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Mikszáth Kálmán, amikor Jókai Mör jubileumára megirta a mese
fejedelem életrajzát, az epilógusban felsorakoztatja nehézségeit, s
köztük is a legnagyobb akadályát egy pontos, hiteles életrajznak:
"Ez a lélek nem nyílik meg sehol. Olyan, mint a selyemgubó 
nem látszik az elevenje a sok selyem míatt." Amikor a nyolcvan-
éves Herczeg Ferencet ünnepeljük, róla is elmondhatjuk ezt. S ez
a zárkózottság az oka talán annak is, hogy Herczeg Ferenc értéke
lése az évtizedek folyamán mindig olyan ingadozó volt. Kora jobb
jai, - az írók, akik rendszerint nem kapnak rendielet. nem [utnak
be a parlamentbe, neII1 lesznek dísz-doktorok, - csak a selyem
gubó selymét látták rajta: egy életében már reprezentatív portrévá
változott embert, mellén kitüntetésekkel, háta mögött politikai
multtal, neve előtt díszdoktori rövidítéssel. Ennyit akart látni ben
ne mindenki. Ez tetszett az olvasónak, aki. szereti, ha kedves írója
előkelő férfiú, s ez nem tetszett a kritikának, amely valami "hiva
talosságot" látott Herczeg Ferenc életpályájában. A szerencse,
amely olyan bőven bánt vele, elhomályosította a helyes, pontos
ítéletet. Ahogy Mikszáth mondta Jókairól: neki sem látták az ele
venjét a sok selyem miatt. Igy aztán az ünneplés meglehetős ve
gyes hangulatú: most, hogy nyolcvanéves lett, inkább a literary
gentlemant ünneplik benne, - rosszakarói az ügyes helyezkedőt,

olvasói az előkelő írót, akinek poeta laureatusi mívolta egyben út
levél a Parnasszusra, Ki ünnepli Herczeg Ferencben valóban csak
az írót? Ki ünnepli műveínek sorát, a gyengébbel vegyes sok jót,
az életművét, amely épp a maga vegyességében tanúskodik leg
jobban írósága mellett? Az ünneplésnek talán meglesz az az ér
telme) hogy a "selyemgubóban" rátalálnak Herczeg rejtett "ele
venjére", és évtizedek feltétlen rajongása és kinyilatkoztatásszerű

elítélése után, rájönnek arra az egyszerű igazságra, hogy ez a
literary gentleman, ez a politikus-író, ez a poeta laureatus, első

sorban és kizárólag író, - sőt valóban kitűnő író.
Hogy Herczeg Ferenc körül annyit tévedett a krítíka, annak a

nyilvánosság és a hatalom színe előtt aratott sikereín kívül meg
vannak az egyéb okai is. Herczeg a Jókai-típusú mesélőnek újabb,
modernebb változata. Elsősorban mesélní tud, szép és érdekes
történeteket szépen, elegánsan elmondani. Nem hoz forradalmat,
gesztusában mindig van valami konzervatív feszesség is: vélemé
nyei a világról az átlagember szívéből valók, tehát könnyen hozzá
férhetők, s csak abban emelkednek az átlag ízlése fölé, hogy egy
éber, írónikus, elegáns szellemen át, szinte paradox módon nyilat
koznak meg. Ezt az ellentétet a hagyományhü szemlélet és a me
rész forma között nem szekták Herczeg Ferenc bírálói észrevenni,
a közönséget pedig nem is érdekli, - de a bírálatnak, amely az
író helyét irodalmunk folytonosságában kijelöli, éppen ennek ér
tékelésében lesz még nagy szerepe.
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Van író, akinek a bírálat rendszerint semmit sem hisz el: kö
zölnívalójának élményszerűséget, öszínteségét legkevésbbé. Ilyen
író Herczeg is, akinek pedig írói pályája végeredményben nem
más, mint küzdelem azzal, hogy őszinteségét, szemléletének beesü
letességét elhiggyék. Mít szoktak a szemére vetni? Az iskolakönyv
szerűséget, azt, hogy néldas tanuló, "jól felel" irodalomból, ma
gyar nyelvből és történelemből. A kritika kicsit ma is úgy látja
még, mint Karinthy az "Igy irtok ti" karrikatúráiban: - a jeles
diák, aki minden feleletéért dicséretet kap. De ne felejtsük el egy
pillanatra sem, hogy ez a jeles diák szíve mélyén rosszmájúan
figyeli önnön [élességét, Mindig talál kibúvót, mindig menekül
egy kicsit a ráerőltetett póz alól. Aki végignézi műveinek időrendi

jegyzékét, meghökkeuhet azon, hogy Herczeg Ferenc a "kötelező
dolgozatok" után mindig fricskát is nyom olvasójának orra alá.
Nem viseli el a feszességet, - a tartalmi Ieszességet, azt, hogy
csak ünnepi játékokra alkalmas műveket írjon, - az "Ocskay
brigadéros"-on, az "Arva László király"-on, a "Híd" -on olyan
csúfondáros művekkel vesz elégtételt, mint a "Kék róka", a
"Tilla", a "Majomszinház", az ' "UtoLsó tánc" s még nyolcvanéves
korában is egyszerre készül el egy "Zrinyi Iloná"-val és egy
"Fecskeés denevér"-rel! Ez a kibújása a feladvány a161 egyik leg
jellegzetesebb vonása, és éppen annak bizonyítéka, hogy a "ma
gyar költőfejedelem"', a "nemzet tanítómestere" és a hasonló fél
hivatalos jelzők, s a "nagy Pintérben" elfoglalt előkelő, a Féja
Géza irodaicmtörténetében kapott kevésbbé előkelő hely, éppen
neki a legkényelmetlenebb. Ha életművét egészében, - és amit
nála az egész jelent: ellentéteiben, - tekintjük át, észre kell ven
nünk benne a felelős, az őszinte írót, aki nem is annyira a "nem~

zet tanítómestere", hanem valóban csak egy jó, tisztakezű művész,

Kihez hasonlíthatnánk legjobban korának írói közül? önkény
telenül Schnitzler neve jut eszünkbe. Akárcsak az osztrák irónikus,
Herczeg is fölénnyel, grimasszal nézi korának életét, Kritikája
van, s ez a kritika nem elítélő szavakban, ostorpattogtatásban, bő

szült pózokban nyilatkozik meg, hanem abban, hogy - akárcsak
Schnitzler - ábrázolni meri korának felszínes társadalmát. Nehéz
elgondolni, - semmi sem bizonyítja - hogy Herczeg a Gyurko
vics-történetek életszemléletével azonosította volna magát. Herczeg
bemutató író, rögzíti amit lát, és sok esetben ez a rögzítés is bírá
lat már, és semmiesetre sem azonosulás. Fellépésekor éppen meg
ürült a nemzet megbecsülésében egy írói hely: Herczeg Ferenc ezt
a trónust, a Jókaiét, foglalja el. De csak a hely ugyanaz, a két író,
aki egymást váltja fel benne, lényegesen más. Jókai, a mese
mondó, hívő lélek, aki azonosul hőseivel, - ő valóban Kárpáthy
Zoltán, Berend Iván és a többi romantikusan tökéletes hős. Her
czeg szkeptíkus és márcsak azért is, mert lélektannal dolgozik,
nem rajzol "tökéletes" jellemeket, szeplőtlen hősöket, s főleg nem
olyanokat, akikben önvallomást is tenne. Jókai mindig a virágzást
ábrázolja, ez felel meg hívő, csodálkozó természetének, -- Herczeg
színte kivétel nélkül a dekadenciát mutatja meg, a huszonnegyedik
órát, amikor a szakadék már megnyílik. Gondoljunk csak "Az élet
kapujá"-ra, a .Bízánev-ra, gondoljunk az olyan hösökre, mint Ba
kócz Tamás, Konstantin császár, Széchenyi, Arva László király.
A "nemzet tanítómestere" szíve mélyéíg szkeptíkus és iróníkus
lélek. Hogy Jókai örökét elfoglalhatta, annak nem magatartása volt
az oka, hanem ami közös benne Jókaival a páratlan mesélö-kész-

364



ség. Rendkívüli érzéke van ahhoz, hogy mindig érdekfeszítő, kü
lönös, meglepő témákat válasszon, és témáit színesen fejtse szét.
Kitűnő ösztönnel . ragad ki társadalmunkból jellemző alakokat, s
azokat mcséjének sodrába vetve, kicsit hidegen, kicsit felülről fi
gyeli. Furcsa vonásokat ad nekik, melyek minden helyzetben érde
kelnek; - tudja fokozni a hangulatokat; - egy pillanatra sem
ringat el igazán a mesében, annál sokkal józanabb. Ezt a józansá
got látja az ellenfél kritikája kártékony inmpassibiliténak, amely
ellen küzdeni kell, hiszen egy kritkai rögeszme szerint az írónak
ítéletet kell mondaní, méghozzá nyiltan, ha kell, erőszakosan. De
kívánhatjuk-e ezt az erőszakosságot egy vérbeli mesemondótól ?
Dickens tündéri meséi közömbösen hagynak-e, a mesés fordulato
kat élvezzük-e csak bennük, az elzsongító hangot, vagy a szándék
nélkül bemutatott poklot is? Mind a kettőt. Herczeg tündér-meséí
mélyén is ott tátong ez a pokol, - csodálatos, hogy olyan kevesen
rettentek meg előtte!

Számoljunk le azzal a váddal is, hogy Herczeg Ferenc stílusa
feszes, jellegtelen, színtelen. Egyik legkítűnőbb stilisztánk. Ize van
annak, amit leír, hangulata, amely pontosan alkalmazkodik a mon
danivalóhoz, pedig témái a lehető legváltozatosabbak. Milyen haj
lékonysággal fogalmaz! Mennyi színt tud keverni palettáján! Gon
doljunk a "Pogányok" eröteliességére, egy-egy tájképének hiteles
ségére és sugallatosságára ; üssük fel "Az élet kapuja" első olda1át
és gyönyörködjünk az olasz városkép mozgalmas tarkaságában,
egy színezett Píranesí-metszetre emlékeztető barokk zsuíoltságá
ban; idézzük emlékezetünkbe a ,,8ziriusz" hangváltásait, aszerint,
hogy a mában élnek hősei vagy vissaszaladva a XVIII. századba;
ízlelgessük egy-egy modern tárgyú novellájának csalhatatlanul mai
aromáját; - mennyire nem egyhangú, mennyire nem feszes ez a
stílus! Nem őserejű stiliszta, ez kétségtelen, de vajjon feltétele-e
a jó stílusnak az őserejű magvasság. önkénytelenség?! Az talán
zavarhat néha, hogy Herczeg öntudatos stiliszta, a gondosság, ha
behatóbban figyeljük mondatait néhol megbosszulja magát, de ez
a szándékoltság, - mert nevezzük annak, - egyenesen irónikus
alaptermészetéből következik, s éppen ezeken a mondatokon mér
hetjük le legínkább szemléletének fanyarságát, kiábrándultságát,
szkeptíkusságát. Schnitzlerrel vetettük egybe az előbb: ebben is az
osztrák íróra emlékeztet, arra a Schnitzlerre, akitől a hideg impas
sibilitének ezt a külső megnyilatkozását ugyanazokban az évekbEm,
amikor Herczegnek szemére vetették. Hogy a ma stílus-igényeiből

visszatekintve Herczeg stílusára, érzünk benne valami századvégi
ízt, - s ez a fin de sieele-bágyadtség éppen legjobban maiveiben
olyan vonzó! - az nem csodálatos. Herczeg a maga írói és emberi
egészében elsősorban századfordulói jelenség, aki magatartásában
alakulhatott a szelíd iróniától a metszö gúnyig, - gondoljunk csak
újabb novelláíra, - de stílusában, (a lehető legnyilvánvalóbb ez!)
megmaradt eredeti stíluseszménye mellett, ahogy a késői novellák
stílus-szövete elárulja.

Ki előtt tisztelegjünk most, hogy töretlen frisseségben, alkotó
kedvben megérte a nyolcvanadik ssületésnapiát, ezt a magyar írók
közt szokatlanul magas, tán egyedül csak Jókainak kijutó kort?
"A nemzet tanítómestere" előtt? "A költőfejedelem" előtt? Ezek
csak szavak, nem sok tartalommal, - a közvélemény szerét ki
emelni valakit és nyilvánosan megkoszorűzni. Tis..ztelegjünk az író
ewtt, becsüljük meg benne nem a tanítást, - amelyet egy breví-
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arnimra való emberi és magyar bölcsessége ellenére is, elenyészik
életműve mellett, - hanem becsüljük az Írói mesterség-tudást, az
irónikus szellemet, azt a fölényt, ahogy ugyanazzal a szkepticiz
mussal fogadta egy hosszú-hosszú emberöltőn át a jószándékú
babér-esőt, mint a gáncsot és gyanúsítást. Emberi és Írói lényének
ez a magabiztos fölény a legértékesebb vonása, - ezért tekinthe
tünk fel csak elismeréssel arra a "reprezentatív portréra", melyet
nyolcvan év hódolata festett róla.

Thurzó Gábor

TOLDALAGHY PÁL:

MEGISMER~S

L
Erős érzések és makacs
emlékek fonnak át,
reám tapadnak, mint a kacs,
ellepnek, mint a fát

a repkények, ha ellepik.
Lassan gyilkolnak. Oly
legyőzhetetlenül szelid
mindegyik és komoly.

övék a testem és övék
mind inkább életem.
A vágy, a szomjas és sötét,
a testi félelem,

a szenvedély s a hófehér
és szűzleány hasú
szerelmi bú belőlem él.
Úgy tetszik, száz lapú

suhog fölöttem, repked és
velük együtt suhog
az oszthatatlan, és egész
nundenség. - Trónusod

II.
olyan közel van, Istenem
és olyan messzi is.
Érezlek, mint a hirtelen
kifeslő április

szagát és mint az illatot,
nem érinthetlek én.
Az éjszakában csillagok
repülhetnek felém

s lenyelhetem mindegyiket:
egy nem leszek Veled,
hiába jelzi pár ideg,
mint őr a felleget,

hogy látni messze, messze és
közelbe jön talán
a termékeny megismerés
a lélek hajnalán.

366




