
KÖNYVEK
IRÓK ÉS MŰVEK

ROVATVElETÓ RÓNAY GYÖRGY

ASSZIMILACIö ÉS IRODALOMTöRTÉNET.* Könyv, amely körül
füst és korom kavarog, de fölcsap a világító láng is. A láng pedig
mindig túlmutat önmagán: ez a jelentősége, ez az értéke. Egy ta
nulmány, amely vitát provokál, fölöttébb gyanus, - legalább is any
nyira, mínt maguk a vitatkozók. Mert hiszen, akik Farkas Gyula
könyvéről írtak, csaknem valamennyien ugyanabba a hibába estek,
amiért a szerzőt oly tanárosan fontoskodó módon vagy fölényeskedve
megróják: a szubjektivizmus hibájába. Az irodalomtörténész kije
lenti, hogy ez nem irodalomtörténet, a kritikus és esztéta kevesli
benne a tiszta irodalomkritikai és esztétikai szempontot. Az asszi
milációs idők kortársa pedig elkeseredetten hadakozik, hogy az ör
dög annakidején nem is volt olyan fekete, mint amilyennek Farkas
Gyula hiszi. Hatvanhét óta különben is mit tehetett volna szegény
Magyarország egyebet, mint hogy asszimilált. Az asszimilációhoz a
cseh-morva-német Bach-huszárok értettek, tehát át kellett venni
őket. A városok polgársága nagyrészt német és zsidó volt, ezeket is
be kellett terelni a magyar közösségbe. Az pedig egyenesen !§_~en

járó bűn, hogy Farkas Gyula holmi "parasztállamról" mer ábrán
dozni: nem vagyunk mi oláhok vagy rácok, micsoda lealacsonyítása
ez a magyar államnak, a nemesek országának! No de hát a strucc
természet sem utolsó adomány: Magyarországból parasztállamot csi
nálni, hiszen ez úgyis lehetetlen, történelmi abszurdum l Hálásak le
hetünk, hogy az "úri" Magyarország ilyen tüzes védelmezőkre talál
széles e hazában, de ... sajnos az igazság kedvéért meg kell említe
nünk, hogy 67 után mégiscsak nagy hibák történtek nálunk. Lehet,
hogy Farkas Gyula itt-ott felületes, lehet, hogy néhány jelentéktelen
körülményt eltúloz, de az asszimiláció lényegét érintő kérdésekben
aligha téved. .

A baj éppen az volt, hogy a kiegyezés után a kormányzat kizá·
rólag az asszimiláció előmozdítására törekedett. Eredmény a [él-rósz
szul magyarul beszélő, de a magyar érzéstől és gondolkodástól ide
gen, gyökértelen városi polgárság, amely a nemzeti célok és aspirá
ciók érdekében legfeljebb ha a hangját eresztette meg jó öblösen,
amikor azonban baj volt, hirtelen oly idétlenné és ügyefogyottá vált
ezen a magyar földön, mint a szárazra tett hal.

Húsz éve áll előttünk ez a tanulság, de a jóvátétel egyre késik.
Amiről hatvanhétben megfeledkeztek, hogy az idegenek helyéba a

(* Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban
1867-1914.)
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magyar tömegekből, a nincstelen kisnemesekből és jobbágyokból, a
magyar parasztrétegből neveljenek utánpótlást, hogy ezt a réteget
fölemeljék, hogy keverék polgári osztályunkba friss vért ömléssze
nek, - ezen a téren mindmáig sajnos vajmi kevés történt. Holott
igazi nemzeti megerősödésünket ez szolgálta volna s ilyen kiművelt

parasztrétegre támaszkodó magyar nemzetállamra gondol Farkas
Gyula, amikor "parasztállamról" beszél.

Az irodalmi életnek a kiegyezéstől a világháborúig terjedő fej
lődése határozottan kijelöli azt az irányt, amelynek a magyar élet
ben általában érvényesülni kellene. Amint irodalmi téren már jó
val a világháború kitörése előtt megindult az őrségváltás, s a mult
század végén fölburjánzó német-zsidó szellemet háttérbe szorította
a gyökeresen magyar földtúró kisnemes és jobbágyivadékok (Ady,
Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, stb.) nemzedéke, ugyanennek a fo
lyamatnak folytatódni kell a magyar élet egész területén, ha egyál
talán igényt tartunk a magyar névre. A szellem szabadabb világa,
az irodalom nálunk mindig előtte járt a politikának. Ott nem kel
lett mankó, a zseni, a tehetség utat tört magának, de a kisemberek,
a hétköznapok katonái számára a felfelétörés csak egyenlő feltételek
mellett lehetséges: akkor, ha erőit nem kell elfecsérelnie a dédelge
tett és kedvezményezett asszimiláltakkal szemben.

Farkas Gyula könyvének ezt a gyakorlati tanulságát nem szabad
véka alá rejtenünk, mint ahogy egyesek szeretnék. Kicsinyes és fö
lösleges aggodalom, hogya napi politika ékverésre használhatná
fel ezeket az érveket asszimiláltak és fajmagyarok között. Ha van
ilyen ékverés, nyugodtak lehetünk, hogy nem magyar részről kezdő

dött. Erre éppen Farkas Gyula könyvével kapcsolatban Szekfű Gyula
hívta fel ismételten a figyelmet a Magyar Szemle hasábjain. Aki
önként áll a magyarság soraiba, azt sem Farkas Gyula, sem más
nem fogja visszariasztani, még kevésbbé megakadályozn i ebben, de
idegenekből kitenyésztett látszat-magyarokra nincs szükségünk. (Szé
chenyi elve!) A jövő szempontjából gyökeres megoldás csakis így
lehetséges, egyrészt mert ha eltűnik ez a kétféleség, akkor nincs
kik közé éket verní, másrészt a külföldi sem hánytorgathatná foly
ton, hogy ídegen tollakkal cifrálkodunk.

Sokan fölvetették a kérdést, vajjon szabad-e nemirodalmi igé
nyű és szempontú módszert az irodalomtörténetben alkalmazni, s
miféle következményekkel járhat a vérségi kérdés betörése az íro
dalomtörténet területére. Kétségtelen, hogy az irodalomtörténeti ön
elvűség megsértését jelenti minden olyan kísérlet, amely az iro
dalomtörténet igényével lép föl, noha rendszerező elve az asszimilá
ció szempontjain alapul. De sietünk hozzátenni, hogy igenis [ogo
sult az asszimilácíó kérdésének felvetése irodalmi téren, ha ez nem
válik öncéllá, hanem a teljesebb megismerést szolgálja. Farkas
Gyula tiltakozik ellene, hogy művét "szokványos" irodalomtörténet
nek tekintsék. Ö is érzi, hogy bizonyos mértékben több, másrészt
kevesebb annál. Több, mert hiszen munkája vérségi és irodalmi ha
tárkérdéseket vizsgáló tudományos mű; kevesebb, mivel írókkal és
művekkel csak rendszerező elvének szempontjából foglalkozik. Bi
zonyos mértékben készenkapott irodalmi értékítéletekre támaszko
dik s az olvasóban már eleve föltételezi az egyes íróknak és azok
egész munkásságának ismeretét. Ezért a rengeteg adat, idézet, fel
sorakoztatott név némelyeknek sokszor úgy hathat, mint hús és vér
nélküli roppant váz, amely a laikus számára édes-keveset jelent;
mert nem tudja megtölteni tartalommal.

Természetes, hogy Farkas Gyula az asszimilációt vizsgálva, en
nek megfelelő módszerrel fogott munkájához, s ez a módszer helyes
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és indokolt, amennyiben az asszimiláció történetét vizsgálja, még
akkor is, ha nem meríti ki a probléma egészét, hanem azt csak az iro
dalmi életre korlátozza. Túlzása azonban tagadhatatlan, amidőn az
asszimiláció elvén alapuló módszerét egyetlen korszak irodalomtörté
neti igényű rendszerező elveként tünteti föl, kijelentvén, hogya ki
egyezés utáni korszak irodalmának lényegét csakis az asszimiláción
keresztül érthetjük meg. Igaz ugyan, hogy az asszimiláció a hatvan
hét utáni időknek egyik legmélyebbre ható jelensége, de az iro
dalomtörténet szemszögéből nézve épp oly részletkérdés, mint e kor
világnézeti válsága vagy kapitalisztikus életformaváltozása. Még ak
kor is, ha felismerj ük, hogy az asszimiláció mindezeknél többet
mond. Tisztán irodalmi fogalmakkal élve, sokkal közelebb juthatunk
ennek a korszaknak lényegéhez, ha a polgári irodalom költői önki
fejezésének formakeresését és kibontakozását látjuk meg benne.

Farkas Gyula tehát nem a kiegyezés utáni idők írodalomtörté
netét, hanem ama korszak irodalmi életének egy jelenségét
vázolta fel. Tévedést és túlzást ily értelemben helyreiga
zítva, könyvét csak úgy tekinthetjük, mint az irodalomban és az iro
dalomra ható erők megismerését szolgáló művet s el kell vetnünk
mindama irodalomtörténeti szempontból erőszakolt megállapítását,
amelyek túlzásból születtek. Igy érhetjük el azt, hogy munkáját a
valóban neki megfelelő keretek között méltathassuk. Mert hiszen
Farkas Gyula túlzása csak irodalomtörténeti szempontból súlyos
hiba, de nem az az asszimiláció történetének nézőpontjából.

Az irodalomtörténet nem tűr meg vérségi felosztást, még akkor
sem, ha az csak egyetlen korszakra vonatkozik, mert az ilyenféle
rendszerezés nem merítheti ki az irodalmi problémakör teljes anya
gát. Mindig lesznek hiányosságai, amelyeknek éppen rendszere foly
tán nem tud megfelelni. S főkép ezek a negatívumai válnak szembe
ötlőekké. Bármily tetszetős és önmagában véve helyes például Far
kas Gyulának a Petőfi-, Arany-, Kemény Zsigmond-, Gyulai-féle
klasszikus hagyomány elsikkadásáról az asszimilációra visszaveze
tett magyarázata, irodalomtönténeti szempontból mégsem kielégítő,

mert egyoldalú. A klasszikus hagyomány válságának az asszimilá
ción kívül egyéb, politikai, gazdasági és irodalmi okai is voltak. Kü
lönben alig lenne érthető, hogy a hagyományoktól nemcsak az újdon
sült honfiak, hanem az úgynevezett fajmagyarok is elfordultak.

Az ilyenfajta "irodalomtörténeti" hiányok felsorolását még foly
tathatnók. De ha Farkas Gyula könyve mint irodalomtörténet nem
is állja meg a helyét, az asszimiláció története szempontjából tagad
hatatlanul értékes alkotás. S azt hiszem, helyesen ítél az, aki nem
mint irodalomtörténettel foglalkozik vele, hanem mint az asszimilá
ció kérdését irodalmi téren vizsgáló tanulmánnyal.

E vérségi elven nyugvó rendszerezésnek az irodalomtörténet
számára is értékesíthető eredményeit megválogatni elég nehéz fel
adat. A túlzott óvatosság épp úgy kárára lehet az igazságnak, mint
az elhamarkodott ítélet. A határvonalak nem eléggé élesek. Ki az
asszimilált és ki a teljesértékű magyar? Oly kérdés, amelynek el
döntését a legteljesebb jóhiszeműség mellett is erősen szubjektív
szempontok irányíthatják. Merev sémák felállítása pedig - mint ál
talában a szellemtudományok egész területén - teljesen lehetetlen,
mivel az asszimiláció nemcsak a vérség, hanem a lelkiség kérdése
is. Ez az a pont, amelyen keresztül Farkas Gyulának egyénekre vo"
natkozó megállapításai is sebezhetövé válnak. Szemléletének le nem
higgadt és ki nem kristályosodott jellege bő lehetőséget nyujt erre.
Csak természetes tehát, hogy könyve meglehetősen szubjektív ízű

vitákat kavart föl.
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· Az asszimiláció kérdése a század eleje óta szőnyegen levő prob
léma, mai aktualitása pedig szinte kötelezővé teszi, hogy ebből a
szempontból is némi tisztogatást végezzünk a saját portánkon. Le
het, hogy az álnagyságokkal és álremekművekkel együtt Farkas
Gyula kiszórt néhány jobb sorsra érdemes embert vagy művet a
századforduló tárházából, amint hogy az is valószínű, hogy egy-két
ügyesebb szemforgatót bennfelejtett: mindez azonban már a rész
letek kérdése csupán. Bizonyos az, hogy munkájával felhívta a
figyelmet sok olyan körülményre, amelyekkel a korszak eljövendő

szintétikus irodalmi feldolgozójának mindenkor számolnia kell.
Könyve éppen ezért - bármennyi kifogás zúdítható is rá egyéb
ként - müvelödéstörténeti szempontból határozottan nyereség. A
széles ismeretkörből összehordott anyag, amellyel dolgozik, a szel
lem, amely munkásságát áthatja, komoly, reális nemzetszeretete pe
dig mínd olyan tulajdonságok, aminőkkel csak legjobb tudósaink
dicsekedhetnek.

Varjas Béla.

VERS
ARATÚ ANDRAS: TöREDELMES VALLOMAS (Szigligeti tdrsa.ság).
Ez a vékony füzet üzenet Váradról: még nem felejtettek el magya
rul és egyesek szebben beszélnek, mint itt e csonka hazában.

Arató András fiatal költő, verseiben - asikerültekben - van
valami megkapó, hetyke fiatalság, ami ízessé, frissé varázsolja köl
tészetét. Nem a fiatalokat annyira jellemző szertelenség ez, az ifjak
végtelen hosszú szónoklásai, hanem egy csendes, merengő és néha
talán akaratlanul is bölcs fiatalember játékai. Ilyenekre gondolok:

Országúti dal.

Hajamat fésű rég nem cibálta.
Agynak is jó az országút árka.
Eső ha paskol, mosdok is néha.
Törülközőm zöld sarjú és széna.
A fejem felett fecske száll frakkba.
Az én kabátom rongyul van szabva.
De ezt érdemlem: mulyák így járnak.
Születtem volna én is madárnak.

Valami pajkos huncutság van verseiben. És egyszerű, ahogyan
kevesen. Francis Jammes írt valaha ilyen látszólag semmitmondó,
de mégis élettől duzzadó dalokat.

Néha groteszk ötletei vannak: "Pajkos csalit vigyázta - a virá
gok neszét - A leány mellett álltam ~ s nem fogtam a kezét. 
Hársak illata szállott - felhőt lehelve ránk. - Én úgy szerettem
volna - s mégsem ért össze szánk. - Haja fekete titka - vibrált
mint drága fény. - Majd megbaltam a vágytól - s nem simogattam
én. - Szivárvány színű körben - a szelek hangja nőtt. - Ujjaihoz
sem értem, - mert nem ismertem őt." •

Jó versei frissek, ízesek, mint a sarjadó gyenge fű. A többiek
ben is vannak megkapó, szép sorok, némelyik azonban annyira té
mára irt vers, hogy ha részleteiben szép is, egészében nem vált ki
belőlünk különösebb hatást. Ezekben nyelve is erőtlenebb, színte
lenebb és a sorokat döcögőbbé, nehézkesekké teszi az egymásután
következő bárom-négy tömoridat.

Nem l'art pour l'art költő, azonban a versei, melyekben filozo-
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fáI vagy problémákat vet föl, kevésbbé sikerültek, még gyenge a tü
deje az erősebb hangot igénylő harci dalokhoz.

Arató András figyelmet érdemel, mert költő, - visszatér oda,
ahonnan századokkal ezelőtt elindultak: egyszerű dolgokat egysze
rűen dalol meg.

Végh György

KULTÚR TÖRTÉNELEM
AZ ERDÉLYI MAGYAR SZINÉSZET HőSKORA. (Nagy Lázár nap
16i 1792-1821.) Dr. Jancsó Elemér, kolozsvári gimnáziumi tanár dí
cséretes kezdeményezésére kiadványsorozat indult meg Kolozsvárott,
az eddig kiadatlan magyar művelődéstörténeti értékű naplók közzé
tételére, Erdélyi Ritkaságok címmel. Ennek első kötete az a 110 olda
las, sok pompás képpel ellátott könyv, amelyhez Jancs6 Elemér írt tör
neti bevezetést, kiemelve, hogy az erdélyi magyar szinészet aznap in
dult meg, mikor Katona J6zsef született: 1792. évi november ll-én.
Az "erdélyi nemes jádzó társaság" első szervezője, K6tsy Patk6 Já
nos ekkor mondta az első magyar szót u. n. hivatásos színpadon, Er
délyben. A kolozsvári főtéri Rhédey grófi palota nagy báltermében
lelkes fő- és köznemesi hallgatóság tapsolt a magyar szónak, mikorá
ban még csak a német színházba jártak, sőt még közel 30 évig a szá
szoké volt a művelődés irányítása. Az osztrák politika Szebenbe he
lyezte a XVIII. század középén a főkormányszéket és csak a század
végén helyezték át Erdély természetes, ősi fővárosába, Kolozsvárra,
Bánffy György kormányzóval együtt egész csomó magyar úri család,
tisztviselők serege jött Kolozsvárra és a színészet, irodalom érdeké
ben sokat tettek vezetőik. Az 1792-től 95-ig maga erejéből játszó tár
saság ezután országgyűlési bíztatast kap, öt nevezetes buzg6 hazafi
biztosokat rendelvén a színészet ügyei kormányzására, mint az or
szággyűlés jegyzőkönyve mondja: "szükséges a többi dicső nemze
tek példáitól ösztönözve nyelvének fenntartásán munkálkodni" a
[átékszín útján is. Az első magyar színház építésének ügyét Fekete
Ferenc irányításával, tervei szerint ez az ötös bizottság veszi kezé
be, id. Wesselényi Miklós és más kitűnő követek, áldozatkész főne
mesek baráti köre. Mikor már Kolozsvárnak 3 magyar középiskolája,
egyre szaporodó és magyarosodó kézműves társadalma volt, való
sággal lelki szükséggé vált a "Magyar Jádz6·társaság", ahogy Nagy
Lázárnak 1821-ben irt műve címlapjáról olvashatjuk. Ezt a kéziratot
különösen érdekessé teszi, hogy mint a nemzeti szellemű polgár
ság harcosa, a régi és újmódi küszöbén, a nemesség és polgárság
eme közös alkotásában látja a nemzeti ébredés jeiét.

Nagy Lázárt az 1811-i országgyűlés küldi ki Erdély leglelkesebb
"szép elméi" és hazafiai közül választott bizottságába; Teleici Lajos
vezetésével, Cserey Mihállyal, Thorockay gróffal és Kemény Ignác
cal együtt agitál hónapokon át a színházépítés költségeiért, míg 10
év mulva megnyithatják Thália els6 magyar templomát, a 3 évvel
ezelőtt vandál oláh kezek által lebontott, diákszállóvá átépített Far
kas-utcai színházat, Nagy Lázár naplója az Erdélyi Nemzeti Játék
szín eredetét, létrehozatalának főbb állomásait nyomon követve,
négy fejezetre oszlik, éppen a felépítés időpontjaihoz igazodva. Az
előkészületek, első kezdetleges előadások rövid története után a II.
részben az 1795-1810. évig terjedő tervezgetéseket, első kapavágá
sok történetét foglalja össze Nagy Lázár, majd a Wesselényi-ház
udvarán otthont lelt színház 1810-21-i vergődéseit, az építkezés
akadályokkal és közönyel küszködő folyamatát. A negyedik részben
élete diadalául említi az 1821. márc. 12-i ezínháznyítást, felsorolva
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a színészeket s a megnyitón megjelent előkelőségeket. Az építés
ÖSszes költsége közel 60,000 forint volt, annyi, amennyit egy Pálffy
gróf ekkortájt csak egyetlen Bécsben színrehozott idegen opera tá
mogatására szánt... Bizony a dunántúli főnemesek csillagászati tá
volságban éltek lélekben, magyar érzésben ezektől a derék erdélyi
uraktól és egyszerű polgároktól, akik évekre előre megváltották
páholyaikat, magukéból egészítették ki a színészek ruhatárát és még
a zenekar hangszereire is áldoztak. Fel is sorolja lelkiismeretesen
Nagy Lázár, kik és mi mindent ajándékoztanak. Az első színház
gondnok éppen ő lett, élete ezután egészen összekapcsolódik a szín
házéval. A Corvinus Mátyással megnyitott színpaddal sokat törődik

ezután, emeli a játékok színvonalát, békíti az előadódó torzsalko
dások hőseit, a drámák mellett operákat is betaníttat j neki köszön
hetjük, hogy az első magyar operának, Béla futásá-nak szerzöjét Ko
lozsvárra szerződtették: Ruzitska Józsefet, ki ugyancsak karmester
nek jött ide, de úgy megszerette a lelkes közönséget, hogy kedvte
lésből írt nehány hónapi "musikális direktorsága idején" kísérőze

nét két szomorújátékhoz, a Béla futásához és a Kemény Simonhoz,
ezzel úttörő operaszerzőnkké válva, öntudatlanul is.

Igaz, hogy Nagy Lázárról Déryné naplói mint fukar és kicsinyes
emberről szólanak, de szakértelmét, rajongását ő is elismeri, aki a
színész-fegyelemmel sokat törődött és így könnyen lehetséges, hogy
egyik-másik léhább actor vagy actrix-kisasszony előtt nem volt ro
konszenves. Fő az azonban, hogy a színháznak lelkiismeretes sá
fárja, a daraboknak gondos bírálója volt és ezzel a most kinyomta
tott kis kéziratos-emlékével rengeteg adatot megőrzött az irodalom
és kultúrtörténet számára. Jancsó Elemér érdeme, hogy most ezt és
nemsokára ilyen hasonló kéziratokat az egész magyar közönség ha
szonnal forgathat, ősei nevét keresheti a sárgult lapok után ki
nyomtatott könyvekben.

dr. Gerely Pál
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A SZENTISTVÁNI ÁLLAMESZMENEK
KORSZERÜ ERTELMEZESET MUNKÁLJA

Al
ORSZÁG

UTJA
HAVI ÁLLAM- ES NEMZETPOLITIKAI ro LYOIRAT.
SZERKESZTIK: BARANKOVICS ISTVÁN ss DESSEWFFY GYULA GROF.

ELOFIZEftSI ÁRA
EGY tVRE 5'- PENGO
Hl tVRE 2'50 PENGO
EGYES SZÁM ÁRA 50 F.

SIERKESITOSEG ES KIADOHIVATAL: BUDAPEST, IV. KER, V.lCi-UTCA 46. II. EM. 3
TElEFON: 18-22-40. - MUTATVANYSZAMOT KESISEGGEL KÜLD A KIADOHIVATAL

A KARMELITA CSEPPEK
NÖVÉNYI SÓSBORSZESZ KUtÖNLEGESSÉG

A Kármelita-rend több mint 200 éves, másoktól
eddig felül nem múlt, ma is újszerű találmá
nya. 72% finom szeszt és kb. 30-féle növényi

kivonatot tartalmazó párlat.
Kellemes illatánál, de főképen kiváló, aromati
kus összetételénél fogva teljesen egyedülálló, a
művelt ember igényeit kielégitő, elsőrangú

háziszer.
Nagy eredménnyel használható úgy belsőleg,

mint külsőleg.

1721 óta ismerik, kedvelik az összes kultúrállamokban

Kis üveg ára . . 1·20 P
Nagyobb üveg ára S·30 p

Kapható drogé1'iálcban és szaküzletelcben.

Csak zárt üvegekben hozzuk forgalomba 1

KÉSZITI A KARMELITA RENDHAz
BUDAPEST. xm, HUBA-U. 12. TELEFON: 291-469
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