
T A N U L M Á N Y O K 

Czakó Zsigmond, a tépett lélek. 
I r t a : SOLT ANDOR. 

1. 

Drámairodalmunk múltjából két tragikus arc néz felénk: Katona József 
és Czakó Zsigmond. 

borsukban sok a közös vonás. Mindketten a színház és a színpad olt-
hatatlan és csalódott szerelmesei, mindketten osztályosai egy örök írói balsors-
nak. Semmibehulló titáni akarás, bús társtalanság, küzdelmes élet, méltatlan 
mellőzés és korai halál jelzik mindkettőjük pályáját. 

De a Bánk bán szerzőjének utolsó éveit megszépíti a reményevesztett író 
rezignált fájdalma, a világgal leszámolt lángész sztoikus gőgje, a fel nem 
ismert nagyság dacos öntudata, a keserű kiábrándultság mosolygó fájdalma. 
Czakó sorsa még ennyire sem harmonikus. A golyó, amelyet 1847. decen^ber 

v j^ -án Csengerv Antalnak szállásán agyába röpített, egy tépett élet végére t e t t 
pontot. Katona utolsó percéig megőrizte lelkének egyensúlyát, férfias töretlen-
ségét, — Czakón egyre jobban elhatalmasodott a zűrzavar, a hajszoltság. 
Tehetséges és érzékeny volt, de betegesen túlzó, idegesen szertelen. Az élet ki-
hívásait nem kerülte el, de a csapásokat úgy akar ta kivédeni, hogy gyengéit 
egy megrögzöttnek konokságával a végsőkig fokozta. Lobogó lelkesedéssel h i t t 
művészetében, — de hiúsága megbénította akaraterejét; hi t t küldetésében, — 
sötétlátása azonban megzavarta ítélőképességét; h i t t a megsértett erkölcsnek 
kijáró igazságban — s jog helyett a bosszút kereste. A sors — a „daimon", 
ahogy Goethe nevezte — a dicsőség kudarcba fulladt komédiája után el já t -
szat ta vele a jóhiszemű következetesség tragédiáját is, amikor azonban utolsó 
érvényesülési kísérlete is furcsa gixerben végződött, lelki egyensúlya végkép 
megbomlott: sértődött büszkesége elzárta előle a becsületes meghátrálás ú t j a i t . 
A Hamletek és a Wertherek fa j tá jából való idealista volt, a szellem gyenge-
ségét a fegyver erejével akarta kipótolni. 

Czakó Zsigmond tépettsége már a kortársak előtt is ismeretes volt. Még 
életében kimondta róla az akkori idők legelőkelőbb folyóiratának, a Szép-
irodalmi Szemlének névtelen kritikusa,1 hogy „minden eddig írt drámájában a 
bús szomorú alanyi szaggatottság (Zerissenheit) teszi a főalapot";2 később 
Toldy Ferenc is úgy nyilatkozott, hogy „a beteg kor h i t t a költő nagyságá-
ban, mélységében és lángelméjében, mely mégis csak egy meghasonlott kedély-

1 Császár Elemér szerint Henszlmanu Imre (A magyar irodalmi kritika 
története a szabadságharcig, 1925. 371. 1.) 

2 1847. 5. sz. 65. s. köv. 1. 

Irodalomtörténet. 4 
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beteg életnézete volt, bár nem az akkor negcdelt divatszerű világfájdalom, ha-
nem igaz" és mély".3 

A kortársaknak ez a meglátása azonban az idők folyamán feledésbe me-
rült. Czakó Zsigmondot irodalomtörténetünk a romantikus írók közé sorozta 
s egyéniségét hol a pesszimizmussal, hol különcködéssel magyarázta.4 Ezek az. 
értelmezések helyesek ugyan, de nem fejezik ki a lényeget. Az irodalom jelen-
ségeit elsősorban sa já t korunknak szemlélete alapján kell értelmeznünk; Czakó' 
esetében is vissza kell térnünk az első kritikák megállapításához, mert csak 
így lesz a lélektani elemzéssel á tszőt t szövegmagyarázat megbízható kortörté-
neti jellemzéssé. S Czakó tépettségének megvilágítása annál is inkább eredmény-
nyel kecsegetet, mivel magatartásában sa já tos módon vegyült az egyéni a 
tipikussal, az egyedien szubjektív az európai divattal. Czakó életdrámája 
mintegy kettős síkon pergett le; a harc, amelynek végül is áldozata lett, nem-
csak az ellentétes lelki, hanem a szembenálló kollektív történeti erők mérkő-
zése is volt. 

2. 

Czakó Zsigmond drámái5 nemcsak színszerű technikájuk azonosságánál 
fogva, hanem a színpadi cselekvény alapjául szolgáló költői szándék és az ebből 
folyó jellemrajz tekintetében is szoros egységet alkotnak. A színszerű fordula-
tok során a tépettségnek mindmegannyi kórtörténete bontakozik ki előttünk:: 
a Végrendeletben és a Könnyelműekben a kedélybetegség heveny, a Kalmár és 
tengerész-, a Leona- meg a János-lovagban idült lefolyását figyelhetjük meg, 
míg a Szent László és kora a gyógyulás folyamatát példázza. Ennek megfele-
lően a hősök és hősnők többé-kevésbbé mind meghasonlott jellemek: a ka lan-
dor Artúr (KT), a szalónhős Táray (V), a kacér Adél (К) , a politikus Pal izsna 
(J ) , a bosszúálló Leona (L), sőt még Szent László is a „bús alanyi szagga-
tot tságnak" egy-egy változata. 

Mi jellemzi a tépettlelkű hősöket? Már első pillantásra feltűnik magá-
nyosságuk, elszigeteltségük. A drámai cselekvény fejlődése folyamán a hős 
egyre jobban elidegenedik környezetétől, annyira, hogy a sorsdöntő pillanatok-
ban teljesen magárahagyva áll. A hős út ja kifelé vezet a társadalomból; az. 
emberi kapcsolatok, még a legtermészetesebbek: a családi és a baráti kötelékek 
is fokozatosan meglazulnak s végül is teljesen felbomlanak. A tépett lélek ide-
genül él közömbös és ellenséges embertársai között. 

Ez Artúr (KT), ez Adél (K), ez Dernői (K), ez Palizsna (J) élettörténete. 
A drámai küzdelem erőmegoszlása egészen aránytalan: az egyik oldalon áll 
a hős gyötrő magányban, sivár társtalanságban, a másikon vele szemben 
„az egész világ". A megtébolyodott Artúrt nővére szemeláttára vezetik el a 
rendőrök, utána Margit boldogan omlik Endre karjaiba (KT. I. к. 118); Leona 

3 A magyar nemzeti irodalom története. IV. kiad., 187S. 373. 1. 
4 A Czakóra vonatkozó irodalmat 1. I'intér Jenő: Magyar irodalomtörté-

net. VI. köt., 1933. 885—888. 1. A leghasználhatóbb Vértesy Jenő és Lányi Ernő 
dolgozata. 

5 Kalmár és tengerész (rövidítve KT), 1844, Szent László és kora (SzL),. 
1844. Végrendelet (V), 1845, Könnyelműek (K), 1847, Leona (L), 1846, A János 
lovag (J). 1847. Az idézetek a Eerenczy-féle kiadás — Ferenczy József: Czakó 
Zsigmond összes müvei, 1883—1884, két kötetben — megfelelő kötetére és lapjára 
utalnak. 
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hasztalan könyörög a „részvét, a bocsánat és szeretetnek egy hangjáért" — saját 
fiától (L. I. k. 311); a könnyelmű Adél sorsa a legmegrázóbb: anyja koporsója 
mellett, gyermekétől fel nem ismerve, kedvesétől eltaszítva, az utcán pusztul el 
nyomorul tan (К. I. k. 408—410). 

Különösen szembetűnő ez a történeti drámákban (SzL, J). Megszoktuk, 
hogy a történeti tragédia, főleg a magyar irodalomban, a különböző politikai 
pártoknak a küzdelme. A hősnek legalább egy híve van (Hamletnek Horatio, 
Wallensteinnak Max Piccolomini, Bánknak Tiborc, stb.) — Szent László és 
Palizsna csak önerejükre támaszkodnak. Szent László éppen azért mond le a 
világhírről, hogy ne kelljen népétől teljesen elszakadnia; Palizsna erőszakosan 
taszítja el magától utolsó híveit is: Horváthot (.J. V. felv. 2. jel.) és Doroty-
tyát (V. felv. 5. jel.). 

A magányt a szentimentalizmus tette divatossá: a széplélek elkerülte az 
emberek zajos társaságát, a Fannik és a Wertherek a kert egy rej tet t zugá-
ban, a természet lágy ölén sírták el bánatukat. De ez a magány enyhetadó volt, 
a sebzett lélek lassanként meggyógyult, a boldogtalan hős a falusi élet termé-
szetes, egyszerű viszonyai között önmagára talált. A szentimentális magány 
nemesíti a jellemet: Csokonai is, Berzsenyi is ódában magasztalta az „áldott 
magánosságot", a „virtus szülőjét", a „nemes érzeményeknek menedékházát". 
Ilyen megbékéltető magányban él Erast (L): panteizmusban feloldódó rajon-
gása megszépíti, kívánatossá teszi remeteségét. 

Egészen más a tépett lélek magánya. Nem gyógyít, hanem ellenkezőleg г 
végkép elsorvasztja áldozatát. Az érzelmes lélek az embereknek csak egy kis 
körétől menekül, magánya fizikai elvonulás, környezetváltozás — a tépett hőa 
testileg továbbra is helyén marad, de már csak élő halottként: lelkileg telje-
sen elszigetelődött. Az ő esetében többről van szó, mint szerelmi csalódásról 
vagy a szülők és a környezet ridegségéről, szeretetlenségéről. A tépett lélek 
nem egyes emberektől, hanem az egész emberi társadalomtól, a lelki közösség-
től szakad el; magánya nem önkéntes visszavonulás, hanem kikerülhetetlen 
sorscsapás, nem egyedüllét, hanem elkülönítettség. Ami a szentimentális világ-
fájdalom esetében mint kísérő jelenség szerepelt, most egyszerre a tragikus 
életérzés központjába került: a tépett lélek összeroppanása lényegében szociális 
probléma, mert az egyén a társadalmi rend terén kerül ellentétbe a világgal; a 
drámai összeütközés nem érzelmi kapcsolatok, hanem társaséleti rangfokoza-
tok különbségének kérdése. 

Artúr csalárd erőszakkal igyekszik visszajutni abba a körbe, ahonnét 
könnyelműsége és szegénysége miatt kizárták. „ K a l m á r . . . adj nekem életet, 
de mely élet legyen nem kalmári, hanem bárói értelemben" — mondja első mono-
lógjában, (KT. I. к. 11.) Tárayt ártatlanul éri megaláztatás: Alpári grófnő 
mesterkedése következtében elveszti főúri rangját és vagyonát. „Huszonnégy évi 
fáradalmas szorgalom és igyekezet után mi lett belőlem — éhenkórász" , . . . . 
„férfi, kinek huszonnégy éve csak láz vala, melyben nagyság-dicsőségről álmo-
dott, s ébredvén, egy puszta rónára nyiltak 6zemei." (V. I. k. 206—7.) Leona 
a zárda szent magányából börtönbe, Adél a szalóni élet gondatlan világából 
az utca nyomorába kerül. 

Czakó hőseit emberi mivoltukban éri valamiféle sérelem; mint a romantikus 
hősök általában, ők is egy titok hordozói, de jellemző, hogy a rejtély meg-
oldásának pillanatában a végzet társadalmi jogfosztás alakjában csap le 
rájuk. Vörösmarty, Jósika, Szigligeti alkotásaiban a „felismerés" az ellentétek 

4 * 
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békés kiegyenlítődését készíti elő és arra szolgál, hogy a hős visszatérhessen 
abba a körbe, ahonnét bűnös kezek kiragadták — Artúr, Táray, Leona drámája 
éppen akkor bontokozik ki kegyetlen végzetességgel, amikor igazi kilétükre fény 
derülvén, a társadalom nem fogadja be őket egyenrangú és teljesjogú tagokul. 

A tépett ember magánya tehát kényszerhelyzet. Van benne valami szé-
gyenletes és megbélyegző, mint a deportált fegyencek vagy a bélpoklos betegek 
sorsában: a tépett lelkek az előítéletektől vezetett társadalom internáltjai a ki-
semmizettek szigetén. Érthető, ha magányukban egészen más érzelmek tenyész-
nek, mint az „erémi szállás" negédes idilljében. A társadalomból ki taszí tot t 
lélek állandó harci készültségben él, hogy elvesztett helyzetét visszafoglalhassa, 
ha pedig ez nem sikerül, akkor legalább bosszút álljon a ra j t a esett sérelemért. 
A tépett lélek elszigeteltsége tehát nem valami személytelen és édeskés bána t 
a felelősségre vonás nyíltan vagy t i tokban ápolt gondolata nélkül, hanem meg-
megújuló lázadás, állandó feszültség, résenállás és ha lehet: ellentámadás. 
A tépett lélek a magányban mintegy háborús gazdálkodásra rendezkedik be; 
egyetlen cél, a megtorlás érdekében éli ki minden gondolatát és minden érzelmét, 
erre gyűjti minden erejét, ennek szenteli minden idejét. Ez a tépett lelkek tragi-
kus egyoldalúsága; torz életet élnek, mert valamennyi megnyilatkozásuk indula-
tos pusztítás, ellenséges gyűlölködés, gyanakvó védekezés. A lélek egészséges 
egyensúlya megbillent, a meghasonlott kedély a gonosz indulatok megszállottja 
lesz, már csak átkozódni, őrjöngeni, sebezni, ölni tud. Elveszti józan ítélőképes-
ségét s a bosszú és a gyűlölet rögeszméjétől kínozva, a mániákusok makacs 
egyoldalú logikájával hangoztatja ítéletét a világ értékeiről. A tépett lélek 
szükségszerűen pesszimista; Czakó drámáiban megtalálhatjuk a pesszimizmus 
valamennyi vá l f a j á t : a Kalmár és tengerészben az érzelmi, a Végrendeletben az 
erkölcsi, a Leonában a metafizikai, a János lovagban pedig a történetfilozófiai 
sötétenlátást." 

Mi a világ? „Embernek nevezett minket környező néhány mozgó gép 
összege, néhány önkénytelen hangszer egy a sorstul rendezett zeneversenyben, hol 
mindenike sír, nevet, őrjöng, gúnyol a szerint, amint a sors szeszélye jebb vagy 
rosszabb kedéllyel játszik r a j t . . . " (V. I. k. 173.) Mi az élet? „Táncolni unta-
lan egy zsinegen, mely végre egyszer, ha elfáradánk. nyakunkra jő." (SzL. I. k. 
103.) Boldogság? „Ha érezhetni valahol, csak a sírban, a nyugalom honában." 
(L. I. k. 250.) Szeretet? „Kebelcsiklam.. . nem egyéb megaranyozott türelem-
nél —• háladíjnál azon kis szellőért, melyet nem éppen rossz óránkban elsóhaj-
tánk." (L. I. k. 248.) Történeti hivatás? „Vértől piroslanak évlapjaink. S ha 
olvasand a késő nemzedék, A történet szegén pallos gyanánt Tekint, amelynek 
rozsdaett hegyén Királyok élete múl t ki hajdanában." (J. II. k. 353.) 

A tépett lélek válsághangulata olyan erős, hogy nem tar that huzamosabb 
ideig. A végső kibontakozás két irányban lehetséges; az egyik az, hogy a lelki 
egyensúly végkép felbillen és a hős megőrül. A kedély hasadását az öntudaté is 
követi, az idegek túlfeszítettségét a teljes összeomlás. Artúr kényszerképzetei-
vel viaskodik, Tárayn tomboló őrjöngés tör ki, az önvád skorpióitól mardosott 
Adél a zúgó szélbe sikoltja eszelős sirámait. 

A tépettség utolsó állomásának másik változata a fagyos érzéketlenség. 

6 A pesszimizmus fajairól 1. Kornis Gyula: Petőfi pesszimizmusa. Buda-
pest. 1936. 7—8. 1. 
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A szív teljesen kiégett, a lélek túljutott örömön bánaton, jón-rosszon; már nem 
érheti több veszteség —• mintegy felülről figyeli a küzdelmet, az emberek mara-
kodását és törtetését, hideg közönnyel, szinte a cinizmusig fokozódó részvétlen-
séggel. A tépett jellemnek legfeljebb egy bágyadt mosolya van még a hiú erőlkö-
dés számára, de ebben a mosolyban van egy csipetnyi démoni káröröm is. 

„A szív belje egy jégtárháfc, s ajkaim érintése által megfagv maga a szere-
tet heve" — mondja Leona. (L. I. k. 261.) Aquilon fásult egykedvűség lesz 
úrrá: „Megcsókolnám azt a lényt, mely még valamit el bírna venni tőlem . . . 
jöhetsz már ínség, szeretet, csalódás és minden vésze a lelki és testi életnek: 
e kebel húrjain nem fogtok többé játszhatni." (L. I. k. 309.) Szent László 
„szólni akar — arcán nagy fájdalom látszik, végre elfojtva, hidegen Dezsőnek 
i n t . . . " (SzL. II. k. 10.) Dernői így jellemzi önmagát: ,.A vulkán nem lángol 
többé — de hamvad. Mivé lettem? E kebel, melynek még nagy és meleg szen-
vedélyei voltak, merev, mint sírbolt, virágai, ha vannak, a tél virágai, jég-
csapok fénylenek, de hidegen. Bár merre utazám enyhítni, olvasztani, — nem 
sikerült, mert szívemet nem hagvá el emlékező tehetsége, mely meresztő éjszaki 
szele valómnak, elfagyasztja folyóit, ereimet, véremet. (Kinéz az ablakon, 
fagyosan nevet:) H a h a h a ! . . . (К. I. k. 365 ) 

Ez az erőltetett jéghideg nyugalom, az érzelmek erőszakos elfojtása külö-
nösen Czakó férfihőseire jellemző — ebben a pózban tetszelegnek a női nem-
mel szemben. A tépett hős nem ismeri a szerelem boldogságát; a nő a férfi 
ellensége, „csészéje az enyészet nedvének . . . százszoros halál, ezer kifent tőr 
az üdv életén". (SzL. II. k. 62.) Czakó drámái e tekintetben egészen új han-
got ütöttek meg irodalmunkban. Nőalakjai gyöngék, hiúk, bűnösök: Hermina 
Artúrral (Kt), Adél Dernőivel (K) űz veszedelmes játékot; Alpáriné (V), Erzsé-
bet (J), főleg azonban Leona minden nőiségből kivetkőzött vadállat, a bosszú, 
a rontás, a gyilkosság őrjöngő démona. De gonoszságuk megtörik a férfiak 
„kihűlt vulkánkeblén": Táray „kéjelegvo", Dernői „fagyos kacagással" nézi 
Alpáriné, illetőleg Adél vergődését; Aquil és Palizsna jelleme pedig a kérlelhe-
tetlen erkölcsbíró magatartásában jegecesedik ki — amaz anyja, ez királynője 
felett ül rideg fanatizmussal törvényt. 

3. 

Az írói alakformálás általában három formából táplálkozik: a szerző 
képzeletéből, személyes élettapasztalataiból, végül pedig könyvélményeiből, az 
ú. n. irodalmi mintákból. Van azonban még egy lehetőség: a lírai ábrázolás, 
amikor az író önmagáról mintázza meg alakjait . Ez a szubjektivizmus jellemzi 
Czakó Zsigmondot is: a tépettség nála nem művészi ábránd, hanem életrajzi 
hitelességgel kitapintható közvetlen valóság; meghasonlott hősei nem a képze-
let szüleményei, hanem személyiségének szimbólumai; Táray, Dernői, Palizsna 
és a többiek magatartásában, mint egy görbe tükörben, Czakó egyéniségének 
torzítva felnagyított mását szemlélhetjük. 

A rendelkezésünkre álló életrajzi adatokból arra következtethetünk, hogy 
Czakó terhelt volt. Az erdélyi lélek kifinomult érzékenységén és komor nehéz-
kességén kívül egv nagy adag különcködésre való hajlamot, mint apai öröksé-
get, már a vérében hozott magával, s a faji még csa'ádi tulajdonságok, mint 
valami melegágyban, vígan burjánoztak a deési szülői házban. Bégi sorstragé-
diák vésztjósló expozíciójára emlékeztet Czakó ifjúsága. A székely nemesi kúria 
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komor hátteréből egy piilanatra elénk villan a hóbortos apa, az alkímia mániá-
kus rabja, aki családi boldogságot, gyűjtöt t vagyonkát, tisztes közhivatalt és 
makulátlan hírnevet dob oda egy középkori rögeszmének; majd lá t juk az áldo-
zatos anyát, amint szorongó szívvel, aggódó arccal vállalja férje oldalán a titok-
zatos kotyvalékokat forraló famulus szerepét, csakhogy állandó jelenlétével 
mentse, ami még menthető. E két főalak körül sorakozik a családi drámák szo-
kott s tat isztériája: a közönyös rokonság, a kárörvendő ismerősök, a durva-
röhejü hűtlen cselédség, a nyilvános megbélyegzést hivatalból eszközlő megyei 
biztos és az emberi szánakozást hivatalból megtagadó végrehajtó. 

Ebben a sivár és nyomasztó környezetben indul el Czakó élete. Bizonyára 
nem véletlen, hogy Czakó társadalmi drámái velejükben mind családi tragédiák, 
hogy müveinek elrontott életű hősei és bukott hősnői mind a „tévesztett neve-
lési modort" átkozzák.7 A reformkorszak sokat foglalkozott nevelési kérdések-
kel, s ennek nyoma maradt szépirodalmunkban is: Jósika „tanregényei" a leg-
ismertebb példák. A nevelés fontosságának gyakori emlegetéséből, valamint a 
vallomások súlyából és hőfokából azonban arra következtethetünk, hogy a 
helytelen nevelésnek egy életre kiható káros következményei Czakó egyik leg-
mélyebb élménye volt, — sajá t bőrén, sa já t sorsának alakulásán közvetlenül 
tapaszta lhat ta a kellő vezetés, a lelki légkör hiányának hátrányait . Hőseinek 
végzete őt már kora ifjúságában utolérte: Czakó az apai házban is egyedül 
volt, a magány születésének pillanatától kezdve beárnyékolta életét. 

Czakó magányát sem lehet közös nevezőre hozni a szentimentális köl-
tők önként vállalt remetéskedésével. Volt benne valami a lángész komor erkölcsi 
különállásából és a romantikus művészléleknek egy tisztultabb lét után való 
misztikus sóvárgásából — ugyanakkor azonban meglepően modern vonásokat is 
fedezhetünk fel benne. Czakó sok tekintetben Vajda János meg Ady Endre 
e lőfutár ja ; egyedülléte а л árosba szakadt természetes őserő bús társtalan-
sága, a más nyelven beszélő cifra idegenek közt ténfergő lélek ki nem beszélt-
ségének, tétova ijedtségének és kedvetlen visszahúzódásának következménye. 
De Czakó magatar tása magán viseli a közepes tehetség félszegségének, a ki-
elégítetlen hiúság irigy sóvárgásának bélyegét is. Czakó Zsigmond magánya 
bizonyos tekintetben hisztériás önkínzás, a szociofóbiában szenvedő ábrándozó 
önmarcangoló, dühös sóvárgása a rokonié'ek, a baráti kéz, a megértő szív 
után — s egyben értelmetlen és durcás megfutamodás az utolsó pillanatban 
a kínálkozó lehetőségek elől. A 40-es évek irodalmi életét a lázas szervezkedés 
jellemzi: mindenki igyekszik valahová betársulni: az Akadémiába vagy a Kis-
faludy Társaságba, csatlakozik a Tizekhez \agv bekapcsolódik a Nemzeti Szín-

7 Adél: „Szenvednem kelle a keserű leckét, hogy eltérjek azon útról, 
melyre nem lelkem, hanem tévesztett nevelési modor — hanyagság miatt elfer-
dülés, vagy az ezerszínű divatot utánzp nagyvilág félszeg idomainak keresése 
vitt ." (К. X. köt., 354.) Artúr : „Isten, vedd számadásra azokat, kik a gyermeket 
csak követelni tanították, de kötelességet érezni nem, kik őt munkához szoktatni 
elinulaszták és örömökben füröszték lelkét, melyekben az embert elhervasztó 
méreg csírázott, ölni tudtok emberek — de nevelni, lelket teremteni nyomorúk 
vagytok." (KT. I. köt., 91.) Leona: „Gondolj neveltetésemre, gondolj rá, hogy mi 
voltam — minő fegy, minő lelkek között, s e gondolat mindent megmond." 
(L. I. köt., 310.) Lilienzweig: „Beh boldog, aki jó nevelésben részesülhet." 
(К. I. köt., 325.) 
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ház meg a divatlapok érdekkörébe — csak Czakó áll egyedül, sehová sem 
tartozottan, mindenkitől, mert senkitől sem függő függetlenségben, mélyen 
érzett és mégis hamisnak érződő büszke idegenségében. 

Mert Czakó szótlanságba burkolódzó idegenkedése és emberkerülő tár-
easágiszonya mögött gyötrő életszomj lobogott. Czakóban volt valami misz-
tikus vágyódás, valami fausti sóvárgás a mindenséget magába foglaló élet után. 
Megismerni a dolgok végső t i tkát , felfogni a rej tet t összefüggéseket, uralkodni 
a természeten és uralkodni az embereken, legyőzni minden akadályt, térdre 
kényszeríteni az ellenséget, hódolatra a jóbarátot, függetlennek, értő és élvező 
úrnak lenni: ez a vágy gyötörte, ez a kín emésztette. Ezért vonzódott a ma-
gyar lélek számára általában idegen filozófiához, ezért szökött meg a szűkkörű 
ismereteket gépiesen szajkóztató nagyenyedi kollégiumból. S ez a mohón 
kutató ösztön ha j to t ta őt a színészethez is, amelyhez egyébként semmi tehet-
sége sem volt. Zárkózottsága, emberkerülése már eleve alkalmatlanná tették őt 
akár képzelt szenvedélyeknek nyilvános ábrázolására, azonkívül kisebb beszéd-
hibája is volt. De őt nem is a mimuszi feladatok vonzották. Régi, regényes el-
képzelések élhettek benne is a színészetről, akárcsak Aranyban és Petőfiben. 
Ábrándjaiban a színház volt a bűvös tükör, amely virtuális veszélytelenségben 
mutatja a valóságot — „Ez a világ kicsinyben, i t t láthatod meg, amint volt, 
vagyon" — énekelte Vörösmarty a Pesti - Magyar Színház megnyitásakor írt 
•előjátékában, az Árpád ébredésében. Czakó Wilhelm Meisterként hitte és vallotta, 
hogy a színész az a boldog felsőbbrendű lény, aki ábránd és valóság, polgári tár-
sadalom és művészi függetlenség határán élvezheti kettős helyzetének minden 
előnyét és szépségét. 

Nagyon nehéz a tépett lelkek sérülésének körülményeit pontosan meghatá-
rozni. Nem is szabad a világfájdalom okául egyetlenegy eseményt feltételeznünk; 
az élet a maga egészében fáj, a külvilág valamennyi, még oly jelentéktelennek 
és közömbösnek látszó ténye is sugártörést szenved a lélek túlfokozott érzékeny-
ségén s a jéllem rianását munkálja. A tépettség a lélek alkati betegsége, nem 
heveny fertőzés és nem külső behatás, hanem önmagában hordott készség el-
kerülhetetlen kifejlődése. Czakó Zsigmond tépett lélek lett volna a világ bár-
melyik szegletében, bármilyen életkörülmények között. A jelek mégis azt mutat-
ják, hogy pesti tartózkodása alatt, tehát 1843 után, írói mivoltában, a hivatás 
területén tudatosodott benne az a különállás, amelyre őt különös természete és 
a körülmények kényszerítették. Ekkor ismerhette fel helyzetének fonákságát: 
azt, hogy voltaképen egy visszavonhatat'an tévedés áldozata lett. Színészetünk 
ekkor már túl volt a regényes hőskorán; nem kalandnak, hanem tisztes polgári 
foglalkozásnak számított. Színészeink a magyarosítás programmjába való be-
kapcsolódással a „nemzet napszámosaivá" váltak, a deszkák hősei valójukban 
jámbor hivatalnoklelkek voltak, akik tisztes magánéletükben családi házról, 
államfői elismerésről, meg biztos nyugdíjról ábrándoztak. Jellemző, hogy a leg-
különb közöttük, Egressy Gábor is hosszú cikkekben bizonygatta a színészet 
államosításának célszerűségét. Czakó Zsigmond a tapasztalatlan fiatalság rajon-
gásával a végtelen és korlátlan életet kereste — s kicsinyes és leverő nyárspolgári 
viszonyok, a nagyobb darab kenyérért folyó küzdelmeknek nem mindig épületes 
zajlásai közé jutott . Czakónak hatalmas belépődíjat kellett fizetnie, hogy 
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bejuthasson a „kiválasztot tak" közé: fel kellett ismerni? a művészi viszonyokról 
táplá l t ábrándjainak naivitását, időszorűtlenségét.8 

Do Czakó tévedésben volt saját képességeit illetőleg is. Az kétségtelen, hogy 
a 40 es években ő a legtehetségesebb drámaírónk — jóval nagyobb művész, mint 
a színi ügyek vezéréül elismert Szigligeti, mert nemcsak színpadtechnikai, hanem 
nyelvi fantáziája is vo'.t. Az elképzelt jelenetekben feltételezett lelki folyamatokat 
nemcsak megfelelő színészi mozdulatokkal, hanem költői veretű nyelvi képletek-
kel is tudta érzékeltetni ; a drámai feszültségnek az ő munkáiban is, mint minden 
igazi drámaíróéban, ket tős rúgója van: a t e t t és a szó." Drámáinak pátosza nem 
egy helyen Vörösmartyra emlékeztet, akinek férfias és fegyelmezett művészetét 
ugyan nem érte el, de szárnyalását, főleg pedig színező erejét és önkéntelen, a lírai 
lélek mélyéről fakadó zeneiségét a kortársak közül egyedül ő tudta megközelíteni.1® 
A szavak költészetével azonban nem áll aiányban a drámák külső cselekvénye. 
Czakó silány anyagot használt fel esztétikai igényű alkotásaihoz, élményeit és 
érzéseit, mély filozófiai problémáit és finom lírai hangulatai t a szenzációéhes 
közönség alantas ízléséhez igazodó rémdrámák köntösében szimbolizálta. A z 
áldozatos szeretet mártíromságát egy kalandordrámában (RT), a társadalmi 
előítéleteken hajótörés t szenvedő kultúrlélek sivatag kálvár iá já t a bűnös grófnő 
és a kitett gyermek „szívszaggató" történetéről szóló ponyvaregények modorában 
adta elő (V); a metafizika végső kérdéseit a bűnügyi drámák hajmeresztő rémsé-
geivel erőszakolta egybe. így vált Czakó a 40-es évek egyik legtöbbet v i t a t o t t 
esztétikai kérdésének, a szíriszerűség és költőiség kapcsolatának egyik szenvedő 
alanyává. Művész volt, de hiányzott az ereje, hogy szándékait megalkuvások 
nélkül érvényesíthesse; a körülmények, nem utolsó sorban pedig anyagi rászorult-
sága engedményekre kényszerítették, olyanokra azonban, amelyek éppen művészi 
hitelén ejtettek csorbát. A dráma az a költői műfaj, amelynek értékét elsősorban 
a tények igazolják, s Czakó a sikerért elveit árulta el. Czakó nem a „meg nem 
ér tő" kritika, hanem sajá t hiúságának áldozata: nem tudo t t ellentállni a nép-
szerűség ördögi csábításának, két úrnak akart egyszerre szolgálni, s amikor vál-
lalkozása az esztétika örfk törvényeinek megfelelően csődöt mondott, bukásáér t 
egyedül a kísértő lelket tette felelőssé s elégedetlenségét lírai elfogultsággal világ-
fájdalommá nagyí to t ta . 

Ezen a ponton fedezhetjük fel a legmélyebb kapcsolatot átélt és ábrázol t 
tépettség között. Ar tú r , Táray, Adél és a többiek egy határozatlan, de erős 
becsvágy megszállottjai; mind egy „magasabbrendű" élet után vágyakoznak, 
olyan mohón, hogy a ke\é.?bbé t i s z t a eszközök felhasználásától sem riadnak 
vissza. Erkölcsi érzékenységük azonban élénken reagál eszköz és cél értékkülönb-
ségére s akaratuk pillanatnyi elernyedéséért lelki egyensúlyuk megbomlásával 
bűnhődnek. S i t t válik kétségtelenné Czakó történeti drámáinak szubjektíviz-
musa is. Szent Lászlóban, aki véren, vérségen, szerelmen és barátságon keresztül-

^"csalődásáréi levelei_ számolnak he. L. IK. 1987» -68.-S hö>. 1. *•" 
9 A beszéd és ä cselekvés, a színészi játék és a színészi szavalat kapcsola-

tának dráiuatechnikailag alapvető fontosságára vonatkozólag 1. Julius Bab : 
Kritik der Bühne, Berlin, 1908. 85. s köv. 1. 

10 Elsősorban két történeti drámájában. Charitas látománya (SzL. I I . kö t , 
42—50), Szent László „megistenülése" (u. o. 148—150), Mária és Frangepán idil l je 
(J. II . köt., 278—287) a mult század méltatlanul elfelejtett költészetének leg-
ragyogóbb helyei 
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gázol s „hónáért kicsiny", Czakóra ismerünk, a társtalan nagyságra, a hivatás 
áldozatára. És Czakó a titokzatos johannita lovag, Palizsna János is, a hivatás 
fanatikusa. Az egymást véresre tipró érdekek és szenvedélyek haláltáncán felül 
érdektelenül és szenvedélytelenül, fagyos nyugalommal áll a keresztes vitéz. Az 
5 kezében futnak össze a szálak, ő intézi az ország sorsát, t rónt vesz el és trónt 
adományoz, nádort buktat és árulót büntet. Ö nagy rendcsináló, a kérlelhetetlen 
bosszúálló — ahogy azt Czakó magáról a Nemzeti Színház zavaros ügyeivel 
kapcsolatban vágyálmaiban elképzelte. így szívódott fel Czakó egyénisége hősei-
nek magatartásába, így sugallta az élet a költészetet. A folyamat azonban az 
irodalmi tárgyasítással nem ért véget, hanem megtette az utat visszafelé is: a 
képzelet világából felidézett fantóm erősebbnek bizonyult a szellemidézőnél, a 
szerepet végül is a szerzőnek kellett eljátszania. Erre a körforgásra célozhatott 
az Életképek nekrológja is: „Ö drámaköltő és színész volt s élete és kimúlása is 
egy megható tragédiaként tűnt fel előttünk.11 

4. 

A tépettség tehát velejében lélektani probléma — megjelenésének és kifejlő-
désének okát az egyén jellemében, az örökölt és a szerzett akarati diszpozíciók 
állandósult formáinak sajátos szövedékében kell keresnünk. Meghasonlott ember 
mindig volt és mindig lesz ; Czakó sem egyetlen tépett írónk : az, a fogalom leg-
általánosabb értelmében Ányos Pál és Juhász Gyula, Bessenyei György, Péterfy 
Jenő és Németh László is — tépett hősökkel éppúgy találkozhatunk Vörösmarty 
drámáiban mint Márai Sándor regényeiben. IIa azonban körülnézünk a reform-
kor irodalmában, azt látjuk, hogy a tépettséghez hasonló vagy a vele rokon-
jelenségek száma feltűnően nagy. 

A Szépirodalmi Szemle említett cikkében Czakó „alanyi szaggatottságával" 
kapcsolatban már Henszlmann is u ta l t a Karthausira, Kuthy Lajosra és Petőfire. 
Kuthy Lajos szerette az érdekes pózt, külsejében is hangsúlyozta a melankolikus 
bágyadtságot,12 de dendiskedő hajlamai nagyon is elütnek Czakó komor magá-
nvosságától. Henszlmann valószínűleg nem is őt magát , hanem elbeszélő prózá-
jának ellentétek között hányódó bizarr és keresett stíljét érezte „tépettnek". 
Eötvös már tcbb joggal nevezhető meghasonlott kedélynek. „Nőm és gyermekeim 
körén kívül alig van életviszony, melyet meg nem keserítettek volna nekem" — 
írta egykor Csengerynek,13 s a jellegzetes világfájdalomnak megható szubjektív 
képét rajzolta Gusztáv csalódásaiban. Igaz, hogy Eötvöst mély katolicizmusa 
mind magatartásában, mind stíljében visszatartotta a pesszimizmus végleteitől, 
de a Karthausi így is a kor fájdalmas életérzésének, a „maladie du siècle"-nek 

egyik legjellemzőbb magyar állomása — több mint Csokonai és Kármán érzel-
messége, de kevesebb, mint Czakó búskomorsága : mintegy átmenet a század-
forduló szentimentalizmusától a 40-es évek tépettségéhez. Még nagyobb hason-
lóságot fedezhetünk fel Czakó és Petőfi magatartása között, különösen a Felhők 

11 1847. II . félév., 1658. 1. 
12 L. Szinnyei Ferenc: Novella és regényirodalmunk a xzahadsdfiharc 

előtt. II . köt , 1926. 151. 1. és Wállentinyi Dezső: K. L. életrajza. 1897. 57. 1 
ls összes müvek. 20. köt., 1903. 30. 1. 
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korszakában. 1845 körül Petőfi egyéniségét, amint azt Horváth János részlete-
sen kifejtette, teljességgel a tépettség jellemzi: mindentől elzárkózó dúlt magá-
nyosság, szerelmetlen magárahagyatottság, ember- és világútálat, élet és halál 
együttnézése, barát tagadás, sértett költői becsvágy, stb.14 Az olyan verseket, 
mint Az örült, Miért vagyok én még a világon. Téli éj, Almaim, akár Táray, 
Leona vagy Palizsna is szavalhatnák Czakó drámáiban. Azt pedig, hogy a 
Hóhér kötele (1846) teljes egészében a tépettségnek terméke, Koszó János mu-
t a t t a ki abban a cikkében, amely elsőnek pendítette meg ezt a kérdést az ú jabb 
tudományos kutatásban.1 5 

Kelmenfy Lászlónak regényét, a Meghasonlott kedélyt már címénél fogva 
is ebbe a körbe kell utalnunk1 0 — abból a körülményből, hogy ez a munka egy-
idős a Felhőkkel, a Hóhér kötelével, de egyidős a Leonával és Vörösmarty leg-
komorabb bölcselő költeményével, Az emberekkel, valamint Jókai Hétköznapok 
•c. regényével, amelynek Körmös Istvána Koszó szerint „a tépettségnek remekbe 
készült példánya",17 és még néhány Karthausi utánzattal,1" arra következtet-
hetünk, hogy a tépettség divatja nálunk 1846 táján érte el csúcspontját. Az 
adatoknak ennyire egybehangzó tanúsága után azt sem ta r tha t juk véletlennek, 
hogy ezekben az esztendőkben írta Kemény Zsigmond Gyulai Pál c. regényét — 
benne a „század nyava lyá já t " a múltba vet í te t te vissza,19 miután már első kísér-
leteiben is tépett hősöket szerepeltetett,-0 és az Élet és ábrándban a költői sors 
tragédiáját festette, úgy, ahogy azt Czakó a valóságban átélte. Kemény Zsig-
mondnál ez természetesen több volt divatnál — belső kényszer, hiszen ő maga 
is a tépettségnek egyik áldozata volt.-'1 

És végül, de mindenekelőtt: a reformkorszak szellemi életének elindítója, 
a l f á j a és ómegája — Széchenyi István. Ha valaki, akkor ő minden bizonnyal 
tépet t lélek volt. Naplóinak majd minden sora: a metsző gúny és az ellágyuló 
érzelmesség végletei közt csapongó szenvedélyes vallomások, a sötétenlátó vál-
sághangulat, a folytonos küzdelem a m u l t emlékeivel, az öngyilkosság ú j ra meg 
új ra kísértő démona, az emberi gyengeségen és hitványságon érzett felháborodása 
mindmegannyi bizonyíték erre.22 A kép pedig, amit Kemény Zsigmond rajzolt a 

14 Petőfi. 1922. 164. s köv. 1. 
15 „Nyugat alkonyat-hangulat a XIX. sz. első felében és Magyarország." 

Egy. Phil. Közi. 1933. 46. s köv. 1. 
16 V. ö. Koszó János: Spuren des jungdeutschen „Zerrissenheitsromans" 

in der ungarischen Literatur der vierziger Jahre. Festschrift für Gideon Petz. 
1933. 94—98. 1. 

17 Id. h. 1. azonkívül Zsigmond Ferenc: Jókai. 1924 . 68.л köv. 1. 
18 Szinnyei Ferenc: id. mü. I. köt., 1925. 284—86. 1. 
19 „Egészen eredeti módon, a rault történet keretében vvertheri, fausti, 

manfredi elemeket egyesít magában . . . már azért is érdekes, mert benne a 
mult idők regénye mögött, rejtve mély értelmű modern dráma játszik, melynek 
transcendentális hőse maga a regény í rója ." Péterfy Jenő: К. Zs. összegyűjtött 
munkái. I. köt., 1901. 125. 1. 

20 Martinuzzi, Kruppai az Izabella királyné és a remete c. regényben. 
51 V. ö. Papp Ferenc: Kemény Zsigmond. II. köt., 1923. 303. s köv. 1. és 

Péterfy Jenő közismert tanulmányának első két fejezetét. 
25 Viszota Gyula a naplók kitűnő kiadásában spleen-nel felölte meg a leg-

feltűnőbb „tépett" helyeket. 
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politikus Széchenyiről,23 szinte kísértetiesen egyező vonásokat mutat Czakó kép-
zelt államférfiával, a János-lovag Palizsnával.24 

Az adatok számát az idevágó részletes kutatás bizonyára még szaporítani 
fogja; különösen Vörösmarty és Vajda Péter, a szépirodalomhoz közelálló köz-
írók közül pedig a fiatal Szemere Bertalan és Pulszky Ferenc szerepét kellene 
tisztázni ebben az összefüggésben.25 Maga a tény azonban vi ta thatat lan: a té-
pettség széles körben elterjedt divat a 40-es években. Persze ez a jelenség is — 
mint irodalmunk minden jelentős megmozdulása -— gyökérszálaiban Nyugat ra 
vezet. Sok részlet vár még e tekintetben is megfejtésre, az út azonban vi 'ágos. 
A XIX. század irodalmi pesszimizmusának ősforrása és kiindulópontja Byron. 
Amikor a reformkor nemzedéke a nagy angol költő egyéniségének és költészeté-
nek hatása alá került.26 akkor elsősorban vi'ágfájdalommal telített szubjektíviz-
musát utánozták: a Tudományos Gyűjtemény már 1822-ben a „magánosság 
barátja"-ként emlegeti.27 később Petrichevich Horváth Lázár is úgy m u t a t t a be 
őt a magyar olvasóközönségnek, mint a „sebhedt lelkű költőnek jeles példáját".2 8 

Czakó Zsigmond életművének nem egy mozzanata vall Byronra, ö t utánoz-
h a t t a azzal a furcsasággal, hogy szállását egy sassal osztot ta meg,2" őt követ-
het te a tenger szerepeltetésében: ez az új , Byron nyomán felkapott irodalmi tá j -
eszmény jól illet a t i tokzatos és dúltlelkű hősökhöz, úgyis mint díszlet, úgyis 
mint jelkép. A tö l tö t t pisztollyal való veszedelmes játék is Byron egyik sokat 
u tánzot t küli'ncködő hősködése volt. És ha Czakó drámáinak főszereplői az ő 
legsajátosabb egyéniségét személyesítették is meg, a tépettség illemtanát, külső 
modorát — a homlokba hulló hajviseletet, az érdekes sápadtságot, az életfáradt 
mozdulatot, a hanyagul gazdag ruházatot , a mélytüzű, de nyugtalan pillantást, 
a keserű kacajban vonagló szájat — Manfrédtól, Konrádtól, Laratól és társaik-
tól tanulták. 

A byroni világfájdalom tovaterjedését a kontinensen Chateaubriand, majd 
Musset és Leopardi költészetében figyelhetjük meg. Hármuk közül különösen 
Chateaubriand művei keltettek hazánkban élénk visszhangot30 —- még nagyobb 

! s „ö gyakran játszotta a közönyöst, midőn nem vala az, s gyönyörködék, 
ha e miatt keble sajgott. Eszéből ciliciumot vont szíve körül, s vad kéjjel nézte 
a véreseppeket,. . . 3tb." Csengeri Antal : Magyar szónokok ós státusférfiak. 
1851.. 333. s köv. 1. Egyébként jellemző a lelki rokonság tudatának megnyilvánu-
lása: Petőfi volt az egyetlen kortárs, aki megértette Czakó tragédiáját (1. Czakó 
temetésén c. versét); Kemény Zsigmond Széchenyit értelmezte kongeniálisan, 
őt megint az ugyancsak tépett Péterfy Jenő. Viszont Péterfy ellenérzése Eötvös-
sel szemben: a vergődő lélek ösztönös gyűlölete a vészt szerencsésen meglábolt 
irányában. 

24 Széchenyi mint író is tépett lelkű hősökről tervezett drámát. V. ö. 
Naplói (Viszota Gyula szerkesztésében). I I I . köt., 1932. 458—59. 1. 

25 Vörösmarty „megosztott" lelkiségéről beszél Brisits Frigyes is: 
A XIX. század első fele. (A magyar irodalom története. V. köt.) 1939. 219. s 
köv. 1. A 40-es évek kisebb lírikusairól 1. Morvay Győző: Byron Magyarorszá-
gon. (Koeppel Emil: Byron. Függelék.) 1913. 316. s köv. 1. 

16 V. ö. Farkas Gyula: A Fiatal Magyarország kora. 1932. 280—81. 1. 
27 Morvay Győző: id. mű. 300 1. 
28 Byron lord élete és munkái. 1842. I . rész, 3. 1. 
28 L. Vértesy Jenő: Cz. Zs. 1899. 13. 1. és P. Horváth Lázár: id. mii. 85. I. 
80 V. ö. Zolnai Béla: Ch. hatása. Egy. Phil. Közi. 1915. Leopardi kapcso-

latainak túlnyomó része csak a XIX. század végéről való. (L. Koltay-Kastner 
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súllyal esik latba azonban a tépettség divatjának német változata. Németország-
ban a Jung-Deutschland néven ismert írócsoport tagjai köziil Heine, K. Gutzkow 
és Th. Mündt formál ta újjá Byron világgyűlölő búskomorságát; ra j tuk kívül a 
regény- és novellairodalomban W. Alexis, E Willkomm, A. Frli. v. Ungern-
Sternberg, a drámában G. Freytag és Fr. Hebbel, végül a lírában Lonau nevez-
hető több kevesebb joggal tépett költőnek. A maga ta r t ás szinonimái is német 
eredetűek: a tépettséget Ungern Sternberg novellája, Die Zerrissenen (1832), az 
„európabágyadtságot" Willkomm regénye Die Ewropamüden (1839), a világfáj-
dalom fogalmát Mündt hozta forgalomba, miután már a német romantikusok és 
Heine is ebben az értelemben használták.3 1 Abból a körülményből, hogy a Szép-
irodalmi Szemle kritikusa Czakóval kapcsolatban, de másu t t is32 a német szak-
kifejezésekre hivatkozik s őket fordí t ja („kedélybomlottság", életúnottság". 
„alanyi kórság", pi.lanatnyi szanaság"), sejthetjük, hogy a nálunk is jól ismert 
német írók munkáinak oroszlánrész ju to t t a tépettség divatjának kialakulásában. 
S valóban már az első pillantásra megállapíthatjuk a hasonlatosságot Czakó 
színpadi hőse és a német regényiigurák között. A tépettség nyugateurópai vál-
tozatai ugyan annyira egybefonódtak, hogy szinte reménytelen ieladatnak látszik 
mindegyiküket külön-külön kibogozni s még csak valószínűvé is tenni, vájjon 
közvetve vagy közvetlenül kerültek az egyes részletek Czaó drámáiba; három 
indítékról azonban a legnagyobb valószínűséggel megállapítható a német eredet. 
Ezek: 1. Táray, Aquil, Dernői és Palizsna „fagyos nyugalma", 2. Artúr és Leona 
céltudatosan démoni gonoszsága, 3. a végsőkig eről te te t t tépettségnek a teljes 
kétségbeesésbe, őrületbe vagy öngyilkosságba tör ténő feloldása. (Leona, Adél, 
Artúr, Táray.) Ez az utolsó pont még a legáltalánosabb kapcsolat: a német és 
a francia rémromantika is szívesen használta az efféle hátborzongtató szörnyű-
ségeket — a magyar hősök magatar tása azonban már pontosan mása annak a 
jellegzetes német — és csak német póznak, amelyet G. Thrum a „Gefühlstarre", 
illetőleg a „Nihilismus der T a t " kifejezésekkel jellemzett.33 

5. 

Czakó tépettségének tehát kettős gyökere van: egy lelki és egy irodalmi. 
Talán mondanunk sem kell, hogy a kettő összefüggésében az elEŐ az ok, a máso-
dik az okozat: Czakó azért ruház ta fel hőseit az európai és a hazai irodalom-
ban divatos vonásokkal, mert ő maga is tépettnek született, tépetté let t . Nem 
kellett, de nem is másolta a külföldi írókat; drámáiban nyoma sincs Byron lengő 
erkölcsének, macskajajos kiéltségének, Heine sátánkodó cinizmusának, a német 
regényírók szkepticizmusának, blazirtságának. A német romantikusok iróniáját 
is hiában keressük Czakó műveiben ; hősei egyszerűbbek, talán egvügyűbbek is, 
de feltétlenül őszintébbek, gerincesebbek. Czakó magyar becsülettel komolyan 

Jenő: L. Magyarországon. Egy. Phil. Közi. 1937.) — Musset szerepét még nem 
ismerjük, de valószínű, hogy az egy Eötvös Józsefet kivéve (Irodalomtört. 
Közi. 1934. 122. s köv. 1.), csak a szabadságharc után keltett nálunk figyelmet 
és így Czakóval kapcsolatban nem jöhet számításba. 

31 V. ö. Gerhard Thrum: Der Typ des Zerrissenen. Von deutscher Poete-
rey. Bd. 1(1. Leipzig, 1931. 93. 1. 

32 1847. I. félév Gl., 367. stb. 1. 
33 l<l. mii. 125—27. és 184—92. 1. 
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vette érzelmeit, tépettsége nem divathajhászás és nem játék volt, hanem tragi-
kusan igaz ősélmény — meggyőződés, amelyért életét is feláldozta. 

Általában a tépettség elterjedését nem annyira az egyes írók műveiből ki-
sugárzó szuggesztív erőnek, mint inkább az irodalmi viszonyok azonos alakulá-
sának tulajdoníthatjuk. A világfájdalom nem ízléstörténeti jelenség, amely a 
stílus nyelvi fordulataiban tükröződik, nem is a műformák vagy a technikai 
részletek kérdése, hanem egy sajátságos írói életforma — végelemzésében tehát 
irodalomszociológiai tünet. A tépettséget csak átvit t és korlátozott értelemben 
nevezhetjük irodalmi divatnak. Minden irodalmi divat velejében kiszolgálása a 
közönség átlagízlésének, a XIX. század első felének meghasonlott írói pedig 
nemcsak hogy nem követték az uralkodó ízlést, hanem egyenesen szembehelyez-
kedtek vele. Byron, Heine és társaiknak fellépése éppen e tekintetben váltotta ki 
azt a heves és mindinkább társadalmi mozgalommá dagadó ellenvéleményt, amely 
végül is száműzetésbe kényszerítette őket: szubjektivizmusuk magja öntelt, önző 
önkény volt, életük és költészetük hadüzenet a fennálló társadalmi és művészi 
viszonyok rendje ellen. Czakó magatartásában is megtalálhatjuk egy támadó 
ellenzékieskedés nyomait: a közönségről az volt a véleménye, hogy „szamárnak 
szalma is jó", s tudjuk, hogy író- és színésztársaival is nvilt ellenségeskedésbe 
bonyolódott. A tépettség tehát egy egészen sajátos viszonyt jelent író és közön-
ség között s Czakó pályája is elsősorban ebből a szempontból szolgál irodalom-
történeti tanulsággal. 

A „maladie du siècle" a kor válsághangulata volt rendiség és polgári 
demokrácia határán — a bánat és a kétely vegyüléke, a megrendült lélek keserve, 
amely lá t ta a régi világ eszményeit rombadőlni, de nem mert hinni egy jobb 
jövőben. Ebből a passzív kétségbeesésből, amelynek oly megragadó elemzését 
olvashatjuk Eötvös Karthausii&ban, nőtt ki a tépettség, a cselekvő állásfoglalás 
a korral szemben. Az „alanyi szaggatottság" mintegy donkisotti grote.-zkségbe 
torzuló feléledése annak a hősi lelkületnek, amely gyökereivel még a renaissance-ba 
nyúlik, s amelynek utolsó jelentős történeti szereplése a nagy francia forradalom 
és a romanticizmus volt. A tépettség utolsó erőfeszítés, kétségbeesett lázadás 
a XIX. század új társadalmi berendezkedésének előestéjen; eleinte nyugtalan 
kapkodás, szorongó lehangoltság, később bágyadt lemondás, — az ifjú-németek-
nél csúfondáros nvelvöltögetés — hogy készül valami, amelyben elnyomják, le-
fokozzák, kisemmizik a „jobbik részt". A renaissance és a barokk megbecsülte, 
dédelgette, kitüntette a művészt; a gazdasági-technikai kultúra előtérbenyomu-
lásával- a vezetést a polgárság veszi át, de ez az új társadalmi réteg műv letlen-
ségében és kicsinyességében kegyetlen és szűkmarkú a nagystílű mecénásokhoz 
mérten. A „szabadság" a valóságban egy újabb s rosszabb szolgaság — ez volt 
a parodisztikus 1830-i júliusi forradalom keserű tanulsága. A költő felébresz-
tette lantjával a polgári öntudatot, kiállt maga is a barrikádokra, de a nyárs-
polgár elhelyezkedvén a húsosfazekak körül, már csak garasos bohóckodásra 
akarta szerződtetni prófétáit és tvrtaiosait. A függetlenségét féltő költő nemcsak 
Metternichék besúgói és cenzúrája ellen hadakozott, hanem a „tiers é ta t" korlá-
toltsága és hálátlansága ellen is. A polgári irodalom kezdete egybeesik a polgári 
művész dilemmájával, s a tépettség nem más, mint a hitében megrendült művész 
kultúrpesszimizmusa. 

Az irodalom polgárosodásának kérdésével függ össze Czakó tépettsége is. 
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Ismeretes, hogy irodalmunk a XIX. század elején mind összetételében, mind 
szellemében nemesi rendi volt. A helyzet a 30-as években kezd megváltozni; 
Széchenyi fellépése u tán megindul költészetünk polgárosodása,:'4 az átalakulással 
járó bonyodalmak legsúlyosabb kárvallottjai azonban éppen a mozgalom elindítói 
és vezetői voltak. Már eleve is bizonyos ellentmondás rejlett abban, hogy az ú j 
rend előkészítői a pusztulásra ítélt kiváltságos osztályhoz tartoztak. Főurak 
és törzsökös nemesek küzdöttek a polgári Magyarország megteremtéséért, s a 
tépettség egyik előfeltételét: a gyökértelenség, az elszigeteltség érzését ebben a 
fonák helyzetben kell keresnünk. Széchenyi, Eötvös, Kemény tragikus tépelődései 
mélyén meg is találhat juk azt az ellentétet, amely származásuk és elveik között 
fennállott, s amely társadalmi és politikai helyzetüket annyira bizonytalanná 
tette, az egyik részen árulássá, a másikon gyanússá bélyegezte. Czakó különösen 
nehéz helyzetbe került szegénysége m i a t t : az egykor jómódú és elkényeztetett 
nemesifjú anyagilag teljesen ki volt szolgáltatva a mélyen a la t ta álló tömeg 
kénye kedvének, a „bárói" élet szerelmese a „kalmári" lét fojtogató és megalázó-
körülményeinek. 

Még súlyosabb, az írói hivatástudat területén elharapódzó válsággal fe-
nyegetett azonban a viszonyok alakulásának belső dialektikája. A polgárosodás 
az irodalom kereteinek széleskörű ki tágí tásá t jelentette, s a művészi értékeket 
népnevelési és közéleti célok szolgálatába áll í totta. Kazinczy ék arisztokratikus 
szépségrajongását és Vörösmarty erkölcsi humanizmusát a gyakorlatiasság 
Prokrusztesz-ágyába gyömöszölték, az irodalomba bevonult a tömeg s nyomában 
felburjánzott a kisember igényeit kiszolgáló sekélyes elbeszélő irodalom, a vele 
azonos jellegű színszerfiség és a pest-budai zsurnalizmus, amely a kisvárosi 
pletykák és emberhajszák ingovánvában egyre mélyebbre süllyedt. Az 1835 é& 
1845 között lefolyt évtized jelentős alkotásai nem az átlagirodalom termékenyítő 
talajából nőttek ki, hanem annak ellenére születtek. A klasszicizmus nemes esz-
ményeit a romantika népszerűsítette korszerű köntösben, a kísérlet azonban csak 
részben sikerült — a regényes mellett egy „félszeg idealizmus" keletkezett, amely 
a „hasznos által akar ta művészetivé tenni a szépet"."5 E z t a „félszeg idealizmust", 
az eszményiség és anyagelvűség torz vegyületét nevezhetjük a szociológiai réte-
geződés figyelembevételével polgári irodalomnak, s a tépett költő ennek a kettős-
ségnek esett áldozatul. Már a kortársak is megérezték, hogy a világfájdalom éne-
kese valamilyen ködös idealizmus sérült je: a Szépirodalmi Szemle szerint a 
tépettség „megelégedetlenség és nem eléggé tisztán ismert dolgok utáni vágyako-
dásából eredt epésség"3" -— a' Pesti Divat lap pedig Vajda Péter Gondolatok a 
nagyvilágról c. művét bírálva s»g£_ji>—^Csak egy nemét az elégületlenségnek 

feledé ki szerző jeles értekezéséből, s ez a kivált ifjúi kebelnek ki nem elégíthető 
vágya egy valami után, mit megnevezni nem tudunk."37 És így fogta fel Erdélyi 
.János is Czakó sorsá t : „Becsülte, imádta az eszmét, de nem ismerte természe-
tét ."3 8 

34 V. ö. Irodalomtörténet. 1938. 179. 1. 
85 Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból. Kisebb 

prózái. II. köt., 1863. 72. 1. 
3e 1847. I. félév, 65. 1. 

^-£i_1845. II . félév, 340. 1. 
' « l d . h. 102. 1. "N 
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Erdélyinek, az élesszemű kortársnak és a szellem válságát korszerű készült-
séggel boncolgató bölcsésznek ez a megállapítása a tépettségnek mintegy meta-
fizikai magyarázatá t adja. Czakó egyike azoknak a magyar íróknak, akik az 
európai kultúrának a XIX. században kezdődő csökkenésére — a modern filozófia 
a „szellem entrópiájának" nevezi38 —• a kedély meghasonlásával reagáltak. Szép-
irodalmi pályájá t Schiller idealizmusának követésével kezdte és Dumas meg Sue-
„valószerű" rémségeinek kölcsönzésével fejezte be — a két véglet közt lévő 
különbség pontosan mutat ja az t az áldozatot, amit a színszerűség oltárán ho-
zott. Sajnos hiába, mert a szellemi eredményeket nem lehet a szellem mellőzésével 
biztosítani. Irodalmunknak megzavart egyensúlyát a népiesség ál l í tot ta helyre, 
Czakó helyzetén azonban ez már nem segített. Ö már származásánál fogva is 
idegenül állt szemben ezzel az ú j áramlattal; az egyéni élmenyeket a faj i sors-
közösség tudatosítása nélkül legott az egész emberiség panaszává fokozta. De 
egyébként is az egyéninek és az eszményinek a nép nemzetiben feloldódó szintézi-
sét csak a líra és az epika tudja megvalósítani, a dráma nem — ennek lényege 
éppen az abszolút eszme diadala az egyén fölött. 

Igv élte meg Czakó Zsigmond a színház és a dráma területén irodalmuuk 
polgáriasodásának válságát. Élete, mint a korabeli regényhősöké, „ábránd és 
valóság" szembenálló szirtjein tö r t pozdorjává. „Arcáról egy-egy gondolatot 
vártunk minden percben, melyet már régóta ápolgat, melenget szive alat t . Ennek 
kifejezése let t volna költészete, ha összeütközésbe nem jő az uralkodó ízlésmód-
dal."40 Ha pedig a 40-es évek „uralkodó ízlésmódját" biedermeiernek nevez-
zük,41 akkor az t is mondhatjuk, hogy Czakó Zsigmond tépettsége, egyben iro-
dalomtörténeti szerepe, a romantikus művész lázadása volt a langymeleg, kicsi-
nyes és tunyán megelégedett kispolgári életstílus erkölcsi és anyagi parancí-
uralma ellen. 

V. ö. Hamvas Béla fejtegetéseit Pannónia. 1938. 6/7. sz. 
40 Erdélyi János: id. h. 102. 1. 
41 Polgári élet, biedermeier szellem és színszerűség kapcsolatára vonatko-

zólag 1. Brisits Frigyes: id. mü, 296. 1. és tőlem Irodalomtört. Közi. 1939-
151—155. 1. 
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Egy Gyöngyösi-tanítvány. 
Gyöngyösi Istvánnak a magyar poétákra te t t hatásáról kimerítő képet 

még senki sem rajzol t . Badics Ferenc most megjelent életrajzában csak Kő-
szeghy Pál Bercsényi-eposzára utal, egyebekben inkább azt vizsgálja, hogy 
ítélt a XVII. század kedvelt költőjéről a későbbi irodalmi vélemény. Nem 
mutat ki több költői hatást Tóth Béla értekezése sem (Gyöngyösi István 
költészete. Debrecen, 1936.). Pintér Jenő nagy irodalomtörténete Tóth Is tván 
Cziráky-eposzánál regisztrálja a Gyöngyösi-hatást (IV. 243.), majd Gvadányi-
ról mondja, hogy „példaképe Gyöngyösi István volt" (IV. 410.) ; Lázár János 
Florindájában a leírásokat, költői képeket, hasonlatokat és elmélkedéseket 
magyarázza Gyöngyösi példájával (IV. 487.). 

Pedig az a nagy tisztelet, amellyel a XVIII. század Gyöngyösi nevét 
emlegeti, nyilvánvalóan a poétákat is követésére csalta. Sajnos, a XVIII. szá-
zad kisebb verselőit Toldy óta nagyon kevesen forgatták, így aztán csak 
Szeles Jánost és Mátyási Józsefet emelte egy elfelejtett tanulmány a Gyön-
gyösi-követők sorába. (Erd. Múz. 1903.) 

Nem lesz ta lán felesleges, ha az alábbiakban mi is egy tanítványra irá-
nyít juk a figyelmet; hátha kedvet kap valamelyik ifjabb kutató a XVIII. szá-
zad termésének e szempontú áttekintésére. 

Verestói Györgyről van szó, a XVIII . század kedvelt temetési szónoká-
ról, akinek versei az alkalmakhoz simulva, majd Magyar Versek címen össze-
gyűjtve is megjelentek (Kolozsvár, 1772.). A verskötet halotti és lakodalmi 
•verseket foglal magában. Prédikátor mondta el ezeket, és így nem csodálkoz-
hatunk, hogy idegenkedik a klasszikus poéták ékességeitől és invocatióiban 
így dalol: 

Kezdvén e munkádhoz, ne kövesd azokat, 
Akik versírásra ha adják magokat. 
Óhajtják Helicon s Parnassus halmokat. 
Bálvány Apollóra bizván ott dolgokat. 
Krisztus scholájában te nem igy tanultál, 
Apollótól soha verset nem koldultál; 
Oe mégis akármely nagy dologhoz nyúltál. 
Próbált verseiddel abban boldogultál. 

(Bdiiffi Kata haldiára.) 
Másutt : 

Erre pedig versed segedelmet végyen 
A mennyei Úrtól, aki véled légyen, 
Míg elkezdett munkád kivánt végre mégyen, 
Mert néked Apollót említened szégyen. 

(Bánffi Györgyről.) 
Másutt : 

Junót, Yenust, Hyment senki se említse, 
Azzal a szép eget meg se keserítse. 
Mert ezek csak költött minapi istenek, 
Akik csak mesélő főtől sziilettenek, 
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És mivelhogy semmit nem teremtettenek, 
A kerek ég alól már mind elvesztenek. 
Apolló se verje itt most citeráját, 
Vigye Parnassnsba fabulas hárfáját, 

Ott forgassa most is versíró pennáját, 
A Musákkal együtt ott f ú j j a nótáját. 
De ott sem fúhatja: mert S elveszett már , 
A Musák is oda vágynák, vizsgáld meg bár, 
Parnassus hegyén most egy poéta sem jár , 
Pegasus kút já t is bétőltötte a sár. 
Jobb hát szemeinket az égre felvetnünk. 
Jobb a mennyben lakó Istent emlegetnünk, 
örömünket az ő nevében követnünk, 
És örömünk közt is róla beszélgetnünk. (43. 1.) 

Verestói ugyanis más kornak a gyermeke; azé a koré, amelyet megérin-
t e t t a racionalizmus szele. Jellemző gondolkodására az az elítélés, amit egyik 
halott i beszédében a meséről olvasunk. 

„Nem hiszem, hogy egy nemzetben is volna annyi mese és szófia-
beszéd, a Tündérországról, mint a magyarok közt. Erről beszélnek a leá-
nyok a fonóban és a kalákában. Ama légázó és heverő inasok is, kik a 
hivalkodásnak piacára kiülnek, ezzel csapják a legyet szárokról: költvén 
hivalkodó elméjekkel Tündér Királyokat, Tündér Leányokat, sőt némely-
kor tündér paripákat is. De nem tudják , mit beszélnek; mert ők éretlen 
és nem egész vágású eszekkel a tündéreknek isteni bölcseséget és hatalmat 
tulajdonítanak: úgy tar tván minden tündért, mint félistent és fél-terem-
te t t állatot, aki sem egészen nem Isten, sem egészen nem teremtett állat, 
hanem rész szerint az isteni természetnek, rész szerint pedig a teremtett 
állatok tulajdonságainak részese, és igy az Istennél ugyan alább való, de 
a teremtett állatoknál sokkal feljebb való." (Holtakkal való barátság, 
1783. I. 102.) 

Máskor is ugyancsak lenézi a néphitet. 

„Azt is beszélik — írja — némely tudatalan emberek, hogy a levegő-
égnek ama szép és csudára méltó dísze, a szivárvány, volna a magas ég-
nek u t j a : ugy vélekedvén a felől, hogy ha valaki arra a helyre talál 
menni, ahol a szivárvány valamelyik szarvát a földre bocsátja, legottan 
a szivárvány felszívja azt az embert avagy inkább felhörpenti az égbe. 
De ez csak olyan dolog, mint amely a hazugságnak fekete lajstromába 
már régen be vagyon Írattatva." (II. o. 189.) 

Annál meglepőbb ez a szigorúság, mert hiszen néha bizony naiv hangba 
téved írónk is. Komoly képpel tudja például elmondani: 

„Nem l e h e t . . . elhallgatnom ama nevezetes szarvast, melyet még 
a régi pogányok közöt t Juliu-s császár, mikor Franciaországban hadakoz-
nék, fogatot t vala meg és annak nyakára egy aranvperecet foglaltatott 
vala ilyen inscriptióval : Hoc me Caesar donavit, Ezzel engemet a Császár 
ajándékozott meg, Avagy Ezt az aranyperecet a Császár kötöt te az én 
nyakamra. Azután pedig 1300 esztendőkkel ugyanazt a szarvast elfogták 

Irodalomtörténet. 5 
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elevenségben az erdőkön Franciaországban a keresztények, és az arany 
perecen lévő írásból, mely nyakára csatol ta tot t vala, megesmérték azt , 
hogy az tovább élt 1300 esztendőknél." (327.) 

Igaz, hogy Bayle-ről, mint „éles elméjével visszaélt tudós franciá"-ról 
beszél, ki „az éles elme mellett inkább született az izgága keresésre, hogy nem 
mint a nehézségeknek megfejtésekre"; de fe lsóhaj t : „Ki nyom ma annyit a z 
igazságnak mérőserpenyőjében, mint ama már megholt Socrates, Plato, Aris-
toteles, és ama világ csodája Benatus Cartesius, vagy amaz egeket új cirka-
lomra vevő Isaacus Newton?" 

Nem is a régi klasszikus poétákhoz j á r t iskolába, hanem Gyöngyösi-
hez. Már a halotti versekben szokatlanul bő élettörténet is Gyöngyösi példá-
jának bátorí tására vall. Amikor Bánffi Györgyről ír dicsérő verseket, Múzsá-
ját, a Kegyességet így b íz ta t j a : 

Vedd pennádra azt is, ö kiktől született, 
Eredete mely nagy nemzettől vétetett, 
Atyja udvarában fel mint neveltetett, 
Mint élt, miként holt meg, el mint temettetett. (33. 1.) 

A tárgynak ez a széles kiteregetése valóságos Gyöngyösi-eposszá teszi 
Bánffi Katáról írt terjedelmes versét. (Salamon dicséretére méltó avyag.) 

Igaz, hogy erősen hangoztat ja verseinek igazságát. 

Mert nem mondok semmit rut hazudozásból, 
Sem hitván dicsőség és kedv vadászásból, 
Sem tajtékot hányó elme futtatásból, 
Hanem igazságot néző célozásból. (83. 1.) 

Do azért a magasztalás feladatát is meg akarja oldani. Az invocatio 
után siet kijelölni a maga ú t j á t : 

Térj vissza már Múzsám gróf Bánffi Katára , 
Elkezdett munkádnak materiájára, 
Vedd őtet versednek repülő szárnyára, 
S emeld fel az égnek csillagos boltjára. 
Avagy vidd addig szent és kegyes dolgait, 
Hol a virradó Nap felhozza lovait, 
Vagy estvére kelve a tenger habjait 
Süti, és nyugtat ja nappali gondjait. (3. 1.) 

A személyek bemutatását Gyöngyösitől tanulta. íme: 

Igen jeles Uri'i: szép s deli termete, 
Uri mind elméje, mind pedig nemzete, 
Bölcs beszéde, tiszta ós kegyes élete, 
Melyekért mindenütt van is becsülete. (10. 1.) 

Vagy: 

Hazájához is volt egyenes jósággal, 
Mint régen Curtius, oly nagy buzgósággal 
Életét letenni azért bátorsággal 
Kész lett volna és nagy állhatatossággal. (123. 1.) 
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Vagy egy lakodalmi versében: 
Mint tegzes Diána mikoron kimégyen 
Fényes udvarából, hogy vadászást tegyen, 
Akármennyi Nimfát maga mellé végyen. 
Kik közül mindegyik termettel szép légyen, 
De maga azoknál ékesb termetében, 
Mosolygó rózsákra nyilik személyében, 
Mig vadat nem kerget futó menésében, 
A pávát követi módos lépésében: 
Ugy termetednek is alak ékessége. 
Hajnal szint mutató orcád kedvessége, 
Piros ajkaidnak bibor szinessége, 
S ráró szemeidnek vidám serénysége 

Minden más szépséget, hidd el felyül múlnak . . . (196. 1.) 

Amikor Wesselényi Zsuzsannát ünnepli, így í r : 
Mit használt szépsége görög Helenának, 
Kit Páris tüzében rut bujaságának 
Vitorlás gályában elkapa magának, 
És lön oka híres Trója romlásának? 
Thaisnak, Laisnak hallottuk hireket. 
Olvastuk csudára méltó szépségeket; 
De megfertőztették mocskoson neveket, 
A bűnnek szentelvén egész életeket. 
Szép vala Absolon eresztett hajakkal , 
Csudáltatta magát, amig élt, sokakkal, 
Izraelben senki nem ért ez alakkal; 
De erkölcse teljes volt mocskos salakkal. 
Oh ritka hát régen, amit Zsuzsannában 
Látunk! igen szép ő külső formájában; 
De egyszersmind kegyes minden munkájában, 
Szépség és kegyesség van itt egy summában. (62. 1.) 

Kinek ne jutna Gyöngyösi az emlékezetébe, amikor ezt olvassa: 

It t árva gerlicét látnál nyögésében, 
Mely kesergi társát bus özvegységében. 
Vagy látnád Halciont nagy kesergésében, 
Mikor sir zokogva tenger szél-vészében. 
Vagy talán kesergő Pellikán szaggatja 
Mellyét, bánatjában torkát hasogatja. 
Meleg piros vérét a földdel i ta t ja , 
Sírását a hegyek között csattogtatja. 
Ja j , a szép házasság vált már özvegységgé, 
A páros vigasság bus feletlensésgé, 
A kedves édesség vált keserűséggé, 
A páros melegség fagyos hidegséggé. (25. 1.) 

Gyöngyösi volt a mestere a közveszőtt elmélkedéseknek is. Van ezek 
között bírálat a saját koiáról, mint e sorokban: 

Jutott már a világ salakos időkre, 
Vas természetű, rossz, gonosz esztendőkre, 
Ritka az egvesség: alsókra, felsőkre 
Figyelmezzünk bátor, akár középsőkre. 
Hamar megunja ma gazda jó vendégét. 
Gyűlöli atyafi tulajdon vérségét, 
Megutálja férfi kegyes feleségét. 
Atyjának rossz fia várja temetését. (65. 1.) 
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Máskor a szerelom hatalmáról elmélkedik: 

Pálmafa társához siet szerelmében, 
Gyémánt a gyémánthoz vonódik testében. 
Vasak egybefolynak tűznek közepében, 
Vizek eggyé lesznek tengernek öblében. 
A mágnes mindaddig folytatja járását . 
Nincs nyugta helyének s intézi forgását, 
Mig vasnak magához eléri jutását, 
Ezzel vigad s ettől vészi ujulását, 
Ugy aki nyilától Vénus kézivének 
Gyuladoz, nem talál nyugalmat szívének, 
Almot is nem enged vigyázó szemének, 
Mig céljára nem jut kivánt szerelmének. 
Mert bir gyenge Vénus fene tigrisekkel, 
Tenger vizeiben úszó delfinekkel, 
Bir kedves nótákra hangzó szirénekkel, 
Bir a győzhetetlen kardos vitézekkel. 
Szerez mindenek közt nyájas egyességet, 
ön t mérges szivekbe engedelmességet, 
Meglágyít tüzével acél keménységet, 
A fagylaló jégben gerjeszt melegséget. (211. 1.) 

Még gyöngyösiesebb a címermagyarázata. A Bánffi-címer a kardos griff. 
Erről í r ja : — 

A poéták i r ják mesélő könyvekben. 
Hogy az Éjszak alatt fekvő nagy hegyekben 
Laknának a grifek, mint saját fészkekben, 
Nem kívánván lakni más egyéb helyekben. 
Ott pedig nagy rakás arannyal bírnának, 
Arra szorgalmatos gondot tartanának, 
A körül szüntelen renddel strásálnának, 
Hogy abban valami kárt ne vallanának. 
Talán az a régi nagy Bán sok kinccsel bírt. 
Kiről versemben feljebb is tettem hírt . 
És mivelhogy pénzért mások után nem sírt, 
A régiség neki grif eimert azért i r t . . . (37. 1.) 

Leggyakrabban tanító megállások ezek az elmélkedések a példa kiemelésére. 
Tagadhatatlan, hogy Verestói verseiben könnyű felismerni a Gyöngyösi-

hatást . De az is szemmellátható, hogy a barokk ízlés nálunk is tovább fej-
lődött, Mutatja ezt a címer-játék a lakodalmas versekben. Amikor Teleki Ádám 
és Wesselényi Zsuzsanna házasságát énekli meg, a szerelmes párt a címerük-
ben lévő állatképek alá rejtve szólal ta t ja meg: „A Tengeri Sirénnek éneke a 
Vad-kecskéhez" és „A Kősziklákon lakozó Vad-kecskének éneke a Tengeri 
Sirénhez". 

Mutatja ez t az anagrammjáték is; Teleki Ádám nevéből ez formálódik: 
E deli mátka; Wesselényi Zsuzsannáéból: Jeles név Zsuzsanna; báró Wesse-
lényi Ferencéből: Rósa nyit fel ezen versbe. 

De ha már felidéztük Verestói emlékezetét, említsük meg lelkes hazaszere-
tetét is. Csak két nyilatkozatát idézem ennek igazolására: „Még csak köntösre 
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nézve is a jó haza-fia hazájának szokását el nem hagyja." (304. 1.) Versben 
pedig ezt hangsúlyozza: 

But dolog és szégyen a haza-fiának 
Nem tudni törvényét édes hazájának, 
Ne tar tsa az magát haza lakossának, 
Hazájá t se tartsa bár édes anyjának." (306. 1.) 

Mindenképen érdekes egyéniség, megérdemelné, hogy az irodalomtörténet 
számontartsa. Alszeghy Zsolt. 

Berzsenyi Dániel egyik költeményének hatása 
Vörösmarty Mihályra. 

Petőfi tündérlányai aranyhajszállal szövik á t a föld kérgét; az emberek 
feltúrják a földet és hozzájutnak az áhítozott aranyhoz. Aranyszálak kötik 
össze a nagy költők, művészek és gondolkodók alkotásait; a tudomány emberei 
föltárják a rej tet t szálakat és reávilágítanak a születés t i tkára. A művészi alko-
tás megszületése magában véve is érdekes tünemény, de az összefüggések feltárá-
sának igazi értékét az adja meg, hogy növekedik a mű hatása. Vörösmarty 
Mihály egyik legismertebb és legértékesebb bölcseleti ódájának megteremtéséhez 
vezető szálakra szándékozom az alábbiakban rávilágítani. 

A Gondolatok a könyvtárban című óda 1844-ben jelent meg. Eszmemene-
tét megindíthatta egyetlen könyvtári látogatás. De ha összevetjük ezt a költe-
ményt Berzsenyi Dánielnek A pesti magyar társasághoz című ódai magasságra 
emelkedő epistolájával, ar ra kel! gondolnunk, hogy ettől az 1815-ben ír t költe-
ménytől nemcsak aranyszálak vezetnek Vörösmarty felé, hanem termékenyítő 
aranyeső hullott a költő lelkére. Figyeljük csak meg közelebbről a két költemény 
gondolatainak rokonságát ! 

Berzsenyi szerint az ész teremt minden szépet, az ész emel ki bennünket a 
barmok sorából. De elkövetjük azt a hibát, hogy a tudományt nem terjesztjük 
ée embertársainkra a mi hibánkból vak-sötétség borul. 

Ki kétli s kérdi, hogy csak a dicső ész 
Emel ki minket a barmok sorából? 
Ez alkot minden szépet és dicsőt, 
Az egyes embert mint a milliókat 
Ez á ldja s égi boldogságra inti. 
Miért utálja hát szövétnekét 
Az ember, és miért nem terjeszti fényét 
A vak halandók néma éjjelén? 

Vörösmarty szerint milliók nyomorognak, mert a kiválasztottak maguk 
számára foglalják le a tudományt; a nemzet életével nem. törődünk. Mikor 
körültekint a könyvtárban, mikor lá t ja az emberi elme fáradozásainak eredmé-
nyét, arra gondol, hogy nem teljesítjük kötelességünket a nemzettel, a közösség-
gel szemben. 

Miért e lom? hogy mint juh a gyepen 
Legeljünk rajta? s léha tudománytól 
Zabáitan elhenyéljük a napot? 
Az Isten napját! nemzet életét! 
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Mind a két költő felveti a kérdést, előbbre vitték-e a könyvek az emberi-
séget. Segített-e a tudomány a nagy emberközösségen? Mind a két költő válasza 
tagadó. Egyesek ugyan kiemelkedtek a tudomány segítségével, de a nagy több-
séget éppen a tudás segítségével sikerült a kisebbségnek nyomorba döntenie. Csak 
egymás mellé kell állítanunk a költők válaszait, 'ehetetlen a gondolatok rokon-
ságát fel nem ismernünk. 

Aegyptus áldott földe kérkedik 
Az ész legelső nyilt virágival; 
De ott fakadtak egyszersmind azokkal 
A hit vakító szentelt maszlagi. 
Melyek korunkig hintik mérgeket 
S örök zavarba döntik e világot. 

Az ég űrébe felható tudás 
Az égi zsákmányt barlangokba zárta, 
S az embereknek bábot s várt vetett, 
Melyek vakabbá tették a vakot, 
És a lenyűgözött józan értelem 
A szarvas isten áldozatja lett. 

(Berzsenyi.) 

De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? 
Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e 
A könyvek által a világ elébb? 
Ment, hogy minél dicsőbbek népei, 
Salakjok aimál borzasztóbb legyen, 
S a rongyos ember bőszült kebele 
Dö^vészt sohajtson a hír nemzetére. 

(Vörösmarty.) 

Még vannak közelebbi érintkezések is a költemények között. Berzsenyi el-
ismeri, hogy évszázadok sötétsége után i t t -o t t feltünedezik az éltető fénysugár, 
de az emberiség nagy többsége Istentől elhagyottan nyomorúságban és sötét-
ségben tengődik. 

Éj fedte a föld pusztaságait. 
Éj, melyben számos századok merültek 
S ha most mi köztünk kezd is fényleni, 
Mely szűk határba önthet áldva éltet, 
S az éj csudái mint siivöltnek arra! 
S hány népek élnek még ma is körültünk 
— Tekintsük által a föld részeit — 
Kik a baromság aklában hevernek, 
És semmi Isten nem tekint ügyükre! 

Vörösmarty pedig elismeri, hogy a földnek van egy-egy zuga, egy-egy 
kis viránya, melyeken a fényes elmék fáradozásának jutalmaképen emberi 
életet él az ember, de még o t t is különbséget tesznek ember és ember között : 
a fekete rabszolgát baromnak tekintik. De figyeljük csak meg Vörösmarty 
sorait! A hasonlóság még egyes kifejezésekben is meglepő! 

. . . annyi elszánt lelkek fáradalma, 
Oly fényes elmék a sár fiait 
A süllyedéstől meg nein menthetek! 
Hogy még alig bír a föld egy zugot. 
Egy kis virányt a puszta homokon. 
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Hol legkelendőbb név az emberré, 
Hol a teremtés ősi jogai 
E névhez ember advák örökül — 
Kivéve, aki feketén született. 
Mert azt baromnak tart ják a djcsők 
S az Isten képét szíjjal ostorozzák. 

Végro Berzsenyi felveti a kérdést, remélhetjük e, hogy a tudósok fárado-
zása megteremti-e a szebb és jobb világot? Reméljük e, hogy el fog tűnni 
minden bűn és az emberek testvérekké lesznek? Válaszol is azonnal a feltett 
kérdésre. Eljön a boldogabb világ, ha nem századok, hát évezredek múlva; az 
ínség óriástornya összeomlik, még a vadállatok is megjámborodnak. Boldogabb 
lesz az ember, ha közkinccsé válnak a tudomány felhalmozott eredményei. 

Remélhetünk-e vájjon jobb világot! 
Gyaníthatunk-e oly időt, mikor 
A7. ész világa minden népeket 
Megjózanít és összveegyesít. 
S kiirt közülünk minden bűnt s gonoszt? 

Reményiek. Amit század nem tehet, 
Az ezredek majd inegteendik azt. 

Előre látom, mint terjesztitek 
Hazánkban Delphi égi kincseit 
S az értelemnek nagy törvényeit; 
Előre látom, mint leheltek éltet 
A sziklamellbe és a holt agyagba, 
S mint jámborodnak a vadállatok 
Előttetek, s mint omladoz rakásra 
A zordon inség óriási tornya. 

Vörösmarty valamivel még bizakodóbban néz a jövőbe. Már közeledni 
lát ja az ú j korszak hajnalát ; a világon uralkodni fog az igazság, a szeretet, 
a testvériség. Nem szabad csüggedni; felépül az újkor bábeli tornya és egész 
a csillagokig ér. Mikor a két költő a jövendőbe néz, mind a kettőnek képze-
letében a bábeli torony képe merül fel. Berzsenyinél összeomlik, mint az ínség 
óriási '.ornya, Vörösmartynál szilárdan áll, mint az ember nagyságának diadala. 

Egy újabb szellem kezd felkiizdeni, 
Egy ú j i rány tör át a lelkeken: 
A nyers fajokba tisztább érzeményt 
S gyümölcsözőbb eszméket oltani, 
Hogy végre egymást szívben átkarolják, 
S uralkodjék igazság, szeretet. 
Hogy a legalsó pór is kunyhójában 
Mondhassa bizton: nem vagyok magam! 
ßn védem őket, ők megvédenek engem, 
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. 
Ez az, miér t csüggedni nein szabad, 
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit 
Agyunk az ihlett órákban teremt. 
S ha összehordtunk minden kis követ, 
Építsük egy újabb kor Bábelét, 
Míg oly magas lesz, mint a csillagok. 

Nyelv és forma, a gondolatok mélysége, különösen pedig a költemény 
befejezése Vörösmarty ódáját a magyar irodalom egyik legszebb termékévé 
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teszik, de Berzsenyi költeménye is megérdemli, hogy Vörösmartyé mellett sze-
repeljen, hiszen belőle hullott a termékenyítő erő a Szózat költőjének lelkére. 

A külföld költészetének és költőinek hatását gyakran kimutatjuk költé-
szetünkre és költőinkre. Talán kelleténél gyakrabban is. Kevesebbet foglalko-
zunk azonban annak a kimutatásával, hogyan hatot tak a magyar költők 
egymásra. 

Berzsenyi korszakot zár le; kisugárzó ereje beleütközik a. következő kor-
szak ízlésébe, sőt világszemléletébe is. Vörösmarty korszakot nyi t ; az б ki-
sugárzó ereje sokkal erősebb mind kortársaira, mind az utánakövetkezőkre. 
Berzsenyi halhatatlanságának mégis örök emléket állít Berzsenyi emlékezete, 
című ódájában, melynek végső két szakasza Berzsenyi szobrára vagy síremlé-
kére kívánkozik. 

Megnyugodott a fáradozás után; 
Megérte, amit r i tka szerencse ád; 
Évülhetetlen i f júságát 
Műveiben örökült eszének. 

Most síri éjfél leplezi a jelest; 
De a setétlő bús ravatal fölött 
A halhatatlanság füzére 
Sorsot, időt mosolyogva fénylik. 

Lengyel Miklós. 



B Í R Á L A T O K 

Badics Ferenc : Gyöngyösi István élete és költészete. Budapest, 1939. 
264 lap. A Gyöngyösi István Társaság kiadása. Pátria nyomda. 

Hogyan kedveli meg az irodalomtörténetíró az irodalom valamelyik kor-
szakát vagy tárgykörét? Kideríthetetlen ösvényű lelki folyamat. Hogyan sod-
ródik különböző témákhoz? Nem egyszer a puszta véletlen játéka. 

Badics Ferencnek a kurucvilág korában élő költők, Fáy András, Gaal 
József. Bajza József és Petőfi Sándor voltak a legkedvesebb hősei. Szívesen 
fogla'kozott másokkal is — Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Kisfaludy 
Sándor, Katona József, Jósika Miklós, Arany János, Vadnay Károly, Endrődi 
Sándor, Pápay Sámuel és Horváth János pályájával —, de tudományos mun-
kásságának leggazdagabb termése mégis csak Gyöngyösi István életéhez és köl-
tészetéhez fűződött. 1905-től kezdve ismételten visszatért a Gyöngyösi-problé-
mákhoz, irodalmunkat pedig megajándékozta a teljes kritikai Gyöngyösi-
kiadással. 

Halála után jelent meg Gyöngyösi életrajza. Befejezett alkotás, nem 
csonkán maradt ránk, nincsen semmi hiánya. A nagynevű szerző kinyomtatásra 
készen adta át kéziratát a vármegyei tisztviselők irodalmi társaságának s 
Gorzó Nándor ti tkár gondos szeretettel rendezte sajtó alá az értékes életrajzot. 
A szerző halálának évében, 1939 nyarán, jelent meg a mű hatszáz példány-
ban, Gyöngyösi István és Badics Ferenc arcképével. A mű végén Császár Elemér 
megemlékezett az elhunyt irodalomtörténetíró pályájáról, Rexa Dezső pedig 
név- és helymutatót csatolt a kötethez. 

Az életrajz teljes: mindent magába ölel, amit a Gyöngyösi-kutatás nap-
jainkig kiderített a költő életéről. A régi hibás adatok sorra kihullottak, az 
új adatok vitathatatlan hitelességűek. Oknyomozó módszerrel készült az élet-
rajz, nem sivár adategybeállítással : a szerző mindenütt rámutat az eddig rej-
télyes kapcsolatokra, megvilágítja a régebben ismeretlen összefüggéseket. De 
nemcsak pragmatikus, hanem egyúttal genetikus is a szerző földolgozó módja. 
A maguk természetes fejlődésében bontja ki az olvasók előtt Gyöngyösi István 
életének részleteit s mindezt nem elvont szürkeséggel teszi, hanem a jó el-
beszélő kellemes hangján. 

Világos és könnyen áttekinthető Gyöngyösi István költészetének ismerte-
tése és méltatása is. Az ifjúkori olvasmányoktól kezdve a költő utolsó meg-
nyilatkozásáig minden Gyöngyösi-vers megkapja a maga megvilágítását, sőt 
kitárul előttünk a Gyöngyösi költészet hatása is a XVII. század óta Toldy 
Ferencig és Arany Jánosig. Teljes kritikai életrajz ez: az elhúnyt nagy tudós 
kiváltságos értékű hagyatéka nemzetének. 

IIa a Gyöngyösi István Társaság nem adta volna ki a kötetet, az élet-
rajz ma is kéziratban heverne. Do a Társaság nemesen átérezte: mivel tar-
tozik névadójának, a halhatatlan költő-alispánnak, s anyagi erején felül is 
vállalkozott a mű kinyomtatására. Hála és köszönet illeti áldozatkészségéért. 

Pintér Jenő. 
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Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. 
I. k. Budapest, 1939. Magyar Tudományos Akadémia. 611. 1. 

A kötet tulajdonképen folytatása a szerző 1925—26-ban megjelent, a 
műfaj történetét szabadságharcig követő munkájának s csak első fele a Bach-
korszak regény- és novellairodalmáról tervezett teljes beszámolónak. A kor 
kezdetén már kialakultnak mondható, részben francia-romantikus, résíben 
anekdotikus jellegű Jókai—Jósika-iskola anyagát öleli fel. Bár az irodalom-
történetírás újabban idegenkedik a politikai kormegjelöléstől, el kell ismerni, 
hogyha valahol, az elbeszélő próza e szakaszának áttekintésére ez természetes 
egybefoglaló szempont. A regény és a novella még a drámánál is inkább táp-
lálkozik a korízlésből, veszi indítékait a kormozzanatokból s a Bach-korszak 
irodalma különösképen. Tele időszerű célzásokkal, a napi politikát is kényte-
len helyettesíteni. A nagyszabású szintézis kísérletében megakadályozott nem-
zet alkotórészei szervezetlenségbe hulltak szét. S ha a korlélek megjelenítője, 
formája az irodalom, formátlan kor irodalma ennek az állapotnak bélyegét 
viseli magán: a sokféle elem így kísérli meg a rendeződést. Jókai vállalkozá-
sának ez a legfőbb jelentősége. Kétségtelenül ez az a kor, amelyben épp Jókai 
munkássága nyomán a magyar középosztály a maga egész szélességében 
olvasóközönséggé válik. A városiasodás tulajdonképen most megy végbe iga-
zán; élénk s magasszínvonalú színházi kultúra, rengeteg lap és folyóirat. 
A folyóiratok nagy száma csak részben az élet és élniakarás jele, az élet for-
mátlanságának is újabb bizonysága. A közízlés kiszélesedik s egyszersmind 
egyben zavarosabbá is válik. Tanúskodik erről az irodalmi viták hangja. 
„A durva és személyeskedő hang, amely ma már nekünk meglehetősen szokat-
lan, akkor mindennapi volt." Tóth Kálmán, Vas Gereben, Pákh Albert, 
Császár Ferenc, Török János, Csengeri is ezen a hangon vitáztak, de Jókai 
is „önteltséget és hiúságot" vet Gyulai Pál szemére. Gyulai Pál hangját ezek 
a viszonyok edzették, nem egyszer nyilatkozik „kelleténél ingerültebb hangon". 
Tóth Kálmán felszólal a túlságos Arany-kultusz ellen. Igaz, hogy mindezek 
egyensúlyozására ott Kemény, Gyulai, Salamon kritikai triásza. A Kemény-
regény pesszimizmusa s a Jókai—Jósika-iskola humora és túlzó eszményítése 
e bajok keserű, vagy szirupos orvosszere. 

A művészi „alkotószándék" megállapítása s belőle az alkotás meg-
értése, kétségtelenül, a Kemény-féle regényíróknál könnyebb lesz. Jókaiéknál 
közvetlenebbül és kevésbbé alakítottan hat az élet, vágyai, reményei több-
nyire túlzengik, nem egyszer teljesen elnyomják, a művészi alakítószándék 
hangját. Nehéz különválasztani értéket és értéktelent s a fejlődés főáramát 
meghatározva elválasztani azt a sekélyes parti vizektől, holt ágaktól. Sok 
a holt, sőt visszaforduló, még a főáramlásban is, nemcsak a követők, hanem 
a mesterek műveiben is. Szinnvei a teljességre támaszkodó kutató nyugodt 
lelkiismeretével mérlegeli, nézi ezt a soknemű anyagot, sehol nem adja fel az 
értékszempontokat; jelentkezzék az érték P. Szathmárv Károly műveiben, 
vagv az árny Jókaiéban, mindig van fogékonysága irántuk, biztos ízlésmértéke 
hozzájuk. Tárgytörténeti megállapítások keverednek az értékelőkkel, s mind-
ezekben gazdagon érvényesül az egyes kérdések teljes tudományos irodalma 
s szinte mindig segít a természetes beállítódásban az egykorú „irodalmi 
tudat" háttere. Meglepő, hogy ilyen sokigényű figyelem hogyan hagyhatja 
érintet'enül Szinnvei irodalomtörténetíró stílusának, közlésmódjának egyen-
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letességét; ez a „szép rendben" elbeszélés mintapéldája marad mindvégig: 
sohasem válik zsúfolttá, nyugodtan haladó, mindenkor világos, tiszta szem-
léletet nyújtó, kellemes olvasmány. Természetes, nemcsak az erőszakos szer-
kesztés, ténycsoportosítás marad idegen ettől a közlésmódtól, hanem az 
essay-stílust is mellőzi, hogy a nagy és összetett anyagot maradéktalanul és 
világosan bemutathassa. 

A teljes tárgyi elemzés, a mindig adatszerű fejlődéstörténeti anyag 
mellett szóhoz jut bőségesen a sajátosan művészi. Ha Zsigmond Ferenc 
Jókai-monográfiájában keresztmetszetet adhatott, érzékeltethette az életmű 
szerves egységét s az ezt bejáró vérkeringést, Szinnyei más szempontú fel-
dolgozásában Jókai munkásságának egy szakasza ágyazódik be a műfajtörté-
netbe. De épp a történeti szemléletmóddal egvüttjáró tárgyilagosság teszi lehe-
tővé, hogy jobban méltányolhassa Jókai fejlődéstörténeti jelentőségét, s ő 
kénytelen mérsékelni majd mindig Zsigmond Ferencnek, a művész és a mű-
alkotás egyéni struktúrájának vizsgálatából fakadó kritikáját. Zsigmond 
Ferenc egyéni átélésen át közvetített Jókai-képéb"n érdekes és meggyőző az 
ember és az író egysége, Szinnyeinél ez a kép szerencsés kiegészítést talált a 
nagyobb tárgyilagosságú, műfajtörténeti távlatban. De ha Zsigmond Jókai-
képének meg volt a maga esztétikai varázsa, a történeti szempont is gazdag 
esztétikai eredményekben részesít. A műfajtörténeti előzmények (mese-, rege-, 
anekdótanovella), Jókai elbeszélőmódjának újsága rengeteg változatban s 
találó szemelvényekben s még gazdagabb utalással bemutatva, segítenek ön-
tudatosítani a máig csupán inkább sejtelemszerű Jókai-képet. Ha Zsigmond 
Ferenc munkájában is voltak már rendkívül szerencsés szemelvények, ezek 
mindenkor inkább az egységes Jókai arcképet szolgálták, i t t a gazdag szemef 
vényanyag a regényíró művészetét tárja elénk, éspedig árnyalatokban. Jókaié-
nál is kényesebb Jósika munkásságát körvonalazni, valamint fejlődéstörténeti 
he'.yét hasonló módon kijelölni. Ivészben Jókai elődének, részben tanítványá-
nak bizonyul. A stíluselemzés legszebb, legtanulságosabb fejezete a Jókai-hatást 
elemző és bemutató: a tárgyi hatás mellett a Jókai által kialakított és az 
előző fejezetekben az ő stílusában magában ilyen éles körvonalakban természe-
tesen nem szemléltethető alakzatok, ú j írói lelemények: adomázás, fontos dol-
gokat tréfásan tárgyaló előadás, humoros jelenet, genre-alak, vagy néhány 
humoros mondat — a más stílusában mindmegannyi jellemző, szembetűnő 
Jókai-vonás. 

Szinnyei a francia romantika erős hatásának tudja be a Jókai—Jósika-
iskola fejlődésre képtelenségét. A külső világ rajza általában elnyomja a belső 
világét, legtöbb elbeszélés sokeseményes, hatásvadászó mesebonyolítás, kevés 
vagy egészen hiányzó lélekrajzi aláfestés s a jellemzésre fordított kevés gond 
válik uralkodóvá. Jókai hatalmas mesterségbeli tudása, eszközeinek gazdag-
sága ellenére is, jobbára az ő kedélyének varázsa, fénye és mérlege nélkül. 
A fejlődés a stílus és az előadás tökéletesedésében jelentkezik. A francia 
romantika könnyű stíljében rendkívül nagyszámban írt történeti elbeszélés egy-
ben a mult tanító, vigasztaló, bát-orító példatárával szolgált a lesújtott 
nemzetnek. 

Szinnyei Ferenc mindig a tárgy természetének megfelelő módszerekkel 
közelíti meg anyagát, s ha munkájának II. kötete, amelynek középpontjába 
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Kemény fog állani, talán egységesebb is lehet, a tárgyhoz alkalmazkodó vizs-
gálódásmódnak alig szolgáltathatja különb példáját. Baránszky Jób László. 

Merényi Oszkár: Bárd Miklós. Tanulmányok és adalékok a költő életé-
hez és műveihez. Kaposvár, 1939. Somogy-csurgói Könyvtár, XI. k. 172 1. 

Az előttem levő könyv már előszavában elmondja magáról az értékelést 
Pap Károly e szavaiban: „A költő hagyatékának, kiadott és kiadatlan ver-
seinek, leveleinek és családi hagyományainak fölhasználásával született Merényi 
Oszkár könyve, mint Bárd Miklós emberi és írói arcképének eleddig legteljesebb 
rajza irodalmunkban. És amíg első fele a hős pályafutását, a második : csaknem 
egészen —• a benső életét, költészete formai és tartalmi sajátságait világítja 
meg kellő részletességgel előttünk. És bár minden fejezete nvujt valami újat 
és érdekeset, különösen becsesek azok a lapjai, amelyekben az első „néma évek" 
készülődését, Turjaremete varázsát, Bákosi baráti sugalmait fonja bele Bárd 
Miklós fejlődésébe, annyi színes erővel és hangulattal, mely a biografus tollát 
is lépten-nyomon belletristává avatja. Szinte megelevenednek előttünk azok a 
gyönyörű ungi hegyek-erdők, az évszakok festői köntösében, bennük a költő 
magányos sétáival és lovaglásaival, míg otthon a családi boldogság napja 
szórja rá ezer virággal folyton a tavaszt. Ami pedig a föld népével való kap-
csolatát illeti, ő igazán a szívére vonta, lantján meg halhatatlanná te t te ruthén 
falvainknak sajátos lelkét, szegény, egyszerű, mélabús alakjait. Hasonlóképen 
szép megállapításokat találunk a könyv „Hősies alkony" című fejezetében: 
ahol a költő utolsó évtizedeit, lírájának esztétikai méltatásában: ahol Bárd 
képzeletét, életérzését és életfelfogását, hitét, humorát, magyarságát stb. elemzi 
eleddig páratlan teljességgel, miközben gondosan jelzi a költő fejlődését, tárgy, 
hang, hangulat és formabeli gazdagodását, hogy mint emelkedik föl az eleinte 
csillogó képekben és frappáns hasonlatokban tetszelgő költő népünk és földünk 
szépségeinek elragadó hangú énekesévé. Végül, ami szintén nagyban emeli becsét, 
i t t kapjuk Bárd epikájának, közelebbről verses regényeinek beható, egy, még 
kiadatlan elbeszélésének és drámájának tüzetes ismertetését, amelyekről máig 
nem, vagy nem ilyen alakban tudott az irodalom." 

Kissé talán szokatlan is, hogy tudományos munkát ilyen lelkes hangú 
beajánlás kísérjen előszóként; a munka rendesen önmagáért eléggé hatásosan 
szokott szólani; do lehet, hogy a nagyközönség megnyerésére t a r to t t a szüksé-
gesnek a szerző о meleg ajánlás kieszközlését, és az ügy érdekében vállalta 
ezt a szokatlan, talán nem is egészen ízléses propaganda-eszközt. 

Tagadhatatlan, hogy a szorgalom, amellyel a szerző az anyagot fel-
kutatta, teljes elismerést megérdemel. Az adatok gyűjtése és feltárása a könyv 
legnagyobb érdeme. Azt is dicsérnünk kell, hogy magát a költői termést bő 
szállal köti az író életéhez. Az elmélyedő és szépséget élvező életíró nagyon 
sok színt ad ezzel életrajzi vázlatának. Sajnos, mértéket tartani már nem 
tud, és éppen a sok szín néha unalmassá, a sok aprólékosság nehézkessé teszi. 
Az a belletrista hajlandóság a bűnös ebben, amelyet pedig az ajánlás bókjai 
annyira megdicsérnek. Máskor viszont a sok adat verscímek sorában ömlik, 
hogy a laikus olvasót egyes részek olvasatlan átlapozására kényszerítse. 
A szerző helyesen mondja tanulmányok gyűjteményének a kötetet: valóban 
tanulmányokká szélesednek egyes részek, a kötet egységének rovására. Ilyen 
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mindjárt a Rákosi Jenővel való kapcsolat bemutatása is: a Bárd Miklóst meg-
ismerni törekvő olvasót nagyon hosszan t a r t j a fel. A levelek is — bármennyire 
melegek is — kissé erősebb kritikát kívántak volna; nem hiszem, hogy ezek-
nek ilyen bő megismertetését a költő valaha is megengedte volna. Hisz ezek a 
legbensőbb családi kapcsolat megnyilvánulásai; nem is valók mind a nyilvá-
nosság elé. 

A szerző minden oldalról meg akarja világítani költőjét, s ez, a külön-
álló tanulmányokban, újra sok ismétlést tesz szükségessé. A megvilágítások 
általában jó szemnek referátumai, de á z a nagy csodálat és hódolat, amivel 
szerzőnk Bárdról szól, kissé túlértékel dolgokat. A jellemző példák a legtöbb-
ször nagyon ügyesek, de a szerző olyan értékelésekkel kíséri őket, hogy néha 
sajnáljuk ezeket a prózai magyarázatokat, mert megrontják a versidézetek 
igazi és közvetlen hatását. Nem tudatossá tenni akarnak ezek, hanem többet 
igazolni, mint amennyit elfogulatlan szem a versekben láthat. Már egyes feje-
zeteinek címei is jelzik ezt a szándékát : „A költő versalakjairól", „Bárd Miklós 
életérzése", „Bárd Miklós istenérzése", stb. 

A kötet csak a hódoló elismerés hangján tud Bárd minden művéről szó-
lani; bírálatot ez a bókhajlandóság nem enged szóhoz. így aztán a könyv a 
lelkes csodálatnak hasznos és szorgalmas munka-eredménve, de nem lehet Bárd 
Miklós hű és megálló méltatásának mondani. Különösen az epikai művek dicsé-
résénél érzi ezt az ember. De ha azzal a megalkuvással értékeljük: hogy Bárd 
Miklós kultuszát akarja szerzőnk terjeszteni, feltétlenül eredményes munkának 
kell ítélnünk. Maga a szorgalom és a szorgalomnak itt egybeszedett adatbőség-
eredménye, újra ismételjük, teljes elismerést érdemel. A. Zs. 

Iratok a Nemzeti Színház történetéhez. (A Nemzeti Színház százéves 
története. II. kötet.) Szerkesztette és közzéteszi Pukánszkyné Kádár Jolán. 
Budapest, 1938. Magyar Történeti Társulat. X, 878 1. 3 melléklet. 8-r. 

A színháztudomány nagyon fiatal, mindössze negyedszázados múltra 
tekintő szaktudomány. Kezdetét Max Hermann Forschungen zur deutschen 
Theatergeschichte des Mittelalters und der Renaissance c. munkájának meg-
jelenésétől (1914) szokás számítani. A magyar tudományos élet önállóságát, 
fejlettségét jellemzi, hogy ugyanebben az esztendőben jelent meg a hazai szín-
háztudományi kutatás úttörő munkásának, P. Kádár Jolánnak első dolgozata. 
P. Kádár Jolán azóta is legelső szaktekintélyünk ezen a téren — szerencsés 
volt tehát az a gondolat, hogy az ő gondozásában jelenjék meg az a kiadvány-
sorozat, amellyel a Magyar Történelmi Társulat kívánta hódolatát leróni a 
százesztendős Nemzeti Színházzal szemben. 

A három kötetre tervezett műből elsőnek a középső rész készült el. Ez 
a Nemzeti Színház okmánytárából 296 darabot közöl. P. Kádár Jolán mun-
kája mindenképen dicséretet érdemel. Az anyaggyűjtésnél nem csekély fizikai 
munkát is kellett végeznie, amikor pl. a megyeház pincehelyiségeiből ásta ki 
a porlepett iratcsomókat, vagy a Nemzeti Színház rendezetlen levéltárának 
anyagát dolgozta fel. Munkájának igazi jelentősége azonban a szellemi rész-
ben jut kifejezésre. Közel 300.000 iratot nézett át, hogy kiválogassa belőlük 
a legjellemzőbbeket. A szövegközléseket mindenütt bevezetéssel és átvezető 
magyarázatokkal kapcsolta össze, ezért már ez az adattár is világosan, mint-
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egy keresztmetszetben mutat ja a Nemzeti Színház fejlődését a gondolat meg-
születésétől (1790) egészen a centennáriumig (1937). 

A színház történetét nagyjából eddig is ismertük. De az eseményeket 
mindig ,.páholyból" néztük: forrásul be kellett érnünk a kritikusok esztétikai 
eélú megállapításaival, újságoknak sokszor pártos híradásaival, vagy éppen 
egy-egy személyes jellegű, anekdotaízű visszaemlékezéssel. P. Kádár Jolán most 
elvezet minket a színfalak mögé, a gazdasági hivatalba, az igazgatósági iro-
dába, a felettes hatóságok tanácstermeibe vagy bizalmas megbeszélései közé, s 
innét világítja meg a fejlődés mozzanatait. Pénztári kimutatások, igazgatói 
felterjesztések, titkos minősítések, beadványok és leiratok, szabályrendeletek és 
szerződések alkotják a kötet anyagát — „száraz" akták tehát, de így együtt 
mégis olyan izgalmas olvasmány, mint egy drámai fordulatokban bővelkedő 
életrajzi regény : sokszor szinte szeretnénk előrelapozni, hogy megtudjuk, hogyan 
végződött ez vagy az az ügy. Különösen érdekesek a 100 év alat t egymást 
felváltó intendánsok, igazgatók összefoglaló jelentései: belőlük megismerhetjük 
azt a szellemet, amely a színház vezetésében az idők folyamán érvényesült. 

Hála és elismerés illeti ezért a szép munkáért mindazokat, akik meg-
jelenését anyagilag és szellemileg lehetővé tették. P. Kádár Jolán kük'n érdeme, 
hogy példát adott a „színházfilológia" módszerére; reméljük, hogy útmutatá-
sát megszívlelik a magyar színháztörténet eljövendő munkásai. 

A teljes mű méltó lesz mind tudományunk, mind színi kultúránk nemes 
hagyományaihoz. Hogy azonban a Nemzeti Színház múltját egészen világosan 
lássuk, kívánatos lenne egy negyedik kötetben az előadásokra vonatkozó kép-
anyagot is (színpadképek, ruhák, maszkok stb.) összegyűjteni. Solt Andor. 

A Hűség Diadalmának első kidolgozása. Az eredeti kéziratból bevezetés-
sel kiadta Kozocsa Sándor. Budapest, 1940. 84 lap. Egyetemi Nyomda. [Iro-
dalomtörténeti Források. Szerkeszti Kozocsa Sándor. 1. szám.] 

Vörösmarty Mihály ifjúkori elbeszélő költeménye. A hűség diadalma, 
csak újabban került irodalomtörténetíróink érdeklődésének körébe. A terjedel-
mes) költeménynek két fogalmazása van — két kézirat —, de a költő egyik 
szövegét sem bocsátotta közre nyomtatásban. Ügy érezte, hogy munkája nem 
érett alkotás. A verses elbeszélés Gyulai Pál teljes Vörösmarty-kiadásában 
jelent meg először, mégpedig az 1822. évi második kidolgozás szöveg? szeiir.t 
Az 1821. évi első kidolgozás szövegét — tehát az eredeti kidolgozást —• most 
kaptuk meg az Irodalomtörténeti Források 1. kötetében. Gyulai Pál Vörös-
marty-szövege 1342 sor, Kozocsa Sándoré 2203 sor. Az első fogalmazás tehát 
861 sorral bővebb, mint a második. 

A költőnek igaza volt — helyes művészi ösztöne és egészséges önkriti-
kája —, hogy első nagyobb epikus munkáját kéziratban hagyta. Puszta stílus-
gyakorlás mind a két szöveg. Figyelemmel olvassuk a hexametereket, de élvezni 
nem élvezzük őket. Hasznos adalékok ezek a verssorok azok számára, akik a 
költő fejlődését nyomozzák, egyébként azonban nem sok jót mondhatunk róluk. 
Az bizonyára érdekes lesz, ha egyesek majd kimutatják, hol bukkannak föl 
A Hűség Diadalmának kifejezései, hasonlatai, képei a későbbi Vörösmarty-
epikában. 

A verses elbeszélés meseanyagát és stílusirányát több helyről vette a 
költő. Legjobban az Ossian-szöveg igézte meg Kazinczy Ferenc fordításában, 



BÏHÀLATOK 7 9 

de erősen hatott rá Kisfaludy Sándor Csobánca és Majláth János egyik tót 
ihletésű mesés elbeszélése, A Vilii tánc is. A hármas hatásról a kis kötet be-
vezetése tanulságosan tájékoztat. 

Kozoesa Sándorban ezúttal egy kritikai kiadásnak igen gondos sajtó alá 
rendezőjét ismertük meg. Vörösmarty Mihály kéziratos szövegét mintaszerű 
elrendezésben tár ta olvasói elé. Pintér Jenő. 

Magyar könyvészet. 1911—1920. Bareza Imre címanyagának felhasználá-
sával összeállította az Országos Széchenyi-könyvtár bibliográfiai osztálya. 
Sajtó alá rendezte Kozoesa Sándor. I. kötet. Az 1911—1920. években meg-
jelent magyarországi könyvek, különlenyomatok, zenemüvek és térképek betű-
rendes jegyzéke. A—K. Budapest, 1939. VIII és 538 lap. A Magyar Könyv-
kiadók És Könyvkereskedők Országos Egyesületének kiadása. Egyetemi Nyomda. 

Az értékes kiadványnak már a címlapja is részletesen megvilágítja a kötet 
tartalmát. Tíz év könyvtermésének fele van előttünk [Abádi Imrétől Kvassay 
Jenőig], másik felét — bizonyára nem sok idő múlva — szintén megkapjuk. 
Ilyen kimerítő cím-összeállítás nélkül bajos eligazodni az irodalom egyes ágai-
ban, azért hálát érdemel a sajtó alá rendező is, a kiadó is. 

A kiadó voltaképen a vallás- és közoktatásügyi minisztérium. Az ő 
költségén, de a Magyar Könyvkiadók És Könyvkereskedők Országos Egyesüle-
tének kiadványaként, jelent meg a gyűjtemény első kötetének címanyaga. 
Készen van a második kötet is, azonkívül ki fognak adni még egy harmadik 
kötetet: a hírlapok és folyóiratok bibliográfiáját. Szóval a régi könyvészeti 
sorozatok kiegészítése tervszerűen folyik. 

Az ilyen címjegyzékről keveset mondhat az ismertető. Minél személytele-
nebb a jegyzék és minél gondosabb a sajtó alá rendezőnek gyűjtő és leíró 
munkája, annál megnyugtatóbb az eredmény. A most közreadott kötet nem 
tért le a magyar könyvészet hagyományainak egyenes útjáról s méltán sora-
kozik a régibb sorozatok mellé. Az elismerés szavainak értékét bizonyára nem 
csökkenti az az észrevételünk, hogy a különlenyomatok címeit fölösleges töl-
teléknek tartjuk a kötetben. Nagyterjedelmű, de különlenyomatban közre nem 
adott folyóirat-cikkek címei — igen helyesen — nincsenek a kötetben, nyúl-
farknyi nagyságú levonatok — elég fölöslegesen — ot t terpeszkednek a köny-
vek között. A helyes elv az, hogy ami az időszaki sajtó hasábjain látott nap-
világot, várakozzék o t t a kicédulázására. 

Kozoesa Sándor a bibliográfia és a repertórium néven ismert irodalmi 
szak művelésében máris beérkezett id. Szinnyei József, Szabó Károly, Hellebrant 
Árpád, Petrik Géza és Gulyás Pál mellé. Külön érdeme, hogy Bevezetés a 
bibliográfiába (1939) című könyvével az elmélet terén is érdemes eredmények-
kel közölte mondanivalóit. Elmélet és gyakorlat összhangzóan egyesül mun-
kásságában. Pintér Jenő. 

Pallós Kornél : Szent István és kora a magyarországi drámairodalomban. 
98—136. 11. Regnum. Egyháztörténeti évkönyv. 1938—1939. Közzéteszi A ma-
gyar katolikus történetírók munkaközössége. Budapest. Stephaneum. 309 1. 

Történeti tárgyú dolgozatok között foglal helyet a címben jelzett tanul-
mány. Az író célja nem az értékelés, hanem a bemutatás és a drámákban 
nyilvánuló fejlődés feltüntetése. Először az iskoladrámákat ismerteti; ezeknek 
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művelői a jezsuiták és a piaristák. Amazok a szent, emezek a vitéz királyt 
szerették ábrázolni, hogy a vallásosságot, illetőleg a hazafiságot szolgálják. 
Ezekben a darabokban Szent István és környezete nem igazi élő emberként 
mutatkozik. Az újabb drámai művek közül német feldolgozásra találunk, míg 
magyarul az első dráma Katona Józseftől való s 1813-ban került színpadra. 
A későbbi színműírók között olyan nevek szerepelnek, mint Berzsenyi, Szig-
ligeti (az első eredeti magyar Szent István-dráma szerzője), Szász, Váradi, 
Erkel (opera, 1896), Sík. Műveik értéke változatos. Az 1930. évben sok Szent 
Imre-darab jöt t létre a jubileum alkalmából. Más színművek inkább Szent 
István korát választják feldolgozásul vagy képsorozatokat mutatnak be Szent 
Istvánnal kapcsolatban. Végül a kézirato^ művekről számol be a szerző főleg 
az akadémiai pályázatokkal kapcsolatban. A drámák tárgyát leginkább a keresz-
tény és pogány magyarok ellentétei és a trónutódlás kérdése alkotják. A sze-
replők jellemvonásai ezekben sokszor a legellentétesebbek. A tanulmány tár-
gyáról világos, jól tagolt és szemléletes képet ad s mint ilyen nemcsak tudást 
közvetít, hanem olvasmánynak is élvezetes. A. L. 

Alszeghy Zsolt: A jezsuiták a magyar irodalomban. 282—296. 11. 
.4 négyszázéies Jézustársaság. Jubileumi kiadvány. A jezsuitarend fennállásá-
nak 400. évfordulója alkalmából többek közreműködésével összeállította: Bangha 
Béla S. J . Kiadja a Pázmány Péter írod. Társ. 1940. 

Találó általános jellemzés után összefoglaló ismertetést kapunk ebben a 
tanulmányban a jezsuiták sokoldalú irodalmi működéséről, de csak a XVIII. 
század végéig: a feloszlatás koráig. A közölt ismertetés kimerítő és részletes 
tájékozódást nyújt arról a változatos irodalmi tevékenységről, amit ez a rend 
kétszáz éven á t kifejtett. Egy időben versenytárs nélkül működött s tanköny-
veinek a gondolkodás fejlesztésére, nemkülönben a tudományok egyetemes be-
mutatására jótékony hatása volt. Alig van tudomány, amit irodalmi mun-
káikban fel nem karoltak volna a jezsuiták, de nyelvük latin. A magyar nyelv 
a vitairodalomban jelentkezik és folytatódik a vallásos irodalom termékeiben, 
hogy csúcspontját érje el Pázmány nagyszabású alkotásaiban. Egyházi éneke-
ket adnak ki, szónokolnak, verseket írnak, de szűk körre hatóan. Történeti 
műveik egyházi és nemzeti szempontból korszakalkotóak. Igazi sikereket érnek 
el az iskoladrámák terén; ezekkel a latin, illetőleg a magyar nyelvben való 
gyakorlás mellett jellemnevelést céloznak. A XVIII. század végén jelentkező 
irodalmi megújulás igazi, magyarul író költőket termel ki e rendből is. A rö-
vidre szabott áttekintés sok műfajt és nevet említ, s rendkívül világos és 
megnyerő. Az író szakavatottan emeli ki a lényeget és kellemes egymásután-
ban mutat rá az értékekre. A Jézustársaság azonban új életre kelt a XIX. 
században ; érdemes volna ennek a második életnek irodalmi termését is be-
mutatni. A. L. 

Bisztray Gyula: A inai magyar irodalom. 160—183. 11. Mai magyarság 
életrajza. Gr. Teleki Pál, Hóman Bálint és mások előadásai. Szerkesztette: 
Balassa Brúnó. Székesfehérvár, 1939. 249 1. 

A ma élő magyarság életét ismertető tanulmányok sorában kiváló hely 
illeti meg ezt a dolgozatot. Magas nézőpontból veszi szemügyre irodalmunk 
alkotásait a világháború befejezése óta és nyolc cím alatt áttekinthetően ad 
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összefoglalást irodalmunk húszéves történetéről. A bemutatásban és ítélkezésben 
erős magyar érzés és elvont jellemzésre való törekvés vezeti. Általában világos 
képet kapunk sok irodalmi jelenségről s a tanulmány emia t t értékes alkotás. 

A tömör előadás irodalmi viszonyainknak a világháború előtt való fel-
tüntetése után ismerteti a fejlődés képviselőit. Amott egyes folyóiratok köré 
csoportosult írókat emel ki és jellemez, emitt a fejlődés irányítóit sorolja fel. 
Ezek általánosan ismert nevek s külön méltatásban részesülnek a zeneszerzők 
kivételével. Szerinte irodalmunkat a háború előtt a líra, u tána az elbeszélés 
jellemzi, legújabban pedig az esszé. Ilyen sorrendben foglalkozik a ma is élő 
és működő írók nagy részével. Elismeréssel van a költők és az elbeszélők iránt , 
de részletezésében túlzásba megy és téved, amikor az új klasszicizmus képviselői 
között említi meg Kassák Lajost. Az ú j népiesség sem találó elnevezés. Ismer-
tet i a szociológusok munkásságát és kitér a falusi őstehetségekre is. Rend-

' szerező törekvésében nem annyira az esszéizmus képviselőit nevezi meg, mint 
azokat, akik nem tudnak szerkeszteni. Külön ismerteti a katolikus irány köve-
tőit s az elszakított területek irodalma gyűjtőnév alatt az erdélyi, a felvidéki 
és a délvidéki költőket és írókat. A színműirodalom ismertetésével kapcsolat-
ban az exportdrámák mellett nem lelkesedik az áldzsentris darabokért sem. 
A természetet közvetlenül szolgáló erdélyieket elismeréssel tárgyalja. Végül 
összefoglalást ad az irodalom- és történettudomány művelőiről és a szellem-
történeti irány képviselőit emeli ki különösen. 

A tanulmánynak vannak újszerű meglátásai és találó megállapításai, de 
v i t a tha tó állításai is. Amit időtálló álláspont alapján fogalmaz meg, az á l ta-
lában minden komoly olvasó beleegyezésével találkozik, de amit bizonyos irá-
nyokról mond (pl. szociológia), az még a jövőben vár komoly értékelésre. Ha 
mindenkit és mindent nem tárgyal is ez a tanulmány, több megállapítása ma-
radandónak ígérkezik és körültekintően tájékoztat a ma irodalmának terü-
letén. A. L. 

Zempléni Árpád emlékezete. A költő halálának huszadik évfordulójára 
szerkesztette Rubinyi Mózes. Budapest, 1940. 30 1. A Lafontaine Irodalmi 
Társaság kiadása. 

Rubinyi Mózes szerkesztésében kegyeletes tartalmú kis füzet jelent meg, 
ebben a Lafontaine Társaság három kis tanulmánnyal hódol a költő emlékének. 
Az elsőt Vikár Béla í r t a : Aprólékos holmi Zempléni Árpádról címmel. Vissza-
emlékezik Zempléni Árpáddal való kapcsolatára, fölújítja barátságuknak néhány 
humoros mozzanatát. A második tanulmány írója Wagnerné Révész Elza, 
Zempléni Árpád sógornője. Kedves apróságokat közöl a köl tő és későbbi hit-
vese, Riszdorfer Anikó megismerkedéséről, eljegyzésükről. Egy versszemelvények-
kel élénkített életrajzi vázlat következik ezután Rubinyi Mózes tollából. Kozma 
Andor verse zárja a megemlékező-füzetet : A turáni lantos címmel. 

Batizi László. 

Irodalomtörténet. 6 
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Debreceni Szemle. — 1940. febr. Kovács Máté: A rokokó költő képze-
lete. Részlet a szerző Fazekas Mihályról írt értekezéséből. — Osztrák ballada 
a gyermek Hunyadi Jánosról. Pichler Karolina balladájának ismertetése. (Nb. 
A ballada eddig sem volt ismeretlen; Boronkay Antal is szól róla Az osztrák 
és a magyar történeti ballada című tanulmányában. 1936. 50. 1.) 

Diárium. — 1940. 2. sz. Gőbel József: A detekthregény. Gondosan vize-
gálja hatástkeltő és művészi vonásait. Meghatározza sajátos motívumkincsét 
és előadását. — Kardos Tibor: F íja Géza Móriczról. Nagy elismeréssel meg 
írt ismertetés. Álláspontját jelzi ez a mondata: Féja Géza valamennyiünk 
lelkiismeretéből szólt. 

Erdélyi Helikon. — 1940. febr. Rótay Pá l : Rácz Sámuel. A magyar 
orvosi oktatás előző korának vázolása után érdekes rajzát adja a XVIII. szá-
zad lelkes orvosának, küzdelmes életének, érdekes gyógyító elveinek. — Kovács 
László: Elmélkedés egy színdarab körül. Kodolányi János Földindulásáról ír 
elfogulatlan tárgyilagossággal. Éppen a falu igaz rajza érdekében száll szembe 
a pesti kritikusok hódolatával. — Márc.: Molter Károly: A latin gróf. Üdén 
megírt rajz a marosvásárhelyi Teleki-tékából. — Apr.: Molter Károly: 
A magyar nép az új magyar regényben. Annak okát bogozza, hogy ma a 
szépirodalomban olyan erős kultusza van a népek. Vizsgálja az írók társa-
dalmi hovátartozását és ennek hatását népi rajzaikra; megállapítja az iroda-
lomból elénklépő népnek vonásait és az írók heves népmentő törekvését. 

Erdélyi Múzeum. — 1940. 1. Nagy Géza : Geleji Katona István személyi-
sége levelei alapján. Lelkét az Erdély iránt való érdeklődés tölti be. De leg-
fontosabb neki a maga egyháza. Levelei elsősorban az erdélyi ref. egyházak 
és iskolák dolgát érintik. Meggyőződése ortodox, de nem szívtelenül elfogult (?). 
Etikus jellem; de túlzottan lelkiismeretes, gyanakvó és érzékeny. Közli is 
Gyulafehérvárt 1638. febr.-jában ír t levelét. —• Vita Zsigmond: Magyar színé-
szet Nagyenyeden 1828-ban. A színészek a bomladozó kolozsvári társulatból 
kerültek. A színdarabokról egy kézirat ad számot a Bethlen-kollégium könyv-
tárában. A kis tanulmány e darabokról számol be. 

Ethnographia. —• 1939. 3—4. sz. Emlékkönyv Solymossy Sándor tiszteleti 
tag 75. születésnapjára. Dömötör Sándor: Solymossy Sándor és a magyar 
néprajz. Tervszerűen vizsgálta egész életében az emberi szellem, a képzelet 
termékeinek eredetét, helyét a közösségben. — Ortutay Gyula: Solymossy 
Sándor a szegedi egyetemen. Meleghangú kép a professzorról. -—• Karsai Géza: 
Főrév és a színháztörténet. Jelzi Solymossy e tárgyú tanulmányának jelentő-
ségét, majd pontos képet ad a karácsonyi játékokról, a paradicsomjátékról, a 
Schuster- und Schneiderspiel-ről. — Ortutay Gyula: A magyar népköltési 
gyűjtemények története. Hű képet ad a mozgalom magyar megindulásáról; 
jelzi a gyűjtési programmokat és azoknak a korszellemből kifejthető magya-
rázatát ; méltatja az újabb irány tanulságait. — Major Ervin: Liszt Ferenc 
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és a magyar zenetörténet. Gondosan egybeállítja a Liszt feldolgozásában 
szereplő magyar dallamokat. 

Hadtörténelmi Közlemények. — 1940. 1—2. Marké Árpád: A magyar 
véderő eszméje gróf Zrínyi Miklós munkáiban. Beszámol az állandó hadsereg 
felállításának Zrínyit megelőző terveiről, majd részletesen ismerteti Zrínyi 
tervét, annak sorsát. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1940. 1. Horváth Cyrill: Szilády 
Áron. A M. Tud. Akadémián felolvasott emlékbeszéd első része. Bemutatja 
Kelet iránt való érdeklődését; fejlődésében Lugossynak hatását ; nyelvészeti 
dolgozatait; a magyar nyelvemlékek gyűjtése és kiadása terén folyt munkássá-
gát; Temesvári Pelbárt megvilágítását; a Bégi Magyar Költők Tára elkészül-
tét. — Kristóf György : Petőfi Erdélyben. 1847-ben jut el Erdélybe. Mit tud-
hatott Erdélyről? Miért hiusult meg 1843-i terve? Hogy várta és fogadta 
Erdély? Az út és annak hatása Petőfi költészetében. — Gálos Rezső: 
.4 német érzelmes dalköltészet magyar emlékei. Az ízlés általános képének 
bemutatása után sorraveszi, mely dalok milyen fordításban kerültek át hoz-
zánk. — Cser László: Vörösmarty és Horatius. (1.) A témakeresés vitte Hora-
tiushoz Ifjúkori verseiben innen a Horatiusból vett gondolatok. — Adattár: 
Garay János levelezése atyjával és öccsével. — Hol vannak Ltcaynak 
Kazinczy Gáborhoz írott levelei? (Talán Deregnyőn.) P. Szathmáry Ká-
roly néhány verse. (3, kis értékű vers közlése.) — Ismeretlen vers Napoleoiiról. 
(Cseresnyés Sándor 1816-ban kiadott versére felel egy ismeretlen.) — Tompa 
Mihály Poharam c. költeményéhez. (Az ismert \áltozatokat egy versszakkal 
megszerzi.) —• Felemás vers a XVIII. századból. (Paintner hagyatékából egy 
latin-magyar szövegű vers.) — Hebbel-motívum Bárd Miklós Vezeklés c. 
verses regényében. (A kép motívum.) 

Kalangya. — 1940. 2—3. Szirmai Károly: Csuka Zoltán költészete. 
Üj könyvének megjelenése alkalmából rámutat arra a nagy különbségre, ami 
Csuka mostani és régebbi költészetét elválasztja. Régebben az aktivizmus 
volt a művészi elve, ma ettől megtisztult. 

Koszorú. — 1940. 3. sz. Móra Ferenc: Petőfi oltárára. Szépirodalmi han-
gon megírt bemutatás. 

Láthatár. — 1940. 4. sz. Szentkirályi József: A neiryorki Magyar Könyv-
tár. Törzsgyüjteménye az ú. n. Feleki-könyvtár; ebben kb. 6000 angol nyom-
tatvány, mind magyar vonatkozású. Másik része nem angol nyelvű; ebben sok 
jelentős kézikönyv, gazdag dokumentációs anyaggal. 

Libanon. — 1940. 1. Zsoldos Jenő: A Pesther Tageblatt és az Athenaeum. 
Azt az ellentétet igyekszik megfejteni, amely a zsidó Tageblatt és Bajzáék 
folyóirata között megállapítható. Főoknak Schodelné ügyét tekinti. 

Magyar Könyvszemle. — 1939. 4. Szimonidesz Lajos: II. Rákóczi 
Ferenc hadiújságja. A kérdés történetének bemutatása után leírja a ma ismert 
számokat, az eddig ismerteket megtoldva a Podmaniczky—Dégenfeld-könyvtár 
most feltárt példányaival, amelyeket közöl is. — Kniewald Károly: A Pray-
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kódex tartalma, kora, jelentősége. Az alaprész (a két Sacramentarium, a 
Micrologus, a naptár és nagy krónika) a Miskolc melletti boldvai bencés apát-
ság számára készült. Keletkezésének kora az 1192—3. és az 1195—6. évekre 
esik. — 1940. 1. Gróf Teleki Sámuel emlékünnep. (Teleki Domokos rádióbeszéde; 
Nagvernyei Kelemen Márton leírása Clauser Mihály közlésében; az emlék-
kiállítás.) —• Dezsényi Béla: .4г első magyar képes újság. Az Ábrázolt Folyó-
irat 1848. jan. 1-én indult; a 14. számmal Képcsújságra változtatta a címét. 
Utolsó száma a dec. 9-i. 

Magyar Lélek. — 1940. 3. Bognár Gyula: Kézműves a magyar irodalom-
ban. Számba veszi az iparosszármazású írókat (Petőfi, Tompa, Katona, Csep-
reghy, Gárdonyi, Móra, Móricz) és azután az egyes iparágak szerint az iro-
dalmunkban szereplő iparosokat. Első a Gellért-legenda kézimalmot haj tó 
leánya; pék: .Tokainál a Mire megvénülünk-ben, Mikszáth: Noszty fiú esetében, 
Gárdonyi: Kiki a párjával; csizmadiák: Mikszáth: Mindenki lépik egyet, Jókai: 
Az elátkozott család, Zilahy: Üri csizmadiák; kovács: Mikszáth: Különös 
házasság, Prakovszky, Petőfi: Üti levelek; asztalosok, Jókai: Egv magyar 
nábob, Zilahy: A fehér szarvas; egy-egy példát hoz a kocsmáros, a szélmalom, 
a kertészet bemutatására. Végül Gárdonyi Egri csillagok, Jókai Mégis mozog 
a föld és Tormay Cecile В égi ház c. regényéből azt a munkát világítja meg, 
amit az iparos a haza jövőjének építésében végzett. — 4. sz. Németh Sándor: 
Költői müvek Mátyás királyról. (Anthologie.) 

Magyar Tanítóképző. — 1940. 5. Kiss József: Eötvös és a magyar sors. 
(1.) A családi hagyományok áttekintése után vizsgálja Eötvös magvarságát, 
hivatástudatát és ennek megvalósítását. írásaiban. Gondosan összegyűjti a 
nevelői munkára vonatkozó megjegyzéseit. 

Napkelet. — 1940. 3. sz. Gárdonyi Klára : Ismeretlen Kazinezy-levelek 
A Kazinczy Zsófia és Vav Ábrahám házasságára vonatkozó levelek ismerte-
tése. A levelek az Ernst-gyüjteményből kerültek elő. 

Nevelésügyi Szemle. —• 1940. 1. Kemény Gábor: Böhm Károly. A nagy 
magyar bölcselő emberi és tudós fejlődésének meleg áttekintése. — 3. Kemény 
Gábor: Berzsenyi Dániel. Lelkes arckép. — 9. Kemény Gábor: Bessenyei. Gon-
dos bemutatás. (Benne Vajthó László irodalmi ritkaság-kiadásáról ezt mondja: 
a magyar irodalmi nevelésnek az utolsó két évtizedében ez egyik legértékesebb 
alkotása.) 

Pannónia. — 1940. 2. Tóth László: Magyarok Rómában а XIX. század-
ban. Szól Széchenyi István, Pulszky Ferenc és Wesselényi Polyxéna utazásá-
ról. A kis tanulmány végén Prohászka római élményeit emeli ki. 

Pásztortűz. — 1940. 1. Nagy Ottó : Alvó értékek. A zilahi ref. kollégium 
könyvtárának ismertetése. — Jancsó Elemér: Kétszázéves külföldi utazás. 
Aranka György útleírását közli 1728—31-ből. — 2. sz. Tavaszy Sándor: Az 
irodalmi műveltség a keresztény ember életében. Azt vizsgálja, mennyiben for-
málhatja az irodalom a keresztény életet. — 3 Vita Zsigmond: Két könyv 
Móricz Zsigmondról. Az egyik magáé, Móriczé (Életem regénye), a másik 
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Féja Gézáé, „melynek szegényes szempontjai csak ugyanazokat a dolgokat 
ismétlik és az író műhelyébe nem vezetnek be". 

Protestáns Szemle. — 1940. 2. Schulek Tibor: A magyar egyházi énekes-
könyvről. A XVIII. században három énekeskönyv-családot vesz fel; a század 
végén a felvilágosodás szörnyű pusztításáról emlékezik meg. 3. sz. Harsányi 
AndTás: Az ismeretlen Károlyi Gáspár. A Két Könyv érdekes elemzése, benne 
a kor jellegzetes gondolatvilágának bemutatása. — 4. sz. Pogány ö. Gábor: 
Móricz Zsigmond példája. Féja könyvének ihletén ünnepli Móriezot, aki „pél-
dát mutatott arra, hogy magyar földön is szembenézhetünk az európai szel-
lem és irodalom kérdéseivel, mert úgyis a magunk törvényeihez jutunk". 

Századok. — 1930. 9—10. Kardos Tibor: Deákműveltség és magyar 
renaissance. (2.) A goliardikus költészet magyar jelentkezéseit vizsgálja; 
ennek nyomát lát ja a regősjátékokban; ennek a hajtásaként szól a Balassi 
árultatásáról ; ezzel kapcsolja össze a magyar verselés feljődését; sőt a virá-
gének virágkultuszát is innen magyarázza. Szerinte a virágének nem népi 
költészet, hanem a néphez lejutott úri költészet. (Sok érdekes megfigyelés van 
a tanulmányban, de sok egyoldalúság is. Érdemes lenne a szerző éleslátásának 
eredményeit elfogulatlan kritika alá vetni!) 

Társadalomtudomány. — 1939. 4—5. Bisztray Gyula : Az író helye tár-
sadalmunkban. „Író a szó modern értelmében az, akit tehetsége s szellemének 
teremtő tevékenysége íróvá avat, akinek írásaiban ember és világ kölcsönös 
viszonya művészi formában nyer kifejezést." Társadalmi helye két tényező 
erőviszonyából alakul: az egyik az író sajátos magatartása, mellyel hivatását 
teljesíti; a másik a társadalom uralkodó felfogása, melyet szellemi emberről 
táplál. Az író szerepe elsősorban az éber megfigyelőé. Bangsorát a hivatáo 
törvényeihez való hűség, a magatartás állandósága, határozza meg. A magyar 
író típusa a jó polgár fogalmához áll legközelebb. 
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A megcsonkított „Ember tragédiája 
Egy magyar költői mii sem forog több és többféle kiadásban, mint 

Az ember tragédiája. De azért szűkkeblűség volna azt vallani, hogy újabb és 
más kiadás már nem szükséges, örömmel hallottuk tehát a mult év nyarán, 
hogy Madách remekműve népi kiadásban, a lehető legolcsóbb kiadásban jelent 
meg, melynek ára egy villamosjegy árát sem haladja meg, borítékkal, előszóval 
együtt csak 24 fillér. 

örömünk azonban azonnal eli'lant, mihelyt kezünkbe vettük a zöldfedeles 
füzetet. Kedvünket nem a silány papír, nem az összevissza tördelt sorok vették 
el; abba is belenyugodnánk, hogy a felszínesen szerkesztett, de bevezető magya-
rázat névvel hivalkodó előszó a dráma színek szerinti ismertetésében a Kepler-
jelenetről Párizst, Londont, falansztert s a többit feledve, egyenest a mű leg-
végére ugrik, de amit a névtelen sajtó alá rendező magával a szöveggel művel, 
az ellen föl kell emelni megrovó, sőt tiltakozó szavunkat. 

Az ember tragédiája — tudjuk -— 4139 sorból, sőt ha a Tolnai- és a 
Kardos-féle kiadást vesszük alapul, 4141 sorból áll, de ez a népinek hirdetett 
kiadás csak 3048 sort foglal magában, tehát az eredeti szöveget kerek szám 
1100 sorral megcsonkítja. 

Feleslegesnek tart juk az egyes színeken végigmenni és a hiányzó szöveg-
részeket soronkint kimutatni, legföljebb azt állapítjuk meg, hogy legerősebben 
meg van csonkítva, mondjuk, nyomorítva az I., XII . és XIV. szín, melyekből 
az eredeti szövegnek a felét vagy annál is nagyobb részét elhagyta a kiadás. 

Hogy a sajtó alá rendezőt a szöveg megállapításában, sorok megtartásá-
ban és sorok elhagyásában milyen szempont vezette, inkább sejtjük, mint tud-
juk. Valószínűen valamelyik szabadtéri előadásnak a súgó-könyvét nyomtatta 
le, nem törődve azzal, hogy amit szabad, illetőleg szükséges a színpadnak meg-
tenni, azt nem szabad és nem lehet a nyomdának elkövetnie. 

A számos sajtóhibát nem kell fölsorolnunk, a szövegnek eg.vébkénti meg-
rontását (versferdítés, sorcserélés) sem megállapítanunk, anélkül is kimond-
hatjuk, mégpedig a leghatározottabban, hogy ennek a népi kiadásnak kár volt 
megjelennie; kár volt a-papírért! Kardos Albert. 

Vajda János és Schopenhauer. 
Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung c. művének II. köteté-

ben (3. könyv, 31. fej.) a következő sorokat í r ja: 
„Die so häufig bemerkte trübe Stimmung hochbegabter Geister hat ihr 

Sinnbild am Montblanc, dessen Gipfel meistens bewölkt ist: aber wann bis-
weilen, zumal früh Morgens, der Wolkenschleier reißt und nun der Berg vom 
Sonnenlichte roth, aus seiner Himmelshöhe über den Wolken, auf Chamoimi 
heraubsieht: dann ist es ein Anblick, bei welchem Jedem das Herz im tiefsten 
Grunde aufgeht. So zeigt auch das meistens melancholische Genie zwischen-
durch die schon oben geschilderte, und ihm mögliche, aus der vollkommensten 
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Objektivität des Geistes entspringende, eiger.thümliche Heiterkeit, die wie ein 
Lichtglanz auf seino hohen Stirne schwebt . . . " 

E sorok olvastán mindenkinek eszébe kell, hogy jusson Vajda leghíresebb 
Húsz év múlva c. verse. Ez a vers Schopenhauer népszerűségének fénykorában 
jelent meg (a Petőfi-Társaság Koszorú-jának 1880-i januári számában). 
Az nem valószínű, hogy a németül különben kitűnően tudó Vajda Schopen-
hauernek ezt az egész főművét elolvasta volna, de nagyon is valószínű az, hogy 
lapozgatta ezt a könv\et. Veleszületett naiv optimizmusa ellenére Vajda is 
erősen hajlott a pesszimizmus felé s szinte elgondolhatatlan, hogy amikor min-
denki beszé't és áradozott Schopenhauerről, éppen Vajda ne kíváncsiskodott 
volna iránta. Megerősít ebben a föltevésünkben az is, hogy ezek a Schopen-
hauertől idézett sorok fejezetének címe: „Vom Genie", ami bizonyára különöseb-
ben érdekelhette a mi romantikus zseninket. A Schopenhauer sorainak is van 
valami romantikus íze és hangulata s így könnyen belevésődhetett Vajda 
költői elméjébe s így termékenyítette meg Schopenhauer az б képzeletét. A vers 
eredetiségét ez az átvétel egy cseppet sem érinti: a verstéma formálása merőbon 
Vajda munkája. A költészet iránt erősen fogékony Schopenhauer bizonyára 
maga gyönyörködött volna a legmeghatottabban a költő versében, boldognak 
érezve magát, hogy ilyen kitűnő vershez ő adott ötletet és ihletet. 

Földessy Gyula. 

Toldy Ferenc az eposzról. 
A zirci apátsági levéltár 523. sz. kéziratcsomója Szvorénvi József ha-

gyatékában őrzi Toldy Ferenc alább közölt levelét. E szerint ő az eposznak 
csak egy faját ismeri: a komoly eposzt. A történeti, a regényes, az idilli és a 
furcsa eposz csak melléknemei a komoly eposznak. 

A levél szövege: 
Pest, júl. 12. 1853. 

Tisztelt barátom, 
Azt hittem, hogy személyesen lesz szerencsém a választ megvinni 

máj 17. írt becses levelére: de miután Egerbe menetelem hétről-hétre 
elhalad, s most határozottan augusztus elejére marad: nem tehetem, 
hogy tollhoz ne fogjak. 

A Turcicákat, melyekről kedves B. U. emlékezik, ha kd útjokat 
elkészíti, majd személyesen kérem el az Érsek ÖExjától s hozom el, hogy 
i t t leirathassanak, s ekép ismét visszaadathassanak. 

B. U. bizodalmas engedelménél fogva röviden levázolom itt az epos 
felosztásairól való nézeteimet. 

A szorosb értelemben vett eposnak véleményem szerint nincsenek 
nemei. Az természeténél fogva csak komoly lehet; s a hős diadala nem 
teheti víggá: különben az Ilias, az Odyssea, az Aeneis, a Zalán futása, 
maga a Messiás is víg eposok volnának. Általában a komoly és u'g, még 
a drámában is, nem a kimeneteltől, hanem az előadás jellemétől függ. 
— Példákul az eposra katexochen említeném az Iliast, Odysseat, Aeneist, 
Tasso Megszabadított Jeruzsálemét, a Zrínyiászt és Zalán futását. Hor-
váth Endre Árpádja nem epopoea, hanem ennek egy mellékncme: tör-
téneti epos. T. i. hiányzik benne a csodálatos. — Csak egy tekintetben, 
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t. i. a tárgyában, lehetne az epopoeának két nemét állítani: vallásit t. i. 
és világit: i t t t. i. a tárgy egy, valamely nemzet sorsát elhatározó ese-
mény, amot t egy az egész emberiségét. Vallásit csak kettőt muta t fel 
a világirodalom, mely t. i. e nevezetet érdemli, úgymint: Milton Elveszett 
Paradicsomát (magy. Bessenyei Sándor), és Klopstock Messiását (magy-
Tárk); mert Bodmer és Wieland bibliai eposai, Durand Dávidé: Az első 
emberek elesése (magy. Gőböl), Neumann Lajosé: Első szülőink eleste 
(magy. Baróti), sőt Vida Christiása is nem érdemlik az epopoea nevezetét. 

De vannak az eposnak al v. melléknemei, melyek t. i. csak részben 
birnak ez epopoea tulajdonaival. Ilyen a történeti epos, mely nem a 
mondából, hanem históriából vétetett, vagy ha amonnan is, de mozgató 
eleme nem a csodálatos. Ilyen a rómaiaknál Lucanus Pharsaliája, az 
angoloknál Glower Leonidása, a franciáknál Voltaire Henriása (magy 
Pécelitől és Szilágyi Sámueltől), nálunk Horváth Árpádja, Czuczor és 
Vörösmarty kisebb éposai. 

Ilyen továbbá a regényes epos, a keresztény középkor kalandos 
köréből választott tárgyakkal. Fő költő Ariosto, Orlando furiosojával. 
Felhozható az angol Spenser Tündérkirálynéjával, és Wieland Oberonja. 

Ilyen az idylli epos, melynek jelleme a pán. Példányok Ábel halála 
Gessnertől (magy. Kazinczy), Vos Luizája. 

Ilyen végre a furcsa epos, tulajdonképi formája az epopoeának.. 
Példányok Tassoni Elragadott vedre, Butler Hudibrasa, Boileau Pulpi-
tusa (magy. Kovács Fer.), Voltaire Orleansi Szüze, Parny Istenek harca, 
Zachariae német eposai, Thummel Vilmája; nálunk Csokonai Dorot tyája , 
Verseghy (különben unalmas) Rikótia, de főkép Arany Elveszett Alkot-
mánya. 

Garay Sz. Lászlója nem egyéb, mint aminek magát vall ja: törté-
neti költemény, határozottabban verses regény. Hiányzik az eposi actio-
egysége, s van helyette a hős egysége. — Arany Toldija népies költői 
beszély a komoly nemből, Petőfi János vitéze végre mese (Mehrchen). 

Ezek körülbelül azon .észrevételek, melyek a 145. § olvasásakor-
ébredeztek bennem, s miket kd bírálata alá bocsátok. 

Egészséges vagyok, de koronként ideges nehézségeim vannak.. 
Néhány nap óta mellgörcsöm, s ma kezem annyira reszket, hogy kény-
telen vagyok soraimat berekeszteni. 

Hogy Irod-Történetem III . kötetének 1. füzete tovább ne késsék, 
már kerestettem alkalmat, mely Makáry barátomnak példányait meg-
vigye. Lesz benne kd és Tárkányi barátunk részére is valami. 

Addig is, míg személyesen üdvözölhetném — mit valóban igen 
óhajtok — azokat, kik rólam emlékezni szívesek, üdvözölni kérem. Kdat 
pedig az ég áldja hasznos munkásságában. Tisztelő barátja 

T 

Tárkányit különösen ölelem, ha eljövök, lesz időnk a bibliát ol-
vasgatnunk — de majd Tinódi deákot is •— énekeljük! 
Még philosophiai (didacticai) epost is lehetne emlegetni. Ilyen volna 
Wieland Muzárionja (magy. Kis Jánosnál). Közzéteszi 

Lipót Bertalan.. 
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Elhunytak. 
ABKAUER ISTVÁN, lapszerkesztő, szül. Pozsonyban 1886 március 

18-án, megh. u. o. 1940. márc. 15 én. — R. kai. Jogot végzett. 1905 óta belmunka-
társa, majd s.-szerkesztője s végül 1910—1919. I. 17-ig fel. szerkesztője volt 
a Nyugatmorsz. Híradónak s azontúl a Híradónak. A cseh megszállás alat t 
polit, cikkeiért négyízben letartóztatták. 

BATTASZÉKI LAJOS (1921-ig ifj.), volt hírlapíró, szül. Budapesten 
1875-ben, megh. u. o. 1940 márciusában. — Szülők: B. (1870-ig Hoffmann) 
Lajos ügyvéd, Biencz Róza. Pályáját atyja lapjánál, az Aradi Közi-nél kez-
dette, majd az 1890 es években Bpstre került és a Morsz. b munkatársa lett.. 
A Hétbe is írt néhány tárcát. Álnevei i t t : Béta; Pierrot. 

BERETVAS (1913-ig Reinitz) HUGÓ, zeneszerző, szül. Pesten 1872. 
július 24-én, megh. Bpesten 1940 március 8-án (temetés п.). — Szülők: Reinitz 
Sámuel, Zwack Hermin. Hans Bichter tanítványa, majd egy ideig a bécsi opera-
ház korrepetitora volt. Utóbb visszaköltözött Bpestre. — Az irodalomtörté-
netet annyiban érdekli, hogy ő volt Ady Endre költeményeinek egyik legelső 
megzenésít ője. 

BOGYÓS (1898-ig Bodjosch) OTTÓ, oki. gépészmérnök, máv. üzletigaz-
gató, szül. Temesvárt 1882-ben, megh. Bpesten 1940 március 19-én. — Az 
1900-as évek elején tárcákat írt szegedi lapokba. 

CZÉL JENŐ, városházi tisztviselő, szül. Munkácson 1913-ban, megh. 
u. o. véletlenül elsült pisztoly következtében 1940 február 5-én. — Tanulmá-
nyait a prágai egyetemen végezte. Munkatársa volt a Prágai M. Я/rï.-nak. 
Verseivel több antológiában szerepel. 

DARKÓ JENŐ, dr. phil., egyet. ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. 1. tagja, 
szül. Dálnokon (Háromszék vm) 1880 július 13 án, megh. Debrecenben 1940 
január 10-én (tem. п.). — Ref. Sappho-fordításai: В. Hírl. (1912 :84. sz.) 

DENGL JÁNOS. dr. phil., műszakitud. egyet. ny. r. tanár, szül. Orezy-
falván (Temes vm) 1882-ben, megh. Bpesten 1940 február 2-án. •— Minket 
érdeklő munkája: M. nyelvhelyesség és m. stilus. Bp., 1937. — Am. nyelv-
helyesség és т. stílus néhány kérdése. Válaszul Mészöly Gedeon bírálatára. 
Klny. a Keresk. Szakokt.-ból. U. o., (1938). 

ERDÖSSY ISTVÁN, ny. r. k. plébános, szül. Pécsett 1870 március 14-én, 
megh. Komáromban 1940 február 4-én. — 1901—37. Bátorkeszin volt plébános. 
— Népies elbeszélése: Szegény Borka Ferkó! vagy: ne ijeszgesd a gyermeket. 
(Népiratkák. 177). Bp., 1900. 

FARAGÓ (1906-ig Frankfurter) JENŐ, hírlapíró, szül. Bpesten 1872 v. 
1873-ban, megh. Bpesten 1940 márc. 29-én (tem. п.). — Kitért izr. Szülők: 
Frankfurter Sándor, Bothberger Teréz. 1893 jan. 23 án lépett a hírlapírói 
pályára. 1900-ban a kolozsv. M. Polgár s.-szerkesztője és a M. Kir. Operaház 
irodatisztje volt. 1901-ben a M. Hírl. (ebbe írt regényei: 1908. Tercsi; 1909. 
A két kosár) b. munkatársa, 1918. s. szerkesztője lett. Később több mint 
másfél évtizedig a 8 Ő. Ujs. h. szerkesztője volt. Egy ideig szerk. a M. Figaró-1, 
majd a Szính. és Divat-ot. Versei, tárcái és cikkei számos bpi és vidéki lapban. 
— Eredeti és fordított színművei: Derül-borul. Operett 1 felv. I r ta Selly zené-
jére Ross (bemut. M. Szính. 1897. XI. 10); Háromláb kapitány. Boh. Irta 
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Kövesy Alberttel (bemut. bpi Városligeti Színkör, 1898. VII. 14); A krokodi-
lus. Operett 3 felv. Adolphe Ferron zenéjére Oscar Waither (M. Szính. 1898. 
X. 5.); Vasúti baleset. Én. boh. 3 felv. Donáth Lajos zenéjével (u. o., 1899. 
V. 31. Alexander Engel fordításában a bécsi Carl-Theater is készült bemutatni); 
A szerelem óvodája. Életk. 3 felv. Hevesi Józseffel (u. o. 1900. VI. 7.); Cirkns 
élet. Operett 3 felv. Irta Ivan Caryl és Lionel Monckton zenéjére I. T. Tanner, 
W. Pallings, Harry Greenbank és Adrian Ross. Ford. Fái J. Bélával (Népszính. 
1901. III . 20); Mézeshetek. Én. boh. Barna Izsó zenéjével. Fontanes után átd. 
Sas Edével (u. o. 1901. IV. 14); Budapest szépe. Operett Barna Izsó zenéjére. 
Márkus Gézával (Budai Színkör, 1901. VII. 20); Teréz kapitány. Operett 
3 felv. Planquette zenéjére ír ta A. Bisson. Ford. Fái J. Bélával. (Népszính. 
1901. XI. 14); Lotti ezredesei. Én. boh. í r t a Rudvard Stone. Ford. Mérei 
Adolffal (M. Szính. 1902. I. 27); Kín-Fii, v. egy kínai ember kalandjai. Látv. 
színm. 6 képben, dalokkal. Jules Verne regénye után írta Barna Izsó zenéjére 
Márkus Gézával (Népszính., 1902. V. 31); A postás fiú és a húga. Boh. 4 felv. 
í r ta Bernhardt Buchbinder, ford. Sziklai Kornéllal. (M. Szính, 1902. VI. 6); 
Casanova. Operett 3 felv. Barna Izsó zenéjére (Népszính., 1902. X. 11); 
Trouville gyöngye. Operett 3 felv. Gustav Wanda zenéjére írta Pericaud, 
Soulié és Darantière (M. Szính. 1903. I. 23); Chinai mézeshetek. Operett 3 felv. 
Howard Talbot zenéjére ír ta George Dance. Ford. Fái J. Bélával (Népszính. 

1903. IV. 21); Hektor kisasszony. Operett 3 felv. Karl. Weinberger zenéjére 
írta Hugo Wittmann (u. о , 1903. V. 16); А ?ándorlegény. Operett 3 felv. 
Edmund Evsler zenéjére írta West és Schnitzer (u. о. 1903. X. 30); Makrancos 
hölgyek. Operett 2 felv. Paul Lincke zenéjére írta Bolten-Baeckers. Ford. 
Molnár Ferenccel (Kir. Szính. 1903. XII. 16); Katinka grófnő. Operett 3 felv. 
Hűvös Iván zenéjére (Népszính. 1904. I. 29); A hét Schlésinger. F3v. életkép 
dalokkal és tánccal 5 képb. í r ta Feld Mátyással (Városligeti Színkör 1904. 
VI. 23); Az aszfaltbetyár. Főv. életkép dalokkal és tánccal 3 felv. Irta u. azzal 
(Budai Színkör 1904. VIII . 13); Rézi. Én. boh. 3 felv. í r ta Engel és Horst. 
M. színre alk. Abonyi Árpád, zenéjét F. J. verseire szerzé Barna Izsó (Népszính. 
1904. IX. 16); A lőcsei fehérasszony. Én. tör t . színm. 3 felv. Jókai Mór regé-
nyéből Barna Izsó zenéjével (u. o. 1904. X. 27); 7777. Operett 3 felv. Kari 
Zieher zenéjére írta Lindau és Krenn, ford. Bálint Dezsővel (u. o., 1905. IV. 15), 
A sogun. Operett 2 felv. G. Luders zenéjére írta Glyde M. Kinley, ford. Mérei 
Adolffal (Kir. Szính. 1906. XII. 15); Az erényes nagykövet. Operett 3 felv. 
Claude Terrasse zenéjére írta Flers és Caillavet. (Népszính. 1907. I. 12) ; 
A dollárkirálynő. Operett 3 felv. Leon Fall zenéjére írta Willner és Grünbaum. 
(Kir. Szính. 1908. III. 21); Ezeregyéj. Operett 3 felv. Johann Strauss zenéjére 
írta Stein és Lindau (Népszính.-Vígopera 1908. V. 8); Bohémia (Uránia, 1909. 
I. 21); Smokk-család. Boh. 3 felv. Feld Mátyással (Városligeti Szính. 1909. 
VIII. 9., első kidolgozása Az aszfaltbetyár c. került színre); Dudakisasszony. 
Operett 3 felv. Rud. Nelson zenéjére írta Grünbaum és Reichert (Városiig. 
Szính. 1910. V. 8); Gavallérok. Kom. 3 felv. í r ta Lothar és Saudek (M. Szính. 
1910. IX. 10); Föld. Kom. 3 felv. Irta Karl Schönherr. (Nemz. Szính. 1910. 
IV. 30.); Édes öregemi Dalosját. 1 felv. L. Fali zenéjére írta Wilhelm Julius 
(Kir. Szính. vendégjátéka az Urániában 1910. XI. 24); Elefánt kisasszony. 
Operett. Bors Lajos és neje Münster Júlia zenéjére írta Leon Viktor (pécsi 
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Nemz. Szính. 1910. XII. 21); A lengyel menyecske. Operett 3 felv. Jean 
Gilbert zenéjére ír ta Kurt Kränzt és Georg Pfönkowsky. (Városiig. Szính. 
1911. XI. 13); Gróf Schésinger. Én. boh. 6 képben. I r t a Feld Mátyással (u. o., 
1912. I. 12); Veisz Pista, a huszár. Mozi-szkecs. I r t a Forrai Izor zenéjére 
Harsányi Zsolttal (Apollo-Mozi 1913. V. 3); A csodavászon. Én. boh. 3 felv. 
Barna Izsó zenéjére (Népopera 1913. XII. 22); Szervusz Pest! Operett revü. 
í r t a Feld Mátyással (Bpi Szính. 1914. VII. 1); Mindnyájunknak el kell menni! 
Alk. ját. 6 képben. Irta Hegedűs Gyulával (Vígszính. 1914. IX. 2); Krisztkindli. 
Alkalmi revü 9 képben. Irta Barna Izsó zenéjére Mérei Adolffal (u. o., 1914. 
XI. 28); Jó éjt. Muki! Boh 3 felv. I r t a Neal Marx és Max Ferner (u. о., 1914. 
XII. 26); Cavalleria Italiana. Színj. 6 képben. Irta Feld Mátyással (Bpi Szính. 
1915. VI. 26); Kávéházy Konrád. Boh. operett 3 felv. Barna Izsó zenéjére írta 
Guthi Somával (Budai Színkör 1915. VII. 30); Urasági inas kerestetik. Boh. 
3 felv. Irta Eugen Burg és Louis Taufstein. (Bpi Szính. 1916. VI. 14); 
A kékszakállú bankfiú. Operett 3 képben. Grósz Alfréd zenéjére írta Mérei 
Adolffal (Kristálypalota 1916. X) ; A csámpás királyné. Operett. I r ta Feld 
Mátyással (Bpi Szính. 1917. VII. 6) ; Lili. Vígj. 4 felv. Hervé operettjéből 
filmre átd. (Uránia 1917. X. 24); A kóristalány. Operett 3 felv. Komjáthy 
Károly zenéjével (Városi Szính. 1918. I. 18); A kis szeleburdi. Operett 3 felv. 
Walter Kollo zenéjére írta Bernauer és Schanzer (u. o. 1918. IV. 20); A tán-
cos grófné. Operett 3 felv. Eysler zenéjére írta Bodanskv (Budai Színkör 1918. 
V. 17.); Boise Viki. Operett. Irta Feld Mátyással (Bpi Szính. 1918. VI. 1), 
A Marcsa katonája. Operett 3 felv. Leon Ascher zenéjére írta Buchbinder és 
Schönfeld (Városi Szính. 1918. XII . 28) ; Százszorszép. Operett 3 felv. Zerko-
witz Béla zenéjére (u. o. 1919. XI. £в) ; Három a vénlány. Operett 3 felv. 
Waletr Kollo zenéjére (Bpi Szính. 1920. VI. 5); Offenbach. Dalját. 3 felv. 
Zenéjét összeáll. Nádor Jenő (Kir. Szính. 1920. XI. 24., 200-ik előadás 1922. 
X. 19., németül bécsi Apollo-Theater 1922. III. 31); Három a tánc. Operett 
3 felv. Komjáthi Károly zenéjére írta Szomaházv Istvánnal (u. o. 1922. V. 20); 
FAssler Fanny. Operett 3 felv. Nádor Mihály zenéjére (u. o. 1923. IX. 20), 
1933. a M. K. Operában is színre került); I lote you. Amer. zen. boh. Harry 
Asher zenéjére írta Harlan Tompson (Blaha Lujza Szinh. 1924. VIII. 31); 
A feleségem babája. Operett 3 felv. Bobért Stolz zenéjére Gustav Beer és Fri tz 
Lunzer (u. о. 1925. III. 20); A császárnő apródja. Operett 3 felv. Buttykav 
Ákos zenéjére írta Harmath Imrével (Kir. Szính. 1925. I I I . 24); A kis huncut. 
Operett 3 felv. Jean Gilbert zenéjére í r ta Hugo Zerlitt és Wilhelm Prager 
(Városi Szính. 1925. VI. 27); Chopin. Operett 3 felv. Bertha István zenéjére 
(Kir. Szính. 1926. XII . 4); Figaro házassága. Opera, Mozart. (Városi Szính. 
1929. VI. 23). E színdarabok egy része nyomtatásban is megjelent. — Egyéb 
munkái: Az első debut. (Monológok. 61.) Bp., 1896. (2. kiad. 1903.) — A rosz-
szul nevelt leány. (U. o. 67.) U. o., 1897. — Hannele mennybemenetele. Álom-
kép. í r ta Gerhard Hauptmann. Ford. Jób Dániellel. U. o., 1901. (Először M. 
Hirl. 1901. XI. 11. Nem az ő fordításában mutatta be a Nemz. Szính.) — 
A fürdővendég. (U. o. 109.) U. o„ 1903. — Smokkék. (Mozgó Ktár. 11.) U. o., 
1908. — A három grácia. (A Kép. Hét Ktára.) U. o., 1912. (Először M. Hirl. 
1911. X. 22. — XII. 1.) — Tangó. (Monológok. 201.) U. o., [1914]. — Nem 
tudok aludni. (U. o. 202.) U. o., [1914] — Magyarok a Lidón. (U. o. 203.) 
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U. о., [1914] — Kis mesék a nagy háborúból. U. o., 1916. — Gyönyörű meséké 
U. o., 1917. — Pepillo. Irta Max Brand. (P. Hírl. Kvek. 160.) U. o., 1930. — 
Kétéltű atszony. í r t a Geo. Archibald Ferguson. (Mindenki Kvo. 19.) U. o. 
(1932.). — Játék a tűzzel. Irta Oliver Boccambole. (U. o. 27.) (1932). — 
A csúnya grófkisasszony. Rg. (Sing 34.) (U. o., (1933). — Pesti gyere,kik. 
Reg. U. o., é. n. (2. féle kiad. Először M. Hírl. 1907.) — őfensége kémkedik. 
Ir ta Gösta Segencrantz (P. Hírl. Kvek 41.) U. o., (1928). Álnevei: Agó. Az. 
öltöztetőnő; Forgács; Miráco. 

FERENCZI-LÁSZLÓ MARCELLA (Telekyné), lapszerkesztő, szül. Kis-
naményben (Szatmár vm.) 1903-ban, megh. Kolozsvárt, 1940 márciusában. — 
Ref. Versei és egyéb írásai erdélyi és íjjnerikai m. szépirod. és egvh. lapokban. 
Gyermekszíndarabjai: Nótás Zsuzsika (1930); Mindentudó könyv; Az öreg-
tanító háza. — Szerk. az Új cimbora c. ifj. lapot. 

GÖRGEY GÉZA (görgői és toporci) tb. vmi főjegyző, Zemplén vm. ny. 
másodfőjegyzője, szül. Pelejtén 1875. január 22-én, megh. öngyilkos módon 
Sátoraljaújhelyen 1900 március 22-én. — Ev. Szülők: G. Pál, Cseley Erzsébet. 
— Vadászrajzai: Vadászat és Állatvilág (1908—). 

HEKLER ANTAL, dr. sc. pol., egyet. ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. 
tagja, szül. Bpen 1882-ben, megh. u. o. 1940. márc. 3. — R k. Szülők : H. Elek, 
Kralovánszky Vilma. Műtört. munkássága kívül esik a folyóiratunk tárgykörén, 
azonban egyet, hallgató korában több verse is megjelent: Egyetemi Lapok 
(1900/1), Oj Idők (1903). 

HETYEI (1889-ig Ekker) MODESZT JÓZSEF, dr. phil., bencés alperje', 
szül. Egyházashetyén 1875 május 22-én, megh. Bakonybélben 1940 március 
21-én. — Cikkei: M. Nyr. (1898), egyh. beszédei Sz. Gellért. (2. évf.) —Mun-
kája: Gyöngyösi István nyelve a nyelvújítás szempontjából. Győr, 1899. (Hetyei 
E. Szende néven.) 

HOLLÓS (1881-ig Schwarzkopf) LÁSZLÓ, dr. phil., ny, reálisk. igazgató, 
szül. Szekszárdon 1859 június 18 án, megh. u. o. 1940 februárjában. — A kecs-
keméti főreálisk. tanára volt. Főleg a gombákkal foglalkozott s részt vett 
Déchy Mór kaukázusi expedíciójában. —• Útleírásai 1892-től a kecskeméti és 
tolnamegyei lapokban. 

HORVÁTH JÁNOS, r. k. plébános, szül. Rábaszováton (Sopron vm.) 
1870 május 26-án, megh. Téten 1940 március 17-én. — 1894-ben szentelték 
pappá; 1899-ben lett téti plébános. — Cikkei 1900-tól: Alkotmány, B. Ilírl., 
M. Szle. 

KATONA JÁNOS, nyomdatulajdonos, megh. Kassán 1939 december 24-én. 
— 1905. megalapította Kassán az első keresztény nyomdát s megindította az 
első ker. szellemű vidéki lapot, a Felvidéki Ujs.-ot. 

KOMÁRÍK ISTVÁN, S. J . ny. gimn. tanár, szül. Nyitrán 1855 december 
23-án, megh. Kalocsán 1940 március 23-án. — Egyh. és alkalmi beszédei kül.. 
vil. és egyh. lapokban. — Munkái: Klobusiczky Péter kalocsai érs. élete. Kalocsa,. 
1891. — Gr. Koháry István élete U. o., 1891. — A három kassai vértanú. Bp.,. 
1891. — (Új kiad. Klny. a Kat. Szléből. U. o„ 1904.) — Calderon színművei 
magyarítva: Gedeon és A nagyvilágszínpad. Kalocsa. 1896/7. (előadva a kalo-
csai Stephaneumban. Így Szinnyeinél. Petnk nem ismeri!) 

KORSÓS ZOLTÁN, ny. városi tanácsnok, szül. 1877 körül, megh. Pan-
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csóván 1940-ben (63 éves korában.) — Ref. Joghallgató korában Farkas Imrével 
és Ady Endrével egyik vezére volt a debreceni kollégiumi ifjúságnak. Mint pan-
csovai városi tanácsnok az 1914/8 háborúban alezredesi rangban sorozóbiztos 
volt a Délvidéken s ezért elnyerte a Ferenc József-rendet. — Első versei és tár-
cái : Debr. Ellenőr (1896). Ilus c. kis regényével 1911. elnyerte a pozsonyi Toldy-
Kör Vutkovich-díját; közölte a Bpi Hírl. (1911 :184/205. sz.), majd kötetben 
is megjelent (Bp., 1912). 

KOSUTÁNY IGNÁC, dr. jur., ny. egyet. ny. r. tanár, szül. Mátészalkán 
1851 július 6-án, megh. Bpesten 1940 január 20-án. — R. k. 1882/83. a Pécs 
•c. lap b. munkatársa volt. 

LAKATOS SÁNDOR, hírlapíró, szül. Szegeden 1870 január 21-én, megh. 
Bpesten 1940 márc. 24/5 éjjelén. — R. k. Szülők: L. Mihály városi tisztviselő, 
Kovács Róza. Szülővárosa ginm.-ának elvégzése után 1889-ben beiratkozott a 
bpi tudományegyetem bölcsészeti karára, ahol hét félévet töltött s közben né-
hány hónapig nevelősködött, majd 1890-ben a Kis f/js.-hoz került a hírrovat 
vezetőjének. 1891-ben átment Verhovay Gyula lapjához a Függetl. Ujs.-hoz, 
majd ennek bukása után az aradi Alföld főmunkatársa lett. 1892 nyarán ismét 
Bpesten a M. Hírl. és az Egyetértés kötelékében dolgozott, majd 1893-ban a 
Hazánk orszgyül. tudósítója lett. 1899-ben Országos Hírl., 1899 ben a M. Nem-
zet s utóbb Az Ujs. b. munkatársa lett, majd éveken át csoportvezető szerkesz-
tője volt a MTI vidéki osztályának. — Népies verseket és bakahistóriákat is 
i r t kül. lapokba. — Munkái: Vásárhelyi nóták. (Históriák, Nóták. 80.) Bp., é. 
n. (Hargitai Lajos álnéven.) — Csöngőiéi nóták. (U. o. 83.) U. o., é. n. (Har-
gitai Lajos álnéven). — Aradi nóták. (U. o. 132.) U. o., é. n. — Nóták a „las-
san csöpög" csárdából. (U. o. 133.) U. o., é. n. — Hortobágyi nóták. (U. o. 
148.) U. о , é. n. — Tiszavidéki nóták. (U. o. 151.) U. o., é. n. — Mese a hege-
dűről. (U. o. 154.) U. o., é. n. — Bokor Ferkó históriája. (U. o. 166.) U. o., 
é. n. — 1899-ben megindította a Népjog c. polit, hetilapot. 

~ LÁSZLÓ MARCELLA (F.), 1. Ferenczy-Lásdó Marcella. 
LENGYEL ZOLTÁN, dr. jur. ügyvéd, szül. Krasznán (Szilágy vm.) 

1873-ban, megh, Bpesten 1940 január 8 án. — В. k. 1901—18. a zilahi kerüle-
tet képviselte a parlamentben Kossuth-párti programmal. — Nagy publicisztikai 
működést is kifejtett, főleg a Függetl Morsz. c. polit, napilapban, melynek fő-
szerkesztője volt. 

MAGYAR (1898-ig Metzner) MIHÁLY (1900 ig Miksa), ny. máv. fő-
intéző, szül. Aradon 1863 ban, megh. Szegeden 1940 március 10-ére virradó 
éjjel. — Ref. (1900-ig izr.). —• Az 1880-as években verseket és novellákat írt 
az aradi Alföldi Ujs.-ba — Munkája: Egy kis csokor költemények- és elbeszélé-
sekből. Arad, 1888. (Metzner Miksa néven). 

MÁRFFY-MANTUANO (1902-ig Mantuano) REZSÓ (verseghi és leoni), 
dr. jur. egyet. c. rk. tanár, ny. rk. követ és meghatalmazott miniszter, szül. 
Nagykanizsán 1869 április 23-án, megh. Irmamajorban 1940 február 7-én. — 
R. k. Szülők: Mantuano József földbirtokos, Wajditsch Janka; örökbefogadó: 
verseghi Márffy Emil. — Jogi szakmunkákon kívül elvétve verseket is írt; pl. 
Sport-Világ (1893). 

MARTON SÁNDOR, tanügyi főtanácsos, ny. ref. gimn. igazgató, szül. 
Lovasberényben 1868 szeptember 3 án, megh. Kecskeméten 1940 januárjában. 
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— Gyünkön, Debrecenben és Kecskeméten működött. M. irodalomtört. cikke-
ket is írt, pl. Kis Tükör (1893. A kuruc dalok), Prot. Arvah. Kép. Napt. (1894. 
Tinódi L. Sebestyén; 1895. Sztárai Mihály), Kecskeméti Katona-Kör 1898— 
1900. éi ke (1900. A Bánk bán mint nemz tragédia). — Munkái; 1. A gálya-
rabok története. (Koszorú 2.) Bp., 1894. (2. kiad. ü . o., 1906.) A kurucvilág 
énekekben. (U. o. 127). U. o. 1906. 

MEDNYANSZKY GYÖBGY, dr. jur. ügyvéd, az Uj Nemzedék volt 
munkatársa, megh. Bpesten 1940 január 3 án (temetés napja). 

EÓNA (1884-ig Bózner) JÓZSEF, szobrászművész, szül. Lovasbercnyben 
1861 február 1-én, megh. Bpesten 1939 december 31-én hajnalban. —. Izr. Mű-
vészi kiképzését Bécsben nyerte. 1886-ban telepedett le Bpesten. 1910. elnyerte 
az áll. nagy aranyérmet. -— Munkája: Emlékiratai. Bpeet, 1929. (2 köt.). 

SCHMIDT MABIA, dr. phil., ny. leánygimn. tanár, szül. Bpesten 1877-
ben, megh. u. o. 1940 januárjában. — Atyja S. József ny. államtitkár, takarék-
pénztári igazgató. 1901—11. a bpi Orsz. Nőképzőegyes. leánygimn. m.-francia-
szakos tanára volt. Több irodalomtört. cikket í r t : Heti Szle (1897), M. Nyr. 
(1900,) Nemz. Nőnevelés (1900, 09). — Munkája: Költőink természetérzékéröl. 
Bp., 1900. 

SCHUBERT MÁTYÁS, ny. áll. reálisk. tanár, szül. Borbolyán (Sopron 
vm.) 1861-ben, megh. Bpesten 1940 március 9-én. — Ev. 1886—1919. tanított 
Rozsnyón, Déván és bpi VI. ker. áll. főreáliskolában. 1919. V. a. XI. ker. ref. 
főgimn. vezető tanítója lett. (V. ö. Tanácsköztársaság. 1919 :19. sz.) — Minket 
érdeklő cikkei : rozsnyói gimu. értés. (1886. Matthisson hatása Berzsenyire; 1890. 
Trópusok és figurák; 1892. A költészet szerepe a középisk. nevelésben.) — 
Teljesen átd. Tiprav János Ném. és m. isk. szótára 3. kiad. át (Bp., 1890). 

SENNYEI BÉLA [Mária Farkas Norbert Bálint Gyula] (kissennyei gr., 
1918 ig báró), v. b. t. tan., földbirtokos, szül. Bécsben 1865 április 12-én, megh. 
Bélven(?) 1839 december 29-én. — R. k. Szülők: br. S. Pál v. b. t . t., br. Fiáth 
Mária. — Vadászati rajzai: Vadász- és Versenylap (1902/12). 

SZÁSZ ZOLTÁN (szemerjai), hírlapíró, szül. Bpesten 1877 január 28-án, 
megh. u. o. 1940 március 16-án, hosszú szenvedés után. — Ref. Szülők: Sz. 
Gyula min. titkár, Hintz Mária. Középiskolái végeztével hírlapíró lett s 1896 
óta találkozunk kül. főv. és vidéki hírlapokban és folyóiratokban verseivel, el-
beszéléseivel, színi kritikáival és progresszív irányú cikkeivel; jelesül : Zene- és 
Szinműv. Lapok (1896), Egyetértés (1897/9), U. Géniusz (1897, 902). Üj Főv. 
Lapok (1897, 901), Egyenlőség (1898/9), Kolozsv. Lapok (1899), Nemzet (1899), 
Üj Idők (1899/903, 05/8, 10, 13—), B. Napló (1900/07), Hazánk (1900), P. 
Napló (1900/10, 18), A Hét (1902, 04/5, 07) Jövendő (1903/6), Polit. Hetiszle 
(1903/6), A Polgár (1905, 08, 10), Az Ujs. (1905/9), Munka Szléje (1907), 
Népszara (1907), Vas Ujs. (1907/10), XX. Sz. (1908. A mai irodalom sorvadá-
sának okairól; 09, 15), Nyugat (1908—), Világ (1910/12, 16/7), Debr. Szle 
(1912), P. Lloyd (1914/6, 18, 20), stb. Hosszú ideig a P. Hírl. (1903/19), majd 
az Ujs. munkatársa s közben a szabadkőműves Világ vezércikkírója is volt. Az 
1919. proletárdiktatúra alatt az Otthon közgyűlésén felszólalt a szellem szabad-
sága érdekében, mire a terroristák elhurcolták s csak Romanelli olasz ezredes 
közbenjárására engedték szabadon. — Munkái: A nóna. Boh. í r t a Alexandre 
Bisson. (Főv. Szính. Műs. 188/9.) Bp, 1904. (bemut. Vígszính. 1904. V. 14). — 
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Sire. Színmű. Irta Henri Lavedan. (M. Ktár. 622/24.) U. o., [1911] (bentuí. 
Nemz. Szính., 1911. III. 10). — Szerelem. U. o., 1913. (2. kiad. U. o., 1917.) 
•—• Séták a fiiggökertben. Elbek. U. o., 1914. — Kedves mester! Színm. 5 felv. 
U. o., 1917. (Bemut. M. Szính. 1917. III . 24.) (2 kiadást ért.) — 
Magyarság és zsidóság. U. o., é. n. — Betűjegye: Sz Z.; álneve: Zenit (P. 
Napló, Világ). 

SZEKERES MABGIT (nagyszanadi), ny. áll. leán.vgimn. tanár, magán-
gimn. igazgató, szül. Temesvárt 1875 január 13 án, megh. Bpesten 1940 feb-
ruár 7-én. — R k. Atyja: Sz. Mátyás, kir. számtanácsos. Polg. isk. tanítónő 
oklevelét Bpen megszerezvén, a bpi áll. f. leányisk., majd leánygimn. tanára lett. 
1921. nyilv. jogú magángimnáziumot nyitott. — Főleg az ifj. irodalmat művelte. 
— Munkái: Egy igaz történet. Bp. 1892. (Elnyerte az Állatvédő Egyes, pálya-
díját ) — Csillagocska. U. o., 1913. — .4 csodák idejéből. Elb. U. o., 1914. — 
Fodor Veron lakodalma. U. o., 1914. — Mit akar az I f j . Vöröskereszt? és 
Jelenetek műsoros előadásokra. (A M. Ifj . Vöröskereszt Színháza. 17.) U. o.. 
1935. — Hangáti itel a kumcvilágból. (U. o. 18.) U. o., 1935. — Anyánk. 
(A M. Ifj . Vöröskereszt Szính. 20/21.) U. o., 1936. 

TELEKYNÊ 1. Ferenczy-László Marcella. 
UJVÁ1ÍI (1913 ig Grossmann) LÁSZLÓ, hírlapíró szül. Szegeden 1900-

ban, megh. Colombóban (Ceylon) 1940 február 18 án. — lzr. A ty j a : U. Péter 
hírlapíró. 1918-ban lett hírlapíró az egyik bpesti kőnyomatos lapnál. Később 
Bécsben, majd Kolozsvárt, azután Pozsonyban és Kassán dolgozott különböző 
napilapok szerkesztőségében. Azután bpesti tudósítója lett kül. erdélyi lapok-
nak, így a Keleti Újságnak, mígnem 1938-ban Ceylonban telepedett le. — El-
beszéléseit Arkadij Cserezov néven közölte külf. lapokban és folyóiratokban. 
Munkatársa volt az atyja szerk. M. zsidó lexikon nak (Bp., 1929). 

VASSKÓ JÓZSEF, pápai kamarás, esperes-plébános, szül. Mochnyán 
(Sáros vm.) 1871 augusztus 27-én, megh. Bpesten 1939 decemberében. — Mádon 
volt plébános. — Tárcája: Hazánk (1896), cikke: B. Hirl. (1904). 

VÉSZI (1884-ig Weisz) .JÓZSEF, ny. min. tanácsos, felsőházi tag, szül. 
Aradon 1858 november 6 án, megh. Bpesten 1940 január 23-án. — lzr. 
A gimnáziumot szülővárosában elvégezvén, a bpesti egyetemen bölcsészeti, iro-
dalmi és nyelvészeti tanulmányokat folytatott , de már ekkor is hírlapírásból 
tar tot ta ftnn magát. 1877-ben lett hivatásos újságíró s 1894 elejéig német 
lapokba dolgozott. Fel. szerkesztője volt a B. Tagll.-пак, majd évekig vezér-
szerkesztője és tárcaírója a P. Lloyd-nak. 1894. nov. 1. a P. Napló főszerkesz-
tője lett, 1896. aug. 20-án pedig a B. Napló-é. 1899 júniusában a szászsebes 
kerület szabadelvű párti programmal országgyül. képviselővé választotta. 
Az 1901. és 1905. ált. választásokon a bpesti 3. ker. mandátumát nyerte el. 
1903. júniusában, Széli Kálmán visszalépése után, kilépett a szabadelvű pártból 
s mint párton kívüli liberális teljesítette törvényhozói kötelességót. Mandátu-
máról és a B. Napló főszerkesztői tisztéről 1905. okt. 24-én mondott le, amikor 
a Fejérváry-kormány tb. min. tanácsossá és sajtófőnökké nevezte ki. Ez állá-
sától 1906 áprilisában, amikor a koalíciós kormány megalakult, meg kellett 
válnia s V. Berlinbe költözött, ahol Jung Ungarn с. német folyóiratot szerkesz-
tet t s emellett öt m. lap levelezője is volt. 1911. ismét Bpesten telepedett le, 
ahol egy ideig a B. Presse szerkesztője volt. 1913 tél 1937. okt. 31 éig főszer-
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kesztője volt a kormány félhivatalos német orgánumának, a P. Lloyd-пак. 1927-ben 
ünnepelte ötvenéves hírlapírói jubileumát s ekkor kinevezték a felsőház tag-
jává. 1929-ben pedig megkapta a Corvin-koszorút. Kormánymegbízásból több-
ször vett részt külföldi tárgyalásokon. 1928-ban, Morsz. egyik kiküldöttje, éles 
harcot vívott a Népszövetség tanácsülésén a kisantant képviselőivel amiatt, 
hogy a m. sajtótermékek elől elzárják országuk határait. — Polit, cikkeken 
kívül fiatalabb korában verseket és novellákat is írt. Írásaival az izr. feleke-
zeti saj tót (Egyenlőség, Mult és Jövő, utóbbiban 1913. A zsidóság és a publi-
cisztika c. cikke) is fölkereste. — Munkái: A bánat dalaiból. Bp., 1879. — 
La Traviata. Dalok egy eltévedt nőhöz. U. o., 1881. — Banus Bánk. Trag, 
in 5 Aufz. Irta Katona József. Ford. Berlin, 1911. (Bemut. Berl., 1911. V.) — 
Jegyei és álneve: ( X ) és Yerax (P. Lloyd); —é—; (f); (v) (B. Napló). 

WEINER ISTVÁN, dr., dalszövegíró és zeneszerző, megh. Bpesten 1940 
március 9-én. —• Munkája: Baumann-album. Baumann Károly kupiéi. Bp., 
(1909). -—- Szinnvei szerint kéziratban: Orfeum és cabaret с. műve. 

ZBORAY MIKLÓS, dr. jur., ügyvéd, szül. Gyulafejérvárt 1866 augusz-
tus 30-án, megh. Bpesten 1940 február 22-én (tem. п.). — R. к. 1901—18. 
a marcali kerület országgyűl. képviselője volt néppárti programmal. 1907/18. 
az Alkotmány vezércikkírója volt. 

ZSIRKAY JÁNOS, hírlapíró, szül. Nagyváradon 1880-ban, megh. Rákos-
palotán 1940 február 28-án (tem. п.). — R. k. Szülők: Zs. Károly, Müller 
Erzsébet. Középiskolái elvégeztével beutazta Ausztriát és Olaszországot. 
Visszatérve hazájába, több vidéki lap szerkesztőségében dolgozott. Az 1914/18. 
háborúban megsebesültön szerb hadifogságba került s 1914. decemberében 
Nisben Robot c. egy 3 felv. színdarabot írt, melyet egy ideig kórházi szalma-
zsákjában rejtegetett, majd magával vitt Olaszországba, ahová a szerb hadi-
foglyokat továbbították. Amikor 1917-ben más hadifoglyokért kicserélték, kéz-
iratát a cenzúra visszatartotta s csak több hét után küldték utána a svájci 
vöröskereszt útján. Színrekerüléséről nincs tudomásom. Épp így nem került 
színre Beatrix c. drámája sem, mely 1907-ben elnyerte az Akadémia Kóczán-
díját . A háború vége Szegeden érte, ahol 1919-ben ő szerkesztette a szegedi 
ellenforradalom első sajtótermékét, az Uj Morsz.-ot, majd a szegedi Uj Nemze-
dék szerkesztője lett. 1922-ben Szegedről Bpestre került s az 4 Nép b. munka-
társa lett. 1922/27. a II. nemzetgyűlésen a tarpai kerületet képviselte párton-
kívüli (utóbb fajvédő) programmal. Utolsó éveiben a Kis Ujs. szerkesztője 
volt. — Novellái és regényei: B. Hirl. (1906. Leventa, 09, 11/14, 17; 1918. 
Léda. Társad, reg.), Elet (1911, 13/4), Soproni Napló (1911. A csalók. Vígj. 
1 felv., 1911), P. Hírl. (1913), stb. — Munkái: Leventa. Bp., 1906. — Acs 
Feliciánné. Regedráma. Hol?, 1910. — Halál szekerén. Hol?, 1910. — Pongrác 
mester. Drámai játék. Bp., 1926. G. P. 

Felelős szerkesztő és kiadó: Alszeghv Zsolt, Budapest I I , Hattyú-utca 7. 
33.764. — K. M. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1940. (F. : Thiering Richárd.) 


