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A MAGYAR ·SZEMLE (1888-19:06)

Az egyetemes magyar irodalom legújabb fejezetét Kiss József lapjának,
A Hét-nek megíndulásától, 1890-től számítja irodalomtörténetünk. A modern
magyar katolikus szépirodaimí törekvések kezdetét is egy irodalmi hetilap in
dúlásától kell számítani: az 1888 végén megindult Magyar Szemlétől.

A Hét jelentőségét bőven és alaposan kiértékelte már a magyar irodalom
történetírás. A Magyar Szemlérői azonban megfeledkezett mind az általános
magyar, mind pedig - ami még sajnálatosabb - a magyalr katolikus közvé
lernény.

Krú.dy Gyula egyik visszaemlékezésében ("A régi katolikusok keresztes
vitézei ragyogásukiban és öregségükben", Világ, 1925, és Régi pesti históriák,
"Magvető 1967.) azt mondja a Magyar Szemlérbl: "Talán egyike volta legjobb
katolikus újságoknak. 'amelyeket valaha Magyarországon szerkesztettek", Ha
az ember végigolvassa a lap tizennyolc évfolyamát, igazait ad Krúdynak, Ha
viszont utána megkísérli összeadni. míf tudnak e:r:rőlaz orgánumrói irodalom
történeti monográfíédnk és Iexíkonaínk, kénytelen megállapítani, hogy ameny
nyiben egyáltalán figyelemre méltatják, többnyire még a legalapvetőbb ada
tait is hibásan, vagy híányosan köz1ik.

Alaposabb, vagy éppen teljes "kiértékelésTe" ez az írás sem vállalkozik,
Csupán az első lépést szeretné megtenni: fölidézni a Magyar Szemle em1éikét,
s további vizsgálódások előmunkálatául rögzíteni legfontosabb adatait, ameny
nyire alapból magából kideríthetők.

* * *

A Magyar Szemle első száma 1888. december 2-iki dátummal jelent. meg.
Kiadóként és szerkesztöként Rudnyánszky Gyula neve olvasható a lap fej
Iécén. Szerkesztősége él; kiadóhivaltala a Zöldfa utca 31. szám alatt volt, Rud
nyánszkynak nem ez volt első lapindítása ezzel a névvel. Az első Magyar Szem
lét 1882-ben indította meg havi közlőnyként, az azonban nem volt hosszú életű.

Rudnyánszky a következőkben fogalmazza meg "Zászlóbontás" című be
vezető vezéroíkkében lapja cédkitüzéseíé és feladatait: "Esztendők óta kísérle
tek történtek egy katolikus szépírodalmí újság megalakítására. Engem e kísér
letek meddősége nem riasztott vissza, mert tudom, érzem azt, hogy egy ilyen
lapra ma égető szükség van. Szükséges a katolikus családoknak olyan lapot
adni, amely a katolikus vallás magaslatán és a magyar írodalom színvonalán
álljon ... Szükséges a katolikus írói tehetségeknek oly lap, amely irányt mutas
son, vezéreszmékkel világítson, a lappangó erőket működésre serkentse, az
az újabb tehetségeket egy zászló alá.gyűjtse s a magyar katolíkus irodalomnak
nemzeti színt, életet igyekezzék adni... Senkit vallásáért meg nem támadok,
de szeretern a magamét ... A nemzetiségi szétválasztó harcok sorában, midőn

mánden nemzet külön áll, midőn a népek nemzetíségük színeível föswtt korlá
tokat állítanak egymás közé - hiszem és vallom, hogy egyedül a katolicizmus
van hivatva az emberiséget összetartani. a népeket egymással egybekapcsolni.
A katolicizmus a béke szívárványa a nemzetiségi viharok felhői fölött."

Rudnyánszky míndőssze két hónapig szerkesztette és adta ki egyedül a
lapot. A Magyar Szemle 1889. február 30-i száma bejelenti, hogy egyesül a
Magyar Hungária című lappal, amelynek Kaczvinszky Lajos a szerkesztője és
kiadója. Az egyesülés után továbbra is Magyar Szetnle címen jelenik meg, fő

szerkesztője is Rudnyánsz:ky Gyula marad, de a ikiadást Kaczvinsz!ky Lajos
veszí át.-
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Az új kíadó kezdetben és látszadra nem szólt bele a lap szerkesztésébe,
Rudnyánszky népes költő és PrÓ7JaírÓ gárdát toborzott lapja köré, és merész
szerkesztöí vonalvezetésével országszerte olvasott sajtóorgánummá fejlesztette
ki kezdeményezését. Munkatársai soráiban olyan kölltők nevét olvashatjuk, mint
Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő, Koroda Pál, Gáspár Imre, Dengi János, Da1
mady Győző, Jakab Ferenc, JaJkab Ödön, Lauka Gusztáv, Lévay Mihály, Pa
lágyi LajOlS,Prém József, Radó Antal, Sárosy Arpád, Somlyó Sándor, Várady
Antal, az idősebb nemzedékből a szabadságharc csatatereit megjárt veszprémi

. pappoéta. Kemenes Ferenc. Prózaí:rók: Andor J ózsef (többnyire Cyprián né-
ven írt), Bársony István, Erdélyi Gyula, Kincs István, Rákosi Viktor, Soly
mossy Sándor, Sziklay János, 'I'arczai György, Tolnai Lajos, Torkos László.

Bármennyire ís azzal kezdte Rudnyánszky zászlóbontó cíkkét, hogy a ka
tolíkus családok asztdára kíván lapot adni, nem akart megmaradni az addig
katolíkus családi lapok hirbbuzgalmi színvonalán. A Magyar Szemle írásaiban
kezdettől fogva erős, helyenkénrt éles bíráló hang jelent meg és érvényesült,
elsősorban természetszerűen a Iap irodalmi állásfoglalásaiban, kdtikáiban és
a Hétről-hétre című tárcarovatában, amelyben munkatársai a korabeli közélet
és társadalrns élet heti eseményeit, kérdéseit vették tollhegyre.

Rudnyánszky riem is a maga egyéni vállalkozásának tekintette a lapot - s
ebben rejlik a Magyar Szemle egyik irodalomtörténeti jelentősége - hanern
azon irodalmi csoportosulás szócsövének, amelynek rajta kívül Reviczky Gyula,
Komjáthy Jenő, Koroda Pál, Gáspár Imre és Dengí János volúak a tagjai.
A társaság ugyanúgy az egész magyar irodalom megújításat tűzte ki maga elé
célul, mint Kiss József és fegyverbarátai. Nemzedéld öntudatukról, szándé
kaikról igen érdekes megnyilatkozásokat találni a lap hasábjain. "Kik voltak
az új nemzedék Sturm und Drang korszakában az irodalmi érántkezés barát
ságával ősszekötött fiatal irók? - ;jjeszi fel a kérdést az egyik szerkesztői üze
net. - Íme: Reviczky Gyula, Dengi János, Karoda Pál, Gáspár Imre, Kom
játhy Jenő és Rudnyánszky Gyula. Ez a hat úgynevezett ,titán' együtt indult
a parnasszus felé, abban a szent hitben, hogy a múzsák hegyére nem felmászni,
oda fel kell röpülni." (1889. évf. 31. sz.) Egy másik vallomás: "Reviczky, Ko
roda, Komjáthy, Gáspár, mindnyájan a felvidéki dzsentri gyermekei s fel
lépésük előtt szorgalmasan leveleztek, bírálgatták, buzdították egymást és így
- ha nem is klikket, mégis külön csoportot képeztek az irodalomban." (1901.
évf.). Még jellemzőbb a példa: "TagadhatatlHn, hogy amint volt a magyar
irodalomban magyar testörök csoportja, debreceni kör, volt Reviczky féle
nemzedék (Gáspár Imre, Rudnyánszky GyuLa, Koroda Pál) az egyszerre fel
lépett, kivétel nélikül a felvidéki vármegyék dzserntrijéből eredett poétákkal,
akik egy felvidéki magyar poéta csoportot alkotnak." (1895. szept. 1.).

A "szorgalmas levelezésből", amelyet az egyik fenti idézet említ, a lap két
levelet közöl. Míndkettőt a fiatal Reviczky írta az ugyancsak fiatal Rudnyánsz
kyhoz. "Az én meggyőződésem is - írja Reviczky -,-- többek közt - hogy mí,
s nemcsak ketten-hárman, új korszakot alkotunk a magyar irodalomban. Mi
leszünk az új erények, új bűnök hirdetői! Hogy kik .lesznek a mozgalom élén,
még mcst nem lehet megjövendölní, de azok, akik megfigyelik a kort, érzik,
hogy vihar van keletkezőben. S vihar alkalmával a kisebb aeolhárfák is két
szeres erővel zendülnek meg. - Gyulai Pál, tudom, megpukkadna mérgében,
ha ·tudná, hogy mi néhányan (Abrányí, Gáspár, Kiss, Karoda s mint látom,
Ön is) mily bÜSlZ!ke ibizalommal figyeljük meg kortársaink törekvéseit.

Költészetünk apálya-dagálya körülbelül így jellemezhető:

Csokonai l Katona Arany Tóth Kálmán Vajda
Berzsenyi r Vörösmarty Petőfi Madách Kemény

s így lefelé manet Szász Károlyi,g, Komócsyig. Az új nemzedék megint dagályt
jelent. Hol éri a hullámverés legmagasabb pontját, ki rnondhatná meg előre?"



A lapban igen határozott formában jelentkezik a "felvidéki poétaí kör"
ellenszenve Gyulai és a "Tudományos Akadémia hangadói" ellen, akiket egy
szerűen kJJikknek, "a nagy mogulok páholyának" neveznek, "amely kissé meg
csappant tekintéllyel, ám fennhordott órral és tagadhatatlanul még míndig
nagy befolyással képvíselí hivatalosan a magyar irodalmat". A lap a "nagy
mogulok" vagy az "irocLa:lom Rák Bendéi" között Szilágyit, Thalyt, míndenek
előtt Gyulai Pált; emlegeti, "aki Kemény Zsígmondon, Aranyon és önmagán
kívül írót Magyarországon nem ismer", nem kevésbé Szász Károlyt, akinek
felrója, hogy ,,senki annyi aranyat pályadíjakhan el nem visz -rnint ő".

A keményhangú bírálatok írój1aa poétaí kőr ama tagja, akivel szemben
a legfőbb adóssága van irodalomtörténeti. kutatásunknak: Dengí János. (1853
ban született, a pesti egyetemen tanári oklevelet szerzett. Több kitűnő tan
könyv szerzője, később tanfelügyelő lett.) Nem csupán finom hangú poéta,
hanem élesszemű, jó tollú kritíkus. Az első évfolyamokban elsősorban a sajáct
nevével, vagy P. LaurentilZ-s álnévvel jelzett írásai jelentik a lap irodalom
politikai irányvonalát.

Pintér Jenő irodalom története erről annyit jegyez fel, hogy "az Akadé
miával ésa Kisfaludy Társasággal szemben a Magyar Szemle ellenséges állás
pontot foglalt el". A lap írásaibólaz derül ki, hogy nem csupán a két említett
in tézményt krítízálta, és kritikája több "ell,enséges álláspontnál"; a magyar
és a katolikus szellemi élet súlyos betegségeinek elvi alapon történő feltárása.

Megmondja a véleményét a parlamentnek is. "A képviselőház szájtátva
hallgatta, mikor az egyik szerkesztő-képvíselő irodalmi kérdésekről kezdett
tárgyalni - írja az egyik szerkesztőí üzenet. - Mert irodalmi műveltsége,

irodalmi stílusa, egyetlen politikusunknak sincsen. E tekintetben egy vidéki
novellaíró sokkal magasabban áll, mint Tisza Kálmán. Hát még báró Fehér
váry! Ez úgy beszél a képviselőkkel, míntha csupa káplárole volnának. S az a
tulajdonsága, hogy mdndenkinek azt vágja oda: ,az úrtól nem tanulok!' De
ugyan kitől tanul hát?" (1889. évf.)

A Nemzeti Kaszínót igy bírálja: "Minden évben egyszer a Nemzeti Ka
szinó, a Iegkiválóob magyar társas egylet rtagja,i egy napot szentelnek alapító
juk, a nagy Széchenyi István emlékére. A Széohenyi billikomot színültig töltik
borral és azt pohárköszöntőbena Nemzeti Kaszinó egyik kitűnősége beszéd ke
retében kiüríti annak szentesítésére, hogy Széchenyi hagyományai virulnak,
szelleme él a Nemzeti Kaszinóban is ... Csak aza bökkenő, hogyenneik a szel-,
lernnek az ápolásáért a Nemzeti Kaszinó keveset rtesz."

3, ami legfontosabib számunkra, igen határozott kritikával fordul a lap a
magyar katolikus társadalom ésa magyar katolíkus irodalmi éleLtényezői és
intézményei felé is. "Mi.t is csináltunk a Szent István Társulat irodalmi osztá
lyából? - teszí fel a kérdést P. Laurentius A katolikus világi irók című cikké
ben (1889.). - Egy erősen papi .írodalmi' aeropagot, amelynek az irodalmi
életre semminemű hatása nincs, s amelyről a benne szereplőkön IS papi tagjain
kívül senki sem tud."

"Ne áltassuk magunkat - folytatja bírálatát a Katolikus Szemle eimére
- nem a katolikus közönség közőnyős, hanem mi, mert nem törődünk vele,
ezeparalt irányunkkal kizárjuk a magunk köréból, s míndössze annyit teszünk
érdekében, hogy vallástalansággal . vádoljuk szakadatlanul... Exclusiv mun
kásságunk elidegeníta tőlünk, s mi társulataínkkal, folyóiratainkkal maradunk
magunknak, félszeg felfogást alkotva irodalomról, íróról. Csak ilyen exclusiv
egyoldalúság eredményezi, hogy beszélünk katolikus irókról és költökröl, ki
ket a közönség s maga az irodalom nem ismer, hogy exclusiv kritikánkkal
csinálunk furcsa nagyságokat, akik magukat íróknaik tartják, holott az iro
dalom tudomást se vesz róluk, hogy akad közöttük, ki önmagáról hirdeti elő

fizetési felhívásaiban .általánoean elismert tehetséget és sikereit az írodalom
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terén' s több efféle naivságot, mely mínd csak arra való, hogy a katolíkus iro
dalmat tekintélyre ne emelje."

" ... A Katolikus Hetilaptól kezdve a Reményig - folytatja P. Laurentius
akkord katohkus irodalmi életünk krirtlikáját - megbukott mánden kezdemé
nyezés. Mutass nekem az eddJigli katolíkus lapok szárnyai alatt nőtt költőt,

beszélyírót, esztétikus stb. akii mint író irodalmunkhan számot tesz. A Magyar
Allam versírói közöbt egyetlen köLtő sincs. Nincs szárnyalásuk. nincsenek esz
méik . . .Szárazok és köznapiak, mondanívalójuk nem lelkükből, hanem szá
jukiból jő ki. S amí az írodalmd számottevésnek legnagyobb ellensége: rend
kivül egyoldalúak. Megtagadják magukban az embert, elfojtanak magukban
minden érzést, amely csak kiissé is ,világias', mintha a zárda szerzetese s a
falu plébánosa nem éppen úgy ember volna, mínt a többi halandó. Mintlha
mínd csak azért írna, hogy püspöke előnt bemutassa: mily vallásos ..." .

A WI1:Ja, amelyet P. Laurentius a Magyar Szemle hasábjain elíndított, a hit
buzgalmi keretekből kiemelkedő önálló és öntörvényű modern magyar kato
líkus írodalomért folyik. "Mi a katolíkus költők és írók feladata? - teszi fel
a kérdést a kor katolikus napilapja, ra Magyar Allam felé - Az emberi élet
viszonyatit megaranyozni a vallásos ihlet tényeivel. Nem paptársaknak írni,
akik éppen olyan vallásosak, mint ők, hanem a nagyközönségnek."

"Kik a katolikus sajtó olvasói? Papok és újra papok. Mi az oIka? Határo
zottan a katolikus sajtó egyoldalúsága, amely a közművelődés mai kívánalmai
nak nem tud megfelelnd, elzárkózik a Jézus Szentséges Szíve és a Rózsa gyöngy
füzérek közé."

"Ki az oka li katolíkus irodalom hiányának? Tisztán a katolíkus sajtó,
amely nem mer (mert tudna) szabadabb szárnyalást venni, s Íróinak is szár
nyát .SZleg!l, s míndezek folytán közönséget sem bír teremteni ..." (P. Lauren
tius: Kritikai levelek a szerkesztőhöz. 1889. febr. 17. sz.).

Nem csoda, hogy a katolikus társadalom konzervatív része meglehetősen

tartózkodva fogadta a Magyar Szemle jelentkezését és felháborodva fogadta
a feléje irányuló bírálatot. A Magyar Allam fenyégetően állapította meg, hogy
Rudnyánszky ezzel a szerkesztési irányvonallal "lapja fennállását kockáztatja".

A lap fennmaradt, azoniban Rudnyánsziky hamarosan megvá1t tőle. 1890
tavaszától kezdve fokozatosan háttérbe vonul. A szeptember 21-i számban a
következő bejelentés olvasható a kiadó tollából: "Folyó év június l-től, ami
kocis a Magyar Szemle előbbi szerkesztője különböző okok miatt kénytelenítve
látta magác, hogy lapunk szerkesztőségéből kilépjen, egészen a mai napig a
ezerkesztést Kaczvinszky Lajos, a kiadó végezte. Mint a figyelmes olvasó ész
revehette, ő a legjelesebb költőket és írókat nyerve meg munkatársakul, ezál
tal a Magyar Szemlét oly magas szintájraemelte, hogy az jelenleg bátran a
legjobb szépirodalrni lapok közé sorolható. A mai naptól a kiadó mint főszer

kesztő fog szerepeíni, míg a felelős szerkesztést irodalmi köreinkiben előnyösen

ismert és kipróbált munkarbársunk, Kaposi József veszi át, kine!k a Magyar
Szem,lében napvilágot látott számos dolgozatal olvasóinknál osztatlan tetszésre
találtak ... A Magyar Szemle továbbra isa megkezdett úton fog haladni ...
Az elismerés, amelyben lapunkat az előkelő írói körök részesítik, jövőre is
biztosítja számunkra a legjobb nevű irók közreműködését."

Melyek lehettek azok a "különböző okok", amelyek miatt Rudnyánszky
kilépett a szerkesZl!Jőség kötelékéből, nem derül ki 'a lapbó1. Szerkesztőí üzene
telben hónapokkal elöbb vbetegségéről panaszkodik. Ez évben halt meg édes
anyja is. Lendületéneiköss2Jeroppanásához valószínű hozzájárult a "felviidéki
poéta kör" vezetőegyéníségéaek, Reviczky Gyulának 1889-ben bekövetkezett
halála is, amelyet, riliint a Magyar Szemlében megjelent utolsó verse is tanú
sítja, keresztény módon fogadott. A lap a maga halottjaként búcsúztatta el.

Rudnyánszkyt egyre sulyosabb anyagi nehézségeik is gyötrik. Miután ra
laptól megválik, Amerikába menekül előlük. Végzete ott is üldözi: megvakuL
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Felesége vezeti ham a tehetetlen embert. Hátralévő éveit míndenkítől elfe
ledve, nyomortban éli le.

Ellentmondásokkal teli nyugtalan egyéniség. A Iegújabb irodalomtörténet
például eroteljesen bítráilja, ugyanakkor a magyar szeeialista irodalom előz

ményei között is számontantja. Nyugtalansága adta meg a lendületet annak a
hetilapnak, amely körül az uj magyar katolíkus irodalom íróinak és közőnsé

genek első tábora kialakult.

'* * *

A Magyar Szemle életének leghosszabb, 1890 derekától 1905 végéig tartó
szakasza. Kaczvinszky Lajos és Kaposi;Józ'>ef nevéhez fűződik.

Krúdy Gyula színesen jellemzi őket emlitett visszaemlékezésében. Az előb

bit enyhe irónáával : "Lovag Kaczvrinszk:y egykukkot sem tudott magyarul, hát
magyar lapkiadó volt. Jóságos, kövér ember volt, aki katonásan bánt az irók
kal, .de csak azért, hogy a kabátját el ne vigyék ... Gyanakodva ült antik, mú
zeumba való bútorai közöte - mándig nagyon gyanakodott addig, amíg az író
elő nem adta kérését, Szirrte megkönnyebbülten lélegzett fel, amilkor kiderült,
hogy csak pénzről van szó - mindig pénzről. Körülbelül olyan összeget fize
tett 'egy versért, elbeszélésért vagy tanulmányért. amilyen honoráríumot ma
napság a legnagyobb újságok sle engedneik meg maguknak: öt forintot, még
pedig míndíg vadonatúj bankóban, mántha a házban valahol valamely bankó
jegysajtója lenne ... Ennelk a jó lengyel lovagnak katoliikus rajongása vólt az
okozója annak, hogy sok fiatal írá megmaradhatott pályáján, nem kellett neki
a rajongás útját elhagynia, hogy könnyebb és biztosabb ösvényre térjen."

"Az új utcai ház rózsafás kertjéneik másik részében tartózkodott a Magyar
Szemle szerkesztője, Kaposi József doktor, >aki valaha püspök is lehetett volna,
ha nem hagyja el az egyházi pályát. Aki akkoriban még komoly, ünnepélyes,
fiatal katolíkus pap volt, aki a legszerényebb írócskát is olyan reverencíával
fogadta szeTkeszrtői irodájában, míntha egy akadémikus jött volna 'hozzá láto
gatóba. Sok rnindenféle szerkesztővel voJ.t dolgom azóta életemben, de ezt a
kedves, okos, megértő fiatalembert sohasern felejtem el. Nem volt több hu
szonhat eszItendősnél,amikormár öregebb íróbécsík fordultak hozzá olyan bi
zalommal, mínt apjukhoz. Az öreg Gáspár Imre, TOTkos László, Vértesi Arnold
- bizalmasan megbeszélték vele irodalmi terveíket, legközelebbi rnunkáíkat,
reményeiket és csüggedéseiiket... A fdatal íróknak meg valóságos mentoruk
volt ez a fiatal pap, >együtt olvasta velük műveiket, javított és tanácsokat adott,
oktatott és biztatott: egyike volt azoknak a régi vágású szerkesztőknek, akik
vaiahaegész írói generációkat neveltek fel, óraszámra elbíbelődöttegy verssel,
beszéllyel, ha valamit talált benne, ami neki megtetszett. Kikérdezte az írókat
családi viszonyaik felől, sőt elment utánuk a józsefvárosi korcsmákiba is, ha
valamelyikben a fiatal korban olyanárrtJalmas korhelykedésí hajlamot fede
zett fel ... Pénzt gyűjtött a főpapok és főurak körében, hogy a fiatal magyar
írók munkáit könnyebben kiadhassa. A könyvgyűjtők előtt emlékezetesek azok
a szép, nobílís könyvek, amelyeket Kaposi József adott ki ...".

Krúdy azzai a sóhajnak beíllö megállapítással zárja a Magyar Szemle ve
zetőinek jellemzését: "Igy nevelték akkoriban a katolikus írókat ..."

Kaposinak valóban ez jelentette egyik legnagyobb gondját, A felvidéki
poétai kÖT tagjai egymás után dőltek kIi.. Reviczky után Komjáthy Jenőt

vitte el a korai halál, laz "eszmék csüggetegét", ahogy Reviczky nevezte, Kom
játhy Rudnyánseky kiválása után is megmaradt a lap munkatársának. Utolsó
éveiben úgyszólván csak ~tt jelenitek meg -verseí. Dengi.János és Kaposi. József
révén tartja fenn egyre gyérülő kapasolatalit szencí magányéból a pesti ko
dalani élettel. Dengí rendezi sajtó alá utolsó verskötetét. Kaposi igyeksziÍk őt

is bevinni a pesti !katolikus társadalomba, a Katolikus KÖTbe, amel~ Krúdy
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a pesti irodalmi élet főrendiházának nevezett. Mikor a már nagybeteg költő

nem merte vállalni a személyes fellépést, Kaposi olvasta fel helyette verseit.
Amíkor verseskönyve ikocreMúrájéÍiI1a feljön Pestre és itt váratlanul elragadja
a halál, Dengli János búcsúztatja el a lap munkatársaként és a felvidéki poétaí
kör tagjatként. Mint bízalmas jóbarát, Komjáthy egyéniségének és lelkének
pontos ismeretéiben írnabta meg róla irodalomtörténeti szempontból el nem
hanyagolható jelentőségű búcsúztatójábari: "A végtelen szenvedély, amely lel
kében Lakozott, az emésztette fel organízmusát."

Dengí J án00 Kaposi szerkesztőségének első éveiben még tevékenyeri vett
részt a lap életéiben és irányításában. Egymás után kőzli harcias támadásait a
magyar szellemi élet betegségei, főként a klikkszellem ésa protekció ellen.
Komjáthy halála után egyre ritkáJbba.n jelentkezik, úgy látszik, teljesen lekö
tik szskmai elfoglaltságad.

A felvídéki poéták közül a kör legszerényebb képességű tagja, Gáspár
Imre marad legtovább - 1905-íg - a lap munkatársa, alkalmi verseivel, eléggé
nyers hangú elvi cikkeivel és bírálataival. Koroda Pál szép verseivel talál
kezhatunk a későbbi évfolyamokban is, de jóval ritkábbari.

Szinte haláláig (1902) kitart a Magyar Szemle mellett a kor nagy magá
nyos prózaírója, Tolnai bajos is. A lapban közölt regényeiből, elbeszéléseíből,

életképeiből ugyanaz a kálvinian szigorú szellem árad, amely szembefordította
a marosvásárhelyi református eklézsia helyi hatalmasságaival.

Az első évfolyamok munkatársai közül azonban csak kevesen bírják a
század végéig: Lévay Mihály, Andor József, Kincs István, Sziklai János, Tarczai
György. De Kaposi azzal a szívós, szervező és nevelő munkával, amit Krúdy
jellemez, meg tudta oldani a nemzedékváltás nehéz feladatát. Egész sor új'
munkatárs jelendk meg a lapban másfél évtizedes szerkesztösége során. Köl
tők: Derkovács Miklós, ,György Oszkár, Gyürki Ödön, Radács Agoston, Hutakár
Lipót, Kiss Menyhért, Láng Jenő, Paksy Gusztáv, Pátyi István, Sántha Ká
roly, Simon Miklós, Szepessy László, B. Takáts Lajos, Városy Gyula. Elbeszé
lök: Bodor Elek, Buttner Júlia, Danka István, Demény Dezső, Erdélyi Károly,
Földes Anna, Jósika Gyula. S hogyalegismertebbé vált neveket hagyjuk a
végére : Krúdy Gyula, Prohászka Ottokár, Kárpáti Aurél, Juhász Gyula, Kosz
tolányi Dezső és Hevesi Sándor.

Krúdy egészen fiatalon került a lap munkatársai közé. Első elbeszélései
1895-ben, tizenhét esztendős korában jelentek meg a Magyar Szemle hasáb
jain, az utolsó 1900 végén. Van olyan esztendő, hogy egy kis kötet kitelnék itt
közölt írásaiból. A lap szerkesztői és kritikusai nagy reménnyel a magyar iro
dalom ígéreteként tartják számon, "aki ismeretlen íróból aránylag rövid idő

aklitt s mondhatjuk, minden protekció és összeköttetés nélkül vált keresett és
jól honorált íróvá." (Ifjak a szerkesetöségekben, 1898. jún. 12. 8Z.). Ugyanakkor
aggódnak érte és bíl1áljáik. "Sötét,en árnyalt színezését, rnéla hangulatait sze
reti a közönség, mélabús történetei tele vannak költészettel, s egy búsongó
dal hatását 'keltik a szívben. Utánzás, őnismétlés, laza 'koncepciók és inkorrekt
lél,eikibarn rajzok vannak a mérIeg másik serpenyöjében, ami a sokat író, ihle
tettségükön is felül termelő fiatal tehetségeknek - még leszoktatható - hi
bájuk. (A. magyar irodalom történetéhez című tanulmánysorozat, XXI. rész.)
"A víg ember bús meséi" megjelenésekor a bíráló egész sor hibát vet Krúdy
szemére: egyhangú, ismétli önmagát, másokat utánoz, figyelmezteta az írót:
"kimerülés lesz a vége", "ám ha idejekorán észbekap, többet tanul, mint
arnennyit szerepel, egy-két év múlva helyreáll a kissé megbillent mérleg."
(1900. évf. 180. old.)

A lapból nem derül ki, miéritűnt el a Magyar Szemle hasábjairól Krúdy
neve 1900~tól kezdve. Abból a meghatottságból és szeretetbőlvamellyelkésőbb

visszaemlékezik a Magyar Szemle szenkesztőire, nem az látszik, hogy a birá
latokért megsértődött volna.
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Érdemes megemlíteni, hogy a lapban megjelent utolsó írásai más arcát
mutatják, nem a mélahangulatok lírikusát, hanem az élesszemű rípootert, a
kor társadalmi kérdéseit látó és értő publioistát, Legutolsó írása, A huncut
paraszt huncutkodásairól erőteljes szépírói . színvonalú riport a szabolcsi pa
rasztnyugtalanságokról, egyúttal tökéletes arckép a magyar parasztforradal
márról.

Prohászka a Magyar Szemlében adta közre egyik legszebb írását, A21 on
davai vámost (1894). A Lap fennállásának tizedik évfordulóján megjelent Ma
gyar Szemle EmlékalbumÚiban (1898) [S ugyanilyen szépirodalmi igényű írás
sal teszi le névjegyét. Az' élet költészete című munkájából az élet és a társada
lom :nagy kérdésein töprengő Prohászka tekint felénk.

A lap vezetői és ikdtikusai is elsősorban a szépírót . látták és méltatták
Prohászkában. A Diadalmás világnézet megjelenésekor a Magyal' Szemle kri
tikusa leplezetlenül bírálja az apologéta Prohászkát, Megállapítja, hogy szug
gesztív hanggal, a dikció ragyogó szépségével, a nagyszabású képzelet szín
pompás játékával "hirtetlenböl hívöt, a kételkedőből indulatos keresményt, két
ségbeesettből földöntúli reményben megerősödöttet még nem csinálhatni ...
A könyv külső struktúrájában még megvan a bizonyító érvelés formája, de
mínden egyes fejezetében a logikus felépítést annyi poézis takarja, hogy azok
inkább hatnak szépségükkel, mint belső igazságuk súlyával, inkább lelkesítők,
mint meggyőzőek." t1904. évf.).

Juhász Gyula neve Kaposi szerkesztöségének vége felé, 1903-1905 között
jelenik meg a Magyar Szemlében egy tucatnyi vers alatt. Ugyancsak költő

ként jelentkezik a Lapban Kárpáti Aurél is. Az 1905-ös évfolyam tizenkét csi
szolt formájú és fiatalos világfájdalommal teli verset őrzi. Ugyanebben az esz
tendőben közöl a lap verset Kosztolányi Dezsőtől is. A Haragszik az Isten nem
sokat árul el a későbbt stílusmüvészből.

Kaposi munkája nem merült ki írók toborzásában és nevelésében. Sokat
tett a magyar katolíkus olvasóközönség ízlésének, látókörének fejlesztéséért, a
magyar katolikus irodalom fogalmának és eszményeiinek tisztázásáért is. Ehhez
olyan munkatársakat tudott rnozgósítani, mint Dengí János, Madarász Flóris,
Hevesi Sándor. Hosszú fejezetet lehetne megtölteni fogalomtisztázó tanulmá
nyaik, cikkeik ismertetésével. A nemzetköziség és magyarság, a magas és a
népi irodalom, a magyarság és katolicizmus viszonyának kérdéseit a maguk
korához viszonyítva magasrendű és egyetemes nézőpontból szemlélik.

Küzdenek mindennemű irodalmi egyoldalúság ellen. "A modern magyar
Írónak nem lehet más feladata, mint lehetőleg hozzáférni és fölemészteni az
idegen irodalmak produktumát, ennek mint eszköznek és módnak a segítségé
vel a tudományát szaporítani, gondolkodását szélesbiteni és mélyíteni és az
ekként nyert anyagot eredeti nemzeti szellemben feldolgozni." (Dengi János:
Nemzeti szellem, 1895.) .

"ATany nem irt kétféleképpen, népiesen és művészíesen, Nála ez a mód
teljesen egybeesett, a népies forma és hang a költői művészet legmagasabb
követelményeivel a legzavartalanabb, legtisztább összhangban egyesült, mert
hiszen maga hirdette, hogy 'a legfensőbb költői szépségeket is a népnek élvezhető

alakban akarja előadni. Manapság e tekintetben bizonyos különválást tapasz
talunk. A népiességert a mai irodalmunk úgy értelmezi, hogy ez ft művészíes

ségnek bizonyos fokáról lemond. Míg a szoros értelemben vett müköltő a nép
beszédét utánozza, de az affektálás e téren megteremtette az erőltetett, a stili
zált népnyelvet, amelyhez a magyar népnek sernmd köze." (Madarász Flóris:
Nemzeti irodalmunk a XX. század elején. 1903.)

Hevesi Sándor a lap 1905-ös évfolyamában egész cikksorozatban veszi fel
a harcot a provincializmus és sovinizmus ellen, és a tisztultabb, magasabbrendű
magyar szellemi életért. "A sovinízmus köpenye minálunk a lustatság és a
rosszhiszeműség takarója. Magyarország tudjon produkálni értékeket vitéz-

309



kötés nélkül is." (A .so12inizmus és kultúra.) Szellemes érvekkel támadja a
purízmust. A magyar nép, - mondja - a parasztság nem purista. "A jelen
ség pokoli humora, hogy eze'kaz Irodalmárok homlokegyenest ellenkezőjét

művelik annak, amit a magyar paraszt évszázadok óta következetesen csinál."
(A magyar nyelv kultúrája.)

A lap több cikksorozabban adott teljes áttekintést kora magyar szellemi
törekvéseiről, szépírodafmáról, hLrlapilrodalmáról, színházi, zenei és képzőmű

vészéti életéről. Egyik-másik értékes forrás az egyetemes magyar írodalom
történet számára is. A magyar irodalom történe tehez című sorozat XIV. résre
például meglehetősen polgári és konzervatív szemlélettel ugyan, de alapos át
tekintést ad a magyar szocíalísta irodalom kezdeteiről.

Amennyire megfigyelhető a laphan modernebb és haladöbb felfogás kere
sése irodalmi vonetkozásokban, annyira nem mondható ez róla a társadalmi,
közéleti kérdéseik vonatkozásában. E téren a legellentétesebb. álláspontok érvé
nyesülnek benne szinte egymás mellett. Semmi esetre se progresszív, még ke
vésbé forradalmi orgánum, heti tárcáíban reverenciával tárgyalja a felső tíz
ezer életének eseményeit, kritdzálja és támadja a liberáilis sajtót és a szociál
demokrata pártot, ugyanakkor például a nagy postás sztrájk idején (1895 jú
niusában) igen határozottan foglal állást a sztrájkoló postasok mellett, Fellebb
valóikat és a rendőrségei vádolja, hagy a dolgok odáig fejlődtek. A szentpé
tervári februári forradalom kapcsán is a munkásokat pártolja a cárral. külö
nösen pedig tanécsadóíval, a főhercegekkel szemben,

A nemzetiségi kérdésben se tudott felülemelkedni kora magyar átlagpol
gárának gondolkodási szintjén. Szerkesztői és munkatársaí nem látják a nem
zetiségi mozgalmak [elentőségét, nem érzik meg, hogy a magyar társadalom
létérdeke új magataxrtást kívánna.

Az antiszimetizrnus kérdésében is megosztott és -változó a lap magatartása.
A tehetség előtt meghajol. Vámbéryről, Falk Mikswról rokonszenves méltatá
sokat közöl, Az egyházpolitikai harcok éveiben kiélesedák a hangja, Az a faj
tájú antiszemitizmus azonban, amely végül is a második világháború ember
telenségeihez vezetett, egy pillanatra se jelenik meg írásaiban. Sőt, a faji gyü
lOtl$:ödffit; a vérmítoszt a leghatározottabban elutasítja,

\ Kaczvinszky Lajos és Kaposi József a lap 1905. december 25-i számában
búcsúzott el olvasóitól. "Több mint három Iusatrumon át szerkesztettük a
Magyar Szemlét, és ma megilletödötten bú csúzunk úgy kedves Iapunktól, rnint
munkátársainktól és mélyen tisztelt olvasóközönségünktől.Küzdöttünk lanka
datlanul, sok tekintetben az alapozás mumkáját végezve a magyar katolikus
szépírodalom jövőjéért. Lassan, lassan egészen új nemzedék támadt a katolikus
belletrisztika tevén: tehetséges költők, elbeszélők és kritikusok. Legtöbb kö
zülük ma már bizton halad elme a dicsőség útján."

A szerkesztök !izz,Jl indokolják elhatározásukat, hogy "az utóbbi évek fo
lyamán mind sürgetőbben fejeződött ki az óhaj, hogy lapunkban a szöveg
mellé képeket is adjunk. Mi is régóta éreztük és érezzük az Illusztrált magyar
l1.\:atolikus szépirodalmá folyóirat hiányát, A Magyar Szemle ilyen írányú átala
kitésára azonban deresedő fővel magunk már nem voltunk hajlandók vállal
kozni. ElhatároztUJk, hagy a terhet, amelyet eddig jó kedvvel hordoztunk, fiata
labb és pihentebb vállakra tesszük."

* * *
A fiatalabb és pihentebb váll Gergely Józsefé volt, akit a két búCISIÚ:W

szerkesztő melegenaz olvasák jóindulatáiba ajánlott. Az ő nevéhez fűződik a
Magyar Szemle történetének .legrövidebb, de talán legszebb szakasza. A nem
egészen egy esetendő alatt megjelent számairól valóban el lehet mondani
Krúdy megállapítását: ilyen színvonalú katolikus szépirodalmi lap még nem
volt előtte.
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A lap külsőleg...belsőleg teljesen megújhodott. Fonnája, kiállítása szeeesz
szíós díszítéseível együtt is a legszebb magyar lapok közés sorolható, amelyek
eddig megjelentek.

Ez peT'SZ€ önmagában még nem jelentett vo1na emelkedést. Többet mond,
hogy irányvonalát olyan tollforgatók dtiktálták, mínt Márkus László, Hevesi.
Sándor és Kosmalárnyrl. Dezső. Az első Marsyas, a második Hetes, a harmadék
Lehotai áínévvel frta a lap szellemes és színvonalas vezércikkeít. Könyvkriti
kai, színJházi, képzőművészeti rovatait Fü1ep Lajos, Fíeber Henrik és Cholnoky
Viktor, Birkas Géza és Harsányi Kálmán látták el anyaggal. Különösen ma
gas színvonalúak és szellemesek voltak a lap képzőművészeti cikkei. Fteber
Henrik Bumm! Vagy ki tette ezt óh című "képzőművészeti kalandregIéInye" a
"legszellemesebb szatírn, amit a szép magyar főváros építészeti stílustalanságaí
ról írtak.

Megváltozott a lap tárcasorozatának, heti társadalmi krónilkájának érdek
lődési köre és hangja is. EJrtűn[k belőle az ünnepélyes és hódolattal teli hang,
amellyel az udvar érkezéseíről, főúri esküvőkről. magasrangú egyháziak és vi
lágiak kinevezéséről. vagy haláláról számoltak be régebben a iap tárcaíróí.
Könnyed modorban, nem egyszer mulatságosan szólnak a hét Iegfontosabb
eseményéről. A Szerkesztői üzenetek róvatát ismét az az elevenség teszi érde
kessé, amely Rudnyánszky idejében jellemezte.

Kosztolányi nem csupán publicistája alapnak, de költője is. Mellette olyan
neveket olvashatni, mint: Babits Mihály, Bodor Aladár, Dutka Ákos, Szép
Ernő, Kárpáti Aurél, Juhász Gyula, Mohácsi Jenő, Endrődi Béla, Palágyi La
jos, Telekes Béla.

Az Új versek megjelenéseikor Adytól öt vers jelent meg a Magyar Szemle
hasábjain ; A vár fehér asszonya, A Hortobágy poétája, A magyar ugaron, Paul
Verlain álma és a Temetés a te'ngeren.

A hozzájuk fűzött méltatásban ezeket írja többek között a névtelen kriti
kus: "Ez a magyarság, amely Bodor Aladár, Juhász Gyula és Koszolanyi Dezső

verseiben is megszólal, teljesen új valami és egy csöppet sem hasonlít Abrá
nyiék retoríkájához, a mcstanában is divatozó hazafias költészethez, amely
százszorosan is elhasznált klisékkel dolgozik. Ez a kultúrszomj as, vergődő,

küszködő magyarság, amely saját magát tépi és szaggatja, mely egyezer éves
lélek sebeivel jár a világban, mely csillogó szemmel néz a kultúrával bő nyugat
felé, de amely Párizs aszfaltján, a breton tengerparton sem tudja elfeledni ma
gamagát, ez az a magyarság, amelyneik nincs többé politikai, hanem csakis
egyéni jellege, ez a magyarság, amelynek Széchenyi lelkéből jutott egy darab
örökségül, ez a kulturálís és főképpen artiszrtikus célokért hevülő magyar
lélek míndössze pár esztendős jelenség, s annyi érték és szépség lakozik benne,
hogy nem lehet elhaladni mellette közömbösen."

A lap prózaíróinak soráoan - Gárdonyit kivéve - nem ékeskednek olyan
nagy nevek, mint költöi gárdajában. Cholnoky László, P. Ábrahám Ernő, Kincs
István, Domokos István legszorgalmasabb elbeszélői. A világrirodalmat olyan
nevek képviselik, mínt Baudelaire, Sully-Prudhomme, Maeterlínck, Leconte
de Lisle, Jules Lamaite, Kipling, Wilde, Bret Harte, Lagerlöf Zelma, Maupas
sant.

Sajnos, a. negyvennégy remekszám, amely Gergely József kiadásában meg
jelent, a MagyaT Szemle végső lobogása. Gergely József - hivatása szerint fő

városi hitoktató - bármennyire lelkes, elszánt egyéniség volt, a lehetetlenre
vállalkozott. Júliustól kezdve támogatót kapott ugyan Szemere György sze
mélyében, azonban így sem bírták az anyagi terheket, amelyeket a magas szín
vonalú lap előállítása [elentett, 1906. november 2-án kénytelenek bejelenteni
Nagyérdemű Olvasóíknak: "Nehéz szivvel vesszük kezünkbe a tollat. Letört
nemes ideálok, szép reménységekkel megindított törekvéseik sírja felett kell
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