
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* 
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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 
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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-
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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 
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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-



29 TANULMÁNYOK. 

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. 


