a meleghangú sorai abból a tanulmányából valók, melyet egy nagyon 
kevéssé ismert kiadvány, a Bánóczi-emlékkönyv (1919) számára írt. (Az emlék-
könyv tartalma: Alexander Bernát: Bánóczi József, Lenkei Henrik: Bánóczi 
kézfogása, Beöthy Zsolt: Írói életrajzainkról, Sebestyén Károly: Bánóczi 
József kritikai művei, Rubinyi Mózes: Bánóczi József nyelvészeti munkássága, 
Mezey Ferenc: Bánóczi József és a zsidóság, Blau Lajos : Bánóczi József mint 
a Magyar Zsidó Szemle szerkesztője, Heller Bernát: Bánóczi József és az Izrae-
lita magyar irodalmi társulat, Málnai Mihály: Bánóczi József és a tanító-
képzés, Harmos Sándor: Bánóczi József mint tankönyvíró, Kohlbach Bertalan: 
Bánóczi József irodalmi munkássága.) 

Elhúnytak. 
BÁNÓCZI JÓZSEF dr. izr. tanítóképzőint. igazgató, egyet. c. rk. tanár, 

a Kisfaludy-Társ. г., a M. T. Akadémia 1. tagja, szül. Szentgálon (Veszprém 
vm.) 1849 július 4-én, megh. Budapesten 1926 november 20-án. Az egyetemet 
Budapesten, Bécsben, Berlinben, Göttingában, Lipcsében, Párizsban és Lon-
donban végezte. 1875-ben tett doktorátust Lipcsében. Tanári pályáját а VIII . 
ker. közs. reáliskolánál kezdte, majd az orsz. izr. tanítóképzőhöz került, 
melynek 1894-ben le t t igazgatója. Filozófiával s fiatalabb éveiben magyar 
irodalomtörténettel foglalkozott. Része van a modern magyar filozófiai mű-
nyelv kialakításában. Irodalomtörténeti munkái: Révai Miklós élete és mun-
kái. Bp., 1878. — Kisfaludy Károly élete és munkái. U. o., 1882—83. 2 köt . 
— A magyar romanticizmus. U. o., 1882. — Kiadta Kisfaludy Károly mun-
káinak kritikai kiadását. 

BENEDEK ÁRPAD hírlapíró, megh. Budapesten 1926 november 23-án. 
Nagyváradon, Aradon, majd Budapesten dolgozott. Legutóbb a megszállt 
területek lapjainak tudósítója volt. 

BOD KÁROLY (albisi) ny. ref. kollégiumi tanár, szül. Selyén (Maros-
Torda vm.) 1848 október 30-án, megh. Sükőn 1926 nov. — Cikkei 1871 óta 
a Székely Nemzetben és prot. lapokban jelentek meg. 

HETVÉNYI LAJOS ág. ev. vallástanár, szül. Győröt t 1869-ben, megh. 
Sopronban 1926 végén. Szerkesztette a Luther-naptárt. 

JESZENSZKY GÉZA (nagyjeszenai) dr. ügyvéd, megh. Budapesten 
1927 január 13-án, 59 éves korában. Az 1919-i kommün idején szerkesztette 
a szegedi kormány hiv. lapját, a Szegedi Uj Nemzedéket. 

KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD ny. gimn. igazgató, szül. Szabadkán 1859 
január 11-én, megh. u. o. 1926 decemberben. K. Dezső író édesatyja. Fizikus 
volt, de fiatal korában elbeszéléseket éa epigrammákat is írt szabadkai la-
pokba, a Képes Családi Lapokba (1881) és az Üstökösbe. Utóbbi helyen 
Censor álnéven. 
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Hírek. 
Az Ember Tragédiája Palesztinában. — Néhány esztendővel azelőtt élt 

Budapesten egy mozgékony fiatal író, Feuerstein A., aki Kova Albert néven 
írt tanulmányokat különböző lapokba. Később átköltözött Palesztinába, föl-
vette az Avigdor Haméiri nevet s héber nyelven kezdett verseket írni. Lefor-
dította többek közt héberre az Ember Tragédiáját és Molnár Ferenc Liliomát. 
Az Ember Tragédiáját elő is adták a jeruzsálemi zsidó színházban és köte-
lező olvasmánnyá tették az egyik héber gimnáziumban. Színre került a 
Liliom is. Kova Albert a maga napilapjában úgyszólván minden héten közli 
héberül egy-egy magyar író versét vagy novelláját. Legtöbbször Ady Endre,. 
Molnár Ferenc és Karinthy Frigyes munkái kerülnek hébernyelvű fordítások-
ban a közönség elé. A jeruzsálemi könyvtár igazgatójának nyilatkozata sze-
rint a világ ösezes tájairól Palesztinába települő zsidók egyetlen könyvet sem 
olvasnak annyira, mint az Ember Tragédiájának héber fordítását. 

Magyar színműírók Amerikában. — Eddig 21 magyar szerző 62 szín-
darabbal szerepelt Amerikában. A legtöbb sikert Molnár Ferenc aratta. Ame-
rikában eddig 9 Molnár-premier volt. (ördög, Liliom, Farkas, Testőr, Hattyú, 
Üvegcipő, Űri divat, Égi és földi szerelem, Játék a kastélyban.) Lengyel 
Menyhért és Vajda Ernő nevéhez 5—5 darab fűződik. Herczeg Ferenc és Biró 
Lajos 3—3 darabbal szerepelnek. (Herczeg Ferenc: Kék róka, Gyurkovics-
leányok, Tilla.) Drégely Gábor és Lakatos László 2—2 darabbal ara t tak 
sikert. Heltai Jenő, Földes Imre, Fodor László, Gábor Andor, Orbók Lóránt 
1 — 1 darabbal szerepeltek. Az operettek szerzői közül Lehár Ferencnek 
7 darabját, Kálmán Imrének 5 darabját játszották. Filmre eddig közel 20 
magyar színdarabot éí regényt dolgoztak fel. (Molnár Ferenc, Lengyel Meny-
hért, Biró Lajos, Drégely Gábor, Bródy Sándor, Vajda Ernő, Lehár Ferenc.) 

Magyar színműírók Olaszországban. — Olaszországban a magyar szín-
műírók meglehetősen népszerűek. Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc, Lakatos 
László és Fodor Lá?zló darabjait jó sikerrel játszották az olasz városokban. 
Főleg Molnár Ferencnek vannak hívei az olaszok között . Munkáinak egy 
részét olaszra s olaszból spanyolra is lefordították. 

Magyar írók esperantó nyelven. — Az esperantista egyesületek száma 
jelenleg 2000. Van ezek között olyan társaság is, mint a genfi, amelynek 
közel 10.000 tagja van. Esperantó nyelven ma már nagyon sok írónk meg-
jelent. Kalocsay Kálmán, a kiváló magyar esperantófordító, a magyar nép-
dalok száz darabból álló gyűjteményét adta közre. Fordí to t t Petőfi Sándor, 
Gárdonyi Géza, Ady Endre, Babits Mihály вз Karinthy Frigyes munkáiból. 
Különös sikert ara tot t az Ember Tragédiájának fordításával. Ezt a fordítást 
mindenütt magasztalják, ahol értenek esperantó nyelven. Megjelentek meg 
esperantóul Arany János, Vörösmarty Mihály, Herczeg Ferenc, Ambrus Zol-
tán, Móricz Zsigmond, Molnár Ferenc, Heltai Jenő, Bákosi Viktor és mások 
munkái is. Az eredeti esperantó költószet legnépszerűbb költője, Baghv Gyula, 
szintén magyar ember. 

Az ötvenéves Petőfi-Társaság. — A Petőfi-Társaság fennállásának ötve-
nedik évfordulóját nagy fénnyel ülték meg. Három kiváló elnöke volt eddig a 
Petőfi-Társaságnak : Jókai Mór, Herczeg Ferenc és Pékár Gyula. Mind a há-
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rom kiváló buzgalommal vezette a Társaság ügyeit. A Társaság működése 
nemcsak ünnepségek rendezésében, felolvasásokban és tagválasztásokban nyil-
vánult meg, hanem értékes könyvek kiadásában és a Petőfi-ház létrehozásában. 

A Magyar Írónők Köre. — Ez az ú j egyesülés az írónők szellemi és 
gazdasági érdekeinek támogatására alakult. Védnökévé gróf Bethlen Margitot, 
elnökévé: Szikra gróf Teleki Sándornét választották. A tisztikar tagjai: 
Vándor Iván, Dánielné Lengyel Laura, Ritoók Emma, Tutsek Anna, Kosá-
ryné Réz Lola, Beczássy Judi t és Hrabovszky Júlia. Érdemes a megemlítésre, 
hogy a külföldiek közül eddig három nő kapot t Nobel-díjat: Lagerlöff Zelma, 
Suttner Berta és Curdené. Az utóbbi tudományos munkásságáért. 

A pornográfia a magyar királyi Kúria megítélésében. — A magyar kir. 
Kúria kéthónapi fogházra í tél t egy magyar írót, aki azzal védekezett, hogy 
művészi szándékkal írta azt a novelláját, amelyet a bíróság fajtalannak álla-
pított meg. A Kúria szerint fajtalan minden olyan nyomtatvány, mely tár-
gyánál, előadói modoránál és azi érzékfeégre irányuló célzatosságánál fogva a 
jó erkölcsöt és a szemérmet a. közfelfogás szerint sérti. A Kúria szerint az 
olyan szennyirat, amelyik az erkölcstelen nemi életet kívánatossá teszi, rend-
kívül alkalmas a közerkölcsnek lerombolására s különösen a fiatalság lel-
kének és azután testének is megmételyezésére. A művészet a jóízlésnek, a 
szépnek és igaznak megtestesítője és kifejezője s nem szolgálhat ízléstelen és 
undort keltő célt. 

Új könyvek. 
Verses kötetek. 

Kozma Andor: Túrán, ösrege. Második kiadás. Bp. 1926. 190 1. Pantheon. 
Kutas Kálmán: Versek. Zalaegerszeg. 1926. 80 L 
Medgvasszay Vince: Vihar u tán — alkonyat felé. Bp. 1926. 188 1. 
Pakocs Károly: Lélek-ország. S'zatmár. 1927. 140 1. 
Palasovszky Béla: Öezi harmat után. Mindszent. 1926. 64 1. 
Rissányi .József: Örök úton. Balassagyarmat. 1927. 78 1. 
Zalavári Ödön : Néha éjjel. 1926. 80 1. 

Elbeszélő kötetek. 

Bartóky József: Forgács. Bp. 1926. 186 1. Sylvester. 
Bartóky József: Semper idem. Bp. 172 1. Franklin. 
Blaskó Mária: Pityu. Második kiadás. Bp. 116 1. Szent István. 
S. Bokor Malvin: Árpádvér. Bp. 178 1. Szent István. 
Cholnoky Jenő: Repülőgéppel a föld körül. Bp. 1927. 80 1. 
Csűrös Zoltán: A fejedelem bújdosik. Tahitótfalu. 130 1. 
Finta Sándor: Szakállas Kitykirity. Szombathely. 1926. 214 1. 
Gyallay Domokos: Vaskenyéren. Kolozsvár. 1926. 182 1. Pásztortűz Könyvtár. 
Gyomlav László : Reng a világ. Bp. 1926. 148 1. 
Hám Antal: Ifjú szentek élete. Második kiadás. Bp. 144 1. Szent István. 
Heltai Jenő: Az asszony körül. Második kiadás. Bp. 256 1. Athenaeum. 
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Heltai Jenő: Az utolsó bohém. Harmadik kiadás. Bp. 1926. 158 1. Athenaeum. 
Heltai Jenő: Papírkosár. Bp. 156 1. Athenaeum. 
Homann Károly: A félszemű medve. Bp. 1926. £00 1. Pátria. 
D. Jovanovich Lea S. M.: Nem csak kenyérrel. Bp. 206 1. Szent Is tván. 
Kincs István: Végrendeleti -végrehajtó. Bp. J926. 62 1. Zászlónk Könyvtára. 
Kosztolányi Dezső: Édes Anna. Bp. 264 1. Genius. 
Krúdy Gyula: Mohács. Bp. 1926. £36 1. Pantheon. 
Láczer I s tván: Diákhistóriák. Bp. 1926. 96 1. 
Nagy Endre: Lukits Milos kalandjai . Bp. 164 1. Genius. 
P. Pál ödön: A bujdosó vagyon. Bp. 172 1. Szent István. 
Pohárnok Jenő: Mesegyöngyök. Bp. 84 1. Szent István. 
Keménvi József: Emberek, ne s í r ja tok! Négy kötet. Berlin. 1926. 876 1. 

Voggenreiter. 
Szabó Dezső: Tenger és temető. Bp. 168 1. Athenaeum. 
Szabó Mária: Magamtól másokig. Kolozsvár. 1926. 148 1. Pásztor tűz Könyv-

tár . 
Teveli Mihály: Az Ükey-fiúk. Bp. 84 1. Franklin. 
Turchányi I s tván: Aszja. T isz ta emlék a háborúból. Bp. 1926. 146 1. 
Vadnay Dezső: A furulya meséi. Bp. 1927. 112 1. 
Vas Gereben: Nagy idők, nagy emberek. Bp. 312 1. Szent István. 
Zilahy Lajos : Két fogoly. Két kötet. Bp. 1926. 690 1. Athenaeum. 
Zsoldos László: Árnyékherceg. Bp. 80 1. Szent István. 
Zsolt Béla: Házassággal végződik. Bp. 394 1. Genius. 

Színdarab. 
Lenkei Henrik: A nagy előjáték. Drámai költemény négy felvonásban. Bp. 

1927. 124 1. 

Tudományos munkák . 
Balogh József: Szent Gellért és a „Svmphonia ungarorum". Bp. 1926. 16 1. 

Magyar Nyelvtudományi Társaság. 
Bartha József: Két nemzedék magyar irodalma. 1875—1925. Bp. 1926. 176 1. 

Pá t r ia . 
Bárány Gerő: Útközben. (Gondolattöredékek.) Bp. 72 1. Egyetemi Nyomda. 
Bibliofil Könyvtár. Szerkeszti: Sikabonyi Albert . 1. szám. Zoltán Ferenczi: 

List of the translations of Jókai, s Works into foreign languages. Bp. 
1926. 44 1. Grill. 

Dézsi Lajos : Erdélyi arcképek és képek. Kolozsvár. 1926. 116 1. 
Fábián László: Debussy és művészete. Bp. 1926. 116 1. Pantheon. 
Gabányi János : A magyar nemzet története. I I I . köt. Bp. 1926. 292 1. Ste-

phaneum. 
Gyulai Pál irodalmi emlékei. Saj tó alá rendezte, bevezetéssel és jegyzetekkel 

e l lá t ta : Papp Ferenc. Bp. 1926. Kisfaludy-Társaság. 
Horváth János : Petőfi Sándor. Második kiadási. Bp. 1926. 600 1. Pallas. 
Kiváló matematikusok és fizikusok. Összeállította: Nagy József. Bp. 1927. 

256. 1. Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Könyvtára. 1—2. sz. 
Kristóf György: Három jellemzés. Vörösmarty rózsái. — Madách emléke-

zete. — Jókai lelke. Kolozsvár. 1926. 88 1. 

Irodalomtörténet. 5 
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Magyar Művészeti Könyvtár. Szerkeszti: Bá'int Jenő. — Réti István: Hol-
lósy Simon. 52 1. — Ybl Ervin: Donatello. 84 1. Bp. 1927. Amicus. 

Nagy Vi'.mos: A támadás. Bp. 19-6. 1Ï8 1. 

Rubinyi Mózes: Kiss József élete és munkássága. Bp. 1926. 160 1. Singer 
és Wolfner. 

Schupiter Elemér: Pyramisok Csongrádvármegyében. Szentes. 1926. 72 1. 
Szeibert János: Sár \ár monográfiája. Szombathely. 19Ï6. 92 1. 
Verzár Frigyes: Életről, betegségről és halálról. Bp. 232 1. Athenaeum. 
Zulawszki Andor: Az új magyar irodalom problémái. Bp. 138 1. Wodianer. 

Fordítások. 

Bordeaux: Az ősi hajlék. Ford.: Pctrich Béla. Bp. 340 1. Szent István. 
Bunin: A szerelem szentsége. Ford.: ifj. Bókay János. Bp. 160 1. Athenaeum. 
Fischer: Dante. Ford.: Pitroff Pál. Bp. 1926. 62 1. Zászlónk Könyvtára. 
Ford: A nemzetközi zsidó. Bp. 1926. 456 1. Stádium. 
Ganghofer: Haymo. Ford.: Matza Albert. Bp. 388 1. Szent István. 
Gorkij: Az Artamónovok. Ford.: Gellért Hugó. Bp. 402 1. Genius. 
Paul Keller: Menekülés önmagunktól. Ford.: Schermann Egyed. Bp. 308 1. 

Szent István. 
Orczy Emma: Pimpernel Erdélyben. Ford. : Pogány Kázmér. Bp. 366. 1. 

Szent István. 
Oscar Wilde költeményei. Ford.: Kosztolányi Dezső. Bp. 180 1. Genius. 
Stefan Zweig: Amok. Ford.: L. Ujváry Lajos. Bp. 284 1. Genius. 
Szentírás. Negyedik kötet. A szent iratok. Szerk. : Frenkel Bernát. 346 I. 
Marion Crawford: Corleone. Bp. 392 1. Szent István. 
AVillibrord Verkade: Istenkeresés. Ford.: Kádár Titusz. Bp. 226 1. Szent 

István. 

Egyéb könyvek. 

Ackermann Kálmán: A mohácsi vész. Bp. 1926. 62 1. Zászlónk Könyvtára. 
Anka János: A fűszál evangéliuma. Bp. 116 1. 
Baráthosi-Balogh Benedek: Turáni regék és mondák a világ teremtéséről. Bp. 

1926. 160 1. 
Bene Lajos: Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei. 

Bp. 1926. 52 1. 
Bodor Antal : Szakoktatásunk és a falugondozás úttörőjének önéletrajza. Bp. 

1926. 16 1. Faluszövetség. 
Diákadomák. Közli V. L. Tahitótfalu. 1926. 70 1. 
Hegyaljai Kiss Géza: Lélek és élet. Prédikációk, temetési, esketési beszédek. 

Tahitótfalu. 1926. 174 1. 
Lengyel Miklós: Tamás érdeklődik. Második sorozat. Bp. 1926. 166 1. Pan-

theon. 
Radványi Kálmán: Drága kis ország. Bp. 1926. 62 1. Zászlónk Könyvtára. 
Bavasz László: A magyar bánat. Tahitótfalu. 40 1. 
Schupiter Elemér: Az ősember szemétdombján. Szentes. 1926. 62 1. 
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Tömető. Nemzetünk nagyjainak sírjai, összeállította: Tamás József. Bp. 8 1. 
Tóth Tihamér: A vallásos ifjú. Két kötet. Bp. 440 1. 
Vas vármegye és Szombathely város kultúregyesülete könyvtárának Címjegy-

zéke. összeállította: Pavel Ágoston. Szombathely. 1926. 480 1. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1926. év április 

hó 10-én ta r to t t felolvasó-üléséről. — Elnök: Négyesy László. 
Harsányi István: Irodalomtörténeti kutatásaimból címmel ta r to t t fel-

olvasást. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1926. év május 

hó 8-án ta r to t t felolvasó-üléséről. — Elnök: Négyesy Lá;zló. 
Ernyey József: Comenius egy ismeretlen fordítása címmel értekezett. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1926. év október 

hó 9-én ta r to t t felolvasó-üléséről. — Elnök: Négyesy László. 
Gulyás Józisef: Csokonai Vitéz Mihály mint kritikus, Nagy Sándor: Ady 

Endre címmel ta r to t t felolvasást. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1926. év decem-

ber 11-én ta r to t t felolvasó-üléséről. — Elnök: Szász Károly. 
Harsányi István: Eddig ismeretlen versek Zrínyi Miklósról és Fu tó 

Jenő: Herczeg Ferenc címmel t a r to t t felolvasást. 
A választmányi ülés a tisztikar megújítására a következő bizottságot 

küldte ki: Badics Ferenc, Baros Gyula, Gulyás Pál. A választmány meg-
liarmadolására a következők küldettek ki: Pintér Jenő, Alszeghy Zsolt, 
Baros Gyula. 

5 * 
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M E G H Í V Ó . 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1927. március 
12-én (szombaton) d. u. 5 órakor tartja ezévi közgyűlését 
a Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermében. 

T Á R G Y A I : 

1. Elnöki megnyitó. 
2. A titkár és a pénztáros jelentése. 
3. A tisztikar é s a választmány megújítása. 
4. Brisits Frigyes e lőadása Vörösmarty Mihályról. 

A közgyűlést választmányi ülés előzi meg. A köz-
gyűlés után társasvacsora. 

Felelős szerkesztő és felelős k i adó : Pintér Jenő. Budapest , I., Att i la-u. 1. 
Kir. M. Egyetemi Nyomda, Budapest . — Főigazgató: Dr. Czakó Elemér. 



Societas Históriáé Hungaricae Litterariae. 
Societaa Históriáé Hungaricae Litterariae anno 1911. ad excolendam 

históriám rei litterariae Hungaricae coaluit. Praescs societatis: Ladislaus 
Négyesy. Vicepraesides Ludovicus Dézsi, Julius Viszota. Carolus Szász, lre-
Daeus Zoltvány. Ab epistulis: Zoltanus Alszeghy. Moderátor ephemcridis 
societatis: Eugenius Pintér. Actuarius: Fridcricus Brisits. Arcarius: Josephus 
Oberle. 

Ungarische Gesellschaft für Literaturgeschichte. 
Die Ungarische Gesellschaft für Literaturgeschichte wurde im Jahre 

1911 zur Pflege der ungarischen Literaturgeschichte gegründet. Vorsitzen-
der: Ladislaus Négyesy, Stellvertretende Vorsitzende: Ludwig Dézsi, Julius 
Viszota, Kari Szász, Irenaeus Zoltvány. Sekretar: Zoltán Alszeghy. Heraus-
geber der Zeitschrift der Gesellschaft: Eugen Pintér. Schriftführer: Friedrich 
Brisits. Kassenverwalter: Josef Oberle. 

História Litterarum. 
Commentarii Societatis Históriáé Hungaricae Litterariae. 

Moderátor: Eugenius Pintér, sodalis Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Fasciculus XVI. 1927. 

Argumentum : 

Eugenius Futó: Franciscus Herczeg. — Dissertationes minores. — Con-
spectus librorum anno 1927. editorum. — Conepectus ephemeridum. — Breves 
notitiae. — Scriptoros emortui. — Miscellanea. — Libri novi. 

Literaturgeschichte. 
Zeitschrift der Ungarischen Gesellschaft für Literaturgeschichte. 

Herausgegeben von Eugen Pintér, Mitglied der Ung. Akademie der Wissen-
schaften. XVI. Jahrgang. 1927. 

Inhal t : 

Eugen Futó: Franz Herczeg. — Kloinere Mitteilungen. — Zusam-
raenfassende tíbersicht der im Jahre 1927 crschienenen Bücher. — Zeitschriften 
rundschau. — Kurze Notizen. — Verstorbene Schriftsteller. — Vermischtca. 
— Neue Bücher. 



IRODALOMTÖRTÉNET. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, az Iro-

dalomtörténet, beható tájékozást nyújt a magyar irodalom és 

irodalomtörténet haladásának minden fontosabb mozzanatáról. 

Ára egy évre 8 pengő. A folyóiratot ezért az árért nemcsak 

tagjaink kapják meg, hanem megrendelheti minden érdeklődő 

is. Iskolák, könyvtárak és társaskörök számára az évi előfizetés 

16 pengő. Külföldi megrendelés egy évre 16 pengő. 

A jelzett összegek a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 

pénztárosának, Oberle Józsefnek küldendők be postautalványon 

(Budapest, I., Attila-utca 1.), vagy a Magyar Irodalomtörténeti 

Társaság 30.309. számú postatakarékpénztári csekkszámlájára 

fizetendők be. 

A társasági ügyeket Alszeghy Zsolt titkár intézi (Budapest, 

II., Mária-tér 3.). 

Az ismertetésre szánt könyvek ós folyóiratok Pintér Jenő 

szerkesztő címére küldendők (Budapest, I., Attila-utca 1.). 

Folyóiratunk egyes füzetei külön is kaphatók a Studium-

könyvkereskedésben (Budapest, IV., Múzeum-körűt 21.) 

Felelős szerkesztő és felelős kiadő: Pintér Jenő. Budapest, I., Attila-utca 1. 
Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. — Főigazgató: Dr. Czakó Elemér. 


