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T A N U L M Á N Y O K . 

Elnöki megnyitó beszéd. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1927. évi közgyűlésén. 

I r t a : Z O L T V A N Y I R É N . 

A Bakonynak csendes magányában, a nagy világtól elrej-
tett kis otthonomban, sok mindentől el vagyok zárva, de viszont 
gyakorta van módomban elmélkedni, egyebek közt irodalmi 
viszonyainkról ál talában s irodalmi életünknek egyes jelensé-
geiről. 

Legyen szabad a jelen alkalommal is ilyen elmélkedések-
ből leszűrt nézetemet előadni, s inkább csak egy-egy gondo-
lattal, semmint fejtegetésszerűen hozzászólanom egy olyan iro-
dalmi kérdéshez, amely még mindig időszerű s ez okból, úgy 
hiszem, egyszersmind általános érdekű. Hiszen valamint köz-
életünkben, noha m á r kissé meghúzódva és lappangva, még 
mindig ki-kidugja fejét a fölforgatás kísértő szelleme, szintúgy 
irodalmunkban is még folyton észlelhető némileg ehhez hasonló 
•forrongás, mely gátol ja irodalmunk teljes megtisztulásának 
folyamatát. 

A közelmúlt években, sőt csak nemrégiben is több oldal-
ról fölmerült egyfelől a nemzeti hagyományokban gyökerező 
s azért úgynevezett konzervatív irodalmi irányzatnak, más-
felől pedig a hangos szavakkal a haladás jelszavát kitűző s a 
nyugateurópai ú jabb áramlatokat követő s ezért, valamint egy 
folyóirat címe után nyugatosnak nevezett irodalom irányzatá-
nak pörös-vitás kérdése. 

A konzervatív i rány fogalmilag nem zárja ki ugyan a 
haladás eszméjét, de azért mindkét táborban voltak és vannak, 
akik a két irányt, természetesen más-más okból, egymással 
nemcsak szembenállónak, hanem szöges ellentétben levőnek 
fogják föl, s ebből kifolyóan különösen a nyugatos irányzat 
harciasabb hívei, mint tudjuk, ismételten nagyon is erős táma-
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dást intéztek nem annyira a más irányú költők ellen, mint 
inkább a tőliik céhbelieknek nevezett műbírálók, sőt irodalmi 
társaságok ellen is. 

Talán soha igaztalanabb vád nem hangzott el az iroda-
lom berkeiben, mint az, mely az ú. n. konzervatív irány hívei-
nek homlokára a maradiság, sőt nem ritkán az ellenséges érzü-
letű elfogultság bélyegét akar ja rásütni . 

A konzervatív i rány hívei jogosan hivatkozhatnak arra , 
hogy irodalmunk, fejlődése egész folyamatában, nemzeti jelle-
gének tel jes megóvása mellett, a legrégibb időktől kezdve min-
dig szoros kapcsolatban volt az európai eszmeáramlatokkal, 
s az ú j abb magyar irodalomnak, nevezetesen szépirodalmunk-
nak fő képviselői, valamint az irodalmi élet szellemét nem egy 
tekintetben olykor sikeresen irányító írók: a legkiválóbb mű-
bírálók is mindig szószólói voltak nálunk a haladás eszméjé-
nek s nem hanyagolták el a művelt nemzetek lelki világára 
ható ú j abb szellemi irányok, nevezetesen pedig az újabb iro-
dalmi fejlemények figyelemmel kísérését. Csak egy nagy kü-
lönbség állapítható meg az ú. n. konzervatív és a nyugatos 
újabb irodalom közt: röviden szólva az, hogy az előbbi min-
dig nemzeti alapon maradt s a költészetben is az egész emberi-
ség örök eszményeinek volt ápolója, míg ellenben az utóbbi 
kirúgta lába alól a nemzeti ta la j t s az egyetemes emberi esz-
mények tiszteletbentartása helyett a művészetnek minden kor-
lát nélküli szabadsága, az ú. n. „l 'art pour l 'art" elvének örve 
alatt — elismerem, nem kivétel nélkül minden mívelője ennek 
az ú j irodalomnak s nem is mindig egész tudatosan és egyene-
sen romboló célzással, de egészben véve mégis — aláásója lett 
a szellemi és erkölcsi örök érvényű értékeknek. 

I rodalmunk múl t j á r a nézve elég csak egy futó tekintet, 
hogy meggyőzzön bennünket nemzeti irodalmunknak állandó 
kapcsolatáról a nyugateurópai eszmeáramlásokkal. Társasá-
gunk nagynevű boldogult elnöke, Beöthy Zsolt, a Magyar Iro-
dalom Kis-Tükré-ben s még jóval részletesebben az egyetemen 
több szemeszteren át folytatott irodalomelméleti előadásaiban, 
melyek kőnyomatú ívek alakjában bizonyára sokunk előtt jól 
ismertek, végighaladva irodalmunk történetének egyes korsza-
kain, meggyőző erővel bizonyítja, hogy a magyar nemzeti 
lélek, befogadva a különféle külföldi hatásokat, ezeket mindig 
bele tudta olvasztani a nemzeti és f a j i egyéniségünkbe. Beöthy 
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Zsolt tárgyalásában a főhangsúly a magyar nemzeti lélek nagy-
fokú asszimiláló képességén nyugszik. Én most viszont azt aka-
rom itt hangsúlyozni, hogy irodalmunk kezdettől fogva soha 
nem zárkózott el semmiféle jelentősebb külföldi szellemtörténeti 
mozgalom, vagy pedig különösen a koronkint ú j elemekkel fej-
lődő irodalmi irányok elől. 

Vessünk először is csak egy nagyon röpke pillantást a 
messze idők távlatába. Szent István király, a magyar állam-
nak sziláírd alapon való megalkotója, mint tudjuk, az előrehala-
dottabb nyugati népek szervezetének mintá já ra rendezte be az 
uj magyar államot, amely tehát európai színvonalon állott s 
mégis magyar maradt. Ez utóbbi tényben kifejezfődő vezéreszme 
szólal meg fiához, Imre herceghez intézett s írásba foglalt 
intelmei ben is, amelyeknek nyolcadik fejezetében mintegy szel-
lemi örökségül azt a tanácsot köti fiának lelkére, hogy az ősök 
hagyományainak tisztelete mellett meg kell becsülni az idege-
nek műveltségét is. 

így jelenik meg egy írott dokumentum foglalatában is 
már állami létünk ha jna lán annak a nagy eszmének csírája , 
hogy az ősi hagyományokhoz rakaszkodva, művelődnünk kell 
idegen hatások befogadásával is; mert csak e kettő: nemzeti 
jellegünk hő megőrzése és előrehaladás a műveltségben — 
együttesen biztosítja a magyarság erejét s egész nemzeti létün-
ket. Ez a vezérgondolat a magyarság legjobbjainak, közéleti 
és irodalmi nagyságainknak lelkében egyre öntudatosabban 
alakult ki s fő éltető elve maradt fa junknak és alapja lett 
további nemzeti fejlődésünknek. 

Irodalmunk legrégibb korszakára nézve Gyulai Pál és 
Beöthy Zsolt egyaránt kiemelik, hogy a magyar nemzeti lélek 
megnyilvánulásaként már a keresztény középkorban a katholi-
cizmuson kívül itt-ott a hazafiság eszméje és érzései is fölcsil-
lannak. De én itt is azt akarom most hangsúlyozni, hogy ebben 
a korban teljesen belekapcsolódtunk a nyugat eszmevilágába, 
s hogy kolostori irodalmunk termékeit meg sem lehet érteni a 
külföldi hatások, nevezetesen a nyugati egyház egyetemes 
gondolatvilágának és vallási életének ismerete nélkül. Legyen 
szabad erre nézve egész kur tán csak két csattanós újabb bizo-
nyítékot említenem. Az Árpád-kori Pray-codexnek mivoltát 
mind a legújabb időkig tévesen fogták föl a különben nagyon 
tudós kutatók. Legtöbben ugyanis misekönyvnek tekintették. 

5 * 
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Egyik fiatal bencés rendtársam nemrégiben ugyanis a Magyar 
Könyvszemlében alapos forráskutatások és egybevetések ú t j án 
kétséget kizáróan megállapította, hogy a Pray-codex nem más, 
mint római r i tusú, bencés eredetű liturgikus könyv, műfa j i 
jellegét tekintve úgynevezett sacramentarium. Ugyancsak kolos-
tori i rodalmunknak egy másik nevezetes termékére, a Bécsi, 
Müncheni és Apor-codexekből álló úgynevezett ferences biblia-
fordításokra nézve Gálos Rezsőnek sikerült megállapítania, 
hogy az, igazában véve, sem nem bibliafordítás, sem nem feren-
ces, még kevésbbé huszita eredetű mű, hanem Szent Benedek-
rendi származású liturgikus könyv. Amint tehát a középkori 
európai irodalomban minden nép nyelvén először a l i turgikus 
szövegek jelentek meg, így történt nálunk is. Egyszóval: leg-
régibb irodalmunk is szoros kapcsolatban volt a nyugateurópai 
irodalommal és csakis e kapcsolat alapján érthető meg. 

Se szere, se száma nem lenne az ilyen hivatkozásoknak, ha 
a többi irodalomtörténeti korszakokra nézve is föl akarnók 
tüntetni ezt az állandó kapcsolatot. Mert a századok folyamán 
úgyszólván valamennyi világeszme hatását megéreztük. A re-
naissance s főleg a nyomában járó humanista mozgalom, a pro-
testantizmus és az ellenreformáció, a barokk-szellem, a racio-
nalizmus, a romanticizmus, a demokratikus mozgalmak — mind 
hatással voltak nemzeti szellemünk fejlődésére s a külföldi esz-
mék legtöbbje kétségtelenül jelentékenyen megtermékenyítette 
egyetemes művelődésünket s ennek körén belül irodalmunkat is. 

Volt ugyan irodalmunkban egy korszak, melyet a hanyat-
• lás korának szokás nevezni s amelyet állami életünknek nem-

zeti értelemben viett elgyöngülése idézett elő. Az államéleti pan-
gás ernyesztő hatását az irodalom ebben a korban annál jobban 
megérezte, mer t közéletünknek azidétt leginkább hivatott irá-
nyítói, a főnemesek, elszakadtak érzésükben a nemzeti szellem-
től. De az ennek következtében az erkölcsökben és szokásokban 
elharapódzó külföldieskedés ellenében lassankint megindult a 
visszahatás, mégpedig először éppen az irodalom terén. A köl-
tészeti szempontból művészietlen és maradi irányú Gvadányi 
József az ő erős fajszeretetével s a szintén csekély ízlésű, de 
tüzes magyarságú Dugonics, több más társukkal együtt, hat-
hatós élesztői voltak a szunnyadó nemzeti érzésnek. Másfelől 
a nem kevésbbé hazafias érzésű, de már a nyugateurópai irá-
nyokat követő íróink ismét helyreállították a kapcsolatot a kiil-
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földi irodalmakkal, ezeknek értékes elemeit átkölcsönözve s 
többé-kevésbbé ügyesen földolgozva műveikben. A megújhodó 
magyar irodalom vezére, a tehetség dolgában nem kimagasló, 
de hatására nézve mégis kiváló író, Bessenyei György, a bécsi 
testörök iskolájának feje, ú j r a fölélesztette, egész írói pálya-
futása legfőbb jelentőségének tekinthetően, azt a jelszót, hogy 
csak a magyarság és műveltség szerves kapcsolata biztosít-
ha t j a nemzeti előrehaladásunkat. Ez volt később tudvalevőleg 
Széchenyi István gróf politikai programmjának is sarkalatos 
elve, mint a Hitel-ben a „Kiművelt emberfő"-ről szóltában s 
még inkább a Stádiumban olvasható fejtegetéséből láthatjuk. 

A Széchenyivel beköszöntő reformkornak költői irodalma 
számos nagy alakot muta t föl, akiknél költői tehetségük erede-
tiségénél fogva egyre kevesebb és kisebb arányú külföldi ha-
tást észlelhetni, legföllebb tárgytörténeti szempontból Való 
egyezések, továbbá egyes költői motivumok átvételével némi 
tartalmi rokonság és nagyon csekély mértékben sti láris, vagyis 
formai hatás állapítható meg. De azért tehetségük eredetisége 
mellett nem kevésbbé nagy volt jár tasságuk a külföldi iroda-
lom remekműveinek ismeretében. 

A XIX. század egész magyar költői irodalmában a világ-
irodalmi műveltség és másfelől a nemzeti lélek kifejezésének 
ereje legnagyobb mértékben található és legszebb összhang-
zatban olvad egybe a mi ny rugatosainktól oly vakmerő módon 
lekicsinyelt Arany János költői egyéniségében. Rendkívül szé-
leskörű tanulmányai költészetében teljes eredetiséggel párosul-
tak. Tanulmányai kiterjedtek nemcsak az ó-klasszikai remek-
írókra s az európai ú jabb nemzetek költészetére, hanem a keleti 
népek költői nagy alkotásaira is, a perzsa eposztól az ind drá-
mán át egészen a kínai líráig, mint ezt hátrahagyott prózai ira-
taiból lá that juk. Nagy képzettsége folytán ő a legeurópaibb mű-
veltségű költőnk s mégis tartalomban és formában egyaránt 
legmagyarabb; mert a magyarság lelkének visszatükrözője, 
mégpedig nemcsak a magyar népléleké, mint a nyugatosok 
gyakran emlegetik s nem is annyira a saját kora szelleméé, 
mint inkább egész fa ja lelki alkatának, az egyetemes magyar 
nemzeti szellemnek leghűbb, legtisztább, legmélyebb és bizo-
nyára mindmáig egyszersmind legművészibb kifejezője. 

Másfelől azonban Arany János már költői pá lyá jának leg-
elején lángelméjének ösztönös erejével megsejtette s később 
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egyre világosabban látta, hogy a fajunkhoz rendületlenül 
ragaszkodó hűségen kívül — vagy mint ő maga kifejezi a 
Visszatekintés című prózai i ratának negyedik részében: jelle-
münk erkölcsi magvának épségben tar tása mellett az egyetemes 
műveltség értékes elemeit is bele kell oltani a magyarság lel-
kébe, mert csak e kettő együttesen alkotja nemzeti életünknek, 
fa junk fejlődésének s a magyarság fönnmaradásának legfőbb 
biztosítékát, mintegy alaptörvényét. Igazi a rany szavak ezek! 
Méltók, hogy jól emlékünkbe véssük. Vajha soha el ne feledték 
volna! 

Arany János halálával lezáródott nemzeti irodalmunknak 
eddigelé legfényesebb korszaka, melyben ragyogó nagy alakok-
nak egész csillagsorozata tündöklött a magyar költészet egén. 
Arany János i rányának sok követője volt, köztük néhány nagy 
tehetségű költő, de midőn ezek elaggcdtak vagy kidőltek, az 
újabb írói nemzedék nagyrésze egyre inkább elhajolt szépiro-
dalmunk hagyományos irányától s a költészetnek mindhárom 
műnemében, a lírában, epikában és drámában ú j utakon indult. 
Lássuk csak egy összefoglaló képben, mennyiben jár tak a saját 
maguk vágta ú j utakon, avagy ta lán idegen ösvényen indultak, 
s hogy vájjon szép és jó utakon jártak-e? Mert egyszerű és 
világos megfogalmazásban ezek a legfőbb kérdések. Igyekszünk 
reájuk tárgyilagos módon lehetőleg rövid feleletet adni. 

A mult század vége felé, a „fin de siècle" évtizedeiben, 
Európa-szerte tagadhatat lanul mindinkább szabadosabbá vált a 
közszellem, s ennek előidézésében több más tényezőn kívül nagy 
része volt az irodalomnak, mégpedig elsősorban a francia szép-
irodalomnak. Ennek körében, — hogy a mi nyugatcsaink költői 
i rányával mindjár t egy szerves kapcsolatot r agad junk meg, — 
tudvalevőleg már a XIX . század közepe tá ján lépett föl egyet-
len, még életében megjelent verskötetével Baudelaire, aki az 
úgynevezett dekadens költészetnek lett előfutárja- Eleve is jel-
zem, nem költészetét akarom ismertetni, hanem csak analógiás 
magyar vonatkozás miatt a r ra a döbbenetre akarok emlékez-
tetni, melyet a Les fleurs du Ma] versei a f ranc ia olvasóközön-
ség lelkében előidéztek. Életrajzából tudjuk, hogy Baudelaire 
züllött ember volt. Ízlése szerelem dolgában természetellenes 
volt. I f j on t a a forradalmi vörös lobogó alá szegődött. Fiatal 
kora óta iszákos is volt s a beszedett sok ópiumtól és pálinká-
tól elmebajos s utóbb egészen hülye lett s mint ilyen élte dere-



75 TANULMÁNYOK. 

kán halt meg. Versgyűjteményének megjelenése egyenesen bot-
rányszámba ment. Az államügyész a kötet erkölcstelen ta r ta lma 
miatt pört indított az író és kiadó ellen. A versgyűjteményt a 
közönség nagy része undorral fogadta. A F igaro bírálata sze-
rint: ez a könyv ispotálya a szívbeli rothadtságnak s í rójának 
az őrültek házában van helye. 

Csak érintve említem, hogy az elrémítő megtévelyedései 
mellett is tagadhatlanul nagyon tehetséges Baudelaire-nek 
egyelőre kiválóbb követője nem igen akadt. Az ő költői egyéni-
ségéhez leginkább hasonlít s nálunk is hatást gyakorolt Rolli-
nat, az érzékiség s másfelől a Baudelaire költészetében is fő mo-
tívumként szereplő halálnak idegbeteg költője, ki szintén meg-
őrülve fejezte be életét; továbbá a nálunk is jólismert Riche-
pin, kinek első verskötetét a kormány elkoboztatta. Richepin, 
bár nem utolsó művésze a formának, de erkölcstelen, másrészt 
vallástalan költő, ki a hitet káromlóan támadja . 

A mi nyugatosaink költészetének s különösen elhányt vezé-
rüknek, az említetteken kívül könnyen kimutathatólag egyik 
legfőbb írói mintaképe még Verlaine, az úgynevezett impresz-
szionista és kifejezésmódjára nézve szimbolistának nevezett 
iskola megalapítója, akinek költészetében kétségtelenül sok a 
szépség, főleg a hangulatokat és a határozatlan imbolygású 
hangulatfoszlányokat gyakran — mint erre még rátérek — meg-
kapóan kifejteni tudó zenei elem. Egyébként Verlaine a szó szo-
ros értelmében romboló i rányú költő, amit életviszonyai nagyon 
is érthetővé tesznek; mert kora i f júsága óta a nemi élet 
terén fölötte kicsapongó természetű volt, aki ezenfelül abszint-
mérgezéstől epileptikus rohamokban szenvedett. Egyik jóbará t j a 
ellen elkövetett gyilkossági kísérlete miatt börtönbe is került , 
mégpedig ismételten, mivel i t tas állapotban egyízben 75 éves 
édesanyjára is késsel támadot t rá. Fogságából kiszabadulva, 
minden idejét kávéházakban, éjjeli lebujokban — és kórházak-
ban töltötte. Ekkor í r ta pornografikus műveit , melyek búsás 
jövedelmet hajtot tak neki. De minek részletezzem e züllött egyé-
niség életrajzi adatait , aki iszákossága miat t élte derekán el-
pusztult. 

Amit a nevezett költők a lírában már korábban niegkezd-
tc.k, ezt a romboló szellemet a századvégi f rancia elbeszélő köl-
tők és drámaírók nagyrésze folytatta. Nem akarok részletezésbe 
merülni, de legyen szabad a regényírók köréből csak egy kori-
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Í L U S a lakra rámutatnom: Anatole France-re, erre a nálunk is 
széles körben olvasott, nagytehetségű és rendkívül választékos 
stílusú, de egyébként teljesen pogányszellemű és hitetlen, sőt 
vallásgyűlölő íróra, s a drámai műnemben csupán Ju les Le-
maítre és François Curet műveire, amelyek reprezentatív ter-
mékei ennek a századvégi, mindent csípős gúnnyal fitymáló s a 
legeszményibb dolgokat is a léhaság köntösébe öltöztető szel-
lemiránynak. 

íme, a mi nyugatos költőinknek mintaképei. Hogy miké-
pen és miféle államéleti sajátságos viszonyok és társadalmi 
alakulások hatása alatt indult meg nálunk ez a költői i rány, s 
hogy kik voltak fő művelői, s miben rejl ik annak magyarázata, 
hogy az i rodalmi téren a s iker jóidéig ennek az i ránynak és 
harcias védelmezőinek kedvezett? — mindezt fölöslegesnek tar-
tem itt még csak vázolni is. Elnöki megnyitóm keretében csu-
pán néhány elvi kérdéshez akarok hozzászólni: 

Az irodalom, nevezetesen ennek költői ága, a szépirodalom 
körében az újí tások rendszerint nem szoktak gyökeres változá-
sokat előidézni és olyan ellenszegülést vagy éppen megrázkó-
dást okozni, aminőt a politikai reformok vagy még inkább a 
forradalmak támasztanak. Vörösmarty vagy például Petőfi köl-
tészete bizonyára nagy új í tásokat jelentett irodalmunkban, de 
néhány gáncsoskodó kritizálót, aminő mindig akad, s egy-két 
hiúbb költőtársukat kivéve, az irodalomnak minden jóízlésü 
barát ja hamarosan fölismerte újításaik nagy jelentőségét és 
szépségeit, s még életükben örömmel üdvözölte fölléptüket. 
A nyugatos költők s különösen vezéralakjuk föllépte ellenben 
nemcsak a kritikusoknál, hanem a műértő, az irodalmi művelt-
ségű olvasóközönség körében is döbbenetes érzést fakasztott. Mi 
volt ennek a kétségtelen ténynek az oka? 

Legfőbb oka abban rej let t , hogy a nyugatosok a radikális-
szocialista politikai i rány szolgálatába szegődve, a költészetbe 
különben sem illő, kirívó politikai irányzatosság mellett, egyre 
föltűnőbb módon szakítottak egyenesen magával a nemzeti és 
fa j i érzéssel, sőt még a hazaszeretetből is gúnyt űztek. Ez fá j t 
minden jó magyarérzésű embernek legjobban. Tucatszámra 
lehetne idézni a külföldet imádó s viszont a magyarságot leala-
csonyító, sőt pőre módon lealjasító, fölötte bántó kifejezéseiket. 
Berzsenyi Dánieltől kezdve újabban is sok magyar költőnél 
találni a nemzeti hibák korholását, de az ilyetén feddések 
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náluk mindig- a legmélyebb hazafiság érzéséből fakadnak és 
sohasem korcsosulnak el saját fajuk gyalázásává. Azt csak 
eppen megérintem, hogy nyugatos költőink vezérének lantján, 
mint tudjuk, a nemzetközi vörös zászló alatti forradalomra 
lázító hang is ismételten megcsendül. 

A másik fölháborító ok volt a nyugatos költészet vallásta-
lan világnézlete, amely általában a kereszténység ellen irányul. 
Hogy csak egy példát említsek: a Nyugat című folyóirat egyik 
dolgozótársa, — a Tristia című versgyűjtemény szerzője (nevét 
szándékosan elhallgatom) — nyíltan bevallja, sőt kérkedve han-
goztatja, hogy neki nincs hite; neki az ördög kell, nem az Isten; 
a test, nem pedig a lélek; a kereszténység ünnepeit legyalázza 
és Vénus zsengéinek ünnepét dicsőíti Pünkösd című versében. 
Nincs időm hozzá, de nem is volna kedvem ilyen istenkárondó 
és a francia dekadens költőket majmoló otrombaságokat idézni. 
Pedig van belőlük bőven. Kiegészítőlég csak azt említem, hogy 
egy nyugatos irányú költői antológiának bevezető cikke — szó 
szerint idézve — azt hirdeti , hogy: az új- poéták nyi l tan kine-
vetik a buizscá morált és negligálják az összes polgári szentsé-
geket. Egy másik hasonló irányú versgyűjtemény bevezetésé-
ben pedig ezt olvassuk: Mi nem állunk semmiféle vallás-erkölcsi 
alapon; a mi etikánk rövid: hűség a természethez. Nem reflek-
tálunk túlvilági juta lmakra, de attól a büntetéstől sem félünk. 

Ennek a szelíden szólva legalább is vakmerő cinizmussal 
kijelentett állásfoglalásnak természetes folyománya az a sok-
szor megdöbbentően al jas és leplezetlen nyíltsággal föl tár t érzé-
kiség, amely a nyugatos költészetnek egyik legfőbb jellemző 
vonása s amely lírai költészetükről hamarosan á t ter jedt az el-
beszélő és drámai irodalomra is. Fölösleges az erotikus szemel-
vényekre mintegy bizonyítékul kiterjeszkedni s itt e helyen 
t i l t ja a jóízlés is. 

A mi dekadens i rányú költőink ezeket a romboló irányú 
eszméket s ezeknek teljesen megfelelő érzéseiket egyre hival-
góbban és merészebben tár ták föl, s miközben egymást egekig 
magasztalták, másfelől megfélemlítően s gúnyos hangon ipar-
kodtak lehurrogni azokat, akik irányzatuk ellen szót emeltek. 
A konzervatív irodalmi eszmények és hagyományok hű őreiben, 
tudós képzettségük mellett, tagadhatlanul nem volt meg a Gyu-
lai Pál-féle harcias készség, másfelől —- úgy gondolom — eleinte 
mintegy várakozó álláspontra helyezkedtek, hogy a dekadens 
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költészet szertelen túlzásainál fogva talán önmagától fog elful-
ladni; utóbb azonban egyre több műbírálónk fölemelte elítélő 
szavát, de a nemzeti érzésben gyökeredző aggódó intelmük a 
nyugatosokra nézve akkor már a pusztában kiáltó szó gyanánt 
hangzott el. 

A jobb érzésű magyar olvasóközönség amily fokozódó döb-
benettel látta a nyugatosok egyre inkább fölburjánzó költésze-
tének eszmei tar ta lmánál fogva és a benne megnyilvánuló 
érzésvilága miatt föltűnő romboló hatását, viszont eleinte — 
széles körre ter jedő tapasztalatból mondható — éppoly derült-
séggel, szinte nevetésig ingerlő hangulattal fogadta azt, amire 
a nyugatosok legönérzetesebben és legbüszkébben szoktak hivat-
kozni, mint legfőbb újí tásokra: költészetük formai szépségeire. 
Ennél a pontnál, nézetem szerint, az olvasóközönségnek csak 
félig volt igaza. I t t is pár év letelte s az idő higgasztó hatása 
hozta létre a nyugodtabb nézőpontból kialakítható ítéletet. 

A nyugatos költők, a költői kifejezésmód tekintetében, 
mint tudjuk, a f ranc ia szimbolista költőket utánozzák. A szim-
bolista iskola követői azt vallják elvül, hogy a külső világ jelen-
ségeit mi mindig a magunk nagyon is differenciált egyénisége 
szerint fogjuk föl, s ezért a külső tárgyak szemléletmódjában 
voltakép sajá t alanyiságunk tükröződik vissza, s így a külső 
világ önmagunknak mintegy jelképe. A szimbolisták iránya, az 
ő sa já t fölfogásuk szerint, visszahatás a naturalizmus ellen, 
mert a natural is ták ő szerintük, puszta másolói az életnek és 
természetnek, halott а költőnek sa j á t alanyiságán át csak mint-
egy sejtetnie kell a dolgokat és szemléleti tárgyakat , nem pedig 
szembeötlő kiilső tulajdonságaik szerint lapos módon egész vilá-
gosan megnevezni. Ezért a szimbolizmus határozott képzetek s 
mindenkitől egyszerre megérthető fogalmak helyett csak jel-
képeket nyújt , de ezek a jelképek nem értelmi és szemléleti 
lelki tényekből származnak, hanem érzelmi állapotokból fakad-
nak, s így elsősorban hangulatokat keltenek s ez okból a szim-
bolista költészet legtöbbnyire l í r ikus jellegű. A szimbolizmus 
e szerint a tárgyi világot mintegy eltüntetve, egy képzelet 
alkotta világot teremt, melyet érzelmi talajból fakadó kifejezé-
sekkel ábrázol, de tegyük hozzá: viszont olykor — sajátságos 
ellentétképen — még a szaglásra is kiterjedő érzetelemű szavak-
kal érzékit meg. 

Mindez csupán a költői kifejezésmódra vonatkozik, s habár 
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a szimbolizmus a modern költészetben a világszemlélet és az 
egyéniség szempontját, filozófiailag tekintve, helytelenül a túlzó 
szubjektivizmus, sőt nem ri tkán nagyon is az anyanyelvi eszme-
világ körébe vonja, magában véve mint költői kifejezésmód 
nemcsak hogy niem ítélhető el, sőt esztétikai szempontból új-
szerű szépségek fejlesztőjévé válhatik s különösen a teljesen ki 
nem alakult érzelmi állapotnak, a hangulatnak keltésében nyil-
vánul meg nagy ereje, amint több kiváló szimbolista költőnél 
lá that juk. A szimbolista kifejezésmód csak akkor helytelen, ha 
a jelkép fogyatékos vagy éppen zavaros, mert akkor a homá-
lyos elképzeltetés hangulatébriesztésre nem alkalmas. 

A mi nyugatos költőink föllépésük elején még szemlátomást 
küszködve a nyelvvel, a költői stí lus tekintetében igen gyakran 
a napsütés világosságát szerető magyar léleknek szokatlanul 
ködös, homályos és rejtvényszerűen érthetetlen dalaikban a 
szimbolista kifejezésmódot igen félszeg módon s nem ritkán 
erőltetett mesterkéltséggel és affektáló keresettséggel honosítot-
ták meg. Ehhez já ru l t még fölötte szabados, minden ritmikai 
szabályosságot lerázó verselésmódjuk, melyet szintén a fran-
ciáktól tanultak el, akiknél a különben csekély tehetségű Mal-
larmé lett e tekintetben híressé, vagy inkább hírhedtté. Vannak, 
akik ezt a szabados verselésniódot, mely később teljesen el-
fa ju lva , a fu tur is ta költőknél egészen nevetségessé vált, a mo-
dern élet nyugtalan, folyton lüktető szellemi mivoltának termé-
szetes folyományául tekintik, sőt még művészi értéket is látnak 
benne. Ügy vélem, az életszerűség ennek a modern verselésmód-
nak magyarázatául szolgálhat ugyan, de magában véve nem 
szépség s a művészetnek nem az a föladata és célja, hogy az 
életet ferde kinövéseiben is utánozza. Ezt a szabados verstech-
nikát tehát mint ilyent, újabb művészi vívmányul alig tekint-
hetni. 

Nemcsak a szokatlanság, hanem több dekadens költőnk 
szimbolista kifejezésmódjának látszatra csillogó fényű szólamai, 
de igazában véve kerékbetört zagyvaságai, sületlen, éretlen és 
azért élvezhetetlen frazeológiája, sokszor pedig teljesen érthe-
tetlen furcsaságai is okozták, hogy olvasó közönségünk, mint 
már említettem, néha kacagásig (fokozódó derültséggel fogadta 
a legújabb lírának nagyon is hangos reklámmal fölmagasztalta 
termékeit. Néhány tehetségesebb nyugatos költőnk szimbolista 
kifejezésmódja azonban teljesen művészivé tökéletesedett, s ma-
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napság, úgy véleiii, legalább arinyit megállapítottnak vehetünk, 
hogy ennek a nyugatos költői iskolának a feje és még néhány 
tehetséges követője ú j színt adott a magyar költői nyelvnek, s 
ez a fo rmai művészetük — nem merném mondani, hogy világ-
irodalmi érték volna, mint egy tekintélyes műbírálónk állítja, 
mert hiszen igazában csak utánzat, de — a mi költészetünkben 
csakugyan irodalomtörténeti érték fog maradni. 

Ámde nem kell hosszasan bizonyítgatni, hogy a költészet 
végre is nem csupán forma, nemcsak művészi kifejezésmód, 
hanem eszmei és érzéstartalom is. Hiszen az az iijabban oly 
sokat emlegetett egyénileg dilíerenciált fölfogás és kifejezésmód 
is végső elemzésben tar talmi különbözet. Sőt a ta r ta lmat már 
a művészet fogalma is magában fogla l ja , mert a művészi kife-
jezésmód föltételezi a kifejezettet, épp úgy, mint a tükör a képet. 
A nemes érzéstartalom hatásos formában együttesen teszi a 
költészetnek egyetemes jellegét. 

A mi dekadens nyugatos költészetünk, általánosságban 
szólva, fittyet hányt a nemes érzéstartalomnak, s a nemzeti ha-
gyományok, valamint az erkölcsi eszmények ellen megnyilvání-
tott romboló i rányzatával nem kis mértékben segítette elő a 
közszellem meginérgezését. Bekövetkezett azután a nagy össze-
omlás. Ekkor már költői vezérük halálos ágyán feküdt. A töb-
biek halkabb szavúak lettek és kritizáló tollforgatóik mentegetni 
igyekeztek főleg elhúnyt vezérük gyöngéit és a költészetének 
destruktív, különösen pedig nemzetietlen iránya ellen emelt vá-
daknak élét iparkodtak és iparkodnak legalább letompítani. 

Több biztató jel után ítélve, reméljük, hogy költői irodal-
munk a nélkül, hogy lelépne a fejlődés útjáról s elszakadna a 
világirodalom nagy szellemeitől, visszatér ismét a valódilag 
értékes irodalmunk állandó éltető forrásaihoz, az egészséges 
világnézlethez s különösen a nemzeti eszméhez és nemzeti éle-
tünknek bőséges, sokféle élményt nyúj tó megismeréséhez. 

Eötvös József báró Petőfiről szóltában már a negyvenes 
években igen helyes szempontból ítéli meg Peíőü költői nagy-
ságát, midőn úgy nyilatkozik, hogy Petőfi a szó legszigorúbb 
értelmében vett nemzeti költő s ez az, ami valamint magyaráza-
tául szolgál művészi nagy hatásának, egyszersmind irodalmi 
érdemeinek is legfőbbike. 

Nem szabad feledni, hogy ezt a nagy igazságot az mondta 
ki, aki egyike egész irodalmunkban mind máig a legeurópaibb 
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szellemeknek. Valóban, lia a jövőben még nagy magyar köl-
tőink támadnak, azok mind csak a nemzeti geniustól meg-
ihletve s mint a magyar nemzeti lélek hű kifejezői fogják 
költészetünket újabb fölvirágzásra emelni. 

Ezt a vezérelvet mint irodalmi hitigazságot fönnen hirdetve, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság ezévi rendes kögyűlését 
ezennel megnyitom. 



Herczeg Ferenc. 
í r ta : F U T Ó J E N Ö . 

Művészi emelkedése. 
(1896—1905.) 

Herczeg az 1893—1895-ig terjedő idő alatt szokatlan nép-
szerűségre emelkedett irodalmunkban, de még leglelkesebb hívei 
sem sejthették a következő évek óriási sikereinek hosszú lán-
colatát. Míg előbb csak aa olvasóközönség dédelgetett kedvence 
volt, akit a komoly kr i t ika az elsekélyesedéstől féltett, addig a 
milléniummal kezdődő kilenc év alatt főként költészetének el-
mélyülésével és izmosodásával vonja magára a figyelmet s most 
már a legelsőrendűbb irodalmi fórumok felkentje lesz. Az Aka-
démia először 1898-ban n y ú j t j a feléje az elismerés pálmáját , 
amidőn a Szabolcs házassága c. társadalmi regényét a Péczely-
jutaloinmal tünteti ki. A következő évben, 1889-ben, ugyanez a 
legmagasabb tudományos fórum levelező tagjai közé sorozza, 
1902-ben pedig Pogányok c. történeti regényét a Péczely-díjjal 
koszorúzza. A Petőfi-Társaság 1903-ban másodelnökévé választja, 
majd Jóka i halála után, 1904-ben, az elnöki tisztet is vele tölti be. 
Ezek az osztatlan elismerésen alapuló kitüntetések azonban 
nemcsak akadémiai jutalommal koszorúzott regényeinek szól-
tak, hanem elbeszéléseinek és drámáinak is, ez utóbbiak között 
főként a színpadon óriási diadalt ara tot t Ocskay brigadérosnak 
és Bizáncnak. Szokatlanul nagy írói sikerei, valamint a még 
1894-ben megindított Uj Idők c. szépirodalmi hetilapjának foko-
zatos térhódítása vezető szerephez ju t ta t j ák irodalmunkban s 
bár világszerte becsült nagy mesemondónk, Jókai, még él s pál-
májának örököse, Mikszáth, fényesen tündöklik irodalmunk 
egén, mégis ez utóbbi m á r így nyilatkozik róla a Pogányokhoz 
írt előszavában: „Herczeg még mindig fölfelé megy pályáján; 
lá t tam őt magam alatt , irfegam mellett és látni vélem már fö-
löttem." Kétségtelen, hogy a vezető szerepre emelkedéshez nagy-
arányú termékenység is szükséges, amely az olvasóközönség 
felkeltett érdeklődését nemcsak állandóan ébren ta r t ja , de 
fokozza is. Herczeg írói termékenysége pályájának ebben az 



83 TANULMÁNYOK. 

újabb korszakában pazarul kielégíti még az ilyen irányú és leg-
messzebbmenő igényeket is. Nem adjuk az ezen idő alatt meg-
jelent művek számszerű statisztikáját, csak röviden arra uta-
lunk, hogy ez az idő Herczeg nagy íróvá fejlődésének korszaka. 
Ekkor emelkedik ő valódi jelentőségre, igazi nagyságra, ekkor 
ébred sajá t zsenialitásának tudatára , pazar szellemének sas-
szárnyain ekkor repül fel a magasba: a magyar halhatatlanok 
közé! S midőn ennek a nagyarányú fejlődésnek az okait kutat-
juk, eszünkbe ju t az, amit Kozma Andor még 1893-ban írt róla, 
hogy t. i. ő „mindent rögtön fe l fog és megtanul. Ha figyelmessé 
lett egyszer valamely írói botlására, fogadni lehet rá, hogy az, 
vagy afféle soha többé műveiben ismétlődni nem fog."1 Ennek 
az önfegyelemmel és rideg önbírálattal párosult önképzésnek 
tudható be Herczeg folytonos emelkedése és a művészi tökéle-
tesedés felé való rohamos haladása! 

Herczeg költészetének elmélyülését írói pályájának ebben 
a korszakában legelsősorban az mutat ja , hogy az előkelő körök 
humoros rajza helyett éles analizáló elméjével költői érdekű 
reális életszemléleteket dolgoz fel műveiben. Már a Simon Zsu-
zsával kapcsolatban utaltunk éles elemzőképességére, ezután 
egész sorozata következik azoknak a műveknek, amelyekben a 
való élet hasonló jelenségeit veszi éles dialektikával boncolás 
alá. Legelső, ebből a korszakból származó művében, a Szabolcs 
házassága (1896.) c. akadémiai ju ta lmat nyert társadalmi regé-
nyében is, egy ilyen költői érdekű reális életszemléletet öltöztet 
művészi köntösbe. A mű alapeszméje az, hogy vá j jon az érdek-
házasság biztosíthatja-e a házastársak boldogságát. A mese 
bonyolítása s a t ragikus kifejlés Herczeg nemes eszményi fel-
fogásáról tanúskodik és tiszta erkölcsi tanulságot enged leszűrni 
a történetből. 

A főhős, Szabolcs Sándor, egy nagy miniszter könnyelmű, 
de önérzetes és büszke fia, aki néhai apja óriási nimbuszából 
hatalmas erkölcsi tőkét kovácsol és eladja magá t a bájos és 
dúsgazdag Forgács Malvinnak, hogy ennek pénzéből nyugodt, 
gondtalan életet éljen. De a sorsot hívja ki boldogsága ellen, 
amidőn azt egy olyan nővel kötött házasság által akar ja elérni, 
akinek sem testét, sem lelkét nem szereti, csak pénzét imádja. 
Szabolcs végzete mindjár t a házasságkötés után működni kezd. 
Eleinte apró összetűzésekkel inga t ja meg neje mélységes szerel-

1 Nemzet 1893. évf., 71. sz. 
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mét, m a j d „a pénzkérdések cinikus szellőztetésével" porig alázza 
szépségére hiú fiatal feleségét, a Leticia hercegnővel kötött 
viszonya által is arculütésként hat még mindig ár ta t lan és őt 
visszahódítani akaró nejére, akit végül is — közeledése ellen 
rideg megvetéssel védekezve — unokatestvére és legjobb ba rá t j a : 
Bakó gróf kar ja iba ha j t . Bűneit tetézve, a sors előbb hatalmas 
kártyaveszteség a lakjában anyagilag sú j t j a , majd igen kegyet-
len csapást mér önérzetére, amidőn feleségét számításból vissza-
hódítva. megtudja, hogy az Bakó kedvese volt. Most már az 
önvád mar j a , mert ő volt az, aki neje ár tat lan lelkét megfer-
tőzte, aki kar ja iba dobta „a megrögzött, kíméletlen nővadász-
nak", aki a r ra kényszeritette a még mindig ár ta t lant , hogy 
idegen kezéből fogadja el mindazt, amit tőle várt, de amit meg-
tagadot t : társadalmi állásának védelmét és szórakoztatását, aki 
tehát így megérttette a tapasztalatlan fiatalasszonnyal azt, amit 
ő és Bakó közös elvként vallottak: „az erénynek nincs ju ta lma 
és a bűnnek nincs bűnhődése, asszonyi dolgokban nincs se bűn, 
se erény, csak élvezet." Teljesen meghasonlik. Hiába öli meg 
párba jban Bakót, ezzel csak külsőleg rehabilitálta magát , belül 
forrong. Közben újabb csapás éri: adósságával kegyetlen uzso-
rása apósa elé áll, aki előtt azt függetlensége megóvása céljából 
eltitkolta. Az adósság rendezésével közte és Malvin közt a mér-
leg kiegyenlítődött: Malvin kifizette a Letícia-kaland kiadásait, 
hogy ő meg lezárhassa a Bakó-kaland számadásait. De felébred 
férfias önérzete s bár felesége ismét szenvedélyes szerelemmel 
csügg r a j t a és ő sem tudna nélküle élni, nem akar mégsem 
közönséges kitartott lenni. Belátja alaphibáját, azt, hogy „há-
zassága meg az egész jelen élete a hazugság ingoványára 
épült" s hogy bizonyságot tegyen mostani szerelnie mély és igaz 
voltáról: agyonlövi magát . 

A mese eleje és a főhős jelleme A láp virága (Napnyugati 
meéék) c. elbeszélésére és hősére emlékeztet, Szabolcs történetét 
azonban tragédiává fo rmá l j a Herczeg, nem kölcsönözvén neki 
annyi lelkierőt, amelynek segítségével a bonyodalomból ki-
vezető u ta t megtalálja. A Szabolcs házasságában olyan ellen-
tétes jellemek kerülnek a házasság köteléke által egybe, akik 
köziil az egyik „lemondás"-nak, a másik pedig „az előrenyomulás 
első stációjá"-nak akar ta tekinteni azt. A házastársak tehát nem 
közös, hanem ellentétes célokért küzdenek s ez a cselekmény 
haj tóereje, de egyúttal a tragikum rúgója is. A küzdelmet a 
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lelkekben lá t juk lefolyni s így a regény elsősorban mint lélek-
rajz jöhet tekintetbe. Látszólag nyugodtan élnek a hős és part-
nere, belsőleg azonban eleitől fogva szörnyű vívódáson mennek 
át. A belső küzdelem arányos és indokolt fokozatokon át érle-
lődik megrázó tragédiává s bosszuló nemezisként a jó erkölcs 
szerepel. Herczeg a ránylag elég mélyre hatol az emberi lélek 
rejtekeibe, de ugyanilyen mélyen látni is enged. I t t már nem 
csupán sejttet, hanem mindent elénk tár, ami a fejlemények 
lélektani megértéséhez szükséges. De nemcsak a lelki élet ábrá-
zolásában, hanem a jellemzés technikájában is szembeszökő a 
haladás. Amint néhány sorral találóan tud leírni, éppen ilyen 
röviden tud egy-egy taglejtéssel, mozdulattal vagy helyzettel a 
szereplői lelkében végbemenő folyamatokra tökéletes világos-
ságot deríteni. 

Első kiváló bírálói Kemény, Eötvös és Bérczy méltó utód-
jának tekintik Herczeget a főúri társadalom életének rajzában.2 

Valóban annyira otthonosan még egyetlen művében sem moz-
gott ebben a körben, mint itt. A finom külső, a szalonias forma 
mindig elegáns takarója volt az arisztokrata léhaságoknak, bű-
nös vágyaknak és szenvedélyeknek. Az ügyes színlelés, a bevett 
formákhoz és előítéletekhez való makacs ragaszkodás, előkelő-
ségük tuda ta és ennek megtar tására és diszkrét kifejezésére 
való törekvés éltető eleme volt és marad minden idők főúri 
világának. A Szabolcs házasságának szereplői ebben a légkörben 
és ilyen életelvek mellett élnek és ez által válik a mű az arisz-
tokrácia életének kiválóan sikerült ra jzává. 

A szerkezet szempontjából is kiváló mű bizonyos rokonsá-
got mutat Flaubert Emma Bovary с. regényével. Mindkét mű 
az érdekházasságról szól s mindkettő tragikusan zárul. Forgács 
Malvin Bovary Emmára emlékeztet: mindkettő lépcsőnek tekinti 
a házasságot, de Emma rosszabb, nem csupán meggondolatlan, 
hanem végtelenül könnyelmű is. A két mű között fennálló kap-
csolat azonban nem feltétlenül irodalmi hatás eredménye, lehet 
véletlen találkozás is. 

Még egy kötet novella lát napvilágot mindjár t ez ú j kor 
szak legelső évében As első fecske és egyéb elbeszélések (1896.) 
e. alatt. A novella az összes költői műfa jok közt legközelebb áll 
Herczeg írói genre-hez, s ebben nemcsak legtökéletesebb, de tö-
kéletesedése is a legszembeszökőbb. A haladás itt a jellemzés 

8 Akad. Ért . 1898. évf., 247. 1. 

Irodalomtörténet . 6 
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terén mutatkozik. Már a Szabolcs házasságánál rámuta t tunk 
arra, hogy Herczeg a szereplői lelkében végbemenő folyama-
tokra mily tökéletes világosságot tud deríteni egy-egy taglej-
téssel vagy más lényegtelennek látszó külsőséggel. A novella 
szűk keretei közt kevés tér nyílik a lelki élet részletesebb festé-
sére s Herczeg itt is olyan külsőségekkel l á t ja el szereplőit, ame-
lyek tökéletes világossággal tá r ják fel a lélek legrejtettebb 
zugait is. Az első fecskében pl. a Mária orvoskisasszony kül-
sején végbemenő változás világít rá a lelkében lefolyó érzelmi 
átalakulásra, amidőn előbb másként öltözködik, majd „alig 
hallható puha hangon, alig észrevehető mosollyal" maradásra 
inti a grófot , végül pedig levelet ír neki. A Lehelben az i f j ú s 
fürge hereeget az ébredő szerelem először szórakozottá teszi, 
aztán ellustul, arca elborul, midőn magában kell sétakocsizásra 
mennie, hazatérve némán, lesütött szemmel ül a helyén s csak 
akkor pil lant fel idegen tűzzel a szemében, amikor azt hitte, 
hogy senki sem lát ja s végül a kastélyt „édesanyja oldalán sötét 
arccal", a j k á t rágva, viharosan dobogó szívvel hagyja el. A kis 
leány beteg címűben a tudós tanár „mintha elvesztette volna 
egyik inggombját" — haj l ik meg a szentkép előtt, voltaképen 
azonban hálálkodó leánya lát tára, a hit győzött az ő lelkében 
is a tudás fölött. A félreismert asszonyban Szerdayné előbb 
flatal lányként ábrándos, aztán „a különben elbizakodott asszony 
egyszerre szelíd és kezes lett", végül egy szenvedélyes jelenet 
rögtönzésével ad ja tudtul az egész lelkét betöltő mély szerelmet. 
A Katalin és Katában Ka ta előbb azzal tereli a figyelmet a bel-
sejét emésztő lángra, hogy szórakozottságában kesztyűbe aka r j a 
dugni ú rnő je lábát, aztán a japáni ernyőt nem úrnőjéhez viszi, 
hanem a várker t bükkfái felé integet vele, ma jd sírva fakad s 
minden kérdésre könnyzáporral felel, míg választott jának fel-
lépte megindokolja egész magatar tását . Herczeg te-hát némely 
külsőséggel jelzett biztos lelki támpont megadásával abszolút 
világosságot derít a szereplői lelki életére, mert az olvasó kép-
zelete könnyen és biztosan kitölti a támpontok közt levő űrt . 

A katonai életből csak két novella veszi tárgyát, s míg 
Az emberölő igazi novellagondolatot foglal magában, addig 
A Rákóczi-induló erőltetettnek látszik. Vannak a kötetben olyan 
novellák is, amelyek egy-egy aranyigazságot rejtenek maguk-
ban. Ilyenek pl. Az első fecske s az Emberek a hegytetőn. Az 
előbbi megírására ösztönzést az a kormányintézkedés adhatott , 
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hogy az orvosi pályára nők is mehetnek. A női emancipációnak 
ezt a diadalát Herczeg igen finom szatírával kíséri és meggyő-
zően igazolja, hogy a nő akár orvos, akár más foglalkozást űz, 
természettől fogva mégis csak nő: a természeten változtatni nem 
lehet. Hasonlóan aranyigazságot jelképez a másik: a f é r j tra-
gédiáját, mert a fé r j „a társaság, a szokás, az illem, a divat" 
következtében valóban sohasem tudhat ja , hogy neje váj jon csak 
az övé. Ez így van a barlanglakó ősember korától fogva nap-
jainkig: a f é r j hiába védi, sőt, mint a novella mondja, maga 
muta t ja be „gyöngébb tá rsá t" a „teremtés legfélelmetesebb raga-
dozójának": a másik 'férfiúnak s a nő, az egykori barlanglakó 
éppen úgy, mint a mai, mimózaként zár ja be hallgatásával a 
lelkét fér je előtt és soha nem lehet tudni, hogy a hallgatás mögött 
nem árulás lappang-e. 

A női lélek ismeretéhez nyúj t Herczeg egy-egy finom 
megfigyelésen alapuló adalékot A jó fiú, Az asszony imádkozik, 
A félreismert asszony s az Olga megöregszik c. novellákban. 
A jó fiú megható képben ecseteli a sírba készülő édesanya szere-
tetét élőnek hit t jó fia i ránt ; Az asszony imádkozik egy rejtel-
mes álomnak és a kegyetlen valónak szomorú találkozása; 
A félreismert asszony a hitvesi hűség erőpróbája, az Olga meg-
öregszik pedig a női hiúság finom szatírája. Van a kötetben két 
humoros novella is: A marathoni ütközet és a Miért halt meg 
Izaura címűek. Talán mindkettő egyéni élmény, de inkább anek-
dota, mint novella. 

A Honthy háza (1897.) c. színmű szintén éles elemző elmére 
vall és költői érdekű reális életszemléleten alapul. A mű alap-
eszméje az, hogy bünhödhet-e az ár ta t lan gyermek szülei vét-
keiért. Herczeg nemes ideálizmusával itt is az erkölcsi jó mellett 
dönt s a mű az erény diadalával zárul. 

Nemere Sándor, Honthy megyéspüspök ügyésze, olthatatlan 
szerelemmel viseltetik a püspök öccsének, az elhúnyt jeles költő, 
pártvezér és politikus Honthy Attilának a leánya, Ida i ránt . 
Célja elé sok akadály gördül. Elsősorban maga Ida is Sass 
Iván báróhoz vonzódik, de a szülők is csak úgy egyeznek a há-
zasságba, ha a püspök halála után remélt nagy örökségtől Ida 
elesik. Sándor tisztában van ezzel, megtudja az Ida származá-
sának a t i tkát is, amely szerint ő nem a Honthy Attila gyer-
meke, hanem feleségének Sass Miklós báróval, fér je magántit-

5* 
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kárával szőtt viszonyából született, de ez csak állhatatosabbá 
teszi szerelmében és ar ra sarkal l ja , hogy az ár tat lan leány meg-
mentése érdekében minden tőle telhetőt megtegyen. Miután a 
püspöktől pénzt nem tudnak kapni, Idát szülei Sándornak ígérik 
oda, de megbánják, midőn a püspök meghal és az a hír j á r j a , 
hogy végrendelet nincs, az óriási vagyonnak egyharmada tehát 
a törvény értelmében Idát illeti. Mesterségesen előidézett össze-
tűzés után vissza is vonják az ígéretet, Sándor azonban állhata-
tosan tovább is kitart Ida mellett. Miután belátja, hogy a leány 
mindenben bűnös és kapzsi szüleinek a hatása alatt áll, Honthy 
Attila naplójának a birtokában egyrészt a szülőket akar ja sa já t 
szavuknál megfogni, másrészt az Ida „hazug" világát szétrom-
bolni. Ez a terve sikerül s bár Ida rettenetes lelki válságon megy 
át, lelki egyensúlyát el nem veszti és Sándor felesége lesz. 

Hogy a mű Herczeg nemes eszményiségének legyen a ki-
fejezője, olyan mesét kellett szőnie, amelyben az erkölcsi jó kiizd 
a gonosz ellen. A cselekvény ennék a kettőnek a küzdelméből 
áll. Magát a harcot azonban Herczeg mintegy megosztja: külső-
leg elvégzi Nemere Sándor, belsőleg pedig Honthy Ida. Az 
együvé tartozó küzdelemnek ez a szétválasztása nem szerencsés. 
A hős ugyan az ész harcával lép előtérbe, de ez kevés érdeklődést 
kelt par tnere rettenetes lelki küzdelmével szemben, jóllehet erre 
is szükség van, mert Idának szívét és eszét egyaránt meg kellett 
győzni, hogy végül is azt tegye, amit jelleméből folyólag tennie 
kellett. A kifejlést ugyan ezáltal nemcsak lélektanilag, hanem 
mintegy logikailag is megindokolva lát juk, de a főhős háttérbe 
szorul. 

A jellemek közül elsősorban Ida köti le a figyelmet. Rette-
netes harcokat vív, de nem holmi vetélytárssal, hanem önmagá-
val és közvetlen környezetével. Szenvedő médium, akiért folyik 
a viadal, a jónak és a rossznak elkeseredett harca, amely az ő 
erkölcsi súlyánál fogva végződik az erény győzelmével. Azt az 
egész világot, amelyet húszéves koráig naiv, hiszékeny lelke 
homoktala j ra épített, romba kell döntenie, hogy tisztába jöjjön 
helyzetével és hogy helyesen tudjon dönteni sorsa fölött. A rideg 
való kegyetlenül súj t ja , de nem közönséges lelki és erkölcsi 
erejénél fogva kül- és belvilágának tragikus összecsattanását 
lelki egyensúlya elvesztése nélkül kiáll ja és azé lesz, aki elejétől 
fogva megmentője akart lenni. Lelki élete majdnem tragédia, 
amelyből ő fölocsudva, s nem megtisztulva kerül ki, mert min-
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dig az volt. Jelleme a legrokonszenvesebb női jellem, aminőt 
Herczeg eddig alkotott. 

Nemere Sándor nem igazi főhős. Bár a cselekvény szálai 
az ő kezébe futnak össze, de nincs meg benne a hős szenvedélye. 
Szerelme határtalan, jellemének ezen vonása által erősen emlé-
keztet Orlay Sándorra (Simon Zsuzsa), tetteiben azonban apa-
tikus. Éles, elemző elméjével maga Herczeg okoskodik. 

A mű szerkezet tekintetében nem elég arányos. A cselek-
vény menete ugyan világos, de különösen az utolsó felvonásban 
nagyon sok történik. A forrására Keszler József mutatott rá,3 

szerinte Maupassant Pierre et Jean с. müve lebegett Herczeg 
előtt, amelyben ugyanazt az alapeszmét dolgozza fel a nagy 
regényíró. 

Szintén költői érdekű reális életszemlélet szolgáltatott él-
ményt az Egy leány történetéhez, (1899.), amelyet Herczeg „el-
beszélésének nevez ugyan, de a mű bonyodalma és terjedelme 
túllépi e m ű f a j kereteit. A létét a saját munká ja által biztosító 
tisztességes úrileány sorsát festi Herczeg igen markáns, reális 
képekben. Nemes ideálizmusa itt is kifejezésre jut : a prima-
donna hős tisztult erkölcsi felfogása miatt szerencsétlen az 
életben. 

Atalay Mariska, egy nyugalmazott tábornok eszes, eman-
cipált, de jó erkölcsű leánya, any ja halála után színésznő lesz 
s mint ilyen, igen szép karr iér t csinál. Tatáry főispán azonban 
rossz hírbe hozza, ami miatt rokona és ideálja: Hajdú Balázs 
újságíró és a főispán között lovagias ügy támad. A p á r b a j s 
az a körülmény, hogy a kósza hírek miat t a főispán közkedvelt 
felesége öngyilkossági kísérletet követett el, elidegeníti a közön-
séget Mariskától úgy, hogy direktora hosszabb szabadságra 
küldi. Ennek ideje alatt Hajdúval találkozik naponkint s most 
már vele hozza össze a pletyka — nem alaptalanul, mert midőn 
Sebastiani külföldi körútra a k a r j a vinni, Mariskát szerelme 
otthon tar t ja . A szerelem már-már f r iggyé érik, de az öreg 
Atalay a Hajdú megpumpolásával végleg elrontja azt s Mariska 
végül „háládatlan gyermek módjára hátat fordított a hazai mú-
zsának, aki rápazarolta mindenét." 

Ugyanaz az éles, elemző elme, amelyet már néhány előbb 
tárgyal t műből megismertünk, tárul az Egy leány történeté bői 

» Nemzet 1896. évf., 45. sz. 
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is elénk. Herczeg- itt egy testileg-lelkileg egyaránt erős úrileány-
nak a sorsát veszi boncolás a lá s az ő külső és belső küzdelme 
képezi a bonyodalmat. A hős rengeteg megpróbáltatáson megy 
keresztül, de erkölcsi ereje megóvja a bukástól. Az örökös küz-
delemnek a r a j za bizonyos eg-yhangúságot önt el a művön, amely 
mégsem válik unalmassá, mert az érdeklődés a hős sorsa i ránt 
végig megmarad. Kifogás a lá eshet azonban a Mariska majd-
nem férfias jelleme. Oly sok megpróbáltatást és kudarcot, mint 
amennyin neki kell átmennie, a női lélek alig bírhat el. önálló-
sága is feltűnő, úgy tetszik, hogy Mariska a Herczeg fejével 
gondolkozik. A mű összetevőit már előző művekből ismerjük. 
Lát tuk már az előkelő körök, az újságírók életének, valamint a 
sa j tó hata lmának a rajzát. I t t ú j elemként a színház- és a klub-
élet szerepel, amelynek ra jza szintén nagyon élethű; látszik, hogy 
ezeket Herczeg igen jól ismeri. 

Évekkel előbb felkeltett várakozást elégíti ki Herczeg 
Gyurka és Sándor (1899.) c. művével, amelyben a Gyurkovics-
család legif jabb két férf i tagjának gyermek- és if júéveit és tár-
sadalmi álláshoz jutását meséli el. Ezzel a Gyurkoviesokra vo-
natkozó művek trilógiává bővülnek. Ugyanazzal a pajzán jó-
kedvvel, a komikus helyzeteknek ugyanazzal az ügyes kiakná-
zásával beszéli el itt Herczeg a „kölykök" históriáját : jól táplált 
szervezetükből, fékezhetetlen vérmérsékletükből s az ereikben 
folyó hamisí tat lan Gyurkovics-vérből eredő csínyeiket. A mű-
ből részletesen csak a Gyurka históriájáról értesülünk, a Sán-
dorét a befejező részben kapjuk igen tömören s így a cím nem 
felel meg- a tartalomnak. A mű jelen fo rmájában nem egyéb, 
mint a Gyurka személyéhez fűződő kalandok sorozata. A gyer-
mek psziché festésében, a naiv hang utánzásában s Anikó jelle-
mének megalkotásában valósággal remekel az író. Anikónál a 
lelki élet mélyebbre nyúló szálaival is találkozunk, a Gyurko-
vicsok lelki élete pedig abban a minden tettükből kisugárzó és 
egész életükön áthúzódó vezérgondolatban domborodik ki, hogy 
sok meggondolatlan tettük ellenére is teremt a protekciós világ 
születésüknek és társadalmi helyzetüknek megfelelő állást. 

Az első vihar (1889.) c. színmű művészi kombináció ered-
ménye. Nemcsak szereplőivel, de motívumaival is találkoztunk 
már Herczeg előző műveiben. I t t ezeknek felhasználásával egy 
olyan eselekvényt fejleszt, amely hű és eleven képekben azt 
muta t j a , hogy az első szerelem, mint az egész lelken uralkodó 
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vihar, a szenvedélyeknek és indulatoknak milyen vad orkánjá t 
kelti fel az i f j ú i lélekben. 

A hőse Lorántfi Lehel, akit anyja Li tvay báróékhoz visz 
arra az időre, míg ő fia birtoka ügyében a bécsi udvarnál jár . 
Lehel nagyon jól érzi magát az ú j környezetben s pár nap alatt 
annyira beleszeret Litvay bárónéba, hogy nevelőanyja fogadá-
sára ki sem megy az állomásra. Az első szerelmi fellobbanást 
azonban nyomon követi az első csalódás, ami Lehelt nagyon 
mélyen érinti, mert „férfiúi" mivoltának lekicsinylését l á t j a 
benne. Hogy ennek alaptalan voltát bebizonyítsa, beleköt 
Dobóba, aki nevelőanyjának lovagja s aki nem ad neki elég-
tételt. Ekkor vadászfegyverrel vállán eltűnik. Dobó vállalkozik 
visszahozatalára. A visszakerült Lehel könnyek árán megtanul 
lemondani és s írva vesz búcsút a bárónétól, nevelőanyja pedig 
a Dobó felesége lesz. 

A cselekvény javát egy gyermek-ifjú első szerelmi íellobba-
násának pompás ra jza képezi. Herczeg igen finom ecsetvoná-
sokkal festi, hogy az első szerelmi láng mint égeti le egy naiv 
lélekről az ár ta t lanság mázát, mint teszi hazudozóvá, titkoló-
zóvá, ma jd a csalódás mily szörnyű emóciót vált ki belőle s 
végül mint tanul meg lemondani. Hiba azonban, hogy amidőn 
Lehel szerelmi regéje végződik, a mű nem zárul, hanem a nevelő-

anya és Dobó szerelme ú j i rányt ad a cselekvénynek. Í g y két 
olyan szerelmi történetről van a műben szó, amelyek nem szer-
ves kiegészítői egymásnak. A cselekvény egységének ezen fogya-
tékosságáért kárpótolnak bennünket a jól sikerült jellemek. 
Nemcsak Lehel sikerült jellem — őt igen rokonszenvessé teszi 
az, hegy az első csalódás u tán nem dévaj mulatozásban, hanem 
egy fontos tanulság levonása áltál vigasztalódik —, de Olga 
és Klára is. Amabban az idegesen szeszélyes nőt, emebben a női 
ravaszságot lát juk találó vonásokkal megérzékítve. Sikerült a 
főúri körök ra jza is és kiemelendő az előadás könnyedsége, 
választékossága. 

A mű jellemeit és motívumait Herczeg következő műveiben 
lehet feltalálni. A Dobó—Alpáry-párbaj azonos Az emberölő 
(Az első fecske és egyéb elbeszélések) Prutkay—Alpáry-párbajá-
val. A külső becsület és lovagiasság, amelyről Klára bárónő és 
Dobó tárgyalnak, a cselekvény hajtóerejeként A dolovai nábob 
leányában már szerepelt. A Tacskó (Mutamur) Viktora teljesen 
megfelel Lorántfi Lehelnek, de még szembetűnőbb a hasonlóság 
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a Lehel (Az első fecske és egyéb elbeszélések) Hadfalussy Lehel-
jének és Az első vihar Lorántf i Leheljének sorsa és jelleme 
között. Van még egy motívum, amelyet majdnem szószerint vesz 
át Herczeg a Fenn és lenn c. regényéből. Dobó Az első viharban 
éppen úgy j á r a kaukai k i rá ly udvaribálján, mint Kun Att i la 
a Fenn és lennben. Dobó Kopeczky Ginának, Kun Attila pedig 
Szentináray Dzsina grófnőnek meséli el ott szerzett élményeit. 

Herczeg éles elemző elméjével ismét az egyedülálló xiri-
leány sorsát veszi boncolás a lá az Idegenek között (1900) c. 
regényében, amely ennélfogva közeli kapcsolatba hozható az 
Egy leány történetével. Paula , az ú j hős, azonban egy másik 
változatát játssza végig az élet utain egyedül bolyongó becsü-
letes úrilány sorsának: józan belátása a házasság révébe vezérli. 

Paulát az Isten feltűnően előnyös külsővel és értékes belső-
vel ajándékozta meg. Ennek tudatában többrehivatottnak érzi 
magát, mint amennyivel a hasonló helyzetben levők át laga be-
érné. Bár nincs már anyja, egy ideig állást sem kap, mégsem 
akar hallani sein arról az i r án t a érdeklődő tisztességes hivatal-
nokról, aki után a hasonló helyzetben levő leányoknak két kéz-
zel kellene kapniok, inkább nekivág az életnek, amely Janus -
arcán örömöt és szomorúságot, felemelést és lealázást éreztet 
vele. Az a tény, hogy mint nevelőnőt egyik helyen megszeretik, 
máshol íregirígylik, ismét máshol féltékenykednek rá, csak 
nagyravágyását , jellemének ezt a legkirívóbb vonását fokozza 
s már-már egy beleszeretett kis grófról álmodozik, ebből még a 
kurta elbánás: az aránylag rövid időn belül bekövetkező felmon-
dás sem józaní t ja ki mindaddig, míg kénytelen-kelletlen be nem 
lát ja, hogy az általa óhaj tot t biztos jövőt és nyugalmat csak 
féltve őrzött becsületének feláldozásával szerezhetné meg. Ekkor 
észbekap és á lmai egéből a fö ldre száll: házasságra lép a lenézett 
tisztviselővel, akivel ugyan még most sincs egy közös gondo-
lata, kis gyermeke azonban kárpótolja elvesztett képzeletbeli 
édenéért. 

A mű bonyodalmát Pau lának ide-oda hányódása, külön-
böző családoknál szerzett élményei képezik, amelyeknek mind-
egyikét egy-egy tárcarajz nagyságú részben í r ja le Herczeg s 
amelyeknek kiszínezésében és a szereplők jellemének kidombo-
rításában mutatkozik kiválósága s nem a mese szövésében, 
mert az bár nem úntató, de nem is nagyon érdekkeltő. P a u l a 
nagyravágyása nem mindennapi tulajdonai következtében indo-
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kelt ugyan, de nem könnyen egyeztethető össze — szinte 
férfias — éleslátásával és higgadt ítélőképességével. Az okos 
és művelt, a büszke és önhitt, a sima modorií és hideg, szó-
kimondó Paulában Atalay Mariska képmására ismerünk; 
benne van még más férfias vonás is: a fel tűnő határozottság, a 
„szkepszis és az ironikus emberismeret".4 Igaza van Riedlnek, 
hogy Paula „nem egy fiatal leány ragyogó szemével, hanem 
Herczeg gyakorlott, kutató szemével"6 nézi a világot és vizs-
gálja. az embereket. A többi szereplő jelleme kifogástalan. Aká r 
Sándor grófra, akár Z. miniszteri tanácsosnéra, akár а Сох 
és Box hölgyekre gondolunk, mindegyik r a j za eleven és meg-
kapó. A műben korunk intelligens társadalmának belső életé-
ről hull le a lepel. 

Az Arianna (1900) c. kötet novellái főként meseszövő- és 
előadóművészet szempontjából érdemelnek különös figyelmet és 
jelölnek haladást Herczeg írói pályáján. Ezek is tárcanovellák, 
bennük is a való élet alakjairól és jeleneteiről készített pillanat-
felvételeket kapunk. Vannak köztük olyanok is, amelyeknek 
tárgya is egészen megszokott, a mese szövésében és előadásá-
ban sincs semmi ú j , a kötet legértékesebb részét azonban azok 
a novellák képezik, amelyek Herczeg művészetét egészen ú j 
oldalról muta t ják be. Herczeg meseszövése itt különösen azál tal 
válik leleményessé, hogy egyik-másik novellájában látszólag 
egészen mást akar megfejteni, mint amire m a g a a mese a leg-
találóbb felelet. Kitűzi maga elé az elérendő célt s a mese bonyo-
dalma közben azon vesszük észre magunkat, hogy olyan kér-
désre is kapunk feleletet, amelynek megfejtése látszólag nem 
volt célja, amely azonban magából a meséből önként folyik s 
mélyebben pillantva a műbe, annak tulajdonképeni tendenciá-
ját képezi. ^ 

Az Ariannában látszólag csak azt az ál talános elvet a k a r j a 
tisztázni, hogy milyen férfi tetszik a nőnek s midőn erre a kis 
társaság leghivatottabb tagjának ajkáról ál talános szempontból 
nézve igen egyoldalú feleletet kapunk, egyúttal okát és magya-
rázatát nyer jük a problémát megoldó nő családi boldogtalan-
ságának és fér jétől való elválásának. A Jancsi édesanyjá-
ban egy olyan nő szerepel, akinek nagyon fu rcsa nevelési elvei 
vannak. Megoldatlan kérdésként azonban folyton előttünk lebeg, 

4 - 6 Budapesti Szemle. 102. kötet., 463. 1. 
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hogy ennek az eszes és gazdag asszonynak a férje miér t lett 
öngyilkos. Midőn azonban a nő nevelési elveit megismerjük és 
azoknak a csődjét a kisüa sorsában megpecsételve lá t juk, nem-
csak az előbb még rokonszenvesnek látszó nőből ábrándulunk 
ki, de a nő jellemében rej lő okát, magyarázatá t kapjuk férje 
t ragédiájának. А ЛгясяЬап a vidéki orvos okos, dolgos és örökké 
jókedvű leányában az igazi nő mintaképét kapjuk, aki hasz-
nára kíván lenni a férfinak. A háttérben pedig megvilágítva lát-
juk a nő torzképét megszemélyesítő Yvette-t, hogy okát és ma-
gyarázatát nyer jük a gróf betegségének. A házibarátban látszó-
lag egy házasélet felbomlását meséli el Herczeg, de az elvált 
asszony és házibarát találkozásai egészen más okot és magyará-
zatot nyú j t anak a válás megértéséhez, mint ami a műből az első 
pillanatra kitetszik. A nő nem a gróf mia t t csalta meg az urát, 
akivel tényleg házasságtörést követett el, hanem a házibarát 
miatt, aki az ő vonzalmát nem akarta megérteni. 

Míg a jellemzésben itt is azt a már előbb ismertetett el járást 
követi Herczeg, amely szerint néhány biztos lelki támpont meg-
adása által á l l í t ja össze a lelki élet vázát, úgy azonban, hogy 
az olvasó képzelete könnyen kitölti a köztük levő űrt, addig a 
meseszövésben leleményét a matematikus műveletéhez lehet 
hasonlítani, aki ismert mennyiségekből a bennük rejlő ismeret-
lent elénk varázsolja. A ha tás ezekben a novellákban az ellen-
téten alapszik. Az ellentét megvilágító ere je azonban nem csu-
pán két szélsőség között levő különbség kifejezésére szolgál, 
hanem ú j tényt is igazol, amely az ellentétből szűrődik le. 

Néhány más novellájának pedig az előadásában van ritka 
megelevenítő és színező erő. A Csak leány ban a régi jó barát 
meglepődve találkozik Velencében egykori bizalmasával, aki 
egy íel tűnően szép, asszonyias termetű és kacér nővel a kar ján 
j á r j a be a lagúnák városát. A régi jó ba rá t feleségnek nézi a 
leányt s anná l nagyobb ámula t fogja el, amidőn megtudja, hogy 
a szép nő bará t jának a huga : c s a k l e á n y . Ebben a két szó-
ban nemcsak az ámulattal vegyes megdöbbenést, de a régi jó 
barát szá jának tá tvamaradásá t is kifejezi az író. Magán az 
aránylag rövid novellán pedig végighúzódik az érzelmeknek 
színekben gazdag az a skálája , amely a találkozás kellemes örö-
métől a kiábrándulás keltette elkedvetlenedésig a f lör t re kész 
lovag lelkében végbement. Ugyancsak a megelevenítő és színező 
erő által tűnik ki a Leánykérő c. novella is, amely egy kocsi-
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verseny keretében két fiatal szív egymásratalálását meséli el. 
A kocsiverseny lázas hevével és gyorsaságával párhuzamosan 
fejlődik a fiatalok egymás i ránt való érdeklődése s a pálma 
elnyerésével, ébredő szerelmük eljegyzéssé érik. A robogva 
haladó elbeszélésből kiérzik nemcsak a száguldó paripák üge-
tése, de a gondolatok cikázása és az egymásra talál t szerelmes 
szívek dobogása is. Látszólag nincs ezekben a novellákban 
mélyebb lelki élet, de az érzékeltetés és színezés feneketlen lelki 
mélységekre mutat. 

De a főúri körök humoros, eleven ra jzán s a reális élet 
költői érdekű szemléleteinek megelevenítésén kívül a mult is 
visszhangra talál a jelenben is beszédes tanulságaival Herczeg 
kobzán. A történelem anyagából különösen azok a részek ihle-
tik, amelyek hata lmas szellemi áramlatoknak, világnézeteknek 
a harcát, t ragikus összecsattanását mutat ják. Első ilyen műve 
a Pogányok (1902) c. történeti regénye, amelyet az Akadémia a 
Péczely-díjjal koszorúzott s amellyel Herczeg a legkiválóbb 
magyar történeti regényírók sorába kerül: Jósika, Eötvös, 
Kemény és Jókai méltó utódja lesz. A mű a nyugateurópai 
keresztény műveltség és a magyar barbárság tragikus össze-
ütközéséről szól. Beöthy Az élet kapuja mélyreható bírálatában 
mutat rá a r ra a gondolatra, amelyet Herczeg a történeti anyagba 
és hőseibe belevisz és amely a Pogányoktól kezdve költészeté-
ben ú j r a meg új ra , szinte jellemzőleg visszatér. „A barbár esz-
ményisége és eszményítése ez a gondolat — úgymond Beöthy —, 
hűsége, egyenessége, becsületessége, áldozatkészsége, nemzeti 
érzése, hősisége által."6 Eszméje művészek körében ötlött fel 
először Herczeg lelkében. „Amíg Feszty a „Magyarok bejöve-
t e l é i t festette — úgymond Herczeg A Nép 1925. évi húsvéti 
számában olvasható inter jú szerint —, szinte éjjel-nappal ez a 
téma izgatta, másról beszélni sem tudott, mint a magyarság 
sorsáról, jövőjéről. Környezetét is magával sodorta ebbe az 
e l ragadta tásba . . . A r r a . . . határozottan emlékszem, hogy a 
Pogányok gondolata i t t ötlött fel bennem először."7 A Feszty 
Árpád hatalmas műve már a milléniumi ünnepélyre elkészült, 
így tehát éveken át hordozta Herczeg lelkében a gondolatot, 
míg az eszme testet öltött. 

« Űj Idők. 1920., 5. sz. 
7 A Nép. 1925. húsvéti szám iban: Herczeír Ferenc Széchenyi Istvánról 

drámát ír. 
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A regény a pogány magyarság egyik sorsdöntő vállalkozá-
sát: az 1046-i Vata-lázadást t á r j a elénk. István király a keresz-
tény val lásra térítette a magyarságot, de egy, a bessenyők 
köziil hozzácsatlakozott töredék, .fellázad az ú j rendszer ellen. 
A lázadók vezére a bessenyők egykorú nagy vezérének, Thonuzó-
bának a fia, Alpár, aki a kereszténységben Márton nevet nyert. 
Alpár-Mártont István király a bakonyi papoknál neveltette s 
az ú j hit oly rendíthetetlennek látszó híve lett, hogy Gellért 
püspök legkedvesebb kanonokjaként keriil idővel Csanád föld-
várába. I t t nyomasztólag nehezedik lelkére a puszta szele s a 
marosmenti, valamint az erdélyi magyarság általános elégedet-
lensége következtében lelkileg kezd meghasonlani. Seruzád, a 
bessenyők asszony-ispánja, már nyi l tan elpártolt az ú j hittől. 
Csanád fegyverrel aka r j a megtörni, de meghal, mielőtt ütközetre 
kerülne a sor. A zavaros viszonyok miatt Csanád özvegye, 
leánya: Zenóbia-Ángyika hazatérése érdekében, aki Konstan-
tinápolyból útban van hazafelé, Gellért püspök segítségét kéri. 
Gellért Alpár-Mártont bízza meg a leány hazahozatalával, de 
még azt is megparancsolja neki, hogy vág j a le a Seruzád hajá t 
és tör je össze az üzbégek kőbálványát. Alpár-Márton a hármas 
feladatot fényesen oldja meg, de beleszeret Zenóbia-Ángyikába, 
ami végleg megingatja hitében. 

Közben az elégedetlenség országszerte egyre nő s midőn 
András és Levente közeledésének hírére Vata nyi l tan fel-
lázad, Alpár-Márton is elpártol az ú j hit től és a bessenyők élére 
áll. Ekkor Csanád özvegye a zavaros viszonyok miat t leányá-
val együtt Dunántúlra menekül. Szerelnie tárgyát követve, 
ide vezérli Alpár-Márton is bessenyőit s a német K u n r á t vé-
delme a la t t az ország h a t á r a felé menekülő Zenóbia-Ángyikát 
foglyul ejt i , a sereget pedig tönkreveri. Alpár-Márton már-már 
azt hiszi, hogy a lázadók győzelmet ara t tak, de a székesfehér-
vári országgyűlésre menet arról értesül, hogy seregének java 
az ú jhi tűek ellen vívott harcban megsemmisült s hogy András 
herceg, aki királlyá koronáztatta magát , mérte rá a leg-
nagyobb csapást. Alpár-Márton ekkor Zenóbia-Ángyikát a 
bessenyő berénybe viteti, ő pedig Vatáva l egyesülve, Leventé-
ben bízik, akit magyar királynak szeretnének megtenni. Tak-
sony alá érve azonban tanúi Levente temetésének, akivel meg-
halt a magyarok Öreg Istene. Ekkor kénytelen belátni Alpár-
Márton, hogy „a fekete papok jó munká t végeztek. Ha nem is 
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tudtak ú j hitet önteni minden szívbe, a régit ki tudták ölni". 
Vata visszamegy földet tú rn i és csikót nevelni, Alpár-Márton 
pedig a bessenyő berénybe vonul. I t t értesül Zenóbia-Ángyika 
tűzhaláláról, akire elkeseredett vetélytársa, Seruzád, az orosz-
lámosi kolostort rágyúj ta t t a . A megrendítő hír Alpár-Mártont 
teljesen megtöri. E l fogad ja Tyrák khánnak, a fekete bessenyők 
fejedelmének, a görög császár ellen való segélyhívását és lélek-
ben teljesen meghasonulva, a lhagyja az országot. 

Herczeg a regény keretei közt valóságos t ragédiát nyújt. 
Az alapgondolatra, amelyet úgy a történeti anyagba, mint a 
hős lelki életébe belevisz, már fenn utaltunk. Két hatalmas 
világnézetnek a küzdelme pereg le előttünk a műben s ugyan-
ezt lát juk megérzékítve a főhős lelki életében. A hős lelke 
mélyén más világnézet rabja , mint amit külsőleg képvisel, ez 
hozza összeütközésbe önmagával és a fennálló világrenddel s 
ez az oka erkölcsi megsemmisülésének is. Azt az ingadozást, a 
lelki életnek azt az ide-oda hullámzását látjuk megelevenedni 
a műben, amelyen a keresztény val lásra tért magyarok elein-
tén keresztülmehettek. A hős csak egy azok közül, akik ezen a 
lelki hullámzáson átestek és akik a küzdelem hevében meg-
semmisültek. Innen érthetők jellemének ellentmondó vonásai, 
Alpár-Mártonban ugyanis megvan nemcsak a IX . század 
tudós szerzetesének hitbuzgósága és pallérozott esze, de a 
pogány ember féktelen szenvedélye és szabadságvágya is. 
Ezt a két végletet á th ida l ja Herczeg, lélektanilag megindo-
kolja, hogy miként lesz a tudós kanonokból pogányvezér. Tet-
teinek rúgója s egyideig a köré fonódó cselekménynek a hajtó-
ereje az ú j renddel való elégedetlenség. Míg ennek megérzékí-
tése kapcsán színes és korhű képekben a történelem fonalán 
haladó események elevenednek meg előttünk, közben egy szub-
jektív motívum: a szerelem lép fel ú j hajtóerőként, amelynek 
kétségtelenül része van a hős katasztrófájában, de nem nélkü-
lözhetetlen tényezője annak. Alpár-Mártonnak Zenóbia-Ángyika 
nélkül is buknia kellett volna, Herczeg felfogása, történetszem-
lélete folytán amúgy is az ő katasztrófája felé bonyolította 
volna a cselekményt. Benne, általa a pogány magyarság bukik, 
azok az utolsó ütköző kövek tűnnek el, amelyek, mint a műit 
hagyományai, a keletre törő nyugateurópai kultúra útjában 
állottak. 

A főhős alakja mellett különösen két női jellem köti le a 
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figyelmet. Az egyik Seruzád, „aki haragjában oly fölsége-
sen szép, mint a háborgó tenger, ha mosolyog, ellenállhatatlan 
és elragadó, mint a tengeren felkelő nap". Ösztönös indulatai-
nak rabja , legérzékenyebb pont ja a szerelem. Ez az imponáló 
fér f i előtt megalázkodóvá teszi, mint a nőstényt a hím előtt, 
de az állat ösztönével ragaszkodóvá is. Megalázkodásában és 
ragaszkodásában azonban nem határ talan, mert midőn a bál-
ványként szeretett f é r f i rangjában és női büszkeségében sérti 
meg, vércsesikoltással dobja a gyilkot feléje, amely bár mást 
sebez halálra, de őt készteti az öngyilkosságra. Jelleme nem-
csak eredeti, de mesteri. Szilaj szenvedélyességével, ügyessé-
gével és szépségével a regény Brunhi ldja . — A másik kiválóan 
sikerült női jellem Zenóbia-Ángyika. Szép, mint a tavasz pom-
pá jában hasadó hajnal . Erénye győzedelmesen vetekszik szép-
ségével. Seruzád merő ellentétje. A bizánci ku l tú ra magasla-
tán áll, lelke a korhoz képest túlfinoni s művelt. Bizonyos 
hiúság és naivság nem tagadható meg tőle, ami részben mű-
veltsége fitogtatásában, részben az érte kifolyt férfivér fölött 
érzett mámorában nyilvánul. Jóllehet nem vonzódik lelkileg 
hőséhez, sőt rémült sikoltással á ju l tan rogyik össze, midőn 
megtudja, hogy egy barbár ágyasává kell lennie, Alpár-Márton 
hatalma mégis hatással van reá s talán kegyetlen sorsa elő-
érzetében, mint utolsó szalmaszálba, kapaszkodik bele. Sorsa 
ár ta t lan szenvedése miatt megható, jelleme a legszebb, leg-
üdébb leánykarakter , aminőt Herczeg valaha alkotott. Fiatalos 
bájával , szépségével és szemérmetességével az i f j ú Kriemhild 
képmása. 

A két „denevérhitű" szereplő: Kocsobur-Omodé és Lantos 
Ékese azon kor t ipikus alakjai. Amaz a hitében ingatag, de 
urához odaadó hűséggel ragaszkodó szolga megtestesítője, 
emez pedig félig a kém, félig az áruló cselszövő szerepét vivő, 
az ú j hitet kényszerűségből elismerő, de ahol lehet, nyiltan 
ellene forduló táltosutód. 

Mégis legerősebb, legkiválóbb oldala a regénynek a kor-
rajz. I rodalmunknak nincs még egy másik költői alkotása, 
amely oly híven és jellemzően tükrözné vissza az ezeréves 
multat, mint Herczegnek ez a regénye. Nemcsak az itt-ott 
ódonszerű stílus, a keresztény és pogány életből vett képek 
elevenítik meg a kort, hanem a szereplők tettei és gondolko-
zásmódja is. Lá t juk egyfelől az első magyarországi kereszté-



99 TANULMÁNYOK. 

nyek hitbeli fanatizmusát, a papok apostoli munkáját , befolyá-
sát az állam életében, az iskolázást, de önkénytelenül lebilin-
cseli a figyelmet másfelől a szabadságvágyában korlátot nem 
ismerő pogányság tábori élete, hadakozás! módja, társas élete, 
lakomája, a regősök szerepe, az iskolázás és a hitvilág teljesen 
eredeti és megkapó rajza. Párat lan az a megelevenítő erő, 
amellyel Herczeg ezt a munkát végzi. A szerzetesek imáinak 
mormolása éppen úgy a szívünkbe nyilai, mint a teli hold fel-
tűnte után a szentfa felől felhangzó Holdisten dala; Gellért 
már t í r halála éppen úgy megkap, mint Levente temetési szer-
tartása. Míg pl. a lakoma és harcmodor leírásában a hún-
rnagyar hagyományokat látszik figyelembe venni, sőt követni 
az író, addig a pogány hitvilág rajzában teljesen eredeti mito-
lógiát teremt. 

A korra jznál nagy haszonnal forgathat ta Herczeg az egy-
korú forrásokat, főként a Szent Gellért nagy legendáját, bár 
egyes nyomok ar ra látszanak mutatni, hogy a Ferenc-legenda 
is előtte lebegett. A mű forrásául tekinthetők — amint ezt a 
hivatalos kri t ika kiemeli8 — Soheffel Ekkehardia s Octav 
Feuillet Julia de Trécoeur с. műve. Főként a hős sorsának 
rokonvonásai hozzák közeli kapcsolatba Ekkehard-ot a Pogá-
nyok-kai. Ekkehard éppen olyan tudós, eszes szerzetes, mint 
Alpár-Márton; mindkettő elöljáróinak a kedvence, mindkettőt 
a szerelem teszi tönkre s mindkettő a menekülésben talál lelki 
enyhülést. Octav Feuillet művében pedig a Seruzád öngyil-
kosságának analógiáját lehet feltalálni. De Herczeg előtt lebeg-
hetett Sienkiewicz Quo vadisa, amely szintén a kereszténység-
nek a pogányság fölött aratot t diadalával végződik s Eötvös 
Magyarország 1514-ben c. regénye, amely szintén egy hatalmas 
lázadást állít a mese központjába s Csanádné és Zenóbia-
Ángyika menekülése a Telegdi Frusina és Bebek Katal in mene-
külésére emlékeztet. 

Nyomon követte az ú j magyar irodalom legkiválóbb tör-
téneti regényét korunk leghatásosabb történeti drámája , az 
Ocskay brigadéros (1902) c. négyfelvonásos színmű, amely 
ugyanazon felfogásból, történetszemléletből fakad, mint a 
Pogányok. Eszméje az Országos Kaszinó ebédlőjében merült 
fel Herczeg lelkében, amidőn ott vár ta az orient-expressz haj-
nali vonatának indulását. „Rajtam kívül alig volt vendég a 

8 Akad. Ért. 1904. évf.. 551—554. 1. 
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teremben — úgymond Herczeg — és Berkes Béla, aki bandá-
jával éppúgy unatkozott, mint magam, megkérdezte tőlem, 
hogy nem akarom-e meghallgatni a banda tárogatósának régi 
kuruc nótáit. Megszólalt a „török síp" és nekem hirtelen a lel-
kembe nyilait az ősi kuruc fájdalom, a magyar attak mámorító 
és dühítő képe, a nagyszerű roham, amelyet az utolsó pillanat-
ban mindig elgáncsol a pártoskodás. Még ott a vendéglőben 
megcsináltam az egész tervet, nagyjában még a jeleneteket is. 
Eredeti leg Bezerédy árulása lett volna a tárgya, de később 
Ocskayt állítottam a darab középpontjába".9 Holló Lajos sze-
rint a mű sértvén Rákóczi emlékét, teljesen alaptalanul Her-
czegre zúdította a Magyarország c. lap hasábjain a hazafiat lan-
ság vádjá t . A vád nem érdemli meg a beható foglalkozást. 
A mű ugyanis — mint Rákosi Jenő röviden, de- igen találóan 
jellemezte — „nem egyéb, mint glorifikációja a kurucmozgalom 
és szabadságharc tüzében égett hazaszeretetnek".10 

A mű a kurucmozgalom kellő közepébe vezet. Ocskayt,, a 
hőst, ha lá l ra keresi a császári hadsereg. Míg azcnban Königsegg 
császári vértes kapitány Pyber vikárius szkacsányi kas-
télyában tudakozódik Ocskay felől, addig „Rákóczi villáma", 
a „Tűz fejedelme" hirtelen r a j t a üt, elfogja és fel akar ja akasz-
tatni. A foglyokat jegyese, Tisza Ilona, kérésére később mégis 
kegyelemben részesíti, majd három napig ta r t j a lakodalmát 
Léva várában. Ocskayt még boldogsága közepett is aggaszt ja 
egyik legderekabb főhadnagyának, Taricsnak, a fogsága és a 
fogolytisztek ellenében ki aka r j a cseréltetni. Pyber azonban el-
áru l ja a tervet s bár a foglyok megszabadulnak, Taries fogva 
marad. Ozoróczi és Jávorka azt sejtik, hogy áruló működik. 
Palócot, Ocskay emberét, r a j t a kapják, amidőn Pálfyhoz 
aka r j a vinni urának Taries kiváltása végett írt levelét, rabul 
ejtik és azt hiszik, hogy Ocskay az áruló. „Rákóczi vil láma" 
értesülvén emberének elfogatásáról, Ozoróczi után ered, de ez 
a Garam h íd já t maga után felégetve, egyszerre a fejedelem 
udvarában termett. Ocskay is ide tart , de hiába vár i f j ú nejével 
egy óráig a fejedelem előszobájában, Ozoróczi in t r ikája miatt 
nein tud Rákóczi elé jutni, mert az „fontos ügyek — állami 
akták" miatt „nem fogadhatja", jóllehet belülről vidám zene 
hangzik. Rettenetes bosszúra gondolva tér haza s midőn azt a 

9 Li tera tura . 1926. évf. jan. szám, 9. 1. 
10 Rákosi J . : Ocskay és írója. Magyar Hír lap. 1901. évf., 45. sz. 
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parancsot kapja , hogy csapatával siessen a Vághoz „fontos 
ügyek — házi ügyek" miatt megtagadja u rának az engedelmes-
séget. Csak akkor akar kardot kötni, midőn a vész növekszik 
s „neve úgy kering a csatatér fölött, mint a karvaly". De már 
késő. Rákóczi Ozoróczit tette a brigád élére, aki kardját köve-
teli a lázadónak. Erre Ocskay seregestül a labancokhoz pártol, 
amiér t megkapja a generálisi rangot és az aranyláncot. 
A labancok között azonban nincsen becsülete, emberei lassan-
ként visszaszállingóznak a kurucokhoz, J ávorka pedig sa já t 
feleségével csalja tőrbe az áruló s lelkileg teljesen meghason-
lott brigadérost. Önként megy Üjvár ra a hóhér pallosa alá. 
Egykor i kurucai levett süveggel és meghajtot t zászlóval szo-
morúan nézik volt kiváló vezérük utolsó ú t já t . 

A tárgyat a történelemből vette Herczeg, onnan a szerep-
lők nagyrészét is, a hős jellemét azonban egészen átformálta. 
A történelem Oeskayja egyike a legvakmerőbb, legvitézebb, de 
a legkegyetlenebb és a legalávalóbb hadvezéreknek, akik valaha 
ismertek voltak. A Herczeg Ocskayjában megvannak ugyan 
ezek a jellemvonások is, de ő mégis nagyon eszményített alak. 
Tragikumát a lelkében végbemenő két ellentétes világnézetnek: 
az idealizmusnak és a barbarizmusnak az összeütközése adja 
s a cselek vény t lelkének e két ellentétes véglet közt való 
ide-oda hullámzása képezi. Az Ocskay ideálizmusa: lángoló 
hazaszeretete, fejedelme iránt való megingathatat lannak látszó 
hűsége „barbár fajszeretetében gyökerezik". Ez az a hatalmas, 
ösztönös erő lelkében, amely diadal után diadalra sarkalja, 
amellyel minden képességét szent áldozatként teszi le a haza 
ol tárára. De ez az a leki indíték is, amelynek következtében 
„nem viselheti az udvar i és a diplomáciai formák fékét", amely 
„kiengeszteli életének" rettenetes tévedését és képessé teszi 
arra, hogy megtérő bűnössé válva, önmaga fölött egy utolsó 
nagy diadalt arasson: maga vigye „a magyar bíráknak az 
áruló Ocskay fejét". — A történeti anyagnak ez az elmélyítése 
és az a tény, hogy a gondolat pá lyá ja jelen korszakától fogva 
állandóan foglalkoztatja és megtermékenyíti Herczeg lelkét: 
a hazafiat lanság vád jáva l illetett író mély nemzeti érzésének 
legigazibb bizonyítéka. 

Ocskay lelki élete úgy a fejedelemtől való elpártolásnál, 
mint a belső összeroppanásnál lélektanilag jól megalapozott 
fokozatokon megy keresztül. Az ideálizmus lelki életének 

Irodalomtörténet. 7 
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kezdő és végső akkordja. Lelkében ott lappang- ez még a bar-
bár indulatok fékevesztett dühöngése között is, de a legválságo-
sabb pillanatban ú r rá lesz felette a „sértett önérzet", amellyel 
mint drámai hajtóerővel izgalmakban igen gazdag lelki élet 
fejlődik ki. Egy egyén élete zúzódik össze ebben az izgalmas 
lelki küzdelemben, de az erkölcsi bukás a lélek nemes indítéka 
következtében még egy utolsó nagy győzelmet eredményez, 
mert a megtérő bűnös maga megy bírái elé. Ocskay sorsa 
éppen lelkének nemes indítéka következtében megható és ezért 
áll előtte megrendülve az, „aki sorsát végig követi".11 Mellette 
Tisza Ilona köti le a figyelmet. Ö a mű legrokonszenvesebb 
alakja, urának jó angyala, akinek szörnyű bűnét megbocsátja 
és sorsát jóban-rosszban egyaránt megosztja. Együttes fellépé-
sük idilli jelenetet varázsol elénk. Rokonszenves két jellem 
Tisza Ju tka és Ocskay Sándor is. Szívükben az első látásra a 
szerelem ver tanyát és minden vallomás nélkül is megható 
módon szeretik egymást. A többiek: a kuruc és a labanc vité-
zek, mind azon kor jól sikerült a lakjai , a hős mellett a mozgal-
mas idő ékes szószólói, elénk varázslói. Nem csupán az ajkuk-
ról el-elröppenő kuruckorbeli szavak, de főként érzésük és gon-
dolkozásuk az, ami a kor lelkét és irányeszméit megszólaltatja. 
Kár , hogy Rákóczi és Bercsényi közvetlenül nem szerepelnek, 
mindkettőnek a nagysága csak másokra való hatásában dom-
borodik ki. 

Az anyagot Thaly Kálmán történeti munkájából merítette 
Herczeg.12 A mű kidolgozásánál azonban előtte lebeghetett 
Jóka i Szeretve mind a vérpadig c. regénye, amelyben a kuruc-
kor tüneményes, kalandorrá vált hősének szerelmét és árulá-
sát dolgozza fel a nagy mesemondó. Jókai hatása a műre két-
ségtelen. Eltekintve több szereplő nevének közös voltától, 
Ocskayt Jókainál a „sértett büszkeség", Herczegnél a „sértett 
önérzet" készteti az elpártolásra. Ez a lelki rúgó azonban 
mindkét műben más előzmény után működik. Herczegnél a 
szolga elfogása és az audiencia elmaradása az ok, Jókainál 
pedig az, hogy „annyi hőstett u tán most keresve-keresik az 
ürügyet, amiér t minden koszorúját letéphessék sisakjáról". 
Ocskay mindkét műben az intr ika áldozata. Herczegnél Pyber 

11 Eákosi J . : Ocskay és írója. Magyar Hirlap. 1901. évf., 45. sz. 
12 Thaly K\: Ocskay László, I I . Rákóczi Ferenc tejedelem dandárnoka és 

a felsómagyarországi hadjáratok 1703—1710. 
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és Ozoróczi a főintrikusok, Jókainál a tüneményes Ozmonda 
grófnő, aki majd mint Czinka Panna , majd mint Deliancsa, 
majd mint soror Armin ia szerepel s egyúttal Ocskay Briseise. 
Herczeg Ocskayjának is van Briseise: Dili, de ez nem oly tüne-
ményes, nem oly csábító és szépséges, ez inkább csak ragasz-
kodó. Közös vonás bennük a jóstehetség és az, hogy mindkettő 
mindkét Ocskay életében minden nevezetes forduló előtt meg-
jelenik. A Jókai Ocskayja diadalszomjasabb, vérengzőbb a 
Herczegénél, jobban ráillik a név: „Rákóczi villáma", s a „Tűz 
fejedelme". A Jókai Ocskayja „rettentő álomból" ébred fel 
bírái előtt, aki szeretné megölni a tegnapi Ocskay Lászlót, a 
Herczegé bűnbánó ugyan, de még egy nagy utolsó győzelemre 
vágyó. — Tisza Ilona egyformán szép, kedves és szerelmes 
mindkét műben, pedig Istók bátyját Ocskay ölte meg, de „pár-
bajban". Hercegnél Tisza Ilona megbocsátja ezt Ocskaynak, 
Jókainál azonban még any ja halálba kergetésénél is megbocsát-
hatatlanabb bűnnek t a r t j a . Szerelme mindkét műben oly határ-
talan, hogy az árulást, sőt Jókainál a hitvesi hűség megszegé-
sét is megbocsátja. A régi nagy magyar asszonyok mintaképe. 
— Mindkét írónál csaknem azonos szerepben szerepel Jávorka 
Ádám. Jókai Marcija, Tisza Gábor inasa, elevenedik meg 
Herceg Palócában. — De még sok rokonvonás kiemelésével 
lehetne igazolni, hogy az anyag költői feldogozásánál Her-
cegre hatással volt Jókai regénye. A hatás azonban nem szolga-
lelkű utánzásban nyilvánul. Sok dologban egyezni kell a két 
műnek, mert mindkét írót köti a közös történeti anyag. 
Az Ocskay brigadéros Herczegnek egyik leghazafiasabb, leg-
sikerültebb és teljesen önálló felfogású drámai alkotása. 

Shakspere-i hatás nyomaival találkozunk a Balatoni rege 
(1902) c. regényes vígjátékban, amelyben egy Mátyás király 
személye köré fonódó, jól sikerült t r é fá t dolgoz fel Herczeg. 
A tá rgy nem új , mert, mint Keszler József rámutatott,13 Szig-
ligeti Ede Kinizsi Pál c. vígjátékában ugyanezt m á r feldol-
gozta. A mű cselszövényes vígjáték. Mátyás király a komikus 
hős, aki a szép Benignához titkon szerelmi légyottra akar 
menni, azonban Sió, a Balaton lakója, megtudja szándékát és 
pecsétgyűrűjét ellopva, Benignát Kinizsivel esketteti össze a 
t ihanyi apát által. Midőn Mátyás a sötétben megérkezik a talál-
kára, a násznép megéljenzi. A király egy ideig dermedten áll 

" Magyar Nemzet. 1902. évf., 51. sz. 
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meglepődésében, ma jd a helyzet magaslatára emelkedve, még 
a tiszteletére rendezett színi előadást is végignézi, amely tulaj-
donképen az ő felsülését példázza. A rókafejű kirá ly ugyanis 
térdre hull egy lúdfejű urihölgy előtt, aki csókot vetve egy 
kulcsot ad át neki, de távozásakor hosszú orrot muta t utána. 
Azután megjelenik egy ökörfejű vitéz, taglejtéssel szerelmet 
vall a lúdnak s a kettőt összesketi a bagolyfejü pap. Míg ez 
történik, megjelenik a róka lámpással és kulccsal. Sió, az ér-
telmi szerző, nem t u d j a kibogozni a csomót s Mátyást kéri 
meg erre. A ki rá ly a helyzet magaslatára emelkedve azt 
mondja, hogy ő maga is így tervezte. Másnap már mosolyog a 
történteken és Somogyba távozik. 

A mű meséje leleményes, a komikum tökéletes. Mátyás 
akar t ré fá t űzni és belőle űznek t r é f á t ; ő aka r ja a szép özvegy-
asszonyt meghódítani és ő hoppon maradva, kedvenc vitéze 
nyeri el azt; t i tokban akar a várba bejutni s beléptekor a fél 
vármegye fogadja és éljenzi; t i tokban akar a szép özveggyel 
kellemes órákat eltölteni és a sa já t szemei láttára játsszák el az 
allegorikus vígjátékot, amely a szimbólum köpenye alatt az ő 
ka land já t és t i tkai t fecsegi ki. A komikum a helyzetből táplál-
kozik, amely fölött egy cselszövő személy uralkodik s azt 
tetszése szerint aknázza ki a hős felsülése érdekében. Ez a csel-
szövő egy valóban nem létező személy, egy sellő, a Balaton 
lakója. Ilyeneknek szerepeltetése nem szokatlan jelenség, nem 
csupán Shakspere-nél találunk rá példát, hanem Vörösmarty 
Csongor és Tündéiében, Petőfi János vitézé ben s ott is szere-
pük van a cselekmény bonyolításában. 

E shakespere-i játék után ismét a való élet ábrázolásához 
tér vissza Herczeg néhány művében. Az Andor és Andrásban 
(1903) vijra az ú jság í ró és pesti zsidóvilág t ipikus alakjai t és 
jeleneteit eleveníti meg oly élethűséggel, hogy ha ez a sajátos 
vi lág egyszer elpusztulna, műve a lapján rekonstruálni lehetne. 
A mese mindössze sem sok. A mű a Gyurkovics-históriákra 
emlékeztető tárcaszerű rajzok sorozata, amelyet a két főbb sze-
replő személye fűz össze. Herceg zsenialitása az egyes hely-
zetek kiválóan sikerült rajzában és az ügyesen kidomborított 
jellemekben nyilvánul. A mű sebző szatíra, amelynek zsidó- és 
sajtóellenes tendenciát lehet tulajdonítani . A két főbb szereplőt 
éles felfogáskülönbség választja el s egyik a soviniszta nem-
zeti érzés, a másik pedig a kozmopolita világnézet képviselője. 
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Szembeállítja Herczeg a zsidó élelmességet a magyar élhetet-
lenséggel, a zsidó tolakodást a magyar szerénységgel, a zsidó 
megalázkodást a magya r önérzettel, a zsidó „stréberség"-et a 
magyar lassú, de becsületes előhaladással, a zsidó gazdagságot 
a magyar szegénységgel. S míg ezt a különbséget a folyton 
változó helyzetek ra jzában kidomborítja, nemcsak mulat ta t , ds 
közben a lkot ja meg a legsikerültebb jellemeket, amelyek nem 
egyéniek, hanem a t ípus fele haj lanak. Gombos Andor a pesti 
zsidó-, Kapuváry András az eleinte zsidó kollegájára hallgató, 
később magát tőle függetlenítő keresztény újságírónak, szilasi 
Szinger és egész családja a dúsgazdag lipótvárosi zsidó csa-
ládnak, Koller báró, a zsidó pénzen politikai karriért elérni 
akaró bukott magyar mágnásnak, dr. Külföldy, a hatalmas 
reklámmal dolgozó pesti zsidó orvosnak a kiválóan sikerült 
típusa. A jellemeket a ránylag kevés vonással és mégis mar-
kánsan rajzol ja . Annyira élethűek ezek, hogy ismerőseinket 
fedezhetjük fel bennük. 

Hasonlóan reális életszemlélet terméke a Kéz kezet mos 
(1904) c. vígjáték is. Herczeg lelkét itt a magyar közéletnek az 
a kinövése ihlette, amelyet ő Magyarország „rákfenéjének" 
nevez, közönségesen pedig protekciónak hívnak. Az a benyomá-
sunk a műről, liogy bár benne a komikus helyzetek felette 
kacagtatok, a nevetés könnyei azonban csak a felületes néző és 
olvasó szeméből patakzanak, a mű mögött a Herczeg elkesere-
dése tombol. 

A cselekvény bizonyos csillagászati biztosi állás és némely 
más előnyt nyúj tó megbízatás protekció ú t j á n való elnyerése 
körül forog. A hős: Zentay udvari tanácsos, aki egész nap 
„kijárás"-okkal van elfoglalva a „közügy érdekében", de aki a 
csillagászati biztosi állásra az ar ra legalkalmasabb Szergiusz 
Jánost ta lá l ja legkevésbbé alkalmasnak, mer t ezt csak világ-
szerte elismert tudománya protegálja. Sokkal alkalmasabb 
erre a kitűnő bosztontáncos és elsőrendű reprezentáns F a r a g ó 
Zoltán, továbbá Eberle báró, aki „katona, a rendszeretet a véré-
ben van és reprezentálni nagyon jól tud", valamint Sólyom 
Sándor, aki mint „jogászember hamar beledolgozza magát 
minden szakmába s ez inkább reprezentatív állás". Zentay 
vállalja a kijárásokat, azonban mivel a tudományok és művé-
szetek miniszteri széke jelenleg üres, csak a miniszter kineve-
zése után léphet akcióba. Közben az a hír ter jed el, hogy a 
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helyszínen: Balatonfüreden időző Tatár nevű képviselő a kisze-
melt kultuszminiszter, aki üres lélek, felül a hiób hírnek s ünne-
pelteti magát. E l fogad ja Zentay előterjesztéseit s miután a 
homályos származású Sólyom Sándort Ignác Szalvátor főher-
ceg protegálja (azt hiszik róla, hogy Sólyom az ő törvénytelen 
fia) s miután így két csillagászati biztosi állás nem elég, „egy 
főbiztosi hivatal szervezését" l á t j a szükségesnek a nagy tudós 
rideg mellőzésével. A holdkóros álmokat Berkenyey képviselő-
nek, az igazi kiszemelt miniszternek hirtelen elutazása oszlatja 
el, aki eljegyzi Zentay húgát, Annát , de aki miniszteri kinevezé-
séről még jegyesének sem szól, hogy ki ne tudódjék. Berkenyey 
már Pest felé utazik, amidőn a fürdő közönsége a friss pesti 
lapokból megtud ja a valót. A protekciót hajszolok hoppon 
maradnak, mert tudják Berkenyeyről, hogy ő minden protek-
ciónak ellensége. Legjobban felsül azonban a hős, Zentay, aki 
nemcsak a protekciós ki járások hasznától esik el, de kénytelen 
nem csupán elvben, hanem valóban is demokratává lenni s 
leányát, Mariette-t, az egyszerű cipész fiának. Sólyom Sándor-
nak adni, mer t ő azt szereti. 

A mű igen sikerült alkotás. Motívumai teljesen ú jak . 
Herczeg itt mint országgyűlési képviselő t a r t szemlét országos 
dolgok felett s eleven, hű képekben azokat a visszaéléseket t á r j a 
elénk, amelyeket éles szeme az országos ügyek elintézésében 
észrevesz. Az alakok és a helyzetek kiszínezésében kétségtelenül 
túloz, a mű azonban nem paszkill, nem is karikatúra, hanem 
igen találó szatirikus korkép, amelynek megalkotásánál való-
színűen a használniakarás volt a cél. A protekciós rendszer 
kinövései igen sikerült képekben tárulnak elénk. Mindegyik 
kép középpontjában a társadalom különböző rétegének helyes 
érzékkel kiválasztott egy-egy tipikus képviselője áll, akik lelki 
ürességük ellenére való előretörtetéseik ál ta l maró szatíraként 
hatnak és mintegy hirdetik a protekció pára t lan hatalmát. Külö-
nösen a szájhős, egyébként üresfejű képviselőt, a doktori diplo-
májával mindenre egyaránt képesített jogászt, a születése révén 
minden ál lásra egyaránt alkalmas mágnást s a magas intelli-
genciája ellenére teljesen élhetetlen tudóst rajzolja a mű kitű-
nően. Tendenciája már kevert. Nemcsak a protekciót gúnyolja, 
hanem a modern demokratizmust, a jelszavas politikát is. 
A komikumot a helyzet szolgáltatja s ez, tekintettel a mulatsá-
gos helyzetek nagy számára, meglehetős erővel buzog. A cselek-



107 TANULMÁNYOK. 

vény egységes, minden szála a főhős körül összpontosul s a 
részek is szervesen kapcsolódnak egymásba. Talán a belső 
elrendezés kifogásolható: a mesteri expositio nem folytatódik. 
A mű részint alaptendenciájával, részint demokratikus vonat-
kozásával Eötvös Éljen az egyenlőség c. művével hozható kap-
csolatba: egyik a szabadelvűségnek, a másik a protekciónak 
maró szatírája. Átvételről azonban szó sem lehet. A Kéz kezet 
mos Herczegnek egyik legönállóbb s a való életet leghívebben 
visszatükröző alkotása. 

A társadalmi és a politikai élet reális ábrázolása után 
ismét a múlthoz tér vissza — de a jelen időkre vonatkozó ten-
denciával — a Bizánc (1904) c. színművében, amely nemcsak 
Herczegnek, de egész iijabb drámairodalmunknak legklassziku-
sabb értékű alkotása. „Ezt a darabot — úgymond Herczeg — a 
parlamenti obstrukció hatása alatt, az általános politikai és tár-
sadalmi bomlástól rettegve írtam. Eredetileg Mohács előtt volt 
a címe, a színhelye Magyarország volt. í r á s közben azonban 
annyi keserűség szivárgott a tollamból, annyi politikai aktuali-
tás keveredett bele a históriai miliőbe, hogy megijedtem a saját 
munkámtól, eltéptem a kéziratot és Bizáncba helyeztem át a 
drámámat."11 Eszme küzd a műben eszme ellen: a materializ-
mus az idealizmus ellen s bár az ez utóbbit képviselő hős testi-
halált hal, az általa képviselt eszme azonban győz és megrázó 
képekben hirdeti a mű alapeszméjét képező örök igazságot és 
a belőle levonható tanulságot: „Minden nemzet akkor hal meg, 
ha megásta a maga s í r j á t . . . és amely nép nem okul Bizánc 
szörnyű példáján, az megérett a pusztulásra." 

Az ellentétes eszmék elkeseredett harcát a mult egyik leg-
megrázóbb világégésének, a bizánci császárság összeomlásának 
nap já ra : 1453 május 29-re helyezi Herczeg. A hős Konstantin, 
Bizánc utolsó császára, „aki — saját szavai szerint — addig 
élt, míg vak volt, amint egy napon megnyílt a szeme: megölte 
az undorodás". A sokszoros török túlerő által körülzárt Bizán-
cot csak ő maga és genuai zsoldosai védik, mert elkorcsosodott 
népe elpártolt tőle és titkon a hódító Mohamed célját segíti 
elő. Giovanni, a zsoldosok kapitánya, sivár meztelenséggel t á r j a 
fel előtte a kilátástalan jövőt s minden ba j főforrásául a nép 
romlottságát jelöli meg. Konstantin azonban úgy hiszi, hogy 
Giovanni az ő népét félreismeri, neki az a meggyőződése, hogy 

14 Li teratura. 1926. jan. szám, 10. 1. 
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ha jön a vég, meg fog ja az mutatni , hogy Hellász méltó utódja . 
De midőn a török a vár feladása árán szabad elvonulást a ján l 
s ennek megtárgyalása végett Konstantin tanácsba h ív ja 
Bizánc népét, megdöbbenve l á t j a beteljesedni az egyik török 
követnek, az agg Kali lnak a jósla tá t : „Egy sa jka r ing a Már-
ványtengeren, az elég nagy neked és minden hívednek, tiszte-
letreméltó Konstantin." Hermán és zsoldosain kívül nincs híve, 
nincs senki, aki az északon megalapítani szándékolt ú j hazába 
kövesse. Konstant inra kijózanítólag hat a nyílt árulás s 
miután belátja, hogy Mohamed az ő becsületére vágyik, mert 
,.a gőgje nem tud belenyugodni abba, hogy birodalmának 
jövendő fővárosa egy császári vér tanú dicsőségére emlékeztesse 
a világot", méltó választ ad a török a jánla t ra : a szultán öccsét 
lefejezteti, az agg Kali l t pedig kikorbácsoltatja a várból. Hasz-
ta lan próbálta meg a nép fölszabadítása által Bizánc megmen-
tését: Dukászt, az első miniszterének megtett demagógot a nép 
lehurrogta, kiröhögte s hiába áll mellé Korax, a népies író, 
mert szerinte „a Dukászhoz hasonló tüdő-atléták sohasem fog-
ják lerontani a szultán népszerűségét Bizáncban, erre csak az 
írótoll hatalma képes" — a nép végleg elfordult tőle és Moha-
medet éljenzi. Ekkor lá t ja be, hogy bukása elkerülhetetlen. 
Miután még Iréné császárné is elhagyta hűtlenül, a halálig hű 
Hermát emeli maga mellé a t rón ra és karddal a kezében csinál 
magának utat a hősök csarnokába. Mohamed szörnyű ágyúzás-
sal vezeti be öccse legyilkolása miatt az utolsó ostromot. 
A papok Mohamed kegyét hajhászva kinyi t ják Bizánc egyik 
kapujá t , amelyen á t a janicsárok behatolnak a várba és rette-
netes mészárlást visznek véghez. Az udvar népe, élén Irénével, 
méltó fogadtatásban akar ja részesíteni Mohamedet, még senki 
sem tud ja a szultán szörnyű parancsát, hogy t. i. legyilkolt 
öecse miatt élő lénynek nem szabad Bizáncban maradni. De 
közben Giovanni sebesülve a palotába jut s tőle megtudják a 
kegyetlen jövőt. Mindenki elveszti lelke egyensúlyát s még a 
csőcselék is a palotában keres menedéket. Konstantin a harc 
hevében egy hullahegy tetején elesik, Herma, mint igazi görög 
nő, u r a holtteteme fölött szívenszúrta magát. Konstantin ugyan 
meghal, de az eszme, amelyért küzdött, bosszuló nemezisként 
száll alá. Mohamed előtt Bizánc útain ezer szerecsen hóhér 
halad s ahová ő elérkezik, élő lény tényleg nem marad. Ez az 
eszme győzelme, ez a meghalt Konstantin bosszúja. Bizánc 
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korcs népe, maga Iréné császárné is, a hóhér pallosa alatt 
fejezi be életét. 

A Bizáncot egyesek a legmegrázóbb modern tragédiának 
t a r t j ák s azt ró j ják fel hibájául, hogy a cselekmény tulajdon-
képen már a második felvonással véget ér s a harmadik csak 
szándékos kitágítása, epilógusa a műnek. Kétségtelen, hogy 
Konstantinban a tragikus hős sok jellemvonása egyesül, sze-
r intünk azonban a mű ennek ellenére az, aminek maga az író 
nevezi: színmű, amelynek a harmadik felvonás nem epilógusa, 
hanem nélkülözhetetlen kiegészítő része. Már fenn utaltunk 
arra, hogy a műben Herczeg a materializmus és az idealizmus 
elkeseredett harcát ecseteli. Ez utóbbinak képviselői Konstan-
tin császár, Herma és a génuai zsoldosok, az előbbié a „patkány 
had": Iréné, az udva r és Bizánc egész népe. Ez a tendenciózus 
két táborra oszlás már a mesteri expozícióban nyilvánvaló s 
a küzdelem a két ellentétes világnézet jegyében már itt meg-
indul. Hajtóerőként a hős nemes idealizmusa, fanat ikus hite 
szerepel, amely fana t ikus hitből csak a második felvonás végén 
ocsúdik fel, amidőn bukása nyilvánvaló. De az idealizmus 
továbbra is megmarad a cselekvény hajtóerejének, ez az, ami 
a hőst „császári" halá l ra készteti s testi bukása u tán az eszme 
győztesévé avat ja . A kifejlés tehát nem bukást, hanem az 
erkölcsi világrendet kielégítő, kiengesztelő győzelmet eredmé-
nyez; nem tragédia tehát a mű, hanem kiengesztelő megoldás-
sal végződő színmű. 

A drámai összeütközést és a jellemeket is a két ellentétes 
világnézet jegyében formál ja és fejleszti Herczeg. Egyfelől lát-
juk az istenfélelemnek, a hazaszeretetnek, a hűségnek és a 
katonai becsületnek megható példáit, másfelől pedig mind-
annak, ami keresztényi világfelfogásunk szerint szép, jó és 
nemes itt e földön, lábbal t iprását, a léhaságnak, a hiú, az üres 
csillogásnak, az erkölcstelenségnek feneketlen mélységű poklát. 
Az ellentét már az előkészítő részben nagyon elmélyül. A lélek 
szorongó félelemmel telik meg s mintegy előre érzi, hogy az 
ellentétes áramlatok összecsapásából olyan vihar támad, amely 
egyaránt hant alá takar hazát, nemzetet, uralkodót s velük a 
világtörténelem egyik legnagyszerűbb korszakát. S a meg-
semmisülésnek ez a szörnyű réme tervszerűen és igazi drámai 
gyorsasággal közeledik. Néhány kitűnően sikerült korképnek 
mondható jelenettel a régmúltba helyez vissza bennünket az író, 
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megismerteti velünk annak mozgató erőit, eszméit s aztán 
amennyire kimélyíti minden jelenet az ellentétes áramlatok 
közt levő űrt, éppen annyira érleli a kifejlést. Az ellentétes 
áramlatok összecsapása rettenetes megrázkódást eredményez. 
Egy világ omlik össze, hogy romja in egy ú j keletkezzék. A hős-
nek és maroknyi táborának fana t ikus eszményi törekvése és 
az ellentábor züllöttsége szerencsétlen külső körülmények 
hozzájárulásával idézi elő ezt az összecsapást. Shakespere-i 
erőt visz bele Hèrczeg ennek megérzékítésébe. Maga Herczeg 
a hős nemes idealizmusában él és gondolkozik s a kort a jelen 
szemüvegén át ítéli és mérlegeli. A hős azonban túlságosan 
eszményi alak. Már az első felvonás arról győzi meg a figyel-
mes olvasót, hogy emberi sorsán: a bukáson át krisztusi 
d iadalra : isteni megdicsőülésre van kiszemelve. Konstantin 
császár eszmények világában élt, eszményekért küzdve és bukva 
dicsőült meg. A nemes idealizmus, a fanatikus hit jellemének 
legfőbb vonása, amely a rengeteg csalódás és a tengernyi csa-
pás közepette sem inog meg egy pillanatra sem lelkében. 
Eleinte gyengének látszik, de amint a csalódás fanatikus, vak 
hitéből ki józanít ja, isteni erejűnek mutatkozik az eszméért 
vívott élet-halálküzdelemben. Jelleme erőteljes vonásokkal meg-
festett, következetes. 

A többi jellem által inkább a kort festi Herczeg, mint 
egyéneket rajzol. Kirívó két alak is van köztük: Herma és 
Giovanni. Amaz a női hűségnek és üde bájnak, emez a katonás 
egyenességnek és becsületnek hű megtestesítője. Egyik sem 
egészen új . Herma Zenóbia-Ángyikára (Pogányok) emlékeztető, 
finoman megrajzolt női karakter, Giovanninak pedig Herczeg 
számos katona-alakjában lehet feltalálni az ősét. A többiek 
az elkorcsosodott kor tipikus képviselői. Társadalmi helyzetük 
különböző volta ellenére is teljesen egyívású, romlott erkölcsű, 
hivalkodó, önző, hazájukat és koronás urukat eláruló alakok, a 
„patkány"-szervezet méltó tagjai . Közülük is kiválik két, min-
denre, még gyilkolásra is kész alak: Iréné császárné és Zenóbia. 
Mindkettőben a női ragadozót festi Herczeg. Tőrőlmetszett és 
teljesen a jelenben élő, tipikus két demagóg alak Dukász és 
Korax. Amaz a „tüdőatléták", emez pedig a nép kegyét haj-
hászó sajtónak, „az írótoll hatalmá"-nak, kiválóan sikerült meg-
testesítője. 
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Bár a műben a hely, idő és cselekvény egysége érvényesül, 
mert a cselekvény minden része a bizánci császári palota trón-
termében 1453 május 29-én játszódik le, ez a megkötöttség a mű 
szerkezetében zavart nein okoz. Az expozícióban mindjár t mű-
ködni kezd a cselekvény hajtóereje s ettől kezdve fokozatosan 
emeli és rohanva viszi a cselekvényt a kifejlés felé. Henye, 
hézagpótló epizód nem zavar ja menetét, minden rész alkotó-
elemként szervesen szövődik bele az egészbe és pillérként 
támasztja alá a kifejlést. Amilyen mintaszerű a mű felépítése, 
éppen olyan erőteljes, művészileg csiszolt a dráma nyelve. Az 
alkotó művészet minden kelléke fényesen érvényesül a Bizánc-
havi , ezáltal válik ez a mű az újabb magyar irodalom egyik 
legértékesebb remekévé. 

A Bizánc önálló és nagyarányú koncepcióra, de Shakspere 
beható tanulmányozására vall. Nem állítjuk, hogy a mű a 
nagy brit t költő bármelyik drámájának a hatása alatt készült, 
de az a véleményünk, hogy a drámai élet elevensége, az ellen-
tétek kiélezése s a bonyodalom mesteri megoldása a nagy 
britt költő műveinek beható tanulmányozására vezethető 
vissza. A mű egyes szereplőinek és részleteinek vannak klasz-
szikus emlékeztetői. Az övéitől gálád hitszegéssel elhagyott 
Kontsantin császár a szintén gálád módon elbuktatott Egmont 
grófot j u t t a t j a eszünkbe; közös vonás mindkettőben a fana-
tikus hit. A Konstantinhoz haláláig hű Herma Clärchen-re 
emlékeztet, aki Egmonttal szintén együtt akar meghalni; 
közös vonás mindkettőben a mélységes szerelmen kívül a tán-
torí thatatlan hűség. A francia forradalomra emlékeztet a 
műnek az a jelenete, midőn a legnagyobb fejvesztettség idején 
az utca söpredéke a császári palotát megrohanja és a csőcselék 
a trónt megszentségteleníti. Az egész utolsó felvonás Björnson 
Erőnkön felül c. művének utolsó jelenetét idézi elénk. Olyan 
motívumok azonban ezek, amelyek a megjelölt helyeken egé-
szen más vonatkozásban fordulnak elő. 

A mult jelenben is beszédes tanulságainak költői ábrá-
zolása u tán régi kedvenc tárgyához: a magyar nemesi társa-
dalom életének rajzához tér vissza Herczeg A honszerző (1904) 
c. regényében. „Már kezdő korából idéztünk műveket, melyek 
az egyszerű ábrázolaton túlmenve, erkölcsi állásfoglalást is 
jelentenek ebben a kérdésben. De legvilágosabb feleletét ebben 

» 
a regényében adta meg reá. E regény azt hirdeti, hogy a 
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züllésnek indult társadalmi osztályt csak a munka ment-
heti meg."15 

A mű hőse Szitnyay György, egy többszázéves nemesi 
család sar ja , aki a házasélet gyönyöreitől csömört kapva, egy 
női démon, Vivő Edit nevű művésznő hatása alatt elkártyázza 
minden vagyonát . Míg felesége egy Jordán nevű jogtanár neje 
lesz, ő vagyona roncsaival Pest re költözködik és démona hatása 
alatt irodalmi babérokra vágyik. Álmai egéből azonban „iro-
dalmi sebesültként" pottyan le és egy régi barát jának, Bakó-
nak a tanácsára, aki Braziliában jól megszedte magát, Ame-
rikába akar menni. Előbb azonban Abbáziában felkeresi az ott 
üdülő Vivó Editet s miután itt első kifosztója, egy Balázso-
vies nevű hamiskártyás, lelketlenül még megmaradt vagyoná-
tól is megfosztja, már-már öngyilkos akar lenni, de meg-
emberelvén magát , kazánfűtőnek szerződik Fiúméban egy 
hajóra. A nehéz munka mia t t tüdőbeteg lesz s ezért később a 
vitorlamester tisztét bízzák reá. Mint ilyen ismerkedik meg egy 
Kupelián nevű szmirnai gubacskereskedővel, aki osztrák 
vetélytársának, Mingusznak, letörése végett levelezőként magá-
hoz szerződteti. Szitnyay vagyoni helyzete Szmirnában külö-
nösen egy keletafrikai bazárvásár következtében nagyon ked-
vezően alakul. Kupelián ugyan meglopja, de a kis Zábel 
segítségével, akihez ő még ennek halála után is oly megható 
módon ragaszkodik, visszaszerzi pénzét és az osztrák Mingusz 
szolgálatába lép át. Tizenhat évvel hazájából történt elköltö-
zése után levelet kap Budapestről immár nagyocska leányá-
tól, akivel folytatott levelezésből értesül felesége második 
házasságának tragikus kimeneteléről és nyomasztó helyzetük-
ről. Jordán jogtanár ugyanis, bár ál lamti tkár lett, félév múlva 
megőrült, egykori gazdag apósa pedig, gyermekeit kitagadva, 
egy rosszhírű művésznőt vett el. Midőn megtudja, hogy 
leánya egy Kemény Béla nevű, bizonytalan foglalkozású 
egyénbe szerelmes, hazajön, régi birtokát az öreg Weisz bácsi 
eladósodott fiától, sőt még az általa alapított bőrgyárat is 
megvásárolja s Kemény Bélát egy pesti gyárban szakember-
nek kiképezve, a gyár élére állít ja. A meghalt kis Zábel ham-
vait Szi tnyára száll í t tat ja és az ősi családi sírbolt mellett 
temetteti el. így lett Szitnyayból talpig ember. 

A meseanyag nem új . Hasonlóval már találkoztunk Her-
15 Horváth János: Herczeg Ferenc. Irodalomtörténeti Füzetek. 1. sz., 9. 1. 
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czeg előbbi műveiben, pl. A láp virágában is. I t t hasonló motí-
vumokat használ Herczeg, de a jelen mű hősét nem a börtön, 
hanem „saját jobb ösztönei vezetik rá"18 arra, hogy „csak a 
munka mentheti meg".17 Ezt az alapgondolatot a mese által 
szépen kifej t i és a hős átváltozását lélektanilag is megalapozza 
az író. Szitnyay egész tönkremeneteléig csenevész, életképtelen, 
akarat nélkül való organizmus. Az még hagyján, hogy a 
kártyaadóság rendezése miat t eladja az ősi birtokot, erre úgy 
a kékvér, mint a becsület egyaránt kötelezi, de elhiszi démona 
szavára, hogy ő zseniális író s midőn ez a hite is kámforként 
oszlik el, mámorossá teszi a gondolat, hogy majd Amerika 
exotikus kl imája alatt megtalál ja önmagát és megérti az életet. 
Akarat csak akkor plántálódik át lelkébe, amidőn mindenét 
elveszti és lemállik róla ruhá ja , neve, múlt ja , modora, fölvett 
méltósága. A szénhordás nemcsak tenyerét kérgesíti, de akarat-
erejét is edzi, tudatossá teszi munkáját , édes gyümölcsökké 
annak keserves verejtékét. Most már van akara ta nemcsak 
démona, de az élet ezer megpróbáltatásával szemben. Sorsa 
majdnem a t ragikus hősé, de lelki erejének végső megfeszíté-
sével megtérő regényhőssé válik. 

A mű szerkezetileg erős. A cselekmény szálai mind a főhős 
körül csoportosulnak. A részek nemcsak szervesen kapcsolód-
nak egymásba, de érlelik és alátámasztják a kifejlést. Van 
következetlenség is a műben. Szitnyaynak tizenhat évig „roko-
naival és ha jdan i barátaival nem volt semmiféle összekötte-
tése" s leánya mégis anyjá tó l tudja meg az apja címét, attól, 
aki Szitnyayval szemben még visszatérése után is a legride-
gebb s vele semmiféle összeköttetést nem tar t fenn. A mű finom 
romant ikájá t a kis Zábel esete a szentimentálizmusba viszi át. 
Ennek a rokonszenves teremtésnek a hul lá já t Szitnyay Magyar-
országba hozza és ősei s í rbol t ja mellett temetteti el. A szeretet-
teljes ragaszkodásnak e megható példáját inkább a szentimen-
tálizmus, mint a romantika légköre kedveli. 

Az Elbeszélések (1904) tárcanovellái hangban és tartalom-
ban éppen olyan változatos alkotások, mint Herczeg előző 
novellás kötetei. Üjdonság csak annyiban tá ru l elénk ezekből a 
novellákból, hogy bennük nemcsak az előkelő civil és katonai 
körök a lakja i elevenednek meg, hanem az író által jól ismert 

ie—17 Horváth János: Herczeg Ferenc. Irodalomtörténeti Füzetek. 1. sz., 9.1. 
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délvidéki sváb és szláv népélet is. Mindegyik novellában van 
valami érdekes, lebilincselő. Elbeszéléseinek ezt a varázsát 
az által éri el Herczeg, hogy az életet bennük is olyannak festi, 
mint amilyen a valóságban. A kritikus magaslatáról, fölényé-
vel szemléli az életet, figyeli az embereket. Alanyisága csak 
ott lép előtérbe, ahol a gyengék sorsát festi a hatalmassal szem-
ben. Pár tá l lás t azonban ekkor sem foglal el, csak hangjából 
érzik ki a rezignáltság, a mélabús szánalom, amit az élet küz-
delmében bukó embertárs sorsa lelkéből kivált s az általános 
emberszeretet elvénél fogva megérdemel. Humora és szat í rája 
is tárgyilagos világszemléletből fakad és érthető. Légvárakat 
építő, hiú ürességek szolgálatában álló embereket pórul járat , 
sorsuk felett hangosan felkacag, de nem öli, nem foj togat ja a 
maró gúny fegyverével őket, csak ki józanít ja . 

Élőkké, mozgókká jellemző művészete által teszi Herczeg 
szereplőit. A tárcanovella szűk keretei között nem í rha t j a le 
az elbeszélő terjengősségével a szereplők külsejét és belsejét, 
nem is végeztethet velük részletes leírást kívánó tetteket, hanem 
úgy a belső, mint a külső visszatükrözésénél csak a legkirívóbb 
jellemvonásokkal ismertet meg, csak a legfeltűnőbb helyzetekbe 
világít be, de aztán a nap vakító fényével derít világosságot a 
megelevenedő emberre. S amilyen művész a jellemzésben, 
éppen olyan leleményes a meseszövésben és kifogástalan a szer-
kesztésben. Olykor in médias res ragad s az előzményeket 
később, alkalmas helyen szövi be, máskor egészen vékony szálat 
ragad meg s ezt forgatva, bonyolítja a mesét. Szerkesztő mű-
vészete a műkertész dédelgetve ápolt melegházi virágának fej-
lődéséhez hasonlítható, amely szemünk lá t tára ereszti bimbóit, 
fakaszt ja szirmait, áraszt ja el a levegőt kellemes i l lat tal és 
feltűnést kelt bájos külsejével. Herczeg novelláinak sziromleve-
lei is egy központból indulnak ki, arányosan fejlődnek. Mind-
egyikben szigorú egység uralkodik s bár valamennyiben sok 
történik, a cselekmény mégis a robogó vonat gyorsaságával 
halad a kifejlés felé. 

S mielőtt lezárnánk Herczeg írói pá lyá jának ebbe a kor-
szakba eső részét, még egy remek útleírással és egy kötet 
novellával kell megismerkednünk. Az előbbi címe Szelek szár-
nyán (1905), amely Herczeget nemcsak kitűnő megfigyelőnek 
és behatásokra felette fogékony léleknek, de a természet meg-
hitt, bizalmas bará t jának is mutat ja . Lelke itt mintha Petőfié-
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vei találkoznék és ölelkeznék. Ami Petőfinek az Alföld óriási 
rónasága, ugyanaz Herczegnek a tenger végtelen síksága! 
Amint Petőfi élete szép napjának nevezi a természet kebelén el-
töltött időt, úgy Herczeg is vágyik „ki a tengerre, ahol nines 
nyomda, nincs telefon, nincs posta és színház". Petőfi azért 
szerette az Alföldet, mert az előtte a szabadság szimbóluma volt. 
viszont Herczeg is mindig mámoros volt tengeri bolyongása 
közben a „szabadság gondolatától". 

Látása is rokon a Petőfiével. A tenger óriási nyitott köny-
véből nagyon sok szépet olvas ki. „Aki gőzhajón j á r j a a tengert, 
az nem talál ott egyebet, mint vizet és megint csak vizet, vala-
mint a gyorsvonat u tasa is csak egyforma szántókat lát az 
Alföldön. Aki azonban kocsin kalandozza be az országot és 
vitorláson a tengert, az nyüzsgő életet, mozgást, ezer képet és 
szépséget lát mindenütt." A part tól húsz mérföldnyire lebegő 
pillangó az elveszett élet t ragikumával hat reá. Az árboca 
körül kecses ívben tovasuhanó halászmadár a művészi tökéle-
tesség fogalmával ajándékozza meg. A fekete éjben a part i 
házak ablakának derengő fénye i f j ú k o r i emlékek erejével mar-
kol a szívébe. A vi tor lás fölött mosolygó olimpuszi közömbös-
ség megnyugtat ja , felemeli és megtisztí t ja lelkét. Az örökké 
zúgó nagy szimfónia hatása alatt megváltoznak fogalmai az 
élet értékeiről: fontosnak és fá jdalmasnak látszó dolgokon 
mosolyogni tud, kis dolgok pedig megnőnek előtte. 

I lyen látással, behatásokra ilyen fogékony lélekkel j á r j a 
be Herczeg a „szirénabúgástól hangos kikötőket", lá togat ja meg 
„az Adi ia ósdi városait és düledező kastélyait", köt ki „elátko-
zott sziklaöblökben és áldott pálmás szigeteken". Érdekli és fel-
jegyzi mindazt, amit a tenger tarka , nyüzsgő élete nyújt . 
Hang ja nem csupán a békóitól megszabadult rab szabadság-
mámorának, hanem olykor a pajzán humornak, gyakran a tár-
gyilagos megfigyelőnek, nem r i tkán a hazafias elérzékenyülés-
nek, a merengő honfiúi bánatnak a hangja . S ez nem is csoda! 
A Fiúmétól Cattaróig tartó vitorlás út a ködbe veszett vagy 
talán egészen elfelejtett magyar dicsőségről regél neki, arról 
a régen letűnt szép időről, amidőn még magyar zászló lengett 
Zara, Szebenico, Spalato s Raguza ormain: a soha vissza nem 
térő dicső Árpádkorról! Magyar lelke szűrőszitája nem engedi 
átömleni a vitorlás út ilyen emlékeit az emberi feledés isteni 
végtelenségébe, buzogányütésekkel szögezi azokat le lítinapló-
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jába, hogy általa hasson, emlékeztessen, s majdnem politizá-
lásba átcsapva, tettre, cselekedetre buzdítson! Érzékeny lelke 
mindenre rezonál s a lelkébe felszítt élmény visszaadásánál nem 
puszta leírást nyúj t , hanem beleviszi az élmény keltette hangu-
latot is: hol a majdnem ódaszerű lelkesedést, hol az elégikus 
borongást, hol a tárgyilagos szemlélő higgadt, józan nyugalmát. 
A mélyen és melegen érző Herczeg állandóan előtérben van 
a műben. A Szelek szárnyán igen sok helye nem egyéb, mint 
hol leplezetten, hol leplezetlenül kifejezett érzelmi líra. A mű 
nem egyszerre készülhetett s naplószerű feljegyzések képezhet-
ték a lapjá t . Innen érthető a benyomások könnyed, nagyon is az 
alkalomhoz tapadó, üde előadása. 

S a novellás kötet címe, amelyre előbb utal tunk, Böske, 
Erzsi, Erzsébet (1905.) Az itt közölt elbeszélések tárgyát leg-
nagyobb részben szintén a főúri és katonai életből meríti Her-
czeg, de éppen tá rgy tekintetében van bennük újdonság is. Riedl 
szerint Herczeg az élet kérlelhetetlen megfigyelője s műveiben 
azoknak az eszméknek a szószólója, amelyek a kort leginkább 
foglalkoztatják. Az újabb kor legféltettebb kincse a gyermek 
s innen érthető, lia a közügyelem mindinkább feléje s azon dol-
gok felé fordul, amelyektől léte és fejlődése függ. í gy kerül a 
gyermek és világa Herczeg novelláiba. Sajnos, ez a világ nem is 
olyan szép, mint aminőnek az ember képzelné, hanem olyan 
furcsa, sok tekintetben aggodalmat keltő, mint a mai gyermek 
az ő koraérettségével, fékezhetetlen természetével, vad indula-
taival, korlátot és if elsőbbséget ismerni nem akaró szenvedélyes-
ségével. Herczeg ezekben a novellákban is megmarad a való élet 
festőjének, pedig egyikben-másikban elférne egy kis eszményí-
tés. A Jankó jó útra tér c. novellának pl. erkölcsileg éppen nem 
épületes tendenciája van, mert Jankó hősi tette hazugságon alap-
szik. A bátor ember sem nagyon épületes gyermeki „huncut-
ságok"-ról szól — kevés valószínűséggel. A Lóri nénit férjhez 
adjuk kis hősének verekedése és „koplalása" igen vonzó példa a 
hasonló korúak és haj lamúak számára. Sokkal kedvesebb és 
naivabb képet nyú j t a gyermek világából a Mai gyerekek 
meséje, amely ár ta t lansága mellett nemesebb érzések és gondo-
latok felkeltésére is alkalmas, valamint a Karácsonyi levelek 
jóízű humora, amely nemcsak kaca j r a fakaszt ja a gyermeket, 
de. meg is nyugtat ja , mert „karácsony után már úgy sem hisz-
nek a Jézuskában." 
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A gyermekekkel kapcsolatban vonul be Herczeg novelláiba 
az iskola és a tanár. Ügy az intézmény, mint vezetői magasztos 
eszmék világában élnek s éppen eszményiségük folytán igen 
nagy eltérést mutatnak más intézmény és társadalmi réteg álta-
lánosan reálisnak nevezett világfelfogásától, így leginkább lát-
szanak különcnek, mulatságosnak s gúnyTolhatónak. S a tanár 
és az iskola ilyen mezben és tényezőként vonul be Herczeg no-
velláiba. I t t azonban már „szebbít s nagyí t" a való rovására, 
mert a Bandi megbukott Bénicska tanár u r a s A kék folt meséje 
igazán csak elképzelhető, de a valóságban fel nem található. 

Van azonban ezekben a novellákban valami megkapó, iga-
zán művészi: a naiv, gyermekes hang és észjárás mesteri után-
zása. Az elbeszélést egj7-egy gyermek szájába adja Herczeg s 
m í g e z a m a g a érdekes modorában mondja el mondanivalóit, gon-
doskodik arról is, hogy itt is, ott is majd egy „kis öreg"-re valló 
jóváhagyással, majd valami talpraesett na iv megjegyzéssel, vagy 
ötlettel adja meg elbeszélésének azt a naiv mázt és bájt , amely 
a mai gyermek előadásának tulajdona, s amely hol bámulatot, 
hol kacajt vált ki belőlünk. Herczeg a gyermek álarca a la t t is 
megmarad mesteri elbeszélőnek. Fősajá tsága itt is a rövidség 
és a kifejező erő. 

A kötet zömét megszokott tárgyú novellák képezik. Hol a 
mágnásvilág, hol a katonaság, hol a művészélet tükröződik az 
elbeszélésekből vissza. Az Ulászló király pajzsa a mágnás köny-
nyelmű jó szívét példázza; A svadron apja a közös hadsereg éle-
tére és szellemére nagyron jellemző; A sárga boa vagy az isteni 
Lia az egykori szobaleány művészi pá lyájá t íest i ; a Huszti báró 
úr úti kalandjának történeti magva van; a Kleopatra királynő 
lovagja komikusan igazolja, hogy mily bolond az élet; a Gyuri-
nak igaza volt a feleséggel való „célirányos" bánásmód élvezetes 
leírása. A Bekvártélyozás tulajdonképen nem is elbeszélés, hanem 
monológ, amelyben szembetűnő az előadás elevensége és a me-
sének drámai fordulatokban való bősége. A Böske, Erzsi, Erzsé-
bet, a Miss Daisy, az Akinek szerencséje van s a Jónás kalandja 
c. novellákban a női lelket festi Herczeg teljesen egyéni felfogá-
son alapuló megvilágításban. Hol finomabb, hol élesebb kör-
vonalakban a női ragadozó tűnik fel bennük, s valamennyit Éva 
hercegnő e lőfutár jának tekinthetjük. Míg a Böske, Erzsi, Erzsé-
bet egyéni élményből táplálkozik, addig a Miss Daisy és az Aki-
nek szerencséje van c. novellákban a virtuozitásig megy Herczeg 

Irodalomtörténet . 8 
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jellemző művészete, amennyiben mindkettőnek a hőse tulajdon-
képen nem is szerepel, jellemük azonban a személyük köré 
fonódó mese alapján, kellő megvilágításban áll előttünk. Álta-
lában Herczeg jellemző- és szerkesztő művészete bámula t ra 
méltó. Amint csak a leglényegesebb vonásokra szorítkozó a jel-
lemzésben, úgy nincsenek túltengések, aránytalanságok a szer-
kezetben. Amint a jellemzésnél főként a r ra ügyel, hogy a leg-
fontosabb vonások alkossák az egyént, úgy a szerkesztésnél is 
a r ra törekszik, hogy arányos részek képezzenek szervesen 
összefüggő, kerekded egészt. 

Herczeg írói pályájának 1896-tól 1905-ig terjedő korszaka 
nemcsak termékenység és siker, de művészi fejlődés szempont-
jából is igen fontos, sőt ebben az utóbbi tekintetben éppen döntő 
fordulatot jelent. A legszembetűnőbb jelenség, amely m i n d j á r t 
ebbe a korszakba eső első művein is észlelhető, életszemléletének 
elmélyülése. Míg előbb inkább a könnyelmű fiatalember szemé-
vel nézte a világot, vizsgálta az embereket és művei pajzán jó-
kedvet leheltek, ezután az érett férfi komolyságával szemléli 
az életet, hatol be a szív és lélek legrejtettebb zugaiba s művei 
sokszor zord fenséggel hirdetik az élet megrázó tragikumát. A 
múló, röpke benyomások művészi rögzítésének korát fe lvá l t ja 
tehát az elmélyedésen alapuló komoly művészi alkotások soro-
zata. Az életet és jelenségeit ezután nem kívülről nézi, kopizálja, 
hanem éles, boncoló elméjével belehelyezkedve, belső összetéte-
lében, mivoltában t á r j a elénk. Tárgyával szemben elfoglalt 
diszkrét, tartózkodó ál láspontjánalj merevségéből enged, s ha 
lírailag nem merül is el anyagába, éles dialektikája és nemesen 
érző szíve-lelke mégis felismerhető egy-egy szereplőjének álarca 
alatt. Ezzel a nemesen érző szívvel és lélekkel, ezzel a mély, 
elemző elmével veszi boncolás alá a reális élet jelenségeit, vizs-
gá l ja azokat a kérdéseket, amelyek az egyest és a közt egyaránt 
foglalkoztatják, amelyekre oly sok ember felelet keres. Többször 
az élet igen reális, felette kényes kérdései merülnek fel előtte, 
de lelkének nemes idealizmusa mindig megóvja a natural is ta 
i rány szennyes szélsőségeitől s minden ilyen nemű alkotása a jó 
erkölcs diadalát példázza. Általában Herczeg nemes idealizmusa 
valósággal kir ívó az élet reális jelenségeivel szemben s egyik 
legnagyobb érdeme marad, hogy a szélsőséges naturálista i r ány 
tobzódása közepett, meg tudta tar tani a magya r olvasóközön-
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söget egy, élethűségében p á r t j á t ritkító, nemesebb értelemben 
vett naturálizmus talaján. 

Ugyanezzel a nemes ideálizmussal tfogja fel és t á r j a elénk 
Herczeg a dzsentri-világ válságát , amely társadalmi rétegnek 
az élete pályája elejétől fogva foglalkoztatja. Előbb mulat, han-
gosan felkacag ennek az osztálynak a bohóságain, később maró 
gúnnyal mutat r á hanyatlására, itt pedig éles szemével azt veszi 
észre, hogy ennek az osztálynak a válsága nemzeti válság s a 
lelket nemesítő munkában jelöli meg a válságból kivezető, egyet-
len képzelhető és helyes utat. Bizonyos fájó, szánalommal vegyes 
keserűség csendül meg kobzán, amidőn ennek a nagy múltú osz-
tálynak a sorsát szemléli, mert 

„Fájha t , ha dőlnek a bérc ősi fái, 
Ha pusztulnak s enyésznek a nagyok, 
Lehetne tán sokat szemökre hányni, 
Ha fényes tettök is nem volna sok! 
Kevéssel volt bűnöknél több erényök, 
Mely az apákról a flakra szállt; 
De annyiszor, ez a kevés — Ьа vész jött — 
Nem engedé elveszni a hazát !" 

(Tompa: Sírboltban.) 

Élményforrása is bővül. Míg előbb múzsá ja csak a jelen 
szemléletéből táplálkozott, most feltárul előtte a mult gazdag 
romantikájával , a jelenben is beszédes és érvényes tanulságaival . 
Történeti tárgyú művei komoly tanulmányon alapuló és nagy 
elmélyedésre valló alkotások. Rendszerint a nemzeti mult eleve-
nedik meg bennük, ihletet mind ig a jelen objektiv szemlélete 
szolgáltat hozzájuk, „de általános érdeket nyernek az író szemlé-
letétől, mely korok, népek, civilizációk, világnézetek összeütkö-
zéseit, válságát, sorsát r a g a d j a ki a mult nagy anyagából!18 

Hősei a legszentebb nemzeti erényeknek: a f a j i hűségnek, sza-
badságszeretetnek, hősiségnek, becsületességnek, s a legvadabb 
indulatoknak: a Msőséget tű rn i és elismerni nem akaró fékte-
len ségnek, szabadságvágynak a képviselői. Éppen ezeknek az 
eszményi és barbár vonásoknak az összeférhetetlensége a d j a 
lélektani magyarázatát az ál taluk képviselt korok, népek, civili-
zációk, világnézetek összeütközéseinek, válságos sorsfordulásai-
nak. A történeti anyagba és hősökbe átplántál t ezen mély s 
í a j u n k pszihéjét érintő gondolat teszi Herczeg történeti t á rgyú 
műveit ízig-vérig magyarrá, igazán értékessé. Az irodalomtörté-
net hosszú idő múlva sem fog napirendre térni fölöttük s a tör-

18 Horváth János: Herczeg Ferenc. Irodalomtörténeti Füzetek. 1. sz.. 12. 1. 
8* 
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téneti regény fejlődésében Jósika, Kemény, Eötvös és Jókai, a 
történeti dráma terén pedig Katona és Szigligeti méltó utód-
jának fog ja tar tani írónkat. 

Az újabb kor süllyedő erkölcse és gazdasági viszonyainak 
sajátságos alakulása a reális életnek egy egészen ú j jelenségét 
is t á r j a Herczeg élesen figyelő szeme elé: a nőt, ennek a férfihoz 
Való viszonyát, de egész világát. Volt alkalmunk látni, hogy 
milyen éles elemző elmével veszi boncolás alá a női lelket, hogy 
nemes ideálizmusával és erkölcsi felfogásával mint szolgáltat 
igazságot az ár tat lanul vagy tapasztalatlanság következtében 
szerencsétlen helyzetbe kerülő nőknek. Azt is láttuk, hogy mint 
termel képzelete az élet ezer megpróbáltatásával sikeresen küzdő, 
szinte férfiasan elszánt női jellemeket, de nem hal lgathat juk el, 
hogy ugyanekkor élesen figyelő szeme előtt feltűnik a nő torz-
alakja, mely nem javára, hanem kárára törekszik a férf inak: a 
női ragadozó, amely mind démonibbá válik előtte s végső fokon 
Éva hercegnővé és Tillává érik. A nőnek ez a torzalakja először 
ebben a korszakban tűnik fe l Herczeg műveiben, s átmenetet 
képez a következőkhöz, amelyben majdnem uralkodó női típus 
lesz. 

Az anyag művészi feldolgozásában is nagyon szembeszökő 
fejlődés mutatkozik. Előző műveinek anyagát nem annyira 
átélte, mint inkább az életből elleste. Most akár a jelenből merít, 
akár a múltba száll vissza, az anyag minden-részét az énjébe 
szívja föl s végtelen érzékeny lelke szűrőszitáján megtisztítva 
és megnemesítve adja vissza. Ennek tulajdonítható az, hogy 
miután most már mindent átél, lelkében mindent a magáévá 
tesz, a lelki élet ecsetelésével, a lélektani indokolással sem marad 
adós. Most már mindegy neki a szerelmes szív örvénye vagy a 
szenvedélyek, az indulatok tomboló v iharában küzködő lélek fene-
ketlen mélysége, egyforma könnyedséggel férkőzik oda. Lelki 
indítékokat találóan kapcsol, lelki rúgókat mesteri kezekkel hoz 
működésbe és párat lan megelevenítő, színező és jellemző erővel 
Vetít ki mindent vásznára, ami által nemcsak hat, de sokszor 
valósággal kápráztat. Az ihlet pil lanatában felbukkanó anyag 
nem kaotikus tömeg előtte, már belsőleg u r a l j a és biztos kezekkel 
rendezi részeit s mint tudatosan alkotó művész nagyon tisztában 
van azzal, hogy az egyes elemeknek hova kell kerülniök. Ennek 
a feltétlen tudatos műalkotásnak tulajdonítható, hogy az a n j a g 
már a technikai kivitel előtt nagyon szilárd vázat nyer Herczeg 
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mesteri kezei között s hogy a külső szerkezet a részek a ránya 
és szerves összefüggése következtében megingathatat lan szilárd. 
Általában azzal zárhat juk összefoglalásunkat, hogy Herczeg 
1896—1905 között ért igazi nagy alkotó művésszé. Amilyen sokat 
tanult, éppen olyan sokat fej le t t . Művei a világirodalom j?les 
alkotásaival mutatnak eszmei kapcsolatot s míg ő így világiro-
dalmi magasla t ra emelkedett, idegen nyelvekre lefordított művei 
a világirodalom tényezőivé váltak. 



K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 

Karikatúrák Széchenyiről 1843-ban. 
A Kelet népe után Széchenyi egy új könyvvel, a Garattal akarta Kos-

suth modorát megtámadni. Hosszú küzdelem után e művét mégsem adta ki. 
A Pesti Hirlapnak és pártjának a nemzetiségi kérdésben való állásfoglalása 
azonban csakhamar arra bírta Széchenyit, hogy újból síkra lépjen Kossuth 
és követői ellen. Ezt tette 1842 november 27-i akadémiai beszédében, amelyet 
viszont Kossuth és követői támadtak a Pesti Hírlapban. Erre Széchenyi 
elhatározta, hogy ő is hírlapban, Helmeczy Jelenkora ban veszi fel a további 
harcot. A harc meg is indult és mindkét részről nagy hevességgel folyt 
1843-ban és 1844-ben. 

Érdekesen világítják meg a harc kezdetét, színességét az 1843 elején 
közkézen forgó karikatúrák, amelyeket Sedlnitzky rendőrminiszternek a be-
súgó jelentések (gr. Majláth János) alapján készült és az Országos Levél-
tárban fennmaradt összefoglalásai őriztek meg számunkra. 

Egy rajzon Széchenyi mint harcias elefánt ormányával csipkével díszíti 
fel a Pesti Hírlapot ez aláírással: „Ez a nagy állat milyen csodálatraméltó 
kicsinybon". 

Egy másikon Helmeczy és Landerer sakkozik. Helmeczy a toronnyal 
(Széchenyi) lép és ezt monda: „Ez 1000 előfizetőt jelent!" (T. i. ennyivel 
gyarapítja fellépésével a . Jelenkor előfizetőinek számát.) Landerer viszont, 
aki a futárral (Kossuth) előnyben van, a lóval (Eötvös, aki könyvvel lépett 
fol Széchenyi ellen ós Kossuth mellett) mozog és ezt mondja: „500-zal több!" 
(T. i. a Pesti Hírlap előfizetőinek száma.) 

Egy másik rajz a Pesti Hírlapot és a Világot szélmalomnak ábrázolja, 
amelyek ellen Széchenyi mint Don Quijote harcol. 

Egy újabb lapon Kossuth és Helmeczy fáraót játszik. Kossuth előtt 
e szám van: 4200 (t. i. lapja előfizetőinek száma), Helmeczy előtt pedig 700. 
Helmeczy ezt kiált ja: „va banque!" és Széchenyit teszi fel az egyik kártyára; 
Kossuth meg Eötvöst és fedett lapként Pulszkyt (mert ez névtelenül írt a 
Pesti Hírlapban Széchenyi ellen). 

Egy további rajzon Széchenyi egy szalonban van, a Világ mint szegény 
rokon közeledni akar hozzá, de Széchenyi elkerüli és ezt mondja környezeté-
nek: „Csak nagyon távoli rokonok, tulajdonképpen két különböző ágból 
vagyunk". (Széchenyi a vitában a konzervatív Világ hibáira is kitért.) 

Az utolsó rajzon Széchenyi mint Faust van ábrázolva, mögötte pedig 
Helmeczy mint Wagner, Goethe Faustjából e szavakat mondja: „önnel 
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sétálni Doktor úr tisztesség és nyereség". (Ennek megértéséhez tudni kell, 
hogy Helmeczy lapjában Széchenyi munkatársi szövetségét ily kezdetű levél-
lel üdvözli: „önnel szövetkezni nemcsak nyereség, de tisztesség is".) 

Viszota Gyula. 

Kazinczy Ferenc ismeretlen levelei. 

A Magyar Tudományos Akadémia irodalomtörténeti bizottságának meg-
bízásából b. c. Váczy János Kazinczy F. levelezésének huszonegy kötetét 
(1890—1911.) tette közzé. A 22. pótlékkötet, alólírott szerkesztésében, most 
van sajtó alatt . Ez magában foglalja a huszonegy kötet megjelenése óta 
egyes lapokban és folyóiratokban megjelent leveleket (86), továbbá azokat, 
amelyeket nekem sikerült fölkutatnom (160). A Kazinczy iskolai inspektor-
sága idejéből (1786—1791) való hivatalos levelek, amelyeknek egy ívrét 
alakú kötetét a sárospataki főiskolai könyvtár őrzi, a 23. (második pótlék-) 
kötetben fognak megjelenni. 

A készülő, első pótlékkötet most fölkutatott, eddig kiadatlan 160 levele 
közül a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában van 70, özv. Kazinczy 
Arthurné családi levéltárában 45, a Nemzeti Múzeumban 10, gróf Vay Gábor 
berkeszi levéltárában 12, az Erdélyi Múzeumban 5, Ducsay Dénesnél 3, 
a Ráday-könyvtárban 2, Debrecenben, Pápán, Miskolcon, Gibárton, Sátor-
aljaújhelyben 1—1. E levelek több mint egyharmadrésze ama levelekből áll, 
amelyeket fogolytársai s azok barátai írtak hozzá. Ezeket már Kazinczy 
Gábor ki akarta adni. Két másolatban maradtak ránk. Az egyik az Akadé-
miáé, a másik, Kraynik Ferenc írásával (1834) Ducsay Dénes tulajdona. Az 
Akadémiáé teljesebb, de a Kraynik-félében van három olyan levél, amely 
nincs meg amabban. 

A levelek egy jórésze, mintegy 30, Kazinczy anyagi ügyeivel (örökö-
södés, kölcsönök, azok időközönkinti rendezése stb.) foglalkozik, örökösödési 
ügyben írott levelei, adataikkal, újabb világosságot vetnek a sokáig húzó-
dott ügyre. Leányához, Eugéniához (Kraynik Imréné) írott levelében (1824 
febr. 9.) bánatosan panaszolja, hogy verdesi a sors egy nem jó testvér és 
egy nem jó sógor által, akik őt az anyagiakban igen megkárosították. 
Kölcsöneit, nehéz anyagi viszonyai között, alig-alig tudja rendezni. Van olyan 
kölcsöne, melyre tíz éven á t nem fizetett interest. Le^becsosebbek azok a 
levelek, amelyek családi, baráti , vagy irodalmi vonatkozásúak. Előkerült 
Kazinczynak 1764 dec. 3-án Érsemlyénből szüleihez írott, elveszettnek hi t t , 
legelső levele, melyről azt í r ta a Pályám emlékezeté-ben (371. 1.), hogy: 
,,Még bírom egy 1764 dec. 3-án ír t levelemet". Becses jegyzetekkel ellátott 
levél ez. Méltó volna hasonmásban is kiadni. Előkerült 1767 jan. 31-én Reg-
mecről anyjához írt levele is, a Késmárkról 1768-ban írott eredetivel együtt, 
melyet Váczy 2. szám alat t kelet nélkül sorozott be Toldy után. Megvan 
Patakról 1769 szept. 13-án atyjához írott levele is. Mind a négy az Aka-
démia egyik oklevélgyűjteményéből került napfényre. Édesanyjához írott, 
most előkerült néhány levele a gyermeki hűség ékes bizonysága. Igen érdekes 
Emil fia születéséről szóló, édesanyjához küldött híradása, mely határ talan 
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ölömét megkapóan festi. Igen figyelemreméltók az ifj. gr. Török Józsefhez 
(sógorához) s leányához (Eugenia, Kraynik Imréné) írott levelek is. Vay 
Ábrahámhoz küldött levelében boldogan mondja, hogy a házi örömöket job-
ban szereti, mint a nagyvilág cifra tolongásait (1818). Szerfölött érdekes 
Kácsándy Zsuzsannához (1787) küldött szerelmes levele. 

Élénk érdeklődésre tar thatnak számot irodalmi vonatkozású levelei is. 
Ilyenek a Siegwart szerzőjéhez, Millerhez (1782 nov. 1.) s a Bessenyeihez 
(1802 júl. 29.) írottak. Bessenyeit kéri, hogy összes műveit, megtisztogatva, 
adja ki. „Nemzeted megvallja, úgymond, hogy írói közt nem nevezhet sen-
kit, a ki több géniével, több erővel s igazabb ízléssel költ volna elő nyelvé-
nek virágoztatására." Arcképét is kéri, hogy rézre; metszethesse. Be'.eznay 
Sámuelt meg arra kéri (1809), hogy a legédosobb dalköltő verseinek kiadására 
ezer forintot adjon. Irodalmi s művészeti vonatkozásainál fogva különös figyel-
met érdemel Guzmicshoz (1829 máj. 27.) írott igen terjedelmes levele. Erős, 
hazafias érzés lüktet BerZeváczy Gergelyhez írott levelében (1809 febr. 5.), 
melyben önérzettel hangsúlyozza, hogy nemzete létfennmaradása, a nationalis-
m s , drágább előtte, mint az arany. Megfordulna sírjában, ha afelett fia 
vagy unokája németnyelvű és beszédű lenne s nein magyar. Áldja sorsát, 
hogy magyarnak teremtette. Meleg érdeklődésre tar thatnak számot Szemere 
Pál, Igaz Sámuel, Kézv Mózes, Nádaskay András, Verseghy, Ruzsicska stb. 
levelei. Euzsicskáéban magyar nóták tervbevett kiadásáról is szó van s egy 
munkácsi vincelérleány dalának dallamát is közli 1801-ből. Figyelemreméltók 
az ifj. gr. Gyulay Lajoshoz í r t levelek is. Szellemes a Gábrv Istvánhoz 
(1811.) küldött, melyben nősülni akaró, de betegeskedő barátjának óhajtja, 
hogy mostani állapota tartós ne légyen s örömeit, az igazi „mennyországot 
a földön" ne hátráltassa. Keserves csere volna, folytatja, egy szép leány 
kebele helyett egy vén, szakállas pátriarcha kebelén lelni fel az embernek 
magát. — Ügy az említettek, mint a többi tőle való, vagy hozzáírott, eddig 
kiadatlan levelek egytől-cgyig becsesek, mert adataikkal vagy hézagokat 
pótolnak, mint már ismeretes levelekre való válaszok, vagy homályt oszlat-
nak, s eddig nem eléggé világos dolgokat magyaráznak, világosítanak meg, 
vagy éppen ú j dolgokat, mozzanatokat, adatokat tárnak a kutatók elé. 

Harsányi István. 

A magyar hírlapirodalom a szabadságharc után. 
Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Szerkesztette, beveze-
téssel és jegyzetekkel ellátta Angyal Dávid. Kiadja a Pesti Lloyd-Társulat 

és a Magyar Történelmi Társulat. Budapest, 1926. VIII + 735 l. 

Ez a levélgyüjtemény az újságíró Falk Miksának és a Bécsből írogató, 
osztrák rendőri szolgálatban álló Kecskeméthy Aurélnak 121, illetve 83 el-
kobzott levelét közli az Ausztria-Magyarország bukása óta felszabadult 
bécsi állami levéltárakból. Két okból becses előttünk: egyik az, hogy az 50-es 
évek irodalmi, társadalmi és politikai életének e meglepően érdekes anyagát 
szélesen tudományos, biztos ítéletű, szinte hajszálig pontos, szenvedéllyé vált 
kutatás alapján önti elénk, oly bőségben, amilyet eddigi ismereteink után 
(Ferenezy József: A magyar hírlapirodalom története 1780-tól 1867-ig. Bp., 
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1887.) nem is roméltünk; a másik ok pedig, amiért e rendkívül értékes adat-
gyűjtést örömmel üdvözöljük, a tudós szerkesztőnek az a jólelső megállapí-
tása, hogy a magyar hírlapírók akkor, a kiegyezést megelőző magyar pártok 
kövek alat t fejlődő reménycsiráinak minden elképzelhető baj közt való napon-
kinti öntözgetése idején, példátadó egységgel és önfeláldozó szívóssággal 
állottak egymás mellé, egypár félreesett tehetség kivételével. Ez utóbbit nem 
minden vonatkozás nélkül értjük — Falk bátor, hazafias működését végig-
kísérve — a közelmúlt eseményeire, sőt napjainkra. 

Angyal Dávid 222 oldalas bevezetése a Világos után megmozdult, élni 
akaró magyar hírlapirodalom viszontagságos éveit foglalja össze 1860-ig, 
tehát éppen a legküzdelmesebb időt, amikor a Bach-rendszer katonasággal, 
rendőrséggel ügyelteti, kihallgatásokkal zavarja, feddésekkel ti l t ja, de egy-
ben — a maga befolyásának erősítésére, terveinek népszerűsítésére — 
óhajt ja, sőt segélyezi is a magyar napisajtó működését. Kérdések és talál-
gatások százait oldja meg ez a csodálatos szorgalommal készült, szé'es 
keretű tanulmány a maga lassan, évek és lapok szerint haladó hömpöly-
gésével, tiszta, minden részletet egybefogó, tömör stílusával, mely szinte 
sziklákat hordoz; kisébb-nagyobb, súlyos tartalmú élet- és jellemrajzokat, 
írói és politikai egyéniségek lelkének legtitkosabb redőit fürkészve ki s 
világítva meg. 

Hogy mennyire fontos a publicista-lelkületek mélyére hatolni, elsőnek 
Vida Károly esete muta t ja , ezé az erőstollú, tanult főé, aki háromszéki refor-
mátus székely létére dinasztikus érzelmű, indulatos, szókimondó természet 
volt: gúnyolta Kossuthot és a függetlenségi harcot s ugyanakkor keményen 
bírálta az osztrák hadműveleteket. Lapja, a Figyelmező, 1848 júl. 19-től 
— többszöri eltiltás után — csak 1850 jan. 8-ig élt. Geringer, Havnau 
császári biztosa, aki „márc. 4-iki alkotmány", „egységes Ausztria", „kon-
zervatív szellem", „mérséklet és tisztesség" feltételei a l a t t szerezte meg 
Vidának a szubvenciót, belátta, hogy a különben népszerűtlenül feketesárga, 
nyakas székely nem tudja a Bach nótá já t fújni. Az új hangnemet egyedül 
az élesszemű Falk ta lá l ta el : kellemesen csevegő bécsi levelei, melyek a mér-
sékelt liberálizmus jegyében óvakodtak elő burkolt mondanivalóikkal, csak-
hamar kedveltekké lettek. 

Jellemző, hogy Geringer mihamar ú j szerkesztőt foghatott Szilágyi 
Ferenc, Kolozsvárról megugratott református tanár személyében, aki már 
előbb is tanújelét adta „hűségének és ügyességének": bécsi megrendelésre röp-
iratot adott ki Erdély és az unió ellen, s kész volt Magyar Népbarát vagy 
akár Magyar Kormánylap címen is kiábrándítani a magyarságot Kossuth-
ból, a forradalomból és a függetlenségből, ámbár — mégis inkább tanárnak 
vagy egyházi főigazgatónak kívánkozott. A Sors iróniája, hogy lapjának, 
az 1849 okt. 29-én megindított Magyar Hírlapnak, bármennyire hirdette is 
az „egy és erős Ausztriát", éppen bécsi laptársa, a Reichszeitung vetett 
többízben gáncsot, kivált egy amnesztiát ajánló cikke miatt. A „látszólag 
független" szerkesztőt színvallásra kényszerítő Geringer rosszalását fejezte 
ki Szilágyi memoranduma fölött, amely valóban sokat kívánt összeegyez-
tetni: a nemzetiség megőrzését — a nemzetiségek egyenjogúsítása mellett, 
alkotmányos szabadságot — egységes Ausztriában, és területi épséget — 
a temesi bánság és szerb vajdaság megszavaztatása alapján . . . 
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Bach. „papiros-rendszernek" védelmére tehát, a Magyar Hírlap mellé, 
friss lap és új szerkesztő vált kívánatossá. A válaszitás Császár Ferencre 
esett, aki költő, kritikus, jogtudós és publicista volt egyszemélyben. Meg-
alakult a Pesti Napló 1850 márc. 9-én. S a hétszemélyes tábla volt tárájá-
nak halvány vezércikkei, hiába fogyott az előfizetők száma, megnyerték Bach 
tetszését; pedig reiídőrfőnökszemek lestek a sorok, kivált Falk írásai mögé, 
aki most is szorgalmasan küldözgette finom célzásokba burkolt megfigyeléseit 
a „birodalmi székvárosból". A Magyar Hirlap magyarabbnak tünt föl, de 
Császárnak erősebb volt a gárdája: Szenvey József, Bánffay Simon — 
későbbi helyettesei —, Kelmenfi (Hazucha), Lévay József, Garay, Obernyik 
írtak a lapba. Írók és főurak szemet is vetdttek rá. A helyzet nem volt 
kedvezőtlen: Császár betegeskedett (költő: ingatag — volt róla a vélemény), 
lassankint csak a lap tulajdonosa maradt, Bánffay nyert szabadabb kezet 
— 1851-re is megmaradhatott a lap, de szubvenció nélkül —, s ú j munka-
társakul Kemény Zsigmond báró és Csengerv Antal léptek be. A közvéle-
mény, s joggal, kivált Keményre nézett várakozással . . . Angyal Dávid, aki 
eddig az egymást követő szerkesztők jellemképeit állította össze élesen ta'áló 
vonásokkal, i t t mély és gondos véleményt ad az ezidőbeli Keményről. 
Az improsszíonábilis nagy elmélkedő politikailag középen áll t : Kossuthot is 
támadta, de a kormány várakozását sem elégítette ki. Belül komor, fatalisz-
tikus, külsőre hol melankolikusan lomha, hol élénk egyénisége távolba húzó-
dik, hogy tisztábban lásson. Benyomásait kötelességszerűen rendezi is 
Forradalom után• c. történeti művében, amely nem könnyű formában, nein 
is népszerűen egyelőre óvatos tájékozódást ajánl: egy erőt, egy pártot. — 
Benne volt ez a levegőben, s ezt érezte meg Protmann, ez a nem annyira 
magyargyűlölő, mint inkább hiiú paragrafusrágó rendőrfőnök, mikor 1851 
jún. 10-én átvette a katonaságtól a sa j tóra való felügyeletet: egy-kettőre el 
is gáncsolta a Császárnál nem jobb hazafi, de erélyesebb, bátrabb Bánffayt. 
Elég volt neki Pest németízű népszámlálási ügye, egy emigrációs levél, egy 
francia forradalmi falragasz ártatlan közlése — s az új sajtótörvény értel-
mében, kétszeri írásbeli intés után a száraz, kimért stílusú Récsi Emil egye-
temi tanár ölébe hullott a szerkesztői gond. Kecskeméthy Aurél, aki pedig 
körmönfont magaajánlásával és sokszínűen pergetett, szellemesen bizonytalan 
politikai felfogásával szintén jelentkezett, vigasztalásul legfeljebb a vissza.-
húzódó Falk helyett bécsi levelezőnek ajánlkozhatott . De Récsinek sem volt 
több szerencséje: hiába volt pedáns, óvatos, hiába írt neki Jókai — apadt 
az előfizetők száma. Elkeseredett, lemondott. 

Ugyanígy küzdött ezalatt a Magyar Hirlap is a létért : az olvasók 
bizalmáért és a minden sorban lázítást szimatoló rendőrség vaskalapossága 
ellen. 1850—51-ben párisi emigránsok, majd bátor vidéki hazafiak leveleiért, 
végül tulajdon Rákóczi-novellájáért kapott intést Szilágyi Ferenc. 1852-ben 
óvatosabb volt: jutalmul, 1853 jan. 1-től, tehát az ő lapját tették hivatalos 
lappá Budapesti Hirlap néven, kétfejű sassal a homlokán. De sorsát ő sem 
kerülte el. Történetíró fia, Sándor Ordalia c. cikke miatt betelt a mértéke, 
pedig most már nem is rendőri, hanem polgári hatóság kezében volt a sajtó-
ügy). 1857 jan. 1-én végre elmehetett Sopronba főigazgatónak. 

Az orosz-török háború idején — 1853-ban—, a széchenyieskedő, de 
ügyes tollú Török János szerkesztésében váratlanul fellendült a Pesti Napló 
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is. Ebben, Jókai, Toldy Fprenc, Jósika, Gyulai Pál és Greguss érdemeit 
nem kisebbítve, Falk szellemes leveleinek is sok az érdemök. Kár, hogy Bach 
500 milliós „nemzeti kölcsönét" fölkapva — kényszerkölcsön vált belőle — 
kissé félreszántottak. 

Török János várható bukása után valóságos szerkesztői láz fogta el 
az írókat: engedélyt engedélyre kértek, s ha nem is kaptak — Pákh Albertet 
(Vasárnapi Üjság, Politikai Újdonságok), Császár Ferencet s a népszerű 
Tóth Kálmánt kivéve —, legalább az utókor számára jellemezték nemzeti 
s irodalmi felfogásukat. Fölbukkan Kuthy Lajos szomorú alakja, akinek 
tehetségében és jellemében, jól mondja Angyal Dávid, valami zavar van. 
Szánalmas olvasni ennek az irodalomban külföldieskedő, életében pedig 
arisztokratát játszó tehetségnek megbízhatóságát bizonyítgató védekezését, 
hogy mikép keresztezte ő mindig a nemzeti lelkesedés útjait . Lett is belőle 
szatmármegyei másodosztályú biztos, kivetve, elfeledve... Nevek sorakoznak 
i t t : \ a n o t Imre, Vas Gereben, a most már bátortalan Vida, Bérczy Károly 
s a vele együtt alkalmazkodó Bulyovszky Gyula, Pompérv János, a két-
színű denunciáns-természet, sőt egy nőíró is, Vachott Sándorné Csapó Mária, 
akiről Protmann jelentése ezt a dicséretet írta: „szellemes, tehetséges, de 
szenvedélyesen magyar érzésű". 

A Kocskeméthy Auréllal barátságba került Török János most Bécs-
ben indít magyar lapot 1855 májusában, Magyar Sajtó címen, Szilágyi 
árulkodó levele ellenére. 1857-ig él a lap. Bátran ír a németesítő tanítás és 
gyarmatosítás ellen, közli Falknak Keménynél nem mélyebb, de határozot-
tabb, gúnyosabb modorban megírt külpolitikai csevegéseit, kerüli a „császár" 
szót, de nem kerüli el Kempen rendőrfőnök intéseit. Ugyanezt nyeri a 
Kemény szerkieszltette Pesti Napló is: elkobzás, felfüggesztés, pörbefogás 
csak növeli a lap népszerűségét. V i r r a d . . . A kirendelt Falk röstelkedve áll 
az i f jú uralkodó pár utazásáhoa kijelölt újságírók közé, 1859 karácsonyán 
pedig már nyiltan jósolja a háborút Ausztria ellen. Bach napjai számlálvák 
— győz a türelmes közvélemény, a szerkesztők és neves írók önfeláldozása, 
akik esetleges anyagi veszteségük ellenére, alkalmazkodva, de meg nem törve, 
arcot gyakran, do szívet sohasem cserélve megvárták, míg túlléphetnek a 
gyöngéken és törtető áskálódókon s megkezdhetik a nemzet talpraállításá-
nak bölcs munkáját. 

Ennek a korszaknak mozaikképét hordta össze szemenkint Angyal 
Dávid. A sokoldalú történetszemlélő elegánciájával vezet bennünket végig az 
egykori hírlapírás útvesztőin, de úgy, oly biztos lépésekkel, mintha egy régi, 
féltett emlékekkel megrakott kastélyban járnánk. S mikor bevezetése után 
látszólag magunkra maradunk a levelek előtt, akkor is o t t áll a hátunk 
mögött s a visszafordulónak máris felel ezer apró, tökéletes jegyzettel, 
vonatkozással: kikutatja a levélíró életét, jellemét, érdekét, az ügy szálait, 
elintézését, meghatározza, helyesbíti a levelek keltét, hozzászól a kért vagy 
megköszönt cikkekhez, elolvassa s megbírálja aziokat, ügyel a honoráriumra, 
kiegészít, véd és vádol, töpreng és magyaráz, de — kétségben sohasem hagy; 
inkább két oldal jegyzetre érdemesít egy kétsoros névjegyet. Munkája minden 
elismerést megérdemel. Szír a Béla. 
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Dézsi Lajos tudományos pályája. 
„Akit a tudomány őszinte megbecsülése hat át, szívesen 

felhasználja az alkalmat, hogy meglátogasson egy tudóst dol-
gozószobájában, tanuja legyen munkálkodásának és tudomá-
nyos fejlődésének" — í r j a Dézsi Lajos abban az emlékbeszéd-
ben, amelyet Széchy Károlyról a Magyar Tudományos Akadé-
mián tartott . Ez a készség ihleti tol lúnkat most, amikor mi 
viszont Dézsi Lajosról óha j tunk itt szólani. Írásunknak alkal-
miságot az ad, hogy összefoglaló szemlénkben egyszeriben négy 
Dézsi-könyvről kell megemlékeznünk: a Horologium Turcicum 
kiadásáról (Régi Magyar Könyvtár : 38. köt.), a Régi Magyar 
Költők Tára VII . kötetéhez összeállított Jegyzeteh-röl (M. Tud. 
Akadémia kiadása), az Apponyi Sándor-féle Hungarica IV. 
kötetéről (München, J . Rosenthal kiad.) és A történeti tárgyú 
szépirodalom című hatalmas tanulmányról (A Magyar Törté-
nettudomány Kézikönyve). A munkásságnak ez a fiatalos len-
dülete annál inkább megállásra készteti a magyar irodalomtör-
téneti kr i t ikát , mivel az író munkás életének hatvanadik évét 
ünnepli a sors játékából folyó önkén tel enséggel ezzel a négy 
kötettel. Kedves kötelességünk megállapodni ennél a, véletlen-
nél s néhány sort szentelni annak a pályának, amely fáradha-
tatlan munkaerejével mindannyiunk csodálatát, gazdag ered-
ményével mindannyiunk tiszteletét kényszeríti ki. 

Aki az irodalomtörténettel foglalkozik, azt az irodalom 
szeretete h a j t j a erre a pá lyára , — így t a n í t j a Dézsi, és ezt iga-
zolja hatvanesztendős életével. Nincs jogunk ennek az életnek 
a belső történetével, ennek a pályának a külső ra jzával más 
alapon foglalkoznunk, mint azokból az adatokból, melyeket 
művei adnak elénk; de itt is Dézsi módszerét követjük, hiszen 
szerinte „egy tudós é le t ra jza tulajdonképen műveinek ismer-
tetése". De az ő nmvei között vannak olyan szubjektív vallo-
mások is, amelyek az értelem munkája mögött az érzés ihlető 
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munkájá t is muta t ják , afféle műhelytanulmányok, amelyek a 
lélek célkitűzésére is világot vetnek. Ezek között talál juk azt 
a vallomását, amelyet az előbb idéztünk: hogy az irodalom tör-
téneti vizsgálatához az irodalom szeretete haj tot ta . Az iroda-
lom szeretete nála nem téma-történeti vagy forma-történeti 
érdeklődés: benne az az irodalom kelt meleg érdeklődést, amely-
ben „őszinte, nemzeti, hazafias szellem" ju t kifejezésre. Az iro-
dalom az ő szemében is elsősorban a magyar lélek tükre, az 
író pedig az a, lélek-darab, amely az utókornak ebből a magyar 
lélekből őriz meg valami érdekies és értékes vonást. Az iroda-
lom a nemzeti lélek termése, az irodalomtörténet tehát „az a 
tudomány, mely az emberi szellem nyelvi termékeit a szerző 
életével, kora erkölcsi, társadalmi elveivel kapcsolatban mód-
szeresen ismerteti; ér téküket úgy magukban véve, mint ugyan-
azon műfa j hazai és idegen termékeivel, esetleg forrásaikkal 
összehasonlítva bírálat ú t ján meghatározza s a nyelv és műve-
lődés fejlődésére való hatásukat kimutat ja" . (Az irodalomtörté-
net módszerei. 7. 1.) Az irodalomtörténet mai kifejlett módszer-
tanának nincs problémája, amelyet ez a klasszikus meghatá-
rozás magában ne foglalna: teljességén kívül azonban bennün-
ket annak a hangsúlyozásával érdekel, hogy az irodalom és 
a nemzeti szellem közösen tárgya az irodalomtörténetírónak. 
Épp ezért nála nincs is oly élesen elválasztva az irodalmi kri-
tika és az irodalomtörténet, mint például Császár Elemérnél. 
„Az irodalmi kr i t ika t á rgya csak egyes irodalmi mű, az iroda-
lomtörténeté az egész irodalom, egy korszak vagy egy műfa j 
irodalma; az irodalmi kritikánál főszempont a mű értékének 
meghatározása, az irodalomtörténetnél a történeti fokozatos fej-
lődés kimutatása". Más, lényeges különbséget nem lát a két 
Studium között; azt hisszük, a pártat lan irodalmi kri t ikát , a ma 
termékeiről szóló pár ta t lan kritikát csak ez a hitvallás bizto-
sítja. Hitvallásnak mondom, mert Dézsi minden megállapítá-
sát, de különösen módszeres fejtegetéseit a hitvallás komoly, 
tántorí thatat lan meggondoltsága diktál ja. Nem alkalmi meg-
jegyzések ezek nála, nem is eredetieskedő fejtegetések: Dézsi 
sohasem a r ra törekszik, hogy újnak, hanem mindig arra , hogy 
igaznak bizonyuljon. Azt í r j a egy helyen, hogy még mint egye-
temi hallgatóban ébredt benne Zeller és Géiger berlini előadá-
sain a vágy, tisztázni az életfeladatául választott s tudium mód-
szertanát: csak 1902—03-ban jutott el tisztázó elmélkedésének 
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szobafoglalásához, de éppen ez a hosszas érlelés biztosítja azok 
nyugodt, határozott, cölöpépítményes erejét. 

„Az irodalomtörténet tárgya — í r j a — alapjában véve az 
irodaimi mű és az író életrajza. Ez a kettő szorosan összefügg 
egymással. Hogy az író élete a kor történetétől, a mű azon 
m ű f a j történetétől, amelyhez tartozik, el nem választható, az 
természetes. Az író életén nem anny i ra a külső életet ér t jük, 
mint a belső, lelki életet, az író lélektanát. A külső élet meg-
lehetős unalmas egyformaságot mutat , míg a belső lelki Világ 
változatos hullámzásban tárul elénk. Egyik ismerete elősegíti 
a másik teljes megértését. Az író életének művéhez való vonat-
kozása irodalmi műfa jok szerint változik. Az irodalomtörténet 
foglalkozhatik csupán a műfajok fejlődésének ismertetésével, 
csakhogy ezzel az irodalomtörténet feladatát nem meríti ki, 
vagy az eszmék fejlődése történetével, de figyelembe kell venni, 
hogy erre ismét az író élete vet legtöbb világosságot." A mun-
kát pedig így jelöli ki: „A művet az író külső és belső életével 
kapcsolatban tárgyalni , a mű szellemébe behatolni, létrejötte 
körülményeit megismertetni s ekként az írói fejlődést is ki-
mutatni : ez az irodalomtörténetire feladata." 

Mikor azonban ezt a feladat-komplexumot célul kitűzi, jól 
l á t ja azt is, hogy részletmunkákra is szükség van. A magyar 
irodalomtörténetírás sajátos helyzete e részletfeladatok közül 
különösen hármat hangsúlyoztat vele (1902-ben): az irodalmi 
emlékek felkutatását és megmentését, a módszeres tanulmá-
nyozást, a forráskutatást . A magyar irodalomtörténeti kutatás 
feladatairól írt tanulmányában önérzetesen mutathat reá azokra 
az eredményekre, amelyeket e három területen aratott . Pályá-
jának rövid ra jzában mi is ezt a hármas elkülönítést vehetjük 
első fonálnak. 

Dézsi Lajos tudományos pá lyá jának gazdag eredménye az 
a sok emlék, amelyeket éppen az ő szorgossága kutatott fel; 
csak néhányat emlí tünk: Arany János didaktikus levele és 
irodalomtöiténet-töredéke, az ismeretlen Jósika-levelek nagy 
csomója, a régi magyar iskoladráma néhány emléke, Szenczi 
Molnár levelei, Bethlen-korabeli versek, stb. Dézsi Lajos kuta-
tása révén kerültek elő. A módszeres tanulmányozás munkájá t 
kettőben jelölte meg: a betű-hív kiadásban és a beható tanul-
mányban. A kettőt egyesíteni óha j to t ta Dézsinek az a terve, 
amelyet 1906-ban akar t megvalósítani a Magyar Irodalomtörlé-
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neti Könyvtár megindításával. Toldy Ferencnek 1851-ben fel-
vetett — s talán a magyar prózaírók csonka kötetével meg is 
indult — tervéből veszi az ihletést: sorra akarja venni és kiadni 
azokat a műveket, amelyek ritka, nehezen hozzáférhető kiadás-
ban vagy kéziratban hevernek. A Szilády szerkesztésében meg-
indult Régi Magyar Költők Tára ez időben elakadt, Heinrich 
Gusztáv vállalata (Régi Magyar Könyvtár) nagyon lassú volt, 
de nem is feleltek meg Dézsi kiadói elveinek; ő a darabokat 
betűhíven, az ortográfiai és nyelvi sajátságok pontos vissza-
adásával óha j t ja lenyomatni, hogy azok teljesen pótolják az 
eredetit. (Azt hisszük, teljes pótlásról itt szó nem lehet, lia a 
régi nyomda or tográf ia i sa já tságaira gondolunk; akkor pedig 
a7 okosan jelzett át írásnak megvan az az előnye, hogy nagyobb 
közönségre támaszkodhatik.) A bevezető tanulmány természe-
tét is máskép képzeli el, mint Heinrich kiadványában ta lá l j a : 
összegeztetné (de elsősorban összegezné, mert önmaga vál la l ja 
a kiadást) a mű szerzőjéről, forrásáról, nyelvi és irodalomtör-
téneti értékéről szóló kutatások eredményét és a szövegekei 
nyelvi s tárgyi magyarázatokkal kísérné. A terv túlságosan 
nagyszabású volt ahhoz, hogy megvalósulhasson: a programmba 
vett műveket kilenc csoportba rendezte volna és egyszerre hat 
kiadvánnyal lépett volna a nyilvánosság elé. A sorozatból két 
füzet készült el: Tinódi Jázon-ja és a LeMftippe-széphistória. 
A tudományos szövegkiadásnak mintája mind a kettő; a kísérő 
tanulmány — különösen a Tinódi-műnél — a bevezető tanul-
mány felvett ideálját teljesen megvalósítja. Körültekintésére, 
aprólékoskodó gondjára jellemző, hogy a Jázon kéziratos lelő-
helyének, a Csereyné-kódexnek ismertetése kapcsán a kézirat 
többi szövegrészének is nemcsak leírását, de szövegkritikai 
összevetését, sőt, ahol szükségesnek érezte, magát a szöveget is 
adja. Ezt a kiadás-programmot teljesen kialakultnak m u t a t j a 
már 1900-ban Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása. (M. 
Tud. Akad.)1 

Fáradhata t lanságára jellemző, hogy már előbb Magyar 
Irodalomtörténeti Értekezések! címen egy kiadványsorozatot 
indít (1904), amelyben — úgy látszik — inkább tanulmányokat 
akar — az Irodalomtörténeti Közlemények olvasókörén túl is — 

1 A leghívebb, ú. n. hasonmás kiadást is lehetővé tette Dézsinek a Ma-
gyar Bibliophil Társaság, amikor a Telamon-históriát adta tagjainak tagillet-
ményül. (1922.) 
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terjeszteni. Az 1916-ig- megjelent 12 füzet közül hat Dézsié: köz-
tük az amot t megakadt Jázon-király, Mankóczi I s tván tréfái, 
az akkor még iskoladrámának vélt Kara Mustafa-töredék, s 
kéziratos énekeskönyveink közül a Lugossy- és a Lipcsei-kódex 
ismertetése és ismeretlen verseinek közlése. (Ezeket folytatta 
az Irodalomtörténeti Közlemények évf.-aiban.) Dézsi munkássá-
gának másik területére vezet a 3. füze t : Mikes fordításairól. 
A határozott irányban való forráskutatásnak becses eredmé-
nyeit ad j a ie füzetében, de becses terméke kutató munkásságá-
nak az a kötet is, melyet a M. Tud. Akadémia adott ki Szenczi 
Molnár Albert naplója, levelezése, irományai címen (1898). A már 
ismert naplón és az ú. il. Molnariana Collection kívül a saját 
kutatása eredményeként harminchárom ismeretlen levelet tett 
benne közzé. Természetes, hogy ez a nagy anyag ösztönözte arra 
is, hogy Molnár életrajzát megírja: a kettő egy időben jelent 
meg (az é le t ra jz a Magyar Történeti Életrajzok sorában). 

Szilágyi Sándortól vette át a Magyar Történeti Életrajzok 
szerkesztését 1899-ben. Ez a vállalat ugyan a nemzeti történet 
kimagasló a lakja inak életrajzai t vette programúiba, de Dézsi 
irodailomtörténeti felfogása az író és a kor kapcsolatát oly 
hangsúllyal emeli ki, hogy természetesnek találhat juk azt a 
programmbővülést, amely egyre több írót is feldolgoztat. Maga 
Dézsi négy kötetet í r t meg: Szenczi Molnár Albert, Misztót-
falusi és P á r i z Pápai, Tinódi, Jósika Miklós életrajzát. Első 
műve is írói életrajz volt: Bogáti Fazekas Miklós-é (1895). 
A XVI. században marad Tinódi-életrajzával — szerény véle-
ményünk szerint — legjobb munkájával. A három régi tárgyú 
kötet közül ez a leginkább irodalomtörténeti, és irodalomtör-
téneti szempontból is a legteljesebb. Szenczi Molnárban az író-
nál jobban érdekelte a tudós-condottieri: az irodalmi elemzés 
inkább tartalom jelzés; a Magyar író és könyvnyomtató köteté-
ben az orvostudomány állásának rajza, az iskolai szokások 
érdekességei mellett csak a nyelvészeti jelentőség vázolására 
és némi ta r ta lmi ismertetésre tér ki. Tinódi életrajza a mód-
szertanában k i fe j te t t elvek megvalósítása. Hivatkozhatom a 
megértetés kedvéért rajzolt irodalmi korképre, a sok és apró-
lékos forráselemzésre, az íróval szemben felvetődő kérdésekre 
(pl. honnan értesült Tinódi a saxoniai hadról? stb.), egy-egy 
pompás író-portréra, mint pl. Hegedős Mártonéra; ki kell emel-
nem a Tinódit jellemző lapokat (130. sk. 1.), nyelvi, esztétikai, 
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történeti értékelését, a mellékesen felvetődő s mégis jelentős 
megállapításokat (pl. Csáthy Demeterről), a kötetben kiformá-
lódó hatalmas műfaj tör ténet i tanulmányt, a sok összevetést, 
a témák továbbélésének gondos jelzését. Nem hallgathatom el 
azt a nagy körültekintést sem, amellyel a kötet képanyagát 
összeválogatta: a történetíró és irodalomtörténetíró jobbat és 
gondosabbat régi magyar író életrajzaként nem kívánhat, 

Dézsi hangoztatja ugyan, hogy „az irodalomtörténetnek 
alphája és ómegája az eszthétika", mégis azt kell mondanom, 
Jósika Miklós életrajzában sokkalta becsesebb a történeti ada-
tok sora, mint az irodalomtörténeti bemutatás. A történeti kuta-
tás i t t is bámulatos anyagot állít tat a szerzővel össze: az 
iskolai élet Erdélyben, a bécsi élet, a háború stb. szinte kinőnek 
egy-egy apróbetűs jegyzetből. Az életrajznak irodalomtörténeti 
éitéket a Jósika-hitbizományi levéltár kincseinek a felhaszná-
lása ad: Jósikát, az embert sokkal határozottabb vonalakban 
mu ta t j a be, mint elődei. Értékesek azok a megjegyzései is, ame-
lyek Jósika olvasmányaira utalnak, egy-egy forrást jelölnek 
meg, egyes motívumok ismétlődésére figyelmeztetnek, —- de az 
i.' tagadhatat lan, hogy az esztétikus elmaradt a történetíró 
mögött. 

Sajnos, ugyanez a h ibá ja ú j művének, A történeti tárgyú 
szépirodalom címűnek is. Célul azt tűzte maga elé, hogy 1. min-
den történeti tárgyú magyar (sőt hazai idegen) művet meg-
említ, 2. lehetőleg jelzi forrásukat, 3. esetleg a történeti hitel 
szempontjából is megvilágí t ja őket. Az első zavaró az, hogy 
az egykorú korképet is történeti jellegűnek veszi és így két 
esztétikai területet egymásba kapcsol. Az irodalomtörténet fo-
lyamán halad és így egy-egy téma továbbélését nagyon nehéz 
végigkísérnünk. Ajánlatos lenne a kötethez egy téma szerint 
készült névmutató. Lehető teljességre törekszik, de azért első 
pi l lantásra is talál az embier hiányzókat, pl. Fazekas Alajos 
eposzát (Jász-Kúnok emlékezete, 1845), Patzek Vilmos drámá-
já t (Várnai csata, 1841) stb. — Az ilyen természetű tanulmány-
ban vagy a teljességre kell törekedni, és akkor a forrásjelzései 
összeállítás a legfontosabb, vagy esztétikai megválogatásra, s 
akkor a jelentéktelenek minden megjegyzés nélkül függelék-
ként adandók. Dézsi a két szempontot nem választja él, s ezért 
a rengeteg fáradsággal összeállított lajstrom nem teljesíti fel-
adatát . Az esztétikai értékelés az i lyen összeállításban már azért 

Irodalomtörténet. 9 
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is nehéz, inert a történelmi szempont könnyen zavart okoz. Két 
példáját hozom fel ennek a zavarnak: vá j jon Soniló egyik 
darabjában néhány esetlegesen átvett név a tárgy minden tör-
ténetietlen volta ellenére a történeti hűségre való törekvést 
igazolja! — vá j jon egy szerző gondolhat-e egyetlen egyszer a 
hű korrajzra, lia egyébként ezzel sohasem szokott törődni, s 
most is csak egy elfogult vád emlékeztet benne a korra? 
(170. §). Az ilyen apró méltatások nagyon meggondolandók, — 
Dézsi, ha már nem akart esztétikai jellemzéseket adni, ezeket 
az apró méltatásokat r i tk í tha t ta volna. De a kötetnek nem is 
ez a eélja: hanem az összeállítás. Elismeréssel kell itt hang-
súlyoznom, hogy az említett művek könyvészeti adatát is közli; 
ahol a kéziratos eredetit tud ja , arra is u ta l ; — ahol r i t ka 
könyvről van szó, a lelőhelyre is figyelmeztet. Irodalomtörténeti 
érdekességei közül ki kell emelnem: a külön értekezésben is 
méltatott Wathay Ferenc rövid bemutatását (20), Paskó Kristóf 
(23), Zrínyi Miklós (32), a Névtelen labanc-vers (39), a Wesse-
lényi-összeesküvést követő idők termésének (40), a pasquillu-
soknak (50), Bessenyei hatásának (59) stb. méltatását. A rész-
letekben sok ellenmondásom volna: kezdve a Kálmán-féle nép-
mesei mythosz-részletek félrevetésén, Sebestyén Gyula regös-
elméletének teljes elfogadása, a líra idekapcsolása, Kármán 
színdarabja, a magyarországi latin költészet vázlatossága, az 
iskolai drámák termésének egyoldalú regisztrálása, a Sárosy-
féle Fátyolozott trombita, a Toldi-méltatás, a Mikszáthról és 
Gárdonyiról szóló rész és az ú j abb írók egész serege miatt, de 
azt hiszem, az ilyen mérhetetlen nagyságú anyagösszehordás 
sohasem lehet teljesen mindenkit kielégítő. Ahogy a Széchy 
Mária, Kún László, Toldi stb. témák összes feldolgozásait önálló 
értekezések vi lágí t ják meg, úgy fog ihletni száz meg száz rész-
let tanulmányt ez a gazdag anyaghalmaz, — és Dézsinek ez volt 
a célja vele. Hiszen az összeállítást sem lehet lezárni, mert a 
kuta tás egyre ú j terméket hoz felszínre, mint a nemrégiben 
Harsányi István és Gulyás József kutatásai a latin költészet 
hazai erdejéből; a közelmúlt terméséről részletes megvilágítást 
még nem kaptunk, ott tehát Dézsinek sem volt mire támasz-
kodnia. A rengeteg anyag mellett a tér meg volt szabva szá-
mára : kétségtelen, hogy ezt a jelentős eredményt csak az ő 
szorgalma és tudása érhette el. 

Ismertetett kiadói progrannnjának szép terméke a Horolo-
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gium Turcicum kiadása. Jellemző a gond, amellyel, az eredeti 
adatokra visszamenve, ú j r a megrajzolja Rosnyai életét; telje-
sen ú j a Tantrákhyáyika történetének elmondása, Rosnyai for-
dítói el járásának vizsgálata és a gazdag bibliográfia. A kiadás 
szövege igazi gonddal ellenőriztetett. A jegyzetek ezer apró 
érdekes feltevése közül egyet itt is fel kell említenem: nem 
t a r t j a lehetetlennek Dézsi, hogy az ú. n. Erdély siralmas álla-
potáról szóló komédiát Rosnyai í r ta (251. 1.). Csak lehetőségnek 
veti fel, mint annakidején a Comico-tragédiával kapcsolatban 
Rimay szerzőségét (Comico-Tragoedia című moralitásunk korá-
ról. 1904), de valószínűvé tenni ezt sem tudja . Az ilyen szerző-
keresés jóformán mindig sikertelen munka: érezhette ezt Dézsi 
abban az értékes két kötetben is, amelyben Balassa Bálint Min-
den Munkáit tette közzé (1923). Ez a kiadás — irodalomtörté-
neti érték szempontjából — a legjelentősebb Dézsi kiadványai 
közül, hiszen a legnagyobb régi magyar l ír ikus poétának költé-
szetét szedi össze, és a Szilády-féle kiadás r i t ka volta mia t t 
éppoly kívánt volt, mint a Rosnyai-fordításé. A Dézsi-féle 
Balassa-kötetek becsét a Balassára vonatkozó adatok összegyűj-
tése é-s regisztrálása, az ezeknek alapján megí r t életrajz és a 
gondos bibliográfia adta meg. A szövegkiadásban a nagyközön-
ségre számító kiadó átírást követelt meg. A kétes Balassa-ver-
seknek és a valódiak sorrendjének problémája egy lépéssel 
előbbre jutott, és a vita t á rgyá t képező anyag legalább egy 
helyre gyűj te te t t : ha nem igazolódik is Dézsi feltevése, de ösz-
tönző a következő vizsgálóknak. — így van a Rosnyai-fordítás 
jegyzetötletével is: aki tovább halad a nyomon, talán to-
vább jut . 

A Régi Magyar Költők Tára VII. kötetének jegyzeteit 
még Szilády kezdte összeállítani: az abbamaradt gyűjtést Dézsi 
fejezte be; hogy milyen kiegészítések erednek a tollából, azt 
néhány példával szemléltetem: Pesti György haláltánc^versé-
nek közli a forrását , összeállítja Melius munkáinak jegyzékét, 
egész kis tanulmányt szentel a Szilágyi és Hajmási históriájá-
nak, a magyar eredet mellett törve lándzsát; annakidején füze-
tes vállalatában is ki akarta adni az itt jegyzettel kísért Hal-
cyone-regét és Batassi-comoediát. Különösen a comoediánál szé-
lesedik ki a jegyzet: előbb korképet ad, azután röviden ismétli 
az eddig felvetődött véleményeket. A jegyzetek között a leg-
sikerültebb, legkörültekintőbb a Bornemisza Péterről szóló. 

9 * 



1 3 6 Ö S S Z E F O G L A L Ó K Ö N Y V S Z E M L E . 136 

amelyben néhány pont, pl. a nyomda kérdése, önálló megálla-
pítás. Becses a Hatcyone-rege forrásmeghatározása: az első 
magyar Ovidius-fordításnak jelöli meg Besenyei Jakab versét 
(1562). A Metamorphoseon libri e kis epizódja kedvelt olvas-
mánya volt a kornak; a többi ilyenféle szerelmi történet forrás-
jegyzékét és ismertetését Dézsi abban az újabb értekezésben 
adja, melyet a Csengery-emlékkönyv számára írt (1926). Kilenc 
regényfordításról szól benne: a Czobor-féle Charikleiáról, a 
külön is méltatott Leukippé-TŐ\, Szakmári Fabricius István 
Parthenios-fordításáról, Bogát i Fazekas Miklós négy munkájá-
ról és az ú. n. Effectus amoris-ról. Ebben a kitűnő értekezésben 
(Vetses görög regények és regék a régi magyar irodalomban) 
visszanyúl első művének tárgyköréhez, a Bogáti Fazekas-mű-
vekhez, ú j r a szól két saját-kiadványáról , és mégis: a tárgy-
történeti szempont ú j já és értékessé teszi tanulmányát. Csodá-
latunkat kelti fel az a jár tasság, amellyel a görög regények 
között e magyar versezetek forrásait ellenőrzi és megállapít ja; 
amiről módszertani műve tet t bizonyságot, arról tanúskodik ez 
is: Dézsi felmérhetetlenül gazdag olvasottságáról. 

Erre az olvasottságra, Dézsi bámulatos könyvismeretére 
volt szüksége gr. Apponyi Sándornak is a Htmgarica össze-
állításánál; nem tudjuk, semmi jelzés sem árulja el, hogy 
mikor volt a nagy gyűj tőnek segítője Dézsi: de a történelmi 
és irodalmi adatok párhuzamba állítása, utolérhetetlen bősége 
aligha érte volna el ezt a teljességet Dézsi Lajos közreműkö-
dése nélkül. Leginkább az 559 számot felölelő IV. kötetnél kell 
természetesnek találnunk ezt, mivel a sajtó alá rendezést 
Apponyi Sándor már nem ér te meg. 

Ahogy most e hatvanesztendős pálya rövid áttekintését 
írom, ezt a nagy tudást kell magamnak is Dézsi Lajosban a 
legimponálóbbnak tartanom. Ez a tudás nemcsak könyvészeti, 
hanem — szinte így í rha tnám: — mindien magyar könyv isme-
rete. Dézsi irodalomtörténete tehát nem adatok, hanern az iro-
dalom Ismeretén épül fel; ezen a téren Toldy Ferencnek ő a 
legméltóbb utóda. A nagy tudás megszerzése, a rengeteg könyv-
tári és levéltári kutatás, olvasás és betűzgetés, elemzés és leírás 
— hál' Istennek — nem tör te meg Dézsi fiatalos munkabírását : 
a mult fáradságos munká ja és a jelennek épen maradt frisse-
sége szól ú j műveiből hozzánk. 

Alszeghy Zsolt. 



B Í R Á L A T O K . 

Berde Mária: Romuald és Andriána. Széphistória. 1927. 224 1. 
I.. Voggenreiter Verlag, Berlin. Concordia-kiadás, Pozsony. 

A regényt a Magyar Tudományos Akadémia az Ormódy Amélie-díjjal 
tüntette ki. Ügy látszik, mogszállt területen kell laknia ma a magyar írónak, 
hogy megőrizhesse tiszta magyar nyelvét. A Királyhágón túl élő írónőnk 
zamatos magyarságát olvasva, önkéntelenül ez a gondolat merül föl lelkünkben. 

A valkenfelseni vár kisasszonya, Andriána és Anderhaldeni Romuald i f jú 
lovag örök hűséget esküsznek egymásnak. Egy vén boszorkány jóakarójuk meg-
jövendöli nekik, hogy ha egyikök hűtlen volna, azt a másik életével fizeti meg. 
Hogy a szegénysorsú ifjú kiérdemelje előkelő jegyese kezét, részt vosz Barba-
rossza Frigyes keresztes hadjárataiban. Bámulatos hőstettei híressé teszik, 
mind elbizakodottabb lesz, jegyesét sokszor megcsalja, összevész Oroszlánszívű 
Rieharddal, a Lossing Bölcs Náthán-jából jól ismert Saladin szultán fogságába 
kerül, egy vadállatias gaztettéért az emberséges uralkodó halálra ítéli és már 
a vesztőhelyen senyved, mikor régi pajtása kimenti. Későre érkezik haza, mert 
jegyese, kit anyja egy gazdag kérőnek szánt, hűtlen jegyese karjában meghal. 

„Széphistória" mivoltának teljesen megfelel a regény. Van benne csodás 
elem, istenítélet, naivságig menő költői igazságszolgáltatás. Meseszövése is 
eléggé leköti a figyelmet. 

Néhány keresett szava figyelmet érdemel, bár dicséretet kevésbbé: hénap, 
férjéremenendője (vőlegényjelöltje), osintani (osonni), dalmahodol (hízol). 
Hibás kifejezés (az írónő bizonyosan szépnek gondolta) : körüljárta magát az 
éjszakába (24. 1.). Hogy némelyik szavát rossz helyesírással szedték, arról 
valószínűleg nem tehet a szerző, mert a mai határok szerint még csak nem 
is a szomszéd országban, hanem Pozsonyban, sőt Bratislavában nyomtatták 
könyvét. Szabó István Andor. 

L e n k e i H e n r i k : A n a g y e lő já ték . Drámai költemény négy fel-
vonásban. Budapest, 1927. 124 1. A Magyar Goethe-Társaság megbízásából 
kiadja Pfeiffer Ferdinánd. 

Lenkei Henrik régi munkása irodalmunknak. Amióta 1886-ban első verses-
kötete megjelent, majdnem tizenöt kötetet írt meg és adot t ki. Ezeket a kritika 
mindig elismeréssel fogadta. Legfontosabbak köztük: Az én hőseim (1911), 
Évgyűrűk (1914), Petőfi és a természet (1896). Akadémiai pályadíjat nyert 
Leáldozás c. szomorújátékával (1911) és Kató bosszúja c. vígjátékával (1918). 
E két verses színdarabja azonban még máig nem került a nyilvánosság elé. 
1904-ben adták elő a Nemzeti Színházban Csetepaté c. vígjátékát és 1911-ben 
Májusi fagy c. drámáját. 

Legújabb műve, ez a 18 képből és négy felvonásból álló drámai költe-
mény, az emberiség történelemelőtti korszakát tárgyalja a paradicsomból való 
kiűzetéstől a vízözön előtti időkig. 

Milton Elveszett paradicsoma azzal végződik, hogy az Angyal kivezeti 
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Ádámot és Évát a paradicsomból és ők Istenben bízva indulnak világgá. I t t 
kezdődik Lenkei drámai költeménye. 

Hőse Ádám, aki a szenvedések tüzében megtisztul s halála előtt Nőét 
választja ki eszméinek és Istenbe vetett hitének további hordozójául. Körü-
lötte rajzanak, mint a jó és a rossz képviselői: Éva, Ábel, Kain, Szilla, Lamek, 
Loa, Abdász, Támár, Jubál s a hosszú nemzedékek egyéb típusai és egyénei, 
akik cselekedetükben, beszédükben, hibáikban, erényeikben már a későbbi embe-
riséget példázzák és sok tekintetben a ma is nyüzsgő, vágyakozó, bűnöző, 
boldogságra és tökéletességre törekvő emberiség tükrei. 

A filozófiai szellemű munka eredeti elgondolású jelenetekben muta t j a be 
az ősi biblikus erkölcs fejlődését. Kompozíciója kitűnő, verselése könnyen folyó. 
Égő hit árad belőle, melyre a világháború után élő világnak nagy szüksége van. 
Költészotünk valóságos értéket kapott benne, mely méltó irodalmunk hasonló 
drámai termékeihez. Szabó Istrán Andor. 

L a c z k ó G é z a : S á t á n T r i s m e g i s t o s o l v a s ó j a . Budapest, 1927.1941. 
Athenaeum-kiadás. 

Laczkó Géza új könyvei mindig lelki élményt jelentenek azok számára, 
kik az irodalmi csemegét kedvelik és azt élvezni is tudják. A novelláskötet 
címével azonban nem vagyunk egészen tisztában. A sikkasztóról, utcai 
leányokról, a férjet még más állapotban is megcsaló feleségről, a barát ja 
feleségére vágyó férfiről szóló elbeszélések mind egy-egy szeme a hatalmas 
Sátán rózsafűzérének. De akkor mit keresnek i t t az olyan szép történetek, 
melyeknek a sátánhoz semmi közük,amelyekben Petőfi, Vörösmarty,Bajza, Vachot 
és Kazinczy Gábor szerepelnek? Vagy a két Ricquet-ről szóló kutyahistória? 

Nyelve annyira egyéni, hogy jellemzésére legjobb volna i t t vagy egy 
féloldalt idézni a munkából, erre azonban kereteink szűkek. Ezt a kevés szó-
val sokat kifejező és még többet sejttető stílust megtartja, akár a leszerelt 
tartalékos tiszt beszél, aki nem tud beletörődni, hogy most már nem utána 
szaladnak a nők, akár azi állatszeledítő, akin a nősténytigris megérzi az úrinő 
parfőnjét és ezért féltékenységből szétmarcangolja gazdája fél arcát. De ami-
kor a múltba vezet bennünket, akkor nyelve is mesterien beleilleszkedik abba 
a korba. S mikor „A leszerelt" felutazik Pestre, az utazás benyomásai olyan 
szépen váltakoznak a bányászakadémikus emlékeivel, hogy Arany János 
V. László-ját ju t t a t j ák eszünkbe, hol a ballada páratlan strófái a természet 
jelenségeit és a menekülőket írják le, a párosak pedig a királyról szólnak. —r. 

K r ú d y G y u l a : M o h á c s . Budapest, 1926. 236 I. Pantheon. 
Habsburg Mária hercegnő neveltetése az innsbrucki apácakolostorban, 

II . Lajos király házassága, a magyar király szomorú sorsa, a magyar urak 
nemtörődömsége, majd a mohácsi csata Lajos király halálával: ez a regény 
tartalma. 

Az író jó jellemzőerővel festette a már oly sokszor földolgozott kor-
szakot. A jellemzés jobban érdekli őt, mint maguk az események. Történeti 
alakjai élnek. A fiatal királyt és a fiatal királynét két bús gyermeknek látjuk 
magunk előtt. Drámai erővel nem tud lelkünkbe markolni, talán nem is célja, 
de olvasói figyelmét magához köti. Nagy érdeme: érzékieégtől montes tiszta 
levegője. Végre egv Krudy-regénv, melvet oda lehet adni az ifjúság kezébe is. 

(B. B.) 
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Csűrös Zoltán: A fejedelem bujdosik. Tahitótfalu, 1926. 130 1. 
Sylvester-kiadás. 

Csűrös Zoltán mindegyik novellája egy-egy csöpp olaj hazafiságunk 
hamvadó tüzének fellobbantására. 

. . . Mikor a csehek átveszik Kassát, Eákóczi fejedelem visszabujdosik 
Rodostóba. Búcsúszavai: „Hungária régi sebei fakadoznak, de vájjon ki gyó-
gyít ja meg azokat, ha öngyermekei tépik fel édesanyjuk gyógyuló testét? 
Míg magyar marcangolja, harapdálja a magyart, mindig idegen martalék lesz 
Hungária." A szerző a ránkszakadt nyomorúság legfőbb okát, az egyenetlen-
séget, több mesében tá r ja elénk. Mátyás király az olasz doktorral a magyar 
főurak vérét ol tat ja be vadaskertjének békés oroszlánjaiba, mire ezek megölik 
egymást. Hogv a képet mindenki megértse, a dögszagra felcsendül a sakálok 
diadalordítása. — Aznap, mikor a török elfoglalja Budát, a városházán 
tett'egességig menő veszekedés folyik a fölött, hogy a két napra megbetegedett 
polgármestert ki helyettesítse, a gyűlés kitűzött tárgya pedig az, hogy a 
céhek milyen sorrendben következnek egy ünnepi körmenetben. Morbus hun-
garicus. — A Belga kastély-ban a háborúban odakerült harminc pesti tiszt, 
röstel magyarul beszélni egy-két cseh előtt, míg odakünn a konyhán a legény-
ség megtanítja magyarra a közéjük tévedt idegent. 

A szerző ebben a kötetében nemcsak erős magyarságáról tesz tanúsá-
got, hanem írói erejéről is. A második kiadásban valószínűleg változtatni fog 
az ilyen nyelvbotíásokon: koporsója felpattanva volt (4. old.), legoroszlánibb 
szívű (12. old.), furcsa egy idők jár tak (21. old.). Törlendő azután a 85. oldal 
utolsóelőtti sorának esztétikailag kifogás alá eső kifejezése. (sz. i. a.) 

Homann Károly: A félszemű medve. Budapest, 1926 , 200 1 
Pátria-nyomda. 

Régóta nem volt a kezemben ilyen regény. Végre egy elbeszélő kötet, 
mely a legkisebb kellemetlen érzést sem ébreszti az olvasóban, akár esztétikai, 
akár nyelvi oldalról nézzük is a dolgot. 

A harctéren küzdő katonákat gyakran bosszantotta, hogy az itthoniak 
legtöbbször milyen képzeletből szedett leírásokat kapnak haditudósítóinktól, 
mondjuk, egy rohamszázad lelkiállapotáról. Hóman Károly leírásán meglát-
szik, hogy nem volt haditudósító, hanem saját bőrén érezte mindazt, amit 
megír. íme néhány sor az Asiago-fejezetből: „A robbanásokat már számolni 
sem l e h e t . . . Vezényszavak, kiabálás, hörgés, éles kattogás, szitok, jajgatás, 
füst, kövek, nehéz szag: vér és lőpor s z a g a . . . Egy nagy k á o s z . . . szívet-
remegtető . . . Halottak, nyöszörgő sebesültek, por, apró tűznyelvek, idegesen 
fellőtt rakéták, ordítás; néha pillanatokra a legteljesebb csend, hogy a szíve 
lüktetését a fülében hallja a honvéd; aztán megint ördögi vijjogással zuhan 
hat—tíz—húsz—hetven gránát, újból gránát és megint gránát, az őrületig". 

Kétségtelen, hogy a regény érdekessége a félúton lankadni kezd; hogy 
kissé túlzott a léha szerelmi kalandra éhes hős hálátlan viselkedése édesanyjá-
val szemben, azé a hősé, aki régebben a jellem megtestesülése volt; végül, 
hogy a mellékalakok többnyire csak típusok. De ezek a hibák elenyésznek a 
sok érték mellett. (sz. i. a.) 

V i d o r M a r c e l : Cselló. Budapest, 1927. 64 1. A szerző kiadása. 
Vidor Marcel több mint két évtizede ír már, számos verseskönyve je'ent 
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meg s mégis kevesen ismerik nevét. Ez nem csekély értékét jelenti, hanem arra 
bizonyság, hogy manapság még a poétának is adminisztrálnia kell magát; 
máskülönben újabb meg újabb verseskönyveit állandóan első megjelenésnek 
tekinti a rossz emlékezőtohetségü közönség s a költő aztán dalolhat holta 
napjáig, mint a lovagi líra névtelen trubadurjai. 

Vidor Marcelb:'П nem volt soha tülekedő ambició. Dalolt magának és 
barátainak. Egészségéé, vidám, mondhatni hiúságnélküli, gyermeki lélek. 
Szomorúsága sohasem mélyül komoly bánattá, hangulatának iránytűje inkább 
a tiszta derültség, a jóízű kacagás felé mutat . Könnyen hangolódó természet, 
nagy formakészsége van. Impresszionizmusa nemrég egy egész köteten keresz-
tül hangolta inkább a szemét, mint a szívét eleven színek, futó ritmusok, tűnő 
képfoszlányok megérzékítésére. Muzsikál az élet című kötete egyoldalú forma-
művészet vol t : gondolat és érzés csupa zenei és színkáprázattá légiesedett 
nála. Űj kötetében, a Cselló ban, a régi Vidor Marcel beszél megint: a szívnek 
impresszionistája, az élet csöndes élvezője, a másodvirágzás boldog kertésze. 
Öszi dalokat ír, de a nem vénülő poéta tavaszi frisseségével. A bohém év-
tizedek után végül igazi ot thonra lelt ember széles mosolyú boldogsága ez: 
néha alig meri nevén nevezni, annyira tüneménynek, mesének hiszi, mely 
hangosabb szóra talán szétfoszolnék. Legszebbek azok a versei, melyekben 
feleségéről, kislányáról énekel. Ezek közvetlenek, mint egy sóhajtás. — ó. 

K u t a s s K á l m á n : V e r s e k . Zalaegerszeg, 1926. 80 1. 
Kutass Kálmán a szelid rezignáció poétája. Alig van vidám verse, 

viszont szomorúsága sohasem válik sötét pesszimizmussá. Az a költő, aki 
méla borongásban leli örömét s kedvenc versformájának, a jambusnak hullám-
zásában, halk zokogást érzékítő szavak választékosságában, valami öröklött, 
de nem beteges mélabú állandó kíséretében érzi jól magát, örök emberi 
gyarlóságokon tűnődik, a világ javíthatatlanságán s az érzelmes lélek tiszta 
hitével bolyong álmai soha meg nem valósuló, de képzeletnek oly jóleső vilá-
gában. Formaérzéke feltűnően jó, sőt néhol kitűnő, szókincse bőségesen 
patakzó. Néhány verse fel tudja kelteni az olvasóban azt a hangulatot, mely 
a vers forrása volt. Gondolatai még sok helyen magukon viselik irodalmi 
olvasmányainak hatását. Kutass Kálmán első kötete — a jó verselés mellett 
is — még forrásban levő, irányt kereső költőt mutat , de feltétlenül szép remé-
nyekre jogosító tehetséget. —(5. 

B i b ó L a j o s : B á t h o r y Z s i g m o n d . Dráma, három felvonásban. 
Budapest, 1927. 120 1. Pallas-kiadás. 

Nehéz feladat olyan drámáról írni, mely a sajtóban és a színpadon 
eléggé megbukott. Mindenesetre hibája a darabnak, hogy sokat sziavalnak 
benne és hogy a szerző az előadó művészeknek zárójelben nagyon sok hosszas 
utasítást ad. Pl. Mária Krisztierna (vergődő, árva kis szíve talán nem is 
dobog, csak azt érzi, hogy szédül és megsemmisül földöntúli nagy szerelmé-
ben). — Bocskay (érzi a bukás szennyét). — Zsuzsánna (a megsemmisülés 
gyönyörében). — Zsuzsánna (megnémul a halál borzalmas bizonyosságával). 
— Zsigmond (reszkető orrcimpákkal. — Reszketve at tól a forróságtól, amely 
lassan az egész testét á t já r ja) . 

A dráma alaphelyzete ez: Báthory Zsigmond fejedelem lát ja, hogy a 
főurak a törökhöz szítanak, ezért idegenekkel köt szövetséget, hogy meg-
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valósíthassa álmát; : Európa megszabadítását a töröktől. Megszegi a békét, 
rátámad a törökre, de serege elpusztul. 

A dráma nyelve több helyen azt a benyomást kelti, hogy írója verses 
drámának tervezte s csak mikor egyes részek már készen voltak, alakította át 
prózává, amelybe beleolvasztotta a kész verses részeket. Pl. Milyen halovány 
az arcod. Milyen felhős a homlokod. Hadd nézlek Krisztiernám. Ügy, nézz 
csak te is rám. Lám i t t egy kevéske rózeapír, sugár a szívből, mely a leg-
tisztább pergamentre ír. I t t megint fehér, mellette áttetszik egy félénk kis 
ér: az holt tó, elvarázsolt égi hegytetőn, ez álompatak tündéri hómezőn. 

És így tovább ívszámra lehetne folytatni. 
Hiszem, hogy losz idő, amikor — talán ezínre alkalmazását módosítva 

— felelevenítik és jobban megbecsülik. Ezt már nemes nyelvezete, ragyogó 
stílusa miatt is megérdemli. Sz. 

Szitnyai Zoltán: Bolondok tornya. Tevan-kiadás. 1926. 151 lap. 
Sokkal jobbat ad ez a novellás kötet, mint amit rikoltó címe és ijeeztő 

borítékrajza után várhatunk. Nem kapunk hátborzongatós rémmeséket, 
hanem érdekes problémákat tárgyaló elbeszéléseket, melyeknek szimbolikus 
jelentőségük van. Szitnyai, akinek ez már második kötete, ügyes meseszövő, 
szépen, simán és színesen ír. Hibája, hogy mindenáron ú j és eredeti ötleteken 
töri a fejét. Sokszor érezzük, hogy ezek csak az íróasztalnál hidegen ki-
gondolt könyvszagú eeetek, amelyek nem az élet aranyfáján termettek. 

A szerző már két ízben volt nyertes a .,Nyugat" novellapályázatán. 
Ta'án nem tévedek, éppen különcködő ötletei miatt. Pályadíjas novelláját 
(Olga szerencséje) bát ran kihagyhatta volna kötetéből. Csúnya. Ellenben igen 
rokonszenvesek azok a darabok, amelyekben az író gyermekkorából vagy 
Selmecbánya patriarkális életéből merítette ihletét. Ha Szitnyai az elképesztő 
témák utáni futkosásával felhagy és kétségtelen tehetségét szülőföldi emlékei-
nek kiaknázására fordít ja, nemcsak ügyesen csiszolt csillámot, hanem aranyat 
is várhatunk tőle. Lám Frigyes. 

Meyer Konrád Ferdinánd válogatott költeményei. Fordította 
Szigethy Lajos. Budapest, 1925. 80 1. 

Meyer Konrád Ferdinándnak kitűnő elbeszélő munkái mellett figyelemre-
méltó lírája is van. Lírája az elvontabb, gondolati költészet köréből való, 
tele nemes és tiszta idealizmussal. Témáit legszívesebben a természetből veszi. 
Szereti az erdőt, a hegyet, a zúgó vízesést, a szent hóvilágot, a fehér csúcsot. 
E mellett meglát minden szépet és fenségeset, minden magasztosat és t isztát az 
életben éppúgy, mint a művészetben. S mindezt minő könnyedén, minő han-
gulatosan, minő egyszerű és érthető módon tudja kifejezni. A magyar fordí-
tónak választékos és jól folyó, gördülékeny és magyaros fordítása mindenben 
méltó a nemes életfelfogású költőhöz. Halász László. 

Bárdosi Németh János: Öreg szilfa árnyékában. Versek. H. n. 
1926. 68 lap. Nemzedékek kiadása. 

Szombathely derék kis írói körének egyik érdemes tagjának gondoljuk 
Bárdosi Németh Jánost, mert ez a kötete csendes vidéki hivatalnoknak mutat-
ják. Piszkos, poroe akták eltemették a számok erdejében, de azért a maga 
gyönyörűségére lelkének fel-feltörő dallamait szívesen énekelgette. A kötet 
témaköro meglehetősen szűk: a mult sóvárgása és a szelíd csöndességű boldog-
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ság óhajtása. Természetee és aránylag könnyen folyó kifejeziései változatosak, 
a lírai hangulatok megérzékítéséhez simulok. A versformát sokszor a mester-
kéltségig ügyesen használja, hangulattörmelékei apró dallamos sorokra hulla-
nak szét. A belső tartalmi súly akárhányszor a formára tolódik át , ami az 
amúgyis érzelemszegény kötet értékének nem mindig válik előnyére. A betű-
rímnek a kikerekítése látszik az ihlet előidézőjének, ami csaknem keresetté és 
modorossá teszi, miáltal csak hideg kaleidoszkópjáték lesz a vers és alig több 
üres semmitmondásnál. Ahol „borzas bokor bólint bátorító bókkal", o t t nem 
csodáljuk, ha Tündér Ilonka a „fodros felhőn forog". Bizonyára a betűrím 
kedvéért kell „kis fészkén félénken fújnia" az éj dalát, pedig lehetne bátor és 
merész, tüzes és lendületes, ha nem kötné fölösleges sallang és csillogó cifraság. 
A kritika sok jót nem mondhat a bemutatkozóról, bár értéke van. A hibák 
felemlítésével használni szeretne, hogy értékesedjék a költői tartalom. 

Halász László. 

S á n d o r P á l : V á n d o r l a n t o s . Vígjáték három felvonásban. Pápa, 
1926. 80 1. Pápai ref. főiskola nyomdája. 

A vígjáték Csokonai Vitéz Mihály életének legérdekesebb részét vará-
zsolja elénk : mint vall szerelmet imádott Lillájának, aki viszonozza is ezt, 
de az üzleti érzékű, gazdag apa nem akarja leányát egv poéta bizonytalan 
eorsához kötni, hallgat a Lillába szerelmes, gyáva jurátus rágalmazó hazudo-
zásaira, Lilla pedig engedelmeskedik apjának s nőül megy egy gabona-
kereskedőhöz. 

Érdekessége a darabnak, hogy irodalomtörténeti alakok szerepelnek 
benne: Csokonai, Pálóczi Horváth Ádám, Baróti Szabó Dávid, Édes Gerge'y. 
Munkáikból a szerző jellemző idézeteket ad szájukba, de kissé túl könnyel-
műnek, iszákosnak rajzolja ezeket a tiszteletet parancsoló egyéniségeket. 

A darab ifjúsági előadásra kiválóan alkalmas s az ilyen célból írt 
darabok átlagos színvonalát felül is múlja. Sz. 

Gabányí János: A megbilincselt ember. Athenaeum. 336 1. 
Az internacionalisták talán megmosolyogják aat a lángoló hazaszere-

tetet, mely ennek a szép munkának minden sorából kiízzik, de minden igaz 
magyart, ki Trianon átka a la t t szenved, meghat szomorú témája. 

Bártfay Sándor vezérkari tiszt a világháborúban számtalanszor kitün-
teti magát, vitézségével és a Trianont követő elfásultságban sem nyugszik 
meg: Erdélyben magyar felkelést szít, végül azonban elesik a nagy túlerővel 
szembon. Ettől kezdve szerzőnk a jövőbe lá t : Oroszország lerázza a bolsevista 
jármot, Csehország, Jugoszlávia meghódol a pánszláv eszmének; vége a kis-
entente-nak. A nyugati nagy államok belátják, hogy szükségük van a béke-
beli Magyarországra, tehát visszaállítják. 

A regénynek vannak szembetűnő fogyatékosságai is. Szereplői, mint a 
XVII. századbeli regényekben, vagy angyalok, vagy ördögök. Minden magyar 
ember a jellem és bátorság megtestesülése, a cseh, szerb és román pedig mind 
született gazember. Több valószínség nagyobb hatást váltana ki az 
olvasóból. 

A regény szerint közös hadseregünkben már 1908-ban annyira meg-
szokott beszédtárgy volt a monarchia hamarosan bekövetkezendő szétesése, 
hogy még a tisztiszolgák is erről beszélgetnek. 
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Néhány történelmi kérdésre, pl. hogy Dalmáciának miért kellene a 
miénknek lennie (40. o.), későbbre ígér feletet, de ezzel adós marad. 

Nyelvét ki kell emelnünk. Az ilyen zamatos magyarsággal megírt mun-
kát mindenki élvezettel olvashatja. 

Serdültebb ifjúságunknak is — különösen katonaiskoláknak — mele-
gen ajánljuk ezt a hazafias regényt. Sz. 

B á r á n y F e r e n c : K l e o t i n o s z . Történelmi regény. Budapest, 106 1. 
Hellas r.-t. kiadása. 

A regényt szójegyzék előzi meg: a munkában előforduló görög és héber 
kifejezések magyarázata. Ebből megtudjuk, hogy az atléta bajvívót jelent, 
a botanika növénytant, a filozófia bölcsésizetet, a geográfia földrajzot, a mono-
ton egyhangút és a naiv együgyűt. 

A regényben komikus és erőszakolt a sok eredeti görög szó a megfelelő 
magyar szó helyett, pl. két rhapizmával viszonozta a kapott koláfoszt. 

Meséje a rablóromantikának és az Ezeregyéj-mesék utódainak keveréke. 
Krisztus fellépte körül egy görög orvos elveszti feleségét, rokonainál hagyja 
kis fiát, ezer kalandon megy át, utálja a rómaiakat, megkedveli a zsidókat 
(az író seerint: hebraioszokat!), végül Jézus és Pál apostol hatása alat t át-
tér a keresztény hitre. — Kissé valószínűtlen, hogy kalandozása éveiben egé-
szen megfeledkezzék forrón szeretett kis fiáról. Kétértelmű ez a rész: „Bular-
khosz felesége mesterségesen pirosította arcát. Gyermeke ellenben nem vo l t . . . 
Ez nem volt szokatlan látvány szemeimnek, mégis az ízlésem irtózott tőle." 
(Mitől? A gyermektelenségtől, vagy a ,,rúzs"-tól?) 

Ha a szerző azt akarja, hogy regényét necsak a klasszikus-filológusok 
értsék, í r ja á t magyarra. Sz. 

Lelkes Nándor József: A multak avarján. Budapest, 1927. 130 1. 
Az Apostol-nyomda kiadása. 

Ezt az ízlésesen kiállí tott és csínos rajzokkal díszített munkát mint 
az írónak a forradalmak óta hetedik kötetét üdvözöljük. Az eddigiekben 
jobbára elbeszéléseket adot t a kuruc-világból, különösen II. Rákóczi Ferenc 
életéből. A jelen kötet inkább hangulatos lírai megszólalása az írónak egyes 
kuruc eseményekhez vagy olyan felföldi helyiségekhez, melyekhez a kuruc-
világ szőtte hagyományait. Lelkes Nándor mindenkor a felföldi hagyományok-
kal foglalkozik, különösen szűkebb hazájával, Nyitra vármegye mondáival 
és történeteivel. Míg előbbi munkáiban tartózkodott attól, hogy személyét 
vagy különös érzelmeit megszólaltassa, most kizárólag azokat a hatásokat 
elemzi érző lélekkel, melyeket ez események reá gyakoroltak. Ezzel a munka 
bizonyos szubjektív zománcot nyer. Szeretettel tekint az elmúlt időkre s ezért 
könyvét bárkinek méltán ajánlhatjuk olvasmányul, főleg az ifjúságnak. 

(mgy.) 
S z a b ó Miklós : D é r B á l i n t v é g z e t e . Budapest, 1927. 64 1. Hellas-

kiadás. 
Drámai bonyodalmakat és finomabb lélektani elemzéseket nem ismerő, 

de komoly irányú író irányregénye az alkohol ellen, melynek romboló hatását 
mutatja be. Ha az író a magasabb műveltségű olvasóközönséget is meg akarja 
hódítani, akkor le kell szoknia az olyan bombasztikus kifejezésekről, mikor 
sok szóval keveset, vagy semmit sem mond: Mohón szívta fel a feléje höm-
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pölygő szelíd szóhullámokat. A grófnő ajkairól, mint az áldott sziklákból 
üdén előbuggyanó csermelyek vize, ömleni kezdett a szó. 

A regényt követő három elbeszélés közül az utolsónak szókincse figye-
lemreméltó. Kétségtelen, hogy a szerzőnek van írói készsége. (sz. i. r.) 

Emlékkönyv Csengery János születésének hetvenedik, tanári 
működésének negyvenötödik és egyetemi tanárságának harmin-
cadik é v f o r d u l ó j á r a . Í r ták: Tanítványai, barátai és tisztelői. Szeged, 1926. 
310 1. Városi Nyomda és Könyvkiadó R. T. 

A kolozsvári és szegedi egyetem kiváló nevű tanárának, a legérdemesebb 
magyar műfordítók egyikének, tiaziteletére jelent meg ez az érdemes tartalmú 
emlékkönyv. Vargha Gyula Akteon című kis költeményével kezdődik, utána 
Szegzárdy József szegedi középiskolai tanár Csengery-életrajza és Csengery-
bibliográfiája következik, majd Janovics Jonőtől Csengery János, továbbá a 
következő Csengery-mél tatások : Juhász Gyulától: Csengery János, a lírikus, 
Kiss Ernőtől: Csengery János és a középiskola, Kati Erzsébet: Emlékeimből, 
Szeremley Béla: A művészeti oktatásról, Nóvák Sándortól: Symphoniák, 
Faragó János: A fordításról, Oravecz Ödöntől: Mikszáth Kálmán Selmec-
bányái diákévei, Végh Samutól: Agriokrácia, Arday Pál tól : A pedagógiai 
emberismeret problémája, Banner Jánostól: Hákóczi Szegeden, Bartók György-
től: Demokritos tana az erkölcsi értékről, Biró Venceltől: Képek a régi Erdély-
ből, Buday Árpádtól: Két régiségtani kérdés, Darkó Jenőtől: Michael Aposto-
lios levelei Laonikoshoz, Dézsi Lajostól: Verses görög regények és regék a 
régi magyar irodalomban, Erdélyi Lászlótól: Képek a magyar lovagéletből, 
Erdős Józseftől: Comma Johanneum, Horczeg Ferenctől: Taorminai levél, 
Hársing Istvántól: Pyramus és Thisbe históriájának erdélyi magyar feldolgo-
zása a XVIII. századból, Hornyánezky Gyulától: A görög műveltség, Horger 
Antaltól: A többes 1. személyű tárgyas igealakok ragja és a magyar ige-
ragozás őstörténete, Károlyi Gábortól: Aiskhylos színháza, Marót Károlytól: 
Homeros harcleírásai és az epikus műfaj kialakulása, Melich Jánostól: Bara, 
Mészöly Gedeontól: Pogány görög virágénekek, Módi Mihálytól: Herondas 
mimiambusai, Pap Károlytól: Horvát István az irodalomtörténetíró, Pálffi 
Mártontól: Votják népdalok, Pruzsinszky Jánostól: Miscellanea, Roska Már-
tontól: A görög megaron eredete, Szádeczky Kardoss Lajostól: A székelyek 
oláh rokonságának meséje, Szentiványi Róberttól: A rúnák eredete, Zolnai 
Bélától: „Hungarian Literature", Márky Imrétől: Ave Csengery!, Juhász 
Lászlótól: Ad professorem mostrum. 

Magyar irodalomtörténeti szempontból legértékesebb cákke a kötetnek 
Dézsi Lajos tanulmánya a XVI. száziadi magyar irodalomnak görög vonat-
kozású verses elbeszéléseiről. Ezek a következők: 1. Heliodoros Aithiopikája 
Czobor Mihály fordításában és Gyöngyösi István átdolgozásában (Kharikleia). 
— 2. Akhilleus Tatios Leuláppe és Kleitophon című szerelmi regénye. Egy 
névtelen magyar versszerző fordításában. — 3. Parthenios „Szerelmi szenve-
délyekről" című e'beszélései Szakmári Fabricius István verses fordításában. — 
4. Bogáti Fazekas Miklós széphistóriája ,,Az tökéletes asszonyállatokról" 
(Plutarchos). — 5. Ugyanattól Kharon vagy a világlátók (Lukianos). — 
6. Ugyanattól „Halottak párbeszédei" (Lukianos). — 7. Ugyanattól „Aspasia 
asszony dolga" (Ailianos). — 8. Ugyanattól Demeter és Stratonika históriája 
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(Plutarcho8 vagy Lukianos). — 9. Az Szerelemnek ereje. Névtelen magyar 
fordítótól (Athenaioe). 

„A görög elbeszélések i t t ismertetett forrásai és átdolgozásai eléggé 
meggyőzhetnek arról, hogy nálunk már a XVI. században nemcsak a tudósok 
érdeklődése fordult a görög irodalom felé, hanem íróink a költői művekben 
gyönyörűséget találó közönség nagyobb tömegéhez íe igyekeztek közelebb 
vinni a z o k a t . . . A következő században, az ellenreformáció korában, ez az 
irodalmi érdeklődés is megcsappant, ezzel is mutatva, mily szoros volt nálunk 
is a kapcsolat a humanizmus és reformáció közöt t . " (B. L.) 

V ö r ö s m a r t y M i h á l y k i a d a t l a n k ö l t e m é n y e i . Bevezetéssel és jegy-
zetekkel el lát ta Brisits Frigyes. 156 1. Pallas-kiadás. 

Vörösmarty Mihályt először Toldy Ferenc mél ta t ta , majd Erdélyi János, 
Eötvös József és Kemény Zsigmond után Gyulai Pál . Az utána megindult 
hatalmas Vörösmarty-irodalom leginkább Gyulai nyomdokait követi. Vörös-
marty munkáinak legjobb, teljes kiadását is Gyulai rendezte sajtó alá és 
kísérte jegyzetekkel. (Méhner Vilmos kiad. 1884—5. 8 kötet.) 

Brisits Frigyes e nagyjelentőségű gyűjteményben Vörösmartynak a 
Gyu'ai féle teljes kiadásból kimaradt, ismeretlen 134 költeményét, 42 töredék-
s t ró fá já t és egy drámai töredékét adja l.öTe, legnagyobbrészt a költő 
1816—20 közt í r t pesti diákkori jegyzeteiből. A költemények Zádor György 
hagyatékából a nagyváradi premontrei főgimnáziumba, onnan pedig Vörös-
mai ly uuokájánaK, Bcrnneder Jánosné Széli Ilonának birtokába kerültek. 
Gyulai Pál ezeket a verseket nem azért hagyta ki a teljes kiadásból, mintha 
nem t a r t o t t a volna őket érdemesnek a megjelentetésre, hanem — mint azt 
Brisits meggyőzően bizonyítja — a költeményeket nem ismerte. 

A görög drámát és eposzt mintegy készen kaptuk, fejlődésének ú t j á t 
csak sejthetjük. így voltunk a Gvulai-féle kiadás ismeretére szörf kozva 
Vörösmartyval! is. Brisits Frigyes mupkájával most a nagy költő ifjúkori 
munkáit is megismerjük. A szerzőt forrásmeghatározásai és egyéb megálla-
pításai nemcsak mint kiváló Vörösmarty-sp cial is 'á t mutat;ák be, hanem 
mint a latin és görög irodalom alapos ismerőjét is. 

Maga a gyűjtemény nem mondható kellemes olvasmánynak, mert a költő 
diákkorabeli szárnypróbálgatásain erősen érzik a latin hatás; gyakran a 
parallel szöveg is csökkenti az érdeklődést és a sok töredék mind egy-egy 
csalódást vált ki belőlünk. 

Első pi l lantásra az az érzésünk, hogy kár vol t megmenteni az utókor 
számára az olyanfaj ta verseket, mint A bialok közelítése: 

Amikor a tónak füves part jára le dűlnek, 
Íme jön és kesereg a tunya, marha sereg. 

Jobban meggondolva a dolgot, megnyugtatóan h a t a búvár lelkiismeretes-
sége, mely a lángelme zsengéit ís megőrizte. Fejlődéstörténeti szempontból 
mindegyik versnek megvan az értéke. 

Vörösmarty ifjúkori költészete alanyibb, mint a későbbi; többet beszól 
magáról, mint férfikorában. Érdekes, hogy már ekkor sejti nagy h iva tásá t : 

Ki fogja méltán zengeni érdemes 
Honnunk vitézeit, s nagyjait , a setét 
Óság ködéből visszahozván 
Léteiket ragyogóbb egünkre? 
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Egy könnyre-késztető nyájas öröin repes 
Szívemben a szép hajdaniság iránt, 

. Mely őseinknek szerte zörgő • . . . . , 
Fegyvereit lelapulva nézte. 

Meglett babonás emberek tanulhatnának a tizennyolcéves- Vörösmarty 
felvilágosodott verséből A babonás Sallayhoz!-: 

Sallay! hogy fecskét láttál legelőször ez éven 
A Duna habjaiban, arcodat öblögeted. 
Hogy megtisztuljon. — Ne siess szenuy-lepte pofádat 
Mosni. Eszed szennyét mosd le, s okulj meg előbb. 

A későbbi nagy gondolkodó is elárulja magát a 107. sz, költeményben, 
mely filozófiai magasságokra hág fel. 

. .A nyelvtudósokra külön munka vár, hogy. összehasonlítsák az if jú 
költőnek bizonyos mértékig fejletlen nyelvét a későbbi öntudatos nyelv-
művészével. A gazdag bányából néhány példa: tekengess, helheztek, erdéji 
(erdei), veszélek, irégy, váras, kisztet , böcsös, kéreli, a la j t ja , mellvem, ernye-
jében, barbély, ütlek (üt'.eg), .üdő, zuggó, róny, tám, szorgat, orkörmét (?) , 
sogédem (o h. segítségem), éjfélül (-kor), intetével, nyílás (felvonás) ; az ural 
szót eredeti értelmében (urának elismer); üdőkhöz bízál, rettegtem szavokat ; 
a dátumot így: Karácson hav. 2. 1817. Szabó István Andor. 

Erdélyi Lajos: Magyar nyelvi tanulmányok. Budapest, 1926. 
160 1. A szerző kiadása. 

Erdélyi Lajos ebben a munkájában a mintegy három évtized a l a t t í r t 
és" elszórtan megjelent nyelvtudományi dolgozataiból tizenkettőt ad közre. 
Megírásukban tudományos mondattani és nyelvjárástudományi szempontok 
vezették. A mondat tant lélektani és történeti, a nyelvjárástant történet i 
a 'apon müvé'í s a nyelvjárásudománvt irodalmi kérdésekben is értékesíti. 
Rámuta t arra, hogy a magyar szellem egyik legnemzetibb tudományunkban, 
a nyelvtudományban, miképen á l l ta meg a helyét a külfölddel Sizemben, sőt 
hogyan előzte meg több tekintetben. 

I t t most csak A Gyulafehérvári sorok ról írt értekezésének eredményeit 
óhaj t juk összefoglalni. A Gyulafehérvári Versek, Glosszák, Töredékek s tb . 
né\en ismert nyelvem'ékekben Varjú Elemér verseket l á to t t , s többen szintén 
annak vették, így Simonyi Zsigmond (Nyr. 27, 529), Beöthy Zsolt (A magyar 
nemzeti irodalomtört.) és Pintér Jenő (A magyar irodalomtörténet kézi-
könyve). Borváth Cyrill hozzászólásai után azonban sokan csak prózai for-
dítású lapalji jegyzeteknek, glosszáknak tekintették. Erdélyi bebizonyítja, 
hogy a magyar sorok eredeti lat in versecskékhez hasonlítanak s nemcsak 
szolgai, hanem művészi, ritmusos fordítások és minthogy ritmus van bennük, 
tehát versek, mert a vers lényege nem a rím és a mérték, hanem a r i tmus. 

Szerzője, aki 1310 tá ján í r h a t t a e verseket, Mihalovits Ede szerint 
(A kath. prédikáció tör t . Magyarországon, 1900) Frá te r Joannes Elschert, ki 
a kódex második, újabb részében fordul elő, de Erdélyi kutatásai nyomán 
Pintér Jenőnek ad igazat, aki az t mondja (A m. irod. tört. 1921), hogy 
szerzője egy ismeretlen ferencrendi szerzetes. Szabó István Andor. 

J á s z a i M a r i e m l é k i r a t a i . Sa j tó alá rendezte: Lehel István. Buda-
pest, 236 1. Egyetemi Nyomda kiadása. 
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Napló, önéletrajz, emlékirat már annyi jelent meg nálunk, hogy egybe-
függő tanulmányozásukra sok idő kellene. Különösen gazdag naplószerű 
munkákban az 1848—49. évi szabadságharc s a világháború korszaka. Az 
elmúlt hetekben egymásután jelentek meg: József főherceg sikerült háborús 
emlékirata, majd Bákosi Jenő értékes önéletrajza S most kaptuk Jászai Mari 
emlékiratait. Az utóbbi azért is érdekes, mert nő írta. I lyenfaj ta mű — ter-
mészetesen -— nem nagy számban jelenik meg. 

Jászai Mari hihetetlen őszinteséggel t á r j a fel életének legrejtettebb 
eseményeit, úgyhogy ez már szinte nem is a természetes őszinteség benyomá-
sát kelti. S aki elolvassa a könyv elejére írt nyershangú m o t t ó t — „Csak 
a tehetségesek és a rajongók érdemlik meg az ember nevet. A többiek, a 
közönyösek, a szemétdombra valók: o t t rohadjanak el." — az mindjárt lá t ja 
ebből a pár sorbó!, hogy milyen erős túlzásokra kégzül neki az író, ami 
pedig az emlékirat szavahihetőségét határozot tan gyengíti. Mert a jó emlék-
iratnak olyannak kell lennie, hogy teljes egészében elhigyje az olvasó, azon-
kívül fordulatosnak, változatosnak s eseményekben is eléggé bővelkedőnek. 
Ebben az értelemben Jászai Mari emlékirata mint emlékirat nem a legsikerül-
tebb. Az ő sorai egy önmagával elégedetlen, keserű lélek egyhangú vallomásai. 
Indulatos és zsörtölődő, de egyben igazán magyar érzelmű és igazságosságra 
törekvő. Született színész, aki csak a színpadon érzi jól magát , aki csak 
a színpadnak él. Vidámság sohasem csillog elő soraiból, örökké harcban áll 
önmagával, magát mindenkinél szigorúbban bírálja. Lelkére csakugyan három 
húr van feszítve: a harag, a fájdalom, a szeretet. A megöregedés fájda'mas 
hangja igen szomorúvá teszik könyvének lapjai t . 

Az Egyetemi Nyomda tetszetős külsőben adta ki Jászai Mari errfék-
iratait . Kár, hogy az illusztrációkat nem vizsgálta fölül művészi íz'és. Az 
olyan kép, aminő a 69. oldalon látható, á l la t tani könyvbe való. I t t undort 
ébreszt. (B. B.) 

Iíubinyi Mózes: Kiss József élete és munkássága. Budapest, 
1926. 160 1. Singer és Wolfner kiadása. 

Tudományos munka érdekes szépirodalmi stílusban. Derék alkotás, bár 
a szerzővel nem tudunk mindenben egyetérteni. Elfogultsággal vádolja a mai 
magyar irodalom jó részét, pedig kell-e nagyobb elfogultság annál, mikor 
ő azt mondja, hogy alig van magyar költő, kinek költészetében több keresz-
tény-katholikus elem volna, mint Kiss Józsefében. Megköszönné a katholikus 
egyház, ha legnagyobb költői olyanokat írnának, mint Kiss József a Siró 
falak ban, mikor az új hitben nem talál megnyugvást: 

Ügy rémlik, becsapott a Názáré t i . . . 

Vagy mikor az Odesszá-ban a pogrom szörnyűségei m i a t t felelősségre 
vonja Jézust is. — önmagáról ír ja: Iszom a Jordánból hűtlen, pogány 
(Örökbe). •— Az én imádságomban pedig: 

A költészet magasztos templomom, 
Más templomot keveset jár tam. 

A szerző i t t -o t t jobban ügyelhetett volna kifejezéseire. Pl . l í ráját meg-
olvashatni (e helyett: elolvashatni, 38. 1.); megvetkőzve megy vissza a mulató 
terembe (101. 1.); azok sem mind elhivatottak (hivatottak, 143. 1.); lelkén 
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eluralkodnak az új élet városi eszméi (144. L). Hibás mondatszerkezet: 
Arany a támadókat agyonverte a második tölgyek alatti versével (126. 1.). — 
A 111. lap első sora valószínűleg sajtóhiba miatt értelmetlen. — Ha Kiss 
József arcképeiről beszél, miért nem említi meg László Fülöp és Vadász 
Miklós mellett Réti István olajfestményét i s? 

A meglehetősen gazdag Kiss József-irodalomnak teljessé tételéhez sok-
ban hozzájárul Rubinvi Mózes értékes monográfiája. —r. 

R u b i n y i Mózes : H e r c z e g F e r e n c Budapest, 1926. 32 1. Singer és 
Wolfner kiadása. 

A szerző szerényen ezt írta munkája címe alá: ,,A magyar ifjúság 
számára"; de elolvashatja könyvét minden felnőtt, művelt magyar, sőt a 
szakemberek is haszonnal forgathatják világos, érdekes fejtegetéseit. Meg-
tanulhatjuk belőle, hogy nemzetünknek ezt a kitűnő fiát írói vénája minden 
protekció nélkül hogyan ju t t a t j a magasba. 

Rubinyi Mózes meghatározásai közül sok megérdemelné, hogy belekerül-
jön a köztudatba. Közülök csak egyet idézünk: Jókai tovaszáll a fantázia 
hegycsúcsai fölött, azért nem látja a világot; Mikszáth az ambituson ül és 
pipázik és csak annyit lát sokszor, ameddig az ámbitusról ellátni. Herozeg 
az élet ú t ján jár. Jár, nem száll és nem ül. —r. 

S z i g e t h y Lajos : L u t h e r le lke . Budapest, 1926. 144 1. Az Evang. 
Tanáregyee. kiadása. 

Ha nem is tudnók a szerzőről, hogy a budapesti ev. főgimnázium tudós 
történettanára, munkája azonnal elárulja a magyar történelem és irodalom 
szakavatott mesterét. Ezt a munkáját, mely hangulatképek sorozata a luthe-
ránus magyarság múltjából, a protestáns lapok lelkesedéssel fogadták s mi 
innen, semleges helyről is, csak aláírhatjuk véleményüket. Azt tudtuk eddig 
is, hogy — mint szerzőnk mondja — a kiváló tudósok, tanárok, orvosok, 
ügyvédiek, írók, művészek aránytalanul nagy száma adott és ad az evangélikus 
egyháznak hívei számát messze túlhaladó, országos jelentőséget, de hogy az 
erre vonatkozó adatokat Szigethy Lajos ilyen lelkiismeretesen összeszedte, 
érdekes és tanulságos könyvvé feldolgozta, ezzel nemcsak egyházának, hanem 
az egész magyar műveltségnek is nagy szolgálatot tett. 

Sárvár, Sopron, Pozsony, Eperjes, Szepesség és Zólyom vármegye törté-
netéből megkapó képeket t á r elénk. Részletesen foglalkozik egyháza nagy 
fiaival, amilyenek Thurzó György, Irányi Dániel, Székács József, Kossuth 
Lajos, Deseewffy Arisztid. Az irodalomban és tudományos életben ennek az 
egyháznak hatalmas képviselői: Kis János, Bél Mátyás, Berzsenyi Dániel, 
Vajda Péter, Hunfalvv Pál, aki tizenhétéves korában kezdett magyarul 
tanulni s 284 nagyobb munkát írt, Pákh Albert, Petőfi Sándor és sokan 
mások. 

Egyházuk kulturális munkájából a nők is kivették részüket : gr. Teleki 
Józsefné, Mária Dorottya főhercegnő és Veres Pálné. Utóbbi a XIX. század-
ban az előkelőbb magyar családoknál tartózkodó tízezer Fräulein, miss és 
mademoiselle elidegenesítő hatásának ellensúlyozására megteremtette a magyar 
nőnevelést. 

Sok lap tanúskodik az egyház szenvedéseiről is. Csepregen 1621-ben 
II. Ferdinánd francia zsoldosai ezerkétszáz polgárt gyilkoltak le, köztük 
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papjukat, Zvonarics Imrét az oltár előtt. — Wittnyédi István, soproni híres 
ügyvéd, ki lutheránus létére sok katholikus főúrnak volt udvari bizalmasa 
és akinek áldozatkészségéből nyílt meg a soproni magyar gimnázium, a 
Wesselényi-féle szövetkezés mia t t vagyonát veszítette. — Caraffa 1687-ben 
Eperjesen huszonnégy evangélikus magyart végeztetett ki, stb. Sz. 

K i v á l ó m a t e m a t i k u s o k és f i z i k u s o k , összeál l í tot ta: 'Nagy Jó-
zsef. Budapest, 1927, 254 1. 

A tudomány tizenegy hérosza (Archimedes, Coppernicus, Kepler, Galilei, 
Newton, Laplace, Gauss, Cauchy, Faraday, Bolyai és Eötvös) vonul fel hét 
szerző életrajzában. Finom didaktikai érzék és készség nyilvánul meg mind-
annyiban; egyik sem lexikonszerű életrazi és működési adatok tá ra , hanem 
mindegyik eleven kép, á z illető tudósnak korába való helyes beállításával 
és tudományos működésének ismertetésével és méltatásával. Ahol szükséges, 
tudománytörténeti előzmények megrajzolása, némi korrajz megvázolása vezet 
be egyes cikkeket. Nagyon méltánylandó a szerzőknek az az eljárása is. 
hogy a nehezebb fogalmakon nem surrannak á t a név puszta megemlítésével, 
hanem azokat az ifjú kezdőnek meg is magyarázzák. A cikkek tagoltsága, 
arányos beosztása és magvas tar ta lma következtében rendkívül plasztikusok 
és jól megvilágítottak az illető egyéniségek tudományos arcképei. Kívánatos 
volna, ha e sikerült minták szerint mihamarabb ú j sorozat lá tna napvilágot. 
Csak maradjon majd o t t el két szépséghiba: egyik-másik szerzőnek szembántó 
furcsasága az idegen szavak írásában s fülsértő, ósdi, avult kifejezési módja. 

B. A. 

B o r o s s I s t v á n : G y ó n i Géza . 92 1. Mezőtúr, 1927, Török-könyv-
kiadóvállalat. 

Gyóni Gézát úgy szokták emlegetni, min t siralmas háborúnk legjobb 
poétáját , a világháború Petőfijét , a harctér iszonyatosságainak leghivatot-
tabb tolmácsát. „Lengyel mezőkön, tábortűz mellett" c. verskötetét a 
przemyeli várőrség magyar csapatai tízezer példányban kapkodták szét. 
Költői erényei mellett férfias bátorsága is tiszteletet érdemel. 

Az irodalomtörténeti kézikönyvek még nem foglalkoznak bővebben 
Gyóni Gézával, ezért Boross munkája hézagpótló. Pontos életrajzot nem ad. 
A poéta szibériai életrajzát most írta meg fogolytársa. Balogh István, teljes 
életrajzát pedig Szolár Ferenc állítja össze. 

A sajtóhibák a munkát több helyen egészen érthetetlenné teszik, pl. a 
4. old. legalsó sorai, a 34. old. 3—4. sorai, stb. A 14. oldalon ezt a ger-
manizmust ta lál juk: Nem lettek kitéve! 

Boross István hasznos munkát végzett, de Gyóni Géza megérdemel 
egy életrajzában és irodalmi méltatásában is részletesebb monográfiát. Sz. 

Irodalomtörténet. 10 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

(Folyóiratok és h í r lapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 
Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Gulyás Pál, Halász 

László, Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . — 1926. évf. 9—12. sz. Ferenczi Zoltán: 

Beszéd a borjádi Petőfi-emléktábla leleplezésekor. — Négyesy László: Ber-
ztenyi Dániel sírjánál Niklán. — Kéky Lajos : Beszéd Bánóczi József ravata-
lánál. 

B u d a p e s t i S z e m l e . —1927. évf. 2. sz. Császár Ferenc: Salamon 
Ferenc esztétikája. A valószerűségét és az eszményesítést összebékítette, a rea-
lizmust és a romanticizmust egyforma hévvel üldözte Salamon. A szélsőségek 
kerülése általában jellemző e műbírálónk lehiggadt, művészivé nemesedett 
realizmuásra. A történeti hűség és költői szabadság viszonyát illetőleg az volt 
a nézete, hogy a költőnek a történet szelleméhez s nem betűjéhez kell hűnek 
lennie. A költői műfajok rangsorát tekintve a drámát, főkép a tragédiát tar-
to t t a legtöbbre. A líra az ő szemében alsóbbrendű műág, még alacsonyabb a 
regény. Salamon esztétikai elmélete több tekintetben egyoldalú. Alapjában 
véve nem elméleti esztétikus, hanem lírikus. Hivatásának az egyes konkrét 
irodalmi jelenségek megértetését és értékelését tar tot ta . Jelentősége, hogy 
észrevételei megtanították a közönséget a költészet hivatásának, értékeinek 
fölismerésére. — Zalovich Kornél: Széchenyi és az ifjúság. Széchenyi a nem-
zet s így az ifjúság nevelésében is legfontosabbnak a nemzeti önismeret fej-
lesztését tar tot ta . Különösen hangsúlyozta e tekintetben a jó iskolák (pl. mű-
egyetem és reáliskola) alapításának szükségét. Széchenyi Ferenc atyai intel-
mei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fiában a nemzetnevelés gondolata 
megfogamzott és hogy sa já t élete lett elsősorban nemzetnevelő hatású. Szé-
chenyi István minden t e t t é t az önzetlen hazaszeretet jellemzi. Nemzetnevelő 
tisztében is ezt a hazaszeretetet hirdeti. — 1927. évf. 3. sz. Berzeviczy Albert: 
Irodalmunk és a Kisfaludy-Társaság. Irodalmunkban ma bizonyos szakadás 
van. Két tábor áll egymással szemben: egyik a konzervatív, a másik merészen 
újító, mely nem szeret különbséget tenni hazai és külföldi szellem között. Az 
utóbbi irány legkiválóbb képviselője nálunk Ady. E költőnk tehetsége vita 
tárgya nem lehet, de vele szemben a tárgyilagos ítéletet megnehezíti az ő 
intranzigenciája. Az Adv-probléma a költő cinizmusának őszinteségén vagy tet-
tetett voltán fordul meg. Cinizmusa nem sajá t lényéből fakadt, hanem annak 
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az irodalmi körnek a ráhatásából, amelynek ő egészen odaadta magát. Egy 
lelki egyensrúlyát vesztett nemzedék kapva-kapott Ady versein, mert benne 
lá t ta minden eddigi-ideáljainak megtagadóját. Egyébként irodalmunk jelenségei 
olyanok, hogy nemzetünk mai nagy szerencsétlensége közepett is reményre 
hangolhatnak. Drámairodalmunk oly sikereket ért el újabban, amelyekhez 
hasonlót alig találunk a múltban. A helyzet az erők egyesítését teszi szüksé-
gessé. Ennek módjai nemzeti ideáljaink soha el nem hagyható alapján kere-
sendők. — Sebestyén Károly: A rászedett ördög. A középkori misztériumjáté-
kok egyik legkedveltebb tárgyának vizsgálata a világirodalom néhány remek-
művében (Shakespeare: A velencei kalmár; Goethe: Faust; Madách I.: Az em-
ber tragédiája; Ibsen: Brand, Peer Gynt). — Gragger Róbert: A népballadá-
ról. Az újabb gyűjtések a mellett szólnak, hogy az északi balladának Andreas 
Heusler adta meghatározása: „refrainnel á tszőt t táncdal" (amellyel nálunk 
egyetemi előadásaiban Katona Lajos élt) bizonyos korlátozásokkal a régi ma-
gyar balladára is érvényes. Balladaszerű magyar költeményeink egyik forrása 
a régi első személyi! hősdal, mely majdnem minden népnél előfordul, különösen 
kifejlődött azonban az ugor népeknél. A másik forrást a históriás énekekben 
találjuk meg, amelyek rövidítés, kopás, kihagyások útján fordulatos, ballada-
szerű dalokká váltak. A táncdalocska minden bizonnyal egyik forrása a bal-
ladának. A másik az egyházi ének, a liturgikus dráma, a misztériumjáték, 
amelyből a dráma fejlődése is kiindult. A balladának egy másik gyökere leg-
inkább a Spielmann-költészetből, a népies novellákból, mesékből szít ta anya-
gát és formuláit. (A szerző hangsúlyozza, hogy az ő analógiákra és a ballada 
belső törvényszerűségére alapítot t föltevését, mely szerint a régi balladák leg-
nagyobb része táncballada volt, nálunk eddig senki sem' vallotta.) — Mészöly 
Gedeon: A „modern" irodalomtudomány. A Széphalom című folyóirat első 
számában Zolnai Bélának ily című dolgozata jelent meg: Modern irodalmunk 
és az irodalomtudomány. Értekezésében megkülönbözteti Zolnai a „modern" 
irodalmat a „konzervativ"-tól. Modernnek a Nyugat költőinek irodalmát 
nevezi. Ebben — az előbbivel szemben — arra lát Zolnai példát, „amikor a 
versbe rejtett szellemi energiák tömegeket tudnak megmozgatni . . . " Zolnai 
idézett soraiban „a konzervatív költészetnél a modern költészetet nem aeethe-
ticum, hanem politicum mia t t t a r t j a értékesebbnek, annak a politicumnak nem 
iránya, hanem egyáltalában a politicumnak az irodalomban való jelentkezése 
miatt". Megfelel-e vájjon a valóságnak az a jellemzés, melyet Zolnai a kon-
zervatív irodalomról ád. Igaz-e, hogy az csak a csinosságra törekedett, anél-
kül, hogy tudatában lett volna az irodalom politikai és társadalmi hatásának"? 
Szabolcskát ne háborgassuk. Jobb, ha elhiszik róla, hogy egyetlen vágya az, 
hogy minden versét „csinosnak találják, tetszetősnek, szépnek, mint egy játék-
szert, női arcot, ékszert, ruhát" . Kozma Andorról azonban aligha hiszi el a 
közönség, hogy ő ne ta r taná költészete értékes és komoly céljának bizonyos 
politikai és társadalmi irányzat szolgálatát. Vargha Gyuláról ugyanez idéze-
tekkel bizonyítható (Országháza c. versét 1898-ból vagy A magyar társada-
lomhoz c. költeményt 19f8 ból s egyéb darabokat). Az a felfogás sem állja 
meg a helyét, mely a Petőfit támadó kritika jogosulatlan voltával akarja 
bizonyítani az Adyt támadó kritika jogosulatlanságát. Történeti távlatba 
helyezve az irodalmi jelenségeket, Adyt és a Nyugat-ot csakis Petőfi kritiku-
sai mellé tehetjük, az Ady-féle költői irányt támadó kritikusokat pedig éppen 
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Petőfivel igazolhatjuk. (E cikkhez a Budapesti Szemle szerkesztője jegyzetet 
fűz, melyben érdekesnek mondja, hogy a „Széphalom" egyik munkatársa rója 
meg Zolnait irányáért, oly munkatárs, ki a folyóirat megindítására pénzt is 
áldozott. Kérdés, hogy akik a folyóirat megindulását lehetővé tették, kivel 
értenek egyet: a szerkesztővel-e vagy a munkatárssal. A szegedi egyetem rek-
tora azt jelölte meg a vállalat egyik céljául, hogy „a nemzet múltjában rejlő 
nagy értékeket felszínre hozza". A folyóirat nem ezen az úton jár. Elismeri 
azonban a szóbanforgó jegyzet, hogy van a kötetben néhány szép vers. egy 
jeles tanulmány s egy pompás elbeszélés is, de a folyóirat irányát nem ezek a 
komoly munkák szabják meg, hanem az a szellem, mely i t t is, ott is kiüti 
magát.) 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1926. évf., 7—10. sz. Morav-
csik Gyula: Attila és Buda. Megállapítható, hogy Priskos szerint a két test-
vér közül Bleda ( = Buda) volt az idősebb s hogy az a részleteiben felderít-
hetetlen tragédia, mely az utóbbi életét kioltotta, jóval a bizánci követség 
hunföldi ú t ja , vagyis 448 előtt játszódott le. Hogyan lett Buda a germán és 
magyar mondai hagyományokban mégis a fiatalabb testvér, e kérdés megol-
dása modern filológusainkra vár. — Kozákv István: A középkori haláltánc 
keletkezéstörténete (II.). A középkori haláltánc, a „danse macabre" francia 
neve állítólag arab eredetű s idővel elvesztette legendái eredetét. A francia szó 
annyit tesz, mint „temetői gyülekezet, játék". E szerint a tánc szó a halál-
tánc-motivumokkal és az őslegendával együtt jö t t á t a XII . században az 
európai nyelvekbe. Mikor az első modern haláltánc, Holbein műve 1538-ban 
megjelent, már senki sem tudta, hogy mily tekervényes utakon jöt t létre az 
a fogalom és külső forma, amelyet ma már általános emberinek látunk. — 
Kerényi Károly: A Jávorfa-mese és a Midász-movda. A Solvmossy Sándor 
ily című tanulmányában előforduló klasszikus vonatkozások további megvilá-
gítása. 

Élet . — 1927. évf., 1. ez. Virágh Ferenc: Körösi Albinnál. A kiváló his-
panológus munkásságának ismertetése. — 2. sz. Harsányi Lajos: Beszélgetés 
a költőkről. A költészet a nemzet élő lelkének a kifejeződése. A nagy költőt 
a nagy idők szülik. — Suhajda Róbert: Vörösmarty költői elindulása. Brisits 
Frigyes kiadványának ismertetése. — 3. sz. Harsányi Kálmán: önéletrajz. — 
4. sz. Harsányi Kálmán: Bartóky József. Kiemeli Bartóky nyelvének önkénte-
len, de szép magyarságát; művészetében mosolygva bölcselkedő, melegszívű 
realista. — 5. sz. Vas Tamás: Sik Sándor. Áttekinti pályája fejlődését. Mo 
dernnek benne a szép, kifejező és lélekbeható képhangulatot lá t ja . Egyéni érték 
nála a természeti képek sajátos összeolvasztása a lélekrezdülésekkel. Téma-
körébe tartozik a szenvedő ember és a gyermek is. — Harsányi Kálmán: P. 
Gulácsy Irén: Emberformáló és korrajzfestő művészetét ünnepli. 

L i t e r a t u r a . — I. évf. 1—10. sz. I I . évf. 1—4. sz. — Ez az elevenen 
ée tapintatosan szerkesztett folyóirat nemcsak az irodalmi újdonságokat 
kedvelő művelt közönséget érdekelheti, hanem az irodalomtudomány művelőit 
is. Eddig megjelent füzeteinek tartalmából kiemeljük a következő nagyobb 
cikkeket: Móra Ferenc: Aranytoll. Herczeg Ferenc szegedi éveiről. — Supka 
Géza: A földnek itt varázsereje van. Herczeg Ferenc pályakezdéséről. — 
Kállay Miklós: Nagy Endre. — Balassa József: Erdős René csodálatos élete. 
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— Dánielné Lengyel Laura: Hegedűs Loránd, az álmodozó. — Kállay Miklós: 
Négy új magyar drámaíró. Zilahy Lajos, Bibó Lajos, Fodor László, Zágon 
István. — Ugyanaz: Az új magyar lira. Szabó Lőrinc és több fiatal író. — 
Tonelli Sándor: Juhász Gyula. — Lukinich Imre: Mohács. A legújabb Mohács-
irodalom. — Balassa József: Szomaházy. — Rubinyi Mózes: Egy magyar 
könyvkiadói probléma. A végleges teljes kritikai Vajda-kiadás megteremtésé-
ről. — Supka Géza: Révay Mór János. — Pásztor Árpád: Vajda János és 
Gina. — Balassa József: Vészi József. — Benedek Marcell: Benedek Elek, 
a mesemondó. — Pásztor Árpád: Niobe. Vajda János özvegyéről. — Ugyanaz : 
Xantus János megkéri Doleschal Gabriellát. — Kállay Miklós: Az Ember 
Tragédiájának három színpadi formája. — Mohácsi Jenő: Hogyan kell Az 
Ember Tragédiáját külföldön színrehozni? — Ugyanaz: Fanni hagyományai 
és egy operaszöveg. — Rónay Mária: Gróf Bethlen Margit. — N. А.: Л má-
sik Karinthy. — Ignotus Pál : Hatvany Lajos. 

M a g y a r N y e l v . —1927. évf. 1—2. sz. Jakubovich Emil: Két ma-
gyar glosszás bécsi kódex. A bécsi Nemzeti Könyvtár 3150. számú, XIV. szá-
zadi és 4723. számú, XV. századi kódexeinek magyar bejegyzéseit ismertető 
cikk. 

M u l t és J ö v ő . — 1926. dec. P. E.: Bánóczi József. Meleghangú 
megemlékezés, melyben főleg mint az I. M. I. T. elnöke van méltatva. Az ő 
nevéhez fűződik a Társulat magyaros bibliafordítása s a héber költők anto-
lógiája. Egyéniségének varázsa alól senki sem tudta kivonni magát. Mikor a 
kurzus szelleme az Akadémiára is bevonult. . . Bánóczi Józsefet semini bán-
tódás nem érte. — Patai József bevezetője Kiss Arnold szerzői estjéhez. Kise 
Arnoldban nehéz elválasztani a költőt a rabbitól. Első kötetének már a címe: 
A pap hárfá ja is pedzi ezt a kapcsolatot. E kötetben szólalt meg először 
Morris Rosenfeld s ez volt Magyarországon az első lépés a jidis költészet 
emancipációja felé. Kise költészetének alaptónusa a középkori héber költésze-
tet is jellemző melancholia. Ezt a hangulatot Kiss harmadik verskötete: El-
borult csillagok alatt, már címében is jelzi. De azért a humor iránt is van 
érzéke. Példa rá: A fekete Horovitz s az Álom és valóság sok kedves figurája, 
kacagtató jelenete. 

P r o t e s t á n s Szemle . — 1927. évf., 2. sz. Németh László: Gyallay 
Domokos. Gyallay Domokos novelláinak jelentékenyebb fele a történelembe 
visz. Írásai egy egészséges kedély mesélő kedvét tükrözik. — 3. sz. Németh 
László: Erdélyi József. Erdélyi József lírájának egy cselédház volt a kristály-
képző magva. A cselédház, amelyben született, a tanya, a földek, a gyermek-
kor. Ébredő lírájának legszebb darabjai a gyermekkor emlékeit forgatják. Sze-
relemre alig van hangja. Költészete a magyar föld új beleszólása a nagyon is 
eleurópaisodó magyar lírába. Szinte rokontalanul állt elő az Ady halálát 
követő kereső káoszból. 

II. Hírlapok. 

B u d a p e s t i H í r l a p . —1927. évf. február 8. Berzeviczy Albert az 
Ady-kérdésről. A Kisfaludy-Társaság ünnepi közülésének elnöki megnyitó 
beszédében a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy-Társaság elnöke 
rámuta to t t arra, hogy irodalmunkban szakadás van a konzervativ-naciona-
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lista és a velük ellentétes világnézetű írók között. Az utóbbi iránynak kétség-
kívül Ady Endre a legkiválóbb képviselője. Ady tehetségének nagysága és 
hatásának rendkívülisége vita tárgya nem lehet. Tehetségét és hatását sem 
agyonhallgatással, sem ledorongolással, sem kiátkozó haraggal nem lehet meg 
nem történtté tenni. Vannak versei, melyek minden érző szívbe belemarkolnak 
s melyeknek semmi közük a mindent romboló titánkodásához. E verseivel 
szemben o t t vannak azok a versei, melyeket alig lehet másnak minősíteni, mint 
egy beteg fantázia eltévedéseinek és egy beteg lélek megnyilatkozásainak. Ady 
alig mondott valaha valami jót nemzetéről. Cinikus kedvteléssel tapodta a 
magyarság legszentebb eszméit. A felforgatók táborához csatlakozott, akik 
irodalmi téren előkészítették azt a forradalmat, mely az országot vérbe és gya-
lázatba fullasztotta. A hazátlan internacionalisták pajzsukra emelték őt s 
megtették annak a proletárságnak költőjévé, amely a vörösuralomban mutat ta 
meg igazi ábrázatát. Adynak ez a végtelen cinizmusa talán nem is az б sa já t 
lényéből fakadt, hanem annak az irodalmi körnek ráhatásából, melynek egé-
szen odaadta magát. Az. élet habzsoló élvezetére vágyó nemzedék elvesztve 
lelki egyensúlyát kapva-kap Ady versein, mert benne lá t ja a régi eszmények 
megtagadóját. De eljön még az idő, amikor egy boldogabb nemzedék el fog 
fordulni attól, aki a régi eszményeket lerombolni segített. Remélnünk kell, 
hogy e gyászos kor szomorú költőjének hatása idővel csökkenni fog. — Feb-
ruár 20. Bársony István: Az Ady-,.kultusz". Rámutat Ady Endre imádóinak 
bárdolatlan hangjára s arra a terrorra, mellyel a radikális írók állandóan 
megfélemlíteni igyekeznek a nacionalista „véneket". Ady Endrét ünnepelték az 
oláhok és ünnepelték a forradalmárok, a magyarok azonban csak sajnálhat-
ják, mint olyan embert, aki nemzetében az édesanyját gyalázta. Az Ady-párt 
lármázó hívei nem ismerik, nem is ismerhetik a magyarnak sem lelkét, sem 
erkölcsét, sem földjét, sem azt az érzést, mely elfog bennünket, amikor föl-
szakad lelkünkből annak tudata, hogy a nagyvilágon e kívül nincsen szá-
munkra hely. Ez ellen a rajongó magyarság ellen ágált és verselt Ady s ez 
tetszik benne azoknak, akiknek leghőbb politikai vágyuk a magyarság meg-
semmisítése. — Február 22. Irodalmi testületek tisztelgése Berzeviczy Albert-
nél. Február 20 án harmincnégy irodalmi, tudományos és művelődési egyesület 
képviselője kereste fel lakásán Berzeviczy Albertet, hogy kifejezze rokonérzé-
sét az Ady-bírálata mia t t ért támadások alkalmából. A megjelentek nevében 
Ferenczi Zoltán üdvözölte Berzeviczy Albertet, kifejtve, hogy az ildomtalan 
támadásokkal a nemzeti irodalmi irány és a kritika szabadsága is méltatlan 
sérelmet szenvedett. Berzeviczy Albert válaszának legfontosabb pontja: „Adyt 
tisztán irodalmi bírálattal illettem s különválasztottam a politikától és at tól 
a törekvéstől, amely politikai cégérül használta olyan időkben, amelyek a 
vörösuralomhoz vezettek. Beszédem célja a kiegyenlítődés volt. Elismerem, 
hogy rendkívüli tehetségek vannak a másik táborban is és remélem, hogy 
együtt működhetünk, de ne kívánják nemzeti multunk megtagadását. A har-
cot, melyet nem mi idéztünk föl, ha kell álljuk, de inkább a kiegyenlítés, mint 
a széthúzás felé haladunk". — Február 27. Körösi Henrik: Törvény a ponyvá-
én szennyirodalom ellen. Németországban erélyesen védik az ifjúságot a rossz 
könyvektől. A német törvényhozás most hét szakaszból álló törvényt alkotott. 
A cikkíró ismerteti a törvény szövegét. — Március 6. Buday Barna: Ostor 
rilutt. A magyar életet festő írásművek folytonosan a legsajátabb magyar 
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középosztályt ostorozzák. Főleg a vidéki dzsentri vagy csuhajozva ropja sze-
rintük a könnyű életet, vagy a haladó kor csámpásaként botorkál. Hogy ez az 
osztály nemcsak léháskodással töl töt te életét, hanem hogy képviselte a tör-
téneti érzéket, a hagyományokat, hogy ő volt a közjogi ellenállás gerince, a 
köztisztségek magyar munkása és t a r t o t t a erős kezekkel a falusi élet gyeplő-
jét: az íróinknak mintha eszébe sem jutna. Zrínyitől Petőfiig nem egyszer 
korholták a történelmi osztályt, de szárnyat is adtak lelkének és tökéletesebb 
élet felé akarták vezetni. „De nézd Adyt, a mi korunk seregverő költőjét! 
Ütni tudot t ; az őserő tajtékot-verő keserűségével rontott fajának, ám soha-
sem tudtam kitalálni, hogy mit kíván tőlem: soviniszta magyarságot-e vagy 
szociálista ideológiát? Fejlődést vagy forradalmat? Annyit tudok, hogy beteg 
zsenijével a fa j t á já t nem tisztította, nem emelte, ellenben hallatlan erőt adot t 
a magyar társadalom örök kajánjainak a lejárató harcukhoz. Ezek tömjéne-
zésükkel azért is igyekeztek fokozni költői súlyát, hogy nagyobbat üthesse-
nek bele. Mit ér a társadalom a titáni énekkel, ha ezek csak annyit tesznek 
érdekében, hogy a veséjét rugdossák? A törzsökös magyarságból torzalakokat 
formáltak ki, gúny tárgyává tették őket s bennünket hozzászoktattak ahhoz 
az ízlésünktől idegen, cinikus szórakozáshoz, hogy tulajdon magunkon mulas-
sunk. Ezzel, ha talán nem tervszerűen, de ösztönösen azt igyekeztek bizo-
nyítani, hogy a magyarság avult, maradó, mai vezetésében haladásra kép-
telen s az új eszmék széltolóit kell élre állítani, ha megtespedni nem akar. 
És ezt a támadást a magyar értelmiség visszautasítani nem tudta, sőt érdek-
lődésével és obulusaival szolgálta is. Elfordult önmagától és csak az kezdte 
érdekelni, amiben más élet, más probléma, idegen szellem és idegen ízlés szó-
lalt meg." Napjainkban azonban a magyarság mintha visszakívánkoznék 
boldogabb múltjának karjai közé s akadnak írók, akik megérzik ezt a lelki 
megmozdulást s meglátják a vidéki életet a maga igazságában, mert hiszen 
közben az is átalakult s az egykori dzsentri a mai kor emberévé lett. 

M a g y a r H í r l a p . — 1927. évf. február 20. Ignotus: Ady körül. 
„Vájjon a régibb magyar forradalmakat is: mondjuk ki: kávéházi zsidók 
csinálták? Zsidó volt-e, például, Martinövics apát és zsidó volt-e Kazinczy 
Ferenc, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor? Vájjon őket is zsidók sugalmazták? 
Szakasztott ez volt ellenük is a kifogás, hogy a népet az urak ellen bujto-
gatják s megdöntik a nemzeti alkotmányt." — Február 22. Ady Endre és 
a Heraldikai Társaság. Az Ady-Berzeviczy ügy alkalmából a Heraldikai Tár-
saság, Statisztikai Társaság, Iiégészeti Társaság stb. is állást foglalt abban 
a kérdésben: milyen szerep illeti meg Ady Endrét a magyar líra fejlődésében. 
Furcsa világ. Bajos megérteni például azt, miért mondja Berzeviczy Albert 
cinizmusnak Ady Endre költészetében azt a keserűséget, amelyet a konzer-
vatív irodalmi körök egész más néven szoktak emlegetni, ha Berzsenyi Dániel-
ről, Széchenyi Istvánról vagy Vörösmarty Mihályról beszélnek. Ady Endre 
oldalán kétségkívül több a tehetség, de a másik oldalon több a hatalom. 
Berzevicziy igazságtalannak érzi a mai állapotot s megpendíti a béke esz-
méjét: a hatvanhetes kiegyezést a mai irodalom két tábora között. 

E s t i K u r i r . — 1927. évf. február 8. Fenyő Miska nyilatkozata. Az 
Esti Kurír munkatársa Berzeviczy Albert beszédének Ady Endrére vonatkozó 
részével kapcsolatban megkérdezte Fenyőt, a gyárosok igazgatóját, hogy mit 
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szól a dologhoz. Fenyő így válaszolt: „Nem Ady felett ítélt az Akadémia 
elnöke, amikor zavaros frázisaival Ady csizmaszárára kapaszkodott, hanem 
önmaga felett : a megnemértés, a vakondhorizont, a szempontok nyárspolgári 
alacsonysága felett, melyet Berzeviczv Albert tudományos kultúrája képvisel. 
Adyt, a nagy közös ideált, nem kezdheti ki semmiféle államilag engedélye-
zett szépészet, műítészet és perzekutor politika." (Perzekútornak hívták 
régente a vármegyei csendbiztost.) — Február 17. Berzeticzy és a tekintély-
mentők. „Ahelyett, hogy a tudományt mentenék, tekintélyt mentenek. Ahe-
lyett, hogy a feltörekvő pompás, de a ma minden nyomorúságával nehezen 
küzdő fiatal irodalmat mentenék, tekintélyt mentenek. Megengedheti-e magá-
nak még az Akadémia elnöke is Ady . Endrével szemben az olyan megállapí-
tásokat, mint : beteg fantázia eltévelyedése, beteg lélek megnyilatkozása, 
alkoholgőzt lehelő költészet s tb ." Hogy a költő lelkét néhány ember kibérelte 
és cégérül használta fel a hazátlan internacionalizmus céljaira, hogy fajtájá-
tól és hazájától elidegenítette: ilyen kijelentéseket mégsem lehet tenni a tudo-
mány címen elfoglalt pozíció sérthetetlensége a la t t . A költő barátjainak 
köszönhető, hogy a költőt nem hagyták elmerülni a létért való küzdelemben 
akkor, amikor az irodalmi társasági elnökök miat t elpusztúlhatott volna. 
„Nos hát ez a Fenyő Miksa, ezt a bírálatot nem volt hajlandó szó nélkül 
eltűrni. Nem tűr te és nem tűrhette el. Más időkben talán tova lehetne haladni 
az 'ilyen vádak mellett, de ma, a calumniare audacter korában az ilyet igenis 
vissza kell utasítani." 

M a g y a r s á g . — 1927. évf. február 9. Ady Endre hagyatéka. Alig 
hangzott még el tárgvilagosabb és igazságosabb méltatás Ady Endréről, 
mint Berzeviczy Alberté. Egy nagy igazság azonban hiányzik belőle. Ady 
a maga emberi gyöngeeégén kívül azért fordult el a konzervatív-nacionalista 
világnézettől, mert a hivatalos nemzeti irodalmi körök ridegen elzárkóztak 
tőle s valósággal átutalták őt az élelmes ellentáborba, ahol a költőt pom-
pásan hasznosították a maguk leplezett céljai számára. A második igazság 
az, hogy ez a dekadens lángelme ma már nem képviseli az új magyar nem-
zedék lelkét. Lehet, hogy Ady iránya is más let t volna, ha a hivatalos 
magyar irodalom nem számkiveti a maga kebeléből. Ki tudja, mi lett volna 
Petőfiből, ha nem hajol le hozzá korának legnagyobb költője és legembersé-
goeebb embere, Vörösmarty Mihály, hogy kimentse őt a nyomor gyalázatából 
és a lázadás démonainak karjaiból. Ha a századeleji konzervatív irodalmá-
rokban meg lett volna Vörösmarty Mihály nemességének gesztusa, akkor Ady 
Endre nem zuhant volna az: idegenlelkűek közé. (A harmadik igazság — vagy 
mondjuk csak meg nyíltan: az egyetlen igazság •— pedig az, hogy Berzeviczy 
Albert beszédét az arra hivatott irodalmi tekintélyeknek nem most, hanem 
tizenöt-húsz esztendővel azelőtt kellett volna elmondani, bátran és ismétel-
ten. De Rákosi Jenő egymagában, elhagyatva küzdött s a fölháborodás hang-
jai csak zárt körben és suttogva hangzottak el. Egyik-másik pályakezdő meg-
próbálta ugyan, hogy hangot adjon az elítélő kritikának, de ki hal lgatot t 
ezekre az akkor még névtelen fiatalemberekre? P. J.) 

N e m z e t i Ú j s á g . — 1927. évf. február 23. Surányi Miklós: Ady 
Endre körül. Ha valaki tiszta fővel és magyar józansággal nyilatkozik Ady 
Endre költészetéről, úgy jár, mint Berzeviczy Albert: megdobálják sárral. 
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Ég ebben van Ady tragikuma. Lelkének bérlői még most is szedik az ember-
telen kamatokat. Ocsmányul lehurrognak mindenkit, aki rádobja köpenyét a 
költő meztelenségére. „Ady Endre mögött egy csúf és gonosz kórus áll, amely 
undok szerelmével benyálazva, végre is visszataszítóvá teszi őt, ha még 
sokáig ünnepli. És groteszk komikum, hogy ennek a kórusnak mindig ugyanaz 
a karvezetője van: egy lobogó temperamentumú vézna kis öreg, egy irodalmi 
borravalókat osztogató pénzemberke a gyáriparosok szövetségéből, bizonyos 
Fenyő Miksa nevű igazgató, aki valósággal specialistája lett az Ady-kompro-
mittálás művészetének. Most ő az Ady Endre halhatatlanságának fogadatlan 
és dilettáns prókátora, szenvedélyes, durvanyelvű és felelőtlen Don Kihótéja 
az Ady-kultusznak, aki nem létező ellenségekkel szemben védi azt, akihez 
Berzeviczy Albertnek, Rákosi Jenőnek, Herczeg Ferencnek, minden esett, szo-
morú fejű magyarnak, minden teremtett szegény, szomorú, átokvert, árva úri 
fajtának van köze, ceak éppen neki nincs, Fenyő Miksának, a gyáriparosok 
irodájából, a pesti aszfaltról, a pesti vásárból és a pesti kávéházból. Berze-
viczy Albert bizonyára nem vette zokon Fenyő Miksa gyáripari igazgató 
gorombaságait. Mi rossz néven vesszük; kezdjük megunni, hogy valahányszor 
irodalmi és esztétikai kérdésekről van szió, vágyainkba és bánatainkba, 
reménykedéseinkbe és panaszainkba, örömeinkbe és haragvásainkba, bús magyar 
lelkünk síránkozásaiba és ujjongásaiba minduntalan belerikácsol egy durva 
és bohóckodó hang — egyszer Beöthy Zsolt, máskor Herczeg Ferenc, vagy 
Berzeviczy Albert ellen — abból az utcából, ahol jól ismerik a tőke, vállal-
kozási haszon és munkadíj kalkulációját, de nem értenek a magyar írás és 
a magyar sors tragikumához. Egyszer már véget kellene vetni ennek a per-
verz orgiának, amelyet piszkos és sóvár fantáziájú dilettánsok rendeznek Ady 
Endre körül. De véget kell vetni annak az arroganciának is, amelynél fogva 
Fenyő Miksák bele mernek szólni Berzeviczy Albertok, Ady Endrék és a többi 
magyarok legszentebb dolgába. A Berzeviczy Albertok és Ady Endrék majd 
elintézik a maguk családi ügyét, ahogy az oroszok és angolok is elintézték 
a Dosztojevszkij- és Byron-problémákat; de ha Fenyő Miksa minduntalan 
Ady Endre elé fekszik, a közeledés mindaddig elödázódik, míg e dísztelen aka-
dályt el nem takarít ják." 

8 Órai Ú j s á g . — 1927. évf. február 8. Irodalom és feltámadás. 
„A magyar irodalomtörténet lapjain egész sereg dicső nevet találunk, de ott 
találjuk azoknak a költőknek nevét is, akik nem az apostolok szerepét vál-
lalták, hanem a rombolás szellemét hirdették. Az ő költészetük volt a pio-
nírja annak a szörnyű összeomlásnak, mely ezt az országot érte, az ő rímeik 
bűvös és megvesztegető mérge rombolta szét a magyar ifjúság egy nagy részé-
nek ellentálló erejét. Az Akadémia elnöke joggal mutatot t rá a r ra a lélek-
rombolásra, melyet a nagytehetségű Ady Endre költészete végzett, azokra 
a politikai érdekekre, melyek ezt a költészetet a maguk nemzetgyilkos céljaira 
használták fel s ezzel ráirányítot ta a figyelmet a védekezés szükségére is. 
Igenis védekezni kell ezzel a lélekmérgezéssel szemben. A magyar írók csak 
a nemzeti feltámadás munkásai lehetnek, nem pedig egy újabb összeomlás elő-
készítői." 

P e s t i H í r l a p . — 1927. évf. február 8. Rákosi Jenő: Értsük meg 
egymást. Vezércikk Berzeviczy Albert Ady-bírálata kapcsán. B. A. odaállt 
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A E. ellenfelei és fanatikus imádói közé, hogy kibékítse a két tábort . Míg 
a XX. századig egységes áramlatban hömpölygött a magyar irodalom 
folyama, a jelen században két ágra szakadt e most két mederben folyik. 
, .I t t van már az ideje, hogy az irodalom érdeke győzzön, a szakadék betemet-
tessék s a nagy folyó két ága ismét egyesülve folyjon tovább." 

P e s t i N a p l ó . — 1927. évf. február 18. Irodalmat politika nélkül. 
Az Akadémia elnöke Adyt és a modern irodalmat pártpolitikai színezetű ki-
jelentésekkel bírál ta. Az irodalmi kritika jogosultságát senkitől sem lehet 
elvitatni s az Akadémiák feladata nem lehet az irodalmi forradalmak védelme 
vagy propagálása, de politikumot ne keverjen az Akadémia elnöke a konzer-
vatív esztétikába. A politizáló esztétikushoz most tüntető körmenet indul, 
hogy dokumentálja irodalmi társaságaink politikai együttérzését. Hát ezen 
aztán lehet mosolyogni, de sajnálkozni is. 

i 
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Reális és túlcsapongó Ady-kultusz. 
Kénytelen vagyok egy magánlevelemet közzétenni, amelyet 

Hegedűs Loránthoz intéztem. Két okból vagyok kénytelen. 
Először közérdekből, másodszor, mert Hegedűs Lóránt m a g a 
kezdi idézgetni, nem éppen pontos hűséggel. Ezzel ő szabadí-
tott föl ar ra , hogy a közönség elé vigyem a levelet, a m a g a 
valódi szövegében. Előbb nem adtam nyi lvánosság elé, bár -
mennyire követelte is tőlem néhány barátom, a magyar i roda-
lom néhány vezérembere, akiknek tudomásuk volt róla. 

A levél még ősszel kelt, mikor Hegedűs Ló rán t megkezdte 
a budapest i egyetem jogi k a r á n pénzügytani előadásainak ú j 
sorozatát. Első előadását a vi lágháború pénzügyi hatásáról t a r -
tot ta s ezt az előadást a Pes t i Hí r lap 1926 október 10-én színes 
tá rcában ismertette. A cikk szerint Hegedűs Lórán t ezzel a for-
dula t ta l fejezte be szavai t : 

A pénzen kívül még egy érték van: a vér, az emberek szaporodá=a, 
fogyása, születés, halál, kivándorlás. Ha előadásaimról jegyzetet készítenek, 
mottóul írják oda Petőfi után legnagyobb költőnknek sorait, Ady Endréét, 
aki mélyen belenyúlt a magyar f a j törvényszerűségének vizsgálatába: 

Meghal minden és elmúlik minden, 
A dics, a rang, a dal, a bér, 
De él az arany és a vér. 
Nemzetek halnak és ú j ra kikelnek. 
Szent a bátor, ki, mint magam. 
Vallja mindig: vér és arany. 

Az első levélváltás. 

Er re í r tam azután Hegedűs Loránthoz következő levelemet: 

Kedves Barátom! 
Ebben a percben olvasom a tudósí tást egyetemi előadásodról. Ál ta lán 

szeretek olvasni mindent, ami Tőled való. De engedd meg, hogy ezúttal nagy 
meglepetésemnek adjak kifejezést egy állítólagos nyilatkozatod miat t . 

A közlemény szerint úgy hivatkoztál Adyra, mint Petőfi u t án leg-
nagyobb költőnkre. Ebben engem bánt , nem a méltánylás Adyval szemben, 
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kunéin a kisebbítés legnagyobb költőnkkel szemben. Ügy érzem, ezekben a 
szavakban olyan inzultus van, hogy többeket ne említsek, például Vörös-
marty ellen, amit ez a t i tán, aki minden magyar költő számára nyelvet 
teremtett és a képzelet szabadságának már Petőfi előtt addig ismeretlen 
világokba nyi to t t utat, nem érdemelt meg olyan jó magyar embertől, mint 
Hegedűs Lóránt . 

Amíg csak Hatvany Lajosék emelték Adyt Arany és Petőfi és minden 
magyar költő fölé, nem volt helyrehozhatatlan baj. De amikor Hegedűs 
Lóránt is beáll Ady propagálói és más nagy költőink hátra-tessékelői közé, 
az mérhetetlen következményekkel járhat a magyar közízlésre és a magyar 
költészet jövőjére nézve. A Te szavadnak rendkívül szuggesztív ereje van. 
Éppen azért, mert az van, érezned kell a felelősséget mindazért, amit mon-
dasz. És nagyon vigyáznod kell, hogy a magyar szellem régi nagy értékeit 
ne devalváld éppen a magyar ifjúság szemében olyan könnyedén. Ezek lelki 
értékek, de legalább is olyan becsesek, mint a vér és arany. A magyar ifjúság 
úgy is elég hajlandó arra, hogy ne olvasson; egyéb se kell, mint hogy 
Hegedűs Lóránt is kimondja, hogy Vörösmarty és Arany quantités négli-
geables Ady mellett. 

Lehet Adyért rajongani, lehet őt nagy költőnek is tartani, ez ellen 
semmi szavam. Én is tudom, hogy nem közönséges költői temperamentum. 
De rangsorozni őt, nyilvánosan, hogy ne mondjam : hivatalosan, legnagyobb 
költőink rovására, igazságtalanság. 

Egy régi magyar nemzetgazda, Széchenyi, a lelki értéket is belekalku-
lálta a nemzeti értékállományba. A Hitelben az arany mellett az erkölcsiség 
a főmotívum. Tudom, Te is vallod a szellemi és erkölcsi értéket. Előadásod 
ban is a merő aranytól a vérhez emelkedtél fel, amely közvetlenebb kapcso 
latban van az élet legfőbb értékeivel. Ebben a szellemiség felé emelkedő 
gondolatmenetben találkoztál Adyval, s üdvözölted őt. Nem is vetted észre, 
hogy ő ellenkező irányban haladt, a szellemi javak hátratételével ju to t t el a 
vérhez és aranyhoz, amelyek nála matérialista szimbolumok. A Te lifted föl-
felé mozgott, az övé lefelé. Egyik emeletnél egy pillanatra egymás mellett 
voltatok és Te siettél vele azonosítani magadat: „egy plattformon vagyunk!" 
Még csak azt se mondtad a pillanatnak: „0 bleibe doch, du bist so schön!*' 
És biztatod az ifjúságot, kövesse az Ady liftjének irányát. Szépen fog vele 
járni az ifjúság és szépen fog járni az ország. Egy kis tartózkodás nem 
ártana olyan költő világnézetének az ajánlásában, akinek szívében egy ideg, 
lantján egy húr meg nem rezdült szerencsétlen nemzetünkkel, mikor élet-
halálharcunkat vívtuk, legföllebb gúnyolni tudott bennünket ellenségeinkkel 
együtt. 

Ám ez: esztétikán kívüli szempont, ezt intézd el magaddal, mint magyar 
államférfi. De Te nemcsak világnézeti, hanem esztétikai ítéletet is mondtál 
és noha az aranyon kívül még csak egy értéket ismertél el: a vért, mégis 
ezen a határon túllépve, a pénzügytani órán esztétikai értékelésbe csap-
tál át. Hogy mire alapítod ítéletedet, azt nem mondtad meg, nem mutat-
tál rá: miféle értékekkel borí t ja homályba Ady a többi magyar költő 
értékeit, s miért kell Petőfinek mégis megkegyelmezni. Talán intuícióból 
beszélsz: az ilyet látni kell, aki nem képes rá, magára vessen. Erre azt 
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mondhatná az ember, hogy az ilyen „meglátás" sokszor apodiktikus bizo-
nyosságot ad, de még többször csalódásnak bizonyul. Nem foglalkozom 
azzal: nem a magad lelke tartalmát vetíted-e Ady költészetébe? És nem 
azzal az érzékcsalódással nézed-e ideológiáját és költészetét, amellyel a vér 
és arany szimbólumát nézted? Csak arra utalok, hogy nagy költőket, nagy 
művészeket összeméregetni igen-igen nehéz, hiszen mindegyik egész külön 
világ, mindegyikben más értékfajok jelennek meg és más-más arányokban 
vegyülnek. Ilyen összemérésekben nem lehetünk elég óvatosak. Vannak, akik-
nek lelkében Ady reszonál legjobban, de más, nem kevésbbé fogékony és 
differenciált lelkekben más költők reszonálnak. Vannak, akik például Vörös-
martyban — hogy nála maradjunk — százszor oly gazdag érzelemvilágot 
és százszor annyi esztétikai színt találnak, mint Adyban, akik Vörösmarty-
nak nem éppen legemlegetettebb költeményeiben is, például A rom-ban, meg-
kapóan fenséges költészetet találnak, s még a hanyatló költőnek, még 
töredékversében is, mint a forradalom után írt Előszó-ban, hatalmas ihletet 
éreznek. Vannak, akik egy pillanatig se haboznának, hogy Jókai és Ady 
közül melyiket válasszák, ha egyikükről le kellene mondanunk. Mit kezdjen 
az a magyar ifjú, akinek lelke nem veszi be Adyt, ha szellemi tekintélyek-
től azt hallja: a többi magyar költőben még kevesebb méltó lelki élményt 
fog találni, talán az eg)' Petőfit kivéve? — Nem, így nem lehet elbánni a 
magyar költészettel. A mi nemes valutáink hitelét ne ingassuk meg egy-
egy hatásos kiszólás kedvéért. 

Eégi szeretettel vagyok igaz barátod 
Budapest, 1926 október 10. 

Négyesy László. 

Hogy semmit el ne hallgassak, ideteszem még e levél 
következményeit, Hegedűs Lóránt válaszát, a r r a írt feleletem-
mel együtt: 

Budapest, 1926 október 14 én. 
Kedies Barátom! 

Nagyon jól esett az, hogy barátságod annyira terjed, hogy még oly 
csekélységet is, mint az egyetemen való megnyitó előadásomat, ügyeimmel 
voltál szíves kísérni. Ez a Te gyöngédségedre vall, amelyet, ha emlékszel 
reá, még Eger óta ismerek, mikor a „Holt költő szerelmét" szavaltad. 

Ami leveled tartalmát illeti, azt talán leghelyesebb volna, ha szóval 
megbeszélnők, miután én lírikusnak nagyobbnak tar tom Adyt Vörösmarty-
nál és Aranynál. Természetes, hogy epikában ez utóbbiak sokkal nagyobbat 
nyújtottak. Viszont szíves ;flgyelmedet felhívom arra, hogy nemcsak mi 
ítéljük meg költőinket, hanem a külföld is és míg Vörösmartyt senki nem 
ismeri odakint, addig Adynak csak lírai fordításaiból csak ezen a héten két 
új kötetet lát tam franciául. 

Ezt is szíves figyelmedbe és magamat további meleg barátságodba 
ajánlva maradtam régi híved és tisztelőd: 

Hegedűs Lóránt. 
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A második levél. 

Er re a levélre válaszom itt következik: 

Kedves Barátom! 
Örvendek, hog)' nem értettél félre. 
A szóbeli megbeszélésre bármikor készséggel állok rendelkezésedre. 
Előadásodban általában legnagyobb költőnknek jelentetted ki Adyt 

Petőfi után, most már csak mint lírikust írod legnagyobbnak. Ez különbség. 
Tudomásul veszem, mert haladás. 

Vörösmarty nem az epikában volt legnagyobb, hanem a lírában: 
eposzaiban, drámáiban is lirizmusa a legmegkapóbb. De milyen megkapó! 
A Csongor és Tündében van annyi költészet, filozófia, sugár, édesség és báj, 
amennyit egy csomó „modern" költőben együttvéve sem találni. 

Oj érved a külföld ítélete. A külföld eszerint illetékesebb bíró, mint mi, 
akik ismerjük költőinket. Az a külföld, amely rendkívül hiányosan, gyarló 
fordításokból, s a szervezett propaganda és a reklám nyomán egyoldalúlag 
ismeri irodalmunkat. Hiszen a külföld, mondjuk Amerika, jobban ismeri 
Lengyel Menyhértet, mint Katona Józsefet. De hogy az export-színművek 
alapján minő megítélésben reszesül például Amerika komoly közönségénél a 
magyar irodalom fajsúlya, arról én elszomorító közléseket hallottam egy 
amerikai angol úrtól. Külföldön jobban terjesztik Szabó Dezsőt, mint Herczeg 
Ferencet. Vörösmartyt és Aranyt meg sem ismerheti igazi valójukban a kül-
föld. Ezekért meg kell tanulni magyarul. Egy okos ember azt szokta volt 
mondani: Ararty az az írónk, akiért érdemes megtanulni a magyar nyelvet. 
Vörösmarty nevét különben régen megismerte az angol közönség Sir John 
Bowring fordításaiból. (Nemzetgazda!) 

Szeretettel vagyok nagyon tisztelő híved 
Budapest, 1926 október 15. Négyesy László. 

Sajnos , a szóbeli eszmecsere má ig sem esett meg közöt-
tünk s én mind e percig nem ismerhet tem meg tisztelt bará tom 
kr i t ikai érvei t . 

Azonban hónapokon át nem érintet te cikkeiben Ady költői 
elsőségét. Azután jött f eb ruá r elején Berzeviczy Albert elnöki 
megnyitója a Kisfa ludy-Társaság ünnepi közülésén, amely 
megnyi tónak különben semmi összefüggése sem volt levelem-
mel, minthogy Berzeviczy nem is tudot t a levélről, viszont ő is 
tisztán a maga kezdéséből nyilatkozott. Hogy az ügy e r r e ú j 
hul lámokat ver t fel, Hegedűs Lóránt is ú j r a kezdte érték-
becsléseit s például egyik cikkében Adyt a református magyar -
ság három vagy négy legkimagaslóbb képviselője közt említ i . 
Ügy emlékszem: Bethlen Gábor, Tisza I s t ván és Ady Endre-féle 
t r iumvi rá tus t állított össze. Mindenesetre hátrateszi Ady mia t t 
a magyar r e fo rmátus hit felekezetnek egy sor nagy a lak já t , 
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akik az egész nemzet tiszteletének tárgyai , tör ténelmünk és 
i rodalmunk tündöklő nagyságai . 

Legújabban pedig Makkai Sándor erdélyrészi re formátus 
püspök Ady-könyvének megjelenése alkalmával Ady, a püspök 
és a sátán felírású cikkben d iadalmasan tapsol a püspök köny-
vének, idézi belőle a 99. lapról ez t : 

„Adyban szólalt meg eddig igazán és egyedül az a magyar lélek, melyet 
saját nemzeti költészete ezen a téren soha nem táplált és nem ihletett, a bűn-
ben az Istent szerető és kereső, a megújhodásért síró magyar Advent lelke. 
Ady az első igazán vallásos költő." — Ez a püspök ítélete, — teszi hozzá 
Hegedűs. És cikkét ezzel fejezi be: 

„Mikor az egyetemen tavaly először neveztem Adyt Petőfi Sándor után 
legnagyobb lírikusunknak, nem kisebb tekintély, mint egyetemünk irodalom-
történeti tanára szólított fel hosszú és bensőségteljes levélben, hogy hagyjam 
abba «közismert veszélyes szuggesztív hatalmamat». Mikor a Pesti Hírlapban 
írtam így Adyról, legelső irodalmi társaságunkban, legbensőbb hitsorsos író-
táriamtól hallottam azt, hogy Ady és én а sátán utján lovagolunk. Most arra 
kérem őket, hogy vitatkozzanak tovább Makkai Sándor püspökünkkel, mert 
én nem értek az ördögűzéshez." 

Az az egyetemi tanár , akire hivatkozik, mindenesetre én 
vagyok, bár néhány év óta nem az irodalomtörténetnek, hanem 
az esztétikának vagyok a t aná ra ; hiszen a levelet én í r tam. 
Az olvasó lá that ja , hogy a Hegedűs cikkében idézőjel közé fog-
lalt kifejezés, mely úgy van adva, mintha így í r t am volna, 
nincs benne levelemben; én nem bélyegeztem Hegedűs Lóránt 
szónoki és írói hatását „közismert veszé<lyes"-nek. A levél pedig 
nem azért volt bizalmas, mintha va lami i rodalmi kamaril la 
törekedet t volna tisztelt bará tomba belefojtani a szót, hanem, 
mer t Hegedűs Lóránt nagy képességeit és lobogó m a g y a r lelkét 
jobban tisztelem és becsülöm, semhogy egy elszólásért nyilvá-
nosan meg akar tam volna támadni . 

Az utolsó levél. 

Most azonban a közérdek k íván j a , hogy múl tkor i levele-
met is a nyilvánosság elé t á r j a m , mostani fe lhívására is a nyil-
vánosság előtt ad jam meg a következő választ: 

Kedves Barátom! 
Olvastam Ady, a püspök és a sátán című kis cikkedet, amelyet azzal 

vezetsz be, hogy az Ady-pörben a Soli Deo Gloria nevű református ifjúsági 
egyesület nem kisebb emberhez fordult, mint Makkai Sándor erdélyrészi ref. 
püspökhöz: ő szóljon s a megzavart fiatal lelkek előtt döntse el a csatát, — 
s amely cikket azzal fejezel be, hogy a püspök úr egész könyvet írt, a könyv 
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meg is jelent: akinek veled volt vitája, most már ne veled vitatkozzék, hanem 
a püspökkel. (Emlékezteted az embert a székely elmésségre, amely szerint az 
erdélyi szász azt mondja a segítségkérőnek: menjen a szomszédba, ott lakik 
a jó ember.) 

Hát majd elolvasom a püspök úr müvét; kívánom, hogy nyeresége 
legyen a könyv a magyar kritikai irodalomnak. Szóval, rákerül a sor. De 
egyelőre szíves engedelmeddel Nálad maradok, mert cikkedben egy idézet van, 
amelyért, éppen azzal, hogy mint tekintélyt idézed, Te vagy felelős. 

Mivel érdemelte meg olyan tiszteletreméltó férfiú, mint egy püspök, 
hogy szájába olyan hihetetlen, hog}' ne mondjam: monstruózus állításokat 
adj, aminőket a könyv eredményei gyanánt cikkedben idézel? Még ha az én 
igénytelen levelemnek adsz, egy elmés fordulat kedvéért, más értelmet, hadd 
legyen! De egy könyvet, egy püspök könyvét már csak híven kell idézni! 
Ha pedig csakugyan a könyvben van is az a szerencsétlen részlet: miért, de 
miért idézed az egész könyvnek — kétségtelenül — éppen a legképtelenebb 
pontját, amely, kivált így, az összefüggésből kiszakítva és aztán eredmény 
gyanánt bemutatva a legkínosabb hatást teszi?! Tartalmilag hamis, stilisz-
tikailag cifrálkodó, nehézkes és anakolouthiába fulladó. Mi bizalma legyen 
az olvasónak egy könyvhöz, amelynek az a veleje s amelynek szerzője így 
tudja megfogalmazni az eredményt? Mire való, jaj, mire való a tekintélyt 
ihen nyilatkozat nyilvános továbbadásával lejáratni? Ha jó emberünk az, 
aki ilyet talál t írni, hallgassuk el, hogy megírta, vagy súgjuk meg neki, ha 
még nem késő, hogy ír ja meg jobban, így ne adja ki a kezéből. Nem, édes 
Barátom, ezek a sorok nem a Makkai püspök úr tollából kerültek a könyvbe. 
Ki tudja, milyen misztifikációval van dolgunk? 

Makkai püspök úr nem írhatta le a magyar költészet ellen azt a vádat, 
hogy sohasem táplálta és ihlette a magyar lelket a bűntudat motívumával, 
„az Istent szerető és kereső, a nemzeti megújhodásért síró magyar advent" 
vágyával. Ilyen, nyilvánvalóan alaptalan vádat nem í rhatot t le se mint 
püspök, se mint „ismert, kiváló műbíráló s a magyar irodalomtörténetnek 
neves kuta tó ja" , ahogy cikkedben nevezed. Hiszen csak ismeri a magyar 
költészet múl t já t legalább fő vonásaiban. És tudva nem fosizthatta meg a 
magyar protestantizmus első századát a t tól a dicsőségétől, hogy költészete 
az egyéni és nemzeti bűntudatból fakadt, a nemzet erkölcsi megújulásért 
siránkozott, a magyarság megtisztulásáért és feltámadásáért esengett Isten-
hez. Annak az avatag nyelvű XVI. századi protestáns költészetnek ez egyik 
megható, szinte megrendítő, belső igazságával ma is imponáló tulajdonsága, 
állandó értéke. Tisztelet ennek a régi költészetnek, kedves Barátom! 

És a XVII. században Zrínyi fenséges költészetét nem a bűntudat, az 
Istenhez térés és a nemzeti újjászületés epedő vágya ihlette? Mi más a 
Zrinyiász, mint a nemzet önmegváltásának eposza? Lehet ezt akár Adynak, 
akár bárki emberfiának magas piedesztálra állítása kedvéért nem tudni, el-
hallgatni, letagadni? Nem tudná Makkai püspök úr, hogy Zrínyinek ez az 
ihlete milyen mély forrásból fakadt? Hogy az Afiumban is mennyi szeretettel, 
gúnnyal feddi, ostorozza a magyarság gyengéit, de mennyire tudja nemzetét 
lelkesíteni is, erényeire eszméltetni? Nem tudná, hogy ez a költő igazán 
adventet készített elő? Mert nemzeti adventet nem az csinál, aki csak kiseb-
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bíteni, gúnyolni t ud j a f a j t á j á t , hanem aki lelket is tud bele önteni, eszményt 
tud eléje tűzni, há t még aki személyes életében is megtestesíti az eszményt, 
mint Zrínyi te t te , aki bizony nem várának ablakából nézte boldogtalan nem-
zetének vergődesét, hanem költői ihletének hiteléért a csatamezőkön kezeskedett ! 

Vagy újabb időkre vonatkozik a püspök úr állítólagos ítélete? H á t nem 
a nemzet süllyedését ostorozta, erkölcsi megújulását sürgette a XIX. század 
hatalmas lírája, Berzsenyitől Tompáig? Még ú jabb időkből nem ismerné a 
püspök úr Gyulai Pál költői fel jajdulásait nemzeti hibáink láttán. Kasszandra-
intelmeit közéletünk züllésén? A XX. századból nem ismerné Vargha Gyula 
keserű lírai lobogását? Ki figyelmeztette annyi látomással és búgó siralom-
mal nemzetünket a lába a la t t tá tongó örvényre, mint ő? És nem ismerné 
a püspök úr, más hangnemben, Kozma Andor sza t i ra i múzsájának szellemes 
és találó vágásait a bomlás jelenségeire és tetteseire? 

Egy kolozsvári származású magyar kritikus á l lapí to t ta meg — Gyulai 
Pálnak hívták — ezt a vezeklő, megigazulásért epedő, vallásos érzésbe olvadó 
hangot, mint líránknak a középkori katholikus énekektől fogva egyik uralkodó 
jellemvonását. Mióta veszett ki ennek az emlékezete Kolozsvárott? í g y ápol-
ják ott nemzeti hagyományainkat? Vagy jobban tud ják ezt, mint Gyulai 
t u d t a ? Hiszen annyira jellemvonása ez líránknak, hogy akár gyönge oldalá-
nak tekintheti az eléggé nem beava to t t kritika. Carlyle például — hogy ked-
vedért angol gondolkodóra hivatkozzam — csak nagyon másodrangú helyet 
jelöl ki a hazafias ihletnek a költészet ihletforrásai közt . A politikai értelem-
ben vett hazafias költészetre nézve ez igaz is. De egy boldog nemzet fia nem 
is igen érti meg az ír melódiákat, nem érti meg, hogy van olyan hazafias 
ihlet is, mely sugalló erejére és jellemére nézve rokon a vallásos ihlettel, azzal 
sokszor össze is olvad, aminthogy az ótestamentomi zsidó költészet ihlette 
a magyar hazafias lírát. De aká r erénye, akár gyöngéje ez a magyar l írának, 
mindenesetre történetileg adott , jellemzetes tulajdonsága. A magyar líra mindig tel-
jesítette nemzet javító, ébresztő, megigazulásra serkentő, Istenhez emelő h iva tásá t . 

Ezek oly köztudomású tények, hogy ezekkel ellenkezőt a püspök úr 
nem írhatot t . Olyan rémítő tájékozatlansággal, vagy ferdítéssel, vagy ítélet-
hiánnyal nem kompromit tá lhat ta magát. Elhinni róla ezt annyi volna, mint 
elhinni azt, hogy káromkodott. De hogy eshettél Te is áldozatul annak a 
kísértésnek, hogy ilyen elszólást, mint valami kinyilatkoztatot t bölcseséget 
á t végy a magad cikkébe?! Ha nem tudnám, hogy gyermekkorod óta irodalmi 
levegőben éltél, ki kellene fakadnom, hogy közéletünknek még nagyműveltségű 
vezéralakjai is mily kevéssé ismerik eppen sa já t irodalmunkat. 

„Ady az első igazán vallásos költő!! Ady az első magyar lirikus, aki 
megigazulást hirdetet t és a magyar adventért sóha j tozo t t ! ! " — Mi lesz még, 
ha így fo ly t a t j á tok? 

Soli Ady gloria! Csak A d y t illeti a dicsőség! 
Hát nem tudtok ti máshonnan szedni babért Adynak, csak más költők 

homlokáról? És nem riadtok vissza a legnyilvánvalóbb tőrténetmásítástól 
sem? Mit nyertek vele? Ady egykori szövetségeseinek a tetszését? Azok tite-
ket naiv dilettánsoknak fognak tartani , hiszen ha százszor bebizonyítjátok 
is, hogy Ady az egyetlen költő a világ teremtése óta, akinek f a jmagyar és 
vallásos ihlete van, azok mosolyogva mondják egymás közt: szegények, 
mennyit erőlködnek hiába, pedig l'art pour l'art, mindez nem is művészi érték! 

Irodalomtörténet. 11 
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Vagy a klasszikus irányú irodalmi felekezetet győzitek meg? Az nem fog 
hitelt adni olyan „eredményeknek", amelyek a legcsekélyebb irodalmi ismeret 
előtt is semmivé válnak. Másutt értek el eredményt: a könnyen lobbanó if jú-
ságnál, melyre a lelkes szavak, a nagy mondások mindig hatnak, amely biza-
lommal fordul hozzátok és t iszta igazmondást remél tőletek. Ti ez á r t a t l a n 
bizalom fejében a z t szuggeráljátok a magyar if júságnak, hogy ha legszentebb 
érzései felzajlanak, ha tisztulásért eped, ha a nemzet züllése, kishitűsége 
bánt ja , ha magába szállva költőinknél megváltó lelki élményt keres, akkor 
sehol az egész magyar költészetben nem talál egy rokonlelket, nem hal l ja 
a megigazulás egy forró sóhaját , az Istenhez emelkedő lélek epedését, nem 
l á t j a a nemesebb jövő felé lendülését, ilyen forrásban a magyar líra egész 
hegyvidéke szűkölködik, csak Ady Endre költészetében talál a bűn tuda t tó l 
gyötört és Isten kegyelmével igazulást szomjazó magya r kebel üdítő cseppe-
ket. így viszonozzátok az ifjúság bizalmát. És eléritek azt, hogy a magyar 
ifjúság előtt ismeretlenek maradnak nemzeti költészetünk nagy értékei s az 
ifjú lelkeknek az a része, amely Ady költészetében nem talál kielégülést, o t t 
sem keres majd, ahol találna. Elszokta t já tok az i f júságot egész Ady-előtti 
költészetünktől. É s elszakítjátok a fonala t a mult és jövő közt, gyengítitek 
a jövő alapját, csak azért, mert „Soli Ady gloria!" 

Ezt nyeritek és ezt éritek el. Akaratlanul is az t teszitek, amit a por-
hintők tesznek. Pedig ti nem vagytok porhintők. Nektek különben a leg-
nemesebb céljaitok vannak. Szívetek tiszta, elmétek magasan szárnyal. Jó-
hiszemű, lelkesedő emberek vagytok, csak el-elvetitek a sulykot, csak egy kicsit 
féltek attól, hogy há tha maradiaknak tűntök fel; szeretitek a népszerűséget, 
az elmésséget, a csillogást, a nagyotmondást és nem mindig nézitek meg, hogy 
igazság-e, vagy csak féligazság, ami t mondotok. Magyar emberek vagytok 
ebben is, nemzeti gyöngéinknek is képviselői. Legalább a magyarságnak egyik 
típusa. Mert van más típus is, azoké a magyar koponyáké, akik megnézik 
a dolognak mindkét oldalát s összefoglalóan tudnak ítélni, mint Deák Ferenc, 
Gyulai Pál, Tisza Is tván. Ti a másik típus vagytok, az impresszionisták, az 
egyoldalúan, elhamarkodva ítélők t ípusa. Megjárhatjátok Angliát, hozhat tok 
onnan sok szép tanulságot, de egyet o t t sem tanul tok meg, amit pedig o t t 
jól tudnak: végiggondolni a gondolatot . Pedig milyen nagy ember lehetnél, 
ha szellemedet kissé fegyelmezni tudnád! 

Ne vedd tőlem most se rossznéven e kemény és őszinte szókat. Én a z t 
szeretném, ha a Te fényes elméd és hatalmas készültséged minden irányban 
áldást terjesztene. Figyelmeztetni akarlak, ahol ha tásoda t kártékonynak 
látom s ha kell, közbe is lépek, mert a közérdek előttem is a legfőbb és leg-
szentebb. Azt te t tem a múltkor és ez t teszem most. 

Ha Ady-kultuszt akartok csinálni: csináljatok reális Ady-kultuszt . 
Mutassátok ki Adynak igazi esztétikai értékeit; ezzel hasznos és szükséges 
dolgot végeztek, Adynak is jobb szolgálatot tesztek, mint alaptalan nagy-
mondásokkal és hihetetlen tódításokkal. Azt a derék magyar ifjúságot pedig 
ne tévesszétek meg, hanem tiszteljétek! 

Régi igazmondó barátod: 
Budapest, 1927 április 15. Négyesy László.* 

* A Budapesti Hír lap húsvéti cikke. 
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Jakab Ödön. 
Ezelőtt bizony több mint félszázaddal — 1874 őszén — isme-

retlen név állott a jó Vadnay Károly kedves Fővárosi Lapok-ja 
egyik számának élén közölt vers alatt. A népballadák hangján 
és foi 'májában í r t versnek az volt a címe, hogy: Nem látták a 
kicsi fiam? Az ú j költő neve pedig: J a k a b Ödön. 

Jakab Ödön akkor — mint a kolozsvári egyetem bölcsé-
szeti karának hallgatója — a fiatalság legszebb nap ja i t élte, 
az élet gyöngyvirágos tavaszában j á r t : húszesztendős volt! 
Az említett vers figyelmet keltett i rodalmi körökben is és a 
minden fiatal tehetségért nagy örömmel lelkesedő Szász Károly, 
a későbbi püspök, akkor még tanácsos a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumban, Trefort oldalán — mindjárt érdeklődni 
kezdett az ú j kis költő-társ iránt, akivel egy-két év múlva 
aztán élénk levelezést folytatott . Szász Károly után nagyértékű 
levélgyiijtemény maradt a család birtokában, s ezek közt a leve-
lek közt ott van a dévai fiatal t anárnak , Jakab Ödönnek is 
több kedves levele. Olyan igaz szeretet és tisztelet érzik ki 
ezekből a levelekből a nagytekintélyű irodalmi vezér iránt, 
amilyennek őszinte, meleg hangja a mai önző, r ideg világban 
bizony r i tkán csendül meg. És. észre lehet venni a sorokból, 
hegy a bennök megnyilatkozó érzés voltaképen visszhangja 
annak az önzetlen ragaszkodásnak, kedves érdeklődésnek, 
amellyel a neves író az ő i f j ú kezdő pályatársa i ránt viseltetett. 

Beh boldog világ is volt az! A lángoló érzésű J akab Ödön 
alighogy 25 esztendős korában kinevezték helyettes tanárnak, 
évi 800, mondd: nyolcszáz for int díjazással már meg mert háza-
sodni, elvévén diákkori eszményképét, Rózát, ki aztán neki — 
időnap előtti haláláig — nemcsak hűséges élettársa, hanem 
valósággal múzsája lett, s kinek nevét, 1 elkét, szellemét sok 
szép költeményben örökítette meg a költő-férj. 

Alig féléves boldog házas volt a dévai poéta-tanár, mikor 
nagy irodalmi kitüntetés érte: Fehér Agnes című, igen szépen 
írt, drámai lüktetésű népies bal ladáját , hűséges öreg barát ja , 
a kitűnő előadó Szász Károly bemuta t ta a Kisfaludy-Társaság-
ban. Az ülés programmja különben is nagyon érdekes volt, 
úgyhogy a nagyobbára hölgyekből álló közönség egy része mái-
kiszorult a teremből, s a képes-teremre nyíló a j tóban szoron-
gott. Jakab Ödön bal ladája igen nagy hatást tett , s a fiatal 

11* 
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költőt egyszerre az újabb nemzedék egyik legtehetségesebb tag-
jának ismerte el. A közönség és kritika egyaránt . 

Ugyanabban a levélben, mellyel ezt a balladát Szász K á -
rolynak felküldötte, szerényen szóbahozta J a k a b Ödön azt is, 
hogy váj jon folyamodhatnék-e már rendes tanárságért? „Én 
— í r j a — 800 forint tal kijőnék, de lehetetlen a szállások drá-
gasága miatt. Hi tvány szállást is 250 forinton alul nem kap-
hatni . A kollégák nagyobb része 300 forintosban lakik. I lyen 
drágaságot sohasem láttam. 250 forintot pedig lehúzva szál-
lásra, csak 550 forint marad. E n n y i pedig nagyon kevés min-
denre . . . " 

Ötszázötven forint — m i n d e n r e . . . Hát annyi, valóban, 
ötven évvel ezelőtt is kevés volt. Ám azért valahogyan mégis 
csak kijött belőle a boldog pár — de hogy miképen, azt persze 
a mai nemzedék nemcsak elhinni, de még elképzelni sem tudja . 
Nemcsak azért nem, mert ma az árak mások, hanem mert egé-
szen mások az igények is. Ó, azok a régimódi, fiatal tanárok, 
különösen ha még poéták is voltak — és a hitveseik, különösen 
ha úgy szerették urukat , mint Róza az övét: az életnek csak 
eszményi oldalát nézték e ha kevés volt a tüzelőjük, hát pótol-
ták szívük melegével. Körülbelül harminc esztendővel Jakab 
Ödön dévai tanársága előtt — az ötvenes években — Arany 
János, aki költői munkássága mellett szintén tanárkodott, 
ugyancsak ilyen, nem sok százforintos professzori fizetésből 
éldegélt családjával s a dévai i f j ú poéta-tanár lelki szemei előtt 
vigasztaló és bátorító mintaképül ott ragyoghatott annak a 
nagykőrösi szerény tanár i szállásnak mécsvilága, amely mellett 
egykor az ország első költője szigorgott, rendületlenül javít-
gatva a tanulók dadogó dolgozatait és írogatva a maga halha-
tat lan verseit. Az a harminc év, ami az ötvenes évek íróit a 
nyolcvanas évekéitől elválasztotta: óriási változást hozott a 
magyar közéletbe, a politikai elnyomatás keserves korából a 
nekilendült alkotmányos élet ragyogó éveibe vezetvén át a 
nemzetet, — de nem változtatta meg a régi magyar egészséges 
világnézetet, felfogást, szokásokat és erkölcsöket. A további év-
tizedek azonban bezzeg felforgattak mindent, elporlasztották 
sok szép hagyományunk kőszikláját, úgyhogy bizony nem üres 
frázis, mikor a mai szomorú viszonyok között a régi jó időket 
emlege t jük . . . 

Az erdélyi fiatal pcétából azóta öreg ember lett. A kilenc-
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venes években fölkerült tanárnak a fővárosba s csakhamar be-
került rendes tagnak a Kisfaludy-Társaságba, hol mint ven-
dég, már nagy népszerűségre te t t szert. Költeményeinek első 
kötete már előbb, 1880-ban jelent meg, előfizetéssel és — ami 
akkor nagy szó, szinte irodalmi esemény volt: majdnem ezer 
előfizető jelentkezett! Azután sok könyve jelent meg Jakab 
Ödönnek, nemcsak verseskötetek, hanem prózai elbeszéléseket 
is tartalmazók, Árgirus című szép tündérmeséjével megnyerte 

« 

az Akadémia Nádasdy-díját, ami t nem igen gyakran adtak ki, 
írt több színdarabot is, tagja le t t az Akadémiának — és most, 
mikor már túl van a hetvenen, de egészsége és munkakedve 
még mindig töretlen: megjelenik a Kisfaludy-Társaság kiadá-
sában, a Franklin-Társulatnál legfrissebb versgyűjteménye, az 
Este felé című. 

Este f e l é . . . Igaz. De szépen élve, szorgalmas munka közt 
töltvén el a néha felhős, sokszor verőfényes napot: mily ked-
ves az az esti hangulat . Az öreg lantos kedves álmot lát: kiül 
a ház elé, ha l lga t ja a kis templomból az alkonyi csöndben feléje 
csendülő harangszót, a hazatérő nyáj kolompját, a munkából 
érkező fiatalok vidám dalolását — s mintha mindezeken túl , 
messze távolból, még más ismerős, édes melódiák is zengené-
nek . . . Nem, nem a messzeségből, csak a lelke mélyéből hal lat-
szanak ezek a hangok — hangok, a maga ifjúságából. S ezek-
nek hatása alat t dúdolni kezd és ugyanazon a hangon, ugyan-
azzal a tiszta érzéssel, mint egykor, újabb dalok kezdenek zson-
gani lelkében, s törnek elő a jkán . 

Énekel a világ sok összetört bálványáról, lejárt istenekről, 
s boldogan nyugszik meg annak tudatában, hogy: 

Változatlan él az Isten, 
Az egy, valódi és. ö r ö k ! . . . " 

Hajdani módja szerint — mely költészetének jellemző vo-
nása lett — reflexióit egy-egy találó, kedves, költői képpel vilá-
gí t ja meg verseiben, s megindítóan ú j í t j a föl nagy poéta-elő-
döknek: a Himfy-dalok költőjének, s a Négy-ökrös szekér hal-
hatatlan lantosának emlékét. Közbe-közbe egy-egy szép f r anc ia 
verset tolmácsol nyelvünkön, Hugo-tól, Béranger-től, Verhaeren-
től, Rostand-tól. Azután lá t j a , hogy az alkonyi ég elborul, zúgó 
szél támad, e kitör a f e r g e t e g . . . Rettenetes ítéleti idő — meg-
reszketnek a Kárpát bércei, reoseg-ropog az egész vi lág épü-
lete. De az öreg költőt ez nem hal lgat tat ja el, sőt mintha ú j 
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erőre kapna a kitört vérzivatarban, lant ján megrázóan harsog 
az ének. Az álmok most nem ülnek itthon — Háborús időket 
élünk — Végítélet — Szomorú esték — Románia — Az alföld 
magyarjaihoz —- Riadó — hát valóban estére fordult volna már 
pályája annak, aki ezeket a költeményeket zengi? Hisz az 
érzésnek ez a frisisesége, a formának ez a szépsége fiatal költő-
nek is becsületére yálnék. Oh, az ilyen estétől még messze van 
a néma, sötét éjszaka. Az ilyen erővel teljes versek után még 
sok hasonlót várhatunk — várunk is örömmel, szeretetíel, az 
elismerés színes, illatos virágait szórva az öreg költő lábai elé, 
hogy azokon jár jon álmodozva, életének enyhe alkonyatában. . . 

Mikor Jakab Ödönt, harminc és egynéhány évvel ezelőtt 
a Kisfaludy-Társaság megválasztotta t ag jává — Beöthy Zsolt 
t i tkár az ünnepies közülésen előadott jelentésében így referált 
erről az eseményről: „Megválasztottuk J akab Ödönt, ki a köl-
tészetnek mindhárom ágában évtizedek óta olyan szinte áhíta-
tos komolysággal működik, mely éppúgy kifejezi a költészet 
iránt való odaadó lelkesedését, mint eszményeinek nemességét." 

Mily jól esik most megállapítanunk, hogy ezek a jellemző 
szavak ma is a maguk teljességében ráillenek az Este felé című 
kötet költőjére, aki az évek számát tekintve talán megörege-
dett, de áhítatos lelkesedésében és eszményei nemességében 
csöppet sem változott. Szász Károly. 

Széphalom. 
Ezt a címet viseli homlokán a legújabb magyar szépiro-

dalmi és kr i t ika i folyóirat. Amint elolvassuk a boríték pázsit-
zöld mezejében pirosló címet, majd alat ta megpillantjuk a 
kiadótársaság művészi bélyegét, eJső gondolatunkkal és érzé-
sünkkel el ismerjük azt a korunkban pára t lan bátorságot és 
önzetlen lelkességet, mely egy ilyen folyóirat tervének meg-
valósításához kellett. Mielőtt fellapozzuk a nagy testes és 
mégis ízléses formájú könyvet, önkénytelenül eltűnődünk a 
borítéklapon. Az alkonypír színében égő, sokatmondó cím és 
a görögstílű csarnok mélabús látomást ébreszt bennünk. Űgy 
érezzük, hogy elfátyolosodik szemünk, képzeletünk ragyogó 
fénnyel körülfelhőzi a nagyjelentőségű szót és belőle kiszáll 
az eleven szimbólum: a magyar irodalom csodálatos szentje és 
márt í r ja . Megelevenedik a papíroson Kazinczy Ferencnek 
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klasszikusan szomorú arca, csupa-lélek szeme és horatiusi feje. 
Kilép a könyv levelei és betűi közül a majd százötven év előtti 
idők nagy irodalom vezére, ki hosszú életét, szellemének minden 
erejét és egész vagyonát m a g y a r fa jának művelésére, nemzeti 
irodalmának felvirágoztatására áldozta. S f á jóan rezegnek fü-
lünkbe Petőfi Sándor Széphalmon című szat í rájának keserű 
szavai: 

Te a nemzet-hálátlanság 
Égbekiáltó némasága, 
A nemzetszégyen Káin-bélyege, 
Ô Széphalom! 

Hiszen mit tett ő a hazáért? 
Miatta hét esztendeig szívá csak 
A börtönök dögvészes levegőiét 
És csak félszázadig 
Tar tá vállán, mint Atlasz az eget, 
A nemzetiségnek ügyét . 

Kazinczy Ferenc korában voltak magyar mecénások, áldo-
zatrakész hazafiak, pedig kevesen voltak gazdagok s az áldozatért 
csak koszorútlan feledékenység lett osztályrészük. Ma pedig, 
mikor az ezerszemű sajó mindent észrevesz és följegyez, a nem-
zet és az állam a legkisebb kultúráldozatot is hálával fogadja , a 
mecénások nevét megörökíti és — a milliárdosok száma ezernyi: 
ma alig akad egy-két Széchenyi-lelkű magyar , ki egy tudomá-
nyos és szépirodalmi 'folyóirat fennmaradását nemes adomány-
nyal biztosítaná. 

Évenkint megrendezik az automobilversenyeket, s nábob-
jaink képesek milliárdokat költeni azért a kétes dicsőségért, 
hogy elsők lehessenek az életpusztító i ramban. Pedig hazánk 
kul túrája , boldogulása, jóléte ugyan mit nyer azzal, hogy 
magyar-e vagy német nyer az autóversenyen"?... Sok olyan nábob 
él a szegény országban, ki csak azért a szeszélyes kedvtelésért, 
hogy neki különb autója legyen multimilliomos kollégájánál, 
nem sajnál nyolcszáz milliót kockáztatni egy Rolls-Royce auto-
mobilért, pedig gépe talán az első kiránduláson forgácsokká fog 
szétzúzódni, vagy éppen embert fog ölni!? De még nem akadt 
három olyan mecénás, ki há rom Rolls-Rayce autó árát fe la ján-
lotta volna egy magyar folyóirat (fenntartásának biztosítására. 

Üdvözöljük Szeged városának litterary-gentlemenjeit, 
Kazinczy-lelkű tudósait, íróit és szellemi kincsekben gazdag me-
cénásait, kik megalapították a Széphalom folyóiratot. Kívánjuk , 
hogy munkásságuk által a sokáig elhanyagolt Alföldön is 
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„égnek emelkedjék a tudományok és művészetek szent liegye." 
És hogy e magasztos céljuk beteljesedjék, segítse őket Kazinczy 
Ferenc szelleme, kit géniuszuknak fogadtak. V. R. 

Elhúnytak. 
AKOS FERENC dr. teol. tanár , szül. 1890 júl. 9-én, megh. Pécsett 

1927 febr. -án. Publicisztikai működést fejtett ki pesti lapokban és a pécsi 
Dunántúl-ban. 

BAUMGARTEN FERENC dr. magánzó, megh. Berlinben 1926 végén. 
Eltemették Budapesten jan. 27-én. Történeti dolgozatai a Századokban (1902, 
VI.), a B. Szemlében, irod.-tört. tanulmánya az Egyet. Phil. Közlönyben 
(24. köt.). Egy nagy budapesti bérházát haladó irányú írók segélyezésére 
létesítendő alapítványra hagyta. 

DAMÓ OSZKÁR hírlapíró, megh. Miskolcon 1927 jan. 21-én. — Szer-
kesztette az ottani Reggeli Ujságót. 

FENYÉRI (Peterdi) MÓR színész szül. Budapesten 1857-ben, megh. 
u. o. 1927 jan. 31-én. Vidéken és a budai színkörben működött. Számos verset 
írt vidéki lapokba s több színdarabot ír t és fordított . A késő ébredés című 
szomorújátékával 1883-ban megnyerte a M. Tud. Akadémia Teleki-díját. 

GÁRDOS SÁNDOR, volt építőmunkás, meghalt Budapesten 1927 febr. 
2-án, 45 éves korában. Két évtizeden á t volt a Népszava b. munkatársa. 
1919-ben emigrált s csak kevéssel halála előtt tért vissza Budapestre. 

GYÖRGY ENDRE volt földmívelésügyi miniszter, a M. Tud. Akadémia 
r. tagja , szül. Iluszton (Máramaros vm.) 1848 márc. 18-án, megh. Budapes-
ten 1927 jan. 15-én. Közgazdasági író volt, de pályáját 1869-ben esztétikai 
értekezésekkel és egy szatírával kezdte meg. 

KÁRPÁTI MANÓ keresk. isk. tanár, szül. Beőn (Sopron vm.) 1863 nov. 
14 én, megh. Bécsben 1927 jan. — 1882 óta szépirodalmi és esztétikai cikkei 
a Sopron-ban s fővárosi lapokban jelentek meg. 

KERSIK JÁNOS ügyvéd, szül. Léván 1869 július 12-én, megh. u. u. 
1927 febr. 9-én (temetése napja). — Versei, kis színdarabjai az Ország-Világ-
ban és a B. Hírlapban jelentek meg. 1885 óta munkatársa, 1914-től felelős 
szerkesztője volt a Bars с. hetilapnak. — Munkái: Hegedős énekek. Léva, 
1910. — Az aranyerdőből kifelé. Versek. U. o., 1914. — Muzsikálnak. Ver-
sek. U. o., 1911. 

KVASSAY EDE (kvassói és brogyáni) cs. és kir. kamarás, ny. min. 
o.-tan., a Petőfi-Társ. tagja, szül. Pesten 1845 febr. 15-én, megh. Pozsonyban 
1927 febr. — Az 1860/70-es években a Főv. Lapok, Magyarország, Otthon, 
P. Nap'ó, Színházi Látcső című lapokba dolgozott. — Munkái: Rövid éjek, 
rövid álmok. Pest, 1864. — Amikor ábrándozunk. Versek. U. o., 1869. (2. ki-
adás 1877). — Ahol az ember kezdődik. Regény. U. o., 1871. — Egy világfi 
albuma. Elbeszélések. Bp., 1876 (2. kiad. 1879). — A vármegye szava. Regény. 
U. o., 1884. — Kéziratban több eredeti és ford, vígjátéka. — Álneve: 
Taubrid. 
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ROST Y ANNA (gr. Amadéi Rudolfné, barkóci) német költőnő, szül. 
1825 márc. 5 én, megh. Bécsben 1927 febr. — Magyar népdalfordításai Ge-
dichte. Wien, 1897. c. kötetében. 

SZALANCZY JÓZSEF földmíves, volt lapszerkesztő, szül. Aszalón 
1863-ban, megh. u. o. 1927 febr. — 19£0/22-ben nemzetgyűlési képviselő volt 
kisgazdapárti programmal. 

SZASZY ISTVÁN dr. ny. közs. orvos, szül. Óbecsén 1862 júl. 28-án, 
megh. Szentendrén 1927 febr. 25-én (temetés napja), óbecsén működött. Cik-
kei és szerb népdalfordításai a Vasárnapi Újságban (1902/05). — Munkája: 
Tiszavirágok. Költemények. Óbecse, 1897 (köz. Vas. Ujs. 1897. 18. sz,). 

SZÉKELY ISTVÁN dr. teol. ny. egyet. ny. r. tanár , a Szt. István 
Akadémia alelnöke, a M. Tud. Akad. 1. tagja, szül. Nagyváradon 1861 febr. 
26-án, megh. Bpesten 1927 febr. 27-én. Filozófiai és exegetikai műveket írt . 
Kiadta Pázmány Péter Rövid felelet c. művét, legutóbb az Üj-Szövetség for-
dításán dolgozott. G. P. 

Hírek. 
Magyar írók nagy öröksége. — Baumgarten Ferenc budapesti szárma-

zású író és tudós minden vagyonát a szűkölködő magyar írók anyagi gond-
jainak enyhítésére hagyta végrendeletében. A nagylelkű adományozó szerint: 
„Ennek az alapítványnak létesítésében nem a tehetség jutalmazása lebeg 
szemeim előtt, hanom olyan komoly törekvésű magyar írók hathatós támo-
gatása, akik minden vallási, faji és társadalmi előítéletektől mentesen csakis 
eszményi célokat szolgálnak és így személyes előnyök kedvéért megalkuvást 
nem ismervén anyagiakban szükséget szenvednek". 

Egy jézustársasági költő emléke. — A Kalocsai Diákok Országos Szö-
vetsége a budapesti Mária Kongregáció dísztermében fényes ünnepséggel lep-
lezte le Rosty Kálmán neves egyházi költő arcképét. Az érdemes munkás-
ságú jézustársasági a tya mint magyar tüzér harcolt a szabadságharcban 
s később mint magyar tanár nemzeii szellemben nevelte a magyarországi 
katholikus mágnáscsaládoknak az ausztriai kalksburgi német iskolába küldött 
gyermekeit. Költeményei közül a Magyarok Nagyasszonya címűt szavalták 
el a vallásos-hazafias-irodalmi ünnepélyen. 

Heltai Jenő és Molnár Ferenc francia becsületrendje. —- A francia köz-
társaság elnöke a két írót a francia becsületrenddel tünte t te ki írói érde-
meikért s a magyar-francia irodalmi és művészeti kapcsolatok megteremtése 
körül szerzett buzgóságukért. A Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének 
mind a két író tiszteletbeli elnöke. 

Sebestyén Gyula és Szekfü Gyula tudományos pöre. — Sebestyén 
Gyula, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott igazgatója, a M. T. Akadémia és 
a Kisfaludy-Társaság tagja, bepörölte Szekfü Gyula egyetemi tanárt, akadé-
miai tagot, mert Szekfü Gyula szokatlanul eres hangon bírálta, a Nap-
kelet című folyóiratban, Sebestyén Gyula verses elbeszélő munkáját: a Gesta 
Hungarôrumot. A budapesti büntetőtörvényszék fölmentette Szekfü Gyulát 
a becsületsértés vádja alól azzal az indokolással, hogy bírálata nem lépte 
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túl a jogos kritika határai t . Ha valakiről a kritikus megállapítja, hogy 
csapnivalóan rossz verset ír t — mondja a bírósági indokolás —, ezzel még 
nem támadta meg a megbírált munka írójának személyét s nem bélyogezte 
meg a társadalom előtt egyéni becsületét. Az ilyen sérelem mia t t senki sem 
kívánhat jogorvoslatot a bíróságtól. 

Kártérítési pör egy lexikon ellen. — Egy író, akinek nevét eddig sonki 
sem ismerte, háromsoros életrajzot kapott Benedok Marcell Irodalmi Lexi-
konában. Véletlenül az is belekerült a három sorba, hogy az illető 1926-ban 
meghalt; — môndani sem kell, hogy a kártérítési pörre máris megvolt az 
alap. Legalább is így gondolta a sértett fél s mindjárt be is pörölte a lexi-
kon kiadóját, Győző Andor könyvkereskedőt, hogy fizessen csekély 50 millió 
korona kártérítést, mert — ezentúl a kiadók nem adnak neki munkát, mivel 
azt gondolják, hogy már meghalt! A bíróság kénytelen volt az esettel 
foglalkozni. 

A színigazgató köteles előadatni az elfogadott színdarabot. — A ma-
gyar királyi kúria kimondotta, hogyha egy színház valamely darab elő-
adására kötelezte magát, akkor kötelezettségének teljesítésére bírói úton is 
kényszeríthető. Ha a színigazgató a megszabott határidőben nem játszatja 
el a darabot, kártérítéssel tartozik a szerzőnek. A kártérítés összegét az 
ítélőtábla állapítja meg. Ezzel a kúria magáévá tette a panaszos szerző 
ügyvédjének érvelését, azt, hogy egy színdarab előadásának elvállalása 
éppen olyan teljesítmény, mint az, mikor valaki megállapodik egy vele szer-
ződő féllel például egy gépszerkezet elkészítésére. 

A könyvkiadó köteles kinyomatni a kiadás céljából elfogadott kéziratot. 
— Ezt a megnyugtató ítéletet a budapesti királyi törvényszék hozta. 
A Népszava könyvkiadóvállalata szerződést kötöt t a szocialista pár t egyik 
tagjával, hogy könyvet ír a gazdasági kérdésről. Mivel a szerző időközbon 
szakított a szociáldemokrata párttal s a kommunistákkal szövetkezett, 
a Népszava-könyvkereskedés nem nyomatta ki kéziiratát. A törvényszék ezt 
a felfogást jogtalannak jelentette ki s a szerződés jogi alapjára állva, köte-
lezte a kiadót a könyv kinyomatására. A könyv meg is jelent, de nyomban 
el is tünt a forgalomból, mert valaki mindjárt a megjelenés után megvásárolta 
az összes példányokat. 

Erdély magyar színészete. — Az erdélyi magyar színészet középpont-
jai: Kolozsvár, Marosvásárhely, Temesvár, Arad, Nagyvárad, Szatmár. 
A hat állandó színtársulat mellett van két vándor-színtársulat is. Ezek a 
színtársulatok nemcsak az énekes színműveket, hanem a komoiyabb drámai 
munkákat is sikerrel játsszák. A Budapesten előadott legújabb darabok 
Erdélyben is színrekerülnek. A kolozsvári magyar színészek az ot tani régi 
színkörben játszanak, míg a kolozsvári Nemzeti Színház a román társulaté. 
Erdélyi magyar írók darabjai is színrekerülnek a nagyobb városokban. 

A Felvidék magyar lapjai. — A Felvidék hírlapi életének középpontjai: 
Pozsony és Kassa. Pozsonyban 126 napilap, hetilap és havi folyóirat jele-
nik meg magyar, német és t ó t nyelven, Kassán 25. Az egész Felvidéken 
8 tótnyelvű, 6 magyarnyelvű és 2 németnyelvű napilap van. 
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Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken. 
A magyar tudományegyetemek tanárai az 1926—27. tanév második 

felére a következő előadásokat hirdették. 
A b u d a p e s t i e g y e t e m e n . — Négyesy László: Költői művek fejtege-

tése, tekintettel a középiskolai olvasmányokra. Heti 1 óra. — Császár Ele-
mér: A protestáns kor költészete. 3 óra. A magyar dráma a szabadságharc 
után. 2 óra. A XIX. század nagy magyar költői. 2 óra. — Horváth János: 
A magyar irodalom fejlődéstörténete. 3 óra. Csongor és Tünde. 2 óra. — 
Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk története. 2 óra. — Kéky 
Lajos: A magyar regény a kiegyezés után. 2 óra. — Zlinszky Aladár: 
Poétika. 2 óra. Poétikai gyakorlatok. 1 óra. — Solymossy Sándor: Beveze-
tés az általános néptudomány*!®. 2 óra. 

A debreceni e g y e t e m e n . — Pap Károly: Irodalmunk története a 
XVI. században. 3 óra. — Irodalmunk története a szabadságharc bukásától 
Arany haláláig. 3 óra. •— A magyar lírai költészet fejlődése. 2 óra. — Üjabb 
szépirodalmunk remekeinek tárgyalása. 2 óra. 

A pécs i e g y e t e m e n . — Tolnai Vilmos: A XVIII . század magyar 
irodalma. 3 óra. Arany János kisebb költeményei. 1 óra. Poétika. 2 óra. — 
Vargha. Dámján: Boldog Margit legendája. 1 óra. Zrínyi Miklós és költé-
szete. 3 óra. Kölcsey Ferenc. 1 óra. Retorika. 2 óra. — Kastner Jenő: O'asz 
hatások a magyar irodalomban. 1 óra. 

A s z e g e d i e g y e t e m e n . — Dézsi Lajos: A magyar regény törté-
nete a XIX. században. 5 óra, A regény világirodalmi fejlődése. 2 óra. 

Új könyvek. 
Verses kötetek. 

Antal János, Becski Andor: Verseskönyv. Kolozsvár. 1923. 80 1. 
Gyulai Pál irodalmi emlékei. Sajtó alá rendezte, bevezetéssel és jegyzetekkel 

ellátta: Papp Ferenc. Bp. 1926. 186 1. Kisfaludy-Társaság. 
Gyúrói Nagy Lajos: Magyar zsoltárok. Bp. 1925. 128 1. 
Harsányi Lajos: A boldog költő. Bp. 1926. 96 1. Pallas. 
Horváth István: Magyar vércsöppek. Bp. 1926. 96 1. 
Mécs László: Vigasztaló. Berlin. 1927. 132 1. Voggenreiter. 
Nagy Lajos: Egy prédikátor dalaiból. Bp. 1924. 190 1. 
Orosz Iván: Boldogok szigete. Nagykanizsa. 1927. 48 1. 
Palasovsky Ödön: Punalua. Bp. 1926. 80 1. 
Radó Antal: Magyar sirámok és egyéb költemények. Bp. 192 1. Lampel. 
Reiner János: Regék és történetek ciklusából. Bp. 1926. 60 1. Stephaneum. 
Tamás Lajos: Jóságom sátora. Berlin. 1927. 108 1. 
Vargha Gyula: Hamvadó tüziek. Bp. 1927. 414 1. M. T. Akadémia. 
Vidor Marcel: Cselló. Bp. 1927. 64 1. 

Elbeszél« kötetek. 
Ajtai-Ackermann Kálmán: Az ördögvár. Bp. 1927. 64 1. Magyar Diákkönyv-

tár. 3. szám. 
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Balla Irma: Vaskuthy Gábor. Bp. 1927. 348 1. Pantheon. 
Bárány Ferenc: Kleotinosz. Bp. 106 1. Hellas. 
Berde Mária: Romuald és Andriána. Berlin, 1927. 222 1. Voggenreiter. 
Gabányi János: A megbilincselt ember. Bp. 336 1. Athenaeum. 
Gyomlay László: Elindult a t á b o r . . . Bp. 1927. 64 1. Magyar Diákkönyvtár. 

5. szám. 
Heltai Jenő: Family hotel. Bp. 162 1. Athenaeum. 
Heltai Jenő: írók, színésznők és más csirkefogók. Harmadik kiadás. Bp. 1926. 

176 1. Athenaeum. 
Kárpáti Aurél: A nyolcadik pohár. Bp. 192 1. Athenaeum. 
Komáromi János: Az idegen leány. Egy magános ember följegyzései. Bp. 1926. 

208 1. Stádium. 
Laczkó Géza: Sátán Trismegistos olvasója. Bp. 194 1. Athenaeum. 
Lőrinczy György: Magyar éjtszakák. Bp. 1927. 48 1. Magyar Diákkönyvtár. 

1. szám. 
Simon Lajos: Cserépvári történetek. Bp. 1927. 168 1. 
Szabó Miklós: Dér Bálint végzete. Bp. 64 1. Hellas. 
Szitnyai Zoltán: Bolondok tornya. Békéscsaba. 150 1. 
Teveli Mihály: A bányarém. Bp. 1927. 40 1. Magyar Diákkönyvtár. 2. szám. 
Várv Rezső: Urak és gazdagok. Bp. 1927. 160 1. Lampel. 
Váth János: A Balaton tükröződése. Balatonfüred. 1926. 72 1. 
Váth János: Ungok, nádak, rónavizek. Bp. 1926. 136 1. 

Színdarabok. 
Bibó Lajos: Báthory Zsigmond. Dráma három felvonásban. Bp. 120 1. Pallas. 
Sándor Pál: Vándorlantos. Vígjáték három felvonásban, előjátékkal. Pápa. 

1926. 80 1. 

Tudományos munkák. 
A Petőfi Társaság ötven esztendeje 1876—1926. A szerkesztésért felelős: Sas 

Ede. Bp. 1926. 236 1. 
Az elszakított magyarság közoktatásügye. Szerkesztette és bevezetéssel el-

lá t ta : Komis Gyula. Bp. 1927. 232 1. Magyar Paedagógiai Társaság. 
Balogh István: Gyóni Géza szibériai életrajza. Bp. 1927. 200 1. 
Borbély István: A régi Torockó. Kolozsvár. 1927. 176 1. Minerva. 
Boross István: Gyóni Géza. Mezőtúr. 92 1. 
Császár Elemér: Arany János. Második, átdolgozott kiadás. Bp. 1927. 24 1. 

Irodalomtörténeti Füzetek. 8. szám. 
Császár Elemér: Arany János képzelete. Bp. 1927. 30 L Irodalomtörténeti 

Füzetek. 14. szám. 
Dézsi Lajos: Rosnyai Dávid Horologium turcicum. Bp. 1926. 260 1. Régi 

Magyar Könyvtár. 38. sz. 
Emlékbeszéd az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 1926 december 22-i fel-

olvasó estéjén. Elmondotta: Blau Lajos. Bp. 1927. 8 1. 
Fellner Frigyes beszéde a közgazdaságtudományi kar ünnepi ülésén I. Ferenc 

József halálának 10. évfordulója alkalmával: Magyarország közgaz-
dasági fejlődése I. Ferenc József alkotmányos uralkodána idejében. 
Bp. 1927. 12 1. Franklin. 
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György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 1925. év. Kolozs-
vár. 1927. Erdélyi Tudományos Füzetek. 7. sz. 

György Lajos: Az erdélyi magyarság szellemi élete. Bp. 1927. 80 1. Irodalom-
történeti Füzetek. 12. szám. 

Harsányi István: A magyar biblia. Bp. 1927. 146 1. Bethlen-Könyvtár. 
10—11. sízám. 

Karácsonyi János: Szentkláray Jenő 1. tag emlékezete. Bp. 1926. 14 1. 
A M. T. Akadémia elhunyt tagjai fölött t a r t o t t emlékbeszédek. 

Klebeisberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai. 1916—1926. Bp. 1927. 
700 1. Athenaeum. 

Lám Frigyes: A Gründlerek irodalma. Bp. 1926. 58 1. Egyetemi Nyomda. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1927. évi február 

hó 12-én tartott felolvasó-üléséről. — Elnök: Négyesy László. 
Földessy Gyula: Vajda János. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1927. évi már-

cius hó 12-én tartott közgyűléséről. 
1. Zoltvány Irén elnöki megnyitója. 
2. Alszeghy Zsolt titkári jelentése. 
3. Perényi József ellenőri jelentése. 
4. A tisztikar és a választmány megválasztása. 
5. Brisits Frigyes előadása Vörösmarty Mihályról. v 

Alszeghy Zsolt titkári jelentése. 
Társaságunk életerejének és élettevékenységének két fokmérője van : 

rendes tagjaink száma és folyóiratunk munkateljesítménye. Mind a kettőről 
örömmel tehetek jelentést. Folyóiratunk, amely 1924-ben mindössze egyetlen 
egy 56 oldalas füzetet tet t ki, az elmúlt esztendőben 6 füzetre (17 ívre) terjedt. 
A kritikai, figyelő- és szemle-rovatok bő tar talmán kívül 8 nagyobb tanul-
mányt kaptunk benne: Négyesy László elnökünknek Toldy Ferencről, Szász 
Károly alelnökünknek Gyulai Pálról írott tanulmányát, Perényi József kritikai 
írását Jókai Mór drámáiról, Zoltvány Irén alelnökünk új fölfedezését, Czuczor 
Gergely ismeretlen költeményeit, Lakatos Dénes beszámolását Péterfy Jenő 
ifjúkori levélcsomójáról, Gábor Géza essayjét Zempléni Árpádról, Baros Gyula 
becses összeállítását a Szép Ilonka témájának továbbéléséről és László Vince 
meggyőző érvelését a H. B. könyörgésének a beszédhez való viszonyáról. Folyó-
iratunk szerkesztője, Pintér Jenő, lankadatlan kedvvel és fáradhatatlan gond-
dal állítja össze folyóirata anyagát, hogy tanulságot és felvilágosítást szolgál-
tasson a magyar irodalom minden hívének : az irodalom múltját és jelenét. 
v.z irodalomtörténetírás munkáját egyaránt figyelemmel kísérő, egyaránt meg-
világító igyekszik lenni folyóirata, — azt hiszem, m. t. Közgyűlés, az én 
jelentésemből sem maradhat el a hála és köszönet szava e fáradozás meg-
említésekor. 

Folyóiratunk tanulmányaival karöltve, tudományszakunk müvelésén 
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fáradoztak felolvasóüléseink előadásai is. Hat ilyen felolvasóülést ta r to t tunk. 
Az egyiken Gál János társunk a modern német esztétikában boncolgatott 
formaproblémákról olvasott fel tanulmányt. Az irodalomtörténeti kutatás 
munkájának eredményeiből Harsányi István és Ernyei József mutatott be 
érdekes újdonságokat. Gulyás József szorgalmas Csokonai-tanulmányai közül 
a kritikai megnyilatkozások összeállítását terjesztette elő. A közelmúlt 
irodalmi problémái közül Nagy Sándor bogozgatta Ady Endre egyéniségének 
sajátos vonásait. György Lajos az elszakított Erdély irodalmi viszonyairól 
és könyvterméséről tájékoztatott . Decemberi ülésünkön pedig Futó Jenő tár-
sunknak Herczeg Ferencről írt nagy tanulmányából hallottunk érdekes rész-
leteket. Ahogy az egyik felolvasóülésen alelnökünk, Szász Károly is kiemelte, 
örömmel kell megállapítanunk vidéki tagtársaink érdeklődését és tudományos 
munkában való lelkes fáradozását: a nyolc felolvasó közül öt vidéki tag-
társunk volt. 

A folyóiraton és a havi ülések munkáján kívül, Társaságunk mindössze 
egy nyilvános szerepet vállalt: az irodalmi kritika jogainak tisztelete, más-
részt az irodalom nemzeti hagyományaiban az életfenntartó erőknek a tudata, 
de egyszersmind az a tisztelet is, amellyel elnökségünk és választmányunk 
Berzeviczy Albertet, a M. T. Akadémia elnökét tekinti, kötelességünkké tette, 
hogy a személyét ért durva és elítélendő támadás alkalmával tiszteletteljes 
ragaszkodásunkat kifejezésre juttassuk. Elnökünk és Szász Károly alelnökünk 
adtak hangot ennek az érzésünknek. 

Tagjaink száma — és pedig tagdíjat fizető tagjaink száma — meghaladja 
a nyolcszázat. Ma, mikor éppen a Társaságunk gerincét tevő középiskolai tanár-
ság olyan keserves anyagi viszonyok között még a szellemét ia a megélhetés 
anyagi feltételeinek megszerzése kedvéért igába kell hogy fogja, ez a szám 
a szeretetnek és a megértésnek olyan őszinte igazságáról tanúskodik, hogy 
ez büszkeséggel tölthet el mindannyiunkat. Ha a nyomorúság egyet-kettőt 
arra a vallomásra késztetett', hogy az „előfizetést (v. tagsági díjat) megújítani 
nem tudja,", a lemondó levélben mindig ott van a szeretet és meleg köszönet 
önkéntes, kényszerítetlen szava és a sajnálkozás azon, hogy a folyóirattól el 
kell szakadniok. Hisszük, hogy a nemzet kulturális kötelességének felismerése 
végre is segít ezen az elviselhetetlen helyzeten s akkor a most válásra kény-
szerített tagtársak újra s örömmel visszatérnek. 

Fájó veszteség Társaságunknak az a négy név, akiket a halál törölt tag-
jaink sorából. Gragger Róbert és Bánóczi József tudományos jelentőségéről 
folyóiratunk nekrológiája is megemlékezett; Révai Mór János, Társaságunk 
egykori alapítótagja, a könyvkiadónak az a nemes típusa volt, akinek az iroda-
lom szívéhez nőtt , nemcsak üzleti érdek. Nagy munkája a Révai-cég életét 
rajzolja meg, de a mult század utolsó negyedének egész irodalmi életéhez ad 
friss és nélkülözhetetlen adatforrást. Így vált ő a kiadóból irodalomtörténet-
íróvá. Lakatos Vince választmányi tagtársunk, Társaságunk legnehezebb nap-
jaiban mutat ta meg a hozzánk való szeretetét: Keszthelyen irodalmi ünnep-
séget rendezett s annak jövedelmét folyóiratunk kiadására ajánlotta fel. Hogy 
a magyar irodalom múltját szerette, azt a helikoni ünnep felújításánál mu-
t a t t a meg, — hog}7 tudományszakunk munkása volt, azt az elnyomatás korá-
ról szóló tanulmányától kezdve a Petőfiről írt latin dissertatiójáig érdekes 
írásainak egész бога igazolja. Mind a négyük emlékét szeretettel őrizzük. 
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Társaságunk munkáját elsősorban tagtársa ink szeretete biztosít ja; s 
ennek jele a készség, amellyel tagsági kötelezettségük anyagi terhét vállalják. 
De hálával kell megemlékeznünk a YKM-ről, a székesfőváros tanácsáról és 
Léderer Károly úrról, akik jelentős segélyükkel folyóiratunk kifejlesztését 
lehetővé te t ték. Amidőn azt kérem, hogy nekik ezért jegyzőkönyvi köszönetet 
határozzon a m.' t . Közgyűlés, kérem egyszersmind azt is, hogy ugyanúgy 
jegyzőkönyvi köszönetünket juttassuk el a M. T. Akadémia főti tkárjához, 
aki e termet minden hónap második szombatján olyan lekötelező szívességgel 
bocsátja rendelkezésünkre. 

I. Alulír t napon megvizsgáltam az 1926. évi január hó 1-től december 
hó 31-ig ter jedő számadásokat (a Pénztári Főkönyvet, a Zárószámadást és 
a Vagyonmérleget). Azt ta lál tam, hogy 1926-ban a bevételek összege 7.594 
pengő 94 fillér és a kiadások összege 6.500 pengő 80 fillér s így 1926 decem-
ber 31-én a pénztári maradvány 1.094 pengő 14 fillér. 

I I . A Társaság vagyona 1926. évi december hó 31-én: 3.427 pengő 
86 fillér. Ebből alapító t agd í j ak : 307 pengő 40 fillér (még pedig készpénz: 
261 pengő 40 fillér, hadikölcsön: 46 p e n g ő ) ; tagdíjhátralék: 1.489 pengő 
60 fillér, előfizetési díj há t ra lék ; 536 pengő 72 fillér; készpénzmaradvány 
1.094 pengő 14 fillér. 

I I I . A számadások részletes megvizsgálásából meggyőződtem arról, 
hogy a pénztár kezelése pontos és minden tekintetben lelkiismeretes. Javas-
lom, hogy a közgyűlés Oberle József pénztáros úrnak az 1926. évnek január 
1-től december 31-ig terjedő idejére a fölmentést adja meg és buzgó műkő 
déséért fejezze ki köszönetét. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1927-ben. 

Elnök : Négyesy László. — Alelnökök : Dézsi Lajos, Szász Károly, 
Viszota Gyula, Zoltvány Irén. — Ti tkár : Alszeghy Zsolt. — Szerkesztő: 
Pintér Jenő. — Jegyző: Brisits Frigyes. — Pénztáros: Oberle József. — 
Ellenőr: Perényi József. 

Perényi József ellenőri jelentése. 

I. Tisztviselők. 

A g á r S László 
Ágner Lajos 

Baros Gyula 
Bán Aladár 
Binder Jenő 
Birkás Géza 
Bitay Árpád 

Baranyai Zoltán 
Bajza József 

Angyal Dávid 
Badics Ferenc 

II . Választmányi tagok. 

Bleyer Jakab 
Borbély I s tván 
Császár Elemér 
Császár Ernő 
Czapáry László 
Farkas Gyula 
Ferenczi Zol tán 
Fóris Miklós 
Galamb Sándor 

György Lajos 
Gyulai Ágost 
Hajnóczy Iván 
Halász László 

Gulyás Pál 
Gyomlay László 

Harsányi István 
Har tmann János 
Horváth Cyrill 
Horváth János 
Imre Sándor 

Gálos Rezső 
Gulyás József 
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Jakab Ödön 
Kardos Albert 
Kéky Lajos 
Kisparti János 
Kiss Ernő 
Klemm Antal 
Kocsis Lénárd 
Korpás Ferenc 
Kovács Dezső 
Kőrös Endre 
Kristóf György 
Kürti Menyhért 
Leffler Béla 
Lengyel Miklós 
Madai Gyula 
Madzsar Imre 
Marczinkó Ferenc 
Melich János 
Mitrovics Gyula 

Mixich Lajos 
Morvay Győző 
Német Károly 
Pais Dezaő 
Pap Károly 
Papp Ferenc 
Pékár Gyula 
Petri Mór 
Pitroff Pál 
Prónai La jos 
Radó Antal 
Radványi Kálmán 
Sajó Sándor 
Sik Sándor 
Solymossy Sándor 
Szemkő Aladár 
Szigetvári Iván 
Szinger Kornél 
Szinnyei Ferenc 

Szira Béla 
Szomolányi József 
Teveli Mihály 
Thienemann Tivadar 
Timár Kálmán 
Tolnai Vilmos 
Tordai Ányos 
Vajthó László 
Vargha Dámján 
Vargha Gyula 
Ványi Ferenc 
Várdai Béla 
Váry Rezső 
Vikár Béla 
Voinovich Géza 
Werner Adolf 
Zlinszky Aladár 
Zolnai Béla 
Zsigmond Ferenc 

III . Tiszteleti tagok. 

t Id. Szinnyei József. — t Szilády Áron. — t Beöthy Zsolt. — Pintér 
Jenő. — Négyesy László. — Badics Ferenc. 

IV. Alapító tagok. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak ez idő szerint 36 alapító 
tagja van. Közülük a választmánynak is t a g j a : 16. 

V. Rendes tagok. 
A rendes tagok száma: 462. Ezek közül egyetemi t a n á r : 51, közép-

iskolai t a n á r : 310, egyéb foglalkozású: 101. 

VI. Előfizetők. 

Az előfizetők száma : 323. Ezek közül budapesti : 136, vidéki : 137, kül-
földi: 50. 

VII. Cserepéldányok. 
Cserepéldány gyanánt 75 példány ment szét. Ebben az összegben benne 

van 14 tiszteletpéldány is. 

VIII . összefoglalás. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1927-ben 507 tag ja , 323 elő-

fizetője és 75 cserepéldányosa volt. Ezek közül tiszteleti t a g : 3, alapító t ag : 
36, rendes t a g : 465, előfizető: 323, cserepéldányos: 75. 

Az Irodalomtörténet 1000 példányban jelent meg. Ebből havonkint 902 
példányt küldtünk a tagoknak, előfizetőknek és cserepéldányosoknak s 98 
példány került könyvárusi forgalomba. 

Felelős szerkesztő és felelős kiadó: Pintér Jenő. Budapest, I., Attila»utca 1. 
Kir. Magyar Egyetemi Nyomda , Budapest. — Főigazgató : Czakó Elemér dr. 


