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IPARFEJLESZTES.
Gazdag es minden tekintetben hatalmas orszagokban
az iparnak es kivalt a gyariparnak a gazdasagi agak kozt
uralkodo szerepe van. Termeszetes tehat, hogy azokban az
allamokban, hol az ipar meg nem nagy, es a hol iparczikkeket kulfoldrol nagyobb mennyisegekben kell beszerezni, az
ipar fejlesztesere nagy a vagy. Magyarorszagon meg az utols6
nepszamlalaskor is (1910) a keresok kozul csak 13 6 % foglalkozott iparral, holott Ausztriaban 23*3, Olaszorszagban
24'5, Nemetorszagban 40'G, Belgiumban 41*6, Svajczban
44'9 es Nagybritanniaban 45'8%. Ha tekintetbe veszsztik,
hogy Magyarorszag egy-egy evben 1390 millio korona ertekben hoz be gyartmanyokat, konnyen megmagyarazhatjuk
magunknak az iparfejlesztes irant jelentkezo altalanos ohajt,
mely kozel 30 ev ota a magyar kozvelemenyben uralkodik
es minden aron a hazai ipar fejleszteset koveteli.
Tenyleg a magyar kormanyok es a torvenyhozas 1876
ota iparnak allami tamogatasat fogadtak el iranyul es
oly intezkedeseket leptettek eletbe, melyek az ipar fejlodeset mesterseges uton mozditjak elo. Magyarorszagnak e
teren valo torekvesei kiilfoldon is nagy figyelem targyai.
Romania es Bulgaria utanozza intezkedeseinket; a kiilfoldi
irodalom gyakran foglalkozik iparfejlesztesi actionkkal es
csak legujabban is jelent meg egy nagyobb munka Offergeld Vilmostol, mely Magyarorszag ipari fejlodeset behatoan targyalja.* Magaban az orszagban napi kerdes
targya az iparfejlesztes, miutan a kereskedelmi minister az
erdekelt kozgazdasagi testiileteket felhivta, adjanak vele* Grundlagen
und
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menyt arrol, hogy mily uton haladjon jovore a torvenyhozas es a kormany az iparfejlesztes iigyeben.
Mar a negyvenes evekben eros mozgalom indult meg
az ipar fejlesztese erdekeben; az orszagos iparegyesiilet
megalakulasa 1842-ben, melynek megteiemtesen legelso politikai reform-embereink faradoztak, annak a tudatnak volt eredmenye, hogy a hazai ipart fejleszteni kell. Az iparegyesiilet elso
igazgatoja, Kossuth Lajos, igen helyesen mondja egyik visszaemlekezeseben: «a nemzet, mely csupan foldmivelest uz,
amolyan felkezu teremtes, melynek meg az a baja is megvan, hogy felmaradt felkezenek hasznavehetosege is nagyreszben az idojaras eselyeitol fiigg; ha rossz ido jar, akkor
egy keze sincs, tehetetlen nyomorek.» *
Akkor eros tarsadalmi agitatio utjan akartak az ipar
follendiileset elerni. Megalakult 1844-ben a vedegylet azzal
a czellal, hogy «a vedegyesiileti tagoknak kotelessegiik minden szuksegiiket, miket a hazai termesztes. gyaripar es
mestersegek termekeibol es k
menyeibol fedezni lehet,
mindaddig, mig azok kaphatok, csak ezekbol es ezekkel
fedezni». Ekkor hangzottak ezen jelszova valt mondasok:
«a vamrendszert hazank hatarain szabalyozni hatalmunkon
kiviil esik, de kiiszobeink elott e sorompokat felalJitani
tagadhatatlanul joguuk van» es Kossuth Lajos mondasa:
«A mit nekiink a honi ij>ar nyujthat, azt idegentol venni
hazank elleni bun». A hazafias lelkesedes megteremtette
1845-ben a gyaralapito reszven}tarsasagot.
Az 1848-ban beallt nagy politikai fordulat e3 utana a bekovetkezett nemzeti vedekezes, azutan az absulut uralom az ipar
irant felpezsdiilt lelkesedes eredmenyeit elialyolozta. Iteletet
mondani arrol, vajjon az akkori hazafias lelkesedes teremthetett volna-e eros ipart, ma mar lehetetien. Annyi azonban bizonyos, hogy az akkori hazatias felpezsdiiles sokkal
komolyabb es batasaban is nagyobb volt, mint az a politikai hatteru mozgalom, mely a «tulipan» jelkepevel a
mostani szazad elso tizedeben egypar even at a bazai ipar
mellett tiintetett.
* Gelleri Mor : Otven ev a magyar

ipar

tortenetebdl.

Az alkotmany helyreallasaval, 1867-ben nagy gazdasagi
lendiilet allott be; a kiilfold erdeklodeesel nezte a fiatal
erovel regi alkotmanyaban pezsgo nemzetet es szivesen vallalkozott nagyobb gyarak alapitasara. Letrejott, tobbnyire
kiilfoldi penzzel es munkaerovel, 1868-ban az elso magyar
gepgyar, a magvar svajczi gepgyar, a magyar-belga gepgyar,
a butorkezmu gyar, a kartolyfonoda, azonkivul szamos
mar meglevo maganvallalat atalakult reszvenyvallalatta es
nagyobb tokevel folytatta uzletet, igv lett Emich nyomdajabol
az Athenaeum, Heckenast nyomdajabol a Franklin-Tarsulat,
s igy letesiilt a Ganz es tarsa vasonto es gepgyar, Gschwindt
szeszgyar, Schlick \as6ntoje stb. reszvenyvallalat. A nagy
ipari alapitasok 1868- es 1869-ben mind allami kozbenjaras
nelkiil, tisztan azon gazdasagi lendiilet kovetkezteben jottek
letre, mely a politikai kiegyezessel kapcsolatos. A kulfplcl
bizalommal nezett az orszagra, 'annal is inkabb, mert az
186<s. ev termese kitiino volt es gabonakiviteliink oly nagy
meretet oitott, milyen elobb sohasem volt es igy az orszag
nagy penzosszegekre tett szert. szoval a vagyonossag biztos jelei vonzottak a kiilfoldi toket.
Amde a szepen megindult lendiilet az iizerkedes tiilzasaival jott kapcsolatba; bankok, takarekpenztarak es-iparvailalatok gomba modra keletkeztek. 18(>8- es 1869 ben 40
bank, 69 takarekpenztar es 31 liitelszovetkezet letesiilt.
I)e mar 1869-ben kitort a valsag, egyik vallalat a masik
utan hitel hianyaban szenvedett. Lonyay penzvigyminister
12 millio forint kolcsonnel tamogatta a penz- es iparvallalatokat, mely osszegnek nagy resze el is veszett es e miatt
Tjonvayval szemben a zarszamadasi bizottsag meg akarta
tagadni a szokasos felmentvenyt. A vallalkozasi szellem
meghidegiilt f's a hazai ipar teren bizonyos sziineteles allt
be, meg pedig annal is inkabb, mert az allamhaztartasban
iillando deficit mutatkozott es a legridegebb takarekossag
politikajat kellett hosszu eveken at kovetni, a mi termeszetes visszahatassal volt az egesz kozgazdasagi eletre.
A hetvenes evek vege fele nagy atalakulas keletkezik
a magyar torvenyhozas es kormanyok kozgazdasagi felfogasaban. Mig addig a szabadsag altal.inos uralmaban a
1*

ktizgazdasag teren is a teljes szabadsag volt az irany es az
allamuak be nem avatkozasa gazdasagi iigyekbe, s ez az irany
annal indokoltabbnak tetszett, mivel a folytonos deticitek
es az allam sanyarii hitelviszonyai amugy sem engedtek volna meg azt, hogy az allam penzzel tamogassa
a magangazdasag agait: a hetvenes evek vege fele lassanlassan jelei mutatkoznak annak az aramlatnak, mely a
magyar allamgazdasagot a mai allamsocialis gazdasagi rendszerbe vezette. Ma az allam mindenbe beleavatkozik, mindent
vezet, mindent tamogat; ma a maganvaliaikozas kezdemenyezo lepeset a szerint iranyitja, a mint liilatasa van
allami tamogatasra, ma az allam es peldaja nyoman sok varos
magangazdasagi tevekenyseget kiilonbtizo ipari, banyaszati
vallalatokra terjeszti, szoval az allam az ipar tamogatasan
feliil meg maga is ktizvetetleniil beall a nagyipariizok soraba.
Az allami beavatkozas rendszere nem elmeleti ktizgazdasagi tanok alapjan, nem is a kiilftildi allamok peldaja
folytan, hanem a ktiriilmenyek suiya alatt honosodott meg
Magyarorszagon. Mindenekelott a vasutiigy kenyszeritette
az allamot a gazdasagi teren valo beavatkozasra. A pest
salgotarjani es a losoncz— beszterczebanyai vasut epitkezesenel beallt penziigyi zavarok folylan 1868-ban az allam
vette meg es vette iizembe ezt a vasutat (a mai allamvasutak magvat) es nyert felhatalmazast a hatvan—miskolczi
es a zakany—zagrabi vasiitak epitesere. Ugyancsak a penziigyi zavarokkal kiizdo keleti va-.ut iigyet csak ugy lehetett
rendezni, lia az epitkezes befejezeset es a vasut kezeleset
maga az allam vette at 187G-ban. Az allam altal igy az
orszag kiiltinbtizo reszein tisszefiigges nelkiil kezelt vasiitak
mintegy megktiveteltek az osztrak allamvasutak megvaltasat
es igy lassan megerlelodtitt az allami vasiiti rendszer elve,
mely most mar a ktizgazdasag erdekeben sziiksegesnek
tartja a vasutaknak allami kezeleset es a magankezeles
ktirebol leendo kivetelet.
A mezogazdasag jelentkezik masodik sorban es ktiveteli
az allam beavalkozasat. A hetvenes evek vege fele gazdaktirtikben eros mozgalom indult meg, mely az 1878-ban
rendezett szekesfebervari iparkiallitas alkalmabol tartott con-

gressuson a mezogazdasag em9lesere az allamtol nagyobb
osszegeket kovetelt. Az 1871)-iki koltsegvetes targyalasakor
tenyleg kieroszakoltak, hogy 100,000 forinttal nagyobb
osszeg vetessek fel a «gazdasag kiilonbozo czeljainak emelesere»,meg pedig akkep, hogy lega]abb 80,000 forint allattenyesztesi czelokra fordittassek. Sajatszeru, hogy akkor a
minister (baro Kemeny Gabor) erelyesen szabadkozott ezen
osszeg ellen es kijelentette, hogy nem lesz kepes azt kiadni. Azota a foldmivelesi ministerek sokkal nagyobb oszszegeket is keveselnek. Ezen idotol kezdve a gazdasag czeljaira evenkint nagyobb es nagyobb osszegek jelennek meg
koltsegvetesiinkben.
Az allami beavatkozas orias mervu fokozasat a mezogazdasag teren mutatjak a gazdasagi czelokra felvett osszegek, ha
azokat az 1872. es az 1012. evek koltsegveteseibol egymassal
szembe allitjuk. Gazdasagi tanintezetekre 1872-ben 194,120
korona 1912-ben 3.143,lUt K szerepel; alJatt-geszsegiigyi czelokra 247,218 K-val szemben 3.683,205 K ; allatgyogyintezetre
81,200 K-val szemben 531.158 K ; a gazdasag kiilonbozo
againak emelesere 140,000 K-val szemben 11.204,190 K
(es pedig gazdasagi feliigyeldsegek, allattenyesztesi es tejgazdasagi czelokra 4.266,546 K, halaszatra 248,785 K, szoloszet es boraszatra 811,051 K, a mezogazdasag es kozgazdasag kiilonbozo agaira 2.530,908 K, meheszetre 342,425 K,
kerteszet, gyiimolcseszet es fatenyesztesre 1.233,229 K,
kiserleti iig.yre 1.000,899 K, gazdasagi munkas- es cselediigyre 1.492,000 K, ministeri kirendeltsegekre 2.278,349 K).
Osszevonva a felsorolt teteleket, 1872-ben 762.538 korona es
1912-ben 21.561,864 korona volt az az osszeg, moly a
mezogazdasag kiilonbozo agaiban az allami beavatkozas
czeljaira rendelkezesre allott.
Ugyancsak a hetvenes evek vegen lep fel erosebben az
a koveteles, hogy a hazai ipart allami tamogatasban kell
reszesiteni. A mikor 1873 februar 21-en Iranyi Daniel
megtette javaslatat, hogy a vam- es kereskedelmi szovetseg
kozgazdasagi hatasai megvizsgaltassanak es e vizsgalat alapj a n a vamszovetseg kello idoben felmondassek: az orszagban
eros mozgalom indult meg az ipar erdekeben, a melyet

az orszagos iparegyesiilet iranyitott. Ezen mozgalom vezereszmeje a kovetkezo: az ipar fejlodese lehetetlen oly gazdasagi teriileten, melyen az eros osztrak ipar vamsorompok
nelkiil szabadon versenyezhet a gyonge magyar iparral.
Kovetelte tehat az Ausztriatol valo fuggetlenitest es az onallo magyar vamterulet felallitasat. Az uj gazdasagi kiegyezest a kormany azonban (1878-ban) ismet akozos vamteriilet alapjan kototte meg Ausztriaval. A midon az uj kiegyezes a kepviseloliazban targyalas ala keriilt, a javaslat
ellen a legerosebb erveket az ipar vedtelensege szolgaltatta
az osztrak eros es hatalmas iparral szemben. Minden
oldalrol hangzott az a kivansag, hogy az ipar erdekeben
kell valamit tenni. Maga a kormany ismetelten kijelentette,
hogy az ipar fejlesztesere gondja lesz, de azt az elvet is
hirdette, hogy kozos vamteriileten lehet a zsenge magyar
ipart, az osztrak ipar eros versenyenek ellenere fejleszteni.
Igy midon a kormany es torvenyhozas elismerte a gazdasag minden teren az allami beavatkozas sziikseget, csak
kis lokes kellett, hogy az allami beavatkozas a magyar
kozgazdasagban visszatarthatatlanul fejlodo rendszerre valjek. Es ezt a kis lokest megadta a boszniai occupatio.
1874 ota a magyar allamhaztartasban a legridegebb takarekossag volt uralkodo. A Tisza —Szell kormanynak egyik
fofeladata volt az allamhaztartasnak rendbehozatala es e
czelbol eveken at szigoru takarekossaggal kezelte az iigyeket. A boszniai occupatio koltsegei a megkezdett es sikerre
vezeto iranyban eros akadalyt jelentettek. Szomoruan vette
eszre mindenki, hogy az allami penziigyek egyensulya (jllenere, a sajat czeljainknal fukar gazdalkodasnak, most idegen
es az orszagban ellenszenvvel fogadott czelra szolgalo kiadasok
folytan meghiusittatik. Ivonnyelmu telfogas fejlodott mar
most; lia Bosznia szamara milliokat kell kidobni, miert ne
jusson sajat gazdasagi es muvelodesi czeljainkra is allami
penzbol. Ezota latjuk ismet koltsegvetesiink kiadasi teteleit
emelkedni es az allami segelyezes rendszeret fejlodni.
Az allami beavatkozas altalanos rendszerebe betekapcsolodott mar most az ipar teren valo allami beavatkozas,
az iparfejlesztes is helyet foglal.

Kozvetleniil az 1878. evi gazdasagi kiegyezes utan a
kormany tanacskozas ala vette azt a kerdest, mikep kell es
lehet kozos vamteriileten a magyar ipart fejleszteni. Ezen
tanacskozasok eredmenye a hazai iparnak adando allami
kedvezmenyekrol szolo 1881 : XLIV. t.-cz. Ez a torveny
allami kedvezmenyekben reszelteti a) mindazokat a gyarakat, melyek Magyarorszagon eddig elo nem allitott czikkeket keszitenek, b) mar meglevo vagy felallitando olyan gyarakat, melyekben sargarezariik, sargarezpleh, czinkpleh,
drot, drotszegek, femkeverekbol valo ariik, zomanczozott
vasedenyek, szerszamgepek, munkagepek, gozgepek es gozkazanok, zongorak, elektrodynamikus kesziilekek, fegyverek,
porczellan, tabla- es tiikoriiveg, iiveg regenerativ fiitokesziilekkel, kaucsuk, cellulose, tapetak, conservek, cognac, szoda,
kensav es asphalt kesziil; c) rizshantolomalmokat, a mezogazdasag kiegeszito reszet tevo szeszgyarakat, selyemfono-,
-szovo- es festogyarakat, gyapjufono-, -szovo- es appretalogyarakat, pamutfono-, -szovo es -feheritogyarakat, len- es
kendertoro- es kikeszitotelepeket, len- es kenderfono-, -szovo-,
-feherito- es appretalogyarakat. kotszovogyarakat; d) azon
posztofonalgyarakat, melyek Mulejenny-geppel legalabb 130
orsoval es egy meter szeles kartoloval vannak berendezve;
c) azon posztoszovogyarakat, a melyek legalabb hat szovoszekkel dolgoznak; f ) azon pamut-, len- es kenderszovogyarakat, mulyekben legalabb tiz mechanikai vagy miiszovoszek van alkalmazva.
Az allami kedvezmenyek pedig voltak: a) 1895 vegeig
adomentesseg, b) a telkek atiraBaval jard illetekmentesseg
es reszvenyvallalatoknal a reszvenyek kibocsatasaval jaro
belyeg- es illetekmentesseg, c) kedvezo arak gyari czelokra
igenybe vett sonal.
Ezen torveny alapjan 53 uj gyar, 227 mezogazdas^gi
uj szeszfozo, 45 gyar uj iparag felvetele alapjan es 195
regi gyar vette igenybe es kapta az allami kedvezmenyeket.
A torveny 1895-ig leven hatalyos, a torvenyhozas mar
1890-ben a XIII. t.-cz. altal megujitotta a kedvezmenyeket.
Ez az lijabb torveny ugyanazon elvi alapon all, csakhogy azok-

nak a gyaraknak felsorolasaban, melyeknek meg akkor is, ha az
illeto czikk az orszagban mar eloallittatik, megadja a kedvezmenyeket, sokkal nagyobb szamii czikkeket sorol fel; jelesiil kilatasba helyezi a kedvezmenyeket azoknak a gyaraknak is, melyekben czinkaruk, onozott lemezek, olomcsovek, tuaruk, vasszerszam, szerkovacs- es epiiletlakatos ariik, arany- vagy eziistdrotok es -drotaruk, tudomanyos eszkozok, koedeny, agyagcso,
alagcsd, tuzallcj tegla, tannin, szenkeneg, mutragya, malata,
dextrin, burgonyaszorp, festoanyag, noveny- es asvanyolaj,
enyv, csokolade kesziil, katangporkolo es potkavegyaraknak;
azon gyaraknak, melyekben sozott, szaritott. fiistolthus, kolbasz es kolbdszfelek keszittetnek, a mennyiben kivitelre is dolgoznak : papiranyaggyaraknak es oly papirgyaraknak, melyek
csomagolopapir eloallitasaval foglalkoznak; azon banyaszati
vallalatoknak, melyek femeket lugzas, foncsorozas vagy villamossag alkalmazasa mellett termelnek.
A kedvezmenyek ugyanazok, melyeket az 1881. evi
torveny biztositott, azonkiviil kedvezo vasuti szallitast helyez kilatasba es a gyari czelokra sziikseges telkek megszerzese vegett a kisajatitasi jog megadasara hatalmazza
fel a ministert.
A kedvezmenyek tartamat a minister hatarozza meg,
de 15 evnel hosszabb idore nem adhatok.
Ezen torveny hatasa alatt a kedvezmenyeket igenybe
vette 183 uj gyar, 177 mezogazdasagi uj szeszfozo, uj iizemet vett fel 13 gyar es iizemet bovitette 200 gyar.
Kilencz ev mulva az allami kedvezmenyekrol uj torveny hozatott. Ez az 1899 : XLIX. t.-cz.
Ez a torveny tagitja a kedvezmenyekben reszesiilo vallalatok koret az altal, hogy a gyarilag elo nem allitott czikkek
keszitoinek is nyujtja a kedvezmenyt. Czipot keszitettek es igy
az elobbi torvenyek czipogyarnak nem adhattak volna kedvezmenyt, gyarilag azonban nem kesziiltek czipok s igy az
uj torveny ily vallalatokat is tamogathatott. Az egyes vallalatok felsorolasanal tobb vetetett fel, igy a gepberendezessel marvanyfejto- es -megmunkalotelepek, a tanszerekes harmoniumgyarak, a papirgyarak, vegyi keszitmenyeket
eloallito gyarak stb. Ujitas az, hogy a torveny a, kisiparnak

is nyujt kedvezmenyeket, meg pedig, lia a kezmuiparosok
szovetkezetekhe allnak s igy allitjak elo czikkeiket; kedvezmenyt kaphatnak azok a vallalatok, melyek nagyobb szamii
hazi iparost rendszeresen foglalkoztatnak.
A kedvezmenyek ugyanazok, melyeket az elobbi torveny nyujtott es 15 evre engedelyezhetok.
Ezen torveny hatalya alatt 170 uj gyar, 28 mezogazdasagi szeszgyar,
gyar uj iizemre es 13 regi gyar vette
igenybe es kapta az allami kedvezmenyeket.
Nyolcz ev mulva ismet uj torveny keletkezett. Ez az
KM>7 : III. t.-cz. elhagyta eddigi elokepeit es a minister
belatasara bizza annak meghatarozasat, mely iparvallalat
elvezze az allami kedvezmenyeket; a torveny ugyanis a
segelyezheto vallalatrol igy nyilatkozik: gyari vallalat,
ha oly czikket allit elo, mely az orszagban gyarilag egyaltalalian nem vagy nem oly mertekben allittatik elo, hogy
a fogyasztas jelentekenyebb reszet fedezne, vagy altalaban
oly iparczikket allit elo, a molynek gyartasanak fokozasat altalanos kozgazdasagi erdekek teszik kivanntossa, allami kedvezmenyekben reszesitheto.
A kedvezmenyek megfelelnek az eddig nyujtottaknak.
Ebben a torvenyben van kimondva elviil az, hogy iparfejlesztes czeljabol a vallalatok allami segelylyel is tamogathatok es szabalyozast nyer a kozszallitas fontos kerdese is.
E torveny alapjan 1913 vegeig 217 uj gyar, 112 mezogazdasagi szeszfozo letesiilt. 33 gyar kibovitesere es 35 gyar
uj iizemag felvetelere nyert allami kedvezmenyt.
Az allami kedvezmenyekrol szolo torvenyek idoleges
megujitasa folyton elesztette az iparfejlesztes sziikseges voltanak kozerzetet, es az allami tevekenysegnek az ipar felsegelyezesere iranyitasat. Az allami kedvezmenyekrol szolo
torvenyek 1907-ig inkabb negativ termeszetiiek: az allam
kozvetleniil nem nyul bele a fejlesztesbe, hanem az altal
lendit az iigyeken, hogy meg nem adoztatja a kedvezmenyes vallalatokat. Az allamnak ez a magatartasa a kozvelemenyben nem tetszett elegendonek, de maga a kormany is
sziiksegesnek latta kilepni negativ tamogato rendszerebol es
positiv kozbenjarassal akart odahatni, hogy az ipar erosodjek.

Tortent peclig ez a kozbelepes harmas iranyban es
pedig az iparoktatas fejleszteseben, a kozszallitas iigyenek
szervezeseben es kozvetetlen penzbeli es gepekkel valo allami
segelyezesben.
Az iparoktatas egyike azon ipajfejlesztesi eszkozoknek,
melyeknel az allami beavatkozas, illetoleg az allami teveken}*seg leginkabb megokolt. Ha a legmuveltebb nyugati
allamokban is azt latjuk. hogy az allam kiilonbozo alakokban es intezetekben gondoskodik arrol, hogy az iparosok
kiilonbozo iparokban a technika haladasaval megismerkedjenek, csak nagyon termeszetesnek fogjuk talalni azt, hogy egy
iparilag meg zsenge orszagban az allamnak ily iranyu tevekenysege mulhatatlanul sziikseges.
Tenyleg hazankban az iparoktatas elcg szepen fejlodik.
Hatalmas lokest adott e reszben az 1885. evi ipartorveny,
mely kimondotta azt, hogy minden iparostanoncz koteles
tanoncziskolaba jarni es elrendelte, hogy minden kozseg, melyben legalabb 50 tanoncz van, tanoncziskolat koteles fenntaitani. Torvenyhozasunk e reszben az elso, mely a
tanulasi kenyszert az iparostanonczokra kimondta es a
kormany erelyes tamogatasa mellett a tanonczoktatas szep
eredmenyt mutat.
A tanoncziskolak fejlodese kitiinik a kovetkezo adatokbol:
Tanev

Iskolak
szama

Tanulok

1895—1896
1899—1900
1906—1907
1910—1911
1912—1913

306
516
555
688
749

72,676
78,492
90,678
120,815
135,564

Tanitok
szama
2,150
2,842
4,028
5,113
5,985

A tanoncziskolakkal szemben sokszor hallani azt a felfogast, hogv ezek tulajdonkep nem is ipariskolak, hanem
egyszeruen az elemi iskolak egy neme. Ketseget sem szenved, hogy igen sok tanoncziskola az olvasas, iras es szamolas
elemeinek oktatasaval kenytelen foglalkozni; de ez reszben nepiskolai torvenyeink vegrehajtasanak hianyabol keletkezo allapotnak kellemetlen kovetkezmenye. Ha a felnott

tanoncz elemi ismeretek hianyaban jon mesterehez es a
tanoncziskolaba, a tanoncziskola kenytelen ezen ismeretek
potlasarol gondoskodni. De nem tekintve azt, hogy nagy
nyereseg az iparos jovojere, ha a tanoncziskolaban alkalma
van az olvasas, iras es szamolas elsajatitasara, meg kell
jegyezni azt, hogy a rajzoktatas ezekben az iskolakban a
tanonczoknak az ipar teren nagy elonyoket nyujt. Ezen
kiviil az oktatas szervezete szakszeru iranyban fejlesztetik;
arra torekszik ugyanis a kormany, hogy a nepesebb varosokban a rokon iparagak tanonczai egy szakiskolaban
egyesittessenek es mestersegiiknek megfelelo oktatasban
reszesuljenek. Az utolso evben a tanoncziskolak koziil
70 teljesen szakiranyra van berendezve, 30 a legjellemzobb
es legelterjedtebb iparagakra nezve oktat szakiranyban, a
tobbi tanoncziskola felereszeben egyes iparagakra rendelkezik szakiranyu osztalyokkal.
A tanoncziskolakban csak elmeleti oktatas folyik, a
gyakorlati kikepzes a mester muhelyeben tortenik. Magara
a gyakorlati kepzesre, de mindig az elmeleti oktaiassal karoltve tobbrendbeli allami intezet es iskola all fenn. Uyen
kezmivesiskola van 5 es pedig 3 kosarfono (Bellus, Bekes
es Tokajfalva), egy pyermekjatekszer-keszito iskola Hegybanya-Szelaknan es egy csipkeveroiskola Kormoczbanyan.
Ebben az 5 kezmivesiskolaban az 1912/3. tanevben 182
rendes es 1-2 rendkiviili tanulo kapott szakoktatast.
Az ipari gyakorlati szakoktatast az jillam tobbfele intezetben nyujtja. Yan 23 ipari szakiskola es pedig 5 fa- es femipari (Arad, Gyor, Kolozsvar, IMarosvasarhely es Temesvar), 6 faipari (Brasso, Ilomonna, Tglo, Szatmarnemeti,
Szeged es Ujpest), 5 femipari (Debreczen, Golniczbanya,
Miskolcz, Pecs es Pozsony), egy mechanikai es orasszakiskola Budapesten, egy ko- es agyagipari szakiskola Szekelyudvarhelyen, egy kofarago es kocsiszolo Zalathnan, ket
szovoiskola Kesmarkon es Nagydisznodon, egy bdr- es czipeszipari iskola Nagyszebenben. Ebben a 23 szakiskolaban
az 1912/3. evben 1576 rendes es 6404 rendkiviili tanulo
nyert oktatast. A rendkiviili tanulok azon nehany hetig
tarto gyakorlati tanfolyamokat hallgatjak, melyeket az inte-

zet tanarai a felnottek oktatasa czeljabol a kormany intezkedese folytan rendesen tartani szoktak. Ezeknek a szakiskolaknak czeljuk, bogy tanuloikat mestersegiikben gyakorlatilag es elmeletileg ugy kikepezzek, bogy mestersegiiket
mint segedek folvtathassak.
Yan 4 felso ipariskolaak Budapesten, Kassan es Szegeden.
Ezeknek a felso iskolaknak a czeljuk, hallgatoikat kikepzese
olykepen, hogy iparukban mint vezetok vagy onallo iparosok
mukodhessenek. A negy felso ipariskolaban 1303 rendes es
2912 rendkiviili hallgato volt. A rendkiviiliek azon boszszabb-rovidebb tanfolyamokat hallgattak, melyeket felnottek szamara rendeznek.
Az iparfejlesztes erdekeben egyike a leghatasosabb
intezmenyeknek a Trefort Agoston kozoktatasi minister
kezdemenyezese es erelye altal letrehozott m. kir. technologiai iparmuzeum.* Kezdetben tenyleg muzealis jelleggel
a fa- es femipar koreben sziikseges anyagok, szerszamok es
gepek gyiijtemenyes bemutatasara szolgalt, de lassan attert
arra a terre, mely epen hazank ipara szempontjabol es
fejlesztesere valoban nelkiilozhetlen, t. i. a felnottek oktatasara. A technikanak mai gyors lialadasaban ugyanis rovid
ido alatt az iparczikkek eloallitasa mas-mas szej-szamok,
gepek es eljarasok utjan tortenik, es a verseny teren az
gyoz, ki mennel hamarabb elsajatitja az lijitas modozatait.
lparosaink es a kisiparosok mindeniitt sokkal kisebb miiveltseguek. semhogy ezeket az ujitasokat sajat maguk
hgyelemmel kiserjek; czelszeru tehat, ha egy intezet es a
nala alkalmazott szakerok a fejlodest figyelemmel kiserik,
az lijabb modozatokat kitanuljak, a szerszamokat es gepeket megszerzik es tapasztalataikat az erdekelt iparosokkal
kozlik es bemutatjak. A technologiai iparmuzeum tenyleg
elhagyta eredeti muzealis torekveseit es attert az iparosok
oktatasara es az ujabb technikai eredmen}'ek ismertetesere.
Szervezeti szabalyai szerint az intezet szakferliai allan* A m. kir. technologiai
nek es mukodescnek tortenetc
Budapest, 1903.

iparmuzeum
alapitasanak,
fejlodese1S83—1S93. Szerkesztette Gaul Karoly.

doan figyelemmel kiserik az ipar muszaki allapotat, folyt0D0s erintkezesben allva a hazai iparosokkal es gyarosokkal. Torekszenek mennel szelesebb korben tudomast szerezni
a hazai ipartelepek mukodeserdl, az egyes iparagak fejlesztesere iranyulo torekveseikrol es kiserleteikrol.
Gyiijtemenytaraban, gepcsarnokaban bemutatja az iparnak, elsosorban a kisiparnak fontosabb nversanyagait, felgyartmanyait, felszerelo targyait es kivalobb iparczikkeit,
tovabba a miiszaki segedeszkozoket, szerszamokat, motorokat es munkagepeket, valamint az lijabb technikai eljarasokat.
Mindezeket, valamint az iparilag hasznalt fontosabb
anyagokat gyakorlati czelu kiserletek utjan megvizsgalja es
vizsgalatainak eredmenyeit a hazai iparosokkal es mas erdekeltekkel megismerteti.
Ilyen kiserlet.eket, vizsgalatokat vegez felek megbizasabol is es a megfelelo anyagok, segedeszkozok es gepek beszerzesere, valamint az alkalmazando miiszaki eljarasokra
nezve litmutatast ad.
Altalaban az mtezet iparosoknak, gyarosoknak, maganosoknak, intezeteknek es hatosagoknak a muzeum mukodesi korebe vago miiszaki kerdesekben velemenyt ad es
tanacscsal szolgal, mely czelbol kiserleteket is vegez.
A technologiai intezet fejlodeseben onkent arra a meggyozodesre jutott, hogy az allando gyiijtemenyeket sokkal
jobban potoljak a valtakozo szakkiallitasok, a hol az erdekeltseg egy-egy rokon iparagcsoportban szereplo mindazon
szerszamokat, gepeket, anyagokat, gyartmanyokat es legujabb talalmanyokat, a melyek itt okulasra es a versenykepesseg ndvelesere iranyulhatnak, egyreszt szemleletileg
tanulmanyozhatja, masreszt esetleg a gepek kezeleset es a
gyartasi munkafolyamokat gyakorlatilag el is sajatithatja es
ez okbol nagy gonddal rendez idonkint tanulmanyi kiallitasokat. Igy 1888-ban szerszamkiallitast, melyet het heten at
9682-en latogattak ; 1903-ban a gepkiallitasat 49,525 szemely
szemlelte meg; 1904-ben vilagitasi kiallitast, gaz-, villamos-,
acetylen- es spiritusvilagitasra, 63,947 latogatoval; 1904-ben
takarektiizhely-kialiitast; 1905-ben szivorendszeru generator
gazmotorok kiallitasat; 1906-ban pek- es czukraszipari ki-

allitast, melyet 5 honap alatt 37,673 latogato nezett meg;
lU08-ban szappan- es rokon-ipari kiallitast, mely 4 honapig
volt nyitva es 28,876 latogatot latott; 1900-ben kisipari
gep- es szerszamkiallitast, 2 honapon 44,906 latogatoval;
1910-ben boripari kiallitast 24,620 latogatoval; 1913-ban
finomabb fa- es rokoniparagak kiallitasat 17,886 latogatoval
es 1914-ben egeszseg-epitesiigyi kiallitast.
Mindezen kiallitasok hatasaikban eredmenyesek voltak.
mert az erdekelt iparossag a szakmajaba vago ujabb gepekrol, eszkozokrol, szerkezetekrol, munkafolyamokrol, kikeszito es csinozo muveletekrol, esetleg mas ujabb eljarasokrol nemcsak hogy tudomast szerezhetett, hanem azokat
mukodesben, alkalmazasban es hasznalatban is kozvetetleniil
tanulmanyozhatta es azok hasznalhatosagarol, elonyerol, a
hasznalatban fellepheto nehezsegekrol elfogulatlan, megbizliato velemenyt szerezhetett, tovabba, mert a muzeum ezen
kiallitasokat, fokent az lijabb idoben (1907 ota) szakeloadasokka), gepkezelesi gyakorlatokkal, sot rendszeres tanfolyamokkal is osszekototte.
Az intezet a videken is rendez ilyfele kiallitasokat es
ez # altal a videki iparosok kozt igyekszik terjeszteni az ipari
haladas eszkozeit.
A technologiai iparmuzeum a kiallitasok azon czeljat,
hogy az iparosok szakkepzeset szemleltetes es magyarazatok
utjan emelje, rendszeres mukodesi korebe vonta es ma az
intezet fotorekvese rendszeres tanfolyamok altal iparosainkat az ipar mai haladasaval megismertetni s oket a mai
kor igenyeihez erosekke tenni.
Az intezetben mar megalakulasa elso eveiben a teli
honapokban esti eloadasokat tartottak, meg pedig nemc-sak
az intezet tanarai, banem gyakorlati iparosok, a gyakorlat
teren miikodo szakferfiak es tudosok is; igy tartott 1884-ben
a tobbek kozt Csepregi Janos, miiasztalos, technikai bajokrol
a miiasztalossagban, apro fogasok es utmutatasok felol a butorasztalossag korebol czimmel,Thek Endre.mii- es epiiletasztalos
az epiiletasztalossag szerszamairol es munkagepeinek gyakorlati alkalmazasarol es adott gyakorlati iitmutatasokat a miil)utorasztalossag korebol, Neuschloss Marczel, faariigyaros

Magyarorszag fanernuit ismertette erdeszeti es faipari szempontbol, Vago Ignacz, miilakatos a zarak keszitesenel hasznalt gepekrol es szerszamokrol szolt, Jungfer Gyula a mulakatossagrol es a vasmiiveszet fejlodesi torteneterol ertekezett es gyakorlati utmutatasokat adott a miilakatossag
korebol, Arkai Sandor, miilakatos az ablak- es ajtovasalasokat tette eloadasa targyava, Ivutschera Gyorgy, badogos a
badogosipar munkagepeirol es szerszamainak gyakorlati
alkalmazasarol szolt, Heltai Ferencz ismertette az uj ipartorvenyt, Miklos Odon, akkori gyarigazgato a Fairbanksmerlegekrol, Walter Janus, kadarmester a kadariparrol,
Pader Nandor, mulakatos a inulakatos-munkak kovacsolasarol, Biro Sandor a kihuzhato asztalok osszeepiteserol.
A kesobbi evek eloadasai kozul felemlitjiik a kovetkezoket: Gyorgy Endre az ipar es vasutak, Kerpely Antal,
min. tanacsos a magyarorszagi vasgyarak, hamorok es
gyartmanyaik ismertetese, Hegediis Sandor, kepviselo az
ipar es a hivatal, dr. Chyzer Bela, orvos az elso segelynyujtasrol baleseteknel es rogton tamadt megbetegedeseknel stb. stb.
Az intezet az eloadasok nagy latogatottsagabol es az
iparosok erdeklodesebol azt a kovetkeztetest vonta le, hogy
az eltiadasokat rendszeresiteni es rendszeres tanfolyamokka
atalakitani kell. Igy fejlodtek ki az elektrotechnikai, a
gazmotorkezeld es a konyvviteli tanfolyamok. Ezek mellttt
rendeztettek szakrajztanfolyamok, eleinten az epiilet- es
Imtorasztalosok, kesobb az epiilet- es mulakatosok, a rezmiivesek es badogosok, azutan a kocsigyartok, bognarok,
kovacsok es lakatosok szamara. Mindezek a rajztanfolyamok tovabbkepzd tanfolyamok voltak, melyeken tinallo iparosok es segedek vettek reszt. A rajztanfolyamokon kiviil
1889 ota muhelygyakorlatok rendeztettek; igy epiilet- es
butorasztalosok, epiilet- es geplakatosok es kovacsok, badogosok, rezmiivesek es lakatosok, aranyozok es asztalosok,
mazolok es asztalosok szamara. Az elektrotechnikai tanfolyamok 1900. tita nagy latogatottsagot mutatnak.
1907 ota a felndttek oktatasa a tecbnologiai intezet foteenddi ktize tartozik. Ezek a tanfolyamok reszint altalanos

erdekii targyakra vonatkoznak, reszint szakiranyuak. Az
altalanos targyak: iizleti fogalmazas, gyakorlati ipari szamtan es mertan calculatioval kapcsolalban, ipari konyvvezetes, szerkeszto es abrazolo mertan, szabadkezi rajz. A szakiranyu tanfolyamok szamos iparagra terjeszkednek ; voltak
ruhazati mestertanfolyamok, ruhazati tanfolyamok segedek
szamara, meg pedig ferfi es noi szabok es czipeszek reszere;
kadaripari, szappanipari, karpitosok, keztyiisok es servkotokeszitok, konyvkotok tanfoiyamai, uj festo- es mazolotechnikai eljarasra oktat6, sziicsipari, kaptafakeszitok, badogosok, czipeszek gepkezeloi, boripari, szijgyartok es nvergesek tanfolyamai, textilipari, czimfestok, geplakatos, autogenhegeszto, galvanisalo es galvanoplastikai, gyengeatamu szerelotanfolyam, malomipari, siitoipari es sokszorositoipari, asztalosipari modern csinozo es kikeszito tanfolyamok.
Mily jelentosegiiek ezek a tanfolyamok hazai iparunkra,
kivehetd azokbol az adatokbol, melyek e tanfolyamok latogatottsagat feltiintetik. 1907 1913-ig volt 496 altalanos
iranyu tanfolyam 9004 hallgatoval, 58 faipari 1617 hallgatoval, 103 femipari 2350 hallgatoval, 74 epitoipari 2014
hallgatoval, 203 boripari 3865 hallgatoval, 58 elektrotechnikai tanfolyam 2350 ballgatoval, 55 gepkezeloi tanfolyam
4467 hallgatoval, 188 ruhazati tanfolyam 4125 hallgatoval,
22 festoipari 1349 haljgatoval, 57 egyeb ipari tanfolyam
2333 hallgatoval, 8 alkalmi eloadas 995 hallgatoval,
osszesen 1232 tanfolyam 34,469 hallgatoval. Ha figyelembe
veszsziik, hogy ebben a hat evben 34,000 iparos, a ki mar
benne van az ipari eletben, kapott oktatast, s ha meg hozzaveszsziik, hogy ezek a tanfolyamok nem jarnak oly okirati igazolvanyokkal, melyek valami «kepesites»-t adnanak elonyosebb
allasok vagy heiyek elnyerrsere, szoval, hogy a tanfolyamok
igazan csak nagyobb kepzettseget nyujtanak az illeto szakban vagy mestersegben: a technologiai intezet ebbeli mttkodeset valdban elismeresre meltonak kell mondani.
Szep feladat jut a technologiai intezetnek az altal,
hogy az iparosok szamara ipartechnikai iigyekben szakvelemenyeket ad. Ez okbol szakkozegei kello laboratoriumokban az elejiik terjesztett kivansagokat tanulmanyozzak

es szakvelemenyuket az illeto iparosokkal kozlik. 1886 ota
az intezet 10.257 velemenyt es tanacsot adott es pedig a
faipar korebol 40, a czipeszet korebol 458, a papiriparban
722, a vegyeszet korebol 1097, a zsirfelekrol 595, electrotecbnika korebol 125, a textiliparbol 486, olajvizsgalatbol
207, a femipar korebol 20, az epitoiparbol 4, boriparbol
342 szakvelemenyt es 5560 szaktanacsot. A technologiai
intezetnek ez a berendezese nagy elonyere szolgal az iparoskozonsegnek, mert minden ujitas, uj anyag, uj eljaras, uj
gep es modszer felol az intezet reszerol kello felvilagositast, utmutatast es iranyzatot nyer s igy mukodeseben
alkalmas tamaszra szamithat.
Ha meg felemlitjiik, h )gy az intezet 230,000 korona
erteku 9108 miibol allo (21,630 kotet) konyvtart ad az iparoskozonseg rendelkezesere es ha megfontoljuk, hogy a konyvtar
tisztan rajzok- es tervezetekkel ellatott szakmiivekbol all, ugy a
technologiai intezetnek iparfejleszto nagy jelentoseget feltartuk es azon velemenyiiuknek adhatunk kifejezest, hogy
a technologiai intezet az iparfejlesztesi eszkozok kozt egyike
a legczelszeriibbeknek s gondozasa es fejlesztese a magyar
kormany egyik legelso feladata.
Az iparoktatas iigyenek iranyitasara 1892 ota ipar- es
kereskedelmi oktatasiigyi tanacs all fenn es miikodik, mely
az osszes iskolak tanterveit es szervezeteit elkesziti es a
ministeriumnak az oktatas iigyeben velemenyt ad. Ezenkiviil
javaslatot tesz, hogy az iskolak szamara szemlelteto tablak
kesziiljenek a technologiai korokbol. Ma 59 ilyen tablazat all
az iparoktatas rendelkezesere. Gondoskodott arrol is, hogy
az iskolak szamara alkalmas gipszmintak alljanak rendelkezesre. Megvizsgalja es jovahagyja az ipariskolakban hasznalhato konyveket.
A torvenyhozas es a kormany gondoskodasa kitunik
azon osszegek folytonos emelkedesebol, melyeket az iparoktatas koltsegeire forditnak.
Iparoktatasi czelokra forditott koltsegek :

Budapesti

Szemle.

CLX.

kotet.

1914.

1892

1900
o n

k
1. Vallas- es kozoktatasiigyi niinisteri tareza
2. Kereskedolemiigyi ministeri tarc za
3. Orszdgos tanoncziskolai alap .. „
4. Kereskeilelmi es iparkamarak .
5. Torvenyliatosagok, illetve kozsegek
Osszesen

1906
a

364,174
152,926
44,114
63,042
452,506

678,362
1.776,483
42,250
115,951
1.146,079

623,945
2.111,847
77,672
1( 4,857
1.181,696

1.076,762

3.759,125

4.000,017

1910
k
1. Vallas- es kozoktatasiigyi ministeri tareza._.
988,984
2. Kereskedelemiigyi ministeri tareza 2.779,640
3. Orszagos tanoncziskolai alap
„.
205,922
4. Kereskedelmi es iparkamarak
112,466
5. Torvenyhatosagok, illetve kozsegek 1.461.396
Osszesen „ _ 5.458,408

o

r

1911
o n

1.075,578
3.144,530
188,511
122,807
1.485,577
6.017,003

1913
a
1.152,116
4.861,200
193,664
122,000
1.843,988
8.172,968

Az I., 3. es 5. Hzam alatt felsorolt koltsegek fokep
tanonczoktatasra szoJgalnak,.a °2. es 4. alattiak szakiskolakra
s a technologiai intezet czel]aira es osztondijakra, kivalt
kiilfoldi tanulmanyok czeljabol (60— 70,000 korona evenkint).
Ezen adatok szerint az iparoktatasra forditott koltsegek
alakulasa a kovetkezo:
1892-ben volt 1.076,762 korona
1900-ban « 3.759,125 «
1906-ban « 4.000,017
«
1910-ben « 5.548,408
«
1911-ben « 6.017,003 «
1913-ban • 8.172,968
«

Nagy iparfejleszto hatassal bir a kozszallitas iigye.
Mar az ip 3 r rendszeres fejlesztese iigyeben tartott 1880. evi
tanacskozmanyban utaltak arra a nagy jelentosegre, mely
a magyar iparra harul. ha az allam, a torvenyhatosagok es
a kozsegek osszes Fziiksegleteiket magaban az orszagban
sajat iparosainknal szerzik be, sot ha eddig az orszagban
elo nem allitott czikkekre nezve magyar vallalatok osztonoztetnenek, hogy az allami sziiksegleteknek bosszabb idore
valo megrendelese alapjan az illeto czikkek gyartasara be-

rendezkedjenek. A kormany tenyleg fokep az allamvasutak
nagy sziiksegleteinel es az ellenorzese alatt allo vasutaknal
mar 1887-ben elkezdte a sziiksegleti targyaknak magyar
iparvallalatoknal valo megiendeleset es hatott arra, hogy a
hadisziikseglet egy resze is Magyarorszagon fedeztessek.
A torvenyhozasban ismetelten szoba keriilt ez az iigy,
es rendszeres szervezeset koveteltek. Maga a torvenyhozas
vegre az 1907 : III. torvenyczikkben szabalyozza a kozszallitasok ug\et. Ez a torveny kimondja: «az allam, a torvenyhatosagok, kozsegek, az ezek altal fenntartott vagy segelyezett intezetek es i n t e z m ^ v e k , valamint a kozforgalomra
berendezett hazai kozleki"" .i vallalatok ipari sziiksegletei
es munkalatai rendszerint a magyar ipar reven fe ezendok».
Indokolt esetben ezen kotelesseg alol a kereskedelmi minister
adhat felmentest A kormany ezen torveny targyalasanal azt
a nezetet fejezte ki, hogy ezek a kozsziiksegletek evenkint legalabb 200 millio koronat juttathatnak a magyar ipar reszere.
A kozszallitasok reven a magyar ipar nagy tamogatast
nyer. A kormany iigyesen felhasznalta az allami sziiksegleteket uj iparagak meghonositasara es fejlesztesere is.
A waggongyarak, vasuti jelzokesziilekek gyarai az allami
sziiksegletek fedezeseben talaljak fofoglalkozasukat. A taviro
sziiksegletei alapjan rendezte be Zsolnay gyaranak egyik
nagy agat, a szigetelok kesziteset es letesiiltek az orszagban a kabelgyarak. A kozszallitas rendszeres fejlesztese alapjan jott letre 1906-ban a kormanyok kozott az az egyezmeny, mely a magyar ipar reszere biztositja a hadiszukseglet szallitasanak quotaszeru hanyadat. Ezen elv alapjan
bovithette ki a Ganz-Danubias-gyar miikodeset a Dreadnought epitesere es ez az elv teremtette meg a magyar
agyiigvarat is.
Az ipaifejlesztesnek az utolso 15 evben erosen alkalmazott eszkoze az allami subventio rendszere.
Allamsegely az ipar szamara rendszeresen 1899 ota (es az
1907 : III. torvenyczikk szerint torveny intezkedese alapjan)
adatik. Mar az 1904: XIV. t.-cz. 13. §. 3. a) pontja az ipari
alap gyarapitasara 15.750,000 koronat rendelt, mely alap

kamatjai ipari czelokra, kivalt iparfejlesztesre, teh;it allamsegelyekre vannak rendelve. Ez az alap az 1912. ev vegen
15.229,877 K 68 fillert kepviselt, tartozasa 4 millio korona
8 igy rendelkezesre all 11.229,871 K (58 filler, habar meg
3.100,233 K regebben kolcs5n adatott, mely osszeg reszletekben folyik vissza.
Az allam iparfejlesztesre kiadott
evi atlagl>an
a
3-2,000 1ioronai
1868-- 1 8 8 0 . evekbei
«
«
1:26,000
1881-- 1 8 9 0 .
«
1891-- 1 8 9 9 .
487,379
«
«
1900 1906.
2.704,290
«
4.132,792
1907. evben
«
6.700,207
1908. «
«
1909. «
8.346,153
«
1910. «
6.912,980
«
6.250,669
1911. «
«
1912. «
8.724,128
«
9.911,371
1913. •

AUami segelyek 1899 elott adattak ugyan, de inkabb
kivetelesen.
1882 ota allami segelyeket a haziipar fejlesztesere, kivalt
a videki haziipar-bizottsagok szamara es tanmiihelyek fenntartasara adott a kormany. Azota azonban az orszagos ipartanacs tan;icskozmanyai alapjan a kormany programmjaba
vette fel az ipar fejlesztesenek rendszeres actiojat es a gydripart ep ugy, mint a kezmiiipart es vele a haziipart allami
segelyekben reszeltette.
A gyari ipart kezdetben kamatmentes kolcsonokkel
kivanta a kormany tamogatni es e czelra 51 gyarnak
2.918,675 koronat adott rendelkezesre. De a segelyezesnek
ez a modja nem valt be, a kolcsonok visszafizetesenel nehezsegek meriiltek fel, ugy hogy a kolcsonbe adott osszegeket segelylye kellett atvaltoztatni; ma mar a kolcsonok
adiisa nem szokasos.
Az 1911. es 1912. evekben beallt valsagos idokben a
kormany egyes gyaraknak szorult hitelviszonvaink folytan
jsmet kolcsonoket adotfc.
Bendszerre lett a gyari vallalatoknak segelyezese allami

penzzel, meg pedig akkep, hogy a vallalat altal befektetett
allotokenek hanyada, 10—33 szazaleka allami segelykep
biztosittatik es ez a segely rendszerint 10 even at evi reszletekben fizettetik. Ezen az alapon 1899—1913 vegeig 464
gyar reszesiilt allamsegelyben, kozte 223 uj, 241 nj iizemet
kezdett vagy bovitette iizemet. A biztositott allamsegely
79.354,793 korona es eddig fizetett az allam 43.047,397
koronat.
Legnagyobb aranyokban folyt a segelyezes a coalitios
kormany alatt es a valsagos 1911. es 1912. evekben, a mikor ugyanis allamsegely fejeben biztosittatott
1906. evben 6.359,000 korona
1907.
«
11.003,000
«
1908.
«
10.210,000
«
1909.
«
4.526,000
«
1911.
«
9.528,000
«
1913.
«
13.080,000
«

Ezt a rendszert a coalitios kormany annyira megszerette, liogy jovoben kovetendo iranyul tuzte ki.
A kereskedelmi minister az 1908. evi koltsegveteshez
emlekiratot terjesztett be a torvenyhozashoz, melyben az
iparfejlesztes erdekeben sziikseges osszegekrol tajekoztatast
akar nyujtani.*
Az emlekirat gondolatmenete az, hogy mindazokat a
gyari es nagyipari vallalatokat kell meg allami penzsegelylyel is tamogatni, melyek oly czikkeket allitanak elo, mikbol az orszag sziiksegleteit nagyobbreszt a kiilfold fedezi.
Az 1906. evi forgalmi adatok szerint kozel 800 millio
koronara rug az az osszeg, mely behozatali tobblet gyaripari czikkeknel (ennyivel tobbet hoznak be az orszagba).
Ez a 800 millio erteku iparczikk 200,000 munkasnak adna
keresetet, ha a belfoldon kesziilne. Mily elony volna ez az
orszagra!
Yegigtekinti az osszes iparagakat es eredmenyiil megallapitja, hogy osszesen 438 gyarat es iparvallalatot kellene
* Emlekirat a liazai kisipar es gyaripar allasarol es fejlesztesenek sziikseg^rdl.

letesiteni 720 millio korona tokevel, mihez 125 millio knrona allami segeJy elegendd lenne. Ez az osszeg a ezoka808 modon 10 evre elosztva, evi 12 5 millio korona kiadast
okozna.
A tervezet szerint a sziikseges gyarak, iparcsoportok
szerint, a kovetkezok volnanak:
Vallalat, iparcsoport
130
60
25
27
126
32
8
12
9
9

fono- es szovoipar
confectios i p a r . _ _
gepgyartas es rokon
vas- es femipar __
fa- 6s rokonipar
k6-, agyag-, uvegipar
bdripar
chemiai ipar „ ...
papirosipar .„ ....
h a n g s z e r i p a r „ __ ...

438 osszesen._.

T .i k e
Evi tfcrnieall6
forgo osszes munkassal i6s erteke
m i l l i 6 k o i• o n a
milli6 K
233
197-8 . 430-8
67,900 114,275
17-7
68-3
86-0
16,850
78,950
17-1
31-9
14-8
10,400
43,400
144
19-3
33-7
6,710
32,350
14-51
19-32
33-83
20,985
50,165
22-15
35" 10
12-95
8,250
24,050
5-15
7-89
1304
1,870
21,325
10-70
16-85
27-55
2,560
29,900
14-5
7-5
22
6,650
20,600
4
3
7
2,000
4,500
358-11

362-81

720-92

144,175

419.515

Ez a tervezet volt alapja az emlitett ev ota a subventios rendszernek es ezen .kereten beliil segelyeztettek
a jelentkezo vallalkozok, es torekedett vallalkozokat gyarak
alapitasara dsztonozni a kormany.
1899 ota a kormany a kisipar tamogatasat is felvette
tevekenysegi korebe. Kisiparunkat a vezeto allamferjBaick
elmaradottnak tekintettek, tulajdonitottak pedig ezt nem
azon vilagszerte mutatkozo jelensegnek, hogy a techmkai
haladas es a capitalismus a kezmuipart leszoritja eddigi
uralkodo
helyzetertil, hanem
kerestek kiiltin okokat.
Szerintiik kisiparosaink gytinge ellenlallti kepessegiiek (ez
ugvan az egesz vilagun a capitalismus uralmanal igy van)
es ezt a gydngeseget harmas okra vezetik vissza: a technikai elmaradottsagra, a keieskedelmi szervezet hianyara es
a tokeszegenysegre. Ezen a bajon mar most a kormany
akkep akar segiteru, hogy gepeket adomanyoz, sztivetkezetekbe ttimtiriti a rokoniparosokat, mester- es segedkepzti
tanfolyamokat rendez, ktiztis miihelyeket allit ftil, utazasi
tiszttindijakat ad.

A kisipar tamogatasara az allam 1899 —1913-ig osszesen 14.652,344 koronat, lef.inkabb gepsegelyekre, adott ki.
lsmet legtobbet a coalitios kormany idejeben es pedig:
1907. evben 917,000 koronat
1908.
«
1.815,000 <
1909.
«
2.336,000
«
1910.
«
1.593.000
«

Az iparfejlesztesnek most vazolt tortenetebol vilagosan
ldtunik, bogy az allami beavatkozasnak az a szelleme
gazdasagi politikankban uralkodova lett es melyet nagyra
fejlesztett az orszag nepessegenek az a tulajdonsaga,
hogy keves benne a kezdemenyezo szellem az iparfejlesztesnek forugoja. Ezt a foalapot tamogattak eros mellekkdriilmenyek. fokep a mezogazdasagban beallt nagyobb
termeles es a mezogazdasagi iizem atalakulasa oly iranyban, hogy munkasok nagy reszet nem foglalkoztatja egesz
even at, hanem csak idonkint es igy a nepessegnek nagy
resze foglalkozas nelkiil marad. Ennek a nepessegnek elhelyezese leginkabb az orszag industrialasa eseten latszott lehetonek. Ezen okok vezettek arra is, hogy -maga az all8m
szamos iparvallalatot sajat maga kezel, nem tartva attol, hogy
igy sajat maga lep versenyre az amugy is gyongenek tartott magyar iparossaggal Ma az allam 132 nagy vallalatnak kezeloje s kiilonosen a fem- es vasipar teren eros
versenyzo. Az allam peldajat kovetik a nagyobb varosok es
fokep a fovaros, ugy hogy ma az allamsocialismus minden
jelensege megvan kozgazdasagunkban
Sajat nezetiink es a torteneti tenyekbol levont kovetkeztetesiinkkel szemben mas velemenyek meriiltek fel az
iparfejlesztesnek sziikseges voltarol, melyek koziil kettot
kiilon akarunk kiemelni.
Offergeld emlitett munkajaban az allami iparfejlesztes
okait harom pontra vezeti vissza: azon politikai torekvesie,
mely az Ausztriatol valo fiiggetlenitest tiizi ki czelul, a kereskedelempolitikai helyzetre, melynel az orszag tiilsagos menynyisegben hoz be iparczikkeket es vegre a viszonylagos tiilnepssedesre, mely a kivandorlas alapja.

Ezen okok koziil, mint az iparfejlesztesnek dogmatikailag eloadott tortenetebol kitunik, annyi a valo, bogy a kormany es a kozvelemeny erzi, liogy tisztan mezogazdasagi
orszag nem maradhatunk; hogy maganak a mezogazdasagnak erdeke az ipar fejlesztese, mert ez altal kozeli
es allando fogyasztokat kap; hogy a mezogazdasagban allando elhelyezest nem talalo lakossag ep az iparban kaphatna alkalmazast, es valo az, hogy Magyarorszag ep az
utolso evekben vagyonossagaban annyira fejlodott, hogy
mindig tobb es tobb iparczikket hoz be kiilfoldrol es elsosorban Ausztriabol s igy iparczikkek nagy fogyasztasanal
fogva iparanak fejlesztese indokolt.
Hatarozottan teves azonban Offergeldnek az a felfogasa,
hogy politikai okok, kiilonosen az Ausztriatol valo fiiggetlenites elokeszitese vezette volna az orszagot az iparfejlesztesi actioban. Teny az, hogy a 4S-as es a fiiggetlensegi
partnak hatarozottan politikai czeljaiban szolgalatara all a
gazdasagi politika is, es ez okbol koveteli az onallo vamteriilet felallitasat is; de a kormany es a torvenyhozas
tobbsege mindig es hatarozottan kijelentette, hogy az
Ausztriaval valo gazdasagi viszony kerdeset, vagyis azt, legyen-e Ausztriaval kozos vamteriiletiink, vagy terjiink at az
onallo vamteriiletre, nem tekinti politikai kerdesnek, hanem
tisztan gazdasaginak es az iparpolitikaban mindig csak a
gazdasagi onallositast, a gazdasagi fiiggetlenitest tuzte ki
czeljaul. Igen, fiiggetlenek lesziink masoktol, ha gazdasagilag erosek lesziink, es gazdasagilag erosek lesziink, ha iparunk nagy es eros lesz. Ily ertelemben politikai befolyasunk is gyarapodik, de politikai okokbol az iparfejlesztes,
legalabb eddig, sobasem tekintetett czelnak.
Ugyancsak tiilzasokba esik az a felfogas, mely Magyarorszagnak allitolag tulsagosan szegeny allapotat, «gyarmati
helyzetet» akarja okul felallitani az allami iparfejlesztes
sziikseges voltara nezve.
Ezt a nezetet valljak a Gyarosok Orszagos Szovetsegeben, midon az iilesekben az allami iparfejlesztesrol ily
szellemben nyilatkoznak:
«Az ipari termeles elofeltetelei Ausztriaban aranytala-

nul nagyobl) mertekben vannak mcg, mint Magyarorszagban. Ha tehat Magvarorszag eltekintene a termeszetileg es
tortenetileg adott helyzetnek czelszerii gazdasagi politika
utjan valo mesterseges befolyasolasatol, ebbol az kovetkeznek, hogy Ausztria es Magyarorszag gazdasagi eroviszonyai
kozott ez ido szerint az utobbi hatranyara fennallo kiilonbseg mind jobban es jobban fokozodnek es Magyarorszag, a
melynek pedig a nagyhatalmi allassal jaro oriasi terheket
Ausztriaval egyiitt kell viselnie, a mely belsoleg is egy magasabb culturalis fokra valo koltseges atmenet nehezsegeivel kiizd, mindjobban elmaradna Ausztriaval szemben es
idovel teljesen gvarmati allapotba siilyedne . . . Ez legmelyebb oka a magyar iparfejlesztesi torekveseknek.»
Ebben az allitasban csak az az igaz, hogy Ausztria
ipara eroeebb — legalabb sok agban — mint a magyar.
I)e mar annak a hangoztatasa, hogy ha mestersegesen nem
latunk hozza az iparfejleszteshez, idovel gyarmati allapotba
siilyednenk. azon tulzasokhoz tartozik, melyek a magyar
politikaban allandoan felhangzanak s mely szerint Ausztria
versenye folytan tonkremegyiink es Ausztria benniinket mint
gyarmatat egyszeruen kizsakmanyol. A lefolyt 50 ev kozgazdasagi adatai fenyesen megczafoljak ezt a folytonos panaszkodast es josolgatast. Magyarorszag gazdasagilag nem
ment tonkre, ellenkezoleg, erosen fejlodott, gazdagodott es
vagyonosodott; Magyarorszag ipara es gyaripara fejlodik,
megerosbodik annyira, hogy maga az osztrak ipar elismeri
hatalmat, kiilonben nem venne fel a kiilonbozo cartellekbe
a magyar vallalatokat es nem jonne be sajat tokeivel magyar iparvallalatokat teremteni es fenntartasukat biztositani.
Az allami iparfejlesztes tortenetet latva onkenyteleniil
is felmeriil az a kerdes, mily eredmenynyel jart ez a rend8zer, helyes-e az allami beavatkozas emlitett merteke es mi
legyen a jovoben kovetendo iparpolitika.
Miutan az eddig kovetett rendszer kiilonbozo iranyban
miikodott, az egyes iparfejlesztesi eszkozok biralatat is
kiilon kell taglalas ald venni.
A mi az allam tevekenyseget az iparoktatas teren

illeti, ez eddigi eredmenyeiben is kedvezo, fenntartasa es
tovabbfejlesztese annal sziiksegesebb, mert az ipar felteteleinek egyik leglenyegesebb reszet az iparoktatas helyes
rendszere biztositja. Az ipar feltetelei kozt a munkanak es ertelmisegnek nagy szerepe van. Jo munkas kello oktatas
utjan fejlodik, es az ipar minden agaban ma csak az
erteJmes munkas, iparos es vallalkozo boldogul. Iparoktatasunk mai rendszere tanoncziskolaival,
szakiskolaival. felso ipariskolaival, a miiegyetemmel es a technologiai intezettel helyes keretekben mozog. Ezeket fejleszteni,
kello penzzel kiboviteni es a technika haladasaval leptennyomon uj es uj berendezesekkel eliatni, az iparfejlesztes
legbiztosabb eszkoze. Azok a segelyek, melyeket subventio,
kolcson- es gepsegelyek alakjaban az allam az utobbi 10 evben az iparfejlesztesre forditott, sokkal jobban gyiimolcsdztek
volna, ha ipariskolak es a tecbnologiai intezet jobb felszerelesere jutottak volna. Es az allamnak az oktatas teren kifejtett mukodese mar azert is indokoltabb a tobbi fejlesztesi jranyoknal, mert hatasaban a versenyviszonyokat nem
erinti. Mig subventional a nem sabventionalt iparos bizonyos keseruseggel latja, hogy az adofizetok, tehat az d
penzevel segiti az allam a kedvezmenyben reszesiilo vallalatot, az oktatas iigye nem latszik zavarni a versenyviszonyokat es megis nagy eldnyoket nyujt azoknak, kik az allam
ez iranyu tevekenyseget igenybe veszik. Az lparoktatas rendszeres fejlesztese, a rajzoktatasnak atalanositasa, felnottek
szamara minel gyakrabban es a videki varosokban is
rendezendo tanfolyamok, a kiilonbozd i|Daragakban felmeriilo ujabb talalmanyok, gepek, szerszamok es eljarasi
modozatoknak a technologiai intezet szakemberei altal valo
folytonos figyelemmel kiserese es azutan az erdekelt iparosok koreben valo terjesztese, oktatas, szemlelet es gyakorlat
altal: ez adja meg az allami beavatkozasnak az iparfejlesztes
teren ligkivalobb feladatat es az erre a czelra forditott
kiadasok hozzak meg leggyorsabban es legbiztosabban a bd
kamatokat. Kivalt kisiparosaink koreben sziikseges az allami
tevekenysegnek ez a faja, es e korokben kell a technikai
haladas eszkozeinek bemutatasan kiviil meg a kereskedelmi

ismeretek, kivalt a calculatio es konyvdes alapelveit terjeszteni, meit iparosainknak ez a resze meg nagyon nelkiilozi ezeket a mai versenyviszon) ok kozt oly sziikseges ismereteket. Egyes intezeteink, de kivalt a technologiai intezet
felszerelese ma meg sokkal gyarlobb, semhogy az iranyukban fennallo koveteleseket minden tekintetben teljesithetnek.
Ott van helye az allami penze.ket befektetni es az intezeteket kelloen kiepiteni, felszereleseiket kiegesziteni es kello
szakc:rok alkalmazasarol gondoskodni.
Szinten helyeselheto az iparfejlesztesnek eddig is alkaimazott es most mar torvenynyel is szabalyozott azon intezmenye, mely kozszallitasoknal elso sorban a hazai ipart
veszi igenybe. Ezt jovdben is fenn kell tartani. Az all;im, a
torvenvhatosagok es a kozsegek, valamint az ezek feliigyelete alatt allo nagyszamu intezetek oly nagy sziikseglet
felett rendelkeznek, melynek fedezese a bazai ipar szamara
allando foglalkozast nyujt. Az egyediili hatrany, mely ennel
a rendszernel elofordulhat, az, hogy az ekkep elsd sorban
igenybe veendo hazai ipar esetleg d: agabb czikkeket szolgaltat,
es a kiilfoldi versenytol valo teljes mentessege mellett talan
minosegben is rosszabb czikkeket nyujt. Mindket iranyban
korunk forgalmi es irodalmi fejlettsege mellett a megrendtlo hatosag vagy kozintezet kelloen tajekoztathatja magat
es az ellenszerekrol gondoskodhatik; de mmdezek mellett
fennmarad mcg maganak a hazai lparnak versenye; az iparosok magaban az orszagban egymassal szemben eleg eles
ellenorzest gvakorolnak es ez a verseny kello biztositekot
nyujt mind a minoseg mind az ar tekinteteben es potolja
bizonyos mertekig a kiilfold erosebb versenyet.
Az iparfejlesztes iigyeben eddig alkalmazott tobbi modozat, jelesiil az adokedvezmenyek es a direct allami penzsegelyek tekinteteben nem oly konnyii az itelet, annal
kevesbbe, mert hatasukat. eredmenyiik alapjan biztosan megitelni meg nem lehet. Annyi bizonyos, hogy a magyar iparnak
az a nagy resze, mely allami kedvezmenyekben nem reszesiilt, az utolso tiz ev alatt erosen fejlddott. Szamszeru adatok igazoljak, kivalt a ket nepszamlalasnak a keresetre vonatkozo adataibol bizonyos, hogy az osszes ipar es kivalt a

nagyipar erosen fejlodott es igy bizonyos, liogy az iparfejlesztesnek ezen mesterseges eszkozei nalunk nem nelkiilozbetetlenek. Magyarorszagon a nepesseg eroszaporodasa, a
miiveltseg fokozddasa, a kozlekedesi eszkozok rendkiviili
gyarapodasa, mindezzel karoltve az elvezetek novekedese
a nep sziiksegleteit annyira fokozta, liogy ez a termeszetes
lialadas erosen iparfejleszto kovetkezessel jar. Ha az utolso
ket nepszamlalasnak a tulajdonkepi iparra vonatkozo adatait tekintjiik, az ipar eros fejltideset lathatjuk.
Az iparral foglalkozdk szama J900-ban 1.077,226 volt
es 1910-ben 1.405,324-re emelkedett, tehat 30'4°o a gyarapodas. Mig a nepesseg atalaban 8'5°o-kal szaporodott, az
ipaiban foglalkozdk szama ktizel haromszor nagyobb emelkedest mutat. Ebben az emelkedesben termeszetesen a nagyobb varosok meg nagyobb aranyt mutatnak, mig ugyanis
varmegyekben az iparral foglalkoztik 731,305-rol 964,434-re,
azaz 28'3%-kal, ttirvenyhatdsagi varosokban 325,921-rtil
440,890-re vagyis 35'2%-kal gyarapodtak.
Az tinalld iparosok szama 381,664-rtil 439,778-ra,
azaz 16'5%-kal emelkedett, a segedmunkasok 695,562-rol
965,546-ra, azaz 38'8%-kal; mig 100 tinalld iparosra J900-ban
J82 segedmunkas esett, 1900-ban 219. Ez is mutatja, hogy az
ipar intensitasaban is ertisen fejlddtitt. Meg jobban kitiinik
ez, ha az iparosok egyes kategoriait veszsziik tekintetbe.
E szerint volt
gyarapodas

v&llalat
1900

seg^d nelkiil .„.
301,025
1 segeddel
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«
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38.598
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Minden kategoria szaporodott, de a ktizep- es nagyvallalatok erdsebb ntivekedest mutatnak.
Az egyes iparagak fejlodese a ktivetuezti tisszeallitasbol
tunik ki. Foglalkozasban volt
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iparcsoportl>nn
„
vas- es femipar
gep- es hajoipar
ko-, fold-, agyag- es iivegipar
fa es esontipar
bor-, sorte-, szor- es tollipar .
_
fono- es szovoipar
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— _
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„
elelmezes es elvezeti czikk
vegyeszet... _
_ _ _
epitoipar _ _ _ „ _ _ „
_
sokszorositoipar , . _ . _ _ _ .

Mindezek az adatok a mellett szolnak, hogy az ipar az
orszagban a termeszetes foltetelek kedvezo hatasa mellett
is tenyleg emelkedik es halad. Teves volna ezt a haladast
az allami kozbenjaras es tamogatas kovetkezm('nyekep (eltiintetni. Az allami tamogatas az egesz iparnak csak kis
reszere terjed.
Az allami iparfejlesztesnek az adoengedmenyek teren
nyujtott elonye mindenesetre az illeto vallalaiok szamara
a kezdet nebezsegeit kevesbitettek. A mi az allami kedvezmenyek ezen agat illeti, jovore nezve talan a kovetkezo
allaspontot lehetne elfoglalni. Eddig folmenthetok voltak az
illeto vallalatok a gyari telkek es epiiletek, valamint azok
tartozekat tevo gyari gepeknek megszerzeseert, berbeveteleert es atirasaert, valamint a berleti jog bejegyzeseert
jaro kincstari es kozsegi illetekek es dijak, valamint az illetek egyenertekeert ; felmenthetok tovabba a vallalatok, ha
reszvenytarsasag vagy szovetkezet alakjaban letesittetnek, a
a reszvenyek kibocsatasaval jar6 belyeg- es illetekek alol.
Az a szandek, hogy az uj v.illalat mindjart megalakulasa elejen
az allami illetekek- es dijaktol valo mentesitese altal gazdasagi szempontbol tamogat.ist nyerjen, igen helyes; mar ep
ez okbol, a mennyire lehetseges, ez a kedvezmeny minden
xij vallalatnak meg volna adando; tehat nem csak ugy mint
ma, az allami kedvezmenvekre meltoknak talalt vallalatoknak. Az ipari vallalatok megalapitaeanal eppen az alakulaskor, tehat a kezdes nebezsegekor kell az allami terheken

konyebbiteni es it vailalatot eletkepesse teDni. Az alakulaskor
amugy is annyi teher harul az illeto iparosra, hogy ekkor kell
hona ala nyulni, ha az allam az ipar erdeket szem elott tartja.
Az allami kedvezmenyek masik neme a kereseti ado es
potlekai alol valo mentesseg. Mindenesetre nagy partfogas
az, ha a vallalkozok keresetuknekkozel 18%-at, melyet kiilonben ado fejeben a potlekokkal egyiitt kellene fizetniok, megtarthatjak. Altalanos ipariigyi szempontbol kivanni kellene,
hopy az egyenes adok a mostani nagysagukrol leszallittassanak; es ha az allam az iparfejleeztes erdekeben ezen
adozasnal helyes kozgazdasag okabol merseklest tudna behozni, mindenesetre nagy lendiiletet adhatna a hazai iparfejlesztesnek. Ha valamennyi uj vallalat szamara nem adhatja meg
penziigyi okoknal fogva
a mersekeltebb
adoszedes kedvezmenyet, mindenesetre meg kellene allapitani azokat az iparagakat, melyeknek eletbeleptetese orszagos szempontbol kivanatos es ezek szamara teljes adomentesseget vagy adokedvezmenyeket kellene biztositani.
Adozasi szempontbol ki kell emelni a reezvenytarsulatokat. Ipari vallalataink koziil sok es nagyvallalataink egy
resze, 674 vallalat, reezvenytarsasag. Az 1912. evben 989 reszvenytarsasag 1275 ipartelepet tart fenn; alaptokejiik 1106
millio, vagyonuk 2945 millio korona. Ezen reszvenytarsasagok alapttikejenek 72'3% magyar toke. Nalunk, a hol a
maganvallalkozas az ipari palyat nem keresi fel, a re-zvenyvallalati alak az, mety kiilfdldi es belftildi tokenek megadja a lehettiseget az iparban valo reszvetelre. Ep azert, a
mennyire lehetseges, az ipari reszvenytarsasagok adozasanal
dvatosabban kellene eljarni. Ma 18% ado terheli az ipari
reszvenyvallalatokat is; ez az adti annal sulyosabban harul
ezen iparvallalatokra, mert nyilvanos szamadasra leven ktitelezve, nem palastolhatjak keresetiik nagysagat, mint a
hasonlo maganvallalatok. Az anticapitalistikus irany. mely
mas orszagokban, jelesiil Auszlriaban is, a reszvenytarsasagok mennel nagyobb megadoztatasanak tdrekveseben nyilvanul es nalunk is kdvetokre talal, ep az iparfeilesztes
Rzempontjabdl veszelyes, es ha komoly szandekunk van
ipart addkedvezmenyek altal is tamogatni, akkor elso sor-

ban az ipari reszvenytarsasagok adoiigyet kell megvizsgalni
es itt konnyebbiteseket es mersekleseket adni.
Xagyon vitathato es tamadhato az allam iparfejlesztesi
tevekenysegenek az a resze, mely kozvetetlen penzsegelyben
es gepek adomanyozasaban nyilvanult es melyet az allam
1899 ota nagy mertekben folytatott.
A kamattalan kdlcsonok adasat maga a kormany ejtettc
el, mint czelra nem vezetot; de kovetkezetesen folytatja a
gyaripar fejleszteset subventiok es a kisipar erositeset gepek
adomanyozaRaval.
Gyariparunk fejlesztese subventiok utjan a jelszd, melyet 1899 ota kormanyunk es a torvenyhozas kovetni jonak
talalt. Hogy a 15 even at megteremtett 223 uj gyar es az
a 241 gyar, mely segelylyel iizemeit bovitette es a mely
gyarak szarnara az allam 79 millio korona segelyt biztositott
es 43 millional tobbet tenyleg ki is fizetett, az orszagnak elonyere van, azt ketsegbe senki sem vonja. Mas kerdes azonban
az, hogy e gyarak koziil hany keletkezett volna a kedvezo gazdasagi helyzet es a termeszetes fejlodes hatasa alatt subventio
nelkiil is. P^gy tovabbi kerdes pedig az, mennyi fog mint eletkeptelenes mesterseges iiveghazi noveoy a legkozelebbi idoben
tonkremenni es a szabad verseny hatasanak aldozatava lenni.
Maga a kereskedelmi ministerium egyelore kedvezo
szemmel nezi e rendszer hatasat.
A kereskedelmi ministerium a subventio eredmenyenek
megvizsgalasara ellenorzest rendelt el, melynek eredmenye
(1911. evben) a kovetkezo : 236 gyarnak 30.509,000 K allamsegely biztosittatott es tenyleg 16.662,000 K kifizettetett; a gyarak kotelesek voltak 101.031.000 K toket befektetm,
tenyleg befektettek 129.401,000 koronat, vagyis 29%-kal
tobbet. vallaltak 27,421 munkas alkalmazasat es tenyleg
alkalmaztak 34,460 munkast, vagyis 27%-kal tobbet. Az uj
alapitasok koziil csak 29 gyar sziintette meg mukodeset os
ezaltal 436,000 K allamsegely ment veszendobe. Eszerint
az allamsegely rendszere kedvezonek mutatkozik.
Ha nagyiparunk termeszetes fejlodeset tekintjiik, oly
aranyokat szemlelhetiink, melyek mellett a subventionalaH
altal mutatkozo gyarapodas legalabb nem jelentekeny.

A kereskedelmi mimsterium 1906-ban statisztikai felvetelt keszittetett Magyarorszag pyari es nagyvallalatairol.
Ebbol a felvetelbol erdekes kepet nyerjuk az allami segelyben reszesiilo vallalatoknak az osszes nagyiparban elfoglalt helyzeterol. Az osszes gyarak evi termelese 2160 millio
koronajabol a subventionalt vallalatok 300 milliot, tehat
14%-kot termelnek; az osszes 379,000 munkasbol 40,000,
tehat 10'2°o van subventionalt gyarakban elfoglalva; az
dsszes 4540 gyar es vallalat kozul (nem szamitva a 610
mezogazdasagi szeszfozot) S37 gyar, tehat 18% reszesiil
allami kedvezmenyben.
Ha osszehasonlitjuk az 1898-ik evi felvetel eredmenyet
az 1906-kival, azt latjuk, hogy volt
gyar
munkassal
evi termelessel

_
„

1808. evben
2,314
245,564
1368 tuillio kor.

1906. evben Szajtorodas
4,540
92%
379,081
36 »
2161 millio kor. 56»

Azt a kdvetkeztetest vonhatjuk le. hogy a gyaripar cs a
nagyvallalatok nagyreszt az orszag termeszetes kedveio
viszonyai kovetkezteben eiosen fejlodtek es hogy ebben a
fejlodesben az allami subventionalas csak kis reszt foglalhat le a maga javara.
Az allami subventio es az allamnak kozbenjarasa a
nagyipar teren, fokep egy iparilag visszamaradt orszagban,
bizonyos koriilmenyek kozt okolhato, de rendszeres tevekenysegge nem szabad atalakulnia, nem tekintve azon aldozatokat, melyet az allami penziigyekre harit — mar abbol
a szempontbol sem, mert az egyeni vallalkozasi szellemet
gyongiti es az egyeni tevekenyseg rugojava az allami subventio utani torekvest teszi. Nem az az iranyado, jo-e valamely vallalkozas, hanem lehet-e es mennyi subventiot az
allamtol kieszkozolni. Az allam kozbenjarasa ne legyen
rendszer, de ne is legyen kizarva sziikseges vagy rendkiviili
esetekben az, hogy az allam az uj vallalatot megalapitasakor segiti es tamogatja. Mikor a fiumei petroleumgyar alapitasa tervbe vetetett es akkor az amerikai nyersolaj behozatalara alkalmas kikoto epitesenek sziiksege meriilt fel, mely
nelkiil a gyar esetleg Triesztben epiilt volna fel, indokolt

volt az, bogy az allam nagy koltseggel megepittette a petroleum-kikotot. Mikor a czukorgyarak nagymervu berendezeserol volt szo, nem zarkozbatott el az allam kozvetlen
segelyektol. Ha valsagok eseten eros vallalatok allasa meginog, az allam helyesen teszi, ha allami penzekbol hosszabbrovidebb hitelt nyujt, esetleg penzbeli segelylyel tamogatja
tovabbi fenntartasukat. Ha eros vallalkozo, biztos egyeniseg oJy
nagyobb vallalat megteremtesere kinalkozik, mely az orszag
kozgazdasagi viszonyaiban horderovel bir es az allam anyagi
tsimogatasat a kezdet nehezsegeinek elharitasabol es a koczkazat ellensulyozasa okabol igenyeli : — ekkor az allam
penzbeli segelye vedheto. De csak azert, mert bizonyos
aruczikk Magyarorszagon meg nem kesziil, allami segelyt
adni es erre egy koltseges rendszert alapitani, sem penziigyi, sem kozgazdasagi szempontbol meg nem vedheto.
A subventio mint rendszer melJozendo, kiveteles indokolt esetekben azonban az allam kozgazdasagi feladata
az ipart segelyekkel is tamogatni. Az iparalap arra valo,
liogy ily kiveteles esetek szamara a kormany rendelkezzek
a sziikseges penzosszegekkeJ; nagyjeJentosegii alapitasokn.il (milyen volt az agyugyar) amugy is kiilon torvenyliozasi intezkedes szokott igenybe vetetni es ez alkalommal
szavaztatik meg a kivant osszeg.
Meg kevesbbe helyeselheto az allamnak az a rendszeres tevekenysege, melylyel a kisipart. gepsegelyekkel akarja
megmenteni. Egyik munkamban kifejtettem az okokat, me- •
lyek a kisiparnak gepek alkalmazasa altal valo megmenteset
hiu kiserletnek tiintetik fel.* A kisiizem nem tudja a gepet
teljesen kihaszoalni, mert nem hasznalhatja foJytonosan,
miutan nincs elegendo megrendelese; es ha a kezmiives
miihelyet a gepek azon sorozataval latja el, melyet csak egy
gepnek beallitasa magaval von, megsziinik kis kezmuiparos
lenni, Jesz kozepes gyaros es ha iizleti szellemmel tudja
vezetni kis gyartelepet, versenyevel szamos kezmiives tarsat
tonkreteszi. Az allami gepsegely tebat vagy nem hasznal
a kisiparosnak, mert a gepet kelloen ertekesiteni nem
* Az ipar alakulasa a capitalismus korszakaban. Budapest 1911.
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tudja, — vagy art a versenyzo iparostarsaknak, es akkor
allami segitseggel egy kisiparosbol lesz kisgyaros, ki
szamos versenytarsat tonkreteszi, vagy versenytarsainak
helyzetet sulyosabba teszi.
Iviilonben maga a technologiai intezet, melynek szakkozegei a gepsegelyezesnel kozvetleniil kozremiikodnek
arrol kovetkezo velemenyt mond:
«Az allami gepsegelyezes, a melynek sikerehez egy idoben a legtobb remenyt fdztek s a melyet a leghatasosabb
iparfejleszto eszkoznek gondoltak, a kisiparosoknal valoban
eredmenyes csakis ott lehetett, a hol a gepsegelyt ipartechnikailag es kereskedelmileg is egyarant kepzett iparosok
kaptak. A legtobb balsikert az okozta, liogy a segelyezett
az atdroklott es vereve valt kezmiives termelesi modoktdl
szabadulni nem tudott s nem talalta fel magat a gepi iizem
megadta lij kereskedelmi helyzeteben. Sem a gepekkel valo
termelest, annak organisatiojat nem ismerte kelloen, sem a
gepi iizem megvaltoztatta penziigyi helyzet akadalyain nem
tudott keresztiilvergodni, mert tajekozatlan volt az arii calculatiojaban, a hitelkerdesek helyes megoldasaban es a korszerii ipari konyvvitelben. De nemely iparban meg a forgalmi viszonyok fejlodesevel a nyersanyag beszerzesenel
beallott valtozasokat sem ismertek, valamint a gyartmany
ertekesiteseben sem volt tajekozasuk az iparosoknak.»
Nem allitjuk azt, hogy azok a milliok, melyeket az
allam kisiparosok tamogatasara kiadott, rnind kidobott
penz. Egy, habar kis resze, hasznara valt azoknak az
elelmes kisiparosoknak, kik kisebb-nagyobb gyarakka alakitottak at muhelyiiket. De a gepsegelynek legnagyobl)
resze egeszen meddo maradt es az illeto gepek valosziniileg
tetleniil hevernek, baszontalan lomok a segelyezett mester
muhelyeben.
Oszinte kormanyferfilioz nem illo illusiokra iparfejlesztesi actiot alapitani; mar pedig az a nezet, hogy a capitalistikus rendszerben a kisipart a nagyiparral szemben versenykepesse lehet tenni, legalabb is illusio.
A kisiparnak es a kezmiivesmestersegnek a capitalistikus
rendszerben is megvan a maga termeszetes es eros helye,

de nem szabad az iparnak ezt a fajat a gyaripar czikkeivel
szemben versenyre uszitani, mert ebben a versenyben tonkre
kell mennie.
Befejezesul osszefoglalom az iparfejlesztesre vonatkozo
velemenyemet. Magyarorszagnak mai kozgazdasagi helyzeteben eros iparra es igy iparnak fejlesztesere sziiksege
van. Tagadhatatlan, hogy az orszag termeszetes gazdasagi viszonyaival az ipar terjeszkedesere sok foltetelt
nyujtanak; gazdag termeszeti kincsekben, foldmivelese gazdag termeseket nvujt mezogazdasagi czikkekben, erdosegei nagy mennvisegu fat adnak, nepessege szaporodik,
nepe munkas es megbizhato: szoval az ipar talal megfelelo
talajt az orszagban. Ha mindemellett megis az allami beavatkozast az ipar fejlesztese teren ma meg kivanatosnak, sot
sziiksegesnek tartjuk, indokoljuk azt azzal, hogy az orszag
ipara nem tartott kello lepest azzal a haladassal, mely az
utolso felszazadban a technikai fejlodes folytan a nyugati
orszagokban es Ausztriaban is mutatkozik.
Az allami beavatkozas sulypontjat az oktatasiigyben
latjuk. Minel t-obbet tesz e teren az allam es a torvenyhozas, annal biztosabb a haladas. Az iparoktatas czeljabol
kiadando minden koltseg bo gyiimolcsot terem az iparfejlesztes mezejen. A legkozelebbi idoben meg nagy sulyt kell
vetni a mesterek es segedek tanfolyamaira es ep ezert is
a technologiai intezetet fejleszteni kell. Azok a szuk helyisegek, a pinczekbe szorult kiserleti allasok, a kis szobakba
szoritott szakerok a technologiai intezet czeljat es lgy az
iparfejlesztest nem mozdithatjak elo. Ha valahol, ugy e
teren alkalmasabb epiiletrol kellene gondoskodni, mert a mai
allapot tarthatatlan.
Az allam es torvenyhozas helyesen cselekszik, ha a
kozszallitasok rendszerevel biztositja a hazai ipar sziiksegletenek fedezeset. A hazafias erziilet felbuzdulasa nalunk
nem eleg eros es tartos ahhoz, hogy ez iranyban legalabb a
liatosagok onzese, kenyelme vagy nemtorodomsege kenyszer litjan ne ellensulyoztassek.
A gazdasag teren szaroos kerdes var allami beavatko3*

zasra. Elso sorban fontos a munkaskerdes. A munkasviszonyok egyik baja a lakaskerdesnek nagy elhanyagulasa; ujabb
idoben tortent e reszben sikeres intezkedes is tobb, de a munkashazak epitesenek elomozditasa lenyegesen segitene az
ipar fejleszteset. Epen a munkas-lakasviszonyok javitasa
szempontjabol a kozeli forgalom es kozuti vasutak szallitasi dijainak legalabb munkasok szamara leendo merseklesere
kellene hatni s egyaltalaban a munkasok joleti iigyet nagyobb figyelemben kellene reszeltetni. A munkasiigygyel
kapcsolatban a socialis muzeum iigyet is komolyabban kellene venni es ezt az eletbeleptetett intezmenyt nem kellene
penz hianyaban meddosegre karhoztatni. Nalunk a kormany reszerol nagyon is sok a kezdemenyezes, de azutan
hianyzik a megkezdett iranyban a sziikseges kitartas. Mit
er a muzeum es a benne mukodok lelkiismeretes buzgalma
es munkaja, ha a munka eredmenyet kelloen az eletbe at
nem lehet iiltetni. Pedig ha valahol, e teren kellene nagyobb allami tevekenyseg es tobb penz. Gyari vallalataink
maguktol nem igen gondoskodnak munkasaik joleti es biztonsagi viszonyairol es a vedekezesi intezkedeseket valialataik
terhes koltsegeiul tekintik. Ez iranyban felvilagositas utjan
es szemleltetes, peldaadas es tanacs altal lehet elsosorban
hatni. Ez a tarsadalmi muzeum foladata volna, ha elegendo
anyagi es szellemi ero felett rendelkeznek. Az allam hivatasa ebben az iranyban lankadatian erovel haladni, nem
eleg intezmenyeket eletbe leptetni, mukddesiiket a kozjo
erdekeben lehetove kell tenni.
Nagy feladat var az allamra iparfejlesztes szempontjabol a szenkerdesnek kedvezo megoldasanal is. A gyari
ipar egyik fontos nyersanyaga a szen. Szen tekinteteben az
orszag helyzete nem a legkedvezobb. Kokszolhato fekete
szeniink keves van s e tekintetben majdnem egeszen a kiilfoldtol fiigg iparunk s igy ebbeli helyzetiinkben a vasiiti
dijszabasok utjan nagy elonyoket nyerhetne kozgazdasagunk. Barna szeniink van ugyan boven, de egyreszt a banyak fekvese szinten megkovetelne a helyes vasiiti dijszabasokat, masreszt pedig a banyavallalatok eros osszetartasa, melyet maguk cartellnek nem akarnak tekintetni es

cartellnek letezeset tagadjak, oly snlyosan nehezedik az
iparra, hogy az allam valamilyen beavatkozasa helyenvalo
volna. Probalkozas tortent e teren, a mennyiben az allam
szenbanyakat vasarolt es sajat banyaszataval kivant hatni a
szen araira; ez a kiserlet azonban abbanmaradt. Igaz, a
cartell hatasainak ellensdlyozasa nehez, de tekintve azt,
hogy az allam nagy szenfogyaszto, megrendeleseinel tudna
hatni a cartell batasanak korlatozasara.
A szen kerdesenek megoldasara a vizierok kihasznalasa
es a foldgaz rendezese valoszinuleg nagy befolyassal lesz.
A vizierok ugyeben a kormany tett tanulmanyokat es eredmenyiiket kozre is bocsatotta; a vallalkozas hivatasa mar
most az illeto epitmenyeket megteremteni s a kormanynak
ezen epitkezeseknel a leheto elozekenyseggel kell tamogatnia a maganvallalkozast. A foldgaz iigyet maga a kormany vette kezbe; a fejlodes azonban sokkal lassubb, mint
a minore az anyag termeszetes bosege remenyt nyujtott.
Az adoiigy az ipar erdekeinek figyelembevetelenel nagy
szerepet jatszik. Igazsagos megadoztatas, adokedvezmenyek
es adomentesseg egesz lanczolata all itt a torvenyhozas
rendelkezesere. Az add a termelesi koltsegek egy resze; ba
tehat iparunk versenykepesseget Ausztriaval szemben emelni
akarjuk, itt kinalkozik mod a termeles olcsobba tetelere es
igy az ipar fejlesztesere is.
Az allam kozvetetlen beavatkozasa penz- es gepsegelylyel az ipar fejlesztese czeljabol mint rendszer tobb gazdasagi hatranynyal jar, mint a mennyi elonyt sokan tole
varhatonak gondolnak. Ez a kozvetetlen segelyezes rendkiviili
kiveteles esetekre valo, de nem lehet az allam allando tevekenysege.
A czel, a melyet az allamnak egyaltalaban kovetnie
kell, az iparfejlesztes teren is az, hogy kozremukodese es
beavatkozasa lassankint feleslegesse valjek.
MATLEKOVITS

SINDOR.

A MAGrYAR POLITIKA-TUDOMANY.
Masodik es befejezo kozlemeny.*

Karvasy** feladataul azt tekinti, liogy a szabadsag es
egyenloseg alapjan kifejlodott alkotmanyos allamnak intezmenyeivel megismertessen. Ezen intezmenyek czelszeru berendezesenek elveit, alkotmanyi es kozigazgatasi eszelyessegi
tanait az allam letenek, czeljanak es alkotmanyanak termeszeti kozjogunkban kifejlett felfogasa alapjan, a kiilfoldi
intezmenyek figyelembevetele mellett es Mohl szellemeben
igyekszik megallapitani. Az allamot csupan berendezeseiben,
intezmenyeiben l a t j a ; teljesen hianyzik nala az allam egyseges termeszetenek, letenek gondolata. Es az intezmenyek
czelszerusegi elveit is egymastol valo teljes fiiggetlensegiik mellett allapitja meg. Nincsenek tudomanyos vagyai
es czeljai s ezeknek hianya eszelyessegi tanainak is karara
van. De vannak e mellett helyes elvei. Helyesen es kimeritoen allapitja meg az allamformak feny- es arnyoldalait
es helyes azon elve is, melyet az allamhatalmak — torveny* Az elobbi kozlemenyt lasd a Builapesti
Szemlc 1914. ovi
453. szamaban.
** Karvasy Agost uagyvaradi, majd gyori jogakademiai es IS49-tol
186S-ig pesti egyetemi tanar az els6, ki a politika-tudomanj^t magyar
nyelven miivelte. Politikai elveit a kovetkezo munkakban adja : I. .-1
politikai tudomanyok
rendszeresen eloadva. I III. k. Gy6r, 184:!—44.
2 ik kiadas. U. o. 1845—47, mely munkaja a politikan kiviil a *status gazdasagi tudomanyt» es a cfinancztudomanyt» is tartalmazza.
2. Alkotmanyi
es igazsagiigyi politika. Pest, 1S62. 2. kiadas. U. o.
1865. 3-ik kiadas. U. o. 1870. 3. A kuzrendeszeti
tuctamany. Pest,
1862. 2-ik kiadas. U. o. 1866. 3-ik kiadas. U. o. 1870. 4. ^l kdzrendeszet tudomany es a culturpolitika.
Pest, 1870.

hozoi c'8 igazgatasi 1 — elkiilonitesere nezve ad, hogy azok
kiilonbozo tarsadalmi elemekbol allo szemelyisegek kozt
legyenek megosztva. E tekintetben ajanlja a kepviseletet, a
helyhatosagi szervezetet es az eskiidtszeket, melyek iitjan a
tarsadalom a torvenyhozo es vegrehajto hatalomban reszesiil.
Ezen elvei azert is fontosak, mert mogottiik az allam es a
tarsadalom egymastol valo megkiilonboztetesenek gondolata
rejlik; az a gondolat, mely mindinkabb erosodve jellegzetes vonfisa a magyar politikai gondolkodasnak.
Tanainak foleg Kottecknek az allamhatalmakra vonatkozd tanitasai,- Lieber munkajanak : i szabadsagi elvei alapjan
es sajat tenyleges politikai eletiink hatasa alatt valo atdolgozasjkt adja 1862-ben megjelent Alkotmanyi
es
igazsdgii<Hli politikdj&b&n. A szabadsag elvenek nagyobb ervenyesiilese es teljesebb kifejtese elozo munkainak felfogasaval szemben Lieberre emlekeztet. Az octroyalt alkotmanyt, a parlamentaris kormanyzatot es a szabad megyei
es kozsegi szervezetet illeto fejtegeteseiben politikai eletiink
hatasiira ismerbetni. Haladast jelent munkajanak ez a kiadasa annyiban is, hogy a kepviseletnek es az allamformanak lenyeget helyesebben ismeri fol, midon azt tanitja, hogy
mindegyik kepviselo HZ egeez nemzetet kepviseli es midon az
iillamformat az uralom alanyanak meghatarozasaban latja.
Szeremlei Gabor 4 sajatos gondolkozassal megirt l'oliticdyd az allamnak csak nehany vonatkozasat igyekszik kiilfoldi
institutidk nyoman megallapitani. Munkaja azonban vazlatos rovidsege, az institutiok hhinyos felsorolasa folytan
a tudom;iny szempontjabol jelentektelen; mig homalyos
1

Karvasy igazgatasi allamhatalma a torvenyuk vegreliajtasan
kiviil (vegrehajto hatalom) meg mindazt megteszi az alkotmany es
it torvenyek liatarain beliil, mit az allam czelja kivan. Karvasy i. m. 21.1.
2
Rotteck, Carl v . : Lehrbuch des Vernuvftrechts und dcr Staatswissenschaften. II. Bd. Stuttgart, 1830.
;l
Lieber, Francis : Civil liberty antl selfgovertiment.
NewYork, 1852.
4
Szeremlei Gabor 1841-tol 1847-ig a sarospataki jogakademian
a politika tanara. Munkaja: Politica tanitdsanak
rovid
vazlatdul.
S.-Patakon, 1844.

nyelve es nehezkes gondolatmenete folytan Karvasy vilagosan megirt, kimeritobb munkaja mellett
termeszetszenileg
hatastalan maradt.
Kautz Gyula* felfogasa szerint is a politikanak az a feladata, hogy az allam alkotmanyanak. kormanyzasanak es
kozigazgatasanak czelszerusegi elveit megallapitsa es ennek
megfeleloen munkaiban foleg a meroben eszelyessegen alapulo elveit keresi a gyakorlati allameletnek. E mellett
vezereszmeje, hogy a «just milieu» politikajat a legelfogadhatobb szinben tiintesse fel. Erre pedig eszkozul reszben
a kiilfoldi intezmenyek ismerteteset, foleg pedig a kiilfold
politikai irodalmat hasznalja. Erdeme a kiilfoldi irok nezeteinek, tanitasainak pontos es lelkiismeretes osszegezese,
egybevetese es az, hogy nagy olvasottsaga folytan munkaja
szelesebb korii, az allami intezmenyeknek nagyobb koret
oleli fel, mint elodei. Egyben azonban a sok ismeret es
irodalmi adat, valamint vezereszmeje nagyban hozzajarulnak ahhoz, hogy teljesen hianyzik a rendszer, az egysegesseg allamtani elveibol es hogy ezek ismetelve a legelesebb
ellentetben allanak egymassal.
Kautznal azonban az allam kiemelkedik a termeszeti kozjogunk altal kifejlesztett es policia-tudomanyunk, valamint
politika-tudomanyunk altal is elfogadott szerzodesi elmeletnek egyeni halmazallapotabol es termeszetes egeszsze, organismussa lesz. Elso hirdetoje nalunk e tudomanyban az
allam organikus felfogasanak. Szerinte az allam alapja a
nep, mint egvreszt bensoleg es szakadatlanul osszefiiggo
egesz, masreszt kozos jogelvek, eletnezetek es intezmenyek
altal egybekapcsolt test. Az allamnak ezt az organikus
voltat azonban csupan annak — mintegy — tavlati kepeben latja, mig az allam eleteben. szervezeti leteben, kormanyzati berendezeseiben ez egyseg elvesz es ezekben mar

* Kautz Gyula 1851-tol 185.'!-ig pozsonyi, 1853-tol 1857-ig nagyvaradi jogakademiai, 1857-tol pesti muegyetemi, majd 1863-tol 1892-ig
egyetemi tanar. Politikai elveit a d j a : Poliiika vagy
orszagaszattan.
Pest, 1.862. Il-ik kiadasanak ezime : A politikai tudotnany
kezikonyve.
Budapest, 1876. Ill-ik kiadae ugyanezen czim alatt. U. ott. 1877.

inkabb csak a kormany es nep ket ellentetes koret latja.
Kormanynak es nepnek, mint ellentetes eroknek a construalasa tanitasanak egyetlen elve, mely magyar torteneti reminiscentiak es a magyar kozfelfogas hatasara is
visszavezetheto; ezeknek egymassal szemben elfoglalt allasat termeszetjogunkban a fejedelem es az alattvalok egymas iranti helyzetere nezve kifejtett jogai es kotelessegei
mintajara szerl eszti. Az allamnak mint organismusnak
onmagaban valo czelszeriiseget elfogadja, tenyleg azonban az allam czeljat a jogba es a kdzjoba helyezi. Az
allamhatalomnak kormanyi. torvenyhozasi es biraskodasi
bataimakra — mint functiokra es szervekre — valo elvalasztasat az alkotmanyossag es a szabadsag szempontjabol
sziiksegesnek tartja, valamiut azt is, hogy ezeknek egyike se
birjon a tobbi folott liatalommal. Yiszont ezeknek egymashoz
vald viszonyat erkolcsinek mondja; mar pedig az erkolcs
az ertekelest nem nelkiilozheti, sot ez teszi annak lenyeget;
ez pedig sziiksegkepen az egyensiily megbontasara vezet. Az
allamban egy felsobbsegnek a letet, valamint annak sziiksegesseget az allamkorinanyzat es az allami akarat egysegenek szempontjabdl maga is elismeri. Mindezekbol lathatni,
hogy Ivautznak tanitasaban az allami akarat, a szabadsag,
az alkotmanyossag mind ellentetes erok, melyeknek egysegbe foglalasara keptelen; nem veszi eszre az eszmet,
mely ezeket athatja, mely ezekben valosulasra torve dket
egygye teszi.
Kozigazgatasi tanitasai kezdetben Karvasy es foleg
Mobl nyoman haladva allapitjak meg a kozigazgatas eszelyessegi elveit es az egyeni, valamint politikai szabadsag
gondolatanak hatasa folytan beallott termeszetes fejlemenyet teszik policia-tudomanyunknak. Az eszelyessegi elvek
kutatasanak tererol azonban Kautz lassan leter es Stein
hatasa alatt az allami let benso kapcsolatainak megismeresere valo torekves jelentkezik nala. Az allam egesz rendszeret felolelo munkajaban, illetoleg annak masodik es harmadik kiadasaban azonban ez a torekves meg csak homalyos
es elvetve lathatni, vilagossa cs&k a parlamentaris kormanyzatrol irt ertekezeseben lesz.

Szilagyi Dezso 1 a politikanak hasonlo felfogasat hirdeti
es koveti 1874 7e5-tol 1880/81-ig a budapesti egyetemen
tartott eloadasaiban. E kivalo jogasznak es nagy politikusnak konyomatos jegyzetben fennmaraclt eltiadasai mind
czeljuk, mind tartalmuk tekinteteben csakis a gyakorlati politika szempontj.ibol nyernek jelenttiseget. 0 az allamban csakis
a tett targyat latta; az allam megismeresenek, kutatasanak
gondolata tole mindig tavol allott". Politikaja az allamkormanyzat eszelyessegi elveit, az allamczelok eleresere
szolgalo intezmenyek es eszktiztik gyakorlati elveit es ez
intezmenyek tapasztalati haladasat adja. Az allamok egyes
hasonczelu es rendeltetesu intezmenyeinek ismertetese os
egybevetese — mondhatnok tiFszehasonHto ktizjog — kepezi
munkajanak lenyeget. Az intrzmenyek alapjai, jogi, erktilcsi, gazdasagi indokai nem erdeklik, az allamot csak
formaiban latja es nem tartalmi lenyegeben. Az allamot
egyes intezmenyeire kiiltinvaltan latjuk tanitasaban es ezeknek csakis legidolegesebb, gyakorlati vonatkozasait allapitja
meg. Mindennelfogva tisszehasonlito modszerevel nyert eredmenyei, illettileg elvei az elvont tudomany szempontjabol
ephemer ertekuek.
Pisztory MOR! —- ennek az iranynak tudomanyos szempontbol legertekesebb tagja — szerint is czelszerusegi elvek
megallapitasaban all a politika hivatasa, de ezeknek megallapitasa csakis ugy lehetseges, ha elobb az allam terme1
Szilagyi Dezsd 1874-tol 1881-ig a politika es biintetojog tauara
a budapesti cgyetemen. Politikai jegyzetek. Sz. elfladasai utan, kozli
Takats Zoltan. Budapest, 1877—88. I — I I I . kotet. (K6nyomat a Nemzeti Muzeumban.)
2
«Szilagyi Dezso egyaltalan nem volt se tudos buvar, meg
kevesbbe bolcselo. Az 6 nagy telietseget a kozeletnek csak idoleges,
actualis tenyei, feladatai ingercltek, vegsci alapjainak tudomanyos
buvarlata ellcnben hidcgen liagyta» irja Conclia Gy6zo Pul.szky Agost
emlekezete
czimii munkajaban. M. T. Akademiai Emlekbeszedek.
X I I I . k. 2. szam, 31. lap.
3
Pisztory Mor, 1869-ben kassai, 1809 tol 1874-ig gyori, 1874-tol
1891-ig pozsonyi jogakad^miai. 1891-tol 1907-ig kolozsvari egyetemi
tanar. Munkaja : Allampolitika
es tdrtcneti fejloclese. Pest, 1872, melynek csak I. fiizete : AUamismerettan
e's alkotmanyi politika jelent meg.

szetet, lenyeget megismertuk. Ennek a felfogasnak megfeleloen harom kotetre tervezett allampolitikajanak elso
kotetet foleg allamismerettani fejtegetesek foglaljak le.
Ezekben Frantz nyoman es nalunk eloszor az inductiv m<>dszer segelyevel, de a bolcseszeti irany figyelembe vetele mellett epiti fel az allam rendszeret. Tanitasanak lenyege az
allam organikus felfogasa, erdeme pedig ennek, noha csakis
az allam legfobb eletnyilvanulasainak, allamhatalmi vonatkozasainak magyarazataban valo kovetkeztetes ervenyesitese.
Az allami let alapja a termeszeti sziiksegesseg, ezert az
emberek eletsziiksegleteik es eletczeljaik eleresere osztonszeriileg letesitik az allamot. A tobb allamnak indokat
abban talalja, liogy mindegyik az emberisegnek sajatos
jelleggel es rendeltetessel biro resze. Az allam alkoto elem e i : a teriilet, a nep es az allamhatalom, melyek szerves
egysegge lesznek az allamban, mit azonban inkabb csak
felallitva latunk tanitasaban, de nem bizonyitva. A nepi
elemre vonatkozo fejtegeteseiben az egyen eredeti szabadsaganak elvet hirdeti es az eredeti szabadsagot az allamhatalom tartalmi korlatozasakent felallitva, az allam es
egyen kerdeset a teljes ellentetesseg allapotaban mutatja.
Helyesen allitja szembe a tarsadalmat, mint az egyeni
czelok megvalosulasanak szervezetet a kozos czelok megvalositasara torekvo allammal. A nepi elemnek allami eletre
valo szervezettsege — szerinte — a nep, mely allami fogalom; mig a nemzet, mely toleg erzelmi es nyelvi kapocs,
az allam alakito alapja nem lehet, ellenben a nepileg szervezddott allamokon beliil ervenyesitendo. Pisztory nemzetfogalma tehat tartalmilag a faj es nemzetiseg fogalmaival
esik ossze.
Az allam anyagi es szellemi alkoto elemenek. u. m. a
teriiletnek es nepnek kapcsolatat az allamhatalomba helyezi
es ezzel ez az allami let hordozojava lesz. Az allambatalom
az allami akarat kifejtesere es megvalositasara hivatott erok
osszessege, mely azonban egyes erocsoportok onallo miikodese folytan torvenyhozdi, kormanyzasi es biroi hatalmakra
kiiloniil. Az allamhatalmak azonban ezen miikodesbeli onallosagukbol eredo elkiiloniiltsegiik mellett is C6ak szervei

az organismusnak es csak annak egyes reszeikent miikodhetnek. Emellett az allam szemelyiseget annak egyik tulajdonsagakent tanitja, de csak az allam souverainitasa, mindenkivel szemben valo felsobbsege kifejtesere hasznalja.
A politika az ismertetett iroknal eszelyessegi t a n ;
feladata, hogy a gyakorlati allamelet eszelyessegi, czelszeriisegi elveit megbatarozza; hivatasa : megallapitasa annak,
liogy az alkotmanyi es kozigazgatasi berendezesek mely
szervezetevel erheti el az allam leghelyesebben a czeljat.
A izsgalodasaik az allamot javareszt csak czelszerusegi szempontbol tekintik, azt mint czelszerusegi alakulatot fogjak
fel. A czelszeruseg a tenyek legviszonylagosabb, legsajatosabb nezletet tetelezi fel es ehhez valo alkalmazkodasban
all. A tudomany ezzel szemben az allando osszefiiggesek,
a szuksegszerusegek megallapitasara torekszik, a jelensegek
mogott rejlo constans tlemet keresi es altalanos ervenyu
szabalyok meghatarozasat czelozza. A czelszeriisegnek mint
a tenyek legviszonylagosabb oldalahoz valo alkalmazkodasnak altalanos-ervenyu szabalyai nem lehetnek, ez elvek
tudomanyos rendszert nem alkothatnak. Ez magvarazza
reszben azt, hogy az emlitett iroknal az allam rendszeres
kepere nem talalunk; az alap, a politikanak, mint tudomanynak a felfogasa mar onmagaban akadalya volt
annak, hogy az allam rendszeres nezlete ez iroknal kifejlodjek.
Az allamra vonatkozo vizsgalodasok — legyen az politika, allam- vagy jogbolcselet — sziiksegkepen az allamnak bizonyos eszmei vagy tenyleges kialakultsaghoz fiizodnek. E szemjiontbol tekintve ez ir6kat, vizsgalodasaik a
szabadsag. egyenloseg es alkotmanvossag eszmein epiilt
modern allam intezmenyein alapulnak. Ez intezmenyek
ismertetesevel es ezzel kapcsolatban az eszmek terjesztesevel sajat szellemi eletiink fejlodesere, valamint tenyleges
allameletiinknek ez eszmek iranyaban valo atalakulasara
hatast gyakoroltak. Erdeme ez foleg Karvasynak; ot kivalokepen ez a gyakorlati czel vezette munkajanak megirasaban, mely kozel ket evtizeden at a legteljesebb osszefoglalasa volt a modern allam intezmenyeinek hazank iro-

(lalmaban. Kautz munkaja ezzel szemben szellemi es tenyleges allami eietiink atalakulasaval karoltve jar, erdeme
igy nem annyira a felvilagositas, mint inkabb az iranyitas.
Az allamelet czelszerusegi elvei mellett az emlitett
irok vizsgiilodasai az allam legfobb kerdeseire is kiternek
es ezekben mar eloterbe lep az intezmenyek benso osszefiiggesenek, az allam organikus letenek gondolata. Karvasynal ugyan meg nem talaljuk ezt; ellenben Kautznal mar
noha csak az iillam altalanos nezletere — meg van allapitva; Pisztdry pedig az allam legfobb miikodeseiben is
kimutatja az allam organikus voltat. Az allam organikus
felfogasaval pedig kapcsolatos annak felismerese, hogy az
allam elete nemcsak a tenyleges viszonyokhoz valo alkalmazkodasban all, hogy az allam nemcsak czelszerusegi
kapocs es igy annak megismerese csak a czelszeriiseg szempontjabol nem elegseges. Ezt latjuk Pisztorynal, middn a
politikat allamismerettani fejtegetesekkel vezeti be.
Az allam — tartalmat tekintve — kiilonbozd tenyezok
osszehatasabol kialakulo vilagnezetnek a kiilvilagban valo
tenylegesitese. Az allam bensoleg a vallas, a bolcselem.
az erkolcs alapjan all, melyek midon a belvilagbol a kiilvilagba lepnek, vagyis veges valosulasra jutnak, a, jogossag, az erkolcsiseg, gazdasagi hasznossag es czelszeriiseg
altal meghatarozott folyamatta lesznek. Az allamelet es
egyes mozzanatai tehat a jog, erkolcs, hasznossag es czelszeriiseg elveinek egyiittes hatasa alatt allanak. ezek osszehatasa mellett alakulnak. Az allam kutatasanak tehat mindezen elvek egyseges szemleleten keli alapulnia.
Teljes vilagossaggal ismerte ezt fel mar Pisztoryt megelozve es mint elso a magyar politikai irodalomban. Kogler
Nep. Janos*. Munkajanak bevezeto reszet tevo fejtegetesei,
melyekben a politikiinak, illetoleg az allamtudomanynak modszererol es rendszerercl ertekezik, teljes vilagossaggal allapitjtik meg a politikai vizsgalodasok helyes iranyat. Az allamtudomany alapelvenek — szerinte — az allameszmen kell
* Kogler Nep. Janos, kassai jogakademiai tanar. Munkaja r
Altalanos vagy elmeleti allamtan. Pest, 1868.

nyugodnia, ez pedig az «allam lenyenek, vagyis azon momentum felismereseben all, melyben az allamtest termeszete, kiilonfele elemeinek s eletnyilvanulatainak kozpontja,
szoval azon ismerv fekszik, melylyel az allam minden mas
hasonlo egyiittletektol kiilonbozik». Az allamtudomany nem
lehet csupan eszelyessegi schemak, jogi, erkolcsi elvek magyar.izata, hanem mindezeknek egyseges szemleleten kell
nyugodnia. Az allam lenyeget es ennek alapjan az allami
vizsgii]6da8ok elvet helyesen meghatarozva az allam legfobb
eletnyi]v;inulaEait ismetelve helyesen ismeri fel. Az allam
onmagaban nyugvo ero, mely mint erkolcsi szemely az
egyenek felett allo es azok valtozasaitol fiiggetlen lenyii.
Az allam alapja az ember tarsulasi es szabadsagi osztone, melyeknek tudatossa lete az allamban es egyenben
egyarant megnyilatkozik es pedig abban, hogy ezek az
allamnak onmaga lranyozta akarata alarendelik magukat, es
hogy az allam szabad akaratu tagjail)an el. Az allam organikus voltanal fogva onczel, de mert rendeltetese az emberek legvegso rendeltetesevel kapcsolatos, ezert az egyennek
eszkoze is. Az allamnak es egyennek osszefuzottseget, kolcsonos sziiksegesseget ismeri fel es jeloli meg ezen tanitiisai
altal eloszor nalunk. Az allam ontudatos kozhatalom, mely
erorendszerekre kiiloniil, allamhatalmakra, melyek mindegyikenek viszonylagos onallosaga van. Az allamhatalomnak,
mint egysegnek ezen elkiiloniileset azonl>an inkabb targyi
alapokon keresve, a belyes iranybol elteved. A souverainitas
lenyeget azallam onura]misagabanlatva,az allamsouverainitas
elvenek elso hirdetoje hazankban. Ezek mellett az allam
teriileti, eghajlati viszonyait kifejtve, az allam mint oniranyzo tevekenyseg elhomalyosul tanitasaban es gondolatmenetenek egysegessege megtorik.
Politika-tudomanyunkban az allam organikus voltanak
felismerese —• mely egyreszt a nemet tudomanynak, nevezete
sen Frantznak es Trendellenburgnak, masreszt a magyar jogtorteneti kutatasnak, foleg Hajnik Imrenek, hatasara vezetendo vissza — eredmenyezte, liogy a politika mint eszelyessegi tan hatterbe szorult es az aJlarn egyseges szemleletenek gondolata eloterbe lepett, illetoleg hogy ez Kogler altal

egyenesen megalapittatott. Ez organikus allamfelfogas kezdetben — Koglernel es Pisztorynal — az allamnak a termeszeti organismusok mintajara valo conceptiojat adta. A
hegeli philosophia hatasa alatt azonban a magyar tudomanyban is uralkodo lett az allamnak ethikai organismuskent valo felfogasa, es ezen nezet alapjan epitik fel Kerkapoly Karoly, Kuncz Ignacz es Concha Gyozo politikai
rendszereiket.
Az elso egysegesebb politikai rendszer a magyar tudomanyban Kerkapoly Karolye*. Tanitasaban az allam a tarsulasnak a csalad es tarsadalom mellett azoknak elemeibol
letesiilo sajatsagos alakulata; a munka- es vagyonmegoszlas s reszben eredeti, reszben kepzodott propinquinitas
alapjan szervezett embersokasagnak — a nepnek szemelyi
lete. A nep ebben a szemelyi leteben ontudatra, akarasra es
cselekvesre kepes. Akaratat azonban kozvetleniii nem igen
fejezi ki es kozvetleniil egyaltalan nem valosithatja meg.
A nepnek allami eletere, mind a torvenyhozasra, mind a
kormanyzasra szervezkednie kell. E szervezettsegeben jut
az allam a fejedelemtol is a neptol is kiilon, onallo
letre. Ezen kiilon letben a nep akaratanak uralmat biztositja a torvenyhozasban az, hogy allami akarat csak a neptol elismert akarat lehet; a mennyiben pedig a torvenyliozas kiilon szervet nyer a kepviseleti rendszerben, ugy a
megbizas rovidsege es a fejedelem foloszlatasi joga adnak
erre nezve biztositekot. A kormanyzasban, mely a torvenyliozas vezetesere, az allami akaratnak reszben valo kifejtesere es annak tenylegesitesere, azaz a vegrehajtasra hivatott,
a nep akaratanak ervenyesiileset e hatalom letetemenyeseinek, a ministereknek felelossege biztositja. Az allamhatalom ez againak osszhangjat legjobban a parlamentaris kormanyzat adja, mert abban a kormanyzas es a torvenyhozas
szervezeti egysegbe foglalvak.

* Kerkapoly Karoly, budapesti egyetemi tanar (1868, illetoleg
1873—1891). Politikai rendszeret adja : Dr. Kerkapoly Karoly egyetemi ny. r. tanar po/itikai
eloadasai.
0 nagymeltosaga revisioja
mellett kiadta Hajnal Vilmos joghallgato. Budapest, 1887.

Az allamban a szemelyi letre emelkedett nep az akarata kifejezesevel, illetoieg anaak allami es onkormanyzati
tenylegesitesevel onmagat teremti s szabadda lesz. Az allam
a szabadsag igazi megvalosulasanak allapota
der Staat
ist die Verwirklichung der Freiheit, mint Hegel tanitja. Az
ember fogalma a szabadsag, azaz a maga altal valo hataroztatas, ez pedig a legaltalanosabban az allamban, a nep
szemelyi lete altal valosul; ezert az allam onczel. Az allam
onczelusagabol ered onuralmi jellege, azaz souverainitasa,
mivel azonban az allam az akaratra es cselekvesre kepes
oep — a nemzet, tehat a nemzet souverain.
Iverkapoly a hegeli philosopbian epiti fel rendszeret. Az
allamban a nep szemeiyi ietet latja es ennek igazolasat
akarja adni azzal, hogy a nep mint ontudatos egesz akaratanak az allam eletmtikodeseiben valo jelenletet kimutatja,
iiletoleg annak ervenyesiileset biztositja. Azallam nala csupan
a maga alanyi es akarati egeszeben el es az egyenek mint
az allamnak vegso elemei eltiinnek. Az allamban csupan a
nep szemelyi lete altal tenylegesiilo oniranyzasban valo
megvalosulasat latja az erkolcsi szabadsagnak.
Kuncz Ignacz * is az ethikai allamfogalom alapjan all,
szerinte az allam etbikai szemely, «a tortenet productuma,
az erkoicsi vilagrend fejlddesenek legmagasabb foldi ered
menye»), mely szemelyes let. Ez ethikai allamfogalomnak
pedig a tdrtenet folyaman harom fejlodesi alakja van: a
gorog-rdmai kor kozsegallama, a jelenkor nemzetallama es
a jdvo emberisegi allama. Az egyen onzo leny s mint ilyen
el a tarsadalomban ; mint allami leny dnfelaldozdva lesz s
csak mint ilyen lesz egesz emberre. «Az ember eszme allami
erenyek nelkiil nem jut teljes kifejlodesre». Az allaamnak es
polgarainak ethikai bensosegben kell elniok es e tekintetben
a parlament az osszes polgarok gondolat- es akaratvilaganak
vezetesere hivatott szerv es nem kepviselet. Az ethikai allam
* Kuncz Ignacz, 1860-tol 1873-ig a pecsi jogakademia magantanara, 1873-tol 1874-ig gyori jogakademiai, 1874-t61 1893-ig pozsonyi
jogakademiai es 1893-tol 1903 ig kolozsvari egyetemi tanar. Rendszeret: .4 nernzetdllam tankunyve. Pozsony, 1888 cz. munkajaban adja.
II ik kiadas, Kolozsvar, 1899. ILL-ik kiadas, Kolozsvar, 1902.

szempontjabol nem az allami tenykedes sikere, hanem az
fontos, bogy a tenykedes altal az allami ontudat, a koziileti
allam fejlodese elosegittessek. Az onkormanyzat fontossagat
ezert az adja meg, bogy altala kozvetleniil elik a polgarok
az allamot es igy azok etbikai azonossaga az allammal teljesebbe lesz; orias a kiilonbseg az allam erkolcsi lete szempontjabol, hogy tiz bivatalnok vagy ezer polgar teljesit-e
bizonyos functiot. Eendszeret a nemzetallam alapjara epiti
fel, eszerint az alJamban csak egy szemelyiseg van : a nemzete es minden egyeb ennek a kisugarzasa. Ennek az elvnek kovetkezetes ervenyesitese, a legvegso momentumokig
valo kifejtese rendszerenek legjellpgzetesebb vonasa. «Az
elvbol egy atomnyit sem szabad engedni s a nemzetallam
logikajanak utjan is teljesen vegig kell menniink» — igy
munkajaban is a nemzetet, mint activ allamalanyt, az allam
minden egyes legkisebb miikodeseben is kimutatni a czelja.
A nemzet ethikai szemelyiseg, az egyeneket egybefoglalo ontudat, mely atliatja az egyeneket epp ugy, mint
osszes eletviszonyaikat es azokat a koz szempontjabol tekinti csupan. Az allam. melyben a nemzet szemelyisege
ilyen hato ero — az igazi allam, a nemzetallam.
Az allam mint nemzetallam onczel, vagyis annak czelja
a nemzet, azaz a nemzet erkolcsi, szellemi es gazdasagi
tokeinek szemelyes lete altal torteno legmagasabb kifejtese. Az
allamhatalom alanya a nemzet, annak egyes agai az allamhatalmak, mint tevekenysegi korok es mint organumok.
Az allamhatalmi organumokban mint alany a nemzet a
maga egeszeben van jelen egy bizonyos functiora szervezve
s ezert a nemzetallamban a hatalmak elvalasztasanak helye
nincsen ; ellenben az organumok onellenorzese biztositja azok
egyseget. A nemzet a parlamentben a torvenyhozasra valo
szervezettsegeben all elottiink, a kormanyhatalomban pedig
a cselekvesre szervezve es ennek legeszmenyibb szervezete
a parlamentaris kormanyzat, mert abban lesz leginkabb a
nemzeti akarat tette, cselekvesse.
Eleviilhetetlen erdeme, hogy a nemzetet mint a modern
allamalakulasok es allamelet alapjat felismerve, nemcsak a
sajat, de a kiilfold politikai jrodalmat is megelozve, ihlettel
Dudapesti

Szemle.

CL,X. kutet.

1914

4-

es eros meggyozodeesel fejti ki az allamnak mint nemzetallamnak eletmukodeseit. Eredeti gondolatanak — melynek
indokat reszben sajat nemzeti eletiink fellendiileeeben es
nemzeti eletiinknek az allamban valo fokozottabb ervenyesiileseben is keresniink kell — erejetol elragadtatva koveti
el tevedeseit es j u t lehetetlen torteneti eredmenyekhez.
A tudomany nem fogadhatja el onellenorzes elmeletet, nem
l a t h a t j a a nemzet jelenletet a legkisebb kozigazgatasi functiokban epen ugy, mint az allam legmagasabb eletnyilvanulasaiban, erthetetlennek fogja talalni, hogy az allamnak
ethikai nemzet szemelyisege mellett a gazdasagi es termeszeti erok hatiieat is vizsgjilodasa korebe vonja es nem terhet ki annak megallapitasa elol, hogy az egyen es a nemzetszemelyiseg problemajat csupan felallitja, de azoknak
egymashoz valo viszonyat meg nem allapitja es bogy a
nemzetallamot inkabb csak a jovoben megvalositando czelkent latja.* Emellett azonban gondolatmenetenek kozvetlensege, a magas erkolcsi felfogas es nyelvenek szingazdagsaga, valamint alapelvenek helyessege olyan tulajdonsagok,
melyek Kuncz munkajat politika-tudomanyunk legkivalobb
termekei koze emelik.
A politikanak Kogler altal eloszor kifejtett es a koziileti
allamnak mar nala fel felcsillano gondolata iranyaban fejlodik politika tudomanyunk tovabb a hegeli rendszer, majd
a nemzetszemelyiseg eszmeje altal megtermekenyitve. Kerkapoly az allamban annak szemelyisege
azaz ontudata,
akarata es cselekvese — altal tenylegesiilo erkolcsiseget
fejti ki. Kuncz m u n k a j a b a n az eszmenyi allamnak nemzetszemelyisegi kivanalmait es a nemzetnek az allamban nyilvanulo eletjelensegeit allapitja meg. Ez az iranyzat eri el
teljes kifcjteset es betetozeset Concha Gyozdben.** Egyeni es
koziileti letviszonyanak megfejtese, egyen es allam viszonylatainak megoldasa es az allam nemzetszemelyisegenek,
* Concha Gyozo: Allamtani probltimdk. Budapesti Szemle. Bpest,
1889. 151. szam.
** Concha Gyozo, 1872-tol 189u2-ig kolozsvari, majd 1892-tcSl budapesti egyetemi tanar. Politika I. k. Alkotmanytan.
Budapest, 1895.
(Il-ik kiadas. U. ott 1906) II, k. Kozigazgatastan.
Budapest 1905,

mint elo es hato eronck teljes kifejtese Conclia Gyozo neveliez fuzodnek.
Rendszrrenek liolcselmi alapja az emberi eszme, mely
az elet osszes jelensegeiben benne rejlo ero. Ez az eszme
mindenek elott valo, ez jut targyilagos megvalosulasra az
emberi cselekvesekben es kapcsolja egybe az emberi elet
reszszerii jelensegeit. Tartalmilag az ember eszmeje abban
all, hogy az ember szellemiseget az anyagiassiiga altal szabott hatarok kozt ontevekenysegevel valosagga tegye.
Az ember eszmejet egyenileg es koziiletileg valositja.
Egyen es koz az emberi eszmene egyformak jelentosegii alanyai, melyeknck egymashoz valo viszonyat az hatarozza meg,
hogy a kozben az ember egyetcmessege, az egyenben annak
pajatossaga, vegessege el. A koziileti eletben az emberi eszmenek egyetemesebb valosulasa alajjjan veti uralma ala a
koz, az allam az cpyent. Ezzel az allam az emberi eszme
egyik kovetelmenyenek tesz eleget. l)e viszont az egyen
ervenyesiilese azert kivanatos, mert a koziiletileg egyetemesebben valosult emberi eszme csak ugy ertekes, ha az
egvenek ontudatan es akitratan sarkallik. Egyetemesnek es
egyeninek az emberi eszmebol kifolyolag egyarant el kell
ismertetnie. Az emberi eszme alapjan allva, egyen es koz,
cgyen es allam nem egymast kizar6, hanem egymast kiegeszito formai az eletnek.
Az emberi eszmenek az ontevekenyseg, a szabadsag
lenyeget teszi. E szabadsag az emberi eszmet valosito
egyeni es koziileti eletben el. A szabadsag pedig hatalom,
melylyel onfelismerte es Onmeghatarozta korlatok kOzt
az ember eszmeje tenynye lesz. A szabadsagnal egyen es
kOz elvalbatatlanok. Csupan az allamban elo egyen lehet
szabad, mert abban van hatalom az egyeni szabadsag biztositasara. Yiszont az egyen szabadsaga fOltetelezi a kOz
szabadsagat. A kOznek szabadsaga akkor lesz valosagga, lia
tagjainak Onmeghatarozo mukOdesen nyugszik, s ez esetben
nem is vezethet tagjai szabadsaganak lerombolasara. Szabadsag csakis az allamban lehetseges es az allamban valo
aktiv tenykedes altal lesz a szabadsag a legegyetemesebb.
Az egyen moralis szabadsaga az, hogy cselekedetenek belso

ii)dit6 okai folott uralkodhatik. Az egyen jogi szabadsaga
az, a menayiben elhatarozasait a kiilvilagban is valositbatja.
Az egyen etbikai szabadsaga az, ba emliertarsai folott bir
uralommal. Ez a politikai szabadsag, melylyel az egyen az
allamra nyer befolyast. A politikai szabadsag jog es kotelesseg egyben, ennek gyakorlasanal az allam egyetemesebb
termeszetebol kifolyolag nem az egyeni, hanem az allami
erdekek iranyadok. A politikai szabadsag concret nyilvanulasa a szavazatjog, melyre minosit a koz erdekenek helyes
folismeresere valo kepesseg. Az allami akarat helyesen johet letre a tagok osszessegenek kozremukodese nelkiil, de
viszont az iillam torekvese, liogy mennel inkabb tagjainak
akaratfin nyugodjek. Az altalanos szavazatjog lehet tehat a
nagy ertelmi, erkolcsi es gazdasagi fejlettseg eredmenye, de
nem politikai elv. A kepviseleti rendszer az egyen politikai szabadsagan alapul.
Az allamban az emberi eszme a maga sajatos es ertekes formajaban a szabadsag, a hatalom folytan lesz valosagga es mint ontudatos akaratnak a tartalma jelentkezik.
Ez akaratnak alanya pedig — a nemzet. A nemzet az emberi eszme szempontjabol annak egy ertekes, sajatos es
liatalommal biro megnyilatkozasa; az alanyisag szempontjabol szemelyiseg. A nemzet a nepbol fejlodik az altal, hogy
a nep ontudatra ebred, letenek folteteleit merlegelve eletrendjet meghatarozza. A nep ezen ontudatossa leteben a
nemzet onmagat teremti azzal, hogy onmagat felismeri es
czeljait, mozgasait meghatarozza. A nep, midon nemzette lesz,
a szemelyiseg szinvonalara emelkedik, mivel ekkor megvan
benne az ontudatnak es oniranyzasnak az a foka, mit szemelyisegnek neveziink. Az allam az emberi eszmenek nemzeti alakban es annak ontevekenysege altal torteno valositasa. A nemzetszemelyiseg az allamnak letkerdese, —- a
nelkiil nincsen allam.
Az allam a nemzet szabadstiga. E szabadsag moralis a
nemzet onlenyegenek foJismereseben es eletrendjenek meghatarozasaban. Az allam moialis szabadsaga el souverainitaeaban; abban, bogy az allam onnonakaratanak ura, hogy fonsege^ hozzatartozoival es fiiggetlen mas allamokkal szemben^.

Az iillam nemzet, a nemzet szemelyiseg es a nemzet
ezen szemelyi volta alapjan magyarazza Coneha az allam
szemelyiseget. Az allamban nyilatkozo mukddesek a nemzetszemelyiseg mukodesei es ezek: az ontudat, a belso
elhataioz.is es a fciilso cselekves. A szemelyiseg ezen reszfunctioi az allamliatalmak, u. m. a fejedelmi, a torvenyhozo es a vegrehajto hatalom. Ezek az allamhatalmak egymassal szemben onallok, az allami akarathoz onalloan jarulnak, epen ez onallosaguk adja meg allamhatalmi jellegiiket.
A biroi hatalom nem allamhatalom, mert a souverain akaratot legfeljebb csak egyes esetre es nem altalanosan, mint
a vegrehajto batalom, egeszitheti ki. Hasonlokepen nem
allamhatalmak a hadsereg, a kozigazgatas stb. De viszont
ez allamhatalmak csakis egy akarat mozzanataikent letezhetnek. A souverain akarat reszeinek egysege nem is lesz
addig kerdesesse, mig ez allamhatalmak a psychikus onallosag allapotaban maradnak, vagyis mig az egyen akarati
functioinak kepet mutatjak. Kerdesesse vaiik azonban az
allami akarat egysege, ha ez allamhatalmak kiilon szervezodnek, ha lathatd organumokka lesznek, ha igy egymaseal
szemben az anyagi onalldsag viszonyaba jutnak. Ez elvalas meg teljesebb valosagga lesz, ha ez allamhatalmak
tiirsadalmilag elkiiloniilt egyenekbol allanak, illetoleg lia az
organumokban a tarsadalom egy-egy mas osztalya, rendje,
nep, forend, dynastia jut tulsulyra. Ez esetben a souverain
akarat egyes mozzanatait teljesen elkiiloniilt szervek hozzak
letre, melyeknek egyseget csakis olyan ero biztosithatja, mely
magara az ero alanyara is visszahat — s ez az ero
az erkolcai ero. Az erkolcsi, moralis ero tudja csak azt
eredmenyezni, hogy ez allamhatalmak jogi elkiildnozottsegiik mellett az egyseges ailami akarat mozzanataiva legyenek. Az allamhatalmak egymashoz valo viszonyaban tehat
az allam szabadsaga jogi es erkolcsi egyben, tehat ethikus.
Az allam mint souverain moralis szabadsagaban allapitja meg eletrendjet, azaz akaratanak tartalmat es iranyait. Erre pedig az allami akarat tartalmat kepezo emberi eszme, mint immanens ero vezet. Az emberi eszmenek a nemzet ontudatara jutott sajatos kepe szerint alla-

pitja meg, liogy mit kivan sajat miikodese altal abbol valositani es mit az egyenek mukodese altal. A souverainitas az
emberi eszmebol kifolyolag korlatozza onmagat az egyenekkel
szemben s igy keletkeznek az egyeni szabadsagjogok. De ezzel
egyben sajat miikodese altal valositando akaratat is megallapitja, s midon ez akaratanak vegrebajtoja tagjaival szemben, ekkor eli jogi szabadsagat.
A souverainitas onkorlatozasa altal keletkezo egyeni
szabadsagjogok teszik reszben az allam alkotmanyat, ezekben riyer kiilso kifejezest az allamban ontudatra jutott embeii eszme s ez adja meg az allam alapjelleget.
Az allam tovabba, mint akarat, mozzanatokra kiilonul.
majd szervekben testesiilnek meg e mozzanatok, — az allam
szervezette lesz. A nemzetszemelyisegnek e szervezettsege,
vagyis a foszervek, ezeknek egymashoz valo viszonya, tovabba az allam akaratanak onl orlatozasabol folyo alapjellege, egyiitt teszik az allam alkotmanyat. Az alkotmanyban tehat a souverainitas functioi foglaltatnak. A souverainitiis uralmat igazolando, vagy a koz letenek sziiksegessegebol, vagy attol fiiggetlen mas indokbol (Isten, onnon
akarata) vezeti le hatalmat. Ezen alapulnak az allamformak,
melyek eszerint sajatkepi vagy sajatlan ertelemben vett
allamformak. Ezen kereteken belul a felosztas alapja a
souverainitas alanyainak szama es e tekintetben v a n :
monarchia, aristokratikus es demokratikus koztarsasag. Az
allamformaban a souverainitas alanyai, birtokosai allanak
elottiink.
Alkotmany es allamforma egyarant az allam kiilso
megnyilvanulasa, mindketto a legteljesebb elvonatkozas.
A valosagban ezek egybekapcsolva jelentkeznek, mivel mindegyik a souverainitas bizonyos alakulasat adja. Azonban
ennek ellenere sem all az, mintha ezek egymast kolcsonosen meghataroznak, mintha az allam alkotmanya annak
formajat es viszont eldontene. Hasonlo alkotmanyu allamok
kiilonbozo allamformakban elnek es egyenlo allamformakban levo allamok kiilonbozo alkotmanynyal rendelkezhetnek.
Az allam foszervekre valtan mukodik, valosagga azonban csupan ezek, ugymint a fejedelmi, torvenyhozoi es

vegrehajto hatalom oeszemiikodese altal lesz, ezek egyiittmiikodese teszi a kormanyzast. A kormanyzas mindezen
hatalmak kozremukodeset igenyli. Ezen hatalmak egymashoz valo viszonyan alapulnak a kiildnbdzo kormanyzatok.
Alkotmanyos kormanyzat, melyben ezen foszervek egyenloen
ervenyesiilnek. Cabinetkormanyzas a vegrehajto hatalom
tulsulyat jelenti ; a prresidentialis a koztarsas6gi elnok souverain hatalmat, a parlamentaris kormanyzat pedig az allamhatalmak onallosagat fejezi ki a parlament, a torvenyhozd
szerv tiilsulya mellett.
A parlamentaris kormanyzat a nemzet allami eletenek
legfejlettebb szervezete. Jelenti ez egyreszt a parlament tiilsiilyat, melynek folytan az allam hatalmai jogi dnallosaguk
mellett a parlament befolyasa alatt allvan, a legteljesebb
szellemi egysegben vannak. Jelenti masreszt, hogy a parlament a leghatalmasabb szerv, a parlament pedig a polgarok erziiletenek kifejezoje s igy az egesz souverain hatalom
a legkozelebb jut az egyesekhez.
Az egyen ethikai szabadsaga a parlamentaris kormanyzatban lesz a legteljesebb, mivel az egyennek az allameletre
vonatkozo mukodese a torvenyhozas uralma folytan az allamelet osszes tereire kihat. Az allam pedig parlamentaris
kormanyzat mellett a merev jogi szabalyok helyett az erdemesiiltsegen alapulo etbikai erok szabad jatekava lesz es
leginkabb nyugszik tagjainak akaratan, mivel az az allam
egeszeben, minden mukodeseben activ ero lesz.
A kozigazgatas az allami czeloknak concret reszleteikben valo megvalositasa, a nemzet egyes concret tenykedesei
a kozsziiksegletek kielegitesere. Ezen mukodeseknek olyan
modon kell gyakoroltatniok, hogy se az allamot, se az
egyent erinto feladatok, valamint se a koz-, se az egyeni
szabadsag kart ne szenvedjenek. Az emberi eszmebol vezeti
le Concha a kozigazgatas egyetemes mukodeei koret, azt,
hogy az ugy az allamot, mint az egyent erintd feladatokkal
foglalkozik. A kozigazgatasi biraskodast az egyennek es
allamnak, az egyeninek es egyetemesnek helyesen felfogott
viszonyabol epen oly kovetkezetesen fejti ki, mint a souverain
allami akarat reszfunctioi osezhangjanak sziiksegessegebdl.

Ebben a rovid vazlatban azt kivantuk kimutatni, hogy
Concha az osszes emberi tevekenysegeket az emberi eszmere,
mint targyilagos, folyton elo es valosulo czelra vezeti vissza,
hogy az emberi jelensegeket ennek szempontjabol iteli meg;
hogy az emberi eszme mind egyeni, mind koziileti alakjaban
a moralis, a jogi es az ethikus szabadsaggal valosul; tovabba, hogy az allam activ alanya a nemzet es hogy az
allami functiok a nemzeti szemelyiseg functioi.
Koziileti es ethikai allamfelfogasa es rendszerenek a
fogalmak onkifejtese utjan valo folepitese Hegel rendszerere
es foleg Plegel dialektikajara emlekeztet.
Allamszemelyisegi tana Stein Lorinczhez fuzi, kit
azonban foliilmul, egyreszt, mert Conchanal az allamszemLlyiseg az allambol kifejtve annak letkerdeseve lesz es nem
csupan magyarazo elv, mint Steinnel; masreszt, mert az
allamszemelyiseget a nemzetbe helyezi s igy az realis, valo
letre jut.
Nem a legkisebb erdeme az sem, hogy az allam
organikus, az egyenektol kiilon letenek kifejtesebe sajat
allameletiinknek a szent korona eszmejevel kifejlodott kepet
belekapesolva, rendszere nemzeti jelleget nyer. Ez a nemzeti jelleg csak jobban fokozodik az altal, hogy az allameletre nezve mind politika-tudomanyunkban, mind publicistikankban feltalalhato helyes elveket ertekesiti es tovabb
fejleszti.
Ha igaz Stein mondasa: «Der entscheidende Beweis
fur seine Bichtigkeit (der Begriff des Staates) muss dann
in der Fahigkeit gesucht werden von ihm aus jede den
theoretischen sowie den praktischen Inhalt des Staates
betreffende Frage zu beantworten», ugy rendszerenek helyesseget onmaga bizonyitja azzal, hogy rendszere kovetkezetes kifejtesevel az allam osszes jelensegeit megmagyarazza,
hogy az Eszakamerikai Egyesiilt AUamok alkotmanyat, valamint az angol es a belga alkotmanyt ennek alapjan oldotta
meg es hogy rendszere majdnem altalanos uralomra jutva
az allamelet szamtalan elmeleti, valamint gyakorlati kerdesenek helyes megoldasara vezetett.
E rovid tanulmany kereteben nem az allamnak a magyar

gondolatvilagban lufejlodott kiilonbozo rendszeres forgalmat
es rendszereit kivantuk bemutatni, ezert nem terjeszkedtiink
ki publicistikanknak szamtalan ertekes es foleg Eotvos Jozsef
baronak munkajaban birt legertekesebb termekere, nem jogbolcseletiink eredmenyeire es nem vettiik figyelembe allambolcseletiinknek idleg a nagytudomanyii Pulszky Agost sociologikus
rendszereben letett allamfelfogasat. Czelunk cgyediil az volt,
bogy a politikat, mint tudomanyt, felfogasanak eredeleben es
fejlodeseben, valamint az annak kereteben fellepc allami rendszereket, az allami jelensegeknek a politika-tudomany rendszeres muveiben talalhato mt-gfejteseit eredetukben es fejlodesiikben bemutassuk.
Vizsgalodasainkban — ugy biszsziik — sikeriilt kimutatnunk, bogy politika tudomanyunk lassu fejlodeseben zart
gondolatsort nyujt es bogy kezdettol hol megelozve eszmeivel sajat politikai es allami eletiinket, tarsadalmi viszonyainkat, majd pedig annak atalakulasatdl, valamint mind
sajat, mind a nemet tudomany eredmenyeitol ihletve az
iillamnak sajatos szemleletevel bir, az allamnak sajatus
vizsgalodasat es sajatos felfogasat fejti ki. A politika, mint
a gyakorlati allamelet eszelyessegi t a n a ; a politika, mint
a nemzet oniranyzo tevekenysegenek tudomanya; az allam,
mint szerzodeses es eszelyessegi viszony, az allam, mint a
nemzetszemelyiseg oniranyzo tevekenyeege, ez a gondolatsor ket polusa, melyen beliil a fejlodes lezajlik. A kezdet
sokszor kdlcsonzott gondolatok rendszertelensege, a fejlodes
utja a rendszeressegre valo torekves es a megalakultsag, a
kifejlodes: az allamelet jelensegeinek sajatos, egyetemes es
kovetkezetes rendszere.
PASTEINER

IVAN.

BARO JOSIKA MIKLOS.
Elso kozlemeny.

Joeika elete es miikodese meglehetosen elhanyagolt
teriilet a magyar irodalom torteneteben. A miota Gyalai Pal
18()5-ben megalapozta. 1 a Josika-kutatas alig haladt egy
lepessel is elobbre. Yan ugyan egv eleg terjedelmes eletrajza,- ez azonban noies Josika-rajcngasa es szuk latkore miatt messze hatramaradt a tudomany haladasatol s
Josika eletenek es miikodesenek nagy reszet homalyban
hagyja.
A Jdsika-eletrajzirora kiilonosen harom kerdes tisztazasa var. Ifjukoranak megirasa emlekirata alapjan, a
melybol biztos kritikaval el kell kiiloniteni a valot a kolteszettol; elso hazassaganak es valoporenek, szoval irodalmi
feltiinese elotti eletenek a tortenete; vegiil pedig kiilfoldi
tartozkodasanak tortenete, mely az Akademia birtokaban
levo leveleibol ossze volna allithato. A baj csak ott van,
liogy ezek a levelek tartalmuknal fogva egyelore meg hozzaferhetetlenek.
A mi viszont iroi miikodeset illeti, meg itt is nagyon
sok a tennivalo. Kutatni kell a Josikara gyakorolt kiilfoldi
es magyar irodalmi hatasokat, azonkiviil pedig meg kellene
allapitani Josika iroi sajatsagait. Az utobbiba belefogott
Papp Ferencz, a mikor jeles ertekezeseben 3 Josika sajatsagos phantasiajat bonczolgatta; a tobbi hezagot ebben a
munkamban szeretnem nemileg kitolteni.
1
2
3

Gyulai Pal : Emlekbeszedek,
1879.
Szaak L u j z a : Josika elete es muvei. 1891.
Budapesti Szeynle, 1909. (140. k. 1—25. 1.).

I.
Fontos es eddig meg el nem dontott kerdes, hogy mely
indokok birtak Josikat regenyirasra. Erre a homalyos pontra
kell vilagot deriteniink, a mivel egyuttal sikeriilni fog
az irodalmi hagyomany hatasat Josika regenyirasaban kimutatni.
Elso regenye megirasanak indito okarol eltero nezetek
vannak elterjedve; ezekkel gyakran talalkozunk a Josikaval
foglalkozo irasokban, anelkiil, hogy az illeto iro szamot
tudna adni arrdl, miert fogadja el epen ezt vagy azt a
velemenyt. Petrichevich Horvath Lazar beszel el egy azota
tobbszor adomanak minositett esetet, mely Josikat allitolag
regenyirova iblette volna. 1 A gondviseles, mely a regenyirot
telietsege tudatara emelte, e szerint maga P. Horvath
Lazar vagy jobban mondva az o regenye, az
Elbujdosott,
2
lett volna. A kis pupos Horvath Lazi ezen nemileg dicsekvo,
nemileg alszerenyseggel tett magyarazatat Gyulai Pal elfogadta, 3 masok azonban egyszeriien iires adomanak minositettek es szembehelyeztek vele Josikanak azon nyilatkozatat,
hogy elso regenyenek, Zdlyomin&k a megirasaba meg Napkoron, tebat Horvathlal valo erintkezese elott kezdett. 4
A regenyirasra igy nem buzdithatta Horvath peldaja. Elvetve Horvath magyarazatat egyediil Scott Walter hatasabol igyekeztek megfejteni Josika regenyeit, 5 a mivel elesen
szembehelyezkedik maga Josika, 6 mikor kijelenti, hogy a
belso oszton tette ot irova es ha elotte nem lett volna meg
regeny, 0 lett volna annak megteremtoje.
Harom latszolagos ellenmondas. Kozelebbrol vizsgalva
azonban s mindegyiket kello ertekere reducalva, megis mind1

Honderu, 1843. I I . 361—363. L
Horvath Lazinak mondja J6sika (Emlekirat, IV. 86. 1.), Kemeny is annak mondja leveleiben. (Irod. tort. Kozl., 1909. 422. 1.)
3
Emlekbeszedek,
1879. 226. 1.
4
Emlekirat, IV. 54. 1.
5
A korabeli irok lepten-nyomon ezt teszik. Igy tesz tobbek
kozt Kertbeny i s : Ungarns Manner der Zeit, 1862. 177. 1.
" Emlekirat, IV. 118—119. 1.
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egyik megallhat minden absurdum nelkiil. Az ellenmondast azonkiviil, hogy csak feliiletesen tekintettek a dolgot,
az okozta, liogy Josika elso regenyet, Zolyomit mintegy
figyelmen kiviil liagyva, altalanossagban az Abafiyal megindult regenyirasarol beszeltek es ennek soraba szamitottak
Zolyomit is. Pedig Zolyomi egeszen mas jellegu; Josika
regenyirasaban rendkiviil fontos helyet foglal el, de megis
egyediil all.
Zolyomi t. i. magyar irodalmi hagyomany tenneke.
Tulajdonkep nem is regeny, hanem joforman novella, nem
is torteneti elbeszeles, hanem, mondjuk ugy, varromantika.
A Kisfaludy Sandor es kovetoinek varregeivel valo kapcsolata egyreszt kiilso koriilmenyekbol, masreszt Zolyomi jellegebol es tobbi regenyeivel szembehelyezkedd jellemvonasaibol tunik ki.
Egyfelol Josika, masfelol pedig a Kisfaludy Sandor
altal megteremtett es Mailath, Mednyanszky meg az Atirora
novellistai altal folytatott varromantika kozott egesz ketsegteJen osszekottetest lehet megaJlapitani. Josikanak vannak
koJtemenyei, melyek tiz evvel eJso regenyenek megjelenese
elott keletkeztek. 1 Ezek koziil csak haromroJ voJt az irodalomtortenetnek tudomasa ToJdy Ferencz reven, 2 de liabar
fel is emlitik ezeket Josika muvei osszealJitasaban, senkinek sem jutott eszebe, hogy azoknak utana nezzen. 3 Legfontosabb heJyet foglal eJ kozottiik Atok czimu koltemenye,
melyrol az irodalomlortenetnek eddig nem volt tudomasa. Ez
a koltemeny az osszekoto kapocs a varregek es Zolyomi
kozott. Eege ez a magyar eloidokbol, mely a szakallas
farkas 4 (Wehrwolf, loup garou) mondajat doJgozza fel.
A koltemeny tortenetebol es jellegeboJ erdekes kovetkezte1
Ezeket a kdltemenyeket Maroskozi Gabor alnev alatt kozolte
a Felsd-Magyarorszagi
Minerra, 1828. es 1829. evf.-ban.
"2 Toldy Ferencz: Magyar koltok elete, II. 252. 1.
s
Ezen koltemenyekre en hivt9m fel a figyelmet. L. Erdelyi
Muzeum, 1910. 136—141 1.
1
A szakallas farkas motivumat Tompa Mikaly is feldolgozta
egy nepreg^ben. Az Atok nevteleniil jelent meg Szemer^6k Aurorajaban (1834.).

test lebet vonni Josikanak a magyar irodalomhoz valo
viszonyara. A rege egeszen Kisfaludy regeinek modoraban
van i r v a : egy regi varhoz fuzott regenyes szerelmi tortenet
hatborzongato kiserteties veggel, Himfy-strophaban. Torteneti hattere nincs, szinhelye a Gesti csalad vara a kozepkorban. Ezen vonasok ketsegteleniil a varregek hatasara mutatnak, ugy, hogy J6sikat belehelyezik a Kisfaludy
Sandortol megteremtett m u f a j fejlodesebe.
Egy feltiino koriilmeny pedig osszekottetesbe hozza a
varrege prozai feldolgozasaival is. Josika ugyanis egy erdelyi
csaladot Trencsenben szerepeltet. Miert nem Erdelyt valasztotta szinhelyiil, miert a vagmeileki Trencsent? Talan nem
teves az a magyarazat, hogyha okat a kezio iro termeszetes
felenksegeben keressiik, mely miatt mintaitol nem mert
elterni. Kisfaludynal ugyanis a varrege meg csak a dunantuli romokra szoritkozik; kovetoiben mar boviil a varregek
foldrajza es Mailath meg Mednyanszky kiilonosen FelsoMagyarorszag eszaknyugati reszet, a Vag volgyet, Trencsent
valasztjak rtgeik szinhelyeiil. Josika, mikor Trencsent
alkalmazta, ugy latszik, ismerte a prozai varregeket is es
ezek peldajat kovetve, helyezte oda tortenetet. Igy fiizodott
egy erdelyi csalad romantikusan borzalmas es koltott tortenete egy vagmelleki varhoz.
Az Alok tovabbi sorsa nemi felvilagositast nyujt Josikanak az Auroraval valo masforma osszekottetesere is. Mielott
ugyanis vele meg egeszen elkesziilt volna, elkiildotte az
Auroranak. Dome Karolyt kerte fel a kozvetitesre, de Kisfaludy Karoly nem fogadta el es udvariasan visszautasitotta.
Ez I8i27-ben t o r t e n t ; Josika azutan atdolgozza es befejezi,
az Aui ora kozli; Steinacker 1837-ben leforditja nemetre
es az eredetit is kiadja.
Ez adatokbol megallapithato, hogy Josika ismerte
az Aurorat es hogy vele kozelebbi erintkezesbe
is
jutott. Biztos erintkezesi pontok allanak tehat rendelkezesiinkre, a mikor Josikat az Aurora varromantiknjaval akarjuk osszekottetesbe hozni. Az Atok vilagosan bizonyitja,
liogv ismerte, sot felbasznalta Kisfaludy Sandor regeit, hogy
a Mailath-fele regek liatasat sem tudta kikeriilni es hogy

az Aurora novellait is olvasta. Fol vagyunk tehat jogositva
arra, hogy Zdlyomibnn
is, a mely Josikanak az Alohnii\
kesobbi muve, szinten a megelozo magyar varnovella folytatasat es iranyat keressiik
Zolyomi meglehetosen egyedul all Josika regenyei kozt,
a minek nem lehet mas oka, mint eredetiik kiilonbozo
volta. Zolyomi legtobb sajatsaga. meg peclig Josika tobbi
regenyeitol kiilonbozo sajatsaga a varregekbol valo fejlodest
bizonyitja. Legfeltiinobb es habar jelentektelennek latszo
kiilso koriilmeny: terjedelme. Alig 150 oldalra terjed az
egesz regeny. Ez a halomkotetek koriiban es kiilonosen
Josikanal, a kinek meg tiz kotttcs regenye* ib van, hatarozottan feltiino. Nemcsak i-ovidsege, hanem kiviteli sajatsagai miatt is inkabb novellanak, mint ]egenynek lehet
minositeni.** A novellarol a torteneti regenyre valo egyenes
atmenetet tiinteti fel. Nem tekinthetjiik regenynek, mert
epenseggel semmibe sem melyed el, nem ad sem reszletesebb jellemkepet, sem az esemenyekten, fejlesztesben es
alakitasban nem reszletez. Mindez csak feliiletes, csak meg
van jelolve, anelkiil, hogy bonczolni probalna. Egy-egy
jelenet kelti fel mindossze erdeklodeset, ugy, hogy Zolyomi
erdeke is csak egyes jelenetekre szoritkozik, mig az egesz
altalaban a feluletes vazlat belyeget viseli. E tulajdonsagok
e muvet a novella mereteire korlatoljak.
Tobbi regenyeivel osszehasonlitva, egy olyan sajatsagra
bukkanunk benne, mely elszigetelve all Josika mukodeseben.
A tortenelmi keret ugyszolvan egeszen hianyzik. Mindossze
annyit tudunk meg egyreszt a leirasokbol, masreszt a kiilsosegek feltuntetesebol, hogy valamikor a reg-multban jatszik. Maguk az esemenyek, a mese folyasa ezt egyaltalaban
nem tuntetik fel; nem tekintve egy odavetett evszamot es
egy-egy torteneti nevet, akar a legmodernebb romantikus
korban is szerepelhetne. Az evszam 1574; a nev Batori

* Egy magyar csalad, a forradalom
alatt.
** A regeny es novella kozt lenyegbeli kulonbseg nincs, lninilossze kivitelben kiilonboznek. Ebben elfogadom Keitor es Kellen derek
regenyelm^leti munkajanak (Der Roman, 1908.) fejtegeteseit.

Istvan neve, mely egy izben egesz varatlanul, mint valodi
deus ex machina lep a cselekvcny egyre bonyolodo menete
ele es elbangzasanak varazsaval egyszerre kette vagja a
csomot. Magmak a regeny tartalmanak azonban semmi
lorleneti szinezete sincs ; a lorteneti keret egeszen hianyzik.
Ha mar most felvetjiik a kerdest, miert nincs meg
meg a torteneti keret Zohjomibsm es miert van mar meg
yl />o//ban, a magyarazatot abban kereshetjuk, hogy elso
muveben ha volt is Scott-hatas, az meg nem volt tudatos
es meJyrthato, hogy azt meg a torteneti noveJla hagyomanyabol fejlesztette, nagyobbfoku idegen hatas nelkiil. Kesobbi
regenyei kozott is vannak ugyan olyanok, a bol a torteneti
keret vagy egeszen hianyzik, vagy csik igen kis mertekben
van meg, de kozottuk megis nagy kiilonbseg van. Z<jbjomiban fouiakat rajzol, sot fejedelmi beavatkozast iu es megsem alkalmaz torteneti keretet, kesobbi regenyeiben kisebb,
kozbnseges embereket, a kiknek tortenete felsobb beavatkozast
lehetetlenne tesz es igy a tortpnelmi keret magatol elmarad.
Ezen koriilmenyek elfogadhatova teszik ama feltevest,
hogy regenyirasa a megelozo magyar elbeszelo kolteszet
egyik agabo], a varromantikabol indult ki. Ezzel magyarazhato az az ellentet, mely a regenyirasa indokarol szolo
nyilatkozatok kozott fennforog. P. Horvath Lazar maganak
tulajdonitja a dicsoseget, hogy Josikat regenyirasra birta.
Kovetkezokepen beszeli tl az esetet.* 1834-ben Kolozsvart
meglatogatta ot rokona, Josika Miklbs. Horvath ekkor epen
regenyen dolgozott es rokona keresere fel is olvasott neki
belole egypar reszletet. Fejcsovalva tavozik el Josika es
ekkor sziiletett meg benne az elsb eszme a regenyirasra.
Masodik liitogatasa alkalmaval mar o bozott keziratot,
politikai czikkek gyujtemenye volt ez. De Horvath lebeszelte
a politikai palyarol es a mikor harmadszor eljott hozza,
arra buzditotta, hogy irja le az erdelyi tortenelem hagyomtinyait es legendait, vagyis forduljon a torteneti regenyhez. Eletre kapott az elhatarozas, es megsziiletett Abctfi. Igy
lett Josikabol Horvath sserint regenyiro.
* Honderu,

1843. II. 461—463. 1.

Horvath vallomasat sokan egyszeruen adoraanak minositettek. Pedig bizonyos, hogy valami alapjanak kell lennie,
mert kiilonben az annyira hiu Josika. a ki sokkal jelentektelenebb dolgoknal is kikelt a legcsekelyebb elferdites
ellen,* okvetleniil bamisnak nyilvanitotta volna. Igy azonban
csak arra szoritkozik, hogy elso regenyeiil Zdlyoruit jeloli
meg es megmondja, hogy ezt meg Napkoron kezdte irni,
hogy vazlata (charbon) mar Kolozsvarra koltozese elott
megvolt.** Ebbol termeszetesen az kovetkezik. liogy nem
Horvath inditotta regenyirasra. De mivel nem czafolja meg
Horvath allitasat, valami igaznak kell benne lenni. Igyekezni fogunk belole kihiivelyezni annyit, a mennyit nyilatkozataboJ eJfogadhatonak tartunk. Josika azon kijelenteset,
hogy Zolyomit meg Horvathtal valo talaJkozasa elott tervezte, el lehet fogadni.
Nem lesz erdektelen megalJapitani a Ztili/omi vazlatat.
Ket egymas kozeleben allo var a szinhelv. Az egyik var
ura rejtett lakhelyen elrablott leanyokbol valosagos haremet
tart. Tevedesbol elragadja a masik var uranak Janyat, a
minek folytan lassankent rairanyul a biinteto igazsag
tigyelme. Az elragadott hajadon vegiil kedvese boldog nejeve
lesz; Zolyomit ellenben, a ki egy gorog novel, Irenevel
titkos hazassagban megleJte boJdogsagat, bunenek kideriilese
elhagyatottsagra es egyediilletre karhoztatja.
Mindossze ez lehetett az a charbon, a mely Josika
kolozsvari tartozkodasa elott megvolt. Mi ez marmost?
Regenyvazlat-e ? Olyan regeny. vazlata, a milyeneket Scott W.
irt ? A felelet ra csak tagado Jehet. Ez nem valami Scottfele regeny vazlata, sot meg nem is regenyvazlat. Ez legfoljebb egy varrege vazlata, olyan varregee, a milyeneket
Kisfaludy Sandor irt, olyan varregee, a milyen Josikanak
az Atka volt.
* Hiusagat bizonyitjak az emlekirataban kozolt keserii kitftkadasai; ezt az Athenaeumban
es mas lajjokban lepten-nyomon kozolt
czafolatok es helyreigazitasok, a mikor valaki olyas valamit mond, a
mi nem egeszen allja meg a helyet. Ezzel erdemelte ki a korabeil pamphletistat61 a «Nebantsdka-' nevet ( M a g y a r k d k , Lipcse, 1845. 154. 1.).
** Emlekirat, IV. 54. 1.

Megallapithato tehat, hogy J<)8ika eredetileg egy varreget akart irni, vagy legfolebb egy, a varregekhez nagyon
is kozel allo elbe3zelest, a mely prozai elbeszeles is lehetett. Erre a gondolatra, hogy talan prozai elbeszelest akart
irni, Josikanak az a hatarozott tiltakozasa vezet, mintba o
Scott W. kovetojekent kezdetf volna regenyt irni. Ugy latszik, o is erezte, hogy /61 i/onribRn tobb a masfele hag}omany, mint a Scott-hatas. A magyar varregek hatasa lenyegbeli alkatresze, mig a Scott-hatas csak jarulekos eleme a
munek.
Josika tehat egy ilyen vairege tervevel agyaban latogatta meg Ilorvath Lazart. Ezen latogatas alatt egyszerre
egeszen megvaltozott Josika egesz terve. Horvath ot regenyirasra, meg pedig torteneti rrgeny irasara buzditja. Hivatkozva Josika jartassagara Erdely kronikaiban es a torteneti
t-mlekekben, fegyverek, luhak, varak diszitesek stb. ismereteben, ajanlbatta neki. hogv ezek felhasznalasaval, mint
megannyi requisitumaival a torteneti festoisegnek, irjon
ezentul regenyeket. Erdely tortenetenek es a tortenelmi
kornak kiilsosegekkel valo abrazolasara buzditotta. Ez pedig
nem egyeb, mint a mit o maga az angol regenyiroknal,
Scottnal es Bulwernel tapasztalt. Horvath tehat kijeloli
Josikanak azokat a peldakat, melyeket kovetnie kell es
egyuttal megjeloli azt is, hogy mikepen kovesse azokat. Josika
hazamegy es liosszas munkaval megirja /dlyomii,
mar
mint regenyt. A regi alap megmarad, Zolyomi ma is ugyszolvan csak varrege ; de kiilsosegekben mar latszik Horvatli Lazar iranyito liatasa, a helyek es emberek kiilso leirasaban, valamint itt ott az esemenyek vezeteseben mar
eszreveheto a Seott tanulmanyozasa. Kovetkezo regenyeiben
napyon is biveu ragaszkodik ezen utasitasokhoz es A&a//jaban
mar nemcsak szeles torteneti keretet ad regenyenek, melylyel «jo historikus» voltat es cErdely regisegeiben valo
jartassagat» akarja fitogtatni, hanem a viseletek- es kiilsosegeknek tiilzoan lelkiismeretes rajzara is mintegy kotelessegszeriien terjeszkedik ki.
Igy tehat reszletekben mind a harom ellenmondo velemeny elfogadhatd. Josika joggal tiltakozik az ellen, hogy
Hudapesti
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Scott tette ot regenyirova, mert e]so muve magyar irodalmi
hagyomanyra tamaszkodik; joggal moodja Hurvath is, hogy
o iranyitotta Josikat, mert csakugvan bizonyos uj fejlodesi
iranyba 0 terelte; joggal emlegetik a Scott liatasat is, mert
Abafijk\al hatarozottan alaveti magat ennek a befolyasnak.
*

*

*

Miutan megallapitottuk, mint lett Josika ngenyirovii, an-a a kcrdesre szeretnenk feleletet adni, hogy miert
lepett egyaltalaban Josika az irodalmi palyara. miert lett
magyar irova? A mit o maga errol mond, 1 az csak szep
szo, a melynek azonban mas ertelmezest kell adnunk. 0 azt
allitja, hogy valami ellenallhatatlan belso oszton, valami
kenyszeiito hatalom kesztetto regenyirasra es meg van
gyozodve rola, hogy az a benne lappango koltoi ero es
miiveszi ihlet volt. Hasonlokep magyarazza kiilonben Petrichevich Horvath Lazar is sajat irova letelet. 2 Nem hiszem,
hogy ez Jett volna az egyetlen indito ok.
Kiilonosen Josikanal egy masik ok is kozre jatszott.
Szerencsetlen hazassagat tekintem annak. 3 Hazi boldogtalansaga az elso mamor es gyors kiabranduias utan egyre
novekedett. Ideges, zsembes, elegedetlen lett. Otthonn alig
beszelt valakivel, keruite az elotte annyira ellenszenves
szabolcsi duhaj es miiveletlen nemesseget, a miert folyton
gunyoltak; ha pedig nem tudta kikeriilni a velok valo
erinlkezest, akkor is annyira tartozkodo volt, hogy felesege
csaladja, a mely nem tudta megejteni, annal kevesbbe elszenvedni a «koldus maguas» ez alapnelkiilinek tartott
dolyfet, a hol csak tehette. bosszantotta. Aposaval nem
tudott megferni; felesege kicsinyes gondolkodasa es parlagias
terme&zete gyakran verig bossszantotta. A tettero, mely
benne megvolt, ezen belso viszalyok es koriilmenyek allal
egyre visszaszorult, de mielott teljesen apatliiava valt volna,
1
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mindenbe belefog, a mivel remeli, bogy idejefc elfoglalbatja
majd, bogy szorakozbatik es felejtbeti bajait. Igy azutan
mindenbez hozzafog, a mi csak eszebe jut. Eloszor neki
adja magat a gazdalkodasnak; a mikor ezen a teren nem
boldogul es egesz mulatsagat elkeseritik, teste kifarasztasaval akar lelken konnyiteni. Vadaszatokba, mulatsagokba
melyed. De itt sem talal megnyugvast, azert ott hagyja az
egesz napkori tarsasagot es bucsu nelkiil kedves Erdelyebe
tavozik. Meg ezen tavozasa elott az irodalom teren is megprobalkozoit, hogy ezzel is enyhiilest es szorakozast talaljon. A mi ifjusagi, kiilfbldi, kiilonosen pedig becsi olvasmanyaibol lelkeben megmaradt, a mihez napkori tartozkodasa alatt a magyar irodalomb6l hozzaferhetett, az azt a
meggyozodest keltette fel benne, hogy ilyen dolgokat 6
is tudna irni. Irt tehat verseket.* Holmi jatek az egesz,
nem egyeb iires rimelesnel, a melynel azonban egy Josikanal fontos tenyezo : az irodalmi divat hatasanak elso nyomaival talalkozunk. Elso koltemenye, az Arabs es gyilkos, egy
balladaszeru vers, mely Pieffel Ibrahimj&na,k az atdolgozasa.
A becsi irodalmi korok balladarajongasanak nyomait latom
ebben, a mint az a csaszarvarosban Josika ottlete alatt
annyira viragzott. Tobbi szaraz, elmelkedo veisei egeszen
a XVIII. szazad vegenek es a XIX. szazad eleje magyar
kolteszetenek modoraban vannak irva. Mintha valami falusi
lelkesz vagy tanito rimfaragasai volnanak, milyeneket valami
foldesiiri felkoszontes alkalmaval adtak elo elmelkedes alakja^
ban. Az elmelkedo alkalmi koltoietlenseg benyomasat teszik
rank eme versek. Vannak kozottiik lyrai versek is, melyek
a Kazinczy iskolajanak szaraz, tettetett sentimentalismusiir«,
emlekeztetnek.
Ugy latszik azonban, hogy Napkorra eljutottak Kisfaludy
Sandor regei es az Aurorn is. Ezekbol Josika elvonultsagaban is megismerkedik az akkori irodalmi aramlattal, sot
belielyezkedik abba maga is, a mikor megirja regejet a
magyar eloidokbol (Atok). De a versiras teren keves szerencsevel dolgozott; o maga is atlatta, hogy alnev alatt
* FelsGmagyn rorszagi

Minerva,
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megjelent vereei mennyire gyongek; Atkdt viszont masok
nem tartottak elfogadhatonak. Igy aztan felhagy a versirassal, es az akkor divatos prozai elbeszelesre megy at. A pr6zai
regek es a varromantika hatasa alatt irja meg
Zolyomit.
Kenyelmesen megirhatta ugyan egy het alatt, a mint azt
Szalay Laszlo gyanitja, 1 de Josika maga tiltakozik ez ellen
es joval hosszabb ido gyiimolcsenek mondja. 2 Hosszas elkesziilesenek okat valoszinuleg hazi bajai altal okozott elfoglaltsaganak es kozben Napkorrol valo tavozasanak tulajdonithatjuk.
Erdelybe erve, ott valosagos anglomaniaval talalkozik.
Rokona, P. Horvath Lazar, az angol regenyiras kovetesere
buzditja. 0 nekiadja magat az olvasasnak, de elobb meg mas
palyan akar szorakozast keresni es baberokat gyujteni. Ez a
politikai palya. Meg falusi tartozkodasa idejeben is figyelemmel kiserte a politikai esemenyeket. Gyakori tartozkodasat Pesten arra hasznalta, hogy tajekozodjek a vilag
esemenyeirol, a melyek hire a napkori maganyba nem igen
juthat el. Elenk erdekiodeset a napi politika irant mar
1831-ben kimutatta a fovarosban valo tartozkodasa alatt.
Ekkor irta meg ugyanis elso fennmaradt prozai kiserletet,
ugy, hogy eme rovid kis czikk emiatt is nemi emlitest
erdemel. Ez egy politikai czikk franczia nyelven, 3 melyben
egy a Quotidienneben
grof Karolyi Gyorgy ellen iranyulo
tamadast, mely szerint o lett volna a parasztlazadas okozoja,
Josika erelyesen visszautasit, vedelmezve Karolyit es kifejtve
a rosszakaratu becsi tudositotol kikeriilt absurdumot. Ez
esetben tehat egy magyarorszagi, a parasztlazadassal kapcsolatos politikai mozgalom keltette fel figyelmet. Czikke bizonyitja, hogy mar 1831 -ben is keresett «elszorodast» a
politikaban.
Napkorrol valo eltavozasa utan az erdelyi orszaggyules
mozgalmaiba es torekveseibe meriilt. Resztvett tevekenyen
a napi politikaban; eljart a gyulesekre, szonokolt, szava1
2
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zott a kormany ellen, a szabadelvuek soraban kiizdott,
resztvett a tiltott tudositasok elkesziteseben, melyek reszben okozoi voltak Wesselenyi kesobbi iildoztetesenek. Azutan
pedig osszegyujtotte es aldolgozta politikai es socialis vonatkozasu beszedeit es dolgozatait, s ki is adta ezeket. Az
Irany es Vazlalok kiadoja, Barra, azonban rajta vesztett az
iizleten a baro iroval szemben tanusitott elozekenysege
folytan, ugy, hogy a mikor Josika Abafit vitte el hozza,
hidegen visszautasitotta. 1 Josika erre elkiildotte Heckenastnak, a ki meggazdagodott rajta.
Josika lathatta, hogy politikai iratai senkinek sem kellenek. Az angol torteneti regenyek ellenben akkor altalanos
divatban voltak. Horvath figyelmeztetese utan indulva fel
akarta hasznalni a kozonsegnek ezt az erdekl6deset es — a
mint a kovetkezmenyek igazoltak — jol okoskodott. Alkalmazkodva a kor izlesehez, megirta Abafit, Scott Walter szellemeben.
Abafi letrejottenek magyarazatat ketsegkiviil az erdelyi
tarsadalmi viszonyokban, az aristokratia kozt uralkodo felfogasban kell keresni. A harminczas evekben ugyanis Erdelyben nagy az anglomania. Nalunk altalaban mar regen
bizonyos sympathia mutatkozott a szigetorszag irant. Allami
eletvink es alkotmanyunk fejlodeseben nem egy olyan erintkezesi pont volt, mely a magyarsag figyelmet Angliara iranyithatta. 2 A XIX. szazad elejen azonban nem annyira
Anglia allami, mint inkabb gazdasagi elete es irodalma
erdekli nalunk az embereket.
Kazinczy csodalkozva emliti 3 az erdelyi urak nagy miiveltseget, a mit ok utazas altal nyernek. A legtobb erdelyi
magnas jart kiilfoldon. Mig a XYIII. szazadban kiilonosen
Nemet- es Francziaorszagra szoritkoznak, a szazad vege fele
Angliat is felkeresik mar itt-ott, majd a XIX. szazad masodik tizedeben ez altalanos divatba jtin. 4 Azota egyre surub1
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ben keresik fel a messze Albiont. Josika teved, mikor azt
mondja, 1 hogy a szazad elejen meg csak egyetlen egy ember tudott angolul hazajaban es az Banffy Denes, a kormanyzo fia, volt. Ugy latszik, hogy Yay Miklos, ki 1788ban jott onnan vissza, akkoriban nem jart Erdelyben. Annal meglepobb, liogy a kovetkezo evekben egymasutan keresik fel fiatal fouraink Angliat. Meg Wesselenyi es
Szechenyi angliai utja elott is iobben voltak kint, tobbek
kozt Vay Jozsef, a ki 7 evig taitozkodott ott, ket Teleki, 2
sot Kazinczv meg tobbet is emlit. A^onkiviil, hogy fouraink
kint jartak, az angol nyelv hazi tanitasa is divatba jott.
Sokan vannak, a kik megtanulnak angolul, anelkiil, hogy
kimentek volna Angolorszagba. Igy Josika egyik neveloje,
Holsmay, tud angolul, ' Josika sogora, Kendelfy Adam is
kitiinoen beszeli. Petrichevich Horvath Lazar pedig kesobben egeszen jol beszel es ir angoliil, ugy hogy egesz turlieto angol verssel tiszteli meg 1839-ben a nalunk jaro
«eszaki vandorfecsket», Miss Pardoet. 4
Maganak az angol irodalomnak nagy hatasa volt mar
Wesselenyi 1822-iki utazasa elott is. Erdely ismerte fel
Shakespeare-t es mig Magyarorszagon Kazinczy meg csak
nemetbol forditja, es meg ket evtized elmulik, mig Vorosmarty megteremti a Shakespeare-cultust, addig Erdelyben
ez mar 1814 koriii nagyban fellendiilt. Es Erdely oly vilagos felfogast es megertest tanusitott Shakespeare-rel szemben, hogy azt meltan csodalnunk lehet.
A Shakespeare-cultus Erdelyben Dobrentei es Buczy
nevehez fuzodik. Dobrentei Shakespeare-rel sokat foglalkozva,
a magyar dramairodalom fellenditese vegett 1814-ben az
Erdelyi Muzcinnban palyazatot hirdet, metynek Jidnh b<tr/
letrejottet koszonheijiik. Ebben a felhivasban a Szentiudiieji
1
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<ilombol idez egy reszt angolul, 1 a mi ketsegtelenne teszi,
liogy akkor Erdelyben mar angolul is olvastak Sliakespeare-t;
Magyarorszagon ez meg jo soka csak jambor kivansag
marad, mert liiszen meg csak Vorosinarty, Petoti, kesobb
pedig Araoy (a Szcntirdncji
dlorn masodik atdolgozasanal)
fordul az eredetihez. De nemc ak olvastak mar ekkor
Shakespeare-t, hanem ebben az esztendoben mar meg is
volt az elso Macbeth-fordii&s."
Mig Dobientei Shakespeare elterjedeset czelozta, Buczy
Emil megertetni akarta. Az Krd<'li)i Mnzeum tobb czikkeben foglalkozik Sliakespeare-rel; a azok valosziniileg a hires
Shakespeare-kiadora, Rowe-re, mennek vissza. Nem tekintve
azonban ezt, meglepo modon taniisitjak, hogy mennyire
megertettek es meltanyoltak m.ir irodalmunk ifju koraban
a nagy angol koltot.
De a tulajdonkepeni anglomania, az angol-rajongas
viragkora Wesselenyi angolorszagi utazasaval kezdodik.
Ama nagy embereink, a kik a modern Magyarorszagot
megteremlettek, Angliabol lioztak eszineiket; ezeket azutan
atplantaltak a balado magyarsag gondolkodasaba. A ket
nagy ember, a ki ezen valtozast letrehozta, a legnagyobb
es a legmagyarabb m a g y a r : Szechenyi es Wesselenyi.
Angolorszagi litazasuk eszmeje nem Szechenyitol, hanem Wesselenyitol eredt. Wesselenyi csaladja mar 1818-ban
foglalkozik az angol utazas tervevel, ugy hogv Bolyai Farkas, a marosvasarheiyi collegium mathematikai tanara, ebben
az evben keri fel W r esselenyit, liogy tervbe vett litazaf-ara vigye magaval. 4 Biztosnak tartom, hogy Wesselenyi
szeretetet Anglia irant Dobrentei Galtor kollotte fel, a ki
az angol irodalom egyik legelso ismeroje es terjesztdje volt
Magyarorszagon."' Dobrenteit Ossi.in olvasasa buzditotta az
1
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angol nyelv megtanulasara.* Wesselenyi ez irauyu szeretete Dobrenteitol szarmazhat.
Az angliai ut czelja nem egyszeru szorakozas volt.
«Mindketten pirultunk — mondja Szeclienyi +* — hazank,
hatramaradt veriink oly annyira elaljasodott lete foiott, s
mindketten erzenk magunkban kimondhatatlan vagyat, habar
egy makszemmel is jarulhatni honunk, veriink apolasahoz.»
Azert mentek ki, hogy tapasztalataikat hazajuk javara fordithassak. Sot Szechenyi ki is mondja. hogy Britannia nagysaga erlelte meg benniik azt a vagyat, hogy «hazajuk es
ez.iltal az emberi nemnek javalioz es feldicsoiilesehez»
hozza j i r u l h a s s a n a k . Visszaterve. Szechenyi Pestet valasztotta
mukodese helyeiil es itt valositotta meg a reformokra iranyuio torekveseit, Wesselenyi pedig Erdely reformatora lett.
Kolozsvarott kezdett miikodni es a legrovidebb idd alatt
egeszen megvaltoztatta Erdely szellemet. Mig Szechenyinek csak lassan sikeriilt eszmeit megvalositani es hatasa
csak lassan valt erezhetove, addig a Wesselenyi altal okozott valtozas meglehetos gyorsan kovetkezett be. Ennek oka
a magyarorszagi es erdelyi viszonyok kiilonbozeseben rejlik.
Szeclienyi Pesten mukodott, de Pest nem volt meg Magyarorszag kozpontja, Szechenyi meg csak azza akarta tenni. Pest
nem volt Magyarorszagnak olyan kepviseldje, mint Kolozsvar Erdelynek. Kolozsvar maga volt Erdely; az aristokratia
viszont maga az orszag. Magyarorszagon az aristokratia
elmagyartalanodott, clebb magyarra kellett teLni; igy hatasa a kozre es a tarsadalmi allapotokra nem lehetett oly
melyrehato, mint Erdelyben, hol ok maguk alkottak a
magyar nemzeti t;iisada ! mat. Magyarorszagon az aristokratia
es a nemzeti szellem inkabb szemben allt egymassal, Erdelyben tulajdonkepen egy volt
Igy aztan nem lehet csodalni, hogy a mikor Erdelyben
a felsdbb tarsadalomban elterjed valami szellemi aramlat,

* Dobrentei levele Dessewffy Jozsefliez (Kazinczy levelezese. XVI.
169. 1. 1818 szept. 8.)
** Szechenyi: WesseUnyi es Kossuthrol cz. czikkeben a Jclenkor
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az altalanossa lesz es a korszellem jelleget veszi fel. llyen
volt a liuszas es liarminczas evekben az anglomania.
Elterjedeset nemcsak az erdelyiek angolorszagi tartozkodasa okozta, hozz.ijarult az is, hogy nagy szammal tartozkodtak Magjarorszagon es kiilonosen Erdelyben angolok.
Mintegy ekkor fedeztek fel az angol utazok Magyarorszagot
es mint azelott a Kelet ismeretlen orszagait, kesobb pedig
a tropikus tajakat kerestek fel ceapatosan, ugy akkoriban
hazankat arnsztottak el. Maga Josika is megemlekezik egyik
leveleben az angol turistakrol ;* P. Horv.ith Lazar pedig
azt irja noverenek, Rindsmaul Emilia grofnonek, hogy alig
erkezik Pestre gozos, melynek fedelzeten tobb vagy kevesebb kulfoldi, kiilonbsen angol es franczia ne tiinnek fel
a gyakorlott szemnek.** Townson, dr. Bright, King, (xleig,
Paget, Miss Pardoe nemc6ak egyszeru turistak, hanem irodalmi dilettansok is, a kik kotetekre terjedo munkakat
irnak Magyarorszagrol, a mivel termeszetesen kozelebb visznek a kiilfbldhoz. Ezek koze lehet szamitani Piickler-Muskau herczeget is, a kinek egesz muveltsege angol es a ki
Byron-rajongasaval nem kis hatast gyakorolt nalunk.
Az erdelyi tarsadalomban ez az erdeklodes mely nyomokat hagyott. Angol szokasokat utanoznak, sokan beszelnek angolul, mikozben a fianczia nyelv nemileg kimegy a
divatbol. Erre kiilonosen az angol utazok muveibol lehet
kovetkeztetni. Mig dr. Bright 1814-ben meg csak a franczia
es nemet nyelvvel boldogul nalunk, addig Miss Pardoet
mar Pebten is olyan emberek kornyezik, a kikkel angolul
beszelhet. Kiilbnbstn Dobrentei vette buzgo partfogasaba.
Ezenkiviil Josikaval es P. Horvath Lazarral is erintkezik.
A veliik folytatott valosziniileg angol, tarsalgas kolthette fel
benne azt. az eszmet, hogy egy uj angol folyoiratot alapit,
melyben elokelo helyet szant a magyar irbknak es a magyar irodalomnak. A munkatarsakat tekintve, kulonosen az
elobb emlitett harom irbra gondolhatott, a kik mind erdelyi
emberek voltak.
* Toldyhoz. 1842 szept. 2«), (Irod.
** Kaleidoszkop. I I I . 79.

tdrt. kozl. XXI. 77. 1.)

Meg Miss Pardoe elott jart nalunk Jolin Paget, a ki
Erdelyben nagyon is otthon erezte magat, a mire az erdelyieknek angol nyelvtudasa is nemileg kozbejatszott. Paget
annyira megszereti Erdelyt, hogy eltavozasa utan nemsokara
visszater; baro Wesselenyi Poiyxenat, baro Bantfy Laszlo
ozvegyet, a kivet Olaszorszagban ismerkedett meg, veszi
noiil es o lesz Wesselenyi torekveseinek folytatoja.
Wesselenyi angolorszagi utjaval hozhatok kapcsolatba
az 1834 iki orszaggyules refoimmozgalmai, a jobbagysag
felszabaditasara vonatkozo torekvesek, a gazdasagrol alkotott utopisztikus rendszerek. milyenek az irodalomba is
bekeriiltek es Josika tobb elbeszeleseben kifejezesrc jutnak.
Anglia hatasa a tarsadalmi szokasokban is ervenyre jut,
a mint az Josika lrdny cz. miivenek Anylotnanin
cz. fejezetebol kitunik. Habar altalanossagokra szoritkozik itt Josika,
megis eszre lehet venni, hogy Erdely angol-majmolasara
gondol. Az angol liatas azonban talan legnagyobb a lotenyesztesben es a vadaszatban. Wesselenyi hires meneset
Angolorszagbol hozott lovakkal gyarapitja, peldajat a tobbi
fourak is kovetik. A magnasok angol mintara parforcevadaszatokat tartanak. a mikhez 1840 ota, Paget kezdemenyezesere, angol ebfalkat hasznnlnak.* Sot Paget gondoskodasa meg tovabb terjed. Hogy bizonyos egyontetii iranyt
adjon az erdelyi muvelodesnek, 1843-ban egy taisasagot
alapii, melynek czelja az angol irudalom legjelesebb termekeit megszerezni, hogy mindenki akadalytalanul hozzajuk
ferhessen.** A tarsasagnak angol czime van : Reading club.
Megjegyzem meg, hogy ez az erdelyi angol szolgalhatott
mintaul Josikanak filrt ufjai cz. regenyebez, melyben egy
angol utazonak egy erdelyi four ozvegyevel valo hazassagat
adja elo, a kik szinten Olaszorszagban talalkoztak.
Az angol viszonyok irant valo fokozatosabb erdeklodes
termeszeteaen az angol irodalomra is kiterjed. A sentimentalis-romantikus kor hangulataba Shakespeare nem illeszkedik be annyira, mint akar Byron, akar Scott, akar Bul* Horuleru. 1843 I. 212.
** U. o. 421. 1.

wer es ezert kiilonosen ez a harom jut rendkiviili nepszeriisegre. 1
Elso kozottiik Byron. Mindenki rajong erte; a tarsasagban a fiatalsag, a halado angloman gyakran keriil miatta
osszeiitkozesbe az oregekkel, a kik meg a franczia es olasz
bagyomanyokon fejlodtek. Byron lesz az asszonyok szereime,
a ferfiak mintakepe. Nem egy koziiliik csak azert erez
egyiitt a gorog szabadsagliarczczal, mert Byron a szabadsagharczosok kozt van. Nem egy keresi fel Byron zaszloit,
hogy mellette, az o vezerlete alatt harczolhasson. Ezt bizonyitja a koltonek baratjahoz, Parry kapitanyhoz intezett
ama kijelentese, hogy sereget tizenegy nemzetisegu zsoldos
had alkotja; kozottiik pedig az erdelyieket is megemliti. Maga
Josika is arra gondolt, hogy Byron seregehez szegodik, a
mikor bazi bajai mind sulyosabban kezdtek liedelyet szorongatni.-1 P. Horvath Lazar egesz mukodese tulajdonkep
Byron cultus. Regenyeben az erdelyi tarsadalmat rajzolva,
ennek a Byron-cultusnak igen elokelo belyet juttat. A Byronimadas nemsokara aztan Magyarorszagba is elhatott, a mint
azt Gaal humoristicus novellaja (Lor<l Iiyron) bizonyitja, a
melyben a magyar nok rendkiviil erzekeny es fellengos
Byron-szeretetet tarja fel.
A barminczas evekben igen nagy nepszerusegnek orvendett Scott es J3ulwer is. Mig Magyarorszagban nemet
forditasokban olvastak, Erdelyben az eredetit is gyakran
meg lehetett taJalni. Az angol utazok muveibol viliigosan
ra lehet ismerni arra a nagy hatasra, melyet az Angliaban
is i.stenitett Scott es a meg korabnn nem nagyon becslilt
Bulwer a magyar tarsadalomra gyakorolt. 3
A tortenelmi regeny irant mutatkozo rajongasban azonban
nemcsak az anglomania, banem egy masik, specialisabb ok
is iranyado. Ez az, a mit Josikanak Scott regenyirasaval valo
1

Ez leginkabb P. Horvath L. regenyebfil, az Elbujdonottbo],
a
Kaleidoszkopbol es a nalunk jart angolok (kiilonosen J. Pagetj miiveibfil tunik ki.
2
Emlekirat. IV. 51. — A Byron-cultusrol 1. czikkemet Don
Juan en Hongrie. (Bevue de Hongrie 1912.)
3
P a g e t : Hungary and Transylvania.
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osszekottetese magyarazatanal mar annyiszor kifejtettek: az
erdelyi termeszeti es torteneti viszonyoknak hasonlosaga a
skocziaiakkal. Eddig ezt a tetelt nem altalanositottak elegge;
csak azt magyaraztak ki belole, hogy mi volt az, a mi
Josikat Scotthoz vonzotta es igy Josika regenyirasanak alapjat keresiek az erdelyi es skot viszonyok hasonlosagaban.
Ez a hasonlosag azonban egeszen masforma kovetkeztetest
eoged meg. Azt, hogy Scottnak nem Josika, hanem az egesz
erdelyi es magyar tarsadalom elotti nepszerusege szarmazott ebbol a hasonlosagbol. Josika, a mikor Scottot mintajaul valasztotta, hodolt ez irodalmi divatnak, maga is csak
azon befolyas ala keriil, mely alatt az egesz erdelyi tarsadalom allott.
Josikat tehat kora izlese es tarsasaga vezette Scotthoz.
De hogy mar termeszeteben magaban volt valami romantikus hajlam, azt Zdlyomij-A bizonyitja, mely meg akkor
nyult vissza az erdelyi multhoz, a mikor meg hatarozott
Scott-utanzast benne nem vesziink eszre. Josika romanticismusat ujabban az erdelyi viszonyokbol igyekeztek kimagyarazni.* Yelemenyem szerint tevesen. Josikat nem sza^
bad elszigetelve csupan erdelyinek kepzelniink. Az o romantikus kolteszete nem egyediil ErdeJy romantikus fekvesenek
es tortenelmenek kifolyasa, hanem az egesz Magyarorszagon
elterjedt romantikus szellem es irodalom jelemege. A mult
hazafias imadasa teszi a magyar irodalom lenyeges jellemzo
vonasat mar evtizedek ota. A nemzeti biiszkeseg es onbizalom felebresztese volt a koltok es irok jelszava. Mar Bessenyei is ezt szolgalja miikodesevel, ezt a XVIII. sz. hazafias epos- es dramairodalma. A mult hazafias dicsoitesehez
Kisfaludy Sandor egy uj elemet csatol: a kozepkor langolo
cultusat, mint a nemesi Magyarorszag legfenyesebb es legspecialisabb korszakaet. A XIX. sz. romanticismusa azutan
valosaggal a hazafisag kolteszete. Kisfaludy Karoly, Vorosmarty, Bajza, Czuczor mukodese mind a nemzeti eszme
szolgalataban all. A romantikus torekvesekbol kiindulo fiatal
iroi nemzedek pedig ugyszolvan kivetel nelkiil a kozepkori

* Tapp Ferencz (Budapesti Szemle. 1909. 140. k. 1—7. 1.)

multert heviilo romantikus rajongassal van tele. igy tehat
Josika, a kit irodalmi mmtai altal kiilonben is konnyii \olt
kora irodalmi aramlataival osszekottetesbe hozni, nem elszigetelt jelenseg, o is az egesz orszag erzelmeit es felfogasat
koveti; romanticismusa nem Erdely allapotaibol, hanem a
magyar irodalmi romanticismus altalanossagabol magyarazhato. Az erdelyi kiilonleges allapotok liatasa csak arra szoritkozik, hogy Scott mintajara volt romantikus.
Erdekes. mennyire tiilozzak naiunk Scott hatasanak
jelentoseget Josikara. Pedig mindossze harom regenye van,
melyeken ez biztosan megallapithato: Abafi, az Utolso
Bcitori, es a Csehek Magyarorszdgban.
Igaz, hogy itt ez
a halas meglehetosen mely nyomokat bagyott, az is igaz,
hogy ezek legjobb regenyei, de rendkivuli termekenyseget
veve tekintetbe, Scott hatasa megis csak elenyeszdin csekely. Scott ezen regenyekre nemcsak targyi, hanem felfogasbeli es szerkezeti hatast is gyakorolt. Az Erdely tortenelmebol meritett szeles epikai keret, mely a torteneti
szemelyek maganeletebol van veve es romantikus szinben
van feltiintetve, egyenesen Scottra mutat. Annyiszor hangoztattak azon altalanossagokat,* a melyekben Scott hatott,
hogy egeszen feleslegesnek tartom azokat reszletekben fejtegetni. A kozepkori allapotok, varak, titkos litak, osszeeskiivesek, szamuzott rablok es becsiiletes emberek kiizdelmeiben ugyanazon alkalmazasi mddokat talaljuk, mint
Scottnal. 0 is felkutaija a konyvtai akat, a regi toitenetirok
muveit, korabeli memoire-okat es feljegyzeseket, csaladi
bagyomanyokat es legendakat, poros okiratokat es peres
aktakat; a mikor pedig nehany intim adaton kiviil semmit
sem talal, maga alkot phantasiajabol az angol koltore
tamaszkodva valami intim meset, mely regenyeben romantikus csaletek gyanant szerepel. Emlitett harom regenyeben
* Tobbek kozt Szaak Lujza i. m. XI. fejezet. — Joval jelen
dolgozatom elkesziilte utan jelent meg Zsigmond Ferencz ^rdemes
dolgozata (Scott es Josika. Irodalomtortenet 1913. 129.
217.),
a mely ^rdekesen vilagitja meg Josika legaltalanosabb aesthetikai
elveinek, melyek k^sobbi regenyeiben is feltalalhatok. Scottal valo
kapcsolatat.

leginkabb a tortenelem romantikuean kiszinezett alkalmazasaban talalbato fel Scott liatasa. I)e ez is valtozik nemileg, mert mig mesterenel szoros kapcsolatban van a
regeny tulajdonkepeni mesejevel, addig Josikanal ez egeszen
episodszerii reszlet. E harom regenyben targyi hatasokat is talalunk. 1 Abafit Waverley es Ivanhoe,
Batoryt
Kennilworth, a C&eheket lvanhoe inspiralta, mig utobbiban
a feltetelezett Qnentin Durward hatiisokat 2 a legjobb akarat
mellett sem tudom feltalnlni.
Scott hatasa tehat fokepen a tortenelem alkalmazasi
modjaban es ez is csak elso harom torteneti regenyeben
mutatkozik. Mielott azonban Scottnak nagyobb mertekii hatasa
Josika specialis vonasava valhatoit volna, hozza kapcsolcdott
egy francia romantikus halas, mely regenyirasat lenyegesen
megvaltoztatta. Ez a typikus Josika-regeny egyik lenyeges
alkatreszet eredmenyezte. Mivel a franczia romantikus hatasokrol meg ugyszolvan semmit sem mondottak, 3 nem lesz
erdektelen, ha kisse kozelebbrol tekintjiik meg. Nem a
Konnyehnueli az elso regenye, melyben franczia romantikus
hatast talalunk. Ha Zolyomiban meg nem is talaljuk meg,
Abafibtin mar egesz biztosan ra lehet ismerni. Isidora jellemeben, torteneteben es szerepeben ugyanis Hugo Yictornak
nem csekelymerteku befolyasat allapithatjuk meg. Mintha
egy masodik Lucrece Bon/ia tiinne fel elottiink, a kiben
meg van mintakepenek mindcn tulajdonsaga, kiveve ordogi
kegyetlenseget. De mivel ez rueg nem tartozik a, franczia
regeny altal gyakorolt befolyasokhoz, melJozziik. A labra
kapott divatos franczia romantika vegleges elfogadasat jelenti
a Konnyelmiiek
cz. regenye A konnyelmiiek, a kik tulajdonkep nem is konnyelmuek, hanem mindossze konnyen heviilo,
szerencsetlen emberek, az ismeretlen, exotikus orszagokba
vezetnek : Canadaba, indianok, negerek es angol telepesek
1
Ferenczi mntatott ra » Waverley-nek
Abafivn gyakorolt katasara. (.Erdelyi Muzeum-Egylet
kiadvanyai
188(i. 84. 1.)
- Kont Ignacz: Etude sur 1'infhience de ta litteraturc [>'augaisc
en Hongrie. 1902. 390. 1.
a
Kont a legnagyoljh altalanossagokr» szoritkozik es tele van
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koze, a kiknek korebe odavetodik egy magyar embers ez a
legborzasztobb katastropha okozojava lesz. Maga az exotikus
videk, Amerika, Seredy szerelme a neger no irant nem kis mertekben Renet juttatja esziinkbe.* Chateaubriand meghonositotta a tavoli videkek cultusat. A tarsasag miivelt, de blasirt es
pessimista embere a muveletlen, vad nepek ktize megy, hogy
nyugalmat es boldogsagot talaljon, de tepett lelksvel, megviselt, hajdttirt szenvedelyeivel nem kepes mar a nyugodtsag visszaszerzesere. A Saint-Pierrei optimismus es Rousseaufele termeszetimadfis Chateaubriandban a pessimista vilagfelfogas annal elesebben valti feltiintetesere szolgal. Jdsikaban Seredy ugyancsak rendkiviil muvelt ember, de helytelen iranyu fejlddese altal blasirtta es peesimistava lesz.
Eldbbi tulajdonsaga az, a mit Jtisika kdnnyelmusegnek
nevez. Messze Canadaban azutan szerelmi boldogsagot talal
egy neger no karjaiban. De ezerelme csak romlast okoz;
az eurdpai labanyomaban csak baj es szerencsetlenseg
tamad. Es ott a tavol Amerikaban egy veres tragedia jatsztidik le, mely az Atala szomorii szerelmet juttatja esziinkbe.
A neger ntinek van ferje; ttirvenytelen viszonya mindnyajuk borzasztd sorsat vonja maga utan, mert Motabu felesege meggyilkolnsa utan mindaddig nem nyugszik, mig csak
borzasztd bosziit nem all a csabiton. Bosszujaban mar a
Sue-fele borzalmak es csaladi tragediak kezdenek fejledezni;
a bosszii es gonosztettek vilagaban mar atmenet, mely
Jdsikat mind jobban es jobban behaltizza.**
A franczia romantika bosszuallo iildtiztijet ismerjiik fel
Motabuban, a milyennel Hugo V. regenyeiben es dramaiban lepten-nyomon talalkozunk. Az iildtizti typusanak egy
masik a akja Dimone az UtoUo ' <itorib&n, ki a fejede* Azt bis/.em, liogy itt nemcsak Benrt v. Atalut, banem a
Natchezt (1833) is figyelembe kell venniink. Lehet, liogy angol vagy
nemet peldak is iranyitottak Josikat.
** Kovacs Janos (Sue hatdsa a tnagyar re<ienyiro<lalomra, 1911.)
trdekesen bizonyitja Sne hatasdt Josika harom legenyeben (Ket
i metetes haz; Pygmaleon;
Konnyelmiiek), mivel azonban csak utanzast keres, joval kisebbre Bzabja e liatas merteket, holott ez Josika
eg6sz gondolkodasara Atalakit61ag terjedt ki.

lem torvenytelen teetvere, de szarmazasa miatt oly nagy
gyulolettel van batyja irant, hogy, mint valami titkos
szellem, megrontasat czelozza; elobb behalozza, azutan
pedig minden gyiiloletevel, arulasaval es fenyes tehetsegevel tonkrejuttatasan faradozik. A vegen meg attol sem riad
vissza, hogy fejedelem- es testvergyilkossa legyen, de terve
balul iit ki, o maga lesz a merenylet aldozatava. A Cseliekben a Kaldor-csalad borzalmas tortenete mutat ugyan hasonlosagokat a Xotre Darne nehany jelenetevel*, megsem
hozhato egyenes kapcsolatba a franczia romantikaval. Yaloszinuleg dramai hatassal van itt dolgunk, mely pedig maga
is nem a franczia romantika, hanem inkabb a nemet sorstragedia fele mutat.
Franczia romantikus hatasokat tehat talalunk a Scott
Waltertol inspiralt regenyekben is, de csak len}Tegtelen
reszletekben. De legalabb atmenetiil szolgalnak azon regenyeihez, melyekben ez a oefolyas mar sokkal nagyobb mertekben mutatkozik. Elso ilyen regenye Zrinyi a koltii.
Mielott azonban az angol es franczia hatasnak torteneti regenyeiben vaio egyesiileset nyomon kovetnok, meg egy masfele franczia hatast, ahajmereszto remtorteneteket kell feltiintetniink.
Sue Eugtme tarsadalmi regenyeket irt socialis tendentiakkal; a franczia tarsadalom legalacsonyabb retegeibe,
bunosok, gonosztevok, elokelo szelhamosok es csalok vilagaba vezetett. A kifogastalan dandy-iro abban Jelte ordmet,
hogy a legsivarabb es legfeketebb piszokban turkaljon, hogy
megbolygassa a rendori kronikak legsotetebb titkait es azokat a legtulzobb phantasiaval kozonsege szamara feldolgozza. A tarcza-regenyek gyari munkaja kezdoddtt meg vele
es alig lehet nyomon kovetni azt a rendkiviil karos befolyast, melyet gonosztevo-regenyeivel gyakorolt. Gonosztevoregenyek valtottak fel a jabloregenyeket, a Mysteres de
!}aris es Juif errant Itinaldo liinaldinit es Abettinot. Amint
a rabloregenyekbol a magyar betyarromantika fejlddott ki, ugy
* Kont a Csehek-ve gyakorolt Hug()-liatasrt)l
tezett dologrol beszel (i. h. 396.)

ruint valaini elin-

keletkezett a franczia gonosztevo-regeDyekbol nalunk a magyar
gonosztevo-romantika. A Pcirisi rejtelmek magyar rejtelmeket
vonnak maguk utan, a milyenek Nagy Ignacz, Kuthy es Josika
gono?ztevb-regenyei. Josika maga is bizonyos szeretettel
van a borzasztb es tulzott irant, de fokep kozonsege izleset koveti, a mikor magat teljesen ezen iranv sodraba veti.
Ezaltal annyira beleszokik e borzalmakba, hogy kesobb
sem tud hatasuktol szabadulni. Meg kesobbi torteneti szinezetu regenyeinek is lenyeges alkatreszeve valnak, a mi altal
annyira leszall regenyei szinvonala, hop-y komolyabb irodalmi
ertekiik mar alig van es czeljuk mindossze csak az olvaso
kivancsisaganak foglalkoztatasa.
A nagy gonosztevok elokelo vilagaba, hallatlan borzalmaiba lepiink elso tarcza-regenyunkben, az Akarat ex Itajlam ban * (1845). Jbsika tarsadalmi regenyei mind a legaljasabb bunok, gyilkossagok es gaztettek vilagaban jatszanak. Az ember va'osagos undorral fordul el az Akarat es
Itajlani, Krl emeletes hdz, Gordiusi csomo, Sze</cdi l>oszorktint/ok es licjtett scb buneitol. Es nem a gonosztettek
maguk, nem az absolut romlottsag taszit vissza benniinket, mert liiszen Suet azert elolvassuk es ha kozbe borzadunk is, megsem teszsziik le bosszankodassal a konyvet.
Josikanal az dobbent meg leginkabb, liogy ilyen allapotok
nalunk volnanak lehetsegesek, anelkiil, hogy legcsekelyebb
nyomukat latnok valo eletunkben. Ha ismeretlen alomorszagban festene ilyen vilagot, esetleg megnyugodnank benne,
meg ha ketelkednenk is lehetosegeben. De a mikor Magyarorszag tarsadalmat rajzolja ilyen romlottnak, akkor csak
visszautasitolag lephetunk fel regenyeivel szemben. Gyilkossag, szelhamossag, tervszeru csalasok, penzhamisitas,
uzsora, utonallas, csempeszet, lopas, sikkasztas, gyermekcsere. boszorkanysag, szemfenyvesztes es hitszeges a legtarkabb tomkelegben lepnek elenk, mint olyan tulajdonsagok, melyek a magyar tarsadalomba be vannak gyokerezve.
Sot gyakran epen a legelokelobb tarsadalom van ilyennek
festve. Ezen tenyek utan csak mosolyognunk lehet kortarsai
* Megjelent a Budapesti
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tiilzo buzgosagan es vaksagan, a mikor a Hondcrii joakaro
kritikusa Josika egyik legnagyobb erdemeiil iudja be, hogy
nem koveti a franczia romantika borzalmait.* Ezt lSi-7-ben
irtak, a mikor a Konnyelmuekbol
mar a masodik kiadas is
fogytan volt, a mikor az Aknrat rs hajlam
konyvalakban
is mar egy eve megjelent, a Ket emeletes hdz pedig szinten
mar kikeriilt a sajto alol. E nyilatkozatot nemcsak vak
tiszteletnek, de egyenesen vaksagnak kell tulajdonitani.
Scott hatasa elso torteneti, a franczia romantik;ie pedig
tarsadalmi regenyeil>en tiilnyomo. A ketto egyesiilesebol
lesz az a torteneti regeny, mely Josika specialis regenyfajtaja. Ez azonban szinten nem mind egyforma. banem
ket csoportra oszlik : az egyik, melyben a tortcnelmi hatas,
a masik, melyben a rejtelmek es gonosztettek batasa tiilnvomo. Mindketto Josika typikus regenye.
Az elso csoport /rinyi
a kolt/ixel kezdodik. Meg
ugyszolvan csak atmeneti fok, de megis mar lenyeges atalakulast mutat. Szemelyei tortenetiek, de meseje
koltott. Ezt az eljarast mar korabbi regenyeiben is tapa^ztaltuk, de csak episodjaikban, mig a focselekveny szcmelyeivel egyiitt teljesen koltott volt. Ahhoz kepest tehat haladast eszlelbetnenk. De nem ugy van. Minthogy meseje
koitott, erzi o maga is, hogy igy regenye torteneti jellege
elveszne; s liogy megis megmentse, kiilsosegekhez folyamodik, torteneti adatokat, csataleirasokat stb. bigyeszt hozza,
melyeknek a regenybeli cselekvenyhez semmi koziik.
Az efajta Josika-regenynek tehat jellemzo tulajdonsaga,
liogy torteneti szemelyek kdltott esemenyeit kapjuk benne
es hogy a tortenelmi elem a szaraz tortenelmi adatok folsorolasabol all. Zrinyihzn legjobban meg lehet ezt figyelni.
A szemelyek tortenetiek, Josika a neveken alig v^ltoztat:
Zrinyi, Lobl Zsofia, Zolyomi, Montecuccoli es a velenczei
szereplok mind torteneti alakok, a kiknek igazolasa vegett
az iro folyton forrasokra, hivatkozik. De a tortenet maga
egeszen koltott. Hogy Violetta cserelt gyermek es tulajdonkep Lobl Zsofia, hogy nem lehet Zrinyi felesege, mert velt
* Honcleru. 1847. II. 154—155.

apja eletmentojenek igerte kezet, hogy Rialti folyton iildozi
szerelmevel, hogy allitolagos anyja, Zenone, tatar fogsagba
esett, hogy igazi leanyanak, Fiametta tanczosnonek, koszonheti eletet, hogy a szegeny tanczosno, Mirza kannak szeretoje, valosaggal a dogek leanya, Zenone gyermeke, a ki
ezen folfedezes utan magat agyonlovi: mindez a koltonek
romantikus lelemenye. Ellenben torteneti szinezetet akar
adni regenyenek olyanfele leirasok belevegyitesevel, a milyenek
a velenczei allapotok foltiintetese, a politikai partok, kesobb
a magyar orszaggyiiles, Zrinyi lakasa es szerepe, az oreg
Zolyomi megndtaztatasa Erdelyben es Rakoczy Gyorgy
szerepe.
/rmyihen
meg a torteneti keretet is nemileg erdekesse
tudta tenni. Kevesbbe sikeriilt ez Josika Tstvanb&n. Itt maga
a tortenelmi keret szolgal a regeny alapjaul. A szokasos
eljarasnal fogva maga az alap valik tehat szaraz kronikaszerii erdektelen kiilsosegge. Az olvaso erdeklodeset nem
Jdsika Istvan torekvese es fejlodese foglalja le, mert ebben
az iro tiilsagosan ragaszkodik a valosaghoz. Annyira megy,
hogy minden valtoztatast felenken keriil; nem mintha igy
fenn tudna tartani az elfogulatlansagot a muveszi alkotasban, csak egyediil azerfc, hogy azt ne mondhassak rola, liogy
elfogult, a mikor oset akarja dicsoiteni.* Csupa tortenelmi
hiiseg miatt annyira muveszietlenne valik, hogy atveszi a
tortenelem ket ellenmondo iteletet a hos felett; mindkettot
idezi es kijelenti, hogy o nem tudja, melyiknek adjon igazat es igy mkabb egyikhez sem csatlakozik. Elkepzelhetjiik,
mi siil ki az ilyen eljarasbol a jellemzesben.
Eme regenyei csoportjaba tartoznak a forradalom utaniak egy resze: Zold vadasz, Jo a tatar, Ket
kiralyno,
Hat Uderszky-Jdny,
Klara es Kldri, Magyar
kenyurak,
Magyar rsaldd a forradalom alatt es II. Rdkoczy
Ferencz.
Kozos jellemvonasuk a Scott hatasabol fonnmaradt szeles
torteneti keret alkalmazasa szaraz, kiilsoleges kronikaszeru
modorban. De benniik a franczia romantika egy elemerc is
bukkanunk. Alapjukul tobbe-kevesbbe egy titok szolgal.
* Josika Istvan

ajanlasa.

lgaz, hogy a titok mar az eldtti regenyeiben is szerepelt,
igy Abafibsna, a Csehckben es Hdtorib&n; de mig ezekben
a titok valami veletlenen fordul meg, a kesobbiekben rendesen valami bun lappang alatta. Igy Zrinyiben Anna gyermekcsempeszese bunnek van foltiintetve, mely egesz eleten
keresztiil nyomja a lelket, szamos megalazasnak es veszelynek teve ki. Jdsika Istvdnba,n hasonlokep veszes kovetkezmenyekkel jar az oreg Fuzyne vallasos rajongasa, melynek
hatasa alatt egy titkos apaczarendet akar ietesiteni es hogy
ennek hiveket szerezzen, meg a legszelsobb eszkozoktol sem
riad vissza: Theodorat igy ingerli fel apja ellen, a kit ?ikeriil is elvesztenie. De nemcsak itt van titok, hanem fokepen Theodora elso szerepeben : ferfiruhaban jar mindeniive
apjaval rablasra es habar ciliciummal dereka koriil, rettento
fajdalmak kozott, resztvesz apja minden rablokalandjaban ;
annal borzasztobba valik alakja, mert o jol tudja, hogy
ezaltal apja romhisan dolgozik. A Zohl vaddszh&n a biinos
titok Dragfyek legkozelebbi rokonanak, Tihamernak eliizese;
Jo (i /a/arban Hedervary Palnak es irodeakjanak Szirmay
Dora ellen iranyulo osszeeskiiveseben nyilatkozik, meiylyel
jo hiret akarjak alatisni; ugy latszik, hogy ez a jelenet
Shakespeare OtheUoykhol vagy a Sok hiilto
semmiertbol
keriilt Josika regenyebe. A Jlat Uderszky Idnyh&n Gunda
torvenytelen sziiletese es Wanda borzaszto biine: a testvergyilkossag, a Mar/yar csatddban a gyilkos, uzsoras es kem
Zador Marton askalodasa adjak az alapul szolgalo biinos
titkot, melybol az egesz bonyodalmas cselekveny szarmazik.
Igy egyesiilnek Josika regenyirasanak ebben a reszeben a Scott-hatas alatt keletkezett sajatsagai olyanokkal,
melyek a franczia romantikiiban lelik gyokeriiket, ha nem
is egyenesen Suebol keriiltek, a mit mindenesetre bajos volna
bebizonyitani.* Latva, hogy Josika mar elobb is elfogadott
bizonyos franczia romantikus liatasokat, anelkiil, hogy azokat Suebol kellett volna szarmaztatnunk, megallapodhatunk
* Nem igaz. a
regenyek kozvetitese
lesben Dumast es
hogy Dumas peldaja

mit Kont allit, liogy Scott a franczia torteneti
utjan hatott Josikara. Nem igaz, hogy BruxelBalzacot kezdi utanozni. Nem igaz az sein,
utan kezd tobbkotetes regenyt irni (Bdtori, Cse•

abban, hogy targyalt regenyeiben m ; ntegy az ott foltiintetett kezdetet folytatta Sue egyre erosbddo hatasa alatt. Kivetel a Magyar csalad,
mert itt Zador egeszen vilagosan Sue vilagabol van veve, minek bizonyitasara, csak
az Akarat es hajlam uzsorasaval valo hasonlosagat hozom fel.
A romantikus titoknal meg jobban osszetartja regenyei
ezen csoportjat a torteneti keret alkalmazasanak a modja, tehat
az angol hatasbol sziirmazo elem. Ez ugyanaz, mint a m i t Zrinyiben eaJosika Tstvdnb&n talaltunk, csakhogy meg jobban kibovitve, a tortenethez meg hivebben elOadva. Emlitett regenyeiben sorra megismerkediink a mohacsi veszszel, 1 a tatarjarassal,- Kis Karoly bukasaval, ;i Matyas masodik hazassagaval, Becs
ostromaval es Beatrix cseleivel, 4 Izabella kiralyno udvaraval
es a maltai lovagok hadjarataval a tripoliszi torokok ellen, 5
a rozgonyi iitkozettel," Robert Karoly havasalfoldi hadjaratiival, 7 a negyvennyolczadiki forradalom politikai kiizdelmeivel es hadjarataival, 8 a Bakoczy-folkeles tortenetevel ep
ugy, mint Bakoczy eletfejlodesevel. 9
A typikus Josika regenyek masodik csoportjat ket lenyeges vonas valasztja el az elobbiektol. Egyreszt teljesen
hianyzik beloliik a torteneti keret es meg ha lortenelmi
szemelyek szerepelnek is benniik, a torteneti kiilso teljesen elmarad. Azonkiviil tgyenesen valami gonosztett szolgal a
hck). Legalabb is kets^ges, bogy Dnmas meg forradalom utani
torteneti regeuyeire is egyaltalaban olyan nagy hatasa volt, a milyet
Kont telt^telez. Eszther es a Tudos leanya m^g megengedik ezen
hatas folteveset, a tobbiek azonban egyenesen kizarjak. Tgy tebdt legalkalmasabb lesz, lia megmaradunk a mellett, hogy csak altalanossagban kovetjuk a franczia es angol liatast, a helyett, hogy biztos
tamasztekok nelkiil egyes irok hatasara hivatkoznank.
1
Zdld vadasz.
2
Jo a tatar.
3
Ket kiralynd.
4
Hat Uderszky
lany.
5
Ket barat.
6
Magyar
kenyurak.
7
Ktara ds Klari.
8
Egy magyar csatad a forradalom
alatt.
9
II. Rdkoczy
Ferencz.

regeny alapjaul, mely egeszen vilagosan ramutat a gonosztevoregenyekbol valo szarmazasra. Ilyenek : Eszther,
Xarjyszcbeni kiralybiro,
Tudos tednya,
Itom titkai,
Vegvariak.
Mintha Josika ezekben a Suetol tanult borzalmakat torteneti szinezettel ellatva a magyar multba helyezte volna at.
A Scott-hatas alatt keletkezett regenybol ugyszolvan mar
csak a kiilso tortenelmi jelleg maradt meg, lenyegileg egeszen torteneti gonosztevo-regenvnye siilyedt. Eszther targya
nem mas, mint a kiraly kejholgyenek kitarto bosszuallasa
a kiraly megesketett felesegevel szemben. Mindenkep meg
akarja semmisiteni es ellene iranyulo torekveseiben sotet
bunok nyomaba jut. Rokiczana torvenvtelen gyermek, gonosz anyja, a ban testvere, Diana tobbszor el akarta tenni
lab alol, ugy hogy a gyermekgyilkossag sotet bune nez itt
is reank. Eszther gyulolete es a gyermekgyilkossag kiserlete
az a ket borzalmas motivum, mely itt a Sue vilagaba vezet
A Nagyszebeni
kirdtybiro
mintegy megismetli a Zolyomi
targyat. Azt hiszem, ez a regenye legalkalmasabb arra, hogy
nemcsak els6 munkaja ota bekovetkezett esetleges valtozasat, hanem egyuttal a tortenelemmel szemben tanusitott eljarasat is .figyelemmel kiserjiik. A tortenelem Szasz (Harteneck) Janosrol semmi intim compromittalo adaiot nem tud.
Yaloszinuleg nagyravagyasa vitte a verpadra. Josika forrasa,
Cserey Mihaly, a biro egyeb vetkei kozt paraznasagat is
folemliti, hogy hazaban szep szasz leanyokat tartott es megejtesiik utan megetette oket. Megemliti Del Janossal valo
orokos ellensegeskedeset is.* Ez eleg volt Josikanak ahhoz,
hogy a legborzasztobb buLokkel es fajtalansaggal elarasztott regenyet megiija. Ehhez pedig ujra folhasznalta nemcsak Zolyomi alakjat, hanem reszben mesejet is. De Zolyomi
es a Nagyszebeni
kirdlybird
megirasa koze majdnem husz
esztendo esik. Ezalatt pedig nagyot valtozott Josika. Elso
munkajaban a targyat meg meglehetosen egyszeiiien dolgozza f o l : a hos haremet tart, hova a lanyokat ugy raboltatja el es aloltozetben erintkezik veliik; de a mikor egyik
kiserlete meghiusult es o maga is titkon megnosiil, mintha

* Cserey Mihaly

Kronikaja

(1852. 333—334.).

egy ideig tetteinek semmi kovetkezmenye sem volna. I)e
mivel a meglnusult kiserlet megtorlast kivan es artatlanokat kevernek gyanuba, az igazsagszolgaltatas a gonosztevo
nyomaba akad. Irene elvalik Zolyomitol, a torveny azonban
sobasem tudja vetket rabizonyitani. A Nagyszcbeni
kiralybiroban a mi valtoztatast talalunk, mind Jdsikanak a borzalmas irant azota kifejlodott vonzalmabol magyarazhato.
A kejencz es ziillott, de becsiiletesnek latszo gonosztevo
Szasz Janus nem tart mar harcmet, nem is ragadja el a
sziizeket, hanem eg^ enkent csabitja el es ejti meg oket;
azutan pedig elteszi lab alol. A mikor pedig egyszer kivetelesen eroszakkal akar czelhoz jutni es Seredy Ilkat elragadja, kiserlete dugaba dol, mert Ilka Advig segitsegevel
megszabadul. Advig Szasz Janos veszedelme; ket baratnoje
esett mar a csabitonak aldozatul, ot is behalozta, de Advig
ezt a szerelmet a kejencz megbuktatasara hasznalja fol. Az
d jelentese alapjan fogjak perbe es vegzik ki. A Zolyomival
valo hasonlosag szembeszoko es roviden igy foglalhatti
tissze: Zolyomi is, Szasz Janos is kejvagyuknak fiatal leanyokat aldoznak ftil: mig az elobbi eroszakkal, az utobbi
csabitassal keriti tiket hatalmaba. Mindkettd bukasa egy
nem sikeriilt ntirablassal kapcsolatban ktivetkezik be.
Mindkettti szeret es szerettetik, mig azonban Zdlyomi valddi
jelleme ismeretlen marad Irene elott, Advig keresztiillat
Szasz Janoson; Irene elhagyja ferjet, a mikor megtudja
bdneit, Advig maga leplezi le kedveset. Eletiikhdz merten
az eltibbi boldogtalan maganyban el, utobbi verpadon vegzi
elelet. A mit Jdsika Zolyomi mesejehez hozzatett es a mit
valtoztatott rajta, nem egyeb aljassagnal, mergezesnel,
bossziiallasnal es arulasnal. De nemcsak Szasz szemelyeben
htidolt a borzalmas iranti vonzalmanak, hanem a ttibbi
alak rajzaban is. Az ember azt hinne, hogy gonosztevdk ktize
keriilt, a mikor a XVIII. szazadi Szebenbe vagy Segesvarba
lep. Melto ellenfele Szasznak Del Janos, a ki hamis penzverd.
gyilkoeok es rablok czimboraja; szemben all Szaszszal Advig,
a nem ntiies elhatarozottsag megtestesitoje, az asszonyi szornyeteg peldaja, a ki hidegen, csak gyiiltilettel sziveben jelenik
meg a birti elott, hogy kieszktiztilje Szasz halaliteletet.

A Tuclus leaiujdb&n Borbala kiralyno biinos fajtalansaga, Gara Sandor es Mate megszoktetese, Wallmeroden es
Meta iilddztetese leheli a Sue-fele regeny levegdjet. A liorn
titkai a Czobor csalad armanykodasat a jugos orokos Elemer eltiintetesere. Biinos csaladi per gyilkossagi es hamisitasi kiserletekkel. Yegiil a Vef/vdriakbsLn Yegvaii Orban
biinos kegyetlensege sajat ocscsevel szemben, a kit csaladja
leoletese utan husz hosszii esztendon at tartott egy sziik
pinczeboltban fogva, mig vegre az egesz biintortenet kideriil es a biindsok megbiinhodnek.
Az embert valosagos undor fogja el e gonosztettek
olvastara. A romanticismus kettos torekvese: a Tealismus
es idealismus egyesitese irant, itt elerte a lehetoseg hatarat.
A realismust a piszokban es biinben, az idealismust a kepzelet legmere-zebb csapongasaban, a piszoknak lebeto legnagyobb tulzasaban keresik itt. Az iro semmit sem tesz,
hogy a kedvezotlen benyomast eloszlassa, sot ellenkezoleg
a borzalmakat meg lehetoleg fokozza, hogy annal nagyobb
hatiisa legyen a sensatiot hajhaszo kozonsegre. Igy fejJodott
ki az angol es franczia hatas egyesiilesebol, az utobbinak
tiiltengese mellett, Josika regenyirasanak legelvezbetetlenebb
resze.
A romanticismusnak a realis fele valo torekvese nemcsak a biinok realismusaban mutatkozik Josikanal. Van egypar kisebb regenye, a hol a reaJistikus fele torekvo romantika hatasat lehet eszrevenni. Ilyen foleg harom v a n : az
Elet utjai, a Pyymaleon
es az Elsd lepes veszeiyei.
Nem
merjiik rafogni, hogy ez vagy az a mintakep inspiralhatta, keptelensegnek tartjuk azt a velemenyt, mely szerint
Pyymaleont
Flaubert hatasa alatt irta volna meg s mely szerint George Sand es Balzac folytak volna be stylusara, illetoleg eloadasara.* Ezek olyan dolgok, a mikrol ugyan lehetne
beszelni, de melyekben biztos eredmenyre sohasem Jehet
jutni. Mindharom emlitett regenye a franczia kesei romantika termekeinek hatasat tiinteti fel. Bizonyos romantikus

* Szaak Lujza i. m. XI. fej. es Pesti
Ezt Kont is atveszi.

Nciplo, 1889. II. 237. sz.

vonasok, fellenges es exoentricitas vannak benniik. gyakran
nem termeszetes eszkozokkel dolgozik, de itt megis kozelebb all a valosaghoz, mint tobbi regenyeiben. Az Elet
utjai a uo problemajat targyalja. Az ozvegy, a ki elso ferje
iranti imadataban, bar ez megcsalta bt, orok hiiseget akar
tartani, de vegre, a mikor megjelenik az a ferfi, a ki
megerdemli, brominel koveti a no termeszetszabta foladatat es felesegeve lesz. Sot Josikanal epen az a baj, hogy
nagyon is gyorsan veti magat a hodito angol karjai koze.
Az egyediil allo 110 problemaja es az eszmeben rejlo tanulsag nemi hasonlosagot mutat George Sand regenyeivel.
Ezekben szinten a no all eloterben, a no tarsadalmi allasa
foglalkoztatja, regenyeinek mindig van valami socialis tendentiajn. A grbfno jellemeben, a tortenetben magaban es
az angol excentricitasaban csupa romantikus vonasokat
talalunk. Pygmaleonbvui
maga az a motivum, melynek a
regeny nevet koszoni, nagyon kulonos es romantikus. Egy
tiatal lany, a ki megorult, a gyogyitasi kiserletek kozben
beleszeret mesterebe, egy fiatal szobraszba, a ki gyogyitasa
czeljabol a szobraszatban o k t a t j a ; a lany, akarmilyen mintat adnak is elebe, ontudatlanul mindig mestere fejet mintazza le. Yegiil a szerelem gyogyitja ki. A mostoha torekvesei es a tabornoknak valo hizelgesei, a szelhamos Carnet
Arsene cselszovesei, Yidra urfi parlagi naivsaga mind olyan
dolgok, melyek beillenenek valami Sue- vagy Dumas-regenybe,
de ep oly kevesse emlekeztetnek Flaubertre, mint akar az eloadas, szerkezet, vagy barmi az egesz regenyben. A problematikus no alakjat meg egyszer szerepelteti Josika az Elso
lepes veszelyei czimti regenyeben. Ebben eri el a realismus
fele valo torekvese legmagasabb fokat. Nemcsak az esemenyek fejleszteseben, hanem a hosno jellemenek rajzaban,
egyre valtozo es ingadozo hatarozatlansagaban meglehetosen kozeledik az ugynevezett realistikus jellemzeshez. Mar
csak egy lepes valasztja el a hazassagtorestol Ildat, a ki
nem tud megelegedni ferje eroteljes, egyszeru, czikornya,
erzelges es ttilzas nelkiili termeszetevel; valami mas, finomabb elvezet^utan vagyik. Ezt Zsolnayban remeli foltalalni
es majdnem elbukik; egy szerencses veletlen jon kozbe es ad

az egesznek kedvezo megoldast. Az itt mutatkozo realistikus
torekves \ alosziniileg a franczia kesei romantika realistikus
aramlatabol szarmazik, abbol, a mely Balzactol es Sandtol
Flaubertbez vezet at. Erdekes, mennyire hasonlit eme regeny
Feuilletnek Josika halala utan megjelent egyik regenyehez,
melynek czime: Un mariage dans le monde.
J6sika irodalmi palyajan igy sorakoznak egymas melle
a legkiilonfelebb idegen hatasok. Nem muveszi czelok,
hanem a hatas es a kozonsegnek valo tetszes-vagya vezettek.
II.
Az eddigiekben Josika regenyirasanak ama vonasait
targyaltuk, melyek a kiilfoldi peldak hatasanak nyomai. Ezek
mashonnan szarmazo 6ajatsagai is atalakultak Josika palyaja
alatt es gyakran Josikara jellemzo modorossagga valtak, a
mire a fejlodes folyaman ramutattunk. Josika regenyirasaban azonban vannak olyan vonasok is, melyek szoros
kapcsolatban vannak magaval az iro jellemevel es egyenisegevel, vagy legalabb is azon felfogassal, a melyet maganak
a regeny feladatarol, lenyegerol es eszkozeirol alkotott. Eme
sajatsagok egynemelyiket akaiom itt foltiintetni, kiilonosen
kiterjeszkedve azokra, a melyeket meg eddig nem vettek eszrt
vagy pedig helyteleniil magyaraztak. Eljarasunk nem mas,
minthogy az embert igyeksziink feltiintetni regenyei alapjan.
Ha vegig olvassuk Josika muveit, egy darabig erdekelni
fognak, itt-ott a belyzetek ujdomagukkal meglepnek, de
tovabb menve, arra a sajatsagos eredmenyre jutunk, hogy a
regeny kozepen az elozmenyek megismerese utan kivetel
nelkiil elore sejtjiik a regeny veget. Ezzel termeszetesen
minden erdeklodes elmulik, Josika farasztova es unalmassa
valik. Mi az, a mi minden regenyeben valtozatlanul visszater es mi azt okozza, hogy az olvaso a regenyek befejezeset
elore sejti? Ennek oka az iro felfogaea, mondjuk ugy, hogy
phiiosopbiaja vagy talan meg pontosabban : a miiveszetre,
kiilonosen pedig a regenyre alkalmazott sesthetikai felfogasa.
Erkolcsi vilagnezlet, mely regenyeiben mint koltoi igazsagszolgaltatas jut kifejezesre.

Az erkolcsi elem regenyeiben mar Erdelyi Janos 1 elott
is sokat hangoztatott dolog volt. 2 Erdelyi elso regenyei
alapjan erkolcsi czelt fedez fel benne, a mivel szembehelyezkedik Papp Ferencz ! es igyekszik bebizonyitani, hogy
az erkolcsi czel Josikanal nem komoly, hanem csak
«latszat». Az altala felbozott peldak nem annyira Josika
czeljiira, mint inkabb regenyeiben feltiintetett erkolc^i
felfogasara vonatkoznak. Papp, mikor a maga allitaSiira felhozott adatait igy altalanositja, teved. A tevedes
oka, hogy Josika eme sajatsagaibol nem a n a kovetkeztettek, a mi regenyeinek elolvasasa utan leginkabb szembeszoko, lianem egy, a regenyrol irt theoretikus munkajaban 4
emlitett elvenek bizonyitasara. Regenyei erkolcsi jelleget
csak mint az iro vilagfelfogasanak kovetkezmenyeit lebet
tekinteni.
Josika bizonyos, sajatsagos vilagkepet alkotott maganak
es regenyeiben allandoan ebben mozog. Ebben a tole
elkepzelt vilagban semmi kdltoiseg siccsen. 0 maga meg
van gyozddve arrol, hogy ez a valo vilag es hogy regenyeiben a valosagot hiven tiikrozteti. 5 Sajat szavai szerint:
«abban a koltoi vilagban, mely ncha vigaszt ad a valo
koltoietlensegeert, nem vegetalok.» 6 0 tehat azt hiszi, hogy
a regenyeiben festett vilag a valo elet, melyben nincs kolteszet. Pedig regenyei vilaga egeszen pbantastikus, ugyszolvan nyomat sem talaljuk benniik a realismusnak. Kepzelt
alomvilag az egesz. Mintha egy rossz alom kinozna az irot,
melyben a gonoszok egyre iildozik es boldogtalanna akarjak tenni, de hirtelen fr.lebred es eszreveszi, hogy mindez
csak csalodas volt. valosaggal megis csak boldog lesz.
A vilagnak altala alkotott kepeben tehat van nemi pessimisticus arnyalat, mely azonban vegtelen, lehet mondani
1

Erdelyi Jdnos kisebb prozai II. 67.
Tobbek kozt Honderu, 1843, II. 458.
3
Budapesti Szemle, 1909. 140. k. 15—19. 11.
4
Begeny es regenyiteszet. 1858. 51. 1.
5
Regenyeiben lepten-nyomon emlegeti, liogy a val6 vilagot
rajzolja. igy tesz az Elet utjai eloszavaban is.
6
Toldyhoz irt leveleben, 1845 szept. 15.
2

naiv optimismus altal enybiil. A vilag a Josika-regenyek
szerint nem mas, mint a jo es rossz hazaja, esemenyei
eztk kiizdelme; a Josika-fele vilagnezlet a jo es rossz
dualismusa. Emberei a szerint cselekszenek, hogy melyik
kategoriaba vannak besorozva. A jok csak jot tebetnek es
azeit boldogok lesznek, a rosszak csak rosszat es azert
bunhodnek. Josika sajatsagos vilaga tehat tulajdonkep a
rossznak a jo ellen valo tamadasat tiinteti fel.
E romantikus felfogas nem az iro hosszas elettapa?ztalataibol, hanem belso kiizdelmeibol, csaladi boldogtalansaga miatt erzett elkeseredesebol, meg olvasmanyaibol eredt.
Ez tette kepesse arra, hogy az eldre rosszaknak belyegzett
emberek reszerol a legborzasztobb dolgokat is erthetoknek
tartotta.
Az iro felosztja a vilagot jo es rossz emberekre; optimismusa a jokat juttatja gyozelemre. A Jdsika vilagaban a jo emberek, vagy azok, a kiket az iro joknak mond,
mindig boldogokka lesznek. Mivel a boldogsag nagyon
relativ dolog, Josikanal b zonyos sajatsagos szinezetet nyer.
A jok boldogulasa es a rosszak kudarcza nem magabol a
kiizdelembol folyik, nem azert semmisiil meg a gonoszsag,
mert a jok erosebbek, hanem csak azert, mert az ir6 erkolcsi felfogasa szerint minden gonoszsagnak, minden hibanak bunhodnie kell. Egy, a regeny esemenyein kiviil allo
valami iranyozza tehat sorsuk fejlodeset, akarcsak Ivemenynel. Mig azonban ez Kemenyne.l a begyokerezett tragikum
szelleme,* mely gyakian a regi gorog tragediak fatumara
emlekeztet, addig Josikanal nem egyeb, mint az ironak
erkolcsi felfogasa, mely sok tekintetben megfelel a keresztyen moralnak. Akaratuk ellenere is boldogulniok kell a
joknak es meg kell balniok a gonoszoknak. Ez a Josika-fele
regenyben az emberek sorsa.
Josika regenyei egytol-egyig feltiintetik ezen erkolcsi
felfogast. Nem regenyei czelja erkolcsi, hanem az iro felfogasa az. Termeszetes, hogy regenyeinek minden egyes
elemebe belegyokerezik e felfogasa es igy regenyei* P e t e r f y : Br.
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nek alakjai es meseje is ezt tiikroztetik. Josikanak a
regeny feladatarol alkotott felfogasa* nem abbol indul
ki, hogy minden regenynek egy erkolcsi eszmet kell megerzekiteni, nem is azt mondja, hogy az eszme erkolcsi
legyen, csak erkolcsi hatast keltsen. A regeny czeljarol
alkotoit elmeletenek theoretikus oldala az, bogy minden
regenyben egy eszmet kell feltiintetni, a mint o m o n d j a :
«egy fokepzetet kell felfogni s azt bebizonyitani.» Ezen
elmelet azonban nem sajat regenyirasara vonatkozik, hanem a regeny altalanos feladatairol alkotott felfogasat tiinteti fel. Az o regenyeiben felfogasa theoretikus oldalahoz :
az alapeszme kovetelesehez, hozzajarul egy psychologiai
oldal: az alapeszmet egyenisege kovetelmenyeihez szabja
es ezaltal valik az erkolcsive. Kzen felfogas meg eleinte
ontudatlan, lassankent azonban annyira meggyokerezik,
hogy tudatossa valik, s a regenyirasrol szolo elmeleti munkajaban mar az erkolcsi alapeszmet tartja a regeny lenyeges kovetelmenyenek. Papp Ferencz tevedese, a mikor Jdsika
erkolcsi felfogasat nem tartja komolynak, harom okbol
magyarazhato: nem vette tekintetbe az erkolcsi czelnak
ontudatlanul az iro vilagfelfogasabol val6 szarmazasat, tovabba hogy ezen erkolcsi felfogas bizonyos tekintetben igen
sajatsagos, annyira tagkorii, vagy mondjuk elfogult, hogy
azok a dolgok, a melyek ma sertenek, az o erkolcsi felfogasat
legkevesbbe sem zavartak meg. Harmadik es legfontosabb
oka az erkolcsi eszme tokeletlen kivitelenek a muveszi ero
es tehetseg fogyatekossaga.
Az eszme es alakok reszletes keresztiilviteleben nem
azert talalunk olyan vonasokat, a melyek a tiszta erkolcsi felfogast serteni latszanak, mert nala az erkolcsi czel csak
latszat es nem komoly, hanem mivel az erkolcsi elemet
ontudatlanul viszi bele es nincs annyi miiveszi ereje, hogy
azt ervenyesiteni tudna. Zolyomi nem azert nem bunhodott
haliillal sokszoros vetkeiert, mert az iro erkolcsi felfogasa
nem egeszen tiszta, vagy csak latszolagos, hanem mivel az
iro a boldogsag elveszteset is eleg nagy biintetesnek tartja.
* Abafi fiiggelekeben.

Ha tudatosan elhatarozott pedanteriaval latott volna elbeszelesehez, akkor termeszetesen maskep jart voina e l :
Z61yomi nagy vetkeert nagy biintetes jart volna. Az iro
erezte a biintetes sziikseget, de nem a halalbiinteteset. Es
micsoda Zolyomi biintetese ? Hazassaganak, csaladi boldogsaganak felbomlasa. De hat eleg biintetes ez olyan vetkekert,
miket Zolyomi elkovetett ? .Josika szerint igen. Benne
ugyanis egy sajatsagos felfogas erlelodott meg a szerelemre
es hazassagra vonatkozolag. Ha ezzel megismerkediink,
magyarazatot nyeriink a Zolyomiban feltiino latszolagos
kovetkezetlensegre.
Josika felfogasa szerint nem a szerelem nyujtja a
valodi boldogsagot, hanem a hazassag. A jo ferfiak es
ndk, kiknek egyediil lehetseges Josika szerint a boldogsag
elerese, mind annyira tisztessegesek, hogy a szerelemnek a
hazassag elott torteno kielegitese meg gondolatnak is teljesen
lehetetlen. A ferfi es a no kozotta kozelebbi erntkezes. az egymasnak eles egesz boldog?aga csak a liazassag utan kovetkezhetik be. Egyediili kivetel talan Ilraa es Elemer szerelmi
talalkozasa (Rorn titkai), mely valosaggal lehelni latszik az
erzekiseget, naiuralisticus szerelmi boldogsagot, es meg
ebben az oly ego szinekkel festett talalkozasban sem iitkozik az iro az erkolcsi rendbe; talalkozasuk minden erzekiseg mellett is a szellemi szerelem gyonyorteljes erintkezese
volt; meg legnagyobb szerelmi elragadtatasukban is csak
az olelesig es a kejes csokig mentek; a valodi boldogsagot
ok is csak a hazassag altal erik el. Josikanak maganak
sokaig nelkiilozni kellett ezt a csal;idi boldogsagot; elso
hazassaga egeszen elkeseritette es kettos kecsegtetessel tiintette fel elotte a hazaselet oromeit, melyekben masodik
hazassagaban vegre o maga is reszesiilt. Ezen hazassaga
elott a sajat boldogtalansaga, utana pedig boldogsaga ereztettek vele, mennyit er az egyiitterzo, bekes csaladi otthon.
A ket hazastars jellemenek megegyezonek kell lenni
ahhoz, liogy hazassaguk boldog lebessen. Ha az egyik fel
jo, a masik gonosz, a hazi boldogsag lehetosege ki van
zarva es nagyobb csapas a kenyszeru egyiitteles, mint ha
egymasrol le kell mondaniok. A maga esetebol tudja, hogy

mily pokolla valik az ember elete, ba a hazastarsak nem
osszeillok es nem tudnak osszeftirni.
Josika szerint tehat a hazas-ag a legnagyobb boldogsag, de egyenlotlen elemek kozott ez valosagos biinhodesse
lesz es ilyenkor jobb, ha a ket fel elvalik. A biinosre
nezve ez tehat biintetes, az artatlan felre pedig jutalmazas,
meg akkor is, ha az elobbi nyugodtan tovabl) el, az utobbinak pedig szive reped banataban.
Josika ezen felfogasat regenyeinek sok hazassaga mutatja,.
melyek kozt tobb olyan van, melylyel az erkolcsi czel latszat-voltat akartak bizonyitani. J('»sikanak a hazassagrol
rendldviil komoly felfogasa van, valosagos szentsegszamba
megy nala, ugy hogy hoseinek valodi boldogsaga maskep el
sem kepzelheto. Zolyomi es Irene szerelme benso, habar
titkos hazassagga valik; mindaddig nagyon boldogok, mig
Zolyomi biinei napvilagra nem jonnek. Ezaltal meltatlanna
lesz a csaladi boldogsagra, melyre csak egyforman nemes
kedelyek tarthatnak fzamot. Irene elhagyja. Nincs meg
benne az a heroikus lelek, liogy ferje sorsat meg boldogtalansagaban is megoszsza. Ezt lehetetlenne teszi az, hogy
Zolyominak tettei miatt bunhodnie kell, Irenenek pedig jutalmat kell venni. A lehe'5 legnagyobb bunhodes Jiisika szemeben a csaladi boldogsag elvesztese, annak a hazassagnak felbomlasa, a mely annyi gyonyoriiseget okozott neki. Irenenek viszont jutalmazas, hogy nem kell a boldogsagra meltatlan fertival egyiitt laknia, merfc az iro felfogasa szerint
a boldogtalan hazassagnal alig van nagyobb szerencsetlenseg. Hisz leveleiben is nem vagyoni romlasa, hanem lnizas
elete felbomhisa miatt kesereg. Habar Irene szereti Zolyomit
es habar elsorvad elvalasuk utan, mindez nem olyan nagy
csapas, mint ha ferjevel tovabb is egyiitt kellene elnie : a
valosagos lialal kisebb baj Josika szerint, mint az erkolcsi
halal. A hazassag boldogsaga joval felette all a szerelemenek.
E felfogast megtalaljuk Abafi, valamint Coelesta (Utolso
Bdtori) szerelmeben is. Abafi szereti Krisztiernat, a fejedelemnot, a ki — ugy latszik — szinten kezd erdeklodni
iranta. De ot nem velieti el es azert megelegszik Csaky

Gizellaval, akivel kimondhatatlaniil boldo^ga les 7 . Kvisztierna
viszont elvalik ferjetol es visszater hazajaba. Az erkolcsi
igazsagszolgaltatas eszmejebe itt Josika latszolag erosen
beleiitkozik. Hol van itt erkolcsi igazsagszolgaltatas, a mikor a jo hosnek olyan not kell elvenni, a kit nem szeret
e9 a hol siz, a, kit szeret, latszolag boldogtalanna lesz? Magyarazata ugyanaz, mint az clobbiuek: Abafi es Krisztierna
oly kiilonbozok (h.i nem is jellem, de allas tekinteteben),
hogy egyiittes boldogsaguk teljesen lehetetlen. De mind Abafi,
mind Gizella a hazaselet oromiiben lelik meg a kierdemdlt
boldogsagot. Ep tigy Ivrisztiernanal is mellekes a szen lem,
az o erenyenek jutalma szinten nem keletkezo szerelmenek
kielegitese, hanem ferjetol valo elvalasa allal menekiilese
a hazi boldogtalansagtol. Epen ilyen Ccelesta esete is. Szerelmes az utolso Batoriba, Erdely fejedelmebe, de Szerafinnal valo hazassagaban megis boldog lesz. Ennek is csak
az az oka, hogy Josika a bazaselet boldogsagat oly sokra
becsiilte, hogy azzal minden szerelmi lanatot elfelejtetett.
De Batori Gabor halallal biinhodik, nem a csaladi boldogsag elvesztesevel. Zolyomi is, Batori Zsigmond is ugy bunhodnek, hogy nelkiilozniok kell az egyszer mar megismert
csaladi eletet es ez Josika szerint eleg bunhodes. Batori
Gaborra Codesta elvesztese nem lenne eleg biintetes, mert
nem ismerte meg a csaladi szerelem boldogsagat; ha elveszti, e veszteseg nem sujthatja erzekenyen: bunhddese
tehat csak a halal leliet.
A konnyelmuek: Seredy es Idali egyarant erdemetleneknek mutatkoznak a csaladi boldogsagra; a beallott zavar
boldogsaguk minden lehetoseget tonkre teszi; a koltd
altal nagynak tartott biineikert a csaladi elet elvesztesevel
bunhodnek.
Fuzy Ara, Josika Istvan felesege, a kinek semmi bune
sincs, szinten elveszti csaladi boldogeagat. Igen : mert ferje
olyan bibat kovetett el, mely a bunhoz kozeledik; ezaltal
m e l t a f a n n a valt ra, felesegere pedig a tovabbi egyiitteles
valdsagos biintetesszamba ment volna.
Az erkolcsi czel komolysagaba iitkozd esetek tehat az
iro erkolcsi felfogasabol magyarazhatok, de semmi esetre

sem bizonyiljak azt, hogy nala ez a felfogas csak «latszat».
A bizonyitasra felhozott tobbi pelda az iro miiveszi tokeletlensegebol szarmazik. Az, hogy Abafi, annak ellenere, hogy
Batorival halalos ellensegeskedesben van, megjelenik az
udvari iinnepelyen, nem az iro erkolcstelenseget, lianem
egyreszt kovetkezetlenseget, masreszt jellemzesi iigyetlenseget bizonyitja. Az, hogy Abafi tulajdonkep ep oly konynyelmu volt, mint Seredy (Konnyelmuek)
es megsem biinhodik, az az olvaso elott vilagos. De maga .Josika nem
annak fogja fel. 0 kijelenti Abafirol, hogy a tokeletesseg
miniakepe es ennek kivanja tekintetni. Kijelenti, hogy mar
egeszen megjavult es ezert reszesiilhet a Josikatdl oly
nagyrabecsiilt jutalomban : a hazi buldogsagban. Ha Abati
alakja es szerepe nem felel meg az irotol rola alkotott felfogasnak, ez az erkolcsi eszme szempontjabol egeszen mellekes, mert a regenynek nem erkolcsi, hanem miiveszi reszebe,
a kivitelbe vag. Az erkolcsi eszme vegleges es teljes keresztiilviteleben tehat a miiveszi ero hianya akadalyozta.
A Konnyelmiiekhen
a ket foszereplore viszont kimondja,
liogy konnyelmiiek es habar mi konnyelmusegiikbol semmit sem latunk, sot nagyban rokonszenveziink veliik,
ezekre megis borzaszto biintetes var. Jdsika erkolcsi erzeseben van itt a liiba? Nem. Egyediil alakjai jellemzeseben.
0 meg van gyozodve arrol, hogy Seredyek kdnnyelmiiek,
tehat biintetest erdemelnek. Tlogy konnyelmusegiiket nem
tudja bemutatni, az muveszi tehetetlensegenek kovetkezmenye. liakoczy kettos szerelme (II. liakoczy Ferenrz) es
liakoczyne kiilonos szerepe szinten a miivesznek, nem pedig az embernek a tevedese.
Muveszietlen fejlesztesenek ezek olyan peldai, melyek
latszolag az erkolcsi felfogassal juttatjak ellenkezesbe. Yannak azonban olyan botlasai, melyeket epen ezen erkolcsi
felfogas okozott. Ezek legerosebb bizonyitekai erkolcsi erzese rendkiviili intensitasanak. Legfeltiinobb Zach Klara
peldaja (Kldra es Kldri). Ivlarat Josika a jo emberek kategoriajaba sorozza. Klara legies noi alak, a kiben legkisebb
hiba sincs ; kdnyoriild, baratsagos, emberszereto, szemermes,
jd leany es hii szereto ; egyaltalaban nem biinos tehat, a
Biidapesti
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mikor Kazm£r herczeg eroszakoskodasanak aldozatava lesz.
Az apai merenylet utan bekovetkezo altalanos bosszunak
aldozatul kellene esnie. Mindenki azt hiszi. hogy szegeny
Klara mar regota halott, a mikor egyszerre felreeso, messze
videken mint Szechy Sandor boldog feleseget latjuk viszont.
Szobalanya, Klari, a ki hasonlitott urnojehez, szenvedte el
helyette a borzaszto biintetest. .Tosika itfc az ot annyira lenyugozo erkolcsi felfogastol meg annyira sem tudott szabadulni, hogy megtartotta volna a torteneti valosagot, melyet
igy egeszen meghamisitott. csak azert, hogy az erkolcsi
igazsagszolgaltatasnak eleget tegyen, bogy a jo Klara valamikep ne bunhodjek. De hiszen Klari, a ki magat Klaraert
feialdozta, szinten artatlan volt. E szerint neki sem lett
volna szabad elvesznie. Nem is pusztult el, csak szepsege
lett oda; ezt fel kellett aldoznia, mivel lekotelezettje volt
Klaranak. Eletenek meg kellett maradni, hogy o is elnyerbesse a Josika szerinti legnagyobb boldogsagot : a hazaselet oromeit. Az elobbi esetekben lattuk, hogy Josika a
hazassagot tobbre becstili a szerelemnel, az utobbiban, hogy
elebe helyezi a szepsegnek es egeszsegnek.
Itt tanusitott eljarasanak miiveszietlen es hibas voltat,
azt hiszem, felesleges kbzelebbro] megvilagitani.
-K *

-K

Hugo V. szerint* ahhoz, hogy valaki jo regenyiro
legyen, harom tulajdonsng szukseges: phantasia, erzes es
tapasztalat. Csak e harom fellepesevei kepzelhetb a jo regenyiro. Az ujabb apsthetika** pontosabban megfogalmazva ezen
kovetelmenyt, a kepzeletet es tapasztalatot tartja szuksegesnek. A tapasztalatot azonlon elemeire bontja es belso meg
kiilso tapasztaJatot kiilonboztet meg. A belso tapasztalat
korebe esik az iro egesz erzes- es gondolatvilaga, tehat a
sziv es az elme, a ktilso tapasztalatba pedig az eletbol
es olvasmanyaibol nyert muveltsege : a tapasztalas es a
tanultsag.
* Han d'Islanile harmadik kiadasanak eloszavaban (1833.).
** Keiter u. Kellen : Der Roman, 259—260.

Josika phaniasiajaval legutobb foglalkozott Papp Ferencz, 1 azert nem szandekom erre kiterni. Yizsgalat ala
veszsziik azonban erzes- es gondolatvilagat, a belsd iapasztalatot es megtigyeljiik tapasztalasanak regenyeiben talalbato nyomait. Olvasmanyaira nem terjeszkediink ki kiilon,
a mennyiben eddigi fejtegeteseink koiiilbeliil teljesen olvasmanyai hatasat targyaltak.
Ha regenyirodalmunkban a regenyiro sziikseges jegyeit
keressiik, ki lebet mondani, hogy Eotvos mukodeseben a
sziv es elme egyesiil,- hogy Ivemeny szivevel,3 Jokai phantasiajaval ir. Josikara vonatkozolag meg nem vetettek fel
a kerdest, hogy lelkivilaga mikep nyilatkozik regenyeiben.
Jdsika nem szivevel, hanem eszevel ir. Bizonyos passiv
szerepet jatszik az eloadott esemenyekkel szemben. Nem
tud veliik egyesiilni, melyiikre hatni, erzesvilagukat aterezni, es innen van, hogy sem a kor, sem az emberek
szellemet nem tudja sem eltalalni, sem kovetkezetesen
keresztiilvinni. Emberei gondolkodasmodjaba nem tudja
magat bel^kepzelni, ugy, hogy nem is tudja oket valoszeriien es jellemiikhoz hiven abrazolni. Nem tud a kor
szellemebe batolni: nem erez egyiitt a feitiintetett korral,
hanem hidegen, tavolrol tekinti kiilsosegeit. Innen van,
hogy meg akkor is, a mikor a korszellem ugyszolvan magatol kinalkozik, akkor is elejti, nem aknazza ki. Ilyen a
korrajz, a melyet a Caehek Mcu/yarorszdgban
czimii regenyben ad. A vallasi es nemzeti ellentet a ket ellenseges piirt
kozott valosaggal onkent, ajanlkozott az ironak es Josika
megsem ezt vette alapiil, lianem ismet az eikolcsi dualism u s t : az egyik partot a jok, a masikat a gonoszok alkotjak. A magyar part csupa becsiiletes, igaz hazafi es a
kiialyhoz hii ember, a cseheket a szabad zsakmanyosok,
rablolovagok alkotjak. Ha az iio bele tudott volna hatolni
a kor szellemebe, ha erezni tudott volna Matyas koranak
1
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P^terfy: Br. Eotvos Jdzsef mint reqtnyiro
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szivevel, a vallasi rajongasra vett volna sulyt; igy is
kiter roviden ra, de teljesen elejti, anelkiil, hogy barmi
modon melyitene. Egeszen mas volt Kemeny elj
mikor a Bajontjdkhan
s az Ozrcgy es lednydb&n epen a
koiszellemet ismerte fel es a kor vallasi eszmejet lette
regenye alapjava.
Josika eljarasaval a korkepet egeszen meghamisitja.
De meghamisitja azaltal is, hogy a kort, nem lenyeges vonasait helyezven eloterbe, helytelenul stylisalja. Egyoldalu
es elfognlt. A magyarok partjan van minden josag es
l)ecsiiletesseg, a csehek reszen a legtobb gonoszsag. Pedig
ez egyenesen megmasitja a valosagot: a magyarok reszen
ep oly eroszakoss;igok tdrtentek, epiigy voltak rabld kenyurak, mint a cseheken.
Hasonlokepen mutatkozik az esz es kiilso nyugodt
megfontolas szerepe abban a viszonjban, melyben Josika
hoseivel all. Hdsei valami altalanos tetel megtestesitdi. M.ir
abban is, hogy bizonvos czeljanak megfeleloleg dltozteti
dket bizonyos ruh.iba, valami didaktikai szinezetet talalunk.
Az erkdlesi eszme alkalmazasa maga nagyon gyakran a
Ifegmuveszietlenebb eljarasra keszteti. Ez okozza azt is,
hogy hosei gyakran nem igazi embereknek, hanem baboknak. vagy az iro eszevel megconstrualt gepeknek, sot gyakran egyszeruen abstract teteleknek latszanak. Cselekvesiik
es erzesiik nem termeszetesen jellemiikbol folyo, hanem
eroszakolt. Az iro sajat elore megalkotott eszmejet es felfogasat, nem erzeset fejezi ki. Nem erez egyiitt szemelyeivel. Innen van az a gyakran erdszakolt, neha aflfectalt hang,
mely szemelyei beszedeben i t ott feltiinik; ha beszelgetesiik Jdsika lelkebol fakadna, erzelmeik is sokkal termeszetesebbek volnanak. Igy azonban megfigyelesei utan indul,
a kiilsot tudta csak eltanulni a szenvedeiyek kitoresebol,
kovetkezmenyeibol, anelkiil, hogy melyebben bele tudna
hatolni az emberi lelekbe es kiildnosen az erzesek korebe.
A lelki allapotoknak es jelensegeknek csak kiilsd nyilvanulasait figyeli meg es irja le, anelkiil, hogy magat az emberi lelket meg tudna erteni. Van valami benne, a mi ezen
erzeket teljesen eltompitja, a mi masok erzeseinek megerte-

sere es fejlesztesere alkalinatlanna teszi. Ott, a hol megfigyeles sziikseges, neha cgeszen sikeriilt dolgoi alkot,
a mint azt Gizella betegsegenek leirasa is tanusitja. Ez a
jelenet bizonyitja talan legbiztosabban azt az oiias haladast, melyet regenyirudalmunk hatvan ev alatt tett. A Kartifjdmb&n ugyanis van egy hasonlo jelenet, a hol az elajult herczeg betegsegeben kibeszeli Krisztina (Kartigam)
iranti szerelmet a feltekeny markgrofno elott. A kiilonbseg feltiintetesere Kartigdm
jelenetenek nehany sorat felemlitjiik : «A herczegnek nem vala ugyan maskent szokasa
almaban beszelleni, de a nehez szivbeli nyughatatiansaga
okozta, hogy akkor kiveheto szozattal imigyen kezdett fobaszkodni: Oh szepseges Krisztina ! hejab&n egjenek a szivemben az en hevseges lan»jaim, melyeket bennem a te
tokeletes ekessegid felgyujtottak.» A markgrofno feltekenyseget es gyuloletet felkelti a titok kipattamisa. Mennyivel
mas Ahafibnn Gizella lazanak leirasa, mennyi bensoseg es
igazsag, mennyi megfigyelo kepesseg, mily nagy eloadasbeli
es jellemzesi haladast talalunk itt a XYIII. szazad legelterjedtebb regenyevel szemben.
Josikaban tehat keves lelekismeret van. Mas emberek
erzeseit nem tudja termeszetesen fejleszteni. Mar maga az
a koriilmeny» hogy alakjaiban a szerelmet a hazaseletnel
kisebb ertekiinek es kevesbbe fontosnak tartja, hogy egyetlen alakjaban sem talalunk erzeki szerelmet, langolast vagy
ki\ ansagot, hanem mindeniitt csak csendes sovargast, valami
hatarozatlan szerelmi hazassag boldogsagai utan, abrandozast es fellengest, bizonyitja, hogy nem tud az emberi lelek
erzeseinek melyere hatolni, hogy alakjait csak ugy alkotja
meg, a mint oket lehetsegeseknek elgondolja, de nem a
mint (iket igazaknak erzi. Mennvire masok Kemeny alakjai,
a kik tuzzel es hevvel szeretnek, a kiknek mindeniik a
szerelem es a kik belepusztulnak a szerelmi csalodasba,
mig Josikanal az emberek a szerelem meghiusulasa utan is
a boldogsag revebe jutnak egy kisse szqles, de nem fergeteges kiizdelem aran. Yannak azert Josikanal is szerelmi
fajdalmak, de ezek leirjisanal sohasem erezziiK ott liiktetni
az iro fajdalmat i s ; valosaggal kiilonallva tekinti oket, mely

sympathiaval es sajnalkozassal ugyan, de nem rokon fajdalommal. Ilyenkor Kemeny tulajdonkep maga beszel; hoseinek fajdalma az o fajdalma; hoseinek szerencsetlensege
az o szivet szoritja ossze. Es hosei ereznek fajdalmukban,
erzesiik cselekvesse es kiizdelemme lesz. Josika hosei elmelkednek es elmelkedesiik megnyugvassa valik. Sem cselekves, sem kiizdelem, hanem csak szo, csak fontolgatas.
Nemcsak a kor alakitasaban, szemelyei jellemzeseben
es szerepeben nyilvanul, hogy «szivenek» keves szerepe van
regenyeiben. Meg ott is, a hol hatarozott szemelyi vonatkozasokkal talalkozunk munkaiban, ott is hideg marad, ott
is a ridegseg passiv szerepevel lep fel. Legjobban a VoJgi/
rozsdja cz. elbeszeleseben tunik ez fel. + Ebben a kis novellaban, valoporenek folyama alatt, rajzol egy falusi nemesi
lakot, szembeallitva egy izlessel es miiveltseggel berendezett kenyelmes kastelylyal. A mikor az oreg Bereghy Marton eletmodjat, szokasait, hazat es alakjat rajzolja, egeszen
biztosan a szabolcsi allapotok es oreg ipja, Kallay Leo lebegtek szeme elott. Az elhagyatott, piszkos, tulzsdfolt. kenyelem nelkiili falusi lak szembehelyezve Yandory kenyelmesen es izlesesen, bar fenyuzes nelkiil berendezett kastelyaval, a szabolcsi allapotoknak s a tole annyira ohajtott es
Szurdokon megvalositott idealis liaztaitasnak szembeallitaeat
jelenti. Az oreg Bereghy magat urnak kepzeli, nagyon
buszke nemesi voltara, gazdaaszonya kormanya alatt all,
egesz nap pipazik es karomkodik, gond nelkiil el, lopja a
napot es semmit sem tesz, csak bereseit szidja ; miiveltsege
semmi sincs, konyvet tan eleteben sem olvasott, szeret parancsolni es felsobbseget gyakorolni. Mindez nagyon emlekeztet arra a rajzra, melyet J6sika a szabolcsi viszonyokr61 ** adott, a hol a Kallay-csalad tobb tagjaban megtalaljuk e vonasokat.
Mindezt Josika a legderiiltebb komikummal adja elo ; a
maro giinynak legkisebb nyomat sem latjuk. Ugysz61van el
akarja magat eroszakkal szakitani az elotte feltodulo sza*
Visszhangok.
** Emlekirat, III. es IV. kotet.

bolcsi kepektol es mintha szandekosan raltoztatna itt-ott
regi benyomasain. Seholsem tunik ki, mennyire befolyasoltak epen ezen allapotok az iro lelket, mennyit szenvedett
ezek hatiisa alatt, mennyi gyotrelembe, kiizdesbe es kinba
keriilt, mig belejiik tudott vegre nyugodni. Egy elveszett eletkor, egy megolt ifjusag kepzete fuzodott e viszonyokhoz, es
Josika, mikor ilyen allapotokat rajzol, megis hideg es obiectiv tud maiadni. Egyetlen egyszer sz61 kozbe o maga erosen satirikus hangon, a mikor sajat tapasztalasabol a parlagi ur es a falusi igazi magyar nemes haz kepet meg
nehany felszeg es ellenszenves vonassal megtoldja.
A ferficsokolodas, rossz borok, az orokos ivas, pofozkodas es duhajkodas, teketoria nelkiili szives vendeglatas
es vendegmarasztas, mind egy kis kitereskent jutnak eszebe,
de meg ezek sem oly eles alakban, hogy az ember csak
sejtlietne is, mennyit szenvedett az iro ezek miatt. E csekely kiteresen ldviil semmi keseruseg sincs az egeszben;
mintha az iro valahol tapasztalta volna ezeket a dolgokat,
anelkiil, hogy barmily vonatkozasban lennenek vele; mintha
felismerte volna felszegsegiiket, a min most jokedvuen nevet. De hogy gyakran sirt miattuk, hogy a maga elete
mennyire hozza volt nove e viszonyokhoz, azt egyaltalaban
nem muiatja, meg csak nem is sejteti. Eloadasa azalatt,
mig Beregby fianak lassankenti kicsiszolodasat irja le, a
legfektelenebb humorral teli, gunyolodik, csipked es nevet,
de satirajaban inkabb valami jokedvii deriiltseg van, mint
barmi serto vagy elesebb giiny. A szenvedo visszaemlekezes
keseriisege csak az emlitett kis kiteresben nyilvanul. Szive
nem mutatkozik, obiectiv szemlelodokent egyediil eszevel
alkotta meg e viszonyok rajzat. Tapasztalasat csak arra
hasznalta, hogy a rajz valoszeru legyen. Azt hinne az ember, hogy Bckessy kalandjaib&n, az egyediili satirikus regenyben, melyet Josika irt, megtalaljuk az iro szivet, hogy
legalabb itt fordul lelke keserusegevel es erzese boldogta^ansagaval az annyira megsinylett viszonyok fele. Es csakugyan abban az ironiaban, melylyel az alfoldi allapotokrol,
a tarsadalomrol, az ifjusag tulzasairol es a nemesseg parlagias muveletlensegerol szol, latszolag erzesenek is juttat

szerepet. Pedig ez ismet csak latszolagos. Satirajaban nem
a keseru erzes hangja szolal meg, hanem a figyelo ertelem
bosszankodasa; nem erzeset tamadja meg a tarsadalmi
allapotok fonaksaga, hanem jozansagat; nem azert irja
meg regenyet, hogy szenvedese okait pellengerre allitsa,
hanem hogy ezen allapotok nevetseges voltat kiemelje. Itt
is tehat nem az erzes, hanem a megfigyelo jozan esz vezeti. Ennek ketsegtelen bizonyitekat adja az a nyilatkozata, melyet egyik leveleben tesz ezen regenye irasarol
«A feladat (a satirikus-humoristikus Bekessy iiasa) nem
konnyu, mert nyomott kedelyu egyennek, mint magam,
egy kis hyperstheniat kell eloidezni, mig e nemben irhatok.» Minthogy regenyebe «semmi szemelyesseget vagy
serto czelzast» nem akar belevinni es egyediili szandeka a
humoristikus elem kiaknazasa, vilagos, mennyire fontos
Josikanak ezen kijelentese. Yalosaggai kenyszeritenie kell
magat arra, hogy megirja ezt a satirikus rajzot a Lorabeli
allapotokrol. Semmi szemelyes erzes nem vezeti, egyediil a
jozan megtigyeles, hogy a «kozeletben levo nagy komikai
elemet» ertekesithesse. Ha szive keseriisege lenne regenye
indito oka. az konnyen talalna taplalekot sok szenvedeseben es kintelt erzeseiben. Igy nehezen, kenyszeritve megy
a munka, mert csak «a gyongesegek humoristikus rovogatasa», nem az elete keserusegeiert valo bossziiallas a czelja.
Itt is, mint mindenhol Josikanal, csak az esz szerepel.
Josika annyira sem tud szemelyei erzesvilagaba belehelyezkedni, hogy a mikor sajat viszontagsagait tiinteti fel egyik hoseben, meg akkor is a legnagyobb hibakat koveti el. Forradalmi regenyeben ** Kemendy Jeno
torteneteben tulajdonkep sajat menekiileset mondja el. De
egynebany ev alatt ugyszolvan idegen lett neki akkori szereplese. Nagy megeroltetesre van sziiksege, hogy magat
visszahelyezze abba a kedelyallapotba, melyben menekiilese
kozben volt. Es ez sehogysem sikeriil neki. Annyira tavol
van egesz lelkevel es erzesvilagaval az akkori esemenyek* Toldyhoz, 1842 jan. 11.
** E<jy magyar csalad a forradalom

alatt.

tol, hogy bar a kiilsosegek hii visszaadasan buzgolkodik,
menekiilese egyik legfontosabb dolgarol : alruhaban valo
menekiileserol nem tesz emlitest. Az olvaso egyre csak
bamul, hogyan keriilhette ki Kemendv Jeno lionvedtabornok
az elotte tornyosulo sok veszelyt. Josikanak csak jo sokara
jut eszehe, hogy mellekesen, zarojelben odavesse, hogy
Kemendy vadasza utlevelevel utazott. E nagy tevedest csak
ugy tudjuk megerteni, ha felteszsziik, hogy az oregedo iro
akkori helyzetet mar nem tudta kepzeletebe egeszen hiven
visszaidezni es magat a menekiilese kozotti erzelmekbe
ujonnan beleelni, mert az erzelmek teljes felelevenedese az
akkori kulsosegeket is felelevenitette volna elotte.
Ila igy tekintjiik Josika regenyirasat es eszreveszsziik,
hogy az iro erzesenek, szivenek mily keves szerepe van,
mind alakjaiban. mind magaban a regeny mesejeben, ugy
toviibb menve, a Zolyomi es Abafi allitolagos Josika-voltat*
is meg lehet donteniink. Yannak ugyanis, a kik azt allitjak. hogy eme ket alakja maga Josika. Ezt a
Karthausi
Ebtvoserol lehet mondani, de nem Josikarol, a kinek regenyei alakjaiban semmi resze sincs. a ki csak eszevel tekinti a szemelyeket es esemenyeket. anelkiil, hogy szemelyes
erzelmeibol valamit belejiik vegyitene. Eme regenyeiben is
csak a kiilso reszletekben kereshetjiik Josikat es itten is
csak ertelmi vilaga tarul elenk. Alakjaiban nem sajat magat
rajzolja ; Zolyomi, Abafi nem Josika. Mas kerdes, hogy azok
az eszmek, melyeket ezen alakjaiban megerzekit, nem teny]eg az o tapasztalasaibbl vannak-e veve. Ez azonban a nelkiil is lehetseges, hogv benniik magat rajzolna. Zolyomiban
a feslett es romlott elet kovetkezmenyeit akarja * elenk
tarni. Josika annyit forgott a vilagban, hogy e meggyozodeset l»atran merithette az eletbol, anelkul. hogy sajat
eletenek kellett volna ehhez inditekul szolgalni. Sot
Josika optimistikus hiusagat es jellemet tekintve, egyenesen
kizartnak tartom, hogy a maga — semmi esetre sem nagyon sulyos — biineit a szerelem teren ennyire tulozva
* Szaak Lujza i. m. 140. 1. es lijabban Kont is clfogadja (i. m.
393. 1.)

alakitotta volna regenynye. A Zolyomib&n hangoztatott eezmehez kapcsolodik az Abctfie: meg a legromlottabb ember
bol is valhatik igen kitiino, igen becsiiletes ember. Ez is lehetett oly meggyozodes, melyet tapasztalataibol vont ]e,
a nelkiil azonban, hogy magara gondolt volna. Sot e felteves meglehetosen absurd is. Abafi egy teljesen elziillott
ember, kozonseges lump es naplopo. Yolt-e Josika valamikor ilyen? Mikor nemileg nekiadta magat a konnyelmubb
eletnek, akkor is csak a szenvedesek es belso csaladi bajok
elol akart menekiilni. Legkevesbbe sem o volt oka kisebbszeru hanyatlasanak. De nem is ziillott el. Az a munkakedv es munkaero, mely Abafin erot vesz megterese utan,
Josikaban kezdettol fogva megvolt. Yolt alkalmunk ramutatni arra a sokfele elfoglaltsagra, mivel lazadt kedelyet
le akarta csillapitani es meiylyel nyugalmat akart szerezni.
Abafi eszmejet tehat szinten nem vehette sajat eletebol,
annal kevesbbe lehetne ez Josika maga. Nala, a ki tapasztalasa, nem pedig eizese gyiimolcseit adja regenyeiben, ez
ki van zarva. Alakjainak erzelmi vilaga nem Josika eizelmi
vilaga, csak a kiilso maz, a viselkedesi szabalyok es az
esemenyek, egyediil ez szarmazik gyakran Josika sajat elmenyeibol. A mikor Kemenyben kifogasolta, hogy szerelmi
jelenetein meglatszik a szerelemben jaratlan theoretikus,*
ez csak a kiilsore vonatkozott. Kemeny valoban sajat erzeseit onti alakjaiba, igy a szeretokbe is, csak a kiilso, megszokott alakban nem tudja a szerelmesek erintkezeset feltiintetni. Ellenben Josika, tapasztalasai alapjan, a szerelem
kiilsd formait meglebetosen kitanulta es regenyeiben e jeleneteket a sajat erzeseinek kozelebbi feltarasa nelkiil e
tapasztalas alapjan adja.
Elmelkedeseinek nagy szama is az esz emberere vall.
Elmelkedeseinek az erzeshez semmi koziik. Megfontolgat,
megbeszelget egyes dolgokat, melyek epen eszebe jutnak, gyakran a regeny menetevel valo minden kapcsolat
nelkiil.
Mindeme, az elme korebe vago jelensegek magyarazatat
* Emlekirat,

IV. 137. 1.

Josikft egyenisege adja meg. Miert nem langol o is hoseivel
egyiitt. miert szerepel csak passive, mint obiectiv szemlelo ?
Negyven eves mult mar, a mikor elso regenyet megirta. Nincs
abban az ilju korban, melyben minden csekelysegert lelkesedni,
tiizelni tud az ember. Bizonyos jozansag mutatkozik egesz valojaban, melyben nincs egy csepp bohem elem sem. Es ennek oka
nemcsak korosabb volta, hanem magaban Josika termeszeteben
van valami pedanteria fele, valami, a mi a mindennapi elet
kicsinyessegeihez koti. valami, a mi ot majdnem irodalmi
philisterre belyegzi. Az a felfogasbeli jozansag, mely benne
epugy, mint alakjaiban mutatkozik, az, hogy mindig a foldhoz marad kotve, de magasabb szempontokig, koltoi emelkedettsegig nem tud feljutni, egy hosszii elet kiabrandulasain kiviil jellemeben rejlik es velesziiletettnek tekintheto.
Ha pedig phantasiaja a legborzasztobb bunok orszagaba
vezet, ha legborzasztobb dolgait mondja el olvasoinak, ez
nem jozansaganak hianyossagabdl ered, hanem epen ama
kiilsoleg obiective megfigyelo nyugodtsagabdl, melylyel a
legszornyubb eseteket is minden kiilonosebb felhaborodas
es lelki emotio nelkiil tudja nezni, kigondolni es papirra
vetni. A borzasztdnak oly nagy szerepe nem azt mutatja, hogy
nem volt jozan nyugodtsagu, mikor az ilyen dolgokat leirta,
hanem epen azt, hogy annyira tudott maganak parancsolni,
hogy olyan doJgokat gondolt ki, mik a kozonseg inyet legjobban csiklandoztak.
WEBEK
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A SUFFKAGETTEK.
Lassankent egesz Europa ujsagolvaso kozonsege kezd hozzAszokni ahhoz, liogy a napihfrek kozott ^llandd rovatkent ott
szerepeljen az angol suffragettek garazdalkodasa. A jelenseg meg
lehetosen uj, alig par eves. Szemtink lattara sziiletett s csecsemokoraban a ropiratok es ujsagczikkek korlAtai kdzott adta magarol az elso eletjelt. Nem sok ido kellett abhoz, bogy az ujsziilott
megtanuljon jarni, s hogy hatalmas tiinteto kormenetekben liirdesse a «votes for women» bangzatos jelszav&t. Iddig rendben
volt a dolog. Az egesz kerdes megmaradt azon a ponton, a
melyen meg lehetett vitatkozni rola, s minden kiilonosebben
banto, dissonans accord nelkiil besorakozott korunknak ii. n.
aotualis problemai koze. A nagy mozgalomnak fejlodestani gorbeje azonban itt egy birtelen, meresz emeikedest mutat: mintba
a kamaszkornak teljes vadsagAt, teljes fegyelmezetlenseget akarna
utanozni. A sajtotermekek hangja kezd egyszerre szenvedelvesebb
lenni, a tiinteto felvonulasok szinte emlekeztetnek a pfiriszi aszszonyok hfres oktober 5-iki versaillesi menetelesere, s ebben a
ziirzavarban egyszerre megsziiletik a harczos suffragette. Eloszor
egy, aztan ti'z, majd szaz
ezer. Mintha Pandora szelenczeje
nyilt volna meg, egeszen varatlanul. Egyik brutdlis merenylet a
masik u t a n : regi, merhetetlen erteku mukincsek, templomok
pusztulasa, felpofozott ministerek, botranyok az udvari iinnepelyeken, loversenyt^ren, a kihallgato biro szobajaban, isteni tiszteleteken, bortonben egyarant — miudezek es ehhez basonlo
jelenetek megdobbento gyorsasaggal kovetik egymast. A mozgalomnak ez a hatartalan elfajulasa oly kesziiletlenul taMlta az
angol tarsadalmat, hogy csak most kezdenek a megfelelo vedekezesi modok folott gondolkozni, melyek kdzott termeszetesen a
biintetojogi intezkedesek is ott volnanak. Mert egyelore m£g a
torveny is tehetetlen veluk szemben : miss Sylvia Pankhurst, az

egesz harcznak s&ppadt, verszegeny elteto lelke, megtanitotta az
angol bfraknt arra. hogy •«z ehs^g-strike ellen appellalni nem
lehet.
A liarczos suffragetteknek ez ideig egy dolgot sikeriilt maguknak kivivniok: egesz Europa osztatlan ellenszenvet es megveteset. Meg azok is, kik a mozgalom kezdeten partjukon voltak,
lassankent elfordultak toliik: a kuzdelemnek azt a modorat,
mely culturdt es naladast hirdet ugyauakkor. midon a Westminster apatsagot akarja bombaval a leveg6be ropitni es Yelazquezkepet vagdal szet fejszevel, epeszu es komolyan gondolkodo
ember akkor sem helyeselheti, ha a nok szavazati jogdtol varja
azt a bizonyos szebb jovot. De egyszersmind eppen ebben az
ellenmondasban van megadva a kerdesnek egyik alapveto tulajdonsaga. A v^gleteknek ez az erthetetlen talalkozasa meg arAnylag feliiletes szemlelore is azt a benyomast teszi, hogy a mozgalom mai nyilvanulasa egyszeruen csak erdekosszeiitkoz^sekbol
nem magyarazbato.
A nok valaszt6joga6rt folytatott kiizdelem tobbe-kevesbb^
mindeniitt feltalalliato, a hol egyaltalaban parlamentarismus van.
A harcz azonban Angliat kiveve mindeniitt magan viseli azt a
bizonyos elmosodott, szintelen jelleget, a melyet tobbnyire akkor
latunk, lia az osszeiitkozest nem gazdasdgi erdekek condictusa
v&ltotta ki, hanem az eszmek. az ideologi&k ellentete. Forradalmakat, az allami vagy tarsadalmi elet melyebe markolo jitalakuldsokat mindig csak nagy gazdasagi aranytalansagok hoztak
letre. Uyesmirol pedig a feministaknal nem igen lehet szo. A
kenyerert valo kiizdelem egyforman neliez, de egyform&n nyitva
is all ferfi es no szamdra egyarant; a vfilasztojognak apro formasaga rendes koriilmenyek kozott nem sziilhet Dantonokat es
liobespierreket.
A hist6ria tarka lapjai azonban itt-ott megis latszolag
czdfoljak a tortenelmi materialismus fent vdzolt tetelet. Csak
futolag. taldlomra alljon itt ket kozismert pelda: a homousion
es homoiusion remes emberirt&sai es a k^sobbi keresztes hadjaratok. Mindkettonek megertesehez egy hatalmas vilagtortenelmi
tenyezovel kell szamolnunk: a tomegsuggestioval. Olyan jelenseg ez, melyet tobb-kevesebb mertekben megtalalhatunk a tortenelem 03szes nagyobb atalakulasaiban, s szinte azt lehet mondani, hogy minden historiai kovetkezetlenseg, logikan^lkiiliseg
a suggestiv elemekben taldlja magyarazat&t. A suggesti6t,
melyre a viUg egyetlen modern nyelve sem tudott helyes kife-

jezest talalni, a szo betuszerinti ertelmeben kell vennunk: subgerere, valakit egy k^pzet batalma ala liajtani. Az egyennel
snggestionak nevezzlik azon jelenseget, rnidon a jozan, biralo,
gondolkodo en fole egyetlen uralkodo kepzet kertil, s bizonyos
ideig az egesz ontudatot, osszes mukodeseivel egyiitt befolyasolja.
Tartama lehet egeszen rovid s jellege is drtatlan, de mdskor
hosszu idokre kihat, s nem egyszer oly hatalmas, hogy kimeletlenul lerombolja az esz es a moral minden korlatjat. A l^nyeg
az, hogy az ontudatbeH muveletek alapszfnet a suggestiv k£pzet adja meg. Teljesen hasonlo modon van ez a tareadalomban
is. A tarsadalmi elet logikajat, kovetkezetesseget a gazdasagi
tenyezok kolcsonhatasa adja meg, iranyt szabva egyszersmind a
tov&bbi gazdasagi fejlodesnek. Ha valamely eszme, valamely
ideologia e hatarokat tullepi s onmaga akar eroszakosan, lokesezeruen valtoztatni a socialis fejlodes meneten, mar bizonyos
suggestiv erovel lep fel, legalabb is azokkal szemben, kik az
ilyen atalakulasok lehetosegeben liisznek. S minthogy epp ezeknek a sz£ma oly oriasi, a suggestio veszedelmesen ragados:
csaknem erthetetlen gyorsasaggal kepes egyenroJ-egyenre atterjedni. lgy fejlodik ki a tomegsuggestio k6pe, magdn viselve az
elobb emlitett sajatsagokat: a kritika- £s logika-n^lkiiliseget.
Milyen vegzetes lehet a tomegsuggestio hatalma, arra a peld&k
szama legio. Egyike a legsotetebbeknek a «gyermekek keresztes
hadjarata». A nemet-romai birodalomban 50,000-nel tobb gyermek tepte ki magat rimankodd es ketsegbeesett sziileinek kezei
koziil, s rohant a szent si'r fele ; kozottiik egy sem volt 18 evesn^l
idosebb s ezrivel a 8—12 evesek, — £s koziilok egy sem ert
LombardidnaJ messzebb, liacsak nem mint a szaraczenok eladott
rabszolgaja, vagy a keleti csaszarsag s az olasz kenyurak ido
elott letiport rabnoje.
A tomegsuggestio majdnem elkeriilhetetlen kiseroje minden tort^neJmi dtalakulasnak. A baj akkor kezdodik, mikor a
kiserobol vez^r lesz: midon egy idore teljesen a suggestiv
kepzet lesz urra. Csak egy idore, mert vegiil mindig feliilkerekeaik a sziiksegszerusegek vas kovetkezetessege, — hanem a tomegsuggestio uraima nak korszaka akarhanyszor emlekezetesen szornyuseges. GondoJjunk csak a franczia forradalom terreurjere !
Legyen szabad egyszer megint a kicsinyeket a nagyokkal osszehasonlitani. Igaz, hogy a tortenelem sohasem ismetli onmag&t, •— de az a nebany torveny, melyekbdl sziintelen valtozatoss«agdt megteremti, ugyanaz ^s orokk^valo. Es mindenekelott vaJ-

tozatlanul egyforma az esemenyeknek ontelt. apro jatekszere : az
ember. A mi a nagy, korszakos atalakulasokban neba oly orias
szerephez jut, az meg konnyebben vfllik vezerlo tenyezove ott,
a hol nem kell a fejlodes szuksegszerusegeivel szembelielyezkednie. Ritkan volt ez tisztdbban £s szebben lathato, mint az angol
suffragettek mo^tani ciriileteben. Mar emlitettiik, hogy az eg£sz
mozgalomnak gazdasagi jelentosege alig van ; legal&bb is nincs
valamilyen kiilon, speci.ilis gazdasagi problemaja, melyet meg
akarna oldani. Ha valahol, itt igazan elmondhatjuk, liogy a
kiizdelem puszta ideologiakert folyik. Es a haiczolo fel a noi
nem, melynel az ontudatnak emotiv, erzelmi resze amiigy is
sokkal batalmasabbau fejlodott ki, mint a ferfiaknal. Es vegiil:
a nok angolok. Ugyanazon nepfajnak gyermekei, mely minclen
idoben a legfogekonyabb volt az osszes tarsadalmi suggestiokkal szemben, — a hol a spiritismusnak, az occult tudomanyoknak mar akademi&ja volt akkor, mid6n Europaban joformdn
meg a nevet is alig ismertok Svedenborgnak. Ez a harmas kapcsolodas: angol noknek egy ideologiaert folytatott kiizdelme,
korulbeliil az eg6sz rejtelynek megadja a kulcsat. A megfejtes
nagyon egyszeru : tomegsuggestio, a szonak legigazibb es legrosszabb ertelmeben.
Annak a mozgalomnak, a mely nehany ev elott egy 6rvekkel kellokepen koriilbastjazott jelszot irt zaszlajara, rna rnar
nem ez a jelszo adja meg tartalmat. Jellemzo a tomegsuggestidra: az eredeti eszme, a melybol kiindult, nem eleg eros ahhoz,
hogy a kesobbi fektelensegeket megmagyarazza, hanem a mint
terjed, ugy no es ligy szed fol idegen elemeket magaba, mint
egy lavina. Vegiil a tartalom e3 a nyilvanulas szorosan fedik
egymflst, s a noi jogok angol eloharczosainal tegegyszerubben
rombolasi kenyszerkepzetnek volnanak nevezbetdk. A rombolasi
vrigy a maga teljes zaboldtlansagaban egyik legkozonsegesebb
tunete a tomegsuggestionak; a sutfragetteke azonban az az
erdem. hogy tervszeruen, jo elore megfontoltan hajtjak azokat a
tetteket vegre, melyeket a nepvandorias barbarjai is csak a harczok, veres ostromok heveben feltiizelt vadsagukban kovettek el.
Rombolds es minel tobb botrany, ez lett a czel es a jelezo.
Lehetoleg egeszen nyiltan, minel tobb ember jelecl6t6ben. Wert ez
is hozz&tartozik a liysterias tomegsuggestiohoz: szereti a nagy
nyilvanossdgot, es szereti a vertanusdgot. Az angol kormdny
nagyon teved, ha azt hiszi, hogy szigorubb torvtnyekkel egykonnyen elejet fogja venni a tovdbbi gardzdalkodasoknak. A mar-

tyrs&g dicsosege, a liogyan ok a bortont vagy a tervezett deport&l&st be&llitjak, csak olaj lesz a tuzre. Egyetlen mod volna
alkalmas arra. liogy biintetojogi uton gyozni lehessen veliik
szemben, de nehezen kepzelheto el. hogy egy tok^ietesen polgdriasult allam erre a lep^sre elhatarozliatnd magat. Ez volna a
teljes macchiavellismus : a mozgalom minden tagjat, egyszerre,
barmilyen modon, vegervenyesen elnemitani. A mint a mese
mondja : liogy meg hfrmondu se maradjon beloluk. Mert egyetlen
bfrmondo ujbol folforgat mindent.
Nehez volna m6g egy olyan tortenelmi kort vagy episodot
talalni, melyben a rombolas kenyszerkepzete oly tisztan, oly
logikatlanul nyomulna eloterbe s v&ln^k joforman egyetlen czella.
mint a suffragettek barczaban. Egydltalan folosleges azon torniink
fejiinket, liogy micsoda eszszerusegi kapcsolatba lehet hozni a
nok valasztojogat a National Gallery evszazados, kristalyo?
muveszetevel ? Egy hfres festmeny, melyet osszevsgdalnak, egy
miizeum, melyet felgyujtanak, egy templom, melynek normangot fveit bomb&val repitik a levegobe, mind csak egy-egy
symbolum : a pusztftas vad orgiajat ii!6 demon symboluma. Ez
a demon valt folottiik most lirra, akarcsak a kozepkori hires
tdncz-epidemiak szerencsetlen aldozatai folott a «danse macabre»
szelleme.
Azonban, b&rmily furcsdn liangozzek is, valami patliologias
torvenyszeruseg van abban, bogy a progressiv cultura nagybangu hirdetoi eppen a miizeumokat, keptarakat, epiteszeti remekeket akarjak elsosorban tonkretenni. Ezt a jelenseget iigy lu'vjak. bogy contrar-suggestio. Koriilbeliil ligy lehet ertelmezni,
hogy az extasis beszamfthatatlansagdban az egyenek. vagy az
ege9z tomeg, homlokegyenest az ellenkezojet teszik az eredeti
suggestiv kepzetnek, s ak&rbanyszor megsemmisftik azt, a mit
el szeretnenek erni. Euiopa toitenelm^ben a legoriasibb contriirsuggestiv korszak a vallashabonik kora. midon a felebarati
szeretet es kereszty^ni tiirelem neveben milliok gyilkoltak es
kinoztak egymast. Igaz, liogy e haboruknak sokkal nagyobb volt
a politikai, mint a vallasi hattere, de ez utobbi meg eppen eleg
volt ahhoz, liogy hatalmas suggestiv es contriirsuggestiv nyilvanulasokat valtson ki. Igy csapott at a szabads&g, egyenlos£g
testveriseg jegyeben megindult franczia forradalom is a
legszornyubb absolutismusba, a remuralomba, — s igy magyarazhato az is. hogy a liarczos suffragettek, kik a nok egyenjogusftasatol vArjak a cultura aranykorszakat, egyelore konyha-

kessel es dynamittal igyekeznek a British Museum hat&rtalan
kincsei koz6 bejutni.
A suffragettek a sz6nak komolyabban vett biintetojogi ertelmeben nem gonosztevok. Nem azert, mert tetteiknek bizonyos
laza erkolcsi alapot tudnak vagy legalabb is akarnak a d n i : ezt
a maga modja es ethikaja szerint a legtobb rablogyilkos
legtobb tolvaj is meg tudja tenni. Hanem egyszeruen azert, mert
hianyzik beloliik a jozan megitelokepesseg: egyetlen k^nyszerkepzet 6ridsi suggestiv hatalma alatt cselekszenek. Hogy ez
mennyire igaz, annak bizonyttasara csak ismetelhetem, hogy a
suffragettek nemcsak nem felnek a nagy nyilvdnossdgtol, hanem
egyenesen keresik azt. Kozons^ges, orvosokt61 megszokott sajatsdga ez a hysterianak : szereti a publicumot, szinte exhibitionista.
Az igazan sz^p, classikus hysterias rohamokat meg soha, egy
beteg sem kapta akkor, ha egyediil volt, s m£g remenye sem
lehetett arra, hogv legalabb roham alatt illo szamu kozons^get
gyiijt maga kor6. S orvosilag a harczos suffragetteket bizonyos
kiilonleges tartalmu k6nyszerkepzetekkel megaldott sulyos hysteriiisoknak kell tartani. A kortani kep igy teljes: a tomegsuggestio, termekeny talajra talalvfin. megcsinalta a tomeghysteridt.
Mennyire mehet ez a beteges diih, arr61 legszebb fogalmat az a
furia nyujtott, ki nemregiben egy csecsemovel a karjan, a csecsemo
v^delme alatt akart egy nepes gydlekezetbe bombat becsempeszni!
A hysteriasok nagy resze szereti az onsanyargat&st. Ennek
kozelebbi okaira, melyek kozott az extasisban bedllo 6rzeketlens^g
egyik fohelyet foglalja el, kit^rni hosszadalmas volna 6s tulsagosan szakszerii fejtegeteseket kovetelne. Legyen eleg itt is egyket p£lda. Hanyszor olvassuk a napilapokban. hogy valakit megkotozve, veresre verten talalnak meg a jo szomsz^dok, s az elso
kihallgataskor eloadott rablogyilkos-tdmadds egyvigyu mes^ve
zsugorodik ossze a vizsgalat folyamfln. Az eg^szet, a veresre
verest
a megkotoz^st, az illeto maga kovette el. Mi^rt ? Hacsak
valamely mas biintettnek (pl. lopasnak) rejtegetese, kepzelt
gonosztevokre harMsa nem forog fenn, a mi ardnytalanul a ritk&bb eset, ugy azt kell mondanunk: mert az illeto hysterids.
Nagystylu nyilvanossagot, nagy feltiinest akart, s vele egyiitt az
onsanyargatast. A ki ldtott mar ilyen on-megkotozott, on-v6resrevert, on-sebzett egyent, az el fogja hinni, hogy ilyesmit csak
magasfoku erzeketlenseg mellett lehet cselekedni. Meg viMgosabb p^ldakat szolgdltat a j&rvanyszeruen fellepo suggestiv
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£rzeketlens£gre a tortenelem. A kozepkori flagellansok. kik valMsos extasisban felholtra korbacsoltak raagukat. szorosan idetartoznak. De legpontosabban a suffragettek viselkedesehez hasonlo
pelda (s itt bocsanatot kell toliik kernem : nem frivol szandekbol
from ezt ide) a boszorkanyperek sotet, remkepekkel teli fejezete.
Ha lesz valaba az emberiseg muvelodestortenetenek korszaka,
melyert a vegtelen idokig szegyenlenie kell magat minden embernek, — ha lesz valalia egy langokbol, verbol, pokolfeletti
gyotrelmekbol sodort fonal, mely borzalmasan huzodik at bet
hosszu evszdzad historiajan, ugy a boszorkanyperek tortenete
az. Egyetlen kihallgatasi modja a kinpad, s egyetlen megkegyelmezese az elevenen valo meg^getes. Mennyi suggestionak kellett a bfrak es a tomegek reszerol kozrejatszania, hogy csondes
nyugalommal soroljak be a boszorkanypereket a megszokott napi
esemenyek koze, arrol e helyen folosleges besz^lni. De annal
jobban fog erdekelni. hogy minden borzalmassag, minden elkepzelhetetlen kin biztos tudata ellenere is ezrivel es ezrivel akadtak
nok, kik onkent jelentkeztek az inquisitios birak elott s onkent
vadoltdk be magukat. mint boszorkanyokat. Itt megall az emberi
jozan esz. Logikat, egeszseges okszerus^get hiaba keresiink : csak
a tomegsuggeetio irtozatos hatalma kepes magyardzatot adni.
Az angol suffragettekre pedig nem varnak a kinzokamr&k,
a kinpad es a pribekek. Az udvarias vizsgalobiro szobaja, a borton
par napi nyugalma. s legfeljebb az elkeeeredett rendorok es utczai
tomeg okolcsapdsai,
ennyi a martyrium. Meg meg is toldottdk az ehseg-strikek-kal, a hosies onsanyargatas e legtalmibb fajtajdval, a minek azonfeliil az a jo oldala is megvan, hogy a
szabadba vezet. S mindezek^rt m£gis kijar nekik a vertanuk
palmaaga. Tagadhatatlanul eleg olcson jutnak bozzd. De a lenyeg,
a l^lektani substratum feltetleniil ugyanaz maradt. Annak, bogy
biintetojogi berendezeseink masok lettek, igaz&n nem a suffragettek az okai. Sot — es ez az o vedelmiikre legyen mondva —
nagyon valoszinu, hogy viselkedesiikon semmit sem valtoztatna
az, ha a kriminalogia egyszerre h&romszazeves ugrast tenne
visszafel^.
A legutobbi idoben egy ongyilkossagi esettel kapcsolatban
nagyon furcsa vadak meriiltek fel a noi vdlasztdjog barczosai
ellen. Teljesen ziillott, mordlis anarchidba siilyedt ^lettel vadolta
oket a nagy nyilvanossag, a sajto. Nehez volna megmondani,
hogy mennyi ebbol az igaz. Yaloszinuleg nagyon sok. E ponton
ismet ket olyan tiinetre lehet ramutatni, a mely joforman minden

suggestiv jarvanynai megtalalhato. Egyik az, hogy a hysterias
exaltatio sohasem marad meg egyetlen kepzet uralmanal, hanem a kisugarzas, az irradiatio snjAtsagos modjan atcsap mas
kepzetkorokre is, meg pedig elsosorban olyanokr8, melyek az
eredeti suggestiora legkonnyebben resonaluak. Ezert latjuk p. o.
az oldoklesben megvadult katona-tomegeknel az eroszakos buntettek egesz tarhazdt a legliamarflbb fellepni. S mi sem term6szetesebb. mint hogy a suffragettekn^l, kik egy eddigele kizdrolagosan ferti-elojogot kovetelnek maguknak. es kiknel az eg&sz
beteges, romboldsi suggestio ebbol az egyetlen k^pzetbol n6tt
ki, az irradiatio elsosorban a tobl^i ugynevezett him-elojogot
erinti. lehetoleg az ivas, a kartyazAs, a csaladi kotelekektol valo
teljes fiiggetlenites, es mindenekblott a szabad szerelem, a szonak
legszorosabb es — tegyiik hozzA
legantisocialisabb ertelm^ben. (Csak egeszen futblag emlitem fol, hogy ez a sexualis mellekf zinezodes az eddig ismert suggestio-j&rvanyok :! i reszeben
biztossdggal kimutathato.)
A masik tunet pedig, mely a harczos suffragettek maganelete elleni vadat oly valoszmuve teszi, az elobbibol folyik.
sulyosbitva azzal a koriiimenynyel, hogy mindig akadtak nagyon
i^ hideg gondolkodasu emberek, kik a tomegek suggestiojat
saj&t hasznukra tudtak forditani. Igy volt, es i'gy van ez, a vilagtortenelem legszelsosegesebb jelensegeitol kezdve a hetkoznapi
elet aprosagaiig egyarant. Ez volt egyik titka Napoleon csodalatos palyafutasanak, s ebbol el meg az a szegeny csepiir^go buvesz,
ki artatlan csodaival a ponyva kozonseget mulattatja. Az exaltalt,
korlatolt itelbkepessegii tomegekkel vajmi konnyii visszaelni, s
nagyon is elkepzelheto, hogy a suffragettek tarsas&gaban ott van
egy csomo ketes, szamitani igen jol tudo ferfi.
Mindez term^szetesen bizonyos fokig feltetelesen volt mondva.
Mert nagy kerdes, hogy vajjon mindaz, a mit a napi sajto a
suffragettekrol ir, igaz-e. Nem az egyes kozlemenyek johiszemiis6ge az, a mit az ember jogosan hajlando ketsegbevonni, hanem
maga az anyagi igazsag. A legtobb activ, cselekvo erejii suggestios jarvdnynak rendes kovetkezmenye szokott lenni, hogy a
nagy kozonseg. a tarsadalom is reszeseve valik a suggestionak
es pedig sajatsagos passiv modon, a mit ugy szoktak kifejezni,
hogy remlatovd valik. A gyava, sotetben felo ember a fogason
lbgo feloltoben mar kisertetet lat, s ez a h^tkoznapi p61da meg
hetkoznapiabban ismetlodik az ar&nytalanul konnyebben suggeralhato tarsadalom keretein beliil. Hanyszor tortent mar meg,

hogy egy eldobott conserves dobozt meghiusult bombamerenylette
fujtak fol! Milyen idegesek, izgatottak voltunk koriilbeliil mindannyian a nemreg lefolyt balkan haborii mozgositdsi kacsa-hirei
kozott, s mennyire hajland6k voltunk egy-egy katonai behivo
jegyben mar a hadiizenet vilagtort^nelmi aetajat latni ! Az ilyesfajta suggestionak egyik legvilagosabb peldajdt az orosz-japan
haboru egyik episodja szolgaltatta, mely a tomegremiiletnek ritka
szep iskola-esete. Az oroszok balti-tengeri hajohadat elinditottfik
a keletazsiai vizekre. Az angol partok kozel6ben, Hull mellett.
egy ejjel a japani fiottat taldljak maguk elott, s szinte panik
szeru hosiesseggel tamadjak meg az akkor mar rettegett sarga
ellenseget. A japani haj6bad — egypar artatlan, angol halaszbarka volt s ezek sietve liodoltak meg a gyoztes muszka admirdlisnak. Az esetnek persze diplomatiai folytatasa lett, minden
tovabbi kovetkezmeny nelkiil. Europa mosolygott, pedig nem
volt ra semmi oka. Mennyire igazuk volt az oroszoknak, ba a
remlato ember folcsigazott kepzeletevel mindeniitt a japani panczelosokat v61tek latni, azt par hettel utobb, a csuzimai tengerszorosban, szomorii vegiikkel pecseteltek meg.
Ilyenf.jrman vagyunk mi, s lgy van elsdsorban az angol
tarsadalom a suffragettekkel szemben. Eddigele joforman tehetetlenul nezte garazdalkodasaikat, s valoszinuleg tobbet frt es fr
szamMjukra, mint a mennyire tenyleg raszolgaltak. Kozos tulajdonsaga ez minden tomegsuggestios jarvanynak : az igazsrig
jo darab ideig, mindket felre nezve. megszunik csak felig is
megkozelitheto fogalom lenni, A «votes for women» jelszava ma
egy feloriilt, brutalis tomegnek lett csatakialtfisa. — komoly
karara annak a komoly noi tobbsegnek, mely igazan es becsiiletesen megmaradt az eszmek culturkuzdelmenel. S az angol korm&nyt nem lehet csod&lni, ha kifogyott tiirelmebol es a suffragettek harczos vandaljaival ligy kesziil elbanni, mint vanddlokkal
szokas. 0 az erosebb, -— vae victis !
Yajjon tenyleg o lesz-e az ero'eebb? Ki merne itt josolni ?
Yaloszfnu azonban, hogy igen. Minden idoknek tortenelme
a mellett szol, hogy suggestiv epidemiak a fejlodes rendes,
logikus menetet meggatolni nem voltak kepesek. A tomegsuggestiok kozos es szigoruau sziiksegszeru sorsa volt. hogy lassankent vesztettek erejiikbol; — a mereszen folszoko gorbe ismet
alahanyatlott s elveszett a lietkoznapok megbekelteto sikjaban.
II. Karoly «merry England»-je par honap alatt elfelejtette Cromwell forradalmdnak es uralmanak zordsagait, — s talan ugyan-

azok a parizsi asszonyok. kik a terreur d^monjanak vad suggestioja alatt tapsoltak. midon ]\rarie Antoinette feje a porba hullt,
-J1 evvel kesobb viragokat szortak Marie Therese lierezegno labai
ele a Tuilleriak lepcsoin : »XYI. Lajos lednya, aldj meg minket!»
A tomegek lelektana a fellobogo szalmatiizek oktalan, kovetkezetlen sorabol szovodik ossze.
De ez a szalmatuz ma, a harezos suffragettek kezeben1
veszedelmes jat6kszer. A mit ok folperzselnek, az nem az angoloke, hanem az egesz emberis6gnek amugy is megfogyott, megt6pett
kincstarabol valo. A National Gallery, a Westmineter Abbey, s a
tobbi emlek csodalatos cultur^rtekeit egyetlen uj vilagrend sem
k6pes tobbe visszaadni; — ezeknek a nev^ben kovetelheti az
egesz emberiseg, hogy legyen vege a komedidnak !
SZOLLOSY LAJOS.

GOLYO ALTAL.
A hadi torvenyszek az iment hozta meg az iteletet,
melv a resztvevo tisztek sotet, gondferhes abrazatarol itelve,
rettento lehetett.
Mindnyajan csendben es gondolatokba meriilve jottek
ki a parancsnoksagtol, mintha lelkiismeretiik legfolil» torvenyszekevel tanakodoanak az alairt itelet igazsagarol.
Nehany percz mulva megjelent a lovassagi kaszarnya
lian egy tiszt, kit egy katona kovetett, papirtekercscsel a
kezeben. Ez a hadnagy kapta a megbizahist, hogy Leal ormesterrel a haditorvenyszek iteletet kozolje.
A katonak az orsegen egymast faggattak tekintetiikkel
ea ketto koziilok, a torvenyszek ezredesevel es tisztjevel, a
borton fele indnlt, hol Leal ormester tartozkodott.
Ez egy fapadon iilt, fejet kezere tamasztva. Midon az
ajto kinyilt, felallott s megpillantvan feljebbvalojat. kezet
homlokahoz emelte. A tiszt elolepett. hatarozott hangon
felolvasta az iteletet es nyomban kiment a bortonbol, melynek a j t a j a bezarult. A szuk folyoson az orseg egy katonaja
m a r a d t ort allani, fegyverrel a vallan.
Leal ormester nem mozdult m e g ; nyugodtan hallgatta
vegig az iteletet, s midon az ajto becsukodott, tovabb is
ngyanabban a helyzetben maradt, osszetett labakkal, kezevel
a jobb halantekan.
Es igy allott sokaig; inkabb latszott szobornak, mint
elo lenynek, olyan mozdulatlanok voltak a szemei s oly
nyugodt a teste. De hirtelen lehanyatlott a keze, nehezkesen, mint valamely halotte : ket forro konnycsepp gordiilt
vegig napbarnitotta orczajan, mialatt egy vegteleniil gyotrelmes s6haj, egy a lelke melyebol kitoro kialtas akadt meg

torkan s ajkat egy paratlanul gyenged es szeretetteljes szo
bagyta el.
Anyam! — mondta a szerencsetlen es a padra
roskadt, arczat kezeibe temetve.
Ezalatt a haloteremben, az orszobaban es a kaszarnya
minden mellekepiileteben halkan beszelgettek a katonak.
Mi tortent az ormesterrel? — kerdeztek azok, kik a
setarol visszatertek.
Halalra iteltek! — valaszoltak a kerdezettek.
Es miadenkinek volt egy szanakozo szava Leal ormester irant, kit bajtarsai nagyon szerettek.
Attol a percztol kezdve, hogy a vegzetes hirt megtudt.ik, iinnepelyes csend uralkodott a kaszarnyaban; a katonak a fegyverszijakat tisztitottak, de nem zenditettek ra
szokasos dalaikra; a tisztek a zaszloteremben maradtak,
leverten, szomoruan es csak a trombita eles hangja hallatszott helylyel-kozzel, de mintha most nem volna olyan
vig, mint rendesen.
Egy szaj sem nyilt mosolyra ezeken a komoly es nema
abrazatokon s a levegoben, melyet beszittak, a szomorusag
felhoje uszott.
Meg az nap reggel Leal Francisco ormester bement a
siralomhazba. A midon sapka es kard nelkiil, lefokozva, a
katonak kettos sora kozott athaladt, anelkiil, hogy tisztelegnenek neki azok, kik eltibb parancsa alatt allottak, most
pedig fedezeteiil szolgtiltak, erezte, hogy szive a fajdalomtol
es szegyenttil tisszeszorul.
Szemet a ftildrtil fel nem emelve es szamot nem adva
maganak arrol, a mi ktiriiltitte ttirtenik, belepett a kapolnaba. Kis szoba volt ez, oltarral es fesziilettel, melyet ket
hosszu, vekony gyertya vilagitott meg s a melyhez meg egy
asztal, szek es agy tartozott.
Az ezredes, ez a dalias hadfi, ki katonai irant igaz
szeretetet erzett es Leal ormestert nagyra becsiilte, belepett, hogy beszelgessen vele.
- Ne legy szomoru, — mondta neki es karomkodott
egyet — batorsagot kell mutatnod ebben az utolsti, dtintti
pillanatban; egy katonanak sohasem szabad elbusulnia

magat. Istenemre! . . . hogy egy becsiiletes ember ilyen
helyzetbe keriiljon egy asszonyezemely miatt!
— Ezredes ur, — szolt kozbe Leal — en vitezul
fogok meghalni, de . . . elobb . . . az anyamat akarom
latni.
Es a nagykeservesen visszafojtott konnyek megint elfutottak szemet.
A kapolna ajtajaban ort allo katona az ezredes zokogasat velte hallani.
Neki is van anyja es e pillanatban talan annak az agg
nonek szeretetere gondolt, ki eletet adott neki es kinek kedves kepet Leal ormester az emlekezetebe idezte.
— Megigerem neked, — folytatta megindult hangon az
ezredes — hogy latni fogod anyadat. Siirgonyoztek neki,
kivansagod szerint, s ma este ide fog erkezni.
— Koszonom, ezredes ur. Most meg csak bocsanatot
kell kernem ontol, kit anyam utan legjobban szeretek, es
kerem, jarjon kozbe Silva sziileinel, hogy bocsassanak meg
nekem.
Ebben a pillanatban lepett be a szobaba az ezred
lelkesze.
— Nem sziikseges, hogy kerdezzelek, — mondta Lealhoz fordulva az ujonnan erkezett — hogy megbantad-e
bunodet, mert ezt elegge bizonyitjak szavaid; de felteszem,
hogy gyonni akarsz.
— Igen, atyam, meg e perczben.
Az ezredes kiment a kapolnabol es Leal izgatottan,
idegesen, karjait kuszalt taglejtesekkel mozgatva s szemeit
a lelkeszre ezegezve, belefogott beszedjebe.
— Ket eve, hogy szolgalatba allottam s ugyanannyi
ideje, hogy Silva elsoosztalyii ormester baratja vagyok.
Mindketten ugyanazon a napon hagytuk el csaladunkat
(mert az o faluja az enyemhez igen kozel fekszik) s azota
nem is valtunk el egymastol. Egyszerre lettunk altisztek s
csak nehany honap kiilonbseggel o elso, en masodosztalyii
ormester. Ugy szerettem, mint ha testverem lett volna es
mindig egyiitt jartunk mindeniive. Egyikiink penze a
masike is volt, s a kaszarnyaban nem volt ket jobb barat.

Egy napon a kedvesem, ki dohanygyari munkasnd, azt mondta,
hogy Silva udvarol neki s megigerte, hogy felkeresi, mialatt en ort allok. Eszrevettem, hogy Silvanak csakugyan
nem volt kozombos ez a no, es szovaltas tamadt kozottiink.
0 megsertett, en valaszoltam; kardot rantottunk s az elso
vagasra, melyet, a fejere mertem, foldre rogyott.
A zokogastol osszeszorult a torka a szerencsetlen bunosnek es szemeben a gyiilolseg s a szomorusag tekintete
fenylett.
— Oh! az asszonyok, — folytatta rekedt hangon
atkozottak legyenek mindannyian ! Kesobb gyozodtem meg
rola, hogy az elvetemiilt azert akart feltekenynye tenni
Silva irant, hogy ne gyanakodjam arra a szemelyre, a
kivel megcsalt. Es en, a ki annyira tudatlan voltam, hogy
elragadtattam magam a haragom altal es megoltem a legjobb baratomat! Nem erdemlek bocsanato^, atyam!
Isten kdnyoriiletes, — vagott szavaba a leikesz, ki
neman figyelt — s az o torvenyei nem oly szigoriiak, mint
az emberekei. Ez — tette hozza, a feaziiletre mutatva
megbocsat mindenkinek, a ki ot keresi es inkabb van reszvettel a szerencsetlenek, mint a boldogok irant, mert azoknak van sziiksegiik oltalomra es vigasztalasra. Legy bator
es tiirj megadassal, mert a biinbanat, melyet mutatsz, biztos zaloga megvaltasodnak.
Es felemelven a jobb kezet, feloldotta a bunost, ki
terden allva mozdulatlanul, meghatottan, tekintetet a Megfeszitettre iranyitva, fogadta a vallas vigaszat.
A delutan szomoruan es neman telt el a haial ez elocsarnokaban.
A lealdozo nap voroses fenye langba boritotta a kapolnat es az erzeketlenseg egy neme vett erot Leal ormesteren,
ki az ablakkal szemben iilt, tagra nyiit szemekkel, kezeivel
terdere tamaszkodva.
Ugy latszott, hogy a szoba ajtajaban ort alld katona
lepteit nem hallja, sem az ablaktablakat megremegteto szel
zugasat.
Ha benyitott valaki, hogy meglatogasea, bosszusnak
mutatkozott, mert allapota jutott az eszebe.

Szivesebben maradt gondolataiba meriilve, szomoru
maganyaban, senkitdl sem haborgatva.
Bar tobbszor felszolitottak, vonakodott enni es csak
egy csesze levest ivott.
Midon az ej beallott s a gyertyalangok, mintha valamely titokzatos fuvalom mozgatna oket. rezegni kezdtek:
nyugtalansagot erzett.
Izgatottan jart-kelt a szobaban. mintha oriilesi roham
lepte volna meg; sokat es gyorsan beszelt, neha anelkiil,
hogy tudna, m i t ; leult, de rogton felugrott helyebol,
mintha szaladni akarna; folyton az ajtora nezett es ket
piros, majdnem barna folt az orczajan, aruloja volt a iaznak, mely testet emesztette.
Hajnal fele siirgonyt adtak at neki, melyben anyja
jovetelerol kapott hirt. Ekkor vegre, miutan oromkbnnyekkel a szemeben megcsokolta a papirost, engedett a sok
keresnek, hogy fekiidjek le.
Eloltottak egyet a ket gyertya koziil, melyek a fesziiletet megvilagitottak s ruhastul lefekiidt az agyra. A felliomalyban elaludt, de borzaszto alma volt, tele baljoslatu
latomanynyal es a tebolyodottak szorongasaval: a halalra
iteltek nyugtalan, osszefiiggestelen, gyotrelmes alma, elohirnoke amaz orokkevalonak es nyugodalmasnak, melybol
nincs felebredes.
*
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A lovassagi ebreszto vidam hangja keltette fel Leal
ormesterf. Felugrott agyabol s mar taJpon volt es meg mindig ligy tetszett neki, hogy almodik. Banezett a fesziiletre s
miutan szekere hanyatlott, mozdulatlaniil maradt, szomorii
gondolataiba meriilve.
Igaz volt! A halal mindinkabb kozeledett. Orarol-orara,
perczrol-perczre latta dt kozelebb jonni, szaraz kezeiben a
feher lepelleJ, hogy holttestet betakarja.
Nemsokara raboritja fekete arnyekat elete napjara, mely
a legfenyesebb szinekben ragyogott, hogy teljesen eJsotetitse.
Meghalni huszonket eves korban, midon a no legszebbnek
es az eg legderiisebbnek latszik; midon az elet legedesebb

s a csalodasok sulya nem nehez: utunk vegen lenni, a
feledes mely orvenyeb»^ esni, anelkiil, hogy az elet viragos
kertjein keresztiilhaladtunk volna; oly messze menni az
edes anyatol, midon oly kozel voltunk hozza, itt hagyni ot
sirva, a fajdalomtol osszetort szivvel es a gyalazatban, becsteleniil, gonosztevo modjara meghalt fiu emlekevel. Ez rettenetes volt.
Fel hatot iitott az ora a kozeli toronyban, midon egy
tiszt kivont karddal es mogotte negy katona vallra vett karabelylyal, a k.ipolnaba lepett.
A hadnagy ertesere adta Lealnak, hogy a borzaszto
pillanat, eletenek utolso piHanata kozel van. Az elitelt felugrott szekerol, a tisztre egy rettegessel es haraggal vegyes
pillantiist vetett s karjait az egnek emelve, felkialtott:
— A nelkiil, hogy anyamat latnam ! Lehetetlen ! . . .
A lelkesz, ki ebben a pillanatban nyitott be, konnyes
szemmel intette ot engedelmessegre. Mondta neki, hogy a
torveny kerlelhetetlen es hataridot szab az itelet vegrehajtasara, s ez a hatarido mar letelt. Megjegyezte, hogy anyja
talan azert nem erkezett meg, mert meg akarta kimelni az
utolso talalkozas fajdalmatol; es szeliden karon fogva 6t,
kiment vele a kapolnabol s mindketten lementek a lepcson,
egesz az udvarig.
Leal ment anelkiil, hogy szamot adott volna maganak rola. Felszallott egy rozzant szekerre es lovas katonak
s egy tiszt kisereteben athaladt a helyseg nehany utczajan,
mignem a mezore ert.
A temetofal kozeleben megallott a szeker s az elitelt
leszallott.
Eeggel hat ora volt. A nap ket hegy kozott emelkedett
es sugarainak arany aradata szetteriilt a voroses siksagon,
melyet a vertocs;ikhoz hasonlo pipacsfoldek tarkitottak.
A feher temetofal egyik oldalanal, mely mogott orias
cziprusok nyultak a magasba, mintha kivancsiak volnanak
a szomoru latvanvra, — egy zaszloalj gyalogsag helyezkedett el; sarga-piros lobogoja elesre fent szuronyok erdeje felett lengett, mely a napsugarak visszavert fenyeben
ragyogott.

A masik oldalon az ezrede iillott: lovas katonak kivont
karddal es az arczvonal elott a himzett zaszloval.
Mogottiik a mezo teriilt el s a hatterben a falu feher
hazacskaival es a templomtornyokkal, melyek a szelzaszlok
hegyes vegeivel mintha az egig ernenek.
Minden mosolygott ezen a kepen. Feny, szinek, illatos szellok. ragyogo egyenruhak. fak es viragok, zene es
katonak.
])e mindenkinek az arczan mely szomorusag iilt.
Leal nem merte szemet a foldrol felemelni.
E hadi pompa ellenere o gonosztevo volt es ugy fog
meghalni, mint a gyilkosok, lefokozva, becsteleniil. Agyon
fogjak loni, nem mint hadi foglyot, hanem mert buntenyt
kovetett el.
Oh! ha hadi fogoly volna, akkor biiszken emelne fejet
es utolso tekintete az engesztelhetetlen gyulolet pillant.isa
volna a szeme elott lobogo ellenseges zaszlora s a vegtelen
szeretet pillantasa ama hely fele, hol a kedves haza fekszik. Meghalna a szent iigy vertanuinak megadasaval, a
honfi biiszkesegevel s a katona batorsagaval.
De az egyenruha, melyet viselt, ugyanaz volt, mint
azoke a katonake, kik a negyszoget alkottak es a haza ama
zaszlajaban a hazaval egyiitt azok a torvenyek voltak kepviselve, melyek ellen rossz drajaban vetett. Katonanak lenni
s ugy halni meg, mint a gonosztevok! Ez volt az oka az o
szegyenenek.
Az drcsapatot vezenylo tiszt egy szavara ket katona
lepett elo Leal ormester szazadabdl, hogy bekossek a szemet.
Ugyanazok, kiket a fegyver hasznalatara o tanitott, a
torveny neveben most a fejere fogjak azt elsiitni.
Az elitelt a lelkeszhez kozeledett s miutan nehany
mondatot mondott a fiilebe, atengedte magat azoknak, kik
a szemet bekotottek es most a temeto falaboz vezettek, hol
terdre esett.
Negy katona lepett elo egy tiszt parancsara s karabelyat Jovesre keszitette.
Rettento pillanat volt ez. A leghalkabb nesz sem zavarta meg a volgy nyugalmat; meg a lovak is szobroknak

latszottak. Egyszerre megjelent az alagut torkolataban egy
mozdony s a vasszornyeteg gozsipja elesen visszhangzott,
mialatt a kiirtot ovezo fiistkoszord fekete csigavonalban
csavarodott a magasba s a legben elenyeszett.
Leal, midon a mozdony fiittyenteset hallotta, fel akart
kelni. Yegso gondolata a szeretett anya volt, ki talan ebben
a pillanatban erkezett meg, hogy felfogja az o utolso sohajat.
De ugyanakkor hallatszott a sortiiz es harom golyo talalta
fejet a szerencsetlennek, ki elettelenul esett a zold fiire,
mig a negyedik lovedek a falba csapodott.
A katonak elvonultak az agyonlott hohteste elott, de
nem avval a harczias arczkifejezessel, melylyel a gyakorlatrol szoktak visszaterni. Komolyan es szomoruan haladtak,
mint azok a csapatok, melvek egy legyozott varost hagynak
el, — mialatt a volgy melyen a trombita eles hangja hallatszott s a siksagon tovaszaguldo mozdony fustbobitdja a
Leal halalat okozo lovesek fiistjevel egybevegyiilt s most
lassan a kek eg fele emelkedett.
Brionks
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A FOLD HYMNUSA.
Ne zarj engem kebledbe, fold anyam!
Hymnusodat mig el nem dallanam.
Eletem toled nagy idot kapott,
Ne sajnalj meg egy-ket rovid napot.
Egyebem sincs, a mit josagodert adnek.
Dalom nelkiil talan adosod maradnek.
Koszonom is, bogy latni engeded
E szep vilagot, isten remeket,
Hol ram oly sok orom deriije vart
S most is kegyelsz, midon idom lejart.
Hus a leg koriiltem, de szivem meg meleg :
Kozelgetek hozzad. hogy megismerjelek.
Kutatgato elmemet apolod,
Follebben itt-ott egy kis fatyolod:
De ram ujabb nagy titkok intenek,
Szedit a melyseg. visszarettenek.
A mi hozzad fordul s nyugtot keres nalad:
Csak remego sejtes, hodolat, csudalat.
Mi a lenyed ? talany mar leted is.
Tudosok mondjak : csillag vagy te is;
Testvereid nem ismeretlenek,
Az egboltjan felettiink fenylenek
S almot edesito deriilt ejszakakon
Kdlcsonos bubajjal merengtek egymason.

Sdt tan szovetseg is van koztetek.
Krintkezven, egymast megertitek
S erzestek, mozgastok mindannyija
Istent dicsoitd hai monia
S mit halando elme soha fol nem erhet,
Kezgo sugarakkal folytattok beszedet.
Legy bar csillag; eloleny vagy bizony.
Nyomot hagy az ido vonasidon,
Szarnya alatt novekszel es veniilsz,
Naprol-napra vegczelodra kesziilsz.
Erezven magadat os elo valonak,
Igy adhatsz eletet annyi millionak.
Orok tarsad, szinte ferjed a nap,
Szeretetet varod, nyered annak;
Szeretetet ha megvonna toled,
Bele lialnal, elhagyna az elet.
Kettotok szivenek egybeolvadasa
Soha meg nem sziino teremtes forrasa.
Am a csaladi beke, liasztalan!
Koztetek sem mindig zavartalan,
Haragszik a ferj, olykor rad ijeszt,
Fagylal, vagy eget s el kell tiirni ezt.
Mezodet pusztitja, szived' szomoritja,
Tiizes villamit is kebledre hajitja.
Neha pedig titkos kin is gytittii,
A belsti laz egeszsegedre ttir;
Megrazkodol, ziizod, rontod magad',
Dtirtig az eg, hogy szinte rad szakad.
Sztirnyu ketsegbeses sujtja az eltiket,
Hogy magaddal mindjiirt romba dtinttid tiket.
Futo lazzal sziinik gytitro bajod
S a teremtes munkajat folytatod.
Unnepled is, tiltesz pompas ruhat,

Ho szerelmet a nap csokolja rad
Serdiilo tavaszszal, mikor ujra ebred
Egesz vilagodon a szendergo elet.
De fold-anyam! gyasz a te vegzeted,
Hogy a mit sziilsz, mind eltemetgeted,
Magadba zarod, a sirt ott lelik
S kebled velok soha meg nem telik,
Retegekben rejlik ott egymasra hanyva
Eltiint evezredek jelzo maradvanya.
Oriiljek-e, bekuljek-e veled,
Hogy az egyent bar vegkep elnyeled,
De mindig ujul a faj. a csalad,
Hirdetve az elet diadalat
S hogy nekem is velok ujra kell sziiletnem,
Mikor lathatolag reg semmive lettem?
Oh fold-anyam ! most ram ne is figyelj;
Mulass hazank harczos vitezivel,
Csak oket lasd, rajtok fuggjon szemed,
Oket segitse vedo szellemed.
Zaszlonkat, mely ugyunk szentseget hirdeti,
Mar is a gyozelem szelloje lengeti.
Lengesd tovabb! es kiket a halal
Hazankert kuzdve vermezon talal,
Nyisd fol nekik szuloi kebeled,
Oleld magadhoz, egyesitsd veled
S hogy halas utodok sohse felejtsek el,
lvoszoruzd nevoket orok dicsoseggel.
LEVAY

JOZSEF.

SZEMLE.
Erzsebet kiralyne einleke.
(1898 szeptember 10.)

Meg az a vil&ghaboru is, mely donto hatast es iranyt ad nemzeti allamunk fejlod^s^nek es alakulasanak fenniillasunk masodik
ezereveben, mely halanknak es kegyeletiinknek soha ki nem halo
emiekezetebe idezi nemzetiink vedangyalat, Erzs^bet kiralynet,
mert az o oldalan vezette be nemzetet az uj ezredevbe szeretett
kiralyunk, ki agg koraban kenytelen kardjat kihuzni az orszdg
let^rdekeinek, az igazsag, az erkolcs. a keresztyen civilisatio
szent javainak v^delmere azok ellen, kiknek harcza orok szegyene
lesz erkolcsi felfogasuk sulyed^senek 8 vakmero kihlvas es tdmadas az egesz emberiseg ellen.
A kegyetlen haborii rohamos esemenyei kozott sem feledkezhetiink meg 1898 szeptember 10-erol, arrol a napr61, melyen
oriilt orgyilkos kezenek tore allitotta meg a legnemesebb sziv
ver^s^t, mely valaha dobogott, es orokke gyaszossa tette e napot
nemzetiink tort^neteben.
Az orszaggyules azonnal torvenyt hozott es az 1898: XXX.
torvenyczikkel «a haza jotevo nemtojenek, a nemzet halajdval
es kegyeletevel orzott aldott emleket'> torvenybe iktatva, elhatarozta, hogy az orszag fovarosaban a megdicsoiilthoz melto emlek
allittass6k fel.
Ez az emlek m6g ma sem dll. Yan a kiralynenak emleke
Cap Martin-ben, van az innen Mentonba vezeto uton, Territetben, Meranban, Salzburgban, van Becsben, sot ez az emlek, melyet igen sokan elonyteleniil biraltak. folyton nyer az altal, hogy
a zold Mtter erosebbe valik; van hazdnkban is a videken, lgy:
Godollon, Szegeden es masutt is, de nincs az orszag fovdroedban.
Es most ismet azt olvassuk az ujsagokban, hogy az Erzsebet kirdlyn^-emlek vegrehajto bizottsaga junius 17-en hozott haBudapesti
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tarozat&val a muveszek kerelmere elhalasztotta a pdlyazat hatdridej£t szeptember 30-arol 1915 mdjus 1-ere. Igaz. liogy azota
kozbejott a vilaghdboru. Am a hatarozatot akkor hoztak, midon
meg csak sejteni sem lebetett, hogy bekovetkezoben van az
osszeiitkozes.
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A halasztas keseru, vagy mondjuk inkabb : szomoru erzelmeket kelt fel — azt hiszszuk — mindnyajunkban, mert fajdalmas re&nk, bogy epen a magyar nemzet, mely szenthez melto
hodolattal ragaszkodott vedangyalahoz, nem dllithatta fel az o
emlek^t es nem vfLlthatta valora a 16 evvel ezelott meghozott
torvenyt.
Minek tulajdonithato ez a nagy kesedelem ? Valoban nem
akarunk szemreh&nyast tenni a szobraszoknak az ujabb halasztdsert. Horatius szerint a muveszek azok a kivaltsdgosak, kiknek minden szabad.
Ha tavaszra van kituzve a batarido, azt mondjak, el vannak
m£s dolgokkal foglalva, hiszen elniok is kell (a miben nagyon igazuk van), ha pedig oszszel jar le a palyazat, akkor a serelem az,
hogy a nyari pibenotdl akarjak oket megfosztani.
fis a kiallitdsi helyiseg mily fontos ! Csak egy liely jo a
palyamuvek kidllftasara : a Mucsarnok, es ha ezt a Kepzomuveszeti Tdrsulat foglalja le a sajat kiAllitasaira, varni kell addig,
mi'g a Mucsarnok szabad lesz. Azonban, sajnos, barmily alkalmas is a Mucsarnok, magaban veve nem biztositek, hogy jo vildgitdsa, melyre m^ltdn sulyt vetnek, a josdg sikerevel fogja megvil&gitani a muveket.
Fofontossagu kerdes: vajjon valamely mu palyazat vagy kozvetlen megrendeles utjan adassek e ki? Ketsegtelen, hogy a legbelyesebb es legegyszerubb, ha a megbizo annak adja a megrendelest, kit muv^szi mindennemu tulajdonsdgainal fogva erre legerdemesebbnek, mert legbivatottabbnak talal. Amde ezt csak mag&nosok, magan- es tarsadalmi egyesiiletek, testiiletek tehetik
meg minden neh^zs^g nelkiil. Allam, hatosrigok legfeljebb akkor,
midon oly kisebb muv^szi megbizasokrol van szd, melyeknel a verseny nemcsak folosleges, hanem teljesen indokolatlan is lenne.
Mdskepen all azonban a dolog akkor, ba nagyszabasu muv^szi
feladatok megolddsarol van szo. Ekkor a versenyt melldzni nem
lehet. Nemcsak melto, banem az allam, a hatosagok rdszerol
kotelessegnek tekintendo, hogy alkalmat adjanak a feladat fon-

"tossagdnal fogva muveszi versenyre, hogy verseny mutassa ki a
legjobb muvet £s biztositsa annak kivitelet, mert midon az allam,
a hatosd,gok fedezik a mu koltsegeit. mar ez is indokolja, liogy
a kozpenzekbol kesziilo muveknel nyilvdnos palyazat dontse el
a kivitellel valo megbizAsnak a leghivatottabb muveszre valo
ruhdzasdt.
Ezt a k^rdest Kossuth Ferencz kereskedelmi minister renbezte 1908-ban kiadott szabalyrendeletevel, melyet a tervpalyazat
feltetelei targyaban bocsatott ki. Ez a rendelet kimondta, hogy
a tervpaly&zat altalanos vagy szukebbkoru es mindketto orszagos
vagy nemzetkozi is lehet.
Ez a szabalyrendelet mindazdltal a tobbi ministeriumokat
•csrtk annyiban koti, a mennyiben azt a maguk reszerol is elfogadtak, mi annal inkabb is ertheto. mert a palyazat feladatai
igen sokszor mas 63 mas felteteleket kivannak. Ez all kiilonosen
az Erzsebet-emleknek a ministerelnok vezeteee alatt allo orszagos bizottsdgara is, mely egyreszt az elso paly&zatokat kiilonben
is az erintett rendelet kibocsatasa elott liirdette ki. masreszt
pcdig a kesobbi targyalasok alkalmaval kifejezesre is juttatta,
hogy a szabalyzatot a bizottssig csak annyiban tekinti iranyadonak, a mennyiben a maga resz^rol is megfelelonek talalja.
A palyazat felt^teleinek helyes megdllapitasa ketsegteleniil
igen fontos. Ezt azonban nem erthetjiik azokra a felt^telekre,
melyek a lenyeget nem erintik, melyek a mellekkoriilmenyekre
vonatkoznak. Kifogast csak akkor lehetne tenni a feltetelek cllen,
ha azok a kituzott feladat muveszi megoldasaval egvenesen ellentetben allananak. Mar pedig ezt sem az elso ket pdlyazatra nem
lehet mondani, midon az emlek helye Budan a Szent Gyorgyterre tuzetett ki, meg kevesbbe leliet azokra a palyazatokra,
nielyek a siklo es a Ferencz Jozsef kapu kozt elteriilo Yarhegyen
megfelelo liely kikeresesere. tovabba rendezesere, majd pedig a
katonai epiteszeti igazgatosdg telken az emlekmii megoldasara
vonatkoztak, mert ennei a harom palyazatnal a felteteleket az
-osszes illetekes miiv^szeti testiiletekkel tartott kozvetlen tdrgyal^sokban allapitottfik meg, es igy joggal vedheto az Erzsebet-emlekn k vegrehajto, valamint orszagos bizottsaga is az ellen a vad
ellen, hogy a feltetelek megallapitasanfil a miiv^szek velem^nye
nem jutott erv^nyre.
Muveszeink szeretik ugy tiintetni fel a dolgot, mintha a
foltetelek kozt kiilonosen a kituzott hely nem lett volna alkalmas a feladatra es ez okozna a sikertelenseget. Kenytelenek va-

gyunk azt az unos-untig hangoztatott locus communist, mely az
eml^kbizottsag targyalasai kozt is kifejez6sre jutott, ismetelni,
hogy nincs oly rossz hely, melyre muveszileg jot tervezni ne
lehetne 6s ninca oly kival6 hely, mely biztositek lenne rossz mii
ellen.
Egyebirant a helynek josdgara vagy alkalmatlan voltara
n6zve nagyon elterok lehetnek a nezetek. Sajnos peldajat lattuk
ennek Kassdn a szekesegyhazba szant Eakoczi-emleknel is. A legilletekesebb bizottsdgok reszletesen, alaposan tdrgyaltak a palyazati foltetelek meghatarozdsanal a hely kerdeset is 6s a helyet
valoban hivatott muv^szek velem6ny6re jeloltek ki, melynek nyilvanitasdt legkev6sbbe sem befolyasolhatta az a koriilmeny, hogy a
kormany n6zete szerint is ez volt a megfelelo hely. Az emlek
helyeiil, teljes egyetertessel, az egyhaz kereszthajojanak eszaki
falat tuztek ki. Es im megesett, hogy ugyanazok a muveszek, kik
ezt a falat onkent, parancsoloan kinalkozd providentialis falnak
jelentett6k ki, utobb az ellenvelemenyt nem tures hangjdn azt
az iteletet hoztak, hogy ez a fal teljesseggel lehetetlen es ezen
a muveszi megoldds k6ptelenseg. Fol kell tenniink, hogy megfeledkeztek arrol a tenyrol, hogy ugyanezt a feladatot szamtalanszor es szamtalanszor oldottak mAr meg muveszek.
Az egeszben szomoru es sajn&latos csak az a teny, hogy
muveszeinkben nem volt meg akkor az ihlet a megold&sra.
Es Budan, az Erzs6bet-emlekn61 tehettek kifogast a muveszek a hely, a kijelolt Szent Gyorgy-t6r ellen, melyet orommel es
lelkesedessel fogadtak el, midon a kir&lyi engedely kozz^tetetett ?
Hiszen nem volt keziik megkotve ; kiilonosen nem, midon a ter
n agyobbftdsdra a ministerelnoki palota 6s a szinh&z lebontdsa,
majd kesobb meg a hadtestparancsnoksag palotfijae is megengedtetett.
Mi azt veltiik es veljiik, hogy az emleket a mai Szent
Gyorgy-t6ren is fol lehetett volna alhtani. Azt mondjdk, hogy
nem lehetett volna olyat, a milyet a torv6ny, a minot a nemzet
kivant. Szerintiink a mai ter megturt volna meg taldn oly meretu eml6ket is, mint Becsben Maria Terezide, de ha nem is
lett volna akkora, megint hangoztatnunk kell azt a kozhelyszeru
t^telt, hogy a monumentalitrist nem a nagy meretek, nem a
nagy tomegek adjak.
Amde a ter megnagyobbitasa lehetove valt. Nem volt
gatja a muveszi feladat megoldasdnak. Es megis barmily nagy
muv^szi becsu es erdeku muveket hozott is 16tre az az elso

pfilyazat, melyen a jury egy 10,000 koron&s elso palyadfj helyett
10—10,000 koronaval a n6gy legjobb pdlyamu szerzoit tiintette
ki, es a mdsodik palydzat, melyen a dijakat szint^n nem adtdk
ki, hanem a masodik dijul tervezett 6000 koronaban negy mu
r^szesiilt, — a jury a palyamuvek kozul kivitelre egyetlenegyet
sem talalt alkalmasnak. Yajjon a pdlyazati folt^telek voltak-e okai
ennek ?
Midon a Szent Gyorgy-teret, majd ez utan a kiralyi vdrkertnek az Ybl Miklos-t^rre n^zo also lejtojen kijelolt uj helyet szinten elejtettek, egymdsutan harom paly^zat hirdetese tortent. Az
egyik: alkalmas hely kereses^re a Varhegynek a sikl6 es a
Ferencz Jozsef-kapu koze eso r^szen, melyen az elso dijat Jdmbor
Balint epit6szek nyertek. Ezutan kihirdettetett a m&sodik
palyazat az emlekmu most mar megallapitott helyenek, tudniillik
a hadtestparancsnoksag mogott levo katonai epiteszeti igazgatosagi epiilet telkenek 6plt6szeti rendezes6re. Ezen a palyazaton a
foltetelek kozott ki volt mondva, hogy az eml^kmu terehez a
Lonyay-villa telke is hozzacsatoltatik es 1 gy a rendezes keretebe
ezt is be kell vonni. Ez alkalommal ismet Balint es Jambor
«piteszeket tiintette ki a jury az elso dijjal, ugy hogy most mdr
ki lehetett hirdetni a harmadik palyazatot magara az emlekmure
6s a t6r vegleges rendezesere. meg pedig a masodik pdlyazaton
:az elso dijjal kitiintetett terv alapulvetele mellett.
Ennek a palyazatnak eredmenye 1013 majusban dolt el.
Sajnos, sikert nem mutatott fol. A dijak kiosztattak, de a kivitelre egyik miivet sem talalta a jury elfogadhat6nak es ajanlbatonak. Es ime ujra megjelent a bunbak. A palydzati foltetelek: az orok bunos ! A masodik pdlyazaton elfogadott rendez^s
az emlekmu teret az Albrecht-ut ala helyezte. Ez az oka, hogy
a harmadik palyazaton megfelelo mu nem jott letre. Elismerjiik,
hogy nem elonyos a helyzet az Albrecht-ut szintje ala helyezett
emlekterrel. Amde ez a megoldflstol fiigg, mely teljes m6rtekben
biztosfthatja az emlekmunek a kelloen rendezett teren valo hataeat. Yan is erre p^lda. Es hogy a megcldasnak ily uton is van
modja, elismerte maga a jury es elismertek a bizottsagok, melyek a paly&zati folteteleket meg&llapitottak es melyek megallapitasaban illet^kes muv^szek vettek reszt.
Amde nem ezen fordult meg a dolog, hanem azon, hogy
az Albrecht-ut szintje ala helyezett terre tervezett palyamuvek
kozt nem volt egy sem, mely a kivitelre igenyt tarthatott volna.
Ha lett volna, akkor a jury itelete bizony&ra ugy szol, hogy ime

itt van elottunk a palyamu, mely m61to a kiralyne emlekenek
megorokftesehez, rcelto tehdt, hogy kivitelre jusson, de mivel
aggalyai vannak arra nezve, hogy az emlekter az Albrecht-ut
szinvonala alatt van, emeltess^k az fol annyira, hogy az Albrecht-ut
magassagaba es az ezen halado szemlelonek nez6 vonalaba jusson.
A jury bizonydra ezt mondta volna. De nem mondta . . .
A mi pedig azt a kifogast illeti. hogy voltak palyazok, kik
a Lonyay-villa telkere helyeztek az emlekmuvet, ez^rt valoban
nem lehet a p&lyazati felteteleket okolni. A Lonyay-villat egyenesen azert v&sarolta meg az orszagos bizottsfig, hogy az emlekteret nagyitsa es ez altal megakaddlyozza, hogy ak&r a mai,
akar a kesobbi epiiletek az emlek terenek s kulonosen maganak
az eml^kmunek hatas&t megrontsak.
Ismetelten kell hangoztatnunk, hogy a kijelolt hely sobasem volt akadalva alkalmas mu tervezesenek. Lehetett volna ezt
a mai Szent Gyorgy-terre tervezni. Amde mit eleinte providentiiilis helynek tartottak, azt neh&ny liet mulva m&r teljesen t legtelennek. meg nem felelonek nyilv,4ni'tottak. A targyalasok folyaman az az elhatarozas tortent, hogy a ministerelooki palotat ie
kell bontani es het meterret hatrdbb vinni. Azonban maga G
Felsege jarult 1899 november honapjaban ahhoz, liogy az emlek
a Szent Gyorgy-teren maradjon s a kiralyi var eszaki szarnyepiilete es a Lovarda-utcza tengelyenek metszesi pontjan legyen elhelyezve. A ministerelnokseg kikoltozese a regi Sflndor-palotabol
ki is mondatott s a hivatalok szam&ra a r£gi Tigris-szallot bereltek ki a Nador-utczaban.
Utobb ugy talaltdk, hogy a ministerelnoki palotanak het
meterrel hatrabb helyezese sem elegseges. Yissza kell annak
vonnlni egeszen a honvedelmi ministerium palotajanak vonalaig
es igy a Yarszinhazon kfviil meg a hadtestparancsnoksagot is le
kell bontani!
Az elmondott intezkedeseknek idejebe esik az emlekmurekihirdetett elso palyazat, mely 1902 januar 22-6n, ea a masodik,
mely 1903 majus 31-en jart le.
A pdly&zo muveszeknek joggal nem lehetett kifogAsuk a
hely ellen. liiszen kivans&gukra tortent a t^rnek fokozatos bovit£se. Es megis azt hangoztattak, hogy a kituzott feladat teljesen
elhibazott, mert lehetetlen a munek olykepen valo megoldasa,
hogy az a pesti oldalrol is teljes hatdssal birjon es lehetetlen,
liogy oly emlekmu, mely a Yarhegy oldalara rediilo hatalmasepiteszeti alkotas, a kiralynenak intim emleke legyen.

Ki kell jelentenunk. hogy a palyazati foltetelek sohasem
kivantak, liogy az emlekmiinek, ha csak tnagat az epit^szeti
alkotdst veszsziik is, a pesti oldalra is legven hatasa, anndl kevesbbe az eml^kmu azon resz^nek, mely magat a kiralyn^t orokitette volna meg. Soha senkinek eszebe nem jutott a muncheni
Bavaria altal sugallt emlekmu !
A mi pedig a Varhegy bastyiijara lielyezett epiteszeti mu
a kir&lyne intim eml^kenek osszeferbetetlenseget illeti, erre
nezve is a tenyallas az, hogy a palyazati foltetelek a muveszektol sohasem kivantak azt, hogy tervezzenek orias eml^kmuvet
Janus-arczczal. mely a pesti oldalon mint hatalmas architektura
keltsen hatast. s Budan, a Szent Gyorgy-ter fele pedig mint a
kiralyne intim emleke id6zze fol a hala es kegyelet erzelmeit a
felejthetetlen kiralyne irant.
Ily emlekmu valoban lehetetlen. De ily feladatra a muv^szeket nem is szolltotta fel senki. Azt azonban kenytelenek vagvunk
megis megjegyezni, hogy igenis kepzelheto a vdr bastyajan is,
ha a ter a ministerelnoki palota es a varkert kozt megengedi,
oly megoldds, mely architekturajat a pesti oldalrol mutatliatja,
mig a Szent Gyorgy-ter fele az arcbitekturai megoldas kereteben
maganak a kiralynenak emleke helyezheto el.
Mi volt azonban a fejlemeny a Szent Gyorgy-terre kihirdetett ket palydzat sikertelensege utan ? Az, hogy a vegrehajto
bizottssig az altala felkert szak^rtdk: Schulek, Hauszmann,
Eauscher, Lechner velemenye alapjan elfogadta azt a tervet,
liogy a ministerelnoks^g, a Varszinbaz, a hadtestparancsnoksag
epuletei lebontdsa utan a honvedelmi ministeriummal egy vonalban ^pitendo uj ministerelnoki palota es a varkert kozotti t6ren
allitandd fel a kirdlyne emleke, mely fakkal veendo koriil. Mindenf61e architektura a var bastyajan melloztetett.
Ime teliat esztendok utan visszakeriilt az emlek helye elzart, magdban allo terre. Es a Szent Gyorgy-ternek ez a megnagyobbitott resze nem nagyobb, mint a mai Szent Gyorgy-ter.
Ha beismerjiik is, liogy ez a tervezett ter nyugodtabb, a kocsijarasnak kevesbbe kitett. mint maga a mai Szent Gyorgy-ter,
megis joggal kerdbetjiik. hogy nem lett volna-e helyesebb megmaradni a Szent Gyorgy-teren. hova eloszor tuzte ki kiralyi elliatarozds az emlek helyet ?
Amde szerencs^re a ministerelnoki palota es a varkert kozott az uj ter megalkotasa csak terv maradt, mert valtozott a
lielyzet cs az a hatsirozat tortent, hogy a ministerelnoki palota

es a hadtestparancsnoksag. melyek a Varhegy eszak fele eso
reszen levo epiileteken kfviil mar egyediil kepezik a vdrnak a
XVIII. szdzadbol es a XIX. szazad elej6rol fennmaradt reszet,
nem fognak lebontatni, hanem tovAbbra is fennmaradnak.
Ekkor tortent, hogy legfelsobb elhatarozds a kiralyne emleke
szamara uj hely keres£s6t is megengedte.
Hosszii sziinet utan indult meg lijra a targyalas az emlekmii iigyeben es annak helyeiil. mint fenntebb emlftettiik, a
kir&lyi varkertbol az Ybl Miklos-terre eso lejto kozepe tuzetett
ki, mihez a kiraly is hozzajarult. Utobb azonban ezt a tervet is
az elejtes sorsa erte. A megoldast kereso t&rgyalasok soran az
emlekmu helyeiil az orszagos bizottsag a Yarhegyen a katonai
epiteszeti igazgatosag telket fogadta el, melynek bastyaja alatt
vezet a varba a Ferencz Jozsef-kapuhoz az ligynevezett kiralylepcs6.
Az ezen terre kihirdetett palydzat, mint errol is mar elozoleg szoltunk, sikertelen maradt es az 1913. ev okt6ber havaban
ujabb palyazat tetetett kozze, — er6s a meggyozodesiink, hogy
ez az utolso, mert lehetetlen, liogy muveszeinket minden tebetsegiik, lelkesedesiik meg ne ihlesse oly mu alkotdsdra. mely
csakugyan melto a kiralynehoz es mely elott orommel fognak
eln^mulni azok a hangok, melyek nemzetkdzi pfilyazattol, idegen
muvesztol varjak azt az ihletet, mely a magyarok kiralyn^janak
szent emlek^t megorokito muvet k£pes lesz megalkotni. Lelietetlen, hogy magyar miivesz elol idegen vigye el a babert I
Az lij palyazat az emlekmu hely^iil megtartotta a Vdrhegyen a katonai epfteszeti igazgatosag telk^t, de alternative
megengedte az emlekmu tervezeset a varosligeti korondre is.
A szobraszmuveszek nvolcz honappal a palyazat kihirdet^se
utan leptek elo azzal a kivansaggal, hogy a pfUydzat bizonyos
felteteleit valtoztassak meg. A vegrehajto-bizottsag elnoke, mint
egyszersmind az Orszagos Kepzomiiv^szeti tandcsnak valasztott
elnoke, sziiksegesnek latta a szobr&szok kervenyet a tanacs szobraszati oszt&lyaban is targyaltatni. A targyal&son a szobraszmuv^szek kiv&nsagai es az orszfigos bizottsag hatdrozata ertelm^ben
hirdetett p&lyazat felt^teleinek a vegrebajto-bizottsagi elnok dltal
kivant megtartasat vedo dllaspont kozt nagy ellentetet mutatott. de vegre is kolcsonos loyalis nyilatkozatokkal sikeriilt megnyugv&st ebreszteni, hogy s^relemrol nincs ok panaszkodni.
A paly&zati feltetelek nem kivantak az emtek epit6szeti megoldasfirol plastikus minta bemutatasdt, meg pedig a palydzok £r-

dekeben nem, mert a rendezes terve mar elegge ismeretes, hogy
rajzokbol is meg lehet itelni a terv architekturalis reszet. Amde,
miutan a muveszek azt most maguk kivantdk, nem volt ok
kiv&nsagukat nem teljesiteni es fgy kimondatott, liogy minden
p&lydzo az epiteszeti reszbol annyit mutasson be 1 20 nagys&gban, mennyit miive megertesere sziiksegesnek tart es ezen minta
kolts^geiert aranylagos megterftest nyerjen.
Serelemnek tekintettek a szobrdszok azt is, hogy kiilon dijazasban r^szesfttethessek valamely palyamunek epiteszeti, szobraszati vagy rendez^si resze es az orszagos bizottsag a kiviteln^l
kiilonbozo palyamuvek kiilonbozo reszeit valaszthassa.
Ha ez serelem lenne, akkor az mindenesetre a dolog termeszeteben rejlenek, mert mivel lehetne megakad&lyozni azt,
hogy egyik tervben az egyik, a masikban a mdsik resz legyen
jobb ak&r muveszi, akar kiviteli szempontbol ? Amde a dijjal kituntetett tervek ugyis az orszagos bizottsag tulajdonaba mennek
at £s ha a palydzati feltetelekben nem lenne is kimondva, a bizottsagot a nelkiil is megilleti a jog, hogy a dijazott terveket a
kivitelnel tetszese szerint hasznalhassa fel ugy, a hogy ezt az
emlekmu erdekeben legjobbnak veli.
A muveszek vegre is belenyugodtak abba az onkent ^rtheto
biztositasba, hogy kiilon reszeknek kiilon dijazasara es a kivitelnel kiilonbozo pdlyarnuvekbol kiilon-kiilon reszeknek alkalmazasara ugyis csak abban a vegso esetben keriilhet a sor, lia egyseges ertekii pdlyamu nem lenne.
A mi v£gre azt a fokivansagot illeti, hogy a palyazat lejarta halasztassek el 1915 majusara, ez el6tt, ha nehez szivvel
is, meg kellett hajolni, mert a muveszek arra liivatkoztak. hogy
ki vannak meriilve es nem kepesek oly lelkesedessel dolgozni,
mint erre okvetleniit sziiksegiik van. Ez mindenesetre donto ok.
Volt meg mas fofontossagu kivdnsaguk is. Az, hogy a pdlydzat egyszerre ne k£t helyre tiizze ki az emlek tervezeset, mert
ez megzavarliatja a muveszt, megzavarhatja a juryt. Amde az
orszagos bizottsdg hatarozataval szemben e teren engedmenyt
tenni nem lelietett, mfir azerfc sem, mert bizonyara vannak muv^szek, kik akar az egyik, akar a masik helyre palyamu tervezesenek mfir munkajdban vannak.
Tehat 1915. 6vi majusra varhato a megoldas. A kiralyne
halala utan tobb mint 16 6vre. Valoban szomoru, hogy ily
hosszu ido utan meg nem 411 az emlek 6s csak annyit tudunk,
hogy a hely tekinteteben van dont^s. Megtartatott a mar kitii-

zott hely: a katonai epiteszeti igazgatosag telke a varban es,.
mint lij hely, alternative kitiizetett a Yarosliget korondje.
Minek rohato fel a nagy kesedelem ?
Az orszdgos bizottsag utolso iileseben kozeletiink egyik legkitiin6bb alakjdtol gyonyoru beszedet ballottunk, melybeu kritikat gyakorolva, arra a kovetkeztetesre jutott, bogy a politika
rontotta meg a kiralyne emlekmuvenek ugyet is. Nem osztozbatunk ebben a n£zetben. Politikai szempont egyetlenegyszer jatszott bele az iigybe, de ez kozvetleniil a torveny meghozatala
utan a hely kijelolesere vonatkozott, mert a kiralyne emlekenek
a Szent Gyorgy teren elhelyezese alkalmat adott a Hentzi-szobornak onnan mashova dttetelere es ezzel oly gravamennek megsziinteteeere, mely allandoan keseru felszolalasok kutforrasaul
szolgalt. Ezt csak belyeselni lehetett es az orszag egyhangu lelkesedessel fogadta, hogy a kiralvnenak emleke a varban, a Szent
Gyorgy-teren allfttassek fel.
E mellett a bely mellett kellett volna kitartani. De e helyett kerestiik folyton a jobbat es a szakertok addig akartak
nagyobbftani a teret es addig akartak regi epiileteket lebontani,
mignem bekovetkezett az a hatarozat, hogy ha a Szent Gvorgyt£rt a hosszu szakertoi targyalasok teljesen alkalmatlanna tettek
arra, hogy a kiralyn^ emlekszobrat ott allitsuk fel, akkor mas
helyet kell keresni.
Sz&mos terv meriilt fel. Felemlltettek az Erzsebet-teret, a
a varosligeti korondot, az Alagiit folotti esplanade-ot, a Margitszigetet, az Andrassy-iit vegen az ezredeves emlekmu eltavolitdsaval ennek helyet, sot a Gellert-hegyet is. A mi az utolsoelotti helyet illeti, ez komolyan nem volt szdmitasba veheto;
az utolso pedig aranyaiban oly hatalmas meretii muvet tesz
fel, melynek megvaldsftasardl m£g csak almodni sem lebet,
es lgy a Gellert-hegyen azzal a kiralyne emlekmuvet osszekotni
nem szabad. Nagy kerdes, vajjon nem lenne-e helyesebb a (!ellert-hegy ormat mai allapotdban — az eroditmeny maradvanyaival — meghagyni ? Arra, hogy az oromra egyediil a kiralyne
emleket allitsuk, gondolni sem lebet, ez ellenkezn^k az o egesz
lenyevel, ba pedig Pantbeon vagy a Szechenyitol szeretettel apolt
eszme: az Udvlelde letesitese terveztetnek, ebben csak egy reszlet lehetne a kirdlyne emleke, ez pedig nem felelne meg a
torveny szand^kanak, de nem a nemzeti gondolatnak sem es mar
azert sem lenne elfogadhato, mert belathatatlan idore halasztodnek es az emlek felalhtdsa oly tervhez lenne kotve, melyrdl nem

tudjuk, xneg fog-e valosulDi valalia. Egy szoval ily terv ellenkeznek a kiralyne eml6k6rol szolo torv^nynyel.
A kiralyi varkert also lejtojen az emlek felallitasanak eszm6j6t, mint hallottuk, szinte felve vetette fel a vegreliajto bizottsag elnoke. Megnyugtattak, hogy nem uj az eszme es midon az
crszagos bizottsfig ele terjesztette, negy szavazat hijan orommel
es lelkesedessel fogadtdk el.
Szinte verseny volt, hogy kit illet a varkerti hely eszmejenek felvetese. Jelen voltunk, midon ket hazai intezetiink igazgatoja vitatta, hogy o volt az elso. A vegrehajto bizottsag elnoke,
ki elott a vita folyt, megnyugtatta oket, liogy az eszmere elojoga
senkinek sincs. Szamosan lehettek. kik elsoknek veltek magukat,
midon a v&rkertet talaltak legjobbnak, sot Roskovics Ignacz
festomuvesz az orszagos bizottsiignak mar legelso iileseben ajanlotta a kiralyne emlekenek helyeul a varkertet.
Hiaba volt azonban a nagy egyertelmuseg a varkert valasztasa mellett. Ez is elejtetett es igy keriilt ujabb targyalasok es
a hely kivalasztasara vonatkozo pdlyazatok utan me oldasra a
kerdes, midbn az emlekmu holyeiil a Latonai epiteszeti igazgatosag telke fogadtatott el.
Ime, nem a politika rontotta el a megoldast, hanem azr
liogy a helyre nezve folytonos valtozasok tortentek. Egyik mellett sem tudott kitartani a bizottsag. Egyik eszm6t felretolta a
masik es egyiknek sem volt a megvalosulasra ideje. De ezt nem
a politikanak az emlek iigyebe valo beavatkozasa okozta, - hala Istennek, ebben a politika semmi ellent^tet sem keltett
soha — Jianem a politik&nak csak annyiban volt hozza koze,
hogy a politikai lielyzet egyik alkalommal igen liosszu, mas ket
aikalommal rovidebb idore nem engedte az iigy targyalasfit, mert
a nemzet fontos iigyei akadalyoztak azt meg. Politikanak csak
annyiban volt resze az iigy halasztasaban, hogy a kormanyv&ltozasok kovetkezteben az orszago9 bizottsag elnokenek: a ministerelnoknek nem volt ideje a megvalosftasra.
Ma is azt mondjuk, mit mindenkor vallottunk. Fol kellett
volna allftani az emleket a Szent Gyorgy-teren. Ez volt a kiraly
hatarozata es az orszagos bizottsag elso dontese. Ez a legelokelobb,
a legmeltobb hely a kir&lynehoz. Ha ettol eltertiink, akkor a legszebb s a kir&lynehoz legillobb es legmegfelelobb hely a varkert kijelolt helye volt. Es ha Budfirol az emleket nem akartuk elvinni,
Jikkor az emlitettek utan mind elbkelos6g es szepseg, mind hangulat
tekintet^ben a katonai epiteszeti igazgatosag telke emelkedik ki.

Ha azonban a pesti oldalon kivanjuk az emleket jfolallitani,
akkor nem szenved ketseget, hogy a valasztds csak a Margitszigetre, vagy, es pedig els6 sorban, a vdrosligeti korondre eshetik, melyen az elhelyezesre nezve mar regebben vdzlat is keszult
es az iigy megbeszelesre alkalmat is szolgdltatott.
De akar Bud&n, akar a pesti oldalon, a megoevezett vagy
itt meg nem emtitett helyek barmelyiken, mely meltonak mutatkozott, allittatott volna fol az emlek. a nemzet azt orommel
iidvozolte volna, mert tiirelmetlenul varja, forron ohajtja, hogy
annyi ev utan a vegso dontes megtortenjek 6s alljon v£gre az az
eml6k, melyliez hdlas szivvel zarandokolhat.
Szent meggyozodesiink, hogy a jovo ev tavaszan lejd,ro
p&lydzat meg fogja hozni a kivant eredmenyt, mert ha ez el
nem kovetkeznek, — mit kizfirtnak kell tekinteni — a megoldasnak nem lenne mas utja. mint hogy az eddigi palyazatok
szobrdszati
epiteszeti reszleteiben a mu megalkotiisara rendelkezesre allo nagybecsu litmutatas alapjan az orszagos bizottsag
az eddigi pdlyazok koziil a kivitelre leghivatottabb szobraszt es
6plteszt bizza meg.
Hosszii czikket £s abban nem ujat irtunk. Mindazok, miket
fejteget^seink magukban foglalnak, ismeretesek. r^szint a vegreliajto bizottsag elnokenek a ministerelnokhoz, mint az orszagos
bizottsag elnokehez mtezett es annak idejen a bizottsdg tagjai
kozott kiosztott s a lapoknak is megkiildott jelentesebol, reszint
ismeretesek az iigy fejlodes^nek 6s alakulasanak koriilmenyei a
folytatott targyalasokbol mindazok elott, kik a czikkfroval egyiitt
tagjai azoknak a bizottsagoknak. melvek feladata a kiralyne eml^kenek kerdesevel foglalkozni.
*
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A miket mondottunk, azoknak czelja r^szint a folvildgosftds,
r^szint a megnyugtatas.
Legyen szabad meg neliany szoval fejezni be ismertet^siinket.
Yalsagos idok nehezedtek rank. Sulyos megprobaltatasok
kozt a pusztitasaival irtoztato haboru vetette ismet fol azt az
eszmet, melynek Iroink koziil ujabban grof Teleki Sfindorne
es Berczik Arpdd adtak tekintelyes szavukkal hangot. Az eszme
az, hogy a nemzeti gyujtesbol: a gazdagok nagy adomanyaibol,
a szeg^nyek fillereibol letesftett nagy alapnak a szobor fol&llitasa
•utan megmarado reszebol a hdborii aldozatainak: a szdnalomra-

melto arvaknak menedeklidza allfttassek fol. Meltu enalek a kiralyne nemes szivehez, melynel tobbet soha senki nem szenvedett es a ki fiterezve masok szenvedeseit, halalaig iparkodott
azoknak enyhiilest szerezni. Nem ketelkediink, hogy az eszm6t
ugy az orszdgos bizottsfig, mint a torvenyliozas fol fogja karolni.
Mennyei hondban orommel fogja azt fogadni aldott kiralynenk.
Nem zardndokolhatunk ugyan meg ahhoz a szoborhoz, melyet a torvenyhozas orszagunk nemtojenek szent emlekere rendelt, azonban az egekbe kiildhetjiik hozza fohdszunkat es k6resiinket. Imadkozik is, hogy a sulyos megprobaltatasokbol megvivhatatlan erot nyerjen nemzetiink mdsodik ezer eves eletere.
Ha valamikor, ugy most, midon halala evfordulojan a hala
erzelmeivel eml^keziink meg rola, most, midon dicsoseges kiralyunkra ismet sulyos gondok nehezedtek, melyek kozott, mint
o mondta, szeretett kir&lynenk mindenkor biztato tamasza volt,
szabad id^zniink azokat a szavakat, melyeket josagos kiralyunk nepeihez 1898 szeptember 18-an kelt szozataban int^zett:
«F&jdalmunk kozossege ujabb, benso koteleket fuz a tron es a
haza kozt. N6peim valtozhatatlan szeretete megerosxt koteless^gem nemcsak azon fokozott erzeteben, hogy a Ream bizott kiildetesben kitartsak, hanem megerosit egyszersmind a siker rem6ny6ben.
Esedezem a Mindenhatohoz, adjon meg erot, hogy veghezvihessem azt, a mire hivatva vagyok. Imadkozom, dldja meg
nepeimet es vilAgositsa fol oket, hogy megtalaljak a szeretet es
egyetert^s utjdt, a melyen viruljanak es boldogokka legyenek».
Bdro Forster Gyula.
W a r t l i a Vincze.
(1844—1914.)

A halal ez ev julius 20-dn megint elldtogatott hozz&nk
s dldozataul Wartha Vinczet ragadta magaval. Igaz, hogy o, par
6v ota agyba dontve, v&rta megvaltasat a szenvedesektol, de elvesztese megis fajdalmas, mert tudtuk, hogy mindvegig koziigyek
foglalkoztattak, jo tandcsokat adott, veliink aggodott 6s veliink
oriilt betegsegenek legvigasztalanabb napjaiban is.
Alig volt budapesti lakos, ki ne ismerte volna ot. Magas
termeten sok szem megakadt, pedig igyekezett testtartasaval
ellensulyozni a term^szetnek azt a bokezuseget, a melylyel ot,.

nov£s dolgaban, embertarsai fole emelte. Hatalmas domborodasu, ferfiasan szep fejet sokan szemleltek bamulattal. Hatarozott jellemet, szilard akaraterejet, noiesen finomul erzo lelket
csak azok ismertek, a kik vele egyiitt, egy czeMrt dolgoztak.
Azon kevesek koze tartozott, a kik alapos szaktudosok, de sokoldalusaguknal fogva minden ismeretdg haladasa irant ^rdeklodnek, £s a sors megajand^kozta fogekouysaggal, tehetseggel a muv6szetek irant is. Rajongdssal csiingott hazdnk tudomanyos es
kozmuvelodesi iigyein s lelkiismeretes munkassagdval emelkedett
azok soraba, a kiket meggyozddesunkbol tiszteliink.
Wartha 70 evet £lt s kozel 43 evet a kir. Jozsef-muegyetem
szolgdlataban toltott el. Az egyetemi szinvonalra emelt Jozsefmuegyetemen a chemiai technologianak o volt elso, szakszeriien
k^pzett professora. Szeleskorii kesziiltsegerol tanuskodik, hogy
kezdetben mineralogiat is adott elo.
Kiilfoldon a chemiai technologia tananyagat mar regen
tobb tanar kozott osztottak fel, mig natunk a legutobbi idokig
egyediil o latta el e tanszeknek sokfele es egyarant fontos feladatat. Munkakoret megnehezftette, hogy tamtvanyainak eziiksegletei kiilouboztek a szerint, hogy melyik szakosztalyba tarioztak. Tekintve, liogy a szervetlen es szerves keszi'tm6nyeknek
gyartasa nalunk meg ma sem kecsegteto vAllalkozas, elso sorban
a technologiai feladatok kielegitesere alkalmas mernokok neveles^rol gondoskodott. A czement-, asphalt-, petroleum- es vasipar teren tdmasztott kovetelmenyeknek kielegftes^re torekedett.
Az ivo- es ipari czelokra liasznalhato viz eltartasa, tisztitasa,
vizsgalata altala valt orszagos jelentosegiive. A viz kemdnysegenek megallapltdsara a-regieknel hasznalhatobb modszert dolgozott ki. A tiizeloanyagokat tiizetes vizsgalat targyavd tette s
nagy resze van benne, hogy szentelepeinket es banyaszasra erdemes asvanyi szeneinknek hofejleszto erteket megismertiik. Az
agyagipar kivalo jelentoseget felismerve, tudomanyos kutatdsaival maga is derekasan liozzajarult felviragoztatasdhoz. Olyan
agyag- es porczellanaru gyiijtemenyt hordott ossze, a mely pdratlan a maga nemeben.
Nyugtalan szenvedelylyel es szakertelemmel gyiijtotte a lofegyvereket es a muegyetemet egy fejlod^stortenetileg ertekes
gyiijtemenynyel ajandekozta meg.
Elenk erdeklodessel kiserte borgazdasagunk fejlodeset. Izgatott a homoki szolo-termelesre. A borok rendszeres es allando
•chemiai vizsgdlatdt siirgette, noha azt sohasem bitte, hogy a

chemiai elemzes valamely bor termeszetes, vagy mesterseges volt&nak bizonyitasfira feltetleniil elegseges. A mestersegesen festett
voros borok chemiai vizsgalat&val sok lelketlen borbami&ito
iizelmeit leplezte le. A borban a fuchsin kimutatasara kozolt
modszert a magnesiumoxi 1 alkalmazasa altal megbizhatobba tette.
A borvizsgalo szakerto-bizottsagnak tobb even keresztiil volt elnoke, valamint sok even at mukodott a szabadalmi tanacsban is.
Bar Warthat a chemidnak foleg gyakorlati vonatkoz&sii fel
adatai vonzottdk, nem haladt el erzeketleniil azok mellett sera,
a melyek ink&bb elmeleti term^szetuek. Ezek kozdtt kiilonosen
figyelemremelto a hidrogen egdshojenek szabatos meghatarozdsa,
mely vizsgalatot Schuller Alajossal, egyik nagyon bizalmas baratjaval 6s kart&rs&val, v£gezte.
Nagyobb onalldan megjelent munkaja Az agijagarul; technologidja, melynek megirasara a M. Kir. Termeszettudomanvi
Tarsulat megbizdsabol tartott cyklusos eloadds szolgalt alkalmul :
tovfibbd; a Chemiai technoldgia, melynek, tudomanyos irodalmunk nagy karara, csak elso reszet fejezbette be.
Warthanak el^viilhetetlen erdemei vannak a kir. Jozsefmuegyetemnek es egyes intezmenyeinek fejleszteseben is. A mai
vegyeszmernoki szakosztaly alapjat o vetette meg ; a muegyetem
konyvtaranak rohamos fejlddese az o konyvtdrnoksagaval kezdodott; a muegyetem gazdasagi elete akkor fordult jobbra, mikor
a gazdasagi eloadosagot( az o vallalkozasa kovetkezteben, sikeriilt
meghonositani.
Wartha lelkenek egeaz hev6vel kiizdott azert az eszmeert.
hogy az uj muegyetem a Duna jobbpartjan epiiljon es azok, a
kik ezt a tervet elleneztek, most mar bizony&ra elismerik, hogy
az eszme eletre valo volt. Boven kivette reszet a muegyetem
kozigazgatasabol is. A kozbizalomnak engedve, decdnja volt a
gepeszmernoki szakosztdlynak (1875 6—1877 8. tanevekben) s
ket izben, (1896/97., 1897 98. es 1907/8-1909 10. tanevekben)
dsszesen ot evig, viselte a rectorsagot is. Fajdalom, a lassan elhatalmasodo kor mdr annyira megtamadta egeszseget, hogy
mikor 0 Felsege 1910-ben, a zarko elhelyezesekor, az uj muegyetemet legmagasabb ldtogatasdval megtisztelte, 0 Felseget mar
o nem kalauzolhatta.
Eredmenyekben gazdag munkassaganak jutalmaul ketszer
reszesiilt legfelsobb kitiintetesben. Eloszor a ministeri tanAcsosi
czimet, azutan a Ferencz Jozsef-rend kozepkereszjet kapta, a
csillagdiszft6ssel.

Tudomanyos munkassagdnak erteket ismerte el a M. T.
Akademia, midon 1873-ban levelezo, 1891-ben rendes tagjdnak s
1908-ban masodelnokenek valasztotta.
A tiszt&n tudomanyos munkdlkodas mellett kivalo erz^ket
tanusitott a tudomanyokat nepszerusfto torekvesek irdnt is. Lelkesedessel csatlakozott Szily Kdlmanboz, a ki 1868-ban a K.
Magy. Termeszettudomanyi Tarsulat mukodesenek uj iranyt jelolt
ki. Tevekeny reszt vett minden mozgalmdban e Tarsulatnak, melynek
valasztmanyi tagja, 1868 69-ben masodtitkara, 1894/96-ban elso titk&ra, 1899 1909. evekben elnoke is volt. A munkaban sobasem valogatott; kisebb-nagyobb kozlemenyeinek se szeri, se szama. Tudott
uralkodni tudos ambiti6jan, mikor felvilagosltani, taj^koztatni akart,
nem iigyelve a kozlemenyek terjedelm^re. Hasznos munkdssagaert
a Tarsulat kozgyulese 1910-ben tiszteleti tagjainak soraba iktatta.
Wartha k6tszer nosiilt. Masodik neje grof Hugonnai Yilma
volt, ez a csoddlatos energidval es fennkolt gondolkodassal megdldott no, a ki a milyen hu tdrsa volt a boldogsag eveiben, eppen
olyan onfelaldozo gondozoja es vigasztaloja volt a megprobaltatas
komor idoszakaban.
A megboldogult hivatott es ekesen eloado tan&r, sz^les l&tkoru tudos, melegen erzo ember e hazanak igaz fia volt: melto rea,
hogy emlekezetet kegyelettel orizziik.
llosvay Lajos.
Medveczky Frigyes.*
(1856—1914.)

Tisztelt gyaszolo kozons^g! Nekem jutott az a szomoru feladat, hogy bolcseszettudomanyi karunk es a Magyar Tudomanyos Akademia neveben elbucsuztassam a draga halottat, a kiben az egyetem, a kar, a kar minden egyes tagja, a magyar
tudomany es a magyar kozoktatasiigy oly sulyos veszteseget
szenvedtek. Elvesztettiik benne — hadd emlitsem ezt elso helyen — a lelkes, az igazi egyetemi embert, a ki lelkenek egesz
hevevel ezen az intezeten csiingott, a ki, hogy egy hegeli kifejezessel eljek, az egyetemben mint substanti&jaban elt, a ki
egesz erejet, melyet szaktudomanyanak muvel^se szabadon ha* Augusztus 21-en halt meg Medveczky Frigyes, kinek koporsoja el6tt, a boldogultnak lakasan, a M. Tud. Akademia es az egyetem bolcseszetkara neveben mondatott e bucsuztato besz^d.

gyott, az egyetemnek szentelte. Harminczk^t evig volt karunk
tagja; e hosszu ido nemcsak nem csokkentette buzgalmat, hanem folyton fokozta es ontudatosabba tette. Hivatott ore volt
az egyetemi hagyomanynak, egyetemi szellem hatotta at minden
tenykedeset, az egyetem lenyeget, kovetelmenyeit, meltosdgdt
senki ugy nem ismerte, £t nem erezte, mint o. A kari iil6seken,
ha az egyetem valamely fontos iigye keriilt szoba, faradhatatlan
volt. Halk szava ilyenkor megerosodott, kiss6 akadozo besz6dje
mind folyekonyabba es formasabba valt es vegiil lelkes, mindenkep erdeknelkiili, teljes odaadasaval urra lett minden tiirelmetlenked6sen. Gyenge teste, suru betegesked6se gyakran megakasztotta irodalmi es tanari munkassdgat. De a rea bizott egyetemi
munkalatokat, jelenteseket, velemenyadasokat oly behato gonddal, lelkii;meretesseggel es felsoseges tudomanyos kesziiltseggel
vegezte, hogy sokszor az alkalmat meghalado, onallo erteket
tudott nekik adni es veliik rendesen a maga reszere hoditotta
meg a kart. Tiszta egyenisege a legtiszteltebb egyenis^gge tette'
mindnyajunk elott.
Igen jol tudta, mit jelent az egyseges szellemii, egyeterto,
egy iranyban dolgozo tanari teetiilet az egyetemi munka szempontjab61. Ez kifejezest taldlt abban, hogy ot magat az absolut
collegialitas szelleme hatotta at es senki nalanal buzgobban a
legnemesebb ertelemben vett collegialitast a karban nem dpolta.
Kiilonben is tetotol-talpig uri ember volt, de uri voltdt meg
fokozta. megnemesftette, melegen szivess6 tette collegialis erzeke.
Meg ha valaki mint ellenfele lepett is fol vele szemben, — nem
tudom, elofordult-e — soha m£g zart korben sem szeretett
zokszot ejteni ellene. Neki kiilonben csak tiszteloi ^s baratai
voltak. Senkit soha ceerben nem hagyott, senkit nem b&ntott.
ilyesmit rola csak elgondolni is lehetetlen volt.
Ebbol az o nagy lelkessegebol nott ki egyik nevezetes
alkotasa, a Felsd Oktatdsugyi Egi/esiilet, melyet o alapitott, vezerelt, es — ne tagadjuk — melynek majdnem eg£sz munk&jat
is o vegezte. Ezt a testiiletet az egyetemi iigy magasan 6116,
tudomAnyos oreve es organumava akarta tenni, hogy minden
dilettantismust, kapkoddst
elvtelenseget ez iigy kor6bol kizarjon. Sikeriilt is neki felsoiskolai ^letiinknek minden nevezetesebb
t£nyez6jet e munkaba bevonni. Elk^pzelhetjiik, mi volt 6 rea
nezve, midon az uj egyetemek k6rd6se keriilt szonyegre. El-ellankado erejet ez a nagy kerdes feltiizelte, szinte megsokszorozta
mag&t, faradhatatlan volt iil^sek, ertekezletek rendez£s£ben es
Budapcsti
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vezeteBeben, s valljuk meg, e nagy ugynek jo mederbe terelesere tan o tett legtobbet kozottiink. Idevago kiadvanyai maradando ertekiiek az egyetemi kerdes torteneteben. Midon a mult
evben a balal szetdulta pd,ratlan bensosegu C3aladi boldogsdgat
es ezzel halalos csapast mert o rea is, az egyetem eszmeje talan
az egyetlen forras volt, melybol elcsiiggedt eletereje meg nemi
erot tudott meriteni. Kiilfoldre menekiilt, bogy ujabb tanulmanyokkal n£mi befejezesre juttassa idevago gondolatait. Eletanek
tragikumahoz tartozik, hogy a halal ebben is megakasztotta.
Fajdalmunkat, melyet e koporso elott erziink, meg noveli, hogy
ez a nemes ember epenseggel nem volt az, a mit szerencses embernek szokas mondani. A sors ebben is, masban is mostohan bint
vele. Xagyon is finom lelek, kenyes lelkiismeret, szigorii onbiralo volt. Nem volt bijjaval masok elismeresenek. De maganak nem tudott eleget tenni es nem tudta elerni, a miert tehetsegevel, becsiiletes lelkevel es onzetlensegevel oly h6vvel kiizdott.
Yalojanak ezek a vonasai benso kapcsolatban voltak tudomanyos munkassagaval es jelentosegevel. Neki a philosophia az
egyetemes tudomaoy volt, scientia universalis; de tudomanyos
torekveseiben tartozkodni tudott nemcsak az egyoldalusagtol,
hanem a masik szelsosegtol is, a folszinessegtol, a gyorsan kdsz
altaldnossagoktol. Eendkiviil szeles es alapos attekintest szerzett
a tudomanyos gondolkodas kiilonbozo agai es a philosophia
minden iranya es tortenete folott. Ha muveltsegen harmoniaba
kotott nagy terjedelmu, gazdag gondolatvilagot ertiink, mely nemcsak elmeleti ismeretekben meriil ki, hanem az egesz egy£niseget, az egyeniseg elet£t is altalliatja, akkor batran mondhatjuk.
hogy Medveczky Frigyes Magyarorszagnak egyik legmuveltebb
embere volt. Es ez volt legmelyebb oka annak, hogy a tudomanyegyetem gondolata uralkodova lett lelkeben, es mellette az
Akademiae, mint basonloan egyetemes intezmeny, kozvetlen kozeleben foglalt helyet.
Nem frt sokat, a minek okdt nemcsak gyonge egeszsegeben kereshetjiik. Oly egyetemes szellem, mint Medveczkye, nem
szivesen aprozodik el szakadozott tanulmdnyokban. A philosophianak, a szo szigoru ertelmeben, voltakep nincsenek reszei,
melyek egymastol fiiggetlenek volnanak. A philosophia egys6ges
tudomany, egyseges e3 egyetemes, melyet nem igen lebet r£szletekben foldolgozni. A philosopbiai irok vagy torteneti miiveket
irnak, vagy irodalmilag elokeszitik gondolataik rendszeres osszefoglalasat, de a philosophia es a tudomanyos gondoikodas mai
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stadium&ban mag&t ezt az osszefoglalast a legveg^ve kenytelenek
balasztani. Igy tett Medveczky is, de a sors itt is megtagadta
tole azt a nagy munkaerot, mely szeles tanulmanyainak, eg£sz
gondolatvilaganak osszefoglalasflra sziiks^ges lett volna es azt a
liosszu 61etkort is, mely ily nagy munkanak sziikseges elofoltetele.
De azert muvei, ertekezesei, beszedei szdmot tesznek philosopbiai irodalmunkban. Nemet nyelven irott miiveit itt melloznom
kell, a magyarok kozt is csak kettot emlitek. A tarsadalmi elmiletek es eszmenyek cz. muve, mely Akademiank kiadasdban
jelent meg, irodalmunkban egyetlen ilynemu munka es Pascalja,
is elso kimerito meltdnylasa a nagy franczia mystikusnak irodalmunkban. Az utobbi mutatja, mily gyonged es finom erzessel
tudja magat a szerzo a lelek legsubtilisebb dllapotaiba beleerezni ;
az elobbi pedig philosophiai gondolkodasdnak foirAnydt, az
ethicismust, jelzi. Yaloban Medveczky nem volt hideg, elvont,
elm^leti termeszet; elm^leti gondolkoddsa is a gyakorlat szolgalataban allott, a gyakorlatot szeles ertelemben veve, melyben
erkolcsi ^letet 6s cselekvest jelent. Ivant az igazi erkolcsiseg jelleget kiizdelmes termeszeteben talalta. A miert nem kell veres
kiizdelmet folytatnunk, nem is erkolcsi erteku es jelentbsegu az 6
ethikai rendszer^ben. Medveczky Frigyes is kiizdelemnek fogta fol
a maga £letet; e ktizdelembol az egyetemes tudomanyos kepz£s
•kerdeset vfilasztotta focz61janak Foeszkoze a czelhoz: a philosophia muvelese, a mely, mint az egyetemes tudomany, mindent
magaba foglal. Igy tartozott ossze lelkeben egyetem es philosophia : az egyetem kerdese a philosophiara tartozik, mint annak
eleo rendii problemaja. A philosophia maga pedig a tudomanyos
gondolkodAs egysege. Ebben az £rtelemben reformalta a Philoeophiai Tarsasagot, melynek miikod^sebe majd minden tudomanyos emberiinket belevonta. Hogy hosszu tespedes utan mily
magas szinvonalra emelkedett e tarsasag. mutatjak ertekes kiadvanyai. Mennyi munkajdba keriilt ez is Medveczkynek!
Kiizdenie kellett minden talpalatnyi helyert, kiilso es belso akadalyok ellen, melyek kozt a legmakacsabb sajat torekeny teste
volt. De e kiizdelemben soha sem vesztette el tiirelmet; e kiizdelemben soha nem szennyezte be lelket; minden alantassag
t&vol maradt tole. — Nem szolhatok itt rolad tobbet. de mind
meg fogjuk orizni emlekedet, melyet lelkiinkben mindig nyajas,
vilagos f6ny fog ovezni. Isten veled I
Alexander Berndt.

ERTESITO.
3Iagyar targryu franczia

elbeszelesek.

Noel Bangor: Lc sang bleu. Scenes de la vie hongroise. Paris, 1U14.
Ha kiilfoldon rolunk irt konyv jelenik meg. van okunk nemi
bizalmatlansaggal venni keziinkbe, mert nem egyszer tapasztaltunk arra valo hajlandosagot, hogy felfedezzenek benniinket, mmt
valami exotikus nepet, a mely furcsasagaval kelt erdeket. Xem
lehetetlen, hogy e konyv szerzoje is erre gondolt, a mikor eloljaroban jonak latta megjegyezni, hogv nem egeszen Repzeletbol
alkotott, tortenetei magvat a valosagbol vette, szem^lyei koziil
nem egyet ismert es bejdrta a heiyeket, a hol eltek.
A kotet ot novellat tartalmaz a magyar eletb61. Az e!so
adta a konyv czimet: Le sang blcu (A kekver). Bartfai Bosnyo
Boldizsar Locsen lakik az osi curiaban. Fia nagy tehetsegu
festo, de d csaladjahoz meltatlannak tartja, hogv fia tannr
vagy festo legyen, az ifjii tehat muveszetet csak titokban gvakorolhatja es titokban jarul hozza a haztartas koltsegeihez. Es ez
okczza vesztet. Egy nemet baro raveszi egy regi festmeny lemasolasara, aztan pedig arra is, hogy a festo nevet rahamisltja.
Becsiileterzese felMzad ugyan ellene, de a rabeszel^snek es jelentekeny penzosszegnek vegre is enged. Ezzel csalas es ongyilkossag okozojava lesz es elhibazott eletet egy kolostorba visszavonulva eli le az utolso Bartfai Bosnyo.
Ez a tragikus bukas erdekes cselekvenyben folyik le nehiiny elesen jellemzett szemelylyel. Maga Boldizsar szerzonk szerint typusa az elszegenyedett, de csaladjara biiszke nemesnek.
Unos untalan emlegeti oset, Thurzo nadort, noha rokonsfiga vele
nagyon is kozvetett; m6g cseledeinek ossze nem illo, kopott livreejet is nagy ose szok&saval magyarazza meg. A n^gyes fogatot
elengedhetlen csaladi kotelessegnek tartja, jollehet kolcsonzott
lovakbol allftja ossze. Azonban becsiilet dolgdban rendkiviil kenyes, oszinten vend^gszereto es a mennyire hiii oseire, annyira

ezer6ny sajat erdemevel, vitez lionved-multjaval szemben. Fia az
elnyomott nagy tebetseg atkaval kebleben felenk, gyamoltalan
gyermek modjara bolyong az eletben.
A romantikus mult e kepviseloivel szemben a gyakorlati
gondolkozast, egesz a gonoszsagig, az idegen baro Landeck kepviseli, a ki valosagos eloadast tait az ifju Eosnyonak arrol, bogy
Magyarorszagnak mindene van, csak eppen a legnagyobb hatalom, penz o felsege hianyzik.
Comrnent fxnit Ja maison des Egressy (Mi lett a vege az
Egressy csaladnak) az elobbivel rokon korbol valo, ez is egy
regi nemesi csalAd kihalasat targvalja. Egerfalusi Egressy Arpad
megegyezett testverevel, az Ukrainaba szakadt Elekkel. hogy
egyetlen le&nyat ennek egyetlen fiaval hazasftja ossze, s fgy egyesitik a csalad utolso ket agat es nagy vagyonat. Egressy Geza
meg is erkezik Oroszorszdgbol es, noba szemelye igen kellemetlen kidbrandulast okoz az itthoni Egressy csaladnak, a hazass^g
letrejon, egy Borbala (Biri) nevii leany IS sziiletik belole. Joval
kesobb, a mikor Elek is hazajon. deriil ki, bogy Geza belyett
orosz szolgaja, a ki toliik megtanult magyarul, erkezett meg,
miutdn gazdajat utkozben megolte. A liatal asszony nem 61i tul
a csapast.
«En ismertem Egressy Birit, ki agg hajadonul halt meg,
mert sziiletese szegyenet nem akarta magaval vinni masnak a
tisztess6ges csaladjaba. Azt hiszem, sokkal inkabb szegyelte, hogy
apja szolga, mint azt, hogy gyilkos volt. Es igy mult el a f6nyes
Egressy-haz.» — E szavakkal vegzodik e tort6net.
La mere du Honved (A honved anyja) egeszen a nep korebe vezet benniinket az elobbi felnepies milieu utan. Egy fiatal
csikos a szabadsjigharczban beall honvednek es az orosz invasio utan
siilyosan megsebesiilve talalja anyja 6s menyasszonya a csatateren. Az anyai hiiz egy idore io menedekiil szolgal, de mielott
egeszen felgyogyulna, nemet katonak veszik koriil a hazat, hogy
magukkal vigyek az elarult honvedet. Anyja sz6val tartja oket
mindaddig, mfg fiat a liazbol elszoktetve, biztossagba nem lielvezi,
aztan felgyujtja maga felett a hazat. A katonak azt hiszik. hogy
fia i3 ott veszett.
Ime mind a Mrom novellaban idegenek okozzak der6k,
becsiiletes magyarok vesztet. Dugonics regenyeiben 6s dramaiban
ezt szinte torvenynye emelte. de itt az o tiirelmetlen magyarsdgarol, mely egesz az idegenek gyuloleteig emelkedik. termeszetesen szo sem lehet. Itt csak annyit 6rezhetni belole, hogy az

utolso Rosnyo tragikas bukas&ban, az Egressyek vegzetszeru
pusztulasaban s a honved anyja hosi onfelaldozasaban melyik
oldalon van szerzdnk rokonszenve.
A hdtralevo ket darab nem csak terjedelemre all az eddigiek
alatt. Les fiancailles de Ludmille (Ludmilla eljegyzese) szerelmi
tortenet kiilonosebb erdek nelkiil. Keszthely Bela szerelmes
Szilvinyi Ludmillaba viszonzas nelkul. Egy halaszaton Bela veszelybe jut es ekkor Ludmillabol kitor a szerelem. a melyrol
maga sem tudott.
Az Honneur de brigands (Zsivanybecsiilet) nem egyseges tortenet, mint az eddigiek, hanem rabldkalaridokat es egy darab tortenelmet tartalmaz. Szerzonk ugy adja elo, hogy nagybatyjatdl,
a Kekko varaban lako grof Cser^ny Yilmostol hallotta, de ez
talan csak az eload&s modja, a mit nem kell szo szerint venni.
Annyi bizonyos, hogy az adomak koziil a hosszabbat es mulatsagosabbat nyomtatasban is olvashatta, mert reg megirta Jokai
Az uj foldesurb&u, ezt pedig francziara is leforditottak. Szemes
Miska agyafurt hunczutsaggal raveszi Ankerschmidt gazdatisztjet,
hogy ez p&nzt ad neki az ellopott drdga sert^sek kivaltasara es
menedeklevelet a visszahajtasukra; a serteseket pedig £ppen o
lopta el. es eszeagaban sincs visszahozni. Ugyanezt eselekszi
Kekkon Tc-hetversky Palko egyik embere, csakhogy itt van meg
folytatasa is, a mi Jokainal hianyzik.
Az adomdk utan kovetkezo tortenet forradalmunk egy episodjat adja elo: Rozsa Sandor rablotarsaival egyiitt kegyelmet
kap, hogy az ellenseg ellen harczoljon. Ez tortenelmi teny, Jokai
vitte meg nekik a kormany ktgyelmet. Hogy az egesz ugy tortent-e, a hogy' szerzonk eloadja, ahhoz szo fer, pl. mi nem
latjuk a vertu guerriere mintak6pet a hires zsivanyban, mert
bizony rablo maradt o a haboruban is.
Ime, ez legrovidebbre vont tartaima e kotetnek; de meg nem .
szoltunk arrol, a mi a szorosan vett torteneteken kiviil van
benne: a magjar fold es nepelet ismerteteserol. Hosszabb-rovidebb, eleg hu rajzokban jeiennek meg eldttunk a magyar Alfold.
dobsinai j^gbarlang, delibab, Tiszaviragzas ; eperszedo tot lanyok,
a kukoricza-fosztas, a csardae, orszagos vasar Aradon, halaszat a
Tiszan (ketszer is, meglehetos egyforman); az alfoldi paraszt.
csikos, falusi kocsmaros stb. Nem hianyzik a nep babonaja sem :
egy gyilkossdg ota a videk lakosai kisertetet latnak.
Mistral eposainak egyik jellemzo sajatsaga, hogy a cselekvenynel alig kisebb jelentdsege van benniik Provence foldje es

liepe ismertetesenek. Nem tudom. ez volt-e a mintaja, de effelere
torekszik szerzonk is, neko) egesz a tulzasig. En peldaul szivesen
elengednem a Hortobagy slatisztikajat (14,0CKJ ezarvasmarha,
4G00 diszno stb., 119. lap), Szepes muveszeti kincseinek leltdrszeru reszletezeset, a hosszu notakat, mas nyelvu olvaso pedig a
lepten-nyomon felbukkano magyar szavak nagy reszet, ide ertve
neveink folytonos Gabor, Lajos, Gyuri. Rozi, Terka stb. formajat is. Mindezek folytonos magyarazatra szorulnak es nem valik
a kotet javara, hogy ugy meg van rakva jegyzetekkel, akar
egy rosszul megirt tudomanyos munka. Aztan a szo magaban
nem is jellemzo, nem ugy mint pl. a kozmondas vagy nepdal, a
melyekb<5l szinten kapunk izelitot, de csak francziaul, az utobbiakbol el£g sokat, mert a mi nepiink sokat enekel; szerzonk legalabb igy latja.
A ki sokfelerol fr, kiteszi magat a tevedesnek. Itt is akad
nem egy, olyan sulyosabb is, bogy a Tisza a halaszok millioit
taplalja az ev minden szakaban (146). Mintbogy a valosagban
ezrekrol se lehet szolni, a tevedes meglehetosen vaskos.
Az elmondottak egyiittveve olyan benyomast tesznek rank.
mintha ironk kelleten tul bizonyitana, hogy ismer benniinket.
Ki az, a ki ennyire ismer benniinket? Bizonyosan csak
annyit mondhatok, hogy no rejtezik a feifinev alatt, mint
pl. a George Sand vagy George Eliot alnev alatt. Valoszinunek
tartom, hogy egy franczia no, a ki hosszabb idot toltott hazankban 6s legalabb valamennyire nyelviiuket is megtanulta. Jelen
koteten kiviil csak egy munkajarol van tudomasom : Les deux
ivresses czimu regenye jelent meg 1913-ban. Paul Bourget, az
ismert regenyiro, ehhez irt Eldszavaban nagy elismeressel szdl
rola, a minthogy valoban ertekes alkotas is, noha targyalt problemaja nem nagyon rokonszenves (egy elokelo gazdag irlandi
szanalombol felesegiil vesz egy, az orvosoktol mdr halalos betegnek mondott, tiidoveszes franczia leanyt, a ki aztan masba szeret
bele
ferjdt megcsalja).
De eleg errol ennyi. Benniinket nem a felso tizezer tetlen
elete, a hogy Bour<yet .aevezi ezt a vilagot, foglalkoztat, hanem
az a magyar elet, a melyet szerzonk oly nagy rokonszenvvel
rajzol. A rokonszenv magaban nem ad irodalmi erteket, s ha e
kotet egyebet nem nyujtana, nem foglalkoznank vele. Azonban
cselekvenye, jellemei, leirdsai, stylusa tekinteteben jobb ma
gyaros nepies iroinkra emlekeztet; olvasdsa ugy hat rank,
mint — mondjuk — Abonyi Lajos, Vadnai Karoly novelldi. Az

igazsag hangjat, a mit Bourget masik munkajaban kiemelt, itt
is erezziik, nemcsak a jellemzesben, hanem az egesznek magyar
leveg6jeben is. Ha a Baedeker-szeru reszletektol megtisztuloa egy
iijabb kiadasban, csak nyerne vele.
Szigelvari Ivan.
Vertesy Gyula novellas konyve.
A ver es egyeb tdrtenetek. I r t a Vertesy Gyula. Budapest,
Tarsulat, 1914. 8. r. 328 1. Ara 4 K.

Franklin-

Sajats&gos hatassal volt ram az a 31 novella, a melyeket
Vertesy az elso novella czfme alatt egy kotetbe osszefoglalt.
Csupa epkezlab liistoria. Nincs benniik semmi sajatos, kiilonkodo, ujszerii, meglepo, de mindegyik ertheto, vilagos, vau mes^jiik s rovid terjedelmiikboz m6rten megfelelo tartalmuk, van
kezdetiik. bonyodalmuk, megoldasuk, a mint a logika az esem^nyektol megvarja, s a mint az elet ezt a kovetelmenyt rendszerint teljesiti is. Szoval Vertesy elbesz^lesei r£gi szabasii dolgok.
s a sok modern novella ut&n, melyeknek szerzoi minden aron
valami eddig nem ismert dologgal akarnak elkapraztatni, jol
esik V^rtesy kotetet forgatni, mely a regi, kiprobalt eszkozoket
tobbre becsiili, mint az uj, de ketes erteku fogdsokat.
Mint r6gi szab&sii irora, Vertesyre is szabad alkalmaznunk
azt az aesthetikai jelzot, melylyel a mult szazad masodik feleben
olyan sokszor eltek. de a mely azota eg^szen a lomtarba keriilt: realista. Vertesy realista iro, a kit az elet mindennapi
kepe erdekel, azok az apro' esemenyek, melyek a kis emberek
kor^ben tortennek. Ivis emberen nemcsak a szegeny embert
^rtem, hanem azt, kit tehetsegei, sajatossagai nem emelnek
ki a tomegbol. Az ironak az a rendes modszere, hogy elmond
egy kis tortenetet, egyszeru, koznapi, gyakran jelentektelen historiat s nem magaval a mesevel kiv&n ^rdeklodest kelteni, hanem a tortenet szereploinek lelki rajzaval: mi megy vegbe hosei
lelkeben, mialatt az esem^ny-mozzanatokat atelik. mit ereznek,
mit gondolnak 61etiik egy-egy fordulat&nal. Hogy ez a lelek nem
valami bonyolult, s a problemak, melyek foglalkoztatjak, latsz6lag kisszeruek, a megelhetes koriil forognak, az nem baj. Az
^let kis tragcdiai sok hiirt birnak lelkiinkben egyiittrezgesre.
Tragediakrol szoltam. V&rtesy elbeszelesei tobbnyire csondes
tragediak, a lemondasnak, a nyomornak, a ketsegbeesesnek szomoru peldai. Vajjon a veriik kozoss^ge magyardzza, vagy talan

az idosebb Yertesinek. a nagyobb nevii Arnoldnak, batfisa a
fiatalabbra, kogy mind a kettot az eletnek sotetebb fele vonzza
s a pessimista szemevel a szenvedest, a csalodast vagy legalabb
a sziirkes^get latjak meg az ember eleteben ? Yan egy egeszen
kiilso bizonysaga is ennek a kapcsolatnak : az ongyiikossag motivumanak kedvelese. Yertesi Arnold egy egesz kotet novellat bocsatott kozre Ongyilkosok czfm alatt, az ifjabb pedig e koteteben is
negy novellaja csomojat oldja meg egy-egy revolver-dorrenessel.
A ket fro vilagnezete alapjaban egy, de Yertesy Gyulae megsem
oly keseru, s mintlia ennek kovetkezteben cletk^peiben tobb
volna a realitas is. Az idosebb azt rajzolta legnagyobb kedvvel,
mint donti az embereket a tarsadalom igazsagtalansaga szennybe,
biinbe, erkolcsi, anyagi
testi romlasba ; az ifjabb is rajzol elziill6 alakokat, fokent irokat, de bukaeukert nem a t&rsadalmat,
banem magat az egyent teszi felel<5sse. a kinek vagy a tehetsege
volt gyonge (Egy szegeny ordogrol) vagy nagy csalodasa torte
meg (Lrfele). Helyette inkabb a ezegeny embernek, a kishivatalnoknak verg<5d£seit figyeli meg (A ver) s eszmetlen. oromtelen,
rideg eletet festi, melynek m6g iinnepnapjai is fanyar accorddal
vegzodnek (Szuletesnapi vacsora). Meg gyakoribb motivuma.
mint fordul el az ember gyonges^geben idealjaitol s alkuszik
meg a eorssal, kisszeru, koznapi, de biztos jelenert elcserelve a
megdlmodott szep jovot.
Hosei tehat, hogy bemutathassa rajtuk a lemondas es megalkuvas lesujto kovetkezmenyeit, tobbnyire gyongek vagy gyavak.
A kisert6snek nem tudnak ellenailni, a nagy probdk elol kiter
nek. Az els6 meg a mtlsodik meresz, koltoi almait fohildozza a
mindennapi kenyerert (Revben, Hivatal), a liarmadik szerelmerol mond le, hogy ne g&tolja hirneve megszerzes^ben (Ut a
hegnre), a negyedik nem meri sorsat hozzakotni egy szegeny
emberhez, mert fel a rea varo megprobaltatasoktol (Becsilletes
ledny), az otodik elturi, hogy felesege megcsalja, mert ugy jo
modban elliet (Kegyelemkenyeren) es igy tovabb. Sorsuk vagy
orokos lelki szenvedes vagy csondes tompultsag. Embereinek egy
maeodik csoportjat nem a multjuk. hanem a jeleniik teszi szerencsetlenne. Az oregedo ferfiak ezek, a kik erzik, liogy ^letiik
nyara elmult vagy a vegehez siet s kovetkezik az osz, a tel, a
mely utan mar szamukra nincs tavaszi lijulas. (Felek az osztdl,
Prolongdlas,

Upmann

mellett.)

Ugy latszik. ezekbe az elbeszelesekbe erosen belevitte az
ivo a maga subiectivismus&t, szereploi vivodasai egyenesen az 6

lelkebol fakadtak. A tobbiben is sok olyan elemre talalunk, a melyek
mintha maganak az ironak dletebol sarjadtak volna ki. A novelbiknak majdnem a fele irok kozott jatszik, s ba nem is iro a hdsiik,
tobb-kevesebb szerepet mindig juttat nekik ; a koltoknek azt a fajat
szerepelteti legsiirubben, a melybez maga is tartozik: a szerenv,
ambitiosus. de a maga tebetsegenek koret es erejet jol ismero, magat tul nem becsiilo koltot. Sok hu, jellemzo vonast koszonnek elbeszdlesei ennek a snbiectivismusnak, de van veszedelmes hatasuk is : bizonyos egyformasag, egyszinuseg, mind a targyban es
beallftasban, mind az emberekben, s ot a meseszoves technikajaban 13. Egy-egy fogasat tobb izben is hasznalja, igy a cselekveny meginditasara egy margitszigeti setat (Nagy elhatarozasok.
A kiknek nincs tavaszuk), keretul meg egv ongyilkosnak halala
elott irt level^t (Don Juan alka, A mult bilne, A halal ura,
Etvagy nelkill), a melyet azzal a czellal kiild meg az lronak,
liogy hasznalja fol novella-targyul. Egypdr osdi alakot is szerepeltet, p. o. a videki leanyt, a ki rajong az ujsdgbol ismert koltoert. Az elet, igaz. ma is ismer ilyen leanyokat, de az irodalomban mar nagyon is kimentek a divatbol.
Egyaltalan Yertesynek ezekben a legsajatosabb, egyenisegere legjellemzobb novellaiban keves a valtozatossag. Epen azertigen szivesen veszsziik azt a par elbeszelest, melyekben az eletnek ha nem is deriiltebb, legalabb mozgalmasabb, szinesebb fordulatait ragadja meg, azokat a novellakat tehat, a melyekben
realismusdbol enged valamit a romantika javara. Frissen, otletesen elbeszelt tortenettel igazolja p. o. azt a tetelet, hogy az
ember ne vilagosftsa fol bar&tj&t, ha olyan lednyt akar elvenni,
a kinek multja nem egeszen tiszta. Sem a bizonyMs, sem a
tetel nem uj — az utobbinak helyessege nagyon ketseges is —
de Yertesy eloadasaban egeszen elfogadbato. Hasonlokepen mozgalmas, gyorsan perdiild es ezaltal erdeket gerjeszto Az ostoba
aprod, meg az Es felmentettek es A gyilkos. Az elso szinten
nem uj t&rgy, de jol van kidolgozva: az unatkozo gazdag
asszony, a ki egy szegeny ordcg udvarlasara vagyik s mikor
megkapja, csakliamar eluzi mngdtol s ezzel romlasba donti az
ebenkorasz poetat. A masik ketto iigyes vedobesz^d rokon targyban. Ott egy ferfit, itt egy le&nyt igazol, a kiket a lelki kenyszer gyilkosssigba kergetett. Ebben a nemben legsikeriiltebb
darabja a kotetnek az Ahnok vege, Vertesynel szokatlaniil eros
idealismus termdke. A regi udvarlorol szol, a ki meg egyszer
akarja ldtni idealjat. Meg is latja, sot tobbet is taldl nala. mint

vart: a fiatal szuzies leany helyett e'rzeki asszonyt, a ki olelesre
tarja karjat. Szenvedelye ot is elragadja, de megundorodik utana
az elettol. A masik nemben Yertesy sajatsagos tixgyai koziil az
Oreg irnokoha.t emelem ki, a melyben ket elszegenyedett, irnoksagra szorult, de szegenysegiikben is boldog urat mutat be : az
idealistat, kit felesege tonkretett s megcsalt, es most a leanya
reszerbl fenyegeti a ferjet hasonlo veszedelem
a mirol azonban
o mind nem tud, s a realistat, ki onzoen maganak es a gyomranak el.
A novellak egyszeru, de termeszetes magyar nyelven szolnak, mentek mind a czikornyatol 6s merevsegtol, mind a homdlyossagtol. Minden szava, mondata ertelmes, kifejezo, vildgos ; sajnos, hogy ez ma mar 6rdem.
r. r.
Noirok

Rozsda.
Mary.

regenyei.

Regeny, irta Szende-Darday Olga. Ket kotet. Budapest,
Franklin-Tarsulat, 1914. 8. r. 24S es 267 1. Ara 6 K.
Irta Asbothne Ferenczi Sari. Budapest, Franklin-Tarsulat,
1914. 8. r. 186 1. Ara 3-60 K.

Noiroknak sohasem voltunk szukeben, sot vagy egy f^lszazadja Gyulai Pdl, epen e folyoirat lapjain, erdemesnek tartotta,
liogy a noirbk koltoi mukod£s6t magasabb, egyetemesebb szempontbol ltelje meg. Yiszont ertekes n6ironk talan sohasem volt
annyi, mint jelenleg. A tudomanyos eietben es tudomanyos irodalomban nem valtotta be eddig a n6i nem azt a vermes remenyt,
melyet a feminismus rajongo liivei a noknek u. n. folszabaditasahoz fiiztek, de a kolteszet teren derekasan megalljak helytiket, s
alkotdsaik egy es mas tekintetben kialljak a versenyt a f£rfiirok muveivel. A figyelemre melto noi alkotasok koz6 tartozik
ez a k6t regeny is.
A kapcsolatok egesz sora fuzi egymashoz a Rozsdat s a
Maryt, es az ellentetek ep akkora sora v&lasztja el. Az elobbi
egy jonevii nbiro miive, a ki tollat a rovidebb elbeszelesek tekintelyes szaman gyakorolta be; az utbbbit eddig csak mint ket
derek irodalomtort^neti tanulmany s egypar csinos vers szerzojet ismertiik, jelen regenye elso kiserlet e nemben; a Rozsda
terjedelmes mii, a Maiy nem is a harmadresze; az az esemenyek hosszu sorabol van osszeszerkesztve, ez valojdban egyszeru.
egys^ges tortenet. De mind a ketto alapj&ban ugyanazt a tar-

gyat clolgozza fol: a roar nem egeszen fiatal, de szep leanynak
szerelmet, s a czeJjuk is ugyanaz : azt az erzelmi dletet bemutatni, mely ennek a leanynak lelki vilagat betolti. Ezt az eljdrast
nem tudjuk kellokepen meltanjolni. Szendene
magyariil
ugyanis Szendene Darday Olga az fro neve es nem Szende-Darday
Olga — es Asbothne, mint szerencsere oly sokan tarsaik kozott,
ismerik tehetsegiiknek terjedelmet, minoseget, melys^get s olyan
foladatot vallaltak magukra, mely egyenis^giikhoz illik es erejiitet
nem haladja meg. Yaloban, mit varhatunk inkabb asszonvainktol, mint a noi lelek elemzeset ? Nem az asszony tudja-e legjobban meglesni es rajzolni a lelkiikben fakado sejtelemszeru
• vagyakat es l^zongo erzelmeket, indulalta fokozodo szenvedelyeket es abrandos ellagyulasokat ? Ezt kapjuk a ket regenyben,
meg pedig Asbothneeben kevesebb szinnel, de a valohoz hfvebben megrajzolva.
A Rozsda liose egy elokeio, de szegeny leany, Zsarnay Eita,
a kit gazdag nagynenje vdrosrol varosia, hotelrol hotelre czipel.
Szepsege, vonzo egyenisege, ertelme megigez minden ferfit s vandorlasuk minden allomdsat egy-egy hoditas jelzi. A fontosabbak :
egy nemet foldbittokos, egy Mephisto-arczu, de sz6p lengyel gavaller, egy miincheni fiatal orvos s vegiil egy dalias magyar ur.
Az elso hArmat nem szereti, de a szerelem liatar&t mar-mar
erinto rokonszenv vagy erdeklodes csatolja hozzajuk. Felesegiil
nem megy egyikhez sem; az orvoshoz nem, mert rokonerzese
nem el£g eros, hogy elviselje vele a koznapi elet sziirkeseget, a
lengyelhez nem, mert kideriil rola, hogy gazember, a foldbirtokos meg ot hagyja el, mert szegeny. Az utolso az igazi. M&r
nagynenje halala utan talalkozik vele Portoreben, s mivel a ferfi
piszkos 1 uhaban csonakjat javitja, barkdsnak nezi. Mire liri vonasai.
nemes tartasa, muvelts^ge (szreveteti vele, hogy liri emberrel
van dolga, jdforman mar meg is szerette. Mindketten existentiajukat vesztettek el : a leany nagynenjet, a fiatal ember azt a
hatalmas vagyont, melynek urakent neveltek, de a meh et egy
varatlanul sziiletett nyapicz unokaocs elhoditott tole. A kozos
sors m£g kozelebb hozta oket egymdshoz, s a naponkenti egyiittes
csonakAzasok alatt szerelmok annyira kifejlett, hogy egy viliar
alkalmaval egy onfeledt pilJanatban egym&sei lettek. A vihar
nagy kerito mar Aeneas es Dido ota! Szerencsere a sors kegyelmesebb volt Ritalioz, mint a szeg^ny kartliagoi kiralyasszonyhoz :
mindjart m-asnap kideriilt, hogy a nagyneni oriasi vagyona orokoseve Rifcat tette; liogy pedig az elegans barcaiuolo minden

lelkifurdalas n^lkul noiil vehesse kedves^t, csakhamar az is, hogy
az unokaocs meghalt, s a nagy birtok orokoseve o lesz.
A regenynek vannak ertekes tulajdonsagai. Az altal, bopy
hose bekalandozza Kozep-Europat, szerzdntk alkalma nyilik egvp&r szep s hangulatos term^szeti k6p fest6s6re, melyeknek erteket m£g emeli, hogy nyilvanvaloan sajat szemleleten alapszanak —
persze ez a mai globe-trotter vilagban mar nem jelent annyit,
mint ezelott otven evvel. Azutan Szendene, a mint tarcza-novellaib61 tudjuk, nemcsak otletes
szellemes, hanem okos asszonv
is, a ki ezt a regenvet is teleszovi talal6 megjegyzeseivel, a szdget fejen talalo gondolataival. Hosei, viszonyaiknak megfeleloen,
nem annyira szerelmi omlengesekben tornek ki, hanem igen okosan vitatkoznak, rendszerint komoly tarsadalmi kerd^sekrol, s a parbeszMekbol minduntalan kivillan az fro ertelmenek fenye. Kiildndsen erdekes reszlet, mikor a magyar gavaller ferfias okoskoddsiinak
erejevel lerontja a nala fejlettebb eszii, nagyobb dialektikdju Eitanak noies eszmemenetet. Jo a leany lelki eletenek rajza is, nolia
maga a typus kisse elkoptatott s meg inkabb az a helyzet, melyben iiresfeju 6s iiresszfvu nagyneujevel all, ugy hogy a kep egyes
vonasai mar nem hatnak az ujszeruseg ingerevel. Igen kedvesen
beszeli el a szerzo az utolso kalandot, melynek enyhe romanticismusa epen nem banto, s annyi hangulatot, annyi erz^st
visz bele a ket egymast szereto lelek naponk6nti 6rintkezesebe,
hogy a regeny legsikeriiltebb reszenek kell tartanunk. A mer£sz
kiindulopont, a barkasnak nezett uri ember, meg nem is olyan
meresz: magam is emlekszem egy esetre, mely hasonlokepen
indult, de termeszetesen nem lett effele folytatasa.
De vannak fogyatkozasai is a regenynek, es sem nem kevesek, sem nem kicsinyek. Hogy a vegen kezdjem, Adammal mi
is folsohajthatnank : «Csak az a veg, csak azt tudnam feledni !»
Arra a jelenetre a viharverte elhagyott kastelyban semmi sziikseg sem volt, s ha altalanossagban, emberileg nem is valoszinutlen, Eita es lovagja kozott egeszen az. A mint ezt a komoly,
becsiiletes. lovagias bArkAst ismeriiik. neki kellett tudni uralkodni
az erzekein. Ha a lengyel Mepbisto lett volna a helyen, az mas!
Azutdn az a csostiil valo aldas! Yaloban nemceak a «fianc^e»
volt «trop belle». hanem a szerencseje is. A joakaratu veletlcn
a regeny folyamdn tobb izben is nagyon mohon kap az esemenyek kerekebe, meg olyankor is, mikor aranylag keves faradsdggal mas uton is helyes kerekcsapasba lehetett volna terelni az
elbeszeles gordiilo szekeret. A gyox-s kibontasnak szolgalatara

igen sok folosleges szereplot is leptet fol, a kik jonnek, meg
teszik a kotelessegiiket, mennek vagy meghalnak, hogy tobbet
ne talalkozzunk veliik. Folosleges episodokban sincs hiany. sot
tulajdonk^pen meg a focselekmeny sem egyeb, mint episodok
mozaikja. Ezzel megjeloltiik a reg£ny organikus hibajdt.
A mint a poetika tanitja, a regeny hosszabb, bonyodalmasabb esemenysorozat. Esem4nysorozat van a Rozsdaban is, de a
bonyodalom egeszen hianyzik. mert a regeny egyes mozzanatai
teljesen fiiggetlenek egymastol, s nem kapcsolja oket mas ossze.
mint a fohos szemelyenek azonossaga. A regeny negv kalandja —
hasznaljuk ezt a chanson de geste-ek ota divatos terminust —
nemcsak onmagaban kerek, befejezett, hanem a kovetkezokre a
legcsekelvebb hatassal sincs, ugy hogy mindegyiket kiilon-kiilon —
s az el o harmat egyiitt is — el lehete.tt volna hagyni, a nelkiil.
hogy az utolso kaland, a mely a regeny magvanak tekintendo, a
legkisebbet szenvedte volna. Ha a regeny egy-ket magvar&zo szo
utan a II. kotet 138. lapjan kezdodnek, senkinek eszebe nem
otlenek. hogy tobb mint masfel kotet hianyzik elotte ! Szoval a
Bozsdci valojdban nem regeny, hanem tobb mellekes episodon
kiviil negy onallo novella, melyek kiilon-kiilon becsesebbek, mint
az egesz. Ugy ldtszik, Szendene alapjaban novellista tehetseg;
lehet, hogy nagyobb compositioklioz is lesz ereje, de ez a regenye sok becses vonasa 6s kedvessego, okossaga ellenere sem
bizonyitja.
Asbothne regenyenek hdse, Mary. nem olyan ragyogo szepseg, mint Rita, s maga a regeny is egyszerubb, igenytelenebb,
de nem az erteke rovasara. Mary vagyontalan, muveszi hajlamu
ceinos leany, kozel a harminczhoz. Talalkozik egy nala ot evvel
fiatalabb mernokkel s az oregedo leany elso, de orok szerelmevel megszereti az eletero3, czeltudatos fiut, noha szellemi vildga
az ovenel korlatoltabb, sekelyebb. Ez a motivum ndfroinkndl igen
kedvelt; bele kell nyugodnunk, noha nincs egeszen izlesiink
szerint. Itt annal szfvesebben teszsziik, mert az i'ro eleg iigyesen teszi erthetove es elfogadhatdva Mary szerelm^nek ebredeset es megerdsodeset. A fiunak jol esik a szep leany vonzalma, eros reszvetet is erez iranta, de felesegiil termeszetesen
nem ot veszi, lianem egy regi vonzalmat, a ki fiatalabb, talan
szebb is, de mindenesetre mddosahb, mint Mary. A befejezd
mozzanat a maga eros realismusaval megkapo. Par ev mulva.
mikor Mary az elet kiizdelmei elol egy szerelemnelkuli hazassdg

r6v6be menekiilt s a mindennapi elet oromtelensegeben elkozons6gesedett. szinte eldnrvult, lelke eltompult, talalkozik a ferfival
s nejevel. Az ellentet ezeknek fiatalsaga, deruje, elegantiaja s
a maga oregsege. kedvetlensege, kozonsegessege kozott lesujtja
ot is, az olvasot is, de a rni megindnlasunkat a jelenet valoszerus£ge az aesthetika regiojat a, a tragikus fele emeli.
Xem regeny valojaban a Mary sem, csak hosszabb elbeszeles, s a meginditas neh£zkesseg<ra megerzik a kezdo i'ro, de egy
jol megcompondlt, egys^ges cselekvenyu es hangulatu elbeszeles.
Az iro jozan onm^rsekletfel, mereteiben is, igenyeiben is kis
themat valasztott s ebben is minden erejet hosenek megertetesere forditotta. Sikeriilt is ennek a jobb sorsra erdemes noi leleknek vergddes^t megerzekfteni; belelatunk Mary sziv^be, ertjiik
lelkivilagat — azokat az erzeki gondolatokat azonban, melyek
egy alkalommal lelkeben feltamadnak, itt is elengedtiik volna :
sem megindokolva nincsenek, sem nem elegge discret a rajzuk. Eokonszenviink azert az d reszen van, szanjuk sorsanak liullamzasa kozott. Eldnek erezziik, nem elgondolt alaknak s talan nem csalodunk. ba elmenyi elemeket keresiink
benne: a szerzo ezt az alakot latta, ismerte az eletben.
A tobbi alak, maga a fiatal ember is, el van nagyolva; igaz,
hogy szerepiik is csak episodikus, a leany kedveert van
mindegyik.
A cselekveny nemet omberek kozott jatszik — csak a ferfi
magyar — s Nemetorszagban. Nem tal&lom helyesnek, ha az
fro kepzelete, kenyszerito sziikseg nelkiil, a haza hatarain tul
kalandozik. Ugy ertem, hogy az olyan mes^t, mely barhol 6s
barmilyen emberek kozott leporoghet, a melynek nincs sajatosan idegen eszmevilaga, jobb hazai miiieube localisalni. A Mary
is ilyen tdrtenet, s bogy Asbothne megis kivitte — Berlinbe, a
Stahrenbergi to partjara, Miinchenbe — annak talan az a magyar&zata, a mit fontebb folteveskent emlitettem, bogy a regeny
foalakja, esetleg a mese magva is valosag s Nemetorszaghoz van
kapcsolva. A fiatalok eletmodja es viselkedese valoban inkabb a
liideg, jozan, fegyelmezett germanok. mint kozottiink magyarok
kozott van helyen. A berlini viszonyokat. a ferfi es noi studensek, muvesznovendekek erintkez^set a valosaglioz biven s talaloan rajzolja a konyv.
Az emberi lelek ujszerii vonasait nem tarja fol a regeny, az
erdeklod£st lekoto, meresz kepzelettel szott meset szinten nem

nyujt, de egy s az eletben neru epen ritka folyamatnak rokonszenves kepet rajzolja. A fiatal irono fejlodese ele bizalommal
tekintiink.
S liogy ujbol osszekapcsoljuk a ket regenyt: mindegyik
konnyen, folyamatosan, jol olvashatoan van irva, de az eleje»
sajatszeru veletlen, mindkettdnek a tovabbiakhoz kepest gyongebb. Szendene konyv^nek elso lapjait tobb, a fovarosi salonokban
divatos phrasis es magyartalansag ekteleniti, Asbothn^et pedig
egypar doczogo, nehezkes mondat. A mint belemelegszenek az
elbeszelesbe, stylusuk is javul: nyilvanvalolag nem a stylerzekiik hianyzik, csak a mugondjuk nem volt eleg.

FA.BRICZY KORNEL EMLEKEZETE.
Ma telt le negy eve, hogy Akademiank tiszteleti tagja
es nagy jotevoje, Fabriczy Kornel, lakohelyen, Stuttgartban
faradbatatlan munkas elet utan orok nyugalomra tert. E napon obajtottam teljesiteni Akademiank masodik osztalyanak
megtisztelo megbizasat es emlekbeszedet mondani Fabriczy
folott, mert igy a naphoz fiizodo emlek is melyiti kegyeletes erzelmeinket, melyekkel annak a ferfiunak tartozunk,
ki eleteben birt es szerzett anyagi javainak iigyszolvan
osszesseget intezetiinkre hagyta.
Fabriczy az ujabbkori muveszettortenelmi irodalomnak
egyik legtermekenyebb munkasa volt, de nem volt magyar
iro. Nagyszamu munkainak tulnyomo resze nemet nyelven,
kisebb resze olasz es franczia nyelven jelent meg; magyarul nem kozolt semmit, kozeletiinkben sem vett reszt, kiilfoldon lakvan, csak latogatoba jart, de meglehetos surun,
hazankba. Mindazonaltal az Akademia igen helyesen cselekedett, a mikor ot nem a kiiltagsag laza kotelekevel csatolta magahoz, hanem tiszteleti tagjai soraba iktatta. Mert,
ha — alapszabalyaink ertelmeben — tiszteleti tagokul olyanok valasztandok, a kiktol vagy mint «tudomanypartoloktol» az Akademia «disze s java oregbedeset varja», vagy a
kik, mint «jeles tudosok es irok, a tudomany vagy az
Akademia koriil erdemeket szereztek», ugy elmondhatjuk,
hogy Fabriczy mindket rendbeli minositesnek fenyesen megfelelt s a mint tudomanyos iroi hirneve diszere, ugy a hazai
tudomany s Akademiank iranti nagyszerii aldozatkeszsege
va!6ban javara valt intezetiinknek.
* A m. tud. Akademia f. 6. oktober 5-en tartott osszes liles^n
elmondott emlekbeszeil.
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Batran szemebe nezhetiink annak a kerdesnek is, hogy
miert nem volt Fabriczy magyar iro. 0 tudomanyos irodalmi tevekenysege kizarolagos, de elegge tag tereiil az
olasz renaissance-muveszet, kiilonosen a XV. szazadbeli epiteszet es szobraszat tortenetet valasztotta. Valljuk meg,
hogv ennek az anyagnak oly roppant terjedelmu s annyira
a reszletekbe melyedo feldolgozasat, a minot a Fabriczy
iroi munkassaga tar elenk, a magyar irodalom magaba
sem fogadhatta volna, egeszen eltekintve attol, hogy nyelvunk elszigeteltsege kutatasai eredmenyeit epen azok elol
vonta volna el, a kiket azok leginkabb erdekeltek. Fabriczynak, iroi eletczeljat tekintve, ugyszolvan sziiksegszeruen
nemet irova kellett lenni, mert egyetlen nemzeti irodalom, — nem veve ki a francziat, az angolt, sot meg, barmily paradoxnak hangozzek: az olaszt sem — mondom,
egyetlen nemzeti irodalom sem tekinti oly mertekben foladatanak, mint a nemet, a reszletezo feltaras, megvilagitas,
megallapitas tudomanyos munkajat epen az olasz renaissance miiveszetre nezve vegrehajtani, s e teren ugyszolvan
az egesz vilagirodalmat szolgalni.
De Fabriczy epen csak mint iro nem volt magyar;
egyebkent sziveben, leJkeben hu maradt az idegenben is
magyar hazajahoz. Gyermek- es ifjukori benyomasai, atyjanak befolyasa lelki es szellemi fejlodesere, a Szepesseg
emieke, melynek fiaul mindig biiszken vaJlotta magat, nehany hii szemelyes baratsag, melyet szeretett az atyarol a
fiiira is atvinni: megannyi eros kotelekiil szolgtilt, melyet
szeretetteJ apolt maga is, gyakran ellatogatvan magyar
baratai kbze, kuionbsen Vas- es Tolnamegyebe, ugyszinten
Budapestre, szorgalmasan levelezven az itteniekkel s foiytonosan melegen erdeklodven a magyar irodalom irant.
A magyar szepirodalom es tortenelem jelesebb termekeit
megkiiJdette maganak Stuttgartba s meg evekkel halaia
elott, — talan az akkor megjelent uj, diszes kiadas hirenek hallatara — Mikes Kelemen leveleit kivanta olvasni.
Ivoronkint bantotta is ot az, hogy Magyarorszagon oly
kevesen tudnak valamit az o letezeserol s hogy peldaul a
tiibingeni egyetem reszerol tiszteleti doctorra lett megva-

lasztatasarol, — melyre pedig nagyon sokat tartott — oly
kevesen emlekeztek meg a hazabol. Bizalmas leveleiben
nyilatkozik csak meg sohasem sziino erdeklodese a magyar
viszonyok s kiilonosen a magyar szellemi elet irant, valamint eros magyar erzese, mely olykor foljajdul Ausztriahoz
valo kozjogi viszonyunk visszassagai miatt.
De legekesszolobb bizonysaga volt magyar erzesenek
szeretete Akademiank irant, melynek konyvtara szamara
gondosan kiildozgette nemcsak nagyobb miiveit, hanem
kisebb tanulmanyainak lenyomatait is s a melynek javara
elobb 1902-ben, majd kiegeszitoleg 1907-ben osszesen
a 300,000 koronat megkozelito erteku alapitvanyt tett nehai
atyja, Fabriczy Samuel, az Akademia egykori levelezo-tagja
emlekere.
Mar a fiui kegyelet e tenve is arra kolelez, hogy a
mikor a Fabriczy Kornel eleterol es erdemeirol emlekeziink meg, ne feledkezziink meg arrol sem, kit o maga
mintegy osszekoto kapocsnak ismert el kozte es Akademiank kozott s kinek szellemi hatasa ketsegkiviil sok tekintetben elhatarozo volt boldogult tagtarsunk iranyanak, palyajanak kialakulasara is.
Fabriczy Samuel 1791 ben sziiletett Popradon, hol
atyja evangelikus lelkesz volt. Fiatalon iigyvedi oklevelet
nyerven, az 1811/2-iki orszaggyiilesen mint gr. Van der
Nath Henrik kiildottje s Okolicsanyi Janos tornai foispan
titkara vett reszt; gyonvorkodott a vitakban s foleg itt
szerezte publicistikai ismereteit. Majd Berzeviczy Gergely
tigvvedje lett s e nagy tudasu es szeles szellemi latkoru
ferfiu hatasa ala keriilt. Dolgozott utoob a megyei kovetek
utasitasanak szerkesztesevel megbizott megyei bizottsagban
es egyhaza kormanyzataban is, mint egyhazkeriileti fojegyzo
s senioralis feliigyelo. Az 1848-iki magyar parlamentaris
kormany szervezesekor Eotvos cultusminister ot tanacsosaul
hivta meg a ministeriumba. A szabadsagbarcz kitoresekor
visszavonult Locsere, bol a koztiszteletben allo ferfiii
1858-ban halt meg. Akademiank 1832-ben valasztotta ot
meg torvenytudomanyi osztalya levelezo-tagjava s 1861-iki
Almanachunk szerint Fabriczy «osztalyanak alapos es sok11*

oldalu ismeretei, szerenysege es jelleme altal valosagos
disze volt». Legelso munkaja meg latin nyelven jelent meg
Elementa juris criminalis
hungcirici czim alatt 1819-ben.
Azutan magyar nyelven kozolt szamos ertekezest es biralatot a Tudomdnyos
gyujtemenyben
es egyeb folyoiratokban
a biintetojog, perjog, maganjog, kozjog es kozigazgatasi
jog kiilonbozo kerdeseirol. Azonban ifjabb koraban aestbetikai, historiai es ethnographai dolgozatokat is tett kozze,
melyek ez iranyban valo muveltseget is tanusitjak.
Ennek az atyanak masodik fiakent sziiletett Fabriczy
Kornel 1839-ben. Kiilso eletfolyasat leghivebben vazolom,
ha kozlom azt a rovid oneletrajzot, melyet o maga tett
kozze a Repertorium
fur KunstwissenschaftbsLn het evvel
halala elott.
«Locsen sziilettem, — ugymond — a Szepessegen,
Fel8d-Magyarorszag regi culturhelyei egyiken, mely meg ma
is orzi Szent Jakab-templomaban s annak regi faragott es
festett kepeiben e videk egykori caucsives muveszete viragzasanak tanubizonysagait. Gymnasiumi tanulmanyaimat
sziilovarosomban vegeztem, mikozben sokszoros szellemi
hatassal volt ream a sziiloi haz, kiilonosen classikai muveltsegu atyam es egy a miiveszet minden megnyilatkozasa
irant melegen erzo nagybatyam, ki — bar munkakorenek
szereny korlatai kozott — mint epitesz maga is tevekeny
volt a muveszet teren. Ez a koriilmeny, valamint termeszetes hajlamom dontdttek el palyam valasztasat is, melyre
hat evig kesziiltem Becs, Karlsruhe es Ziirich epiteszeti es
mernoki foiskolain, a legutobbi helyen Semper eloadasait
is hallgatvan. E helyeken szerzett ismereteimet 1864-tol
1876-ig a gyakorlati vasutepites teren ertekesitettem Erdelyben, Wiirttembergben es Magyarorszagban. Ez evek szabad
orai azonban megengedtek, hogy jobban elmelyedjek a muveszettortenet tanulmanyaba, melynek kezdetleges ismereteit mar mint kozepiskolai tanulo buzgon igyekeztem megszerezni. Miutan hivatasomnak eroimet megfeszito, gyakran
felig muvelt videken. sok nelkiilozes es faradalmak kozott
valo teljesitese egeszsegemet megrenditette, 1876-ban megvaltam bureaukratikus ertekeles szerint elegge magas alla-

somtol a magyar allamvasutaknal s elhataroztam, hogy
tevekenysegemet ezentul egeszen az annyira szivemhez nott
muveszettortenet terere helyezem at. Miutan A u s z t r i a f e s
Nemetorszagot mar elobh tobbszor bejartam, most ot evi
faradhatatlan lanulmanyt forditottam Olaezhon, Francziaorszag es Anglia miikincseinek behato megismeresere s azutan Stuttgartban telepedtem meg.» Fontosabb irodalmi mtiveinek szaraz elosorolasa utan, mint e tevekenyseget ert elismerest es kitiintetest csak kettot emlit meg: a m. tud.
Akademia tiszteleti tagsagat es a tiibingeni egyetem tiszteleti
doctorsagat.
Eletfolyasanak ezt a vazlatos kepet meg csak azzal kell
kiegeszitenem, hogy Fabriczy megtelepedese Stuttgartban
egybeesik nosiilesevel. Congenialis elettarsat csatolt magahoz, mikor 1880-ban noiil vette Ziegler Zsofiat, ki nemcsak buzgo, odaado es egyiitterzo segito munkatarsa volt
tanulmanyaiban es utazasaiban, hanem zongorajatekaval es
kiilonosen miiveszi enekevel lelkes zenekedvelo ferjenek
szabad orait is folderitette. Fabriczy eletere neje elbetegedese vetette a legsotetebb borut; azontul munkakepessegenek, mankakedvenek megcsappanasarol panaszkodik s
eletenek legfajdalmasabb tragikuma az volt, hogy mikor
vegul ot is agyba dontotte a kor, nelkulozni volt kenytelen
sz nten sulyosan szenvedo nejenek tamaszat es vigasztalasat.
Fabriczy mint epitesz lett muveszettorteneszsze s igy
ezen a teren erdeklodese termeszetszeruen elsosorban az
olasz renaissance epiteszete fele fordult; az akkori epiteszet
plastikai diszenek gazdagsaga s a ket miiveszeti ag akkori
szejjelvalasztbatatlanul szoros rokonsaga volt utmutatoja az
egykoru szobraszat tanulmanyozasa teren. Elete munkaja
azutan mindvegig e kettot, az epiteszetet es szobraszatot
oleli a t ; a festeszet es rajz uiyszolvan csak amazokkal valo
vonatkozasaiban vonta magara figyelmet, de vannak irodalmi munkai, melyek a kepiras, sot olyanok is, melyek az
iparmuveszet alkotasaival foglalkoznak.
Irodalmi mukodesenek kezdetekent o maga a Liitzow
folyoirata szamara 1877-ben modern muveszeti targyakrol

irt czikkeit jeloli meg; cle csakhamar igazi hivatasa teren
iatjuk ot: a Hohenstaufen II. Fridrik csaszar idejebol valo >
tehat a proto-renaissance-hoz tartozo capuai hidkapu es
annak szobraszati disze az elso olasz muveszettorteneti
targy, melynek behato tanulmanyt szentel. Azota Napoly
lett egyik kozeppontja kutato munkaianak; a masiknak
Firenzet valasztotta. A napolyi nagy allami leveltarban megbuvoltek ot a Cedole della Tesoreria Aiagonese jobbara
catalan nyelvu keziratai, ezek a gyonyoru pergamentre lrt
167 kotetre meno penztari naploi az Aragon uralkodohaznak, melyek a nervus rerum gerendarum fonalan az ep oly
muvelt mint romlott, ep oly fenyuzo mint penzsovar napolyi udvar egesz eletet megjelenitik s termeszetesen a
miiveszeti megrendelesek es alkotasok tekinteteben is gazdag adatforrasul kinalkoznak. E forrasbol folytak Fabriczvnak a Nagy Alfonso Castello-nuovobeli diadalkapujaia s
egyeb napolyi muvekre vonatkozo, a Repertorium fiir Kunxtwi.ssenschaft, Jahrbiicher der preussisclien Kuns t s arnm lurujen
es a Bassegna cl'Arte hasabjain megjelent tobbrendbeli tanulmanyai, melyek a Giuliano da Majano, Giuliano da San Gallo,
Francesco di Giorgio Martini, Fra Giocondo da Verona,
Guido Mazzoni, Aristotele Fioravante, Francesco da Laurana es Vincenzo da Cortona muveszi munkassagahoz is
nem egy edclig ismeretlen adalekot szolgaltattak. Fabritzy
kulonosen a Bertaux megallapitasaival szemben meggyozo
modon jeloli meg a diadalkapu plastikai diszeben az
Andrea dell' Aquila, Isaia da Pisa, Paolo Romano es Guglielmo Monaco munkakoret s azok nezetehez csatlakozik, a
kik a kapubeles mindket marvanydombormiivenek foalakjaban a bolcs Alfonsora velnek raismerni. Az o fianak, Ferrantenak, a mi Beatrixunk atyjanak ismert napolyi mellszobrat, azokkal szemben, kik a Guido Mazzoni muvenek
tartjak, Fabriczy a kevesse ismert Adriano Fiorentinonak
tulajdonitja.
Ha mar a napolyi es napolyvideki muveszeti emlekek
torteneti elemzese sokszoros vonatkozasokat hozott folszinre
a kisebb-nagyobb toscanai mesterekkel is, meg dusabb aratasa volt Fabriczynek ezen a teren, midon evenkinti hosz-

szas olaszorszagi tartozkodasai alatt leveltari kutatasait
a tirenzei Uffizi, az Opera del Duorao es a fiesolei Badia
archivumaiba helyezte at. Kiilonosen a mult szazad kilenczvenes eveitol kezdve egvmas utan lattak napvilagot konyvei
es czikkei, melyek a renaissance-kori toscanai epiteszet es
szobraszat ismeretecek tag teren teljesitenek valoban hezagpotlo munkat.
Ide tartozik az a miive is, melyet ketsegkiviil munkas
elete legbecsesebb alkotasanak kell tekinteniink: a Filippo
Brunelleschi eletet es miikodeset targyazo, nemet nyelven
1892-ben megjelent vaskos konyve.
A nagy franczia mutortenesz, Eugen Miintz, kihez Fabriczvnkat szoros irodalmi kotelekek csatoltak, a nyolczvanas
evek vegen Parizsban olyan konyvsorozatot inditott meg,
melynek a vilag legkivalobb miiveszei, eletrajzat kellett
volna magaban foglalnia. Maga Miintz irta meg a Donatello eletrajzat, Colignon a Pheidiaset; a Brunelleschimonographia megirasara Miintz Fabriczyt kerte fol. Ez az
eredetileg szereny keretben tervezett eletrajz a folkutatott
anyag gazdagsaga kovetkezteben nott nagygya; benne iroja
a renaissance sokoldalu tehetsegeinek szinten egyik csodas
peldajat szolgaltato mester munkassaganak kepzelheto legteljesebb kepet adja. olyat, mely egyuttal leglelkiismeretesebb kritikajat nyujtja a vonatkozo irodalmi foirasoknak,
behato technikai megvilagitasat a firenzei domkupola epitese menetenek, mindig helytallo aesthetikai meltatasat az
ujkori epiteszet nagy megalapitojatol ma folmutathato alkotasoknak s gondos es megbizhato koriilhatarolasat a
Brunellescbi ketsegbevonhatatlan miiveszi oeuvre-jenek.
Fdbriczynak sikeriilt e miiveben helyes mertekere szallitani le a becset azoknak a legendaknak, melyek kiilonosen a Brunelleschi hires kupolaja kortil keletkeztek s az
egykorii, vagy ktizel egykorii kronikasok es biographusokkal,
kiiltintisen Manettivel es Vasarival szemben a mesternek
ott a hol kell, igazsagot is szolgiiltatott. Ha mar a Battistero hires ajtoinak dombormiiveire nyitott palyazat pragmatikus ttirtenete alkalmat nyujt a szerzonek a Ghiberti
nagy szobraszi jelentosegenek meltatasara is, Brunelleschi

mindket jeles kor- es munkatarsanak, Ghibertinek es Donatellonak eletere nezve is tobb fontos adalekot talalunk
konyveben. Talalunk benne tovabba nagyon helyes iteletet
arra a kerdesre nezve, mely koriil napjainkban a miiveszettorteneti doctrinak egyik vegletbol a masikba csapnak, hogy
t. i. mennyi resze volt az olasz renaissance-muveszet kialakulasaban az antik muveszet hatasanak es mennyi a kor
szellemebol es sziiksegletebol s a kozvetetlen elozmenyekbol
merito muveszi inventionak.
Fabriczy a firenzei San Lorenzo templomban latja azt
az alkotast, melyben Filippo Brunelleschi a renaissanceepiteszetet, mely foleg a tomegek ujszerii rhythmusaban
nyilvanul, tulajdonkepen foltalalta; de kiilonos melegseggel
meltatja a bajos kis Cappella Pazzi epiteszi megszerkeszteset. A firenzei mester profan alkotasainak soran a Palazzo
Pittire nezve kimutatja, hogy annak mai alakjaban mennvi
tulajdonithato elso epitojenek s jelentoseget foleg abban
kertsi, hogy ez volt az elso kiserlet a kozepkor hatalmasai reszerol addig hasznalt varosbeli varak helyett palotat
epiteni. Az Ospedale degli Innocenti keletkezesenek tortenetet Fabriczy nemcsak Brunelleschirol irt konyveben fejti ki,
hanem arrol kiilon tanulmanyokat es okmanytarakat is kozolt.
Tudosi lelkiismeretesseget es faradhatatlansagat Fabriczynknak legjobban jellemzi az, hogy o soha egy mu
megirasaval a maga ele tiizott foladatot teljesitettnek nem
tekintette, hanem megallapodas nelkiil gyiijtotte tovabb is
a vonatkozo anyagot, melyre kutatasai kozben reabukkant.
Igy majdnem minden munkaja mellett talalhatok voltak
konyvtaraban jegyzetek is, melyek mintegy tovabb fuzik a
miiben letargyalt anyagot. Bar Brunelleschi-kotete maga is
boven tartalmaz jegyzeteket es okmanykivonatokat, Brunelleschiana czim alatt a porosz Jalirbucher
1907-iki evfolvamaban, tehat meg kevassel halala elott, terjedelmes ily
anyagot bocsatott kozre, mintegy konyve kiegesziteseiil.
Ugyancsak Brunelleschire vonatkozo tanulmanyai folyamaban fedezte fol Fabriczy a Vasaritol hasznalt egyik
legfontosabb forrasmunka eredetijet, a «Libro di Antonio
Billi»-t, a firenzei Magliabecchianaban lappango kezirat

alakjaban, melyet azutan ki is adott, kesobbi masolatainak
biralataval egyiitt s igen tanulsagos commentart keszitett a
szinten foleg Billi keziratan alapulo «Codice deH'Anoniino
Gaddiano»-hoz.
Kutatoi es gyujtoi hangyaszorgalma kiilondsen alkalmassa tette Fabriczyt arra, hogy leheto teljesseggel allitsa
ossze ugynevezett «prospectusait»» egyes muveszek osszes
ismert munkainak. Ilyen becses prospectusokat birunk tole
Bernardino Rossellinora, Michelozzora, Simone Cronacara,
Giuliano da Sangallora, Giuliano da Majanora, Niccolo
Lambertinire, Pagno di Lapo Portigianira, Niccolo dell'ArccirR, a Ferrucciakra es Andrea Sansovindra vonatkozolag.
Mtir ez a folsorolas is mutatja, hogy Fabriczy nemcsak az
elsorendii mesterekhez tartotta magat, szorgalmasan folkutatta es megismertette az olyanok munkassagat is, kik
nev szerint majdnem feledesbe mentek, de sajat korukban
miiveikkel az atlagos igenyeket ki tudtak elegiteni. Ilyenek
Nanni di Miniato, Giovanni Minello, Francesco di Giulio
da Verona s kiildndsen a pistojai Domenico Ptosselli, kire
vonatkozo nemet es olasz nyelven megjelent tanulmanyaban
kifejti, hogy az olasz renaissance festeszete mar meglehetosen foltart es ismert, ellenben szobraszatara ez sokkal kevesbbe mondhato; a minek oka. hogy a festeszet irant altalauosabb leven az erdeklodes, arra nezve a kortarsak is
tobb foljegyzest hagytak hatra; most m.ir foladatunk a
szobraszatot is a maga egeszeben foltarni.
De becses tanulmanyokat birunk tole Donatellora nezve
es pedig ugy nemet, mint franczia nyelven; foglalkozott
Verrocchioval, tovabba Micliel-Angelo, Christoforo Bomano,
Agostino Busti, Omodeo szobraszi miiveivel, sot Innocenzo
da Imola, Tintoretto es Baldovinetti egyes festmenyeivel is.
Giuliano da San Gallo korantsem csak mint epitesz
foglalkoztatta Fabriczyt; kiilonosen behatd tanulmanyt szentelt festoi jellegu kezrajzainak is es a vatikani Barberinicodex, a sienai vazlatkonyv, a tirenzei Uffizi es Biblioteca
Nazionale es a Geymiiller-fele magangyujtemeny szorgos atvizsgalasa alapjan kritikai leiro catalogust allitott ossze e
muvesz osszes letezo rajzairol.

Ugyanily mintaszeru catalogue raisonnejat szerkesztette
meg az osszes toscanai eredetii fa- es agyagszobroknak egesz
a Cinquecento kezdeteig; a harom fo szobrasziskola, t. i. a
pisai, firenzei es sienai szerint csoportositva, nem kevesebb
mint 368, az egcsz vilagon szetszort mutargyat ismertet
itt nagy alapossaggal, koztiik budapesti muzeumainkban
levoket is.
Erdekes magyar vonatkozasokat is talalunk boldogult
tagtarsunknak nem egy muveben. Igy egy muismertetes
kereteben foglalkozott Estei Hippolit esztergomi erseknek
az innsbrucki egyetemi konyvtarban levo misekonyvevel,
illetoleg annak festmenyeivel. A fiesolei szarmazasu Ferracci
szobraszcsalad osszes tagjainak mukodeset felolelo tobb
munkaja szuksegkep ravitte Fabriczyt a magyarorszagi viszonylatokra is. Igy a Jahrbucherbeli kozlemenyeben talalkozunk Bakocz primasnak egy, Alfonso ferrarai herczeghez
intezett levelevel. A IJArte czimii folyoirat hozta egy ilv
czimii czikket: Due Opere <li Anclrea Ferrucci, esistenti in
fmgheria. Ebben megemlekszik Matyas kiraly visegradi vararoJ s annak szobrakol, Olah Miklos kevessel kesobbkori
leirasa szerint s az utobbiakat, melyek ma mar nem
leteznek, Vasari nyoman Verrocehionak es Ferruccinak tulajdonitja. Tovabba leirja reszletesen az esztergomi bazilika
Bakocz-kapolnajanak oltarat, melyet — ugyancsak Vasari
utmutatasa szerint — szinten a Ferrucci muvenek tart.
A kapolna epitojet a Giuliano da Sangallo vagy Simone
Cronaca kovetoi kozott keresi s behatoan megokolja, hogy
miert nem osztja a Pulszky Karoly nezetet, ki abban a
Baldassare Peruzzi muvet velte latni. Andrea Ferruceitol
szarmazonak tartja a pecsi szekesegyhaz Corpus-Dei-tabernaculumat is, melyet tudvalevoleg Szathm.iri Gyorgy
puspok keszittetett.
Rank nezve kulonosen erdekes Giovanni Dalmatarol
magyar es horvat kutforrasok nyoman irt terjedelmes nemet
tanulmanya. Ebben ketsegbevonhatatlanul megallapitja, hogy
a Quattrocento ezen egyik legjelesebb es legtermekenyebb
dekoralo szobrasza azonos Magister Joannes Duknovicli de
Trau-val, ki Matyas kiraly szamara sokat dolgozott s tole

Horvatorszagban nemesi birtokot is kapott. E tanulmany
egyebkent is a Matyas budai varara s annak szobraszi
diszere nezve szamos becses, reszben uj megallapitast tartalmaz s a mellett a dalmat mester olaszorszagi muveit is
reszletesen ismerteti. Itt megemlithetem. hogy Fabriczy
Giovanni Dalmatanak tulajdonitotta Beatrix kiralyneuak a
becsi udvari muzeumban levo ismert marvany-dombormii
kepmasat; de csak ezt, mig a Matyaset kesobb s mastol
keszitettnek tartotta.
Nagy elismeressel talalkozott s angol forditasban is
megjelent boldogult tagtarsunknak a Monographien
des
Kunstgewerbes sorozntaban megjelent, az olasz renaissancekor ermeit ismerteto munkaja. Foleg Heiss es Friedlander
mtiveinek folhasznalasaval, de sajat kutatasai bo eredmenyeinek ertekesitese mellett irja le itt Fabriczy a Pisanoktol Leone Leoniig es Vittoriaig az osszes nevesebb eremkeszitok sajatossagait s jelentosebb munkaikat, melyeket
kepekben is bemutat. Foltiinteti a technika es izles valtozasait a korral, a kepmasmiiveszet e nemenek szoros osszefiiggeset a renaissance eletevel s — mint egy olasz meltatoja irja — : «szerencses synthesisbe foglalja ossze a
szerteszetszort irodalmi anyagot, eles egyeni megfigyelessel
ajanlja nemely erem szerzosegenek uj megallapitasat s
ujitja meg felig vagy egeszen elfeledett miiveszi egyenisegek
emlekezetet».
A Fabriczy irodalmi tekintelyet sajat szakkoreben
semmi sem jellemzi elesebben, mint az a teny, hogy a
Burckhardt vilagszerte elterjedt Ciceronej&nak — ennek a
legkedveltebb es legmegbizhatobb utmutatonak az olaszorszagi muveszet vilagaban — a hetedik kiadastol kezdve
AVilhelm Bode mellett a Venturi ajanlatara tarsszerkosztbje lett s elobb csak az epiteszeti reszt, utobb, a 8-ik kiadastol kezdve a szobraszatit is atdolgozva o rendezte saito
ala. A Fabriczy erdeme, hogy e konyv, mely a Burckhardt
halalat koveto elso evekben reszeinek aranytalansaga, a
Burckhardt folfogasatol eltero megallapitasok es polemiak
beferkbzese altal meglehetosen eltert rendeltetesetol, tijabb
kiadasaiban ismet visszakeriilt eredeti modszerenek medrebe

s eredeti szerzojenek genialisan kifejezett sesthetikai iteleteihez ragaszkodva, csupan a torteneti adatoknak az ujabb
kutatas es kritika eredmenyei alapjan valo potlasara es
helyreigazitasara szoritkozik.
Szinte belathatatlan az az irodalmi munkassag, melyet
Fabriczynk jelzett fobb muvein kiviil is nemet, franczia es
olasz folyoiratok hasabjain reszint rovidebb-hosszabb czikkek, okmanykozlesek, mutorteneti adalekok es megjegyzesek,
reszint konyv- es czikkismertetesek alakjaban kifejtett. Szepmiiveszeti muzeumunk konyvtara, melvnek idevonatkozo
anyapat Kammerer baratom szivessegebol s Eozsaffy Dezso
dr. iir elozekeny segitsegevel modom volt rendszeresen atvizsgalni, nem kevesebb mint 265 czedula katalogus-szam
alatt tartalmazza a Fabriczy munkait.
Kutatoi es iroi erdemeit s qualitasait hiven es igazan
jellemeztek azok a meltatasok, melyeket nehany, magat
megnevezni nem akaro iirenzei baratja a Rivista cVArteban
s az o sajat foikeresere baratja, Hans Mackowsky a Repertorium fitr Kunstwissevschaft
hasabjain halala alkalmabol
tettek kozze.
Ezek szerint o szakkoreben mint katato, mint az
ismeretek kiterjesztoje es meltatoja meltan all Wilhelm
Bode mellett. Atfogja az egesz teriiletet s a kozismert nagy
nevek mellett egy sereg kisebb miiveszt is megismertet
veliink. «A Bode divinatorius latasat, nagy miiertoi tulajdonait nem talaljuk meg Fabriczynal. 0 sem tert ki a foltevesek es attributiok elol, de a merev biztossag s a dictatorius follepes bianyzanak benne. Sohasem atallotta tevedeseit utolag nyilvanosan is beismerni. Termeszete nem
volt profetai, de a kitartasra iranyzott. A mint epitesz
koraban nem a szabad alkotast, hanem a vasuti mernok
mathematikailag exact szerkeszteseit valasztotta hivatasaul,
ligy nyilvanult tudomanyos munkajanak modszereben is ez
a tenyek exactsagara helyezkedo intelligentia.» Az okmanyszeruen bizonvithatot tekintette minden tovabbi kutatas
sziikseges alapjanak. Csak az o akaratanak szivossaga volt
kepes ekkora onmegtagado kutatoi es adatgyiijtoi munkat
vegezni. S neki orom volt ez a munka. A sziiletett level-

tari kutatcnak nemcsak buzgalma, banem az a szerencses
vaksaga is lelkesitette ot, a mely minden legaprobb adatnak megoriil, a melyet a kereses es talalas mar magaban
kielegit, a nelkiil, bogy az eredmenyt a raforditott faradsaggal osszemerni probaina. Minlaszeruek okmanykozlesei,
valamint azokhoz irt commentarjai is, melyek megirasara
pontos, meg a legkisebb helyi publicatiokra is kiterjedo
irodalomismerete kepesitette.
Nagy figvelemmel kiserte a mindinkabb szetforgacsolodo
muveszettorteneti irodalmat; mar kiterjedt ismeretsegei is
segitsegere voltak ebben, meg inkabb semmi akadalytol
vissza nem riado faradhatatlan szorgalma. Az irodalmi
anyag megismerese nala annal pontosabb es behatobb volt,
mert rendesen az ismertetes es biralat szandekaval jart
egyutt. Mint muismertetot pedig nagy szorgalom mellett
joakarat is jellemezte. Elfogulatianul latott az olvasaslioz,
folenyet a maga legsajatabb szakara nezve sem ereztette
eoha. «Nem vedte annak hatarait kicsinyes feltekenyseggel
a betolakodok ellen. Tolla sohasem lett ostorra vagy epen
pallossa ; nem-tetszese legfolebb a sajnalat formajat oltotte.»
A polemiat egyaltalan nem szerette, bitalatainak, vitatkozasanak szemelyes ele sohasem volt. Ellenben szivesen folmelegedett a dicseretben, inkabb a tudomanyos propagandara torekedven, mint arra, hogy lekotelezzen valakit. Igy
nemely ismertetese valoban ertekes, tajekoztato ertekezesee
notte ki magat.
A Fabriczy muvei pontos, lelkiismeretes es kimerito
oeszefoglalasai a targyara vonatkozo ismereteknek es alkalmasak a nepszeriibb formaban valo folhasznalasra is, de o
maga ritkan nyult az ismeretnepszenisites eszkozeihez.
«Era un critico pei critici, uno studioso per gli studiosi»,
mondja rola az olasz nekrolog. Tudott azonban a kozonseg
szelesebb korei szamara is irni, ezt kulonosen a nem szakfolyoiratok, mint peldaul a Miinchener Allgemeine
Zeitung
mellekletei szamara irt dolgozatai mutatjak, melyeknel olasz
meltatoi kiemelik a «stile piano ed elegante»-t is.
0 maga egy maganleveleben azt mondja egy iror61,
hogy «latszik szerzemenyeiben a Mache, a gyotrelmes,

izgato, speculativ munka. Mar pedig az olyan miivesz, a ki
ezt a latszatot nem birja alkotasai vegleges formajaban elen}*eszteni, nem erte el a tokelyt». Ez mutatja, hogy tel*
jesen tisztaban volt az iras muveszetenek kriteriumaival;
mindazonaltal igazat kell adnunk Mackovskynak abban,
hogy a stylus kifejezo ereje es vonzo szepsege szempontjabol Fabriczy nem tartozott a jeles irok koze. Konyvei,
terjengo reszletezesok altal, gyakran valnak szmtelenekke,
szarazakka, sot farasztokka. Habar meleg, szinte rajongo
erzes volt benne a miiveszeti szep irant, «nelkiilozte a szellem simulekonysagat, a kez konnyedseget, a kifejezes termeszetesseget. Kormondataiban hianyzik a folepites attekinthetosege, kifejezeseiben az egyeni kinyomat, stylusaban
a rhythmus. Nem volt a szo es az eloadas mestere, a szigorii tudomany szo]gaja volt, az is akart lenni, ebben ismerte fol legnemesebb eletfoladatat, ez az o ethikai nagysaga.»
De a mint ez az o iroi sajatossaga nem volt alkalmas soha Fabriczyt eleteben nepszeru s kedvelt irova
tenni, ep oly alkalmas viszont biztositani tudomanyos munkassaga eredmenyeinek maradando erteket, mint olyan alapkoveket, a melyeket mindenki folhasznalni lesz kenytelen,
ki az olasz renaissance plastikajanak es epiteszetenek megismereset munkalja.
Muvei e tagadhatatlan, nagy irodalmi ertekenek folismerese is, nemcsak a kegyelet kotelezne velemenyem szerint Akademiankat arra, hogy azokbol legalabb egy ket kotetnyit jo magyar forditasban is hozzaferhetove tegyen kozdnsegiinknek. Ezt a gondolatot legyen szabad ez alkalommal a muveszettortenet koriil egyiittesen erdekelt I. es II.
osztalyaink szives tigyelmebe ajanlanom.
Meg hatra van, hogy Fabriczyrol. az emberrol mondjak nehany szot, a mire azert vallalkozhatom, mert, bar
magam csak foliiletesen ismertem ot, koztiink elo szemelyes
baratai szivesek voltak e reszben igen becses adatokkal
szolgalni; igy Kammerer Erno litjan birtokaba jutottam Fabriczy legbensobb baratja, Fletzer Ignacz ur foljegyzeseinek,
dr. Gryory Tibor egyetemi magantanar ur pedig keszsegesen

boc&atotta rendelkezesemre a boldogultnak hozza intezett
szamos levelet, melyekben — mondhatom — egesz nemes
lelke foltarult elottem.
Fabriczy nem hiaba foglalkozott oly sokat az olasz
renaissance-szal, ennek a korszaknak universalitasra valo
torekvesebol, abbol a sokoldalusagbol, mely a tanulmanya
targyava tett mesterek legtobbjet jellemezte, valami rea is
atszallott. Kepzettsege, irodalomismerete ritka kiterjedesu
volt. Mar nyelvismeretei is megkonnyitettek a kiilonbozo
irodalmakba valo behatolast. Fiatal koraban mernokke es
epiteszsze kepezte ki magat, e mellett nem csekely geologiai ismeretei is voltak s hogy a botanikahoz is alaposan
ertett, azt az bizonyitja, hogy a stuttgarti miiegyetem nagy
herbariumanak tudomanyos rendezeset rabiztak. Miiveszettorteneti kutatasai ravittek a szelesebbkoru tortenelmi tanulmanyokra is es mert rajongo hive volt a szepnek minden alakjaban, elvezni tudta nemcsak a muveszet, hanem
a termeszet s a kolteszet szepsegeit is, sot a kolteszet es
kiilonosen a zene allando kiseroi voltak eletenek, iiditoi a
munkaban kifaradt szellemenek. Yergilius es Shakespeare,
Goethe es Arany, Carducci vagy Leopardi es Petdfi egyarant
lelkesitettek, egyarant ottbonos volt koltoi vilagukban.
Izlese azonban minden teren megtartotta a classikai irany
iranii hajlamat, melyet talan meg a Semper tanitasa csepegtetett bele s az olasz renaissance tanulmanya erositett
meg. Igy a zeneben is, mclyben az egyszeru zenekedvelo
merteket messze tulhalado miiveltsegre tett szert. Maga is
szepen zongorazott. e kedvtelesevel azonban hazassaga utan
folhagyott, mert neje foliilmulta benne; kepes volt csak
azert utrakelni, hogy egv hangversenyen a Beethoven
kilenczedik svmphoniajat meghallgassa; egy-egy kedvelt
kottat «elete kincse»-nek nevezett bizalmas leveleiben.
Ezek a koltoi es miiveszi hajlamok egyaltalan nem
zartak ki nala a szinte vegletekig vitt rendszeretetet, pontossagot es szorgalmat, mely egyediil kepesitette akkora
tudomanyos anyagnak rendszeres foldolgozasara. Szep, apro
irasa, sohasem sziinetelo figyelmenek es onuralmanak jele,
meg a hevenyeszett czedula-jegyzeteken sem tagadta meg

magat s mindenre kiterjedo gondossagat mi sem bizonyitja
jobban, mint az, bogy osszes ismeroseire sajatkezuleg
czimzett boritekokat hagyott hatra gyaszjelentesenek pontos
szetkiildhetese vegett.
Egyik jo ismerose helyesen nevezte ot mimosa-termeszetnek, mert volt benne valami erzekenyen es felenken
elzarkozo tartozkodas, mely nem tette kozlekenynye a tole
tavolallokkal szemben, de melyet csak az tarthatott kenyes
ratartossagnak, a ki le]kenek igenytelenseget es szerenyseget
nem ismerte, melyben csak az lathatott ridegseget, a ki
baratai irant a siron tul is tarto husege es gyongedsege
peldait nem latta. Fabriczy valojaban nagyon vonzo egyeniseg volt azokra nezve, a kiknek sikeriiit kozeledni hozza
s a legragaszkodobb es legaldozatkeszebb barat azok irant,
a kiket szereietebe zart. Hany torekvo fiatal tehetseg tapasztalhatta tudomanyos es miiveszeti teren erdeklodesenek meleget, buzditasanak erelyet, szolgalatkeszsegenek kifogyhatatlansagat.
Az aldozatkeszsegre nemcsak a barati szeretet s az iigy
iranti lelkesedes kepesitette, hanem foleg sajat bamulatos
igenytelensege, mely lehetove tette, hogy a nelkiilozes minden erzese nelkiil vonhassa meg magatol azt, mit szivesen
tett le a baratsag, vagy a tudomany oltarara. Csak bizalmas leveleiben arulta el neha hozott aldozatainak nagyeagat s irodalmi munkassaga onzetlenseget. «Elso nagy miivem (a Brnnelleschi-monographia)
erdekeben — irja
1903-ban Gyory Tibornak — liarom olaszorszagi utat kellett tennem, mely legalabb 2000 markamba keriilt, (csak!)
maig egy fillert sem veltem be erte s orokoseim is aligha
fognak belole meghizni, bar miivem altalanos elismeresben
reszesiilt. A mult evben kiadott egy masik muvemre (Giuliano da Sangallo's Handzeichnungen)
nem tudtam kiadot
talalni, magam voltam kenytelen 500 marka koltseggel kiadni; eddig otven peldany kelt el 250 marka bevetellel.
Itt is biztos tehat a deficit, bar a kritika miivern ertekenek
elismeresevel nem fukarkodott. De azert megis idealista
voltam es maradok is balalomig s aldom az eget erte, hogy
65-ik evemben oly mertekben vagyok meg az, mint voltam

20 eves koromban.» Es egy mas helyen: «Az a tudat, hogy
az ember tudott aldozatokat hozni eszmenyeiert, mar magaban is jutalom!»
Igy csak az gondolkozhatott, a ki egyediili eletczeljat,
oromet, boldogsagat a munkaban talalta; s ez volt a Fabriczy jellemenek legkiemelkedobb vonasa. «Csak a munka
boldogit», irja o maga es m a s u t t : «az elet valodi boldogsaga az, ha az emberi miivelbdest elobbre vihetjuk». Rettegessel gondolt szemei gyongulesere, munkakepessege csokkenesere; hogy mily szigoru kovetelmenyekkel lepett fol
egyebirant a sajat munkaerejevel szemben, azt elarulta,
mikor 66 eves koraban arrol panaszkodott, hogy mar negy
oranal tovabb egyfolytaban nem tud leveltari munkat vegezni. Rovid oneletrajzaban is azt panaszolja, hogy testi bajok eveken at akadalyoztak abban, hogy erejet oly hatalyosan
forditsa kedvelt tudomanya muvelesere, mint szerette volna.
Bar ily szerenyen itelte meg a sajat munkassaga sikeret, nem tagadta meg azt a vagyat, hogy elete nyomot,
emleket hagyjon hatra. «Mert hiaba — irja 1903-ban —
minden nemesebb erzesii emberben megvan a vagy, hogy
foldi existentiajanak nyomait azon arasznyi idon tulterjeszsze, melyen at itt elnie engedtetett.»
Fabriczy nem volt hivo lelek, de stoikus eletbolcsesege
nyugodtan nezett szembe az elmulas gondolataval, s kotelessegerzete, munkaszeretete es az emberi miivelodes szolgalatanak vagya nagy erkolcsi folemelkedesre kepesitettek
lelket. «Ha elerkezik az elenyeszes ideje, — irja Tolnaszantorol 1904-ben — annak is nyugodtan fogok szemebe
nezni.» Csak azert jajdul fol kevessel halala elott, hogy a
sors oly hosszu munkas elet utan nem meltatta konnyu,
gyors halalra; de meg akkor is azzal ovja a csuggedestol
es buzditja fiatal baratjat, a mi elete munkassagaban szinte
jelmondasava valt: «Sursum corda!»
Sursum cordal ezt vonjuk le tanulsagkepen a Fabriczy fiiradhatatlanul munkas eletenek peldajabol es e jelmondassal adjuk at emlekezetet az utana es utanunk jovendoknek.
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MACHIAVELLI FOLTAMADASA.
Midon a vilagtortenetnek eddig soha, senkitol nem
hallott szarnycsattogasai kozott az elmelkedes, az ismeretszerzes, a lelki tajekozodas es magabaszallas sziikseglete
benniink ebredez, barmit ragadjon is meg a gondolat, lelkiink akaratlanul a gigasi esemeny, a folyo haboru fele
fordul s mindenekelott a haboru nagy kerdojelevel all
szemben, melyre a kozelmult elsatnyult, elvvagyo erzekenysege, megtevedett gondolkodasa, gyermekes hiszekenysege
oly apodiktikus, szerinte folebbezhetetlen feleletet adott.
A haboru, azt mondta a paeifismus, gyalazat az emberisegre, a bestialitas, az allatiassag gyozelme az emberiesseg folott, melyet csak barbarok visellietnek, de nem az
emberiseg elite-je, Europa nemzetei.
Harmadik honapja viselnek az emberiseg elso nemzetei
haborut s kerdem : erzi-e lelkiismeretiik a gyalazatot,
erzik-e az allatiassag gyozelmet emloersegiik folott? Nem
tiinik-e fbl lelki szemeik elott a haborti, minden borzalma,
szenvedese, testi. lelki, gazdasagi pusztitasai mellett is,
vaiami masnak, mint a minek kiadta az onszeretet magat
dedelgeto lagysaga, a felhokben kalandozo kepzelodes hamis
liderczfenye?
Ha a haboru nem gyalazat, lia mezejen elverzeni
dicso halal, a mint mi legalabb hiszsziik; ha a haborii nem
bestialitas, mert az allat, a bestia onfelaldozasra nem kepe3, a mi pedig mar eppen positiv teny es ha nem kevesbbe
teny, hogy ily onfelaldozasra nagy nemzetek azahad polgarait sem orosz kancsuka, sem busas angol napizsold, hanetn honszerelmiik szabad folyasa hajtja, — kerdem ekkor,
mi is a haboru ?

A haboru a maga lenvegeben az emberi eletnek igen
egyszerii tenye, de vegteleniil bonyolult a maga jelensegeiben, melyek kozt a vilagba lep.
A haboru egy nemzet akaratanak legmagasabb, legintensivebb, a nemzet testi, ertelmi, gazdasagi, erkolcei
eroit egyesito megnyilatkozasa. S mivel minden akarat,
mely tobb a szandeknal, ep ugy czel es eszme, mint physikai ero is, az allam akarata, a haboru, hasonlokepen a
nemzet testenek es lelkenek, a nemzet psychejenek es phyaikumanak egyiittes megmozdulasa.
A nemzetek eleteliez valhatlanul hozzatartozik, mert
a nemzetek a foldon is, nemcsak a szellem setheri vilagaban elnek.
Haborii nelkiil. vagyis akaratuknak physikai erovel val6
ervenyre juttatasa nelkiil a nemzetek kisertetekke, a vilagban testetleniil hazajaro lelkekke lennenek.
Az abrandozok azt biszik, hogv a haboriit csak az
emberisegnek nemzetekre, allamokra valasa okozza s megsziinnek, ha az emberiseg egy allamba vagy egy szovetsegbe egyesiilne. Mily nagy tevedes! Minden nemzetnek a sajat hazaban is kell akaratanak lenni s ha ennek ott sajat tagjai
«llentallnak, nincs mas eszkoze, hogy a lazadokat akarata
elotti meghajlasra birja, mint a fegyverek ereje.
A XIX. szazadnak legveresebb, negy evig tarto habor u j a Eszak-Amerikaban 1861-tol L865-ig belhaboru volt.
A mondhatni allando sereg nelkiili eszak-amerikai nemzet —mert rendes katonai eltiino csekely szammal voltak s vannak polgarai szamahoz viszonyitva, — folytatta deli reszei
ellen, melyek a neger rabezolgasagot nemcsak megsziintetni nem akartiik, de annak fenntartasahoz a tobbi reszek, az egesz Unio tamogatasat is koveteltek. Ugyancsak
a XIX. szazadnak leggyalazatosabb haboruja, a parisi commune e a franczia koztarsasag ellen 1871-ben, ismet belhaborii volt. A leggyalazatosabbnak mondom. mert a nemetek altal legyozott, megalazott Francziaorszag ellen sajat
fiai, Parizs honarulo kozsege viselte akkor, midon Francziaorszagot az ellenseg meg elfoglalva, hatalmaban tartotta, s
-a magvar kolto reg megirta :

Istennel a bocsanat 1
S bunert irgalmazas ;
Csak egy, mit nem bocsat meg . . .
A haza-arulas !
Garay J a n o s : A zarandok.

A haboru, barmint forga8suk, akarat hat, a nemzetek
akarata, moly nelkiil vegkep soha el nem lehetnek, sot nem
is letezhetnek.
Mas vonatkozdsban azt is mondhatni, hogy a haboru
az allam akarata, de ez uj szoval is csak az elobbit mondottuk, mert mi mas az allam a muvelt emberisegnek nagykoruva lett, szabad egyedeire nezve a XX. szazadban, mint
a nemzeteknek onmagukat iranyzo tevekenysege. Meg a
czar, a szultan sem akarhat az orosz, a torok nemzetnek akar
keszseges, orvendezo, akar kelletlen, duzzogo akarata nelkiil.
Minden akarat a vilagon, legyen az nemzete vagy
egyese, ala van vetve a lelkiismeret, az igazsag, az okossag, az alkalmassag torvenyenek. Lehet oszinte, becsiiletes
vagy alnok, jogos vagy jogtalan, okos vagy oktalan, alkalmas,
megfelelo, idoszeru vagy alkalmatlan, helytelen, idetlen. Lehet
az ertekeles szempontjabol egyszerre igen kiilonbozo, sot
ellentetes elemekbol osszeallo erteku.
Nezziink hat szembe a nemzetek akaratanak azzal a
szediiletes magassagu es melysegii megfeszitesevel, melyben mi magyarok olyannyira letiink gyokereig erintve
vagyunk s a mely nagyobb, mint az osszes haboruk, miket
az emberiseg maig megert.
Mert bizonyos, hogy ennek a nagy kiizdelemnek nemcsak meretei, melyek kozott vivatik. nagyobbak azoknal,
melyeket az emberiseg eddig folytatott, de az ertekek is,
melyek koczkan allanak, ilyenek.
Xerxes es Gorogorszag, Rdma es Carthago, Nagy Sandor es a kelet, Attila, Torokorszag s a keresztyenseg, Napoleon es Europa harczai terbelileg is szukebbek, mint a mai
kiizdelem, mert ez a mai emberiseg minden reszere vagy
egyenesen vagy kozvetve kihat annal a szoros kapcsolatnal
fogva, mely az ot vilagresz kozott ugy gazdasdgi, mint szellemi es erkolcsi tekintetben letrejott. Az emberfajok : a feherek, a sargak, a feketek is inkabb belesodrodtak a kiizde-

lembe, mint barmikor. Az ertekek pedig, melyekert a harcz
folyik, az emberiseg sok ezer eves calturajanak a XIX. szazad meses fejlemenyei altal annyira megnagyobbodott, a
nepek osszes, legalsobb retegeit is folemelt, jobb sorsra
juttatott ertekei.
A jobb, a szebb, a nemesebb emberi let, melyre a
XIX. szazadnak faradozasai reven folemelkedtiink az emberi
es polgari szabadsag altal. a humanus socialpolitikanak a
szenvedo osztalyok sebeit gyogyito, erejet emelo munkaja,
az emberi szellem gazdagitasa altal nemcsak a tudomany
altalanos vivmanyaiban, hanem az egyes nepek lelki kiilonbsegeinek eredeti, dus gyiimolcseiben. Ezert a magasabbfoku emberi letert, ennek ertekeiert folyik a harcz.
E nagy ertekeket mind elpusztitani akarna angol onhittseg, orosz zsarnoksag, szerb martalocz kapzsisag.
Mert a mi es nemet szovetsegesiink leveretese nemcsak minket, de masokat is kiszolg.iltatna a tobbi nemzeteket csak alsobbrendii emberekiil tekinto angol insularis
elfogultsagnak, es az orosz szolgalelkuseg, a szerb vadsag
predajava tenne.
Szent kegyelettel, jogos biiszkeseggel tekintiink, gondolunk vissza 48 es 49-iki elet-halalharczunkra s megis mai
kiizdelmiink kibatasaiban sokkal messzebbmeno, mert nemcsak mi vesznenk el benne, ha eroinket vegsoig megfesziteni
nem tudjuk, de magat az emberiseget erne vegtelen nagy
csapas, a mi foltamadasunknak ellentallo kolapot pedig
orokre lezarna.
Az emberisegnek e szivfacsaro, vel6kig hato, szenvedesteljes uagy kiizdelmebol egyben a lelki erok legnemesebb
viragai fakadnak. A halalmegvetes, az aldozatkeszseg, az
onzetlenseg legnagyobb foka azoknal, a kik tuzben vannak,
az egymasert eles, a tures, a szenvedes, a lemondas a honnmaradottaknal. De csodalatoskepen utobbiaknal eppen a
nemeslelkiiek kozott egy magaban veve nemtelen erzes i s :
az irigyseg.
Igen, a kiket koruk, testalkatuk visszatart a harczmezorol, a szegyenkezes es irigyseg egy nemevel nezik azokat,
kiknek megadatott a harczban eletiik, testi epsegiik kocz-

kaztatasaval tanusagot tenni a mellett, a mi az embernek
szent: szabad nemzeti letebe foglalt sajatos erzelmi, koltoi,
erkolcsi vilaga, csaladi, tarsadalmi berendezese mellett.
Mert az embert nem egyszeruen a fold hordozza, hanem az a fold, melyet lelke valasztott, mert meg van szentelve azok vere, verejteke, azok porai altal, a kik neki szentek, kedvesek, a kik az o vilagabol valok voltak. Mert az
embert nem egyszeruen testi-lelki taplalek elteti, hanem az
a testi-lelki taplalek, melyet a sajat modja szerint szerzett,
mely az o es elozoi lelki munkajanak, sajatos kiizdelmeinek, kiilonos vermersekletenek, eszejarasanak a gyiimolcse.
A mily kincse, a mily szent az egyesnek sajat kiilon
lelki vilaga, a melyen kiviil elni nem bir, ugyanilyen neki
az a nagyobb lelki vilag, melyet a nemzeti let koriilotte az
erkolcs, a jog, az emberseg meghatarozott kivanalmai, a
szepnek mindennemu megjelenesi formai, a hetkoznapi elet
szokasai altal folepitett.
Ez a nagyobb lelki vilag egesz emberi valojanak, erkdlcsi letezesenek tamaszpontja, melyet elvesztve embersegeben rendiil meg. De e kiilon lelki vilag valami egyetlen a maga nemeben, melyet kipotolni, melyet masfele lelki
vilaggal felcserelni lehetetlen. A szamuzottek, a sors mas
csapasa altal hazatlanokka valtak kinja, vagyodasa e kulon
lelki vilag utan, annak szintere, a haza foldje utan, magyarazza legjobban a kiilon nemzeti vilagnak ezt az egyetlenseget.
A nemzeti letert halni kesz ragaszkodasnak csak a teljes, tokelefces, holtig tarto szerelemben van a parja, mely
ezt a ferfit csak ahhoz a nohoz, ezt a not csak ahhoz a ferfihoz orokre, elvalaszthatatlanul kapcsolja.
A nemzeti letnek ez az egyetlensege, mondhatni megmagyarazhatlansaga adta a hozza valo ragaszkodasnak
ugyanazt a nevet, mely a ferfit a novel az eletre osszekotd
kapcsot szerelemnek hijja.
A mily magasztos erkolcsileg az odaado, megingatbatlan szerelmi huseg, erkolcsileg meg magasabb a honszeretet, mert az az egyetlen nemzet, mely lelki vilagunk alapja,
hordozoja, egyetlensegeben is az egesz emberisegre =okkal

dontobb tenyezo, mint barmily kimagaslo, egyetlen emberi lenv.
A mi irigysegbnk, az itthonn maradottake. hogy nemzetunket ugy, mint a barczba vonulbk, nem szolgalhatjuk, hogy
honszerelmunket eletiink folaldozasaval nem bizonyithatj u k : vegelemzesben, kulso latszata ellenere is, egyikc a lelek nemes, erkolcsi megnyilatkozasainak, melyet harczunk,
haborunk, vagyis legmagasabbra fokozott nemzeti akaratunk
fakaszt.
Oh a haboru, kimondhatlan bajai, csapasai melhtt, egy
nagy revelatio.
Annak a nagy titoknak kinyilatkozasa, melyrol Shakespeare beszel Troilus es Cressidah&n (III. felv. 3. szin.): «Yan
az allam lelkeben megkozelithetetlen titok, melynek hatasa
istenibb, hogysem szo vagy toll kifejezhetne».
Csak a haboruban, csak benne es altala lesz igazan
vilagos, ertheto : mi az allam, mik a nemzetek, melyek altala
iranyozzak a maguk osszeletet s egyes tagjaiket is.
A kicsinyes, rbvidlato felfogasok az allamrbl kartyavarkent omlanak ossze, midon a nemzetek kozt megszdlal
a haborii kurtje. Ekkor latszik legvilagosabban, hogy az
allamok nem mesterseges csinalmanyok, hanem az emberi
eletnek termeszetes folytatasai, kiegesziilesei, az egyen eletenek betetdzesei s ehhez epp ugy hozzatartoznak, mint az
egyennek akar onfenntarto, akar csalad-fenntarto, akar vallasi, akar felebarati, akar miiveszi, akar tudvagyo munkaja.
A haboruban megszunnek a korlatok, melyeket az emberi rendeltetes szukseges kovetelmenye az egyen es az
allam koze helyez s az egyes polgar beolvad nemzetenek
eletebe, a hadba menok egeszen, a honnmaradottak erzelmileg, de tevekenyseguk nagyobb reszevel is inkabb, mint rendes, bekes idoben.
Ma is «pro aris et foeis» megy a kuzdelem s az erkolcsi
vilagrendnek oly torvenyei nyernek alkalmazast, melyekre
bekes idok nem szolgaltatnak esetcket. Mivel pcdig az erkolcsi vilagrend egy, nyilvanvald, hogy az egyes emberek,
valamint az allamok akarata es tettei is, melyek a haboru
rettento mechanikajat szulik, erkolcsi torvenyek alatt alla-

nak. A haborii nem egyszeru mechanika, agyuk, fegyverek
iigyes csataja, nem is egyszeru jogi vita eldontese, a haboru
az erkolcs megnyilatkozasa s mint ilyen lehet jo vagy
rossz az egyik vagy a masik felen, vagy akar mind a
ketton.
8zoval a haboruban latszik leginkabb, mennyire erkolcsi alakulat az allam, ha legfobb eletnyilvanulasa: a haboru, az erkolcs torvenyei alatt all.
Egy embereleten at tanitom, — mondhatnam, szinte a
kozfelfogassal szemben, mely az allamot valami mechanikus
es jogi gepezetnek nezi, -— hogy az allam eleteben nagyobb
tenyezo az erkolcs, mint a jog. Az allamnak a jog csak
eszkoze, liogy azt, a mit az erkolcs parancsol, lehetove tegye.
Az allamnak ez az erkolcsi mivolta eletenek hetkoznapi nyilvanulasaiban elso tekintetre nem otlik szembe.
Mert a katonatartas- es adoztatasnak, a rendori kenyszernek, a fegyintezeteknek, az arvereseknek, az egeszseg, a
gazdasagi jolet elomozditasan farado kozintezmenyeknek
melyen a foldbe lenyulnak a gyokerei.
Midon azonban a nemzet a maga allami, orszaglo voltaban eletenek legmagasabb czelpontjahoz, midon letezesenek
vegokahoz, osszes energiait egyesito akaratanak ervenyesitesehez eljut annak kovetkezteben, mert czelja elereset kiviilrol megakadalyozni akarjak, mert letet egeszben vagv
kiterjedeseben megtamadjak, akkor vilagossa valik, hogy az
allam s az a nep, mely altala eli a maga kulon eletet az
emberiseg nagy tarsasagaban, termeszete legmelyen, bensejeben erkolcsi valosag, melynek tettei, viselkedese, a mint a
conventionalis szoval mondjuk, politikaja vegso fokon csakugy az erkolcs legfobb, benso torvenyei alatt allanak, mint
a legutolso, egyszeru halandoei.
A puszta jog a maga formalis, kiilso szabalyaival nem
kepes e viselkedesnek legmagasabb, donto problemait megoldani s e viselkedesnek csakis egj-es meghatarozott teruleteit, beke idejen p. o. a teruleti hatarkerdeseket, az allamok es polgaraik erintkezesenek modjait, az egymasnak
okozott karok megteriteset, haboriiban a szarazfoldi es tengeri hadviseles korlatait tudja szabalyaival korulirni.

Ellenben igazolhato-e egy allam haboruja, igazolhatd-e
czelja, lete, megtarthatja-e helyet az emberiseg nagy tarsasagaban vagy helyet kell engednie egy uj, meg nem letezo,
csak allami letre toro nepnek, meg van-e sertve leterdekeben,
becsiileteben, mindezen legfobb kerdesekre mar csali az erkolcs adhat feleletet, mely a kiizdo felek belsft erteket, az osszemberiseg czeljainak szolgalatara valo alkalmassagat donti el.
Nezziink mar most szembe az emberiseg elete folott
uralkodo erkolcsi es jogi vilagrend torvenyeivel s azok alkalmazasaval napjaink esemenyeire.
Ez esemenyek elejet nincs miert hosszasabban ismetelnem, koztudomasu az. Szerbia, szomszedunk, a kit vedtiink,
otalmaztunk, a torok hodoltsagbol kiszabadulni segitettiink,
a bolgarok elleni harczaban Slivniczanal az eltiprastol megmentettiink, iinnepelyes igerete ellenere, melyet ket evvel
ezelott tett, tiirte, engedte, sot tamogatta a szervezett osszeeskiivest, mely Boszniat es Herczegovinat, sot delszlav reszeinket
toliink el akarta ragadni s e vegbol tronorokosiinket hitvesevel egyiitt Szerajevoban meggyiJkolta.
Kovetelesiinkre, hogy az osszeeskiivo szervezet, a merenylet biinreszesei ellen inditando vizsgalat a mi kozbejottiinkkel tortenjek s hasonlo ellenseges tervezesek elleneben a jovore kozos megallapodassal egyiittes eljaras letesittessek: Szerbia nemmel felelt s minket a jogos onvedelem
helyzetebe hozott, mely a nemzetek kozott a haboriit Isten
es ember elott igazoltta teszi. Oroszorszag kovetelesiinket
Szerbia eltiprasanak tiintette fol es rogton mozgositott, holott kijeientettiik, hogy szomszedunk teruleti integritasat
erinteni nem kivanjuk, csak biztonsagunk aliando veszelyeztetese ellen keresiink garantiakat.
Nemetorszag igazunkat elismerve, mellenk allott s Anglia
folhivasara elvallalta a kozvetitest koztiink s Oroszorszag kozott. Mialatt e kozvetites folyt s az orosz allamferhak becsiiletiikre fogadtak, hogy a hadsereg nem mozgosittatott, a mozgositas — tudtukkal-e vagy hatuk mdgott — a czar altal mar
elrendeltetett. A nemet csaszar es a czar bizalmas siirgonyvaltasanak nyilvanossagra hozasa volt az egyetlen mod e
ketszinu jatek leleplezesere, a kovetkezmeny a hadiizenetek,

melyek reszunkrol s a nemetek reszerol ujra az onvedelem
eszkozei voltak az orosz hatalom terjeszkedesi torekveeei
ellen. Megjott ezzel az alkalom a franczia koztarsasagnak
is, hogy a czarral reg elhatarozott s negyven even at elokeszitett revanche-habortijat Nemetorszag ellen megkezdhesse, a melyhez Oroszorszagnak felkesztilesere 15 ev ota
ontotte a franczia milliardokat.
Magat Nemetors/ag fele eso hataran oriasi eroditesek
altal 40 even at kortilsanczolva, Francziaorszag rakenyszeritette Nemetorszagot, hogy tamadasat ellene a semleges
Belgiumon keresziiil kezdje, ennek beleegyezese nelktil is.
Nemetorszag kiserlete Belgiumot mindennemii garantiaval megnyugtatni, hogy a nemet seregek atvonulasa se
teriileti integritasat, se souverainitasat egyeb tekintetben eiinteni vagy epen csorbitani nem fogja, hogy Belgium minden
karat megteriti, sikertelen leven, onfenntartasa erdekeben
s bevallva, hogy jogsertest kenytelen elkovetni, Belgiumra
vetette magat.
Ebben keresett jogczimet Anglia, miutan Nemetorszag
bekes ajanlatait meghallgarta es sajat bekelteto Jepeseit egy
ideig latszolag folytatta, hogy semlegesseget feladva, az ellene
nem iranyult haboriiba beavatkozzek.
Masik jogczime volt a baratsag Francziaorszag irant,
melyhez ha nem is szerzodes, de joakaro megegyezes csatolta, hogy nemzetkozi kozos eidekeikben vele fog tartani,
holott Anglia kormanya a parlamentben mindig tagadta,
hogy szabad keze harmino modon meg lenne kbtve.
Erre kovetkezett japan szovetsegesenek igenybevetele s ez
azsiai pogany fajnak bevonasa a keresztyen Europa habortijaba.
Yolt-e oka Nemetorszagnak Belgium ellen gyanakodni,
hogy ez semlegesseget Francziaorszaggal szemben vedeni
nem fogja, sot hogy vele az atvonulas irant meg is egyezett'? ma meg vegleg el nem dontott vita-pont. Eldoniese
azonban nem is sziikseges, hogy a mai vilaghaboru okai,
kezdese es folytatasa folbtt az erkolcsi vilagrend szozatat
meg8zolaltassuk.
S ez a szozat kiilonosen lesujto Europanak magat az
erkolcsi vilagrend tor\enyei alapjan allbnak hirdetb ket

vezernemzetere, a francziara, de foleg az acgolra, mert
biintarsai lettek a nyugoti civilisatio leghatalmasabb ellenlabasanak, Oroszorszagnak s, a mi meg sulyosabb, partfogasukba vetlek a nagyzasi hobortban szenvedo, embertelen vadsaggal harczolo, a politikai gyilkossagot allami
eletenek rendes eszkozeve tett Szerbiat.
Mind csak az erkolcsi vilagrendrol beszelek, mierfc nem
a nemzetkozi jogrendrol?
Azert nem, mivel attol hai.ztalan varunk feleletet az
itt barczban allo igenyekre. Ezek az igenyek ugyanis nem
jogi, hanem a szellemi felsobbseg, az erkolcs igenyei, melyeket a jog nem rendezhet, koriil nem irhat, mert ez
igenyek a jognak kiilso vilagan tul a szellemi ertekkiilonbsegi-e, a jellembeli belso erdemessegre vannak alapitva,
melyeknek mertekeit es normait a jog is mashonnan, nem
onmagabol, hanem a szellemvilagnak abbol a rendjebol meritbetne, a melyben a nemzetek belso, lelki, szellemi erejiik
szerint sorakoznak, tovabba az elismert kozerkolcsnek azokbol
a szabalyaibol, melyek irant a vilagon az emberek kozoit
nincs velemeny kiilonbseg.
Mirol van ugyanis szo ebben az elet-halalharczban ?
Arrol, vajon az emberiseg czeljat inkabb fogja-e szolgalni
a Bosznia, Herczegovina, Dalmaczia, Horvatorszag, Istriaval
megnagyobbodott Szerbia; vagy mi. Arrol, — hogy a Dardanellakat ne is emlitsem, — vajon a Szerbian keresztiil az
Adriaban tengerhez juto Oroszorszag es a nemet nemzetet
a vilag piaczarol leszorito Anglia uralma kedvez-e az osszemberiseg torekveseinek, vagy az-e, hogy e torekvesekben
nekiink es szovetsegesiinknek donto szavunk megmaradjon.
Arrol, az emberi civilisationak erdekeben all-e, hogy a
vilag uralman orosz es angol megosztozzanak, mert hiszen
a valoban nagy, de physikai eleterejet elvesztett franczia
nemzet szaz ev mulva 25—30 millionyi neppe fog osszetdporotlni, vagy hogy a vilag osszes erdemes nemzeteint-k
meg legyen illo resze az emberiseg sorsanak iranyzasaban.
Csupa jogilag meghatarozhatlan, jogilag meg nem merheto, valosagos imponderabiliak ezek, ezert nem szoltam
a nemzetkozi jogrendrol mostani vilaghaborunk megiteleseben.

Nem azert tartom a felmeriilt oriasi harcz alakjaban
folyo nemzetkozi pert jogilag eldonthetlennek, a miert grof
Apponyi Albert is, a ki kiilonben a nemzetkozi viszalyok biroi
eldontesenek hive, ez esetben elfogadta a haboni sziiksegesseget, mert, nyilvanos folszolalasa szerint, az elozmenyekbol itelve, nem lehetett arra szamitani, hogy az alperes s beavatkozo pertarsainal meglesz a bona fides a hozott
itelet elott meghajolni.
Az ok, azt hiszem, masutt van. A maganjogi biro sem
donti el, mi az erkolcs parancsa, midon a turpis
causordl
itel, hanem egyszeriien atveszi a kozerkolcsnek normajat.
E nagy vilagperben azonban honnan vehetne a hagai vagy
barmely mas valasztott biro merteket a szellemi felsobbseg,
a jellembeli erdemesiiltseg eldontesere mashonnan, mint
a szellemi es erkolcsi vilagrendnek mertek- es normarendszerebol?
Ezert iteltiink e vilagtorteneti nagy osszecsapas folott
csak az erkolcsi vilagrend szempontjabol, a mint azt legjobb lelkiismeretiink szerint a keresztyen emberisegnek
ketezer eves faradozasa altal megallapitottnak tudtuk.
Csakhogj7 erkolcsi vilagrendiinknek eddig elismert codexevel szemben az Urnak 1014. esztendejeben egyszerre folnyilott egy epen 400 ev elott, 1514-ben irt, de mar csak az
irodalomtorteneszek kivancsisagat ingerlo, megfejtetlen rejtelyeket tartalmazni latszo codex, Macliiavelli Mikldsnak
A fejedelem czimii codexe az allamferfi kotelessegeirol.
S Szerbia, Oroszorszag, Francziaorszag, Anglia facta
concludentia utjan kijelentik, hogy nincsenek abban rejtelyek, hogy az egyhaz nem jol tett, midon elitelte, Nagy
Frigyes hibazott, midon tamadta, Macaulay egyiigyii volt
midon benne rejtvenyt latott, midon ertelmet kereste.
Nincsenek abban rejtelyek, hanem vilagos, egyszeru
igazsagok, melyeket ok is kovetendoknek tartanak alkalomadtan.
Machiavellinek ime nehany ilyen egyszerii, felreerthetetlen igazsaga. «Hogy Eomulus testveret megdlte, azutan
Titus Tatius megolesebe beleegyezett, a kit kormanyzotarsava tett», ezt, mondja Machiavelli, nem lehet helvtele-

niteni, «ha az ember a Bzandekot tekinli, mely a gyilkoseagra vitte». «Altalanos szabalykent kell tartani, hogy . . .
rendkiviili eszkozokert senkit karhoztatni nem lehet, ha
azok egy kiralysag rendjere vagy egy koztarsasag alapitasara sziiksegesek.» «Ha a cselekedet biinos is, csak sikere
legyen, nem vadolhato.»
«A hol az orszag megmente&erol van szo. nem szabad
arra nezni, vajjon az jogos-e vagy jogtalan, enyhe vagy kegyetlen, gyalazatos vagy dicseretee, nanem minden tekintetet
felreteve, meg kell azt az eszkozt ragadni, mely eletet, fiiggetlenseget megmentheti.»
Machiavelli mar a koztarsasagrol irt munkajaban, a
Livius tortenelme folott irt Discorsijaiban
nyiltan valiotta
azt az elvet, hogy a czel szentesiti az eszkozoket, hogy az
allamferfi roka es farkas Jegyen egy szemelyben, mit masik
miiveben, a Fejedelemben, a roka- es az oroszlanra modosiU
Ebben allitja oda Borgia Caesart az uj allamot alapitani kivanoknak mintakepiil s halmozza el ketsziniiseget»
cealasait, gyilkolasait magasztalassal. Igy az Oreiniek kivegzeset Sinigagliaban ekkent magasztalja: «Hogy azok
valamikep tonkre ne tegyek, a szmleleshez folyamodott s
annyira ertett erzelmei eltitkolasahoz, hogy az Orsiniek
ujra bizni kezdtek benne, mely bizalmat a herczeg mindenkep apolni igyekezett, ruhakat, ekszereket, lovakat ajandekozva nekik, ugy hogy egyiigyiisegiik valamennyinek fejet
kezebe adta Sinigagliaban.»
«Es minthogy eszrevette, hogy a multban folytatott
ezigorusaga ncmi neheztelest tamasztott, hogy az alattvalok
aggodalma megsziinjek s befolyasa ne gyengiiljon, ugy nyilatkozott, hogy a mult kegyetlensegeit nem o, hanem ministere kovette el. Hogy ez ketsegtelenne valjek, a kormanyzot, — kit mint a kegyetlensegben nagyon gyakorlott
embert teljhatalommal ruhazott fol, — kette vagatva veres
kardok kozott kiszegeztette Cetena piaczan.»
S miutan Borgia Caesar osszes aljassagait, remtetteit
hatalma megalapitasara elmeselte a Fejedeiem hirhedt YII.
fejezeteben, igy vegzi eloadasat: «A herczeg palyafutasat
targyalva, nem rosszalhatom, sot a hogy tettem, most ia

csak helyeselhetem, hogy mindenki peldaul tekintse azt, a
ki szerencsevel vagy masok segitsegevel jutott az uralomhoz.»
De olyanokrol is, a kik biintettek utjan jutnak hatalomhoz, a nelkiil, mondja, hogy meltatna oket, peldakat
mutat azok szamara, a kik abba a kenyszerhelyzetbe keriilnek, hogy ilyeneket utanozzanak. Igy allitja oda Agathoclest,
a paratlan szerencsejii szicziliai polgart, a ki Sziczilia kiralya
lesz. «Egy fazekas fia volt, mondja, s egesz palyafutasaban
becstelen eletet elt, de gazsagait oly szellemi es testi iigyesseggel vitte veghez, hogy az egyeduralomig birt emelkedni.
Ha kerdezziik, mint volt kepes Agathocles ennyi aljas bimtett utan a hatalomban biztosan megmaradni? Ez a kegyetlensegnek helyes vagy helytelen alkalmazasatol fiigg. A helyesen alkalmazott kegyetlenseg az, a melyet egyszer gyakorol az illeto a sajat biztonsaga erdekeben, a helytelen, a
melyet azutiin is folytat.»
«Korunk tapasztalata azt mutatja, hogy azok a fejedelmek vittek nagy dolgokat veghez, a kik szotartasra, tett
igeretiikre keveset adtak es az emberek fejet ravaszsaggal
elcsavarni tudtak s vegiil a becsiileteseken diadalmaskodtak . . . . A fejedelemnek az oroszlant es a rokat kell szeme
elott tartania, mert az oroszlan nem birja a hurkot elkeriilni, a roka pedig nem kepes a farkassal megkiizdeniRokanak kell hat lennie, liogy a hurkot folismerje, s oroszlannak, hogy a farkasokat eluzze. A kik csak az oroszlant
akarjak jatszani, elpusztulnak.»
«Merem allitani, nagyon hatranyos mindig becsiiletesnek lenni, de jambornak, husegesnek, embersegesnek, istenfelonek latszani nagyon h a s z n o s . . . . Mert az emberek
egeszben veve inkabb itelnek szemiikkel, mint erzelmeikkel.
A szeme mindenkinek nyitva van, keveseknek helyes az
erzese. Mindenki latja, a minek latszol, de kevesen, milyen
vagy. . . . A fejedeiem azon legyen, hogy eletet es hatalmat biztositsa, ennek eszkozeit mmdig tiszteletremeltoknak
fogjak talalni es dicserni, mert a tomeg mindig a latszat
es a siker utan indul. Napjainkban egy fejedelem, a kit
jobb meg nem nevezni, orokke a bekerol es szotartasrol

»

be-zel, s mind a kettonek ellensege s hatalmat, hiret el is
vesztette volna, ha mindkettohoz hii marad.»
De zarom mar idezeteimet a Machiavelli Fejedelmenek
e legjellemzobb fejezetevel s e fejezetnek utolso mondataval. mely negyszaz ev utan epp oly igaz, mint volt negyszaz elott. Nekem sem sziikseges nevet emlitenem, mindenki
tudja, ki volt szajjal a beke hirdetdje, s nem kell a tobbi
analogiakat sem a kepmutatas, a szoszeges, a gyilkolas
tekinteteben nevszerint felsorolnom, melyeket Europa harom
vezerallama reszint sajat szemelyeben, reszint mint Szerbianak,-Obrenovics Mihaly, Obrenovics Sandor es Ferencz Ferdinand gyilkosanak buntaria elkovetett.
Az eredmeny. melyre az erkolcsi vilagrend szempontjabol napjaink esemenyei tekinteteben jutunk, az, hogy Europa
harom vezernemzete Machiavellinek negyszaz ev elott hirdetett, folhaborito politikai moralja alapjan all s a magat
az emberisegi haladas zaszlovivojenek kiado franczia, az
alszenteskedo orosz, a kepmutato angol e Macbiavelli-fele
moralt valositja meg tetteiben.
Az emberiseg pedig, mely e iettek sulyos kovetkezmenyei alatt gornyed ma, a legszomorubb jovo elott all, ha
nem sileriil Machiavellit az irodalomtortenet konyves polczaira visszahelyezni. A mi nemzeti lelkiismeretiink szerint — s mas iranytiink nincs, nem is lehet, — ily jovot
megengedniink nem szabad.
Az egyeni lelkiismeret-szabadsag a miivelt emberiseg
kozkincse. A mai harczban a nemzetek politikai lelkiismeretszabadsagarol van szo, melyre Machiavelli politikai vallasat, politikai moraljat akarnak rakenyszeriteni. Harczunk,
haborunk ezert valosagos szent haboru a tiszta politikai
moralert.
Az erkolcsi eses ugyanis, melyet a szerajevoi merenyletnek partolasa, miatta Euiopanak a gigiisi kiizdelembe
sodrasa jelent, sokkal nagyobb, mint elso tekintetre latszik.
Yalosagos visszaeses ez meg Machiavelli moge is.
Mert Machiavellinek volt mentsege, midon hajmereszto
erkolcsi tanacsait kieszelte. Bunos volt, de buntettet enyhito koriilmenyek csokkentik.

Olaszorszag, Europanak tanitomestere, eivilisatiojanak
bolcsoje, most 400 eve, midon Machiavelli konyvet befejezte,
a legszanandobb allapotban volt. Durva eroszak, erkolcsteienseg, apro zsarnokok, kiilallamok beuteseinek predaja,
a teljes anarchia hazaja.
Machiavellit, a regi kor torteneteit lapozo, a sajat koranak politikai esemenyeiben reszes gondolkozot eros olasz
nemzeti erzese teveszti meg s hazafias ketsegbeeseseben
allitja fol erkolcstelen politikajat, ugy velekedve, hogy barmi
modon is, barmily erkolcstelen eszkbzokkel is, legyen vege
Olaszorszagban az anarchianak. S ha nepe egy eros allamban egyesiilni tud, ez fogja a neki, Machiavelinek is oly kedves szabadsagot, a rendet, a jogot, az erkolcsot lehetove tenni.
De nincs mentsege kovetoinek, Szerbianak s Oroszorszagnak, melyek szinten a nemzeti allamalakulas szent
czegere alatt kovettek Machiavelli tanacsait. Az olaszok
allamma tombrvilesi vagyanak a legnagyobb culturalis ero
az akkori Europaban adta az alapot. Szerbia culturaja az
orgyilkolasok jegyeben all, Oroszorszag pedig, mely a szlav
nemzeti allam elvevel iizente meg a haboriit, a nemzetisegi
elv barmily alacsony foku ervenyesiilesenek kerlelhetlen eltiproja a sajat allamaban a finnek, a lengyelek, a kisoroszok, a romanok s annyi mas nemzetiseggel szemben.
A szerajevoi merenylet s mindaz. a mi megelozte, igaz,
csak alkalom volt e nagy kiizdelem kitoresere, melynek
igazi mozgatoja vegelemzesben a nemzeti allam-alakulasra,
a letezo nemzetek ervenyesiilesere, hatalmuk fenntartasara
vagy terjesztesere valo torekves.
Azert megis hiba ez alkalom es elozmenyei folott elsiklani, mert a szerajevoi merenylet, a vele kapcsolatos, elozo
es rakovetkezo cselekmenyek biralata nelkul a mai nemzetkozi moral folott itelni nem lehet.
A nemet nep is egy allamban tomorult, az olasz is kivivta egyseges politikai letet 1870-ben, de gyilkolas, szoszeges, csalas, hazudozas nelkul.
A politikai moral, mondjuk roviden : a politika, lelkiismereti esetei sokkal bonyolultabbak, mint a maganmoralei.
Olaszorszag Mozese, Cavour is nemzetenek poliiikai folepi-
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teseben, mondjak, nem egyszer folkialtott: becsiiletes ember
vagyok-e meg, vagy gazember ieszek?
De Szerbia tenyeinel s azok jovahagyasanal partfogoi
reszerol ily «casus conscientiaekrol» nincs szo. Nem szukseg a
rigorista moral magas allaspontjara helyezkedni, prima facie
evidens biincselekmenyekrol van itt szo.
S ezzel egyben az emberiseg jovojerol: vajjon vissza
akar-e esni Machiavelli politikai erkolcsenek szinvonalara,
sot meg az ala?
A mi seregeink Oroszorszag es Galiczia homokjan,
Szerbia hegyei kozott nemcsak a mi nemzeti letunkert
kiizdenek, hanem az emberiseg erkolcsi szinvonalaert, a
Machiavelli codexe ellen.
S mivel Magyarorszag es Ausztria polgarait egy erzes,
egy akarat hatja at, a mienk s a tiszta politikai erkolcse lesz a
diadal, mert ma inkabb all, mint 49-ben Petofi marosvasarheiyi eneke: Most egy a lelek, egy a sziv, a kar, mikor
gyoznel, ha most nem, oh magyar. Egy ember a haza s ez
halni kesz, s ezert, oh nepem, epp ezert megelsz.
CONCHA

nudapesti
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A HADSEBEG EG^SZSEGUGYI SZOLGALATA
A HABORtfBAN.
Az elozo habonik tapasztalatai a hadsereg egeszsegiigyi szolgalatat teljesen atalakitottak. A hadvezetosegnek
elsorendu gondja, hogy a sebesiiltek gyors es szakerto
segitseget kapjanak s hogy a betegsegeket, kiilonosen pedig
a jarvanyokat elharitsak. Azon tapasztalat, hogy a regebbi
haborukban tobb katona halt meg betegsegben, mint sebesiilesben, az intezkedesek egesz sorat leptette eletbe, melyeknek eredmenyesseget a japan-orosz haboru fenyesen igazolta.
A hadsereg egeszsegiigyi szolgalata az allam minden
polgarat kozelrol erdekli, hiszen az altalanos vedkotelezettseg ota a hadsereg nephadsereg, melvben testvereink, fiaink,
vereink szolgalnak. Ez az oka annak, hogy a budapesti kir.
orvosegyesiiletben meg 1913 marczius 15-en a kovetkezo
inditvanyt tettem:
«Az utolso evek tapasztalatai mindenkit meggyozhettek
arrol, hogv az allamok es nemzetek erdekellenteteiket ezentul is fegyveres uton fogjak elintezni. E tekintetben, ugy latszik, nincs nagy kiilonbseg culturnemzetek es muveletlen nepek
kozott. De annal nagyobb azutan a kiilonbseg, a midon
arrol van szo, hogy a sebesiiltekrol gondoskodjunk es a
haborukat koveto jarvanyokat megelozztik. Az egeszsegugyi
intezkedesek jo vagy rossz voltanak jelentoseget az angol,
nemet, japan, franczia, orosz, torok, olasz hadviselesek
tapasztalatai rideg valosagukkal elenk tartak. Az allam es
tarsadalom legfontosabb erdekei koze tartozik, hogy a hadsereget megovjuk azon borzalmaktol, a melyeknek az elegtelen egeszsegiigyi viszonyok azt kiteszik. Yaloban mi sem
kepes az onfelaldozast, a lelkesedest erosebben lelohasztani,
mint ha a harczvonalba vonulo katonasag az uton nyomorgo,
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ehezo tarsaikkal talalkozik, a pihenohelyeken jarvanyok
pusztitanak. Nem ok nelkiil tartjak a beke baratjai Verescsagin festmenyeit tanulsagosaknak.
A budapesti kir. orvosegyesiiletben s a becsi cs. kir.
orvosegyesiiletben ez ev folyaman a legilletekesebbektol
hallott informatidk biiszkeseggel s orommel tolthetnek el.
Mindket egyesiiletben felszolaltak a kozos badsereg es honvedsegek kepviseloi es kijelentettek, hogy hadseregiink e
tekintetben peldasan fel van kesziilve. A legnagyobb halara
koteleztek benniinket nyilatkozataikkal s ezzel csak megerositettek azon szoros egyiittmiikodest a katonai es polgari
orvosok kozott, a melynek sziiksegessegerol, aldasos voltarol a haza minden jo polgara meg van gyozodve. De azzal,
hogy hadseregiink el van kesziilve arra, hogy a harczvonal
sebesiiltjeit jol es helyesen ellatja es hogy a sulyosan sebesiilteket kepee a harcz szintererol elszallitani, meg nincs
kimeritve a feladatok osszessege. Haboru eseten a polgari
korbazakra igen nagy feladat harul. Jol erezte ezen feladat
jelentoseget a becsi cs. es kir. orvosegyesiilet, a mikor
Hohenegg inditvanyara e kerdessel foglalkozott es epen
olyan joggal, sot geographiai helyzetiinknel fogva meg inkabb
kell nekiink ez eletbevago kerdessel foglalkozni. Egyesiiletiink csak hii marad a mult traditiojahoz, ha szavat felemeli. Uriel, Hohenegg, Szepessy, Soter es Magyar fejtegeteseibol tudjuk, hogy mirol van szo. Egy nagyobb haboru
eseten Magyarorszagnak koriilbeliil 40,000 sulyos sebesiilt
elhelyezeserol kellene gondoskodni es ehhez koriilbeliil 200
sebeszfoorvosra. 400 eebeszalorvosra, 200 miitoapolonore,
5000 apoldra volna sziikseg.
Mindezt beke idejen kell elokesziteni.
Nalunk meg inkabb sziikseges az idejekoran valo gondoskodas, mint pl. Nemetorszagban. a hol tudvalevoleg a
legtobb sebesztanar egyszersmind haborii esetere a katonai
egeszsegiigyi szolgalat keretebe tartozik. Milyen fontos az,
ha a beosztast mar eleve ugy tervezik, hogy a bekeben
egyiittmukodo orvosok lehetoleg a haboruban is igy teljesitsek hivatasukat. De talan legfontosabb feladat a kello
apolas elokeszitese.

A nemet birodalomban a Yoros Keresztnek 000,000,
Japanban 2.000,000 tagja van es epen Schdnburg-Hartensteic herczegnek, az osz+rak A oros Kereszt elnokenek a bec-si
orvosegyesiiletben tartott felszdlalasabol tudjuk, hogy Ausztriaban csak 60,0C0 tagja van es, mint ertesiilok, a magyarorszagi Voros Keresztnek csak 38,000.
Mindez es sok mas fontos kerdes egyenesen kotelessegiinkke teszik, liogy egyesiiletiink javaslatokat tegyen.
Azt hiszem, ezek utan nem sziikseges bovebben indokolnom tiszteletteljes eloterjesztesemet, hogy meltoztassek
egyesiiletiink igazgato-tanacsat felkerni, hogy honfitarsaink,
xigyszinten a kiilfoldi orvosok tapasztalatai alapjan intezzen
felterjeszteseket a m. kir. beliigyministerium, a m. kir.
vallas- es kozoktatasiigyi, a m. kir. honvedelmi es a c-s.
es kir. hadiigyministeriumhoz, a melyekben a balkani
haborii tanulsagait ertekesitve javaslatokat tegyen arra.
mikepen kellene mar beke idejeben legczelszeriibben elokesziteni a haborii esetere a polgari egeszsegiigyi szolgalatot.
Az igazgatd-tanacs targyalasai bizonyara meg mas,
most nem emlitett szempontokat is erinteni fognak es
meggyozddesem, hogy egyesiiletiink nagy es fontos szolgaiatot tehet az allamnak es az emlterisegnek, ha a felvetett
eszmet felkarolja.»
Az egyesiilet Dollinger Gyula elnokletevel bizottsagot
kiildott ki, melynek munkalataihan a kozos hadsereg es honvedseg orvosai tevekeny reszt vettek. Kiilonosen Turcsa Janos
vezertorzsorvos, Szepessy Sandor es Scholtz Gyula fctorzsorvosok a bizottsag munkalatat ertekes, sot nelkiilozhetetlen adatokkal tamogattak. A bizottsag targyalasai alapjan
Dollinger Gyula kimerito jelentest terjesztett az orvosegyesiilet igazgato-tanacsa ele, melyet az egyesiilet a beliigy ,
a honvedelmi es hadugyministeriumokhoz felterjesztett.
A javaslatok, melyek azt czeloztak, hogy a haborii eseten sziiksegesse valo polgari egeszsegiigyi segito szolgalatot
mar beke idejeben szervezziik, harom csoportba oszthatok:
az orvosok kikepzese,
a kisegito korhazak szervezese,
onkentes apolonok kepzese.

A bizottsag a feladatok egy reszenek megvalositasara a
Voros Kereszt-Egyesiiletet tartotta hivatottnak, a mire az
keszsegesen vallalkozolt is. Kiilonosen az onkentes apolonok kikepzese nagy energiaval indult meg, a miben Dollinger
Gyulanak eleviilhetetlen erdeme van. A tobbi nagy problema megoldasahoz azonban joforman hozza sem foghatott,
mert a haboru, a melynek kitoreseben olyan sokan ketkedtek, minden kesziiletet megelozott s a vilagtortenelemben
paratlanul allo kiterjedesben s hevessegben megindult. Evvel
egeszsegiigyi szolgalatunk a legsulyosabb feladatok 1 etoitese ele jutott.
Beke idejeben a kozvelemeny a hadviselesnek epen ezen
resze irant nem sok erdeklodest mutat, most azonban egyszerre a legelenkebb figyelem, sot kritika targya. Ez csak
termeszetes. Minden C6alad kozelrol erdekelve van s az foglalkoztatja legjobban, hogy vajjon a harczteren kiizdo csaladtagjuk sebesiiles vagy betegseg eseten milyen ellatasban
fog reszesiilni.
Nem lesz talan erdektelen, ha rovid vonasokban megismertetem a hadsereg tabori egeszsegiigyi szolgalatat. Ez keves elteressel azonos valamennyi miivelt allamban. Ezek kozott
a legjobban ismerta nemet birodalome, ezt fogom vazolni mar
azert is, mert a mienkkel lenyegeben azonos. A magunkeval azert nem foglalkozom, mert nem tartom idoszeriinek,
hogy sajat intezmenyeinknek akar dicseretet, akar g.incsolasat
most provocaljam. Nincs ketseg a felol, hogy hadseregiink
orvosai es egeszsegiigyi berendezesei a leheto legnagyobb
feladatokkal kiizdenek meg s minden tenyezo onfelaldozassal, bamulatra melto hosiesseggel teljesiti kotelesseget.
Egyetlen haborii sem kivant annyi aldozatot orvosok- es orvosi segedszemelyzetben, mint a m a i ; egyetlen haborii sem
dolgozott olyan oldoklo fegyverekkel, mint a mai — nekiink,
kiknek itthonn kellett maradnunk, csak egy kotelessegiink
lehet: hogy hosies hadseregiink minden intezmenye irant
bizalommal, szeretettel viseltessiink s annak munkajat a mi
munkankkal megkonnyitsiik.
*

*

*

A liaboru alatt a nemet egeszsegugyi szolgalat a badsereg beosztasahoz simul. Az operalo teriileten minden
egyes liadsereg vezenylo tabornoka mellett tartozkodik a
had-ereg egyik vezertorzsorvosa, ezek alatt allanak a hadtestparancsnokok mellett miikodo hadtest-egeszsegiigyi fonokok.
Ezen vezer- es fotorzsorvosoknak nagyon sulyos feladata,
hogy a hadsereg egeszsegiigyi szolgalatat iranyitsak. Munkajukat megkonnyiti, hogy minden liadtesthez, mint tanacsado,
egy-egy egyetemi tanar van beosztva, a ki rendesen mar
bekeben katonai rangot kap a igy az egyiittmukodes a haboru idejere gondosan elo van keszitve. A tanacsado sebesztanar az operalo sereg orvosait szoval, tettel tamogatja.
Az egyes zaszloaljak el vannak latva vezeto orvosokkal s tobb
kisegito orvossal, kik rendesen felsobb eves orvostanhallgatok, sebesiiltvivokkel stb. A kotszereket s egyeb sziiksegleteket
megfelelo jarmuveken szallitjak a tiizvonal moge. Itt telepitik
le a segelyhelyet, honnan a konnyen sebesiiltek egy kijelolt
helyre gyiilekeznek, a siilyosabbak a fo-kotozohelyre keriilnek,
melyet a tuzvonal mogott 8 — 10 kilometerre allitanak fel. Minden sebesiilt kis feher tablat az ligynevezett korjelzo tablacskat kap, melyre a sebesiiles nemet es a szallitas lehetoseget
feljegyzik. A siilyosan sebesiiltek a tabori korhazakba keriilnek, melyben 4 — 6 orvos miikodik a megfelelo segedszemelyzettel s melyet kb. 200 sebesiilt szamara a tiizvonal mogott
15—20 kilometerre rendeznek be a harcz alatt.
A hadsereg masodik terrenuma a «hadtapteriilet»
(Etappe), melynek parancsnokahoz van beosztva a vezertorzsorvos vagy fotorzsorvos, ki az orszag belsejebe iranyulo
sebesiilt- es beteg-aramot iranyitja. Az 6 tamogatasara es
segitsegere szolgal a tanacsado hygienikus, ki ugyancsak az
egyetemi tanarok koziil keriil ki s mar bekeben katonai rangot
visel, ugyanazon okbol, a milyen okbola tanacsado sebesz megkapja azt. A hadtapteruleten levo korhazaknak az a feladatuk,
hogy a hadmiivelet teriileterol a sebesiilteket mennel gyorsabban atvegyek. Ezekhez csatlakoznak a konnyti sebesiiltek
es az tidiilok szamara szolgalo lazarettek, melyekbol szamosan mar a csapathoz is visszaterhetnek. Nagyon fontos feladatot teljesit a szallito-osztaly, mely a sebesiiltek es betegek

hazaszallitasarol gondosliodik. Ez korhazvonatokon. korhazhajokon vagy betegszallitasra atalakitott jarmuveken tortenik.
Az orszag belsejeben a hadugyministerium egeszsegiigyi osztalya a legfobb hatosag, az egyes teriileteken a
katonai paraucsnoksaghoz beosztott fotorzsorvos teljesit szolgalatot, a ki az odaerkezo betegek elosztasa felol intezkedik. A sebesiiltek s betegek nagy szamanak elhelyezesere
termeszetesen a meglevo korhazak elegtflenek, az agyszamok szaporitasarol mar bekeben gondoskodnak. Nemetorszagban a 300,000 korhazi-agyat felmilliora emeltek. A hadvezetoseg arrol is gondoskodik, hogy megfelelo specialistak
is alljanak rendelkezesre.
A katonai egeszsegiigyi szervezethez csatlakozik az onkentes betegapolas szervezete, mely ugyancsak hozzasimul a hadvezetes tagozataiboz s melynek igen szigorii organisatioja van.
A jarvanyos betegsegek esetere a hadvezetoseg az elktilonites altal gondoskodik arrol, hogy a betegseg ne terjedjen tovabb. A korai felismerest a bakteriologiai laboratoriumok teszik lehetove, az isolalast a jarvanybarakkok.
Mint mar e rovid vazlatbol is lathato, a nemet hadsereg
hatalmas egeszsegiigyi szervezettel rendelkezik, de az esemenyek gyorsasaga meg ezt a hatalmasan elokeszitett rendszert
is probara teszi. Igy a haborii kezdeten Liege ostromara s
bevetelere a katonasag, a train s az egeszsegiigyi csapatok
hatrahagyiisaval, automobilokon szaguldott. De alig foglaltak el a varost, maris utolerte stregeiket az egeszsegiigyi
csapat s mar az elso napokban liarom nemet egyetemi sebesztanar vezette a sebesiiltek ellatasat.
Azonban minden elokesziiletet megcsufol a haborii mereteinek orias volta. A kettos szovetseg 11 millio katonajanak elleneben ket fronton 15 millio all veliink szemben. De
meg sincs okunk aggodni. A szambeli tulsulyt ellensulyozza
a culturalis eronk, s az erkolcsi alap. A mint bizhatunk a
hadsereg fegyveres erejeben, epen tigy biznunk kell annak
egeszsegiigyi szervezeteben is, melynek nemes hivatasa, hogy
a fegyverek es betegsegek pusztitasait enyhitse. E kiizdelem
maris sok aldozatot kivant. Orok dicsoseg es hervadhatatlan
baber az o jutaimuk.

A hadsereg egeszsegiigyi szervezetenek tamogatasara
ugyszolvan az egesz polgari lakossag megmozdult. Evtizedek kozonyet a hetek onfelaldozo sereny munkassaga potolja. A liahoru meretei azonban nagyobb szabasu allami
intezkedeseket koveteltek. Elso sorban a honvedelmi minister nagyszabasu actioja segitett, mely magaban Budapes^en
sok ezerrel szaporitotta az agyak szamat. De ez meg mind
keves volt. Az orszag korhazakban valo szegenysegen csakis
nagyszabasu barakk-epitkcieessel lehet segiteni. Ugy a videken, mint a fovarosban. A videkiek felallitasa nagyon fontos hadiigyi es polgari erdek. A videki nagy barakkorhazakbol a konnyu sebesultek s i ovid ideig betegek gyorsan visszaterhetnek csapattesteikhez, nem szorodnak el. A betegek
kozott lappango fertozo betegek gyorsan kivalaszthatok s elkiilonithetok, nem terjesztik el a betegsegeket a katonak s
polgarok kozott.
A fovarosira azert van sziikseg, mert a haboru elorelathatoan hosszu tartama alatt a sulyos sebesultek felszallitasa tovabb fog tartani s igy a konnyebb serultek s betegek
elhelyezesere maris mutatkozo agyhiany nagy merteket fog
olteni. Hogy a sulyos sebesultek mielobb a fovarosba jussanak, azt minden modon elo kell segiteni, mert a legtobb
nagy operateur megis csak itt van. De a fovarosira szukseg
van azert is, hogy a betegek a vonatrol, a hajorol a szetoszto allomason menjenek at. A sulyos sebesulteket a klinikakra s a nagy korhazak jol felszerelt sebeszeti osztalyaira
kozvetleniil is lehet szallitani, ezek jarvanyos betegsegek
elterjedeserol nem felhetnek, mert modjukban van a betegseg korai felismerese altal azt izolalni s a tobbi betegeket
megvedeni. De a rogtonzott korhazak 100 s meg tobb agyas
kortermeikkel kaszarnyaszeru berendezeseikkel annal inkiibb
a magankorhazak fertozes veszelyenek ki vannak teve. A kormany a barakk-epitkezeshez erelyesen hozza fogott s remelheto, hogy nehany het mulva 25,000 agygyal fog szaporodni a ferohely. E barakkok a bekeben is megbecsiilhetetlen szolgalatot fognak tenni. Adja Isten, hogy mielobb ezen
szolgalatukra keriiljon a eor.
GROSZ

EMIL.

A MORATORIUM.
Az a rettenetes felfordulas, mely a nyar folytan kitort
vilaghaboru nyoman jelentkezik, a nemzeti eletnek minden
oldalat es elsosorban vagyoni viszonvait is erosen erinti.
A haborut rombolasaiban a gazriags.ig taplalja; a haboru
eszkozeit a bekes polgarok munkassaga teremti; penz es
ismet penz az az eszkoz, melyet a hadviseles allandoan
igenyel. Es az a tomeg ember es anyag, melyet a haboru
kovetel s a mely a haboruban elvesz, kivonatik a nemzet
gazdasagabol, nem doigozik tovabb uj vagyon teremteseben
es nem szolgal ujabb javak eloallitasara.
A haborunak ezen, a kozgazdasagra hato es melyen
belenyulo befolyasa annal nagyobb, minel fejlettebb maga
a nemzetnek kozgazdasagi szervezete, es fokep minel jobban
zavarja meg a haboru a hitelviszonyok altal teremtett es
megszokott allapotokat. Ennek a hitelviszonyokban beallo
zavarnak elharitasat, illetoleg annak a zokkenesnek kikeriileset, mely ilyen zavar esetere okvetleniil beallna, kivanja
elomozditani az az intezkedes, mely moratorium neve alatt
ismeretes, es tulajdonkepen nem mas, mint bizonyos adossagok teljesitesere a torvenyhozo hatalom altal engedett
halasztas.
A magyar kormany is kenytelen volt a most folyo
haboruban moratoriumot rendelni el. Tette pedig ezt mindjart
a haboru kitoresekor, az 1914 julius 31-en kelt rbgtbnzott
es az azt kiegeszito, higgadtan atgondolt, augusztus 12-iki
rendeletevel az augusztus 1-e elott keletkezett adossagokra
nezve ket honapra, — idokozben kiegeszitve a rendelkezeseket
es magyarazva a szallitasokbol szarmazo kotelezettsegeket —
es az oktober l-en kiadott rendelettel ismet ket honapra,

de egyuttal mersekelve az elobbi rendeleteknek ridegseget
az eletben tapasztalt kovetelmenyek szerint.
Ezen kiveteles rendelkezesek nemcsak a dolog termeszeteben talaljak indokolasnkat, hanem a kiveteles intezkedeseknek haborii esetere szolo 1912:LXIII. t.-cz. 16. §-ban
vilagosan ki van mondva, hogy a ministerium maganjogi
kbvetelesek ervenyesitese tekinteteben, ideertve a valtojogi
koveteleseket is, rendkiviili intezkedeseket tehet es e vegbol a fennallo torvenyektol eltero rendelkezeseket is allapithat meg.
A moratorium elrendeleset siirgosen kovetelte az az
ijedtseg es felelem, mely a kormanynak a szerbekkel szemben
tett follepese (demarche) es ennek f o l y t a n a haborii kitorese
utan a nepben keletkezett, es a mely elsosorban a takarekbetetek rohamos kiveteleben nyilatkozott. Mig rendes koriilmenyek kozt a postatakarekpenztarnal egy-egy napon 2500
fel 295,344 K takarekpenzt vesz fel, julius 29-en 7244- fel
693,000 Iv-t vett ki. A kovetkezo kimutatasbol latjuk a
haboru elso heteiben a postatakarekpenztarbol kivett betetek liullamzasat.
Kimutatds
a m. kir. p o s t a t a k a r e k p e n z t a r altal 1914 julius lio 24-tol
ho 15-ig eszkozolt visszafizetesekrol.
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A felelem kezdetbtm Budapesten jelentkezik, melynek
betevoi a roham elso napjaiban a kivett osszegeknek 78%-a
erejeig szerepelnek es ha ez a felelem utobb a budapestieknel megsziinik, megmarad a videkieknel meg augusztus
napjaiban is. Az Elso Hazai Takarekpenztar is megerezte a
takarektari betetek kivetelere iranyulo rohamot. Ennel az
intezetnel kivett
napon
julius
«
«

«

«
«

augusztus
«
«

25-en
27-en
28-an
29-en
30-an
31-dn
1-en
3-an
4-en

fel
1,700
4,200

3,o;»o
2,600
1,400
1,050
2,450
2,400
1,550

koronat
2.096,000
4.902,000
2.979,000
1.861,000
649,000
529,000
1.520,000
645,000
282,000

A haboru kozeledtevel majdnem minden orszagban
ismeretes az ijedtsegnek vagy tulsagos gondoskodasnak az
a neme, mely a takarekpenztarak megrohanasaban (run)
jelentkezik. A mozgositas folytan behivottak sziiksegleteik
fedezesere penzt vesznek ki a takarektarakbol, de ezen
termeszetes es indokolt kiveteleken kiviil az embereknek
aggalyos termeszete szaporitja azoknak szamat, kik rohannak betett penziikert. Meg a mai hitelrendszerben is erosen
el az az atavis felfogas, mely szerint zavaros idoben jobb
a penz otthonn (ha nem is, mint egykor, a pengo eziist vagy
arany a harisnyaban), az iroasztalfiokjaban, m m t a takarekban, a honnan esetleg gyorsan ki nem lehet kapni, ha valami
baj tortenik. Es ez utobbi felfogas az, a mely a penztarak
megrohanasat igazi ok nelkiil eloidezi. Az emberi terme-

szetnek aggalyos resze roppant ragados, es ep ezert a haboru boizalmaitol valo felelem s vele az elharitasra alkalmasaknak tetszo eszkozok, fokep a penz utani vagy, gyorsan ellepi a tarsadalmat es az ismetelt rohamok takarekpenztarak es mas bankok betetjei es letetjei ellen minden
orszagban ismeretesek.
A penz koriil kifejlodott aggalyos felfogas, mely liatasaban az egesz gazdasagi eletet megmetelyezi, sziiksegesse
tette azt, bogy az allam a penzbeli tartozasok halasztasara
es ezzel a betetek visszataitasara nezve intezkedeseket
tegyen s igy jott letre a moratorium.
A moratorium azon penztartozasok fizetesere, melyek
1914. evi augusztus 1. elott barmely maganjogi czimen
keletkeztek, halasztast enged akkep, hogy a halasztasi ido
alatt lejart koveteles utan az ados hitelezojenek kamatokkal tartozik. A magyar kormany harom moratoriumi rendeletet adott ki. A julius 31-iki elso rendelet a halasztast
14 napra, az augusztus 12-iki rendelettel szeptember vegeig,
az oktober 1-en kelt november vegeig, illetoleg a fizetesi nap
utan ket honapra enged halasztast a fizetesi kotelezettsegre.
A fizetesi halasztas vilagosan a maganjogi czimen alapulo tartozasokra szol, meg pedig akar valton, kereskedelmi
utalvanyon, kozraktari jegyen, cheque-en vagy altalaban
kereskedelmi iigyleten vagy barmely mas maganjogi czimen
alapuljanak.
A moratoiium ezen hatarozata folytan a kozjogi czimen keletkezett tartozasok nem esnek halasztas ala s igy
az allami, kozsegi es hatosagi adok es illetekek fizetesere
nezve semmifele halasztas nincs.
A moratoriumnak ez a szelleme tobb oldalrol kifogasra
talal es a kozonseg egy reszeben furcsanak latjak azt, hogy
mig maganjogi tartozasoknal halasztas all be, az allami
tartozasok tovabbra is teljesitendok, a mikor epen a maganjogi kovetelesek be nem hajthatasa folytan sokan nincsenek
abban a helyzetben. hogy az allam iranti kotelezettsegeiknek
megfeleljenek. Ha azonban megfontoljuk, hogy haborii eseten az allami, batosagi es kozsegi adok es illetekek beszedese a kozerdek szempontjabol elsorendu kovetelmeny, ha

tovabba figyelembe veszsziik azt, hogy ezen adok es illetmenyek behajtasa az allam es kozsegek kezeiben van es
igy a kenyszeru vegrehajtas szempontjabol a netan sziikseges kivetelek ligyis alkalmaztatnak: termeszetesnek fogjuk
talalni azt, hogy a moratorium csak a tagabb ertelemben
vett maganjogi penzfizetesek halaszlasarol szol.
Az augusztus 12-iki rendeletnek ez a kifejezese: «penzbeli tartozasok» sok ketelyre adott okot oly koveteleseknel,
melyeknel a penztartoziissal terhelt fel a masik feltol teljesitest kovetel, tehat peldaul egy megrendelt ani kovetelheto-e, lia a keszpenzfizetesre a halasztas igenybe vetetik;
egy szeptember 11-en kiadott rendelet e reszben azt az
intezkedest tartalmazza, hogy ha a penztartozassal terhelt
fel sajat tartozasara a halasztast igenybe kivanja venni, a
masik fel a szerzodestol elallhat, tartozik azonban ebbeli
szandekat haladek nelkiil kijelenteni.
A maganjogi tartozasok halasztasa sok esetben a gazdas.igi eletet es kivalt a hitelviszonyokat teljesen megzavarna
s ep ez okbol a moratorium kiveteleket allapit meg, mely
esetekben az illeto penzfizetesekre halasztast nem vehetnek
igenybe.
Ilyen kivetelek a kozerdek szempontjabol azok a tartozasok, melyek az adost a Voros Kereszt-Egylettel szemben
vagy a hadbavonultak hozzatartozoinak segelyezesere vagy
a liaborii alkalmabol masnemii segelynyujtasra rendelt alappal szemben terhelik. Ugyancsak a kozerdek szempontjabol
nem esnek halasztas ala a vizvezeteki es vilagitasi muveknek, altalaban a koziizemeknek hasznalataert fizetendo dijak.
A kozhitel erdekeben halasztas ala nem esnek: a) allami es allamilag biztositott adossagok kamatai, toketorleszto reszletei es jaradekai; b) zalogleveleknek, valamint
gyami penzek elhelyezesere alkalmas vagy ovadekkepesse
nyilvanitott egyeb kotvenyeknek kamatszelvenyei es kisorsolt czimletei es c) zaloglevelkdlcsonoknek es olyan koveteleseknek kamatai es toketorlesztesi reszletei, melyek a b)
pont alatt emlitett papirok kibocsatas;ira alapul szolgalhatnak.
A gazdasagi elet rendes menetenek biztositasa szem-

pontjabol nem esnek halasztas a l a : a) tartasdijak es eletjaradekok, b) bertartozasok (a katonai szolgalatot teljesitokre nezve itt is alkalmazhato a halasztas), c) haszonbertartozasok, cl) szolgalati szerzodesekbol eredo tartozasok,
ideertve a mezogazdasagi, ipari es kereskedoi munkaviszonvbol eredo tartozasokat is, e) a munkavallalot alvallalkozojaval szemben terhelo tartozasok abban az aranj T ban, a
melyben a munkavallalo a teljesitett munkaert az ellenerteket kezhez kapta, f ) idegen vagyon kezelesebdl befolyo
jovedelem kiszolgaltatasa.
Ugyancsak az elet kovetelmenyei folytan, a hitel es kozbizalom fenntartasa erdekeben nyer szabalyozast a biztositasi
iigybol folyo penzfizetes. A biztositasi intezetek tartoznak kifizetni az egesz osszeget: a) katonai szolgalat esetere szolo vagy
a hadiszolgalatban bekovetkezett halal esetere kiterjedo biztositasnal, b) a tuz- es jegkarbiztositasnal. az oktoberi rendelet ota az allatbiztositasnal is; az osszeg 500 koronaig
terjedo reszet az eletbiztositasnal; az osszeg 400 koronaig
terjedo reszet minden mas biztositasnal; 200 koronaig az
intezetnek azon tartozasat, mely eletbiztositasi kotveny
visszavasarlasara vagy az ily kotveny alapjan kolcson folyositasara iranyul.
A biztositott fel az intezettel szemben csak a hadugyi,
a tuz- es jegkar elleni (es az oktoberi rendelet szerint az
allatbiztositasnal is) biztositasi dijakra nem vehet halasztast
igenybe, a baleeet es a- tobbi karbiztositasoknal a dijak
abban az aranyban fizetendok, a melyben a biztosito intezet koteles a biztositasi osszegek kifizetesere; az eletbiztositasnal a halasztas alkalmazhato a nelkiil, hogy ezert a biztositasi iigylettel kapcsolatos rendes hatranyok bekovetkeznenek.
A moratorium kiadasanak egyik fooka es hatasanak
legjelentosegesebb oldala a beteti iizletnek az a korlatozasa, mely a betetek kivetelet havonkint 200 koronara
szoritja.
Hazai bankviszonyaink sarkkove a beteti iizlet. A takarekpenztarak nagy szama es a takarekbetetek folytonos
emelkedese adja hitelviszonyaink lenyeget. A betetek erte-

kesitese bankjaink fo miikodesi aga es igy a beteteknek a
kozonseg reszerol torteno kivonasa s a bankbitel mukodesenek megbenitasa az egesz gazdasagi eletre rendkiviil
nagy hatassal jar. Az a panik, mely a takarekbetetek kivetelenel julius utolso napjaiban jelentkezett, volt fooka a
moratorium kibocsatasanak, ep ezert intezkedik is a moratorium kiilon a takarekbetetekrol es a veliik rokon folyoezamlai betetekrol.
A betetkonyvre vagy folydszamlara elhelyezett betetbol
a betevo havonkmt csak 200 koronat kovetelhet, 4000 koronanal nagyobb osszegii betetnel a moratorium tartama
alatt legfolebb a betet 10%-at.
A folyoszamla termeszete mindazaltal behatobb intezkedest kovetelt, mint az egyszeru takarekbetet. Az iizleti
elet ugyanis a folyoszamla nyitasara azert szokott, hogy ez
a folyoszamla kepezze penztarat; ide helyezi el minden
keszpenzet es innen teljesiti az iizleteben elofordulo kifizeteseket; a folyoszamla nemcsak penz-elhelyezo, de folyvast
penz-kifizeto kozege a nagyobb vallalatoknak es igy a folyoszamlara elhelyezett betet kiveteleuek, az arra valo utalvanyozasnak barmely megszoritasa a vallalat miikodeset teljesen megakasztja. Ezert intezkedik a moratorium a folyoszamlara nezve kiilon, aztmondva: «a folyoszamla tulajdonosa
betetenek kifizeteset az osszegre valo tekintet nelkiil kovetelheti, a mennyiben hitelt erdemloen kimutatja, hogy a
kiveendo osszegre alkalmazottja fizetesenek vagy munkaberenek, iizleti vagy iizemi helyisegei berenek kiegyenliteeere, adok vagy koztartozasok fizetesere mulhatlanul sziiksege van». Ez az intezkedes mindazaltal meg mindig nem
felel meg a folyoszamlaval szemben az iizleti elet altal
tamasztott kovetelmenyeknek, es habar a bankok nemcsak
azon iparvallalatoknal, melyek vedelmiik alatt allnak, hanem egyaltalaban osszekotteteseikben levo feleikkel a moratorium-halasztasi jogat — mihelyt az ijedtseg elso napjain
tul voltunk — rendszerint nem vettek igenybe. az oktoberi
rendelet a folyoszamlara adott beteteknel a folyoszamla termeszetenek megfelelve kifejezte azt az elvet, hogy mindazok
a fizetesek, melyek a moratorium alatt teljesitendok (biz-

tositasi dijak fizetese, haszonberek, vallalati szerzemenyek stb.)
a folyoszamlabol is kivehetok es ezenkiviil a vallalatban
mulhatlanul sziikseges anyag vagy aru koltsegei is kiadandok.
Az oktoberi rendelet tobb tartozasra megsziintette a
halasztast egesz terjedelomben, elrendeli ugyanis, hogy a
megbizasbol es mas hasonlo szemelyes munkateljesitmenyekre iranyulo szerzodesbol eredo koltseget es dijtartozast,
ideertve az orvosi, iigyvedi, mernoki, iroi es muveszi, alkuszi, kozvetito es iigynoki dijakat, 25% erejeig meg kell
fizetni; az 1914 augusztus 1. elott szallitott ingo dolgok
vetelara es az emlitett nap elott vegzett ipari munkateljesitmenyek ellenerteke czimen fennallo tartozasok havonkint a lejart tartozas 10%-a erejeig torlesztendok.
A moratorium gazdasagi hatasa a hitelviszonyok atalakulasaban mutatkozik. Czelja az volt, hogy a gazdasagi
eletet megmentse azoktol a zavaroktol, melyek beallanak
akkor, ha a kozvelemenyben labra kap az eddigi hitelviszonyokba vetett bizalom megingasa. Nalunk a beteti
iizlet a hitelviszonyok alapja. Hazankban 2000 bank
es takarekpenztar kozel 4 milliard korona betetet kezel;
ezt az osszeget helyezi el valtoleszamitolasra, lombardkolcsonokbe es jelzalogkolcsonokbe; ha e betetekben fogyatkozas jelentkezik, megcsappan az iizleti elet azon resze,
mely betetekbol kapja taplalkozasat. Evtizedes tapasztalat
alapjan a beteteknek aranylag keves resze vonatik ki a
hitelintezetek hataskorebol es ezert nalunk aranylag sokkal
tobb toket helyeznek el hitelintezeteink jelzalogkolcsonokbe,
mint a mennyit a betetek mobiltartasa erdekeben kiilonben
szabad volna. Ha mar most barmi oknal fogva, jelen esetiinkben a mozgositassal es a haboruval kapcsolatos felelem
okabol, a betetek rohamos visszakovetelese all be, ugy a
hitelintezetek osszes tovabbi miikodese megakad, sot miutan
a betetek visszafizetesere val6 keszpenz a valtok ervenyesitese,
az ertekpapirok eladasa es kivalt a jelzalogoskolcsonok visszakovetelese utjan csak lassan tortenhetik, a bankok es takarekpenztarak a betetek folytonos kivonasa altal biztosan abba
a szorult helyzetbe jutnanak, hogy a beteteket ily rohamos
megtamadasoknal visszafizetni nem tudnak. Ezert valt sziik-

segesse az a drasticusnak latszo rendszabaly, mely a betetekbol havonkint csak 200 korona kitizeteseie kotelez.
Ez az intezkedes a hitel megnyugtatasara es egesz
bankrendszeriink megszilarditasara sziikseges volt, es ha
elso pillanatra talan drasticusnak s a takavekos betevok
serelmere iranyulonak latszott is, hitelviszenyaink termeszeteben talalta indokolasat es elerte azt a czeljat, hogy
bankjaink es takarekpenztaraink aggodalom nelkiil folytathattak miikodesiiket, es szoktathattak a kozonseget a mar
most eletbelependo uj viszonyokhoz.
A beteteknek kenysz^r u t j a n lehetove valt visszatartasa
alkalmat adott a kozonsegnek arra, hogy ismet megnyugodjek beteteinek a bank altal valo kezeleseben es lehetove
tette a bankoknak, hogy tohbi iizleteiket akkep bonyolitsak
le, hogy kesobb a beterek visszavonasa altal ne veszelyeztettessenek.
Ha igy a moratorium a hitelelet megszilarditasat a hitelintezetek mukodesenek biztositasa u t j a n elerte, hatasaban megrenditette az iizleti es a kozonseges mindennapi eletben az
eddig fennallt hitelezes viszonyait. A moratorium napjaval
Bzokassa valt, hogy a kereskedok es iparosok csak keszpenztizetes elleneben adtak el es szallitottak. A forgalomban
az addig szokasos hitelbe-adas majdnem teljesen megsziint.
Magaban veve nem nagy baj a nalunk talan tiilsagba is
meno hitelbe-adasnak korlatozasa, de ez a rogtoni atmenet
es az addig szokasos renddel valo hirtelen szakitas a kozonseges eletben eleg kellemetlenseget okozott.
A moratorium tulajdonkepeni czelja az, hogy a haborus
viszonyok folytan a fizetesek ott, hol az illeto adosra csakugyan anyagi veszelylyel vagy romlassal jarnanak, halaszthatok legyenek. Ez a czel tehat megkoveteli azt, hogy azok,
kik anyagi romlas nelkiil fizethetnenek, a halasztast ne vegyek igenybe. Amde a moratoriumoknak ezt az ethikai czeljat,
a moratorium jogi intezkedese altal el nem lehet e r n i ; e
moratorium kivetel nelkul mindenkinek egyforma halasztast
ad, akar tudja, akar nem tudja fizetni lejart tartozasat, es
ep ezert szelleme csak az illetok helyes erzeke titjan juthat
ervenyre.
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Tenyleg azt latjuk, hogy nagy vallalataink, napy bankjaink es biztositointezeteink, mihelyt az elso napok aggalyos lidercznyomasa megszunt, nem ragaszkodtak a moratorium ridegsegehez ; a betetek viss-zafizetesenel nem vettek
zsinormertekul a 200 koronat, a folyoszamlaknal keszsegesen utaltak ki beteteket, es a biztosito intezetek a biztositasi osszegeket rendszerint kifizettek. Ezzel szemben altalanos a tapasztalat, bogy a felek nagyon is igenybevettek a
halasztas jogat.
A moratorium hatasa az uzleti eletben azzal a hatranynyal jar, hogy a gondatlansagnak es konnyelmusegnek bizonyos iranyat nagyra noveszti, a mi azutan kesobb keserii
gyumblcsot fog teremni. A moratorium eszmeje, hogy csak
az az ados, ki a haborus viszonyok fol3Ttan kotelezettsegeinek
igazan nem tud eleget tenni, fizetesi kotelezettsegeire halasztast kapjon, keresztul nem viheto s ep azert minden adosnak
(tehat annak is, a ki nem jut ilyen szorult helyzetbe) megadja a halasztast. Fajdalom, a moratorium nalunk abban
az ertelemben hat, hogy az adosok a nekik felkinalt halasztast megfontolas nelkul igenybeveszik. Ha majd az adatok nyilvanossagra jutnak, Jatni fogjuk a valtotarczaknak
megrogzottseget, latni fogjuk, hogy bankintezeteink a naluk
felgyiilemlett tartozasokbol nagyon keveset kaptak megfizetve es latni fogjuk, hogy e tartozasok utan mily modon
szaporodtak az utanuk esedekes hatraleki kamatok. A moratoriumnak e teren annak idejen keseru utoize lesz.
A hatraleki kamatokkal megszaporodott tartozast megis csak
meg kell fizetni es az a fizetes minel tovabb tolodik ki,
annal terhesebben fog nehezedni az illeto gazdasagara.
A moratorium szukseges kiveteles intezkedes volt;
most mar lassan arrol kell gondoskodni, hogyan terbetiink
at a gazdasag rendes menetebe es mikep szoktathatjuk le
hiteieletunket a kiveteles allapotrol.
MATLEKOVITS

SANDOR.

AZ 1R0I KAPCSOLATOK ES AZ IRODALMI
FOLYTONOSSAG KERDESEHEZ.
Els6 kozlemeny.

Vannak elmeletek, melyek, az iroi egyeniseg jelszavat
naiv fanatismussal hangoztatva, azt hirdetik, hogy az irodalomtorteneti szemleletmod, mely az egyes irodalmi muveket, az egves iroi tevekenysegeket valamely nagyobb kozosseg reszeikent fogja fel, igazsagtalanul jar el a koltoi alkotasok egyeni jellegevel szemben. Ez elmeletektol fuggetleniil
a laikus kozfelfogas a tiszta muelvezet meghamisitasanak,
valosagos szentsegtoresnek latja azt az eljarast, mely egyegy koltoi alkotast nem mint valami magaban is zart,
onallo alakulast kezel, mint a laikus teszi, hanem csak
lanczszemet lat benne, mely ep ugy kapcsolodik az elozo
szemekhez, mikent hozza az utana kovetkezok kapcsolodnak. A kovetkezokben az a czelom, bogy kibogozzak nehany
szalat az irodalomtorteneti egymasutan es egymasmellettiseg szovevenyebol, vagyis az irodalmi miiveknek az elodok, valamint a kortarsak irodalmi munkassagaval valo kapcsolataibol. Ezzel tehat egyreszt adalekot akarok nyujtani
ahhoz a regi, de meg egyaltalan nem elegge altalanossa
lett igazsaghoz, mely szerint a gyakorlati elethez hasonloan az irodalmi eletben is az egyeniseg merteket nem
a kornyezettol valo kiilonallas, hanem a kornyezettel valo
kapcsolat mikentje szabja meg ; masreszt pedig bizonyitekkal
akarok szolgalni ahhoz a tetelhez, mely szerint a kolto
igazi megerteset s evvel egyiitt igazi elvezeset is csak e
kapcsolatok meglatasa teszi teljesse.
Peldaim teriiletet tanulmanyaim iranya, sajnos, majdnem kizarolag az antik irodalomra korlatozza. De ha mindazonaltal sikeriilne bizonyos altalanos irodalmi torvenysze14*

rusegeket levezetnem, akkor dolgozatom ep e fogyatkozasa reven igazolna, hogy az antik cultura azert oly
nelkiilozhetetlen tanitomestere minden kornak, mert jelensegeinek egyszerii voltanal fogva valosagos kiserleti
teriiletiil kinalkozik altalanos ervenyu igazsagok felismeresere.
Az irodalmi kapcsolatokra vonatkozo vizsgalatok koziil
a kozonseges felfogas a leghelytelenebhiil az ujabban oly
nagyon fellendiilt foriaskritikat iteli meg, mely kimutatni
igyekszik, honnan vette valamely kolto egy-egy motivumat,
gondolatat, targyat, mesejet, vagyis a mely a koltoi anyaij
kozdssegeben nyilvanulo kapcsolatot tanulmanyozza. Ez a
kutatas nag3r sensatiokat szokott hozni a laikus kozonsegnek,
mert ez a maga egyszeru formulakkal dolgozo s ezert igen tiirelmetlen felfogasaval a kolcsonzesben ep ugy, m i n t a tovabbfejlesztesben, a reminiscentiaban ep ugy, mint az utanzasban minden arnyalo kiilonbseg nelkiil egyszeruen irodalmi
lopast lat. Az ilyenfele kapcsolatok feltarasat ezert leleplezesnek minositik, melyet kiki a maga vermerseklete szerint
fogad. Yan, a ki bosszankodik, ha azt latja, hogy a gonosz
tudosok megfosztanak valamely koltot a maga eredetisegenek
dicsfenyetol, van viszont olyan, ki ilyenkor a tekintelyes
koltoi nagysagok lefokozasanak bizsergden joleso erzeset
elvezi. Pedig a tudomanyos felfogas szamara valamely koltoi anyag eredetenek felfedeset nem leleplezo szandekok
teszik erdekesse, hanem az, hogy minden egyes anyagbeli
kozosseg, melyet e kutatas megallapit, az irodalmi elet benso
mystikumara nyit kilatast, minden egyes ily anyagbeli kapcsolat egy-egy pillantast enged az egymast koveto egyenek es
korszakok irodaimi munkassaganak titokzatos egybeszovodesere, azokra a sejtelmesen tinom szalakra, melyek az egyik
irot, az egyik kort a masikkal gyakran ontudatlanul is
egybefuzik.
Az antik gorog aesthetikat nagy tisztelet illeti meg
azert, hogy a kolteszet anyagi reszeinek ezt az atdroklddeset
mar ugyanevvel az emelkedett felfogassal tekintette. Motivumok atveteleben az antik aesthetika semmi gancsolni
valot nem latott s az ily atveteleket az irodalomtortenet-

irok tisztan az irodalomtorteneti folytonossag jelensegeikepen
jegyeztek fel. Bar az ez iranyii liberalis felfogast nem egyszer
hatterbe szoritotta valamely szemelyes vagy elvi jelentosegu
ellenszenv (gondoijunk az utobbinak peldajakent azokra a czelzatos plagiumvadakra, melyeket az elso egyliazatyak az egesz
pogany irodalom ellen emeltek), megis bizonyos, hogy nagyjaban az egesz antik aesthetika csak akkor beszelt tulajdonkepeni lopasrol, mikor a hallgato vagy olvaso megtevesztesere
szamito kiirassal s idegen szellemi tulajdon illetektelen
elsajatitasaval allt szemben. Jol esik, lia latjuk, hogy ez
alapveto kerdesben az ajsthetika legelso fellepesetol kezdve
fgeszen Croceig (kinek idevago felfogasat a Problenri di
estetica egyik ertekezesebol Yardai Bela litbaigazitasa alapjan ismertem meg) a belato kritikusok kozott nem volt
nezetelteres. Legfeljebb talan melyebben es tudatosabban
errjuk ma at azt, a mit a regiek inkabb sejtelmesen ereztek.
Ma igen sokoldalii vonatkozasaban ismerjuk azt a torvenyt,
hogy az egyen munkaja csak pillanatnyi nyugvopontja egy
orokos fejlodesi folyamatnak s ezert azt a tetelt, melyet
Terentius ellensegei plagiumvadjaival szemben hangoztatott, t. i. nullum est iam dictum, quod non sit dictum
prius («nem mondhatunk semmii, mit elottiink mar meg
nem mondtak»), valosagos tudomanyos bizonyitekokkal
igazolhatjuk. S ma Pazmany Peter eroteljes hasonlatat, hogy
«a pokhalo nem jobb a lepesmeznel, noha a pok belibol
szovi legyfogo halojat, a meh pedig viragokrol szedi mezet»,
megtoldjuk azzal is, hogy bizony a pok is csak faja evezredes munkajanak es fejlodesenek eredmenyeit felhasznalva szovi halojat.
Az antik resthetika e fontos nezeteit ujabban Stemplinger Ed. behato munkaban (Das Plagiat in cler griechischen
Litercdur, Leipzig, 1912) reszletesen ismertette. E munkara
meg nehanyszor vissza kell ternem, mert a tobbi targyalando
kerdes kozott is sok az olyan, melylyel ez a munka is foglalkozik. Itt mindenekelott arra vonatkozolag kell megjegyzest tennunk, hogy az irodalmi anyag atoroklodesenek
•elve az emlitett munkaban ep ugy, mint egyebiitt is gyakran a kello hataron tul is ervenyesittetik.

Ketsegtelen 11. i., bogy barhonnan vette valamely iro a
maga anyagat, munkaja megiteleseben az egyetlen helyes
szempont csak az lehet, vajjon a formalo muveszet gyozelmesen vlvta-e meg evvel az anyaggal azt a kiizdelmet,.
mely a muveszetnek legbensobb lenyege. De van az irodalomnak egy kiilonos faja, melyet ep kiilonleges jellegenel
fogva neha igaz ok nelkiil ki is szoktak rekeszteni az irodalom fogalmabol s melyre vonatkozolag ez az elv is csak
modositassal alkalmazhato. A tudomanyos irodalmat ertem.
Ez irodalom alkotasainak .Janus-kepiik v a n : az egyik arczuk
a tartalmat, a masik a format kepviseli, az egyik az illetfr
mu specialis tudomanyteriilete fele fordul, a masik az
aesthetikai szemlelet tere felol kozelitheto meg. A tulajdonkepeni irodalomboi csak az rekesztheti ki a tudomanyo»
iratokat, ki nem latja meg, hogy a tudomanyos iro formaalkoto munkaja ep oly muveszi kiizdelem az ellenallo anyaggal szemben, mint a kolto formalo muveszete. Yiszont azonhan ep oly helytelen, ha figyelmen kiviil liagyjuk azt, liogy
a tudomanyos munka a maga tartalmat illetoleg csakugyan
nem eshetik a kdltoi muvekkel egyenlo elbiralas ala. Ebbol
az kovetkezik, hogy az eredetiseg kerdesere a tudomanyos
irodalomra vonatkozolag a kettos jellegnek megfeleloen ketiranyu a valasz. A tudomanyos munkanak irodalmi alkotaskent valo ertekelese szamara ugyanazt az elvet kell vallanunk, mint minden mas irodalmi munek tisztan aesthetikai
becslese szamara. Meglehetosen mellekesnek fogjuk tekinteni, vajjon az illeto munka onallo kutatasok alapjan kesziilt-e
vagy pedig masunnan kapta-e az anyagat. Mert az eredeti
kutatas es az atdolgozas kozott sesthetikailag legfeljebb azt
a finom arnyalati kiilonbseget lehet ertekesiteni, hogy az
onallo vizsgalatok irodalmi megnyilatkozasainak tobbnyire
meg a formajaban is tovabbrezeg az igazsagkutatas erofeszitesenek es a talalas diadalmamoranak vergodese, mig
a keszen kapott tudasanyag feldolgozasat leggyakrabban
valami nyugodt, kenyelmes gondtaiansag jellemzi. De altalanossagban az irodalmi szemlelet szamara az eredetiseg
kerdesetol teljesen fiiggetleniil tisztan az lesz az iranyado,
hogy az illeto mti a gondolattartalomnak es a kifejezesfor-

manak legnemesebb ertelemben yett muveszi viaskodasaban
mennyire jutott s az eredeti kutatast es a pusztan nepszerusito munkat egyarant annal elokelobb hely fogja az
irodalomban megilletni, minel bensobben tudja a maga
megjelenitesi formait a maga mondanivaloihoz hozzaidomitani, koznyelven szolva : minel jobban van megirva.
A tudomanyos okulas merteket a specialis tudomanyteriilet szempontjabol kereso vizsgalat szamara elienben
maskep alakul a dolog. A tudomanyos munkassagot ep oly
szakadatlan folytonossagban tudjuk ugyan, mint a muveszet
eletet, es szoszaporitas volna annak bovebb kifejtese, hogy
nincs az a korszakalkoto tudomanyos mii, mely elodeinek
eredmenyeit nelkiilozlieti. de szellemgazdasagi tekintetek
egesz pontosan meghatarozzak azt a kovetelmenyt, hogy —
most viszont a formalis szemponttol teljesen fiiggetleniil — a
tudomany szamara ertekesnek csak oiyan alkotast tekintsiink,
mely nem szoritkozik mar meglevo megallapitasoknak mar
alkalmazott szempontok szerint valo megismetlesere, hanem
a mely uj tudasanyagot nyujt. A mint tehat az irodalom
ez agara az anyag szabad atvetelenek elvet ep oly korlatlanul alkalmazzuk, mint a koltoi muvekre, ennek fejeben
egyszeriien le kell tagadnunk a tudomanyos irodalomnak
a tudas szaporitasat illeto rendelteteset. Mindaddig, a mig
erre nem vagyunk hajlandok, pontosan el kell valasztanunk
egymastol az irodalmi es a tudomanyos ertek szempontjait.
E ketfele megitelesi mod megkiilonboztetesere az antik
tudomanyos iratok ertekelese alkalmaval kiilonosen nagy a
sziikseg. A mult szazad masodik feleben megindult nagy
philologiai munkassag abban erezteti a maga legfontosabb
eredmenyet, hogy ma mar teljesen vege van annak a
nivellalo szemleletmodnak, mely azelott az antik kor tudomanyos munkalkodasanak leltarozasaban forrasmunkat es
kivonatot, eredeti megallapitast es adatkiirast, kiizdelmes
igazsagkutatast es kenyelmes eredmenyatvetelt egy szintre
helyezett. Ma a szellemi munka fennmaradasat es veszeset
igazgato sors kegyetlen ironiajanak aterzesevel latjuk, hogy
a gorog tudomanyos irodalomnak az a szomoru folj7tono&saga,
mely a kivonatok, kiirasok, osszefoglalasok es contamina-

tiok egymasutanjaban a tudomanyt csak elsekelyesitette es
semmi ujjal nem gazdagitotta, a gorog tudomanyossag nagy
alakjainak kutato munkajat elobb hatterbe szoritotta s utobb
teljesen veszendobe juttatta. Ezt az ertekes megismerest
csak annak koszonhetjiik, hogy az antik tudomanyos jellegii
iratok tudomanyos ertekenek meghatarozasaban az sesthetikai
szemleletmod alol teljesen fiiggetlenitettuk magunkat.
A tudomanyos irodalom kiilonleges jellegere a gdrog
irodalom benso folytonossaganak emlitett legujabb feldolgozasa (Stemplinger) nem vet iigvet. A tudomanyos erteket es
a stilistikai format osszeteveszti s mindkettore az sesthetikai
szemleletmodot alkalmazza, mikor azt vallja, hogy «csak az
antik aesthetikai szabalyokban valo jaratlansag tette lehetove,
liogy a bizanczi irodalom igenytelen kronikasait irodalmi
communismusukert ujabbao arczatlan vadorzoknak minositettek» (169. 1.), mert a regiek okivonatokat nem tekintettek
plagiumnak» es «az egyes atvetelek mellett a forras megnevezese a classikus stilusba iitkozott» (178. 1.) stb. Az a
megleczkeztetes, melyben e munka ilyforman a gorog tudomanyos irodalomra vonatkozo kutatasoknak emlitett eredmenyet reszesiti, a fentebbi megkiildnboztetes ertelmeben teljesen
jogosulatlan s legfeljebb azert erdemel emlitest, mert bizonyos konnyen tevutra vezeto tetszetosseg rejlik abban az
eljarasban, mely a letiint kor szellemi termekeit az altal
vedi meg a modem itelet ellen, hogy a maguk idejenek
allaspontjabol vizsgalja oket. Az antik kor ugyanis tenyleg
nem kovette a fent targyalt megkiilonboztetest ia mai kor
is gyakran elfeledkezik rola) s a tudomanyos munkakat is
tisztan iromiiveszeti allaspontbol tekintette. A komoly, «szaraz»
forrasmunkak gyakran ep ezert szorultak liatterbe a sekelyes, de kecsesebb atdolgozasokkal szemben. De azt hiszem,
a mily jogos, sot egyediil jogos a torteneti vilagfelfogasnak
az a tetele, hogy mindent csak a maga koranak alapjara
valo helyezesevel tudunk megerteni, ep oly bizonyos az is,
hogy a minosites, az ertekeles alapja csak a sajat magunk,
a sajat korunk felfogasa, meggyozodese lehet. Az ertekeles
e souverainitasarol valo lemondas egyenesen azt jelentene,
hogy a torteneti vilagfelfogas a tudomany kdztarsasaganak

«leteben is lemond az activitas lehetosegerbl. A gyakorlati
eletben ugyis eleg gyakran erezzuk a mindent megerteni
es megbocsatani tudasnak azt az eredmenyet, hogy lenyugozi a tettre keszseg kezdemenyezo erejet, melyet csak az
elfogultsag teremthet.
A gorog tudasanyag folytonos filiatiojanak s lassu
elposvanyosodasanak rendszeres targyalasa a philologianak
egyik, meglehetosen elokeszitett, fontos feladata. E menetbol csak mutatoul jelzek egypar jelenseget. Miutan
Aristarchos, a nagy alexandriai philologus, Homerosra vonatkozb tudomanyos munkalatait kiadta, tobb mint ezer
even keresztul senki sem fiizte tovabb az o munkajat,
hanem egyszeruen csak eloskodtek belole. Eloszor is megjelent Aristarchos Homeros-magyarazatainak kivonata, utobb
e kivonatnak egy rovidit.ett kiadasa, e roviditett kivonatba
azutan valaki beledolgozta nehany, nagyjaban ugyanc-sak
Aristarchosra visszavezetheto munkanak eredmenyeit, e
compilatiot kesobb meg egyszer megroviditettek —• s igy
letrejottek azok a magyarazo jegyzetek, melveket ma a
Homerost tartalmazo codexek lapszelein mint a gorogseg
Homeroira vonatkozo kutatasainak foglalatat olvashatunk.
A foloslegesse lett Aristarchos ellenben elveszett. Ep igy
a gorog philosophusok tanait ismerteto, u. n. «doxographus»-hag>omany rank maradt alakjaban ugy jott letre,
hogy miutan Aristoteles nagy tanitvanya, Theophrastos a Kr.
e. III. sz.-ban eredeti tanulmanyok alapjan osszeallitotta a
gorog philosophia tortenetet, az utodok folytonosan ebbol
a tbkebbl eloskodtek s igy kialakult az a sor, melynek tagjai az elobh emlitett menethez hasonloan nyomorult modon
a tudasnak folytonos apadasat kepviselik s melyeknek egyes
foszlanyai a Theophrastos-fele forrasmunka elveszeseert kell,
hogy karpotoljanak.benniinket. Ne gondoljunk ilyenkor arra
a modern szokasra, hogy a tudosok vagy maguk vagy tanitvanyaik litjan a maguk nagy, rendszeres munkaik eredmenyeit kisebb, roviditett kiadasokban szelesebb kor szamara
is megkbzelithetokke teszik : ezek az antik roviditesek, kivonatok egyenesen avval a rendeltetessel keszultek, hogy eredetijiiket minden tekintetben potoljak.

Az azutan termeszetes, hogy e kivonatok s kiirasok a
lelkiismeretesseg kovetelmenyeivel sokszorosan osszeutkoznek.
Megbotrankozlato tomegben talalunk a gondolkodas nelkiilr
feliiletessegnek olyfajta nyilvanulasaira, a milyet pl. Diodolosban, a Kr. e. I. szazadbeli tortenetiroban megfigyeltek,
ki regibb idobol szarmazo forrasai alapjan olyan alakulasokat, melyek az o idejeben mar megvaltoztak, meg meglevoknek tiintet fel. Mfg sokkal mulatsagosabb Aelianusnak,.
a Kr. u. IL szazad rendkiviil nepszeru irojanak egyaltalan
nem magaban allo esete. Maga bevallotta egy helyen, hogy
sohasem keriilt tiil hazaja, Italia hataran es Termeszetrajzanak egy helyen megis ugy beszel egy otlabii bikarol s egy
borjuro], melynek labai a lapoczkajabd] nottek ki. hogy e szornyeket Egyiptomban o maga is megbamulta, — < gyszeriien
azert, mert forrasa, Apion mint a sajat szemevel latuttat
mondta el e csoclat.
Sokkal deriiltebb kepet nyujt az anyagnak nemzedekrol nemzedekre valo folytonos atoroklddese a gorog koltoi irodalom teren. Ott ez atoroklddes folytonossaganak
legfobb biztositeka es elesztoje a hagyomany nagy tisztelete,
az a nemes conservativismus, mely az egyszer megtalaltat
s jonak bizonyultat soha tobbe nem ejti el. Stemplinger munkaja is targyalja a gorog irodalom hagyomany-tiszteletet s
erre vonatkozo fejtegetesei koziil legjobban az a tanulsagos
fejezet kotheti le figyelmiinket, melyet az Arany Janostol
ugynevezett «epikai hitel» kerdesenek szan. Itt megtanulhatjuk, hogy Arany Janos, kinek muveszete egyebkent is a
legtisztabb, legbensobb classikus hatast kepviseli irodalmunkban, akkor is a legjobb antik kolteszeti elv alapjan
all, mikor az epikusnak a mondai es kolteszeti hagyomanyhoz kotottseget hangoztatja, vagyis mikor az irodaimi folytonossagnak az elvet hirdeti, me]y az epikust az akar nevszerint ismert, akar a «hagyomany» gyujtoneve ala foglalt
elodjeivel egybefuzi. Azt az elvet, melyet Aristoteles Poetikajaban oly elesen formulazott, hogy t. i. «a koltdnek meg
kell talalnia a modjat, mikent hasznalhatja fel a hagyomany
anyagat a maga czeljaira», azt nagy epikusunk elmeletben
es gyakorlatban egyenlo muveszettel alkalmazta. Ugyancsak

Arany Janosra emlekeztet egy masik koriilmeny is. Az
antik iesthetika ep ugy, mint az antik miierto kozonseg
egyenesen ovta a targyi kolteszetet attol, hogy a koltoi
anyag szaporitasaban, uj mesek kitalalasaban lassa a maga
legfobb muve^zi feladatat. Isokrates, az antik sesthetikai
elmeletek egyik iranyito szelleme, egyik beszedeben heves
gunynyal tamad azokra, kik «nagyra vannak, ha valami
rendkiviili, ujszerii themat talaltak» ; ]{allimachos, a «hellenistikus» kor legnagyobb hatasu epikusa nemcsak a maga,
hanem egesz kora epikajanak programmjakepen mondja ki
egy helyen, hogy «semmi olyat nem zengek, minek hitelere
a hagyomanybol taniit nem idezhetek»; s vegiil Quintilianus,
a gorog aesthetika latin tolmacsa, egyenesen kimondja, hogy
az epikus kolto feladata «a hagyomanybol nyert vagy legalabl) is hiteles forrasra visszavezetheto mesek feldolgozasa».
Arany ez elmeletnek helyesseget igazolni is tudja, a mire
az antik sesthetikusok nem voltak kepesek s megtalalja ez
elv lelektani alapjat, az emberi leiek termeszetetol valo
feltetelezettseget. «Az eredetiseg, feltalalas . . . sohasem
volt nagyon kozonseges. A legtermekenyebb alkoto langesz
ereje is, ugy latszik, nemi megszoritasnak vala e reszben
alavetve . . . Valamely kolto elott annal szukebb tere nyilik e reszben az inventionak, minel kevesbbe olelheti fel
az esetlegest, a mmdennapit, minel inkabb tisztan emberi
alapra utasitja ot a koltemenyfaj, melyben dolgozik . . . . Az
ibletes ritkabb, szerencsesebb perczeiben sikeriilhet kozonyos
szalakbol, melyek a koltendo viszonyban tobbe fel sem
ismerhetok, uj, erdekes, meghato egeszet fonni ossze; de
ketsegbe vonom, a legnagyobb elmek peldajan, hogy a
tehetseg, emberi viszonyokat tapasztalas segitsege nelkiil,
mintegy eleve (a priori) tetszes szerint combinalni barkinek is nagy mertekben adatutt volna . . . . Nem fogjuk
csodalni, ha szivesen fogadja, miivebe illeszti vagy kello
modositassal reproducalja, mit az elodok szep iranti osztone
szobeszed vagy iras utjan nemzetsegrol-nemzetsegre szallitott» (Zrinyi es Tcisso bevezeteseben, dsszevetheto meg a
Toldi Szerelme remek eloszava).
Mar csak Arany Janos e fejtegeteseinek szemmeltar-

tasaval is eleve kizartnak kell tekinteniink annak az ujabban gyakran feltiino felfogasnak jogossagat, mely a koltoi
inventio korlatlan lehetosegeinek jelszavaval a koltoi alkotas
forrasainak kutatasat meddo munkanak tartja. A gorog irodalom tanulmanyozasanak teriileten Niese B. inditotta meg
ez iranyt Entwickelung
der homerisehen Poebie cz. muvevel
(1882), melyben a gorog epos egesz tartalmat egyes koltok
kepzeletmunkajanak mondja s a mondaalkoto hagyomanynak
semmi szerepet sem tulajdonit benne. Ha ez a «semmibol
valo alkotas» mythikus kepessege tenyleg megvan es megvolt a koltokben, akkor hiabavalo volt a philologia minden
eddigi munkaja, melylyel a koltoi alkotasokbol az alapjokul
szolgalo hagyomanyt kibamozni igyekezett, hogy ezaltal a kdltok mondaalakito tevekenyseget mennel pontosabban megtigyelhesse. Hogy ennek a felfogasnak igazan semmi jogosultsaga
sincs, azt ujabban Meyer B. M. egy ragyogo ertekezeseben
(Kritische Poetik, Neue Jahrbiicher XXIX. 645—657) bebizonyitotta, — ha egyaltalaban sziikseges ezt bizonyitani.
Termeszetes azonban, hogy a koltoi inventio erejet megkotottsege ellenere sem szabad lebecsiilniink, vagyis a koltd
mmden motivumat a hagyomanybol szarmaztatnunk. I jabban
tobbszor is erelyes felszolalasok hangzottak el azon hibas
eljaras ellen, mely az eldbb emlitettnek vegletes ellentetekepen pl. az antik mytbologia reconstructioja alkalmaval
mind azt, a mit a kolteszetben valamely mondai alakra vagy
esemenyre vonatkozolag olvasunk, egyszeruen hitregenek
minositi s elfeledi azt, hogy a kolto a nepmondaban, vallasi legendaban vagy valamely regibb irodalmi feldolgozasban kapott motivumokkal bizonyos muveszeti hatarok kozott
szabadon banhatott. Tisztan miiveszetieknek mondom e
hatarokat azert, mert semminemu egyhazi dogma nem szukitette oket. A komoly, benso vallasos erzes korszakaiban az
egesz tarsadalommal egyiitt a kolto lelket is megtdlto hitnek eleven ereje a vallasi vonatkozasu targyak feldolgozasat
csak ihlette s nem korlatozta; a vallasi kdzdmbosseg korszakai pedig termeszetesen a legteljesebb szabadsagot adtak
ez iranyban.
A keszen kapott mythos csak az anyagot szolgaltatta,

melybol a kolto a maga mnveszetevel, mint valami varazserovel kicsikarta a benne rejtozo tartalmat, mint a hogy az,
kinek sikeriil egy dsemont hatalmaba ejtenie, megszolalasra kenyszeritheti s feltve rejtett, nagy titkokat tndhat
meg tole. Hiszen a keszen kapott targv feldolgozasanak
ep az a nagy elonye, hogy a kolto erejet nem meriti ki a
a mese «kitalalasx-anak ketes ertekii munkaja, hanem egesz
erejet a targy alakitasaval jaro igazan muveszi feladatokra
szanhatja. S tenyleg, a gorog tragoedia, az az antik esemenykolteszeti miifaj, melynek fejlodeset legjobban figyelemmel kiserhetjiik, a maga nagy tokelyet ep annak koszonheti, hogy a kozonseg nem vart tole uj meset, hanem csak
egynehiiny tragikus jellegii mythosnak folyton ismetlodo
feldolgozasat. Csak az alakitasnak folytonosan megujuld
nekilendiilese biztosithatta a formalas muveszetenek a sikert
az anyaggal valo kiizdelmeben s csak az tette lehetove r
hogy a targyban rejlo s kifejezesre varo miiveszi tartalom
a maga egeszeben felszinre keriilhessen. (Mellesleg megjegyzem. liogy a gordg kepzomiiveszetben ugyanigy allt
a dolog: «csekely szamii typus lassu megerlelese es kialakitasa a gyors valtakozas es folytonos szaporitas helyett.»
Springer.)
Ezt tekintetbe veve, nem fogunk minden erkolcsi inditekot vagy leltktani kapcsolatot, mely valamely mythos
koitdi feldolgozasaban elenk tarul, egyszeruen a hagyomanynak tulajdonitani, hanem azt fogjuk keresni, nem csak a
a kolto latta-e meg ezeket a hagyomany nyujtotta anyagban s nem csak o juttatta-e igazi ervenyre. S ha tenyleg
a koltdktol eredoknek bizonyulnak, akkor ok nelkiil foglalnak helyet a mythologiai kezikonyvekben, melyeknek a
nep mondaalkotasat, a tulajdonkepeni mythologiat kell bemutatniok. Ha az ilyen mythos-elemet a mythologiaba utaljuk,
akkor elsikkasztjuk a kolto miiveszetenek egyik igen fontos elemet, a mythosnak muveszi kialakitasat. Oedipusrol
peldaul, az atyjat tudtan kiviil meggyilkolo es az anyjat
ugyancsak tudtan kiviil felesegiil vevo szerencsetlen kiraiyrol, a veletlent lranyito sors artatlan aldozatarol, a mondai
hagyomany a sphynx-rejtveny szellemes megfejteset is regelte.

A rejtvenyfejtesben ervenyesitett talalekonysag hagyomanyozott volta Sophoklest feljogositotta arra, hogy ezt a vonast
a kiraly legjellemzobb szellemi tulajdonsagava tegye. S csak
az a folenyes combinalokepesseg, az esznek az az emberfeletti aranyokat olto hatalma, melylyel Sopliokles dramajaban a kiraly elottiink megjelenik: csak ez teszi erkolcsive
a nemes kiraly szornyu sorsat, mely a mondai hagyomanyban megdobbentoen erthetetlen s minden erkolcsi vonatkozas nelkiil valo volt. Igy ellenben a kolto Oedipus sorsaval az o komoly vallasos gondolatat peldaztatja, mely szerint
ep az emberi esz le^magasabb tokelye a leghitvanyabb jatekszer az isteni hatalom kezeben. Uyen esetekben ne mint
mondat targyaljuk a koltoi alakitas eredmenyet, hanem
inkabb atadjuk magunkat annak a Vedves elgondoiasnak.
hogy miJy ahitatos orom foghatta el a koltemeny egykoru
kozonseget, mikor azt Jatta, bogy ebben a reg ismert, kozonseges mondaban az, a mit addig nem tudott megerteni vagy
amit igazsagtalannak latott, a mtiveszi formalas reven ert
hetove lett s legalabb egy bizonyos vilagfelfogas nezopontjabol igazsagosnak is tiint fel. <'Hogy ezt eddig nem vettem
eszre, pedig mily jol ismertem a tortenetet! <> — gondolhatta az ilyen esetekben az olvaso vagy hallgato. Pedig
termeszetes, hogy nem vette eszre az illeto vonast, hiszen
csak a koltoi alakitas kohojaban valt ez kiilon az tit elborito salaktdl.
S megis n ar az antik korbtiJ rank maradt mythologiai
ktinyvek ota folyton kisert az a vegzetes hiba, hogy a
mondaalkotd munkanak lassu fejltidesi folyamatat egyszerii
tenynye siiriisitve juttatjak a ktiztudatba, meljT ennek ktivetkezteben zavaros tisszevisszasagban latja a nepnek a
mondat megalkotd munkassagat es a ktiltdnek a mondat
muveszileg kiformalo tevekenyseget. Pedig legalabb is ttirekedniink kell arra, hogy a ktilttii munkassag bensti folytonossagat es egybekapcsolddasat lehetdleg elemeire bontsuk.
A sor elejen — ha az erzekelhettive tetel czeljabol szabad
itt kezdetrtil beszelniink — ott all a mythost eredetileg
megalkoto tisi mesemondd, ki egeszen beleolvad a nemzet
szellemi ktiztis3egebe, mert egyeniseget sem d maga, sem

kozonsege nem veszi eszre s kit ezert a «nepszellem»
gyiijtoneve alatt szoktnnk emliteni: a sor kesobbi folytatoi
a tmlatosan miikodo koltfik. kiknek egymasutanjaban az
eredeti mondakolteszeti anyag folytonosan atoroklodik, de
egyszersmind folytonosan atformalodik. Hogy ezen folytono-sagi sor elemeinek meg nem kiilonboztetese mit jelent,
azt legjobban olyankor tapasztalbatjuk, lia oiy antik mytbikus
motivumot kiseriink figyelemmel, mely egeezen a modern
idokig kedvelt targya a koltoknek. Szabad-e Aiscbylosnak
kevesebb muveszi szabadsagot tulajdonitanunk aPrometbeusmythos feldolgozasaban, mint Goethenek? Bizonyara nem.
S ezert, lia a mythos hagyomanyos tartalmat ugy akarjuk
levonni a koltoi feldolgozasbol, hogv nem vagyunk tekintettel a koltoi muveszet orok torvenyeire, akkor Aischylos
es Goethe Prometheusabol ket, egymastol teljesen eliito
kovetkeztetesre jutbatunk. Ha az antik koltobol azt olvassuk ki, hogy az e:nbert formalo s az istenek ellen daczosan
fellazado titan mondaja az emberi cultura hoseinek meddo
kiizdelmet es orokos tragikumat fejezte ki, akkor ugyanannyi jogunk van a Goethe-fele Bousseau-ellenes iranyzatot
is mythikusnak lekinteniink s azt mondanunk, hogy Prometheus a gorog nepmondaban a culturmunka boldogito es felemelo hatasanak exponense volt. A mennyi gondolattartalmat ez ily eljaras altal a mythologia jogtalanul nyer, ugyan-annyival kisebbitjuk a kolto erdemet.
Ezzel termeszetesen csak a maga reszletes visszassagaban akartam bemutatni azt az eljarast, mely a koltoi
inventio szabadsagat nem juttatja a maga jogaiboz a keszen
kapott anyag feldolgozasat illetoleg. Ez a kerdes ugyanis
oiy bonyolult s annyi finom arnyalat kozott mozog, hogy
ienyegeto veszelyei csak a maguk vegleteiben nyilvanulnak
hatarozottsaggal. Bizonyos, hogy minel kozelebb all valamely kolto a mondat megalkoto nemzeti kozosseghez, annal
elevenebben elbet rneg lelkeben az az eredeti gondolat,
mely az iileto monda megalkotasaban ervenyesiilt s ennelfogva az antik kolto kozelebb allhat a fent vazolt mondaalakito sornak elejehez, mint a modern kolto, ki a mythost
megteremto nemzeti szellemtol messzire elkeriilt. De ez csak

valoeziniisegi szamitas s ezert sokszoros contradictorius
ellenorzes nelkiil, eleve soha sincs jogunk valamely antik
koltemenyben targyalt hitrege cselekmenyenek lelki rugoit
vagy eszmei tartalmat egyszeruen a hagyomanynak tulajdonitanunk s e helyett: «a kolto ligv mutatta be a mondat, hogy . . .» sohasem szabad egyszeriien azt mondan u n k : «a gorog nep azt regelte . . .» vagy «a gorog nep
azt tartotta . . . » Az antik vilagnak ujabban oly bosegesen
napfenyre keriilo emlekei ep azert oly megbecsiilhetetlen
fontossagiiak. mert mindinkabb tobbiranvu bepillantast engednek nekiink a kozvetlen, valodi elet melysegeibe s ezert
a regi hit- es mondavilag megismereseben ma mar nem
vagyunk tisztan az eletet stylisalva bemutato muveszet
emlekeire utalva, hanem az elet mesterkeletlen megnyilatkozasai alapjan ellendrizhetjiik a muveszet anyagat. Hogy
ez emlekekbol eredo legfontosabb es a koztudatba legnehezebben belehelyezkedo megismerest emlitsem: ma ketsegtelen bizonyossaggal tudjuk, hogy a mikor Homeros a maga
deriis, ragyogo istenalakjairol enekelt, akkor a gorog vilag
szeles retegei meg mindenfele szornyii torzalakok sotet borzalmaiban lattak megtestesiilve a maguk isteni hatalmait.
Csak erre gondolva is be kell latnunk, hogy a hitregekre
vonatkozolag biztos hagyomanynak csak a cselekmeny nagy
korvonalait szabad tekinteniink s hogy a koltoi feldolgozasnak csak annyiban van koze a tulajdonkepeni mythologiahoz, a mennyiben bizonyiteka a nepies hagyomany megtermekenyito kepessegenek, a mennyiben megmutatja, mily
muveszi lehetosegeket tartalmazott az illeto mythos. Elvegre
is ama sziget jellegenek, mely Bocklin lelkeben a Todteninsel alakjat oltotte magara, nem megvetendo resze az,
hogy ily kepet tudott a miiveszi kepzeletbol kivaltani; de
e miiveszeti alkotas elemeit nem tekinthetjiik foldrajzi adatoknak. Yagy — kozelebb allo hasonlattal — az o- es ujtestamentum elbeszeleseinek cultureiteket hianyosan alJapitana meg az, ki nem venne tekintetbe a beloluk kiindult
vallasos miiveszet termekeit; de azert pl. Leonardo Utolso
mcsorajanak festoi motivumait senki sem mondana a legenda eredeti vallasi motivumainak.

Ep igy nem szabacl a koltbnek hagyomanyhoz kotott8eget ugy ertelmezniink, hogy minden egyes mellekalak
szamara is tamaszt kell keresnie a hagyomanyban. A mythographiai magyarazatoknak, a mythikus rokonsagi kapcsolatok keresesenek es nev-magyarazatoknak mily ozone
omlott peldaul az llias ket finom muveszettel odalehelt noalakjara, Chryseisre es Briseisre, a mig kisiilt, hogy e ket
nev nem jelent egyebet, mint egyszeriien a «chrysei leany»
es a «brisai leany», vagyis hogy a ket hadizsakmanyul
esett no nem mythikus hagyomanybeli hosno, «heroina»,
hanem mindketten a kolto kepzeletenek alkotasai, kiknek
neviik sincs, annyira nincs hagyomanyuk.
Ugyancsak a koltoi alakito muveszet munkajat kell
eszrevenniink abban is, hogy a kolteszetben a mythosok
zart, egyseges alakban jelennek meg. Az iskolai tanitaspak
lehetoleg attekintheto formakra valo torekvesebol termeszetszeriileg kovetkezik, hogy mind az antik istenalakokat, mind
az antik hitregeket lehetoleg egy-egy egyseges kepben rogziti a tanulok agyaba. De ugyanez az eljaras a nepszeriisitb mythologiai konyvekben s meg inkabb a tudomanyos
iratokban mar a valosagnak meghamisitasat jelenti. Az elet
nem ismer kristalytiszta, egyseges alakulasokat. Az elet
lenyege az elkuloniiles, az egyseg csak utolagos abstractio
eredmenye. A gorog mythologia kepzeteinek sem volt meg
az az egyseges formaja, melyben a modern koztudat nagy
kenyelmesen elkepzeli ezeket, hanem egy-egy istenalak, egyegy monda, mas-mas alakban elt a kiilbnbbzo videkeken,
sot a kulbnbbzo tarsadalmi osztalyokban is. Yalahanyszor
tehat valamely mythikus targyu antik koltemenyt olvasunk,
tudnunk kell, hogy a mythosnak azt a szervesen osszefuggo alakjat, melyet a kolto ad vagy adni igyekszik, o
vagy kiszemelte kulbnbozo valtozatok koziil, vagy pedig a
kulonbozo hagyomanyos alakulatok egyes szethiizo vonasainak kiegyenlitesevel es athidalasaval maga teremtette.
A mythikus hagyomany benso ellenmondasaival szemben
olvasfajta feladatok vartak az antik kbltore, mint a milyeneket — teszem fel — Arany .Janosra a
Toldi-monda
ellentmondo adatai rottak. Ilermest pl. Arkadia begyes
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videkeinek pasztornepe nem mint ragyogo istenalakot tisztelte, bacem barlanglako torpenek mondta, kirol furcsa
csinyeket meselt a nep. Mit tesz ez alakkal a homerosi
hymnus-kolto, hogy a torpe csinyjeit muveszileg ertekesithesse s megse keriiljon eilentetbe Hermes olympusi
istensegenek kepzetevel? A torpe-Hermest megteszi gyermekHermesnek s a torpe birkalopasat megteszi az isten gyermekkori csinyjenek. Ugyanebben a mondaban Apollon sem
az a hatalmas isten, kinek tiszteletere fenyes templomokat
epitettek, hanem egyszerii pasztor, ki gondtalanul legelteti
nyajat, az igenytelen pasztornepseg mytliikus kepviseloje.
E motivumon Hesiodos elmerengve, az ihlet perczeimk fellobbano fenveben meglatja, hogy hogyan teheti e vonast
koltoileg ertekesithetove: tudniillik eszebe jut Apollon egy
bunos tettenek mondaja s ugy erzi, hogy Zeus szigoru biintetesekepen volt kenytelen a nagy isten egy ideig e lealacsonyito foglalkozast iizni. Yiszont Kallimachos es mas
liellenistikus koru koltoknek kevesbbe komoly erkolcsi iranyu
kepzeleteben e motivum az isten szerelmi viszonyainak
mondaival tarsul s ezert ok azt mondjak, hogy Apollon
azert lett egy idore pasztorra, bogy szerelme targyahoz kozel
lehessen. Szoval az istennek pasztori lenyege a koltdi alakitasban episodda lesz.
Ilyen es ezekhez hasonlo koltoi eljarasok azok, melyeknek eredmenyeit gyakran a koltoi alkotas mibenletenek
teljes felreismeresevel summariusan mondai elemekkent
szoktak targyalni s igy keriiltek egyes tisztan koltoi motivumok «antik mythologia» czimen a koztudatba. (Kiildnosen
Ovidius jatszi kepzeletenek szamos alkotasa lett ilykepen
mythologiai adatta.)
Csak a koltoi muveszet titokzatos szovoszekere vetett
ily pillantasok ertethetik meg veliink annak az elvnek igazi
jelentoseget, mely az antik koltdtol a hagyomany felhasznahisat kovetelte, nem pedig uj meset vart tole.
A mi pedig magat ezt az elvet illeti, eszre kell venniink, hogy a mint a kozonseg lemond a mese ujdonsagarol, ezzel egyszersmind arrol is tanusagot tesz, hogy a
mesen nem durva kivancsisaggal csiigg, hanem a cselek-

menymenet szemlelese kozben a kolto lelket elvezi. A kit
csak a targy maga erdekel a koltoi miiben, az a mar egyszer feldolgozott targy uj feldolgozasaban nem talal gyonyoriiseget; a targy uj voltarol csak az mond le, kinek
szamara a mese csak annyiban fontos, bogy ez az anyag,
melyben a koltoi szellem testet olt. Termeszetes ennelfogva,
hogy a koltoi miiveszetrol valo felfugasnak ez a modja nem
szallt le keszen az egbol a gorogseg lelkebe, hanem hogy
ezt az elvet a nemzet a maga culturmunkaianak eredmenyekepen lassankent fejlesztette ki magaban. A homerosi
epos ugyanis megorzott szamunkra egy idevonatkozo kijelentest, mely azt mutatja, hogy az epos koranak kozonsege, a X—IX. szazad nemesi tarsadalma, meg nem allt
ezen az allasponton. Az Odysseia elso enekeben a kiralyne
megharagszik Phemios lantosra, a miert ez a trojai haboriit kovetd szomoru esemenyeket zengi s ekkor az «ertelmes Telemachos» a kozonseg izlesere valo hivatkozassal
mentegeti a lantost, azt mondvan, hogy «az emberek mindig
uj meset kivannak a koltdtol» — a mi ugy hangzik, mintha a
kolto panasza lenne a kozonseg kielegithetetlen ujdonsagvagya ellen S hogy tenyleg, legelso sorban a mese, a
targy volt a fontos az epos kozonsegenek szemeben, azt
minden nyilatkozatnal jubban maga az epos jellege is igazolja. A hosi indulatok, melyek az Hias es Odysseia hoseit
hevitik, nem valnak kozvetlen motivumokka az epikus szamara. Ezek az indulatok egyszeriien csak bennfoglaltatnak
a cselekmenyben, mint ennek rugoi vagy eredmenyei, de
az llias koltoje sohasem — a kesobbi keletii Odysseia koltoje csak neha — elemzi oket: az epikus kolteszet tulajdonkepeni targyat a gyorsan es tarkan valtakozo esemenyek
alkotjak, mert csak az esemenyek szinjateka volt hivatva
a kozonseg erdeklodeset lekotni. Ezt finoman aterezte
Anatole France, mikor a Kymei enekesben az oreg Homerost egy nemesi udvarhazba vezeti. A gazda itt azzal
fogadja a lantost, hogy megkerdezi, mirol tud enekelni.
S mikor ez elsorolta a sokfele targyat, melyrol eneket tud
mondani s meg hozzateszi, hogy az elsoroltakon kiviil meg
•«hatszor hatvan nagyon szep eneket» tud, a gorog nagyur
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leereszkedo evodessel igy fejezi ki a maga irodalmi allasp o n t j a t : «A kosza dalnokok jo lakoma es gazdag ajandekok
remenyeben mindig azt mondjak, hogy nagyon sok eneket
tudnak. De mikor arrol van szo, hogy ezt bebizonyitsak,
akkor kideriil, hogy alig nehany enekkel tudjak farasztani
a kiralyok es hosok fiilet.» Az epos kora csak a kolto meseinek targyara volt kivancsi. S az epikus kozonsege azert
kivant es az epikus maga azert igert mindig uj meset,
mert a kozonseg nem latta meg, a kolto tudatosan nem
erezte at a mese formalasaban nyilvanulo egyeniseg erejet.
Ezen kornak meg tisztan targyi erdeklodese szamara, mely
az egyeniseg varazshatalmat meg nem ismerte, egy targybol C3ak egy koitemeny foganhat, minden kovetkezo csak
unalmas ismetles lehet. Ez a miiveszeti felfogas a koltemenyek anyagbeli kozossegeben csak fogyatkozast lathat,
az irodalmi folytonossag e fajtajabol ennek a felfogasnak a
szamara semmi gyonyoriiseg nem fakadhat.
Ot szazaddal utobb az atheni tragikus kolteszet nagy
nepszeriisegenek tanusaga szerint, legalabb iVthenben, mar a
nemesebb, miiveszi elv diadalmaskodott. Hiszen a tragoedia
— mint mar mondtuk — folytonosan csak egynehany regi,
jol ismert mondai targyat varialt s a mikor a kozonseg
ezeknek az egyeni valtozatoknak evrol-evre ismetlodo elvezeseben valosagos eletsziiksegletet latott, ezzel taniijelet
adta annak, hogy mar nem a mese lij, meglepo voltaban
keresi a muveszeti kielegiilest es nem egyszeriien c-sak
targyi kivancsisaggal hallgatja a kolto mesejet. A szinpadi
illusioknak, a mar koran fellepo bravoure-os szineszi alakitasoknak, a pompazo ruhaknak, a fenyes diszleteknek, a
kisero zene szepsegenek is resze volt a csupa regi targyat
feldolgozo tragcedia nagy nepszeriisegeben s az alacsonyabb
miiveltsegii elemeket nagv reszben bizonyara ezek a kiilso
sensatiok vonzottak a szinhazba. Azt sem szabad eszre nem
venniink, hogy a kozonsegnek a hag.yomanyos vallashoz
meg hamisitatlan kegyelettel ragaszkodo reszeben a mythikus cselekmenynek ismetlodo szinre jutasa olyasfele vallasos
elmelyedesre nyujtott alkalmat, mint a milyet a maga koraban es a maga kozonsegeben a passio-jatek jelentett, mely

akar szoszerint is megismetlodhetett. Sot ugyanazon hitrege cselekmenyenek ismetelt szemlelete olyasfelekep is hathatott a kozonsegnek eme hivo reszere, mint a hogy a mai
hivo lelek ahitata a szentirasnak akar mar beteve is tudott
reszet ujbol es ujbol olvasva ujabb es ujabb vallasi felemelkedest nyer. De mindezek a koriilmenyek a kozonsegnek csak egy-egy toredekere vonatkoznak s nem fogjak at
a polgarsag egeszet abban a demokratikusan egyseges ertelemben, m e h b e n az atheni koztarsasag a maga teljesen
hivatalos intezmenyeivel az egesz polgarsagot egyesitette a
szinhazban a Dionysos-iinnepen. Barmily kiilonosen hangzik ez ma, megis az atheni szinhazi elet igaz megertese es
taglalasa csak ennek az alapjan lehetseges. Az allam altal
rendezett s minden egyes polgarnak kijaro szini eloadasokon az atheni polgarsag mint egyseges testiilet jelent meg
s a maga egeszeben evrol-evre iteletet mondott, hogy az
illeto ev iinnepen szinre keriilo darabok koziil melyiket
illeti az elso, melyiket a masodik, illetoleg a harmadik dij.
Biirmi is hozta mar most az egyeseket a szinhazba, a nezo
kozonseg egesze ez irodalmi nepitelet alkalmazasaval egyenesen kenyszeritve volt olyasmire iigyelni, mi ot szazaddal
elobb meg teljesen ismeretlen valami volt. A szinre keriilo
tragoediak a mythosoknak oly kis korebol keriiltek elo s e
mythosok annyira ismeretesek voltak, hogy az ertekbecsles csak az egyeni alakitas szempontjabol tortenhetett.
A Homeros-korabeli kozonseg ilyen verseny alkalmaval
annak nyujtotta volna az elsoseg koszorujat, ki valamely
addig ismeretlen mythosszal orvendeztette volna meg: az
atheni kozonseg annak, ki a jol ismert mythost legszebben —
termeszetesen: az o velemenye szerint legszebben — alakitotta ki. Jellemzo, hogy Euripides, mikor neha valamely
dramajaban a mythos hagyomanyos alakjan nagyobb valtoztatasokat eszkozolve majdnem egeszen ujszerii cselekmenyt adott, akkor a prologusban nagyjaban az egesz cselekmenyt elore ismertette. Lehet, hogy sokan voJtak, kiilonosen a szinieloadasra iinneplo ruhaban a varosba sereglo
jo videkiek kozott, kiknek kisse nehezkesen miikodd agya
ezt az eloljaro beszedet mint szives kalauzt fogadta, mert

nelktile a drama sztivevenyebe talan belezavarodott v o l n a ;
de vegeredmenyben — s ujra az egesz ktiztinseget tekintve —
azt erte el e prologus, bogy a targy anvagi resze irant
valo erdeklodest ktinnveden elintezve, a ktiztinseg figyelmet
most mar tisztan a miiveszi alakitas fele terelte.
Ttimeglelektani szempontbol igen tanulsagos az a kep,
melyet e tekintetben az atheni szinhaz nyujt. Tapasztalatbol tudhatjuk, hogy a tisztan targyi es az artisticus erdeklodesii muszemlelet elkiiltinulese muveltsegi osztalyonkent
ttirtenik s meg ma is folyik. Hogy arroi a retegrol ne is
szoljak, melynek szamara a pusztan csak valtozatos cselekmenyt ado, tehat tisztan targyi erdeklodesre szamito mozidrama — nemtsak a kinematograph vetiteseit, hanem
nemely szinpadi darabot is ertve ezen — nagyobb vagy
legalabb is nem kisebb elmenyt jelent, mint az irodalmi
d r a m a : mindnyajan ismerjiik azt a regenyolvaso typust,
mely unja a bonyodalomsztives, a jellemkialakulas munkajanak, a ktiltoi lelek obiectivalodo rezgeseinek figyelemmel
kisereset s egyszeriien csak a kifejlest lesi moho epedessel.
(Mutarlatok ktiztinseget megfigyelve, kiiltintisen jol lathatjuk, hogy a kepzomiiveszet alkotasainak elvezese dolgaban
meg sokkal lassabban halad az a kivalasi folyamat, mely
az abrazolt targy szempontjabol valo szemleletmod lielyeben a tisztan mtiveszi elemekbe valo elmelyedeshez szoktat.) Ezekbol a jelenkorra vonatkozo megfigyelesekbol batran
ktivetkeztethetjiik, hogy az atheni ktiztinsegben is fokozatok
voltak e tekintetben. S ha a tragoedia nem lett volna a
maga ttirtenelmi fejlodesenel fogva olyan, a milyen volt s ha az
atheni allam nein szoktatta volna hozza a koztinseget ahlioz,
hogy a maga teljes egeszeben ep ezt az ilyen tragoediat
lassa a miiveszi elvezet legmagasabb targyanak : akkor a
ktiztinsegnek alacsonyabb miiveltsegti es kezdetlegesebb miiveszi felfogasii resze szamara bizton kialakult volna valamifele mozgalmas cselekmenynyel hato drama-ktilteszet, melynek eg3'es mtiveloi nem vettek volna at egymastol targyaikat s nem a kesz targy miiveszi kialakitasaban lattak
volna feladatukat, hanem a thema-keresesben meritettek
volna ki erejiiket. Hogy ez a mai drama-gyartasi praxis

ott nem fejlodott ki, annak nem az az oka, mintha az
atheni kozonseg atlaga muveltebb lett volna, mint a mienk.
Egyszeriien csak a szinieloadas keretet alkoto Dionysosiinnep fokozott eletkedvenek felemelo hatasat, es a tomeghangulatnak kiegyenlito erejet kell latnunk abban, hogy
egyseges tomegbe verodve a legktilonbozobb mtiveltsegi
retegek egyseges mtiveszi befogado kepessegtiekke valtak.
Csak ez magyarazza meg, hogy harmadfelezer evvel ezelott
az atheni tragikus koltok oly kizarolagos miiveszi hatasokra toiekedhettek s oly hamisitatlanul artisticus eszkozokkel ertek sikert, melyek ma — mikor a szinhazlatogatas
nem iinnep, hanem profan elvezet s mikor a szinhazi kozonseg nem egyseges kozseg, hanem onallo egyenek veletlen
osszetetele — igen sok elokelo dramat elzarnak az igazi
nepszeriiseg lehetosegetol.
Hogy annak a kozonsegnek lelkeben, mely a nagy
tragikus koltoknek az anyagit magarol tigyszolvan teljesen lerazo artisticumaban gyonyorkodott : meg ott szunnyadott a regi kezdetleges materialis felfogas is, arra erdekes
tanubizonysagunk van. A nagy tragikus koltok kortarsa,
Aristophanes egyik vigjatekaban ugy jellemzi a maga atheni
kozonseget, hogy ez «gyuiolettel fordul el a koltotol, ha
folyton csak regi dolgokat elevenit fel». Minthogy, tekintettel a tragoedia emlitett jellegere, hogy t. i. mindig csak
regi mythosokat elevenitett fel, ezt a kijelentest csakis a
komoedia kozonsegere vonatkoztathatjuk, ebbol vilagos, hogy
Aristophanestol mast kivant az atheni V. szazadbeli kozonseg, mint Aischylostol, Sophoklestoi vagy Euripidestol:
ugyanolyat kivant tole, mint Homerostol a maga kozonsege.
A kozonseg lelkebol az a gondolatvilag, mely az epos kozonsegen uralkodott, meg nem veszett ki, csak hatterbe
szorult s adott alkalommal ki-kitort. Az alsobbrendii osztonok ervenyesiilesere ily alkalmat adott a komoedia-eloadasok
uralkodo erzese, a mulatni vagyas. A komcedia-eloadasra
gytilve a kozonseg ujbol a regi sensatio-szomj rabja lett;
nem a koltoi lelek rezgeseire akart iigyelni, hanem egyszeriien mulatni akart. Latni, hallani a k a r t : s a ki csak a
targyat varja, a melyet latni, hallani fog, az olyat kivan,

a mit meg nem latott, meg nem hallott. Ilyenkor a kozonsegnek ugyanugy nem volt kedve a koltoi alakito miiveszet
sejtelmes szepsegeibe elmelyedni, mint a hogy az ot szazaddal elobbi kozonsegnek nem volt erre kepessege. A hangulatnak azt a sajatsagat, hogy alsobbrendii, mar tdlhaladottnak velt igenyt felszinre hoz a lelekbol, az elet minden
vonatkozasaban,
muelvezeseinkben is mindnyajan
igen g}^akran tapasztalhatjuk. S ezert biztosra is vehetjiik,
hogj* Aristophanes kozonsege a maga szeles jokedveben
nem vette eszre e hatalmas koltoi genius alkotasaiban azt
a sok finomsagot, melyet mi ma csodalunk benne, hanem
csak a gvorsan valtozo kepek es jelenetek vad hajszajaban,
a koltoi kepzelet korlatlan tobzodasaban gyonydrkdddtt.
Nem tudom, vajjon a mokas koltonek, ki tulajdonkepen az
aristokratikus ellenzeknek volt a szdszoloja, nem azert nem
forrasztotta-e az ajkara a szot a gogos demokratia, mert
mig a mokakon mulatott, nem ert ra a kolto lelkebe melyebben belepillantani.
Az irodalmi kozonseg felfogasanak taglalasa ujia visszavisz benniinket a gorog irodalom benso osszefiiggesenek
emlitett legujabb feldolgozasahoz. Ugvanis sziiksegesDek tartom Stemplinger munkajanak azt az egyik legnagyobb fogyatkozasat megemliteni, melyet egyebirant az ily kerdes
targyalasainak egyik jellemzo hibajakent gyakran megfigyelhetiiuk, hogy t. i. a kozonsegre valo tekintet szempontjait
vagy egyaltalan igenybe sem veszi, vagy — mint latni fogjuk — helyteleniil alkalmazza.
Pedig a kozonsegre iranyitott szempont az egyediili,
melj r itt helyes latasra vezethet. Tulajdonkepen az epikai
liitel jelszavaval egybefoglalt kovetelmenyeknek alapja is
az, hogy a koltd szereti, ha a maga kozonsege tudataban
szamithat valami szilard alapra, melybe az illusio szalai
beleszovddhetnek. S az irodalmi osszefiiggesek kerdesenek
sok egyeb vonatkozasat is csak ennek a kozonseg fele iranyitott vizsgalati modnak alkalmazasaval lehet helyesen
megitelni. Ha peldaul a kolto valamely elodje alkotasara
czelzast tesz, akkor annak a szalnak, mely e czelzas altal
a ket munkat az irodalmi folytonossag szempontjabol egybe-

fiizi. philologiai ertekesitese (pliilologian jelen esetben muTelodestortenetet ertve) csak ama kerdes alapjan tortenhetik,
hogy a kozonseg megerti-e a czelzast, a czelzas hatasa
alatt felehred-e lelkeben annak az alkotasnak a kepe, melyre
a kolto gondol. A modern irodalombol hozok fel peldat.
«Goethe mint az utolso homerida igy kezdi az
Achilleist:
Hoch zu Flammen entbrannte die machtige Lohe noch einmal,
Strebend gegen den Himmel, und Ilios' Mauern erschienen
Kot durch die finstere N a c h t ; der aufgeschicliteten Waldung
Ungeheueres Geriist, zusammenstiirzend, erregte
Machtige Glut zuletzt. Da senkten sich Hektors Gebeine
Nieder, und Asche lag der edelste Troer am Boden.

Abban a kezmozdulatban, melylvel a bevezeto sorokban a kolto az Ilias vegsb jelenetere, Hektor holttestenek
maglyara helyezesere utalja az olvasot s az ott leirtak felelevenedesetol varja a maga vazlatanak szinezeset, henne
van az a Goethe, ki csak a maga irodalmi miiveltsegii weimari korenek ir s csak e kor reszerol szamit igazi megertesre. Gondoljunk ezzel szemben arra a czelzasra, melyiyel Aranv A: elso lopdsba.n az OdysseidrsL ntal. «Azt
irjak egy meseben egy kiralyne felol, hogy a mit nappal
szott, — ejtszaka folfejte.» A kolto, mikor lgy ir, bizonyara nem gondol arra, hogy e nepies erkolcsoktato koltemeny derek, elmelazo olvasoi szamara e «mese»-beli kiralyne alakja homerosi reminiscentiak kovetkezteben elevenseget fog nyerni.
Az antik kolteszet az irodalmi elodokkel valo kapcsolatok nagv bosegenel fogva tele van oly czelzasokkal, melyek a kozonseg irodalmi tudasara szamitanak. Hogy legalabb is a tragoedia-kbltok tenyleg abhan a miiveszileg megbecsiilhetetleniil elonyos helyzetben voltak, liogy a feldoigozott mythosokra vonatkozolag irodalmi ismereteket feltetelezhettek a szinhazi kozonseg tudataban, arra erdekes
tanubizonysiigul szolgal Antiphanesnek, egy Kr. e. IV. szazadbeli vigjatekironak egyik toredeke, melyben azt mondja,
hogy a tragikus koltonek csak meg kell neveznie az Oedipus, Alkmoeon s egyeb hires tragoedia-hbsok nevet s a koaonseg maris tudja sorsuk alakulasat, c-saladjuk tagjait stb.

Ebbol a libriilmenybol magvarazbatb az ugvnevezett
«tragikus ironia» az antik dramaban, vagyis az a miiveszi
fogas, mikor a kblto arra szamit, hogy a kozonseg, mely a
hos egesz elettortenetet a mythosnak regebbi feldolgozasaibol mar ismeri, mas vonatkozasban fogja a bos bizonyos
szavait appercipialni, mint a milyenben maga a hos erti
azokat. Peldaui mikor Oedipus Sophokles dramajanak elejen
a szinre lepett, akkor a kozonsegnek tulnyomo resze (ha
nem az egesz kozonseg) mar tudta, hogy o olte meg atyjat,
Laiost, mit maga a kiraly meg nem tudott. Ezert mikor
Oedipus azt mondta, hogy az altalanos halalveszben, mely
orszagara nehezedik, senki sincs, kit oly szornyii kor senyveszt, mint ot, akkor a kiraly e szavakkal csak a nepevel
valo melyseges egyutterzest akarta kifejezni, de a kozonseg
megrazkodva gondolt arra, hogy a thebaei nep nyavalyaja
tenyleg jelentektelen a szerencsetlen kiraly bntudatlan biinenek lelki fertozetehez kepest. (A bunnek a lelek betegsegekent valo felfogasa egeszen kozonseges kepzet volt a
gorog ember szamara.) Vagy mikor utobb Oedipus kijelentette, hogy ki akarja nyomozni a gyilkost s a maga tiilzott ovatossagaban Laiosnak elotte meg ismeretlen gyilkosatol — tehat onmagatol — a maga tronjat is feltve, szenvedel}7es tulzassal azt mondta, hogy a megtortent gyilkossag
verbiine az o lelket is beszennyezi, akkor is borzongassal
gondolt a hallgatosag e szavaknak arra az ertelmere, melyet neki a tenyallas ismerete jelzett s a maga tragikus
melysegeben erezte at azt a kegyetlen ironiat, hogy a hos
nem is sejti, mennyire igazat beszel.
Hogy a modern drama nem alkalmazhatja e mufogast,
mely a kozonsegben mindig a koltoi intentio teljes megertesenek folenyes — tehat joleso — erzeset kelti, annak
ep az az oka, hog}T a modern drama a meseje dolgaban
nem csatlakozhatik az elodbkhoz s igy meseje ismeretet
nem feltetelezheti a kozonsegben. Van ugyan a modern
dramaban is a megbeszelt antik miifogaslioz hasonlithato
eljaras, a mennyiben a kolto termeszetesen gyakran vet
elore valamely fenysugarat a mese bonyodalmanak meg kibogozatlan elemeire (Ibsen kulonosen remekel ebben). Csak-

hogy elso hallasra ezek a voEatkozasok — ha egyaltalan
eszrevetetnek — legfeljebb csak az erdeklodes, a varakozas
iranyat altalanosan megszabo figyelmeztetesek, melyeket
concret tartalommal megtolteni es teljesen aterteci csak a
cselekmeny egeszenek megismerese uian tudunk, vagyis
akkor, mikor tudatunk oly kesziiltseggel lep a darab ele,
a milyennel a gorog kozonseg a maga dramaihoz kozeledett.
Nem szabad tagadnunk, hogy az ily iianyu vizsgalatoknak nagyon konnyen meginog az alapjuk. Nagyon konynyen megtortenhetik, hogy olyan tudatanyagot tulajdonitunk az antik kozonsegnek, mely csak mi benniink van
meg kutatasaink, tanulmanyaink eredmenyekepen s hogy
olyan rejtett czelzast tulajdonitunk az antik koitonek, melyet nemcsak a kozonseg nem ertett meg, de mely magatol
a koltotol is tavol allt. Igy peldaul nem tudom elkepzelni,
hogy tenyleg koltoi szandekrol szabad beszelniink olyankor,
miko^ eszreveszsziik, hogy valamely antik drama egy regebbi dramanak valamely egyes szavat vagy kifejezeset
ismetli. Ezert nem hiszem, hogy azok az ilyfajta vonatkozasok, melyeket Stemplinger idezett miiveben (196—200. ].}
nagy tomegben osszegyiijtott, tudatosakka valtak a kozonsegben vagy akar csak a kozonseg jelentekeny reszeben.
Iiyen csodaval hataros emlekezotehetseget nem szabad a
kozon8egben feltetelezniink. Azt azonban nemely esetben
liajlando volnek elismerni, hogy a kolto lelkeben elodje
munkajaba valo szeretetteljes elmelyedes folytan megragadtvalamely kifejezes s azutan a maga munkajaban e kifejezest alkalmazva valami titkos szalat szott a maga muvebol
elodje munkaja fele. Erre peldat is idezek az emlitett
osszeallitasbol. Sophokles e szavakkal hozza szinre a ferjgyilkos Klytaimnestra megoleteset:
Klytaimnestra
(Orestes kardjatol lesujtva felkialt):
0 jaj, ram vagtak !
majd pedig,
feleje s u j t :

mikor

Elektra

unszolasara

0 jaj, masodszor is !

Orestes

ujra

Stemplinger szerint e szavakbol a bosszulo nemesis
kiegyenlito hatalmat lehetett kierezni, mert mikor Aischylos
Agamemnonkban
Klytaimnestra ketszer sujtott ferjere, ez is
igy kialtott fel: «0 jaj, ram vagtak ! . . . 0 jaj, masodszor
is!» Ezt az igazan szep vonatkozast a kozonseg koreben —
azt hiszem — aligha ertette at valaki, annal is inkabb,
mert Sophokles Elektrdja, legalabb is 16 evvel Aischylos
Agamemnona, utan keriilt szinre. Azt azonban elhihetjiik,
hogy Sophokles tenyleg ilyesfele kapcsolatra gondolt, csakhogy a maga finom miiveszi motivumanak a kozonseg reszerol valo eszrevetetesere ep oly kevesse szamitva, mint a
hogy — teszem fel — az seginai templom vagy az atheni
Parthenon oromcsoportjainak miiveszei nem szamitottak ilyesmire, mikor szoboralakjaikat a szemlelo szamara megkozelithetetlen reszeken is pontosan kidolgoztak. A miiveszet
ilyenkor leveti a maga rendes soc-ialis — a kozonseg fele
forditott — jelleget, a miivesz ilyenkor maganak dolgozik s
onmaga lelki oromeben keres kielegitest. De tegyiik hozza
ehhez azt a kerdest, hogy tenyleg 0I37 megvetendo munkat
vegez-e a sokat ocsarolt philologiai interpretatio, mikor a
miivesznek ily titkos gondolatait a maga eszkozeivel kibdngeszi s napfenyre j u t t a t j a ? !
De az interpreta 1 ionak nemcsak az a feladata, hogy a
kolto lelkeben vegbemend folyamatokat a maguk legbensobb
vonatkozasaig igyekezzek kiserni, hanem azt is keresnie
kell, hogy mikor es mennyiben sikeriilt a koltdnek kozonsege lelkeben is a kivant kepzettarsulasokat megteremtenie. Igy peldaul azt hiszem, Aristophanes
Darazsainak
ellenallhatatlan komikuma az atheni szinhazban valo eloadasakor nagyreszt abbol eredt, hogy a kolto biztossaggal
szamitbatott egesz kozonsegenek bizonyos szinhazi tapasztalatara es megszokasara : elore tadhatta, liogy a mint a
darazskar, melyrol e komoedia a nevet kapta, eloszor a
szinpadra fog lepni, a kozonseg minden egyes tagja nagyszeriien fog mulatni annak a lattara, hogy a kardalosok
hosszii, vekony fulankot viselnek testiiknek azon a helyen,
melyen minden mas kom<ediaban az ep oly hosszii, de
joval kevesbbe vekonv phallos szokott logni.

Van ra eset, bogy a kolto — szinten a mar emlitett
socialis jelleg elvetesevel — kozonsegenek csak egyetlen tagjara valo tekintettel szo bele muDkajaba valamely motivnmot s csak arra szamit, bogy a mit kozonsege egyszeriien
tudomasul fog venni, az ennek az egynek szamara tobbet
fog jelenteni. Ide sorolom az antik iroknak azt a szokasat,
hogy elo irotarsuk valamely munkajanak egyik helyet, gondolatat belevegyitik munkajukba, ezzel az irodalmi kapcsolattal baratjuk munkajaval valo iemeretsegiiket, e munka
iranti hodolatukat jelezve, mintegy azt akarva mondani,
hogy az illeto dolgot jobban, szebben nem is lehet kifejezni,
mint a hogy koltotarsuk kifejezte. (Mellesleg megjegyezve :
az ilyen irodalmi kapcsolatok, melyeknek erzelmi rugoja az
intim maganeletben van, de melyeket annal tobben ismernek fel es ertekelnek a kozonsegben is, minel ismertebb az
illeto iro, kire czeloznak, az irodalom sociologiaja szempontjabol ugyanabba a korbe tartoznak, melybe a level irodalmi miifaja sorozando, a mennyiben a levelben is maganeletbeli kapcsolatok valnak altalanosabb erdeklodest kelto
motivumokka.) Az ilyfajta helyekre itt nem akarok bovebben kiterni, mert Stemplinger idezett miiveben mar ismertette oket, csak azt a hibat kovetve el, hogy lelektanilag
kozdttiik sem jelolte meg a kello kiilonbsegeket.
Annak az altalanossagban vald megallapitasaval, hogy
az irodalmi miivek egymasra valo utalasanak kerdese meg
igen bo teret nyujt a kutatasra, atterek az irodalmi folytonossag ama jelensegenek megbeszelesere, mikor az iro a
sajat munkassagan beliil teremt kapcsolatokat. Itt is pontos
megkiilonboztetesre van sziikseg. Yan olyan eset, mikor a
kolto ugyanegy muven beliil tudatosan, miiveszi indokbol
megismetli magat, a hatast egyenesen attol varva, hogy az
olvaso vagy hallgato eszreveszi az ismetlest. Ilyen a homerosi eposoknak az a sajatossaga, hogy a kovetek mindig
szoszerint megismetlik megbizojuk szavait. Ez az eljaras,
mely ilykep az iizenetkiildes es az iizenetatadas jelenetet
egym;ishoz fiizi, a kozonseg reszerol tamasztott naiv realismus kovetelmenyenek tesz eleget. Hogy e naiv kovetelmeny
a kezdetleges miielvezo lelkeben csakugyan megvan, arra

vonatkozolag Goethe tekintelyere is hivatkozhatunk, ki
Wertherevel feljegyezteti (aug. 15.), hogy mikor egyszer
Lotte kis testvereinek tiinderreget meselt. ezek nagyon meltatlankodtak, ha a megismetlodo jelenetekhen nem tert
vissza pontosan minden egyes reszlet. (Goethe mas szempontbol vonja le e megfigyeles tanulsagat.) Ez a felfogas egyebkent a magyar nepballadaban is nyilatkozik.
Ugyancsak a kozonseg apperceptiojara szamit a tragikus
kolto is, mikor dramajanak valamely helycn egy elobbi
helynek szavait nyomatekkal megismetli. Wilamowitz szep
megfigyelese szerint Euripides Heraklexeiiek vegso jelenete,
mikor Theseus a megtort Heraklest karjaiba veszi s a megrokkant hos bekes megadasban e szavakkal bizza magat
baratja vedelmere: «mint a vontato hajohoz fiizott csonak,
ugy kovetem Theseust» (1424. sor), a megkapo kep es a
szinpadi helyzet megismetlese altal arra akarta emlekeztetni a kozonseget, hogy mennyire mas volt az a Herakies,
ki a drama elso reszeben maga nyujtotta ki csaladjara
segito karjat s onei*zettel mondta, hogy : «mint a vontato
hajo a hozza fiizolt csonakot, ugy viszlek magammal»
(G36. sor). Euripides miiveszetenek ez kiilonosen gyakran
alkalmazott fogasa s a modern dramairok koziil Ibsen is
nagyon szereti. — Nem ily miiveszi czellal, de ugyancsak
az olvasora valo tekintettel ismetli meg magat oly gyakian
bolcseleti tankoltemenyeben Empedokles (egyik sorat meg
epen haromszor is a d j a : 17.34 = 21.13 = 26.3), ebben a ielkiismeretes tanito behato ismetleseinek modszeret kovetve, mert
hiszen — mint maga vallja egyik toredekeben — «helyenvalo a sziiksegeset ismetelten is elmondani».
Egeszen mas elbiralas ala esik az olyan onismetles, melynek semmifele ilyen miiveszi vagy didaktikus igenye nincs,
sot a melynek egyediili letjogosultsaga az a szamitas, hogy
a kozonseg valosziniileg nem fogja eszrevenni. Igy minden
artisticus szandek nelkiil vesznek at irok — regiek es modernek egyarant — egyik muviikbol a masikba valamely
motivumot, gondolatot, kifejezest. Az ilyen onismetlesnek
leggyakoribb alapja: a kenyelemszeretet («minek torodjem
vele ujra, ha egyszer mar megvan?»)es a bidsaggo 1 vegyes

onerzet («ennel szebben ligysem tudom ujra megcsinalni,
liadd elvezze a kozonseg masodszor is!»). Igy vitte at Tbeokritos nem egy motivumat egy regebbi koltemenyebol egy
ujabba, igy alkalmazta Yergilius nemely kedvelt kepet ismetelten is, igy ismetelgeti Wiide nem egyszer egy-egy kiilonosen sikeriilt aphorismajat, stb.
Es az is csak emberileg meghato, de minden muveszi
szandek nelkiili jelenseg, ha az Ibsen oregkori munkaiban
neha felelevenednek legkorabbi muveinek egyes motivumai.
E jelenseg targyalasanak modszerere valo tekintettel sztiksegesnek tartom kiemelni, liogy ennek a kerdesnek megbeszeleseben is — Stemplinger emlitett muveben s egyebtitt
is — igen gyakran talalkozunk avval a hibaval, mely a
philologiai eljaras egyik leggyakoribb eltevelyedese, hogy
t. i. a kiilsoleg egyezo, de lenyegtikben eltero jelensegeket
(jelen esetben valamennyi onismetlest) egy kalap ala szokas
fogni. Pedig a fenn jelzett lelektani kiilonbseget mar csak
az a korulmeny is igazolja, hogy nagyobb reszleteket az
iruk csak akkor vesznek at ballgatagon, minden tovabbi
ktilon megjeloles nelkiil egyik munkajukbol a masikba, ba
aira szamitanak, liogy masodik miiviiknek mas a kozonsege,
mint az elsoe. Ez magyarazza azt, hogy az onismeties kiilonosen a szonokoknal gyakori. Antiphon batran ismetelhette
a VI. beszedeben az V.-nek egy-egy passusat, mert az utobbit az esktidtszek eldtt tartotta, mig az elobbi az areopag
elott hangzott el, szoval a ket perbeszedet nem ugyanaz a
kozonseg hallgatta. Ezert Demosthenes, mikor az Androtion
elleni beszedenek nehany mondatat (p. G07 skk.) a Timokrates elleni beszedben (p. 750 skk.) megismetli, kimenti
magat: «Semmi olyat nem fogok mondani, a mit mar halloitatok, kiveve ha esetleg nemelyek koziiletek az elobbi
targyalason is jelen voltak.»
Ha az ily esetekben semmifele mtiveszi gondolat nem
nyilvanul az iro egyik miivenek a masikbol valo kolcsonktrese alkalmaval, vannak viszont oly esetek, melyekben
az dnismetles tenyieg valami benso kapcsolat szalaival tiizi
ossze az egymast megismetlo miiveket. Ily szalnak mernem
mondani azt az eljarast, melylyel az utobbi evtizedek leg-

ertekesebb egyiptomi papyrus-leletebol szerzett tudomasunk
szerint Menandros egyezo typusu alakjainak ugyanazt a
nevet adta majdnem valamennyi vigjatekaban. A neveknek
ezt a megismetleset tudatos rendszeressegtik nagyon megkiilonbozteti Moliere basonlo eljarasatol, ki szinten megteszi, hogy ket, harom vigjatekaban is szerepeltet Clitandreokat, Yalere-eket, Eraste-okat. De mig Moliere ezekkel a
nevekkel az illeto vigjatekhosok jellemet egyaltalan nem jelzi r
addig Menandros kozonsege, valahanyszor csak egy-egy
Laches nevii oreg ur vagy egy-egy Davos nevu rabszolga stb.
a szinen megjelent, rogton tisztaban volt az illeto jellemevel,
mert felebredt benne az elobbi darabok hasonlo nevii alakjainak emleke s ezen emlekkep altal az illeto alak erdekesseget es szint nyert. Ha ezek a Menandros-fele nevek oly
jellegiiek volnanak, a milyenek a ma mar divatjukat mult
koltoi nevek voltak, melyek a maguk ertelmevel kifejeztek
viselojtik jellemet (pl. Kisfaludv Karoly Szelhazija szelhamos,
Perfoldije iigyved) vagy melyek bizonyos hang-symbolismus
segitsegevel akarnak az illeto hosrol egyet-mast megsejtetni
akkor ismetelt alkalmazasukat ep ez a kifejezo voltuk magyarazhatna. Minthogy azonban e nevek egeszen sziirkek s
olyan jelentosegiik sincs, mint a regi olasz, vagy franczia
comoedia allando typusainak, azert csak az irodalmi folytonossag tiinetekent, a vigjatekok egymashoz valo kapcsolasanak eszkozekent foghato fel az a jelenseg, hogy a gorogsegnek ez egyik legnagyobb muvesze annyira ragaszkodott a
maga tulajdonneveihez. A nevek ez ismetlodo megjelenese — mindmegannyi fonal az egyik darabbol a masik fele
eregetve — bizonyos zart egysegbe vonta a kolto alkotasait, — akarcsak ugyanazoknak az alakoknak kiilonbozo
tetteit es elmenyeit mondanak el, mint a hogy ezt a modern
cyklikus regenyek teszik vagy a hogy Dugonics Andrastol el
Herczeg Ferenczig es Gardonyi Gezaig az irok egyes nepszeruve lett alakjuk (Etelka, Gyurkovics, Gore Gabor) keltette erdeklodest ujbol gyiimolcsoztetik. Az erdekek es czelok
szempontjatol fiiggetleniil rank nezve a dologban az irodalmi folytonossag tekintetebol csak az a fontos, hogy a
nevek ismetlodese olyfajta egyseget teremtett Menandro»

vigjatekainak folyamaban, a milyet egyebkent csak az egyes
alkotasokon beliil szoktak letrehozni az ismetlodesek, pl. a
homerosi eposban az allando jelzok s a stereotyp kifejezesek (v. o. Archilochos-commentarom 88. 1.) vagy meg inkabb
a lyrai koltemenyben a refrain, a zenemuben a vezermotivumok vagy neha a regenyben is valamely alaptetel megismetlodese, pl. Zola Feconditejeben
a termekenysegnek
minden szakasz vegen egyezo szavakkal visszatero apotbeosisa.
Az a kolcsonvetel, melyet a kolto a maga eddigi munkassaganak tokejebol eszkozol, atvezet bennunket az irodalmi
kapcsolatnak arra a jelensegere, mikor az iro felhasznalva
azt a tekintelyt, melyre egy masik iro a kozonsegben
szert tett, valamely allitasa igazolasara ebbol a hires irobol idez. A dolog termeszete magaval hozza, hogy igazi
ertelemben vett idezet a kolteszetben ritkabb, mint a prozaban. De azert a koltok is szivesen elnek avval a konnyebbseggel, melyet valamely elismert tekintelyu elodjiik szavainak helyeslo idezese nyujt nekik felmentve oket a tovabbi
bizonyitas alol s egyszersmind szivesen fogadjak a dicsosegnek azt a fenysugarat, melyet egy elisraert nagysaggal
valo nezetegyezes es egyiittszereples jelent. ?]p az altal,
hogy a kolteszet alapjellege kizarja az idezetek gyakorisagat, a koltoi stylus ment raarad az idezesekkel valo visszaeles csiif szokasatol, mely mar az antik kortol kezdve oly
gyakran elektelenit es minden komolysagtol megfoszt egyes
tudomanyos igenynyel fellepo muveket. Mar az antik korban
kezdodik ugyanis az a szokas, hogy egyes szerzok idezeteik
tomegevel akarnak hatni s ezert oly muvekbol is ideznek,
oly muvekkel is irodalmi kapcsolatot igyekeznek teremteni,
melyeket tulajdonkepen nem is ismernek, melyeknek csak
egy-egy mondatat irjak ki valahonnan. Kulonosen a kesoi
gorog irodalom van tele e szokas elrettento peldaival, melyeket csak azert bocsatunk meg, mert a gorog lyra, tragoedia es komoedia szamtalan alkotasanak meg nyoma sem
maradt volna fenn, ha ilyesfele idezet-bongeszok egyes teteleik igazolasara seregestul nem irtak volna ki egymasbol
a koltoi helyeket. Mindaddig, a mig az Egyiptom foldjebol
kikeriilt papyrus-foszlanyok nem kezdtek napvilagra hozni
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a gorog koltoi irodalom szamos roncsat, addig a nagy lyrai
es dr&mai toredek-gyiijtemenyek kizarolag ez idezetekbol
dllitottak ossze a maguk anyagat.
Megjegyzendo azonban, bogy ha az idezet fogalmat
kisse tagabban ertelmezziik, akkor a kblteszetben is igen
gyakran follelhetjtik. Mindannyiszor ugyanis, mikor a koltok valamely kozmondast vagy altalanos igazsagot kifejezo
mondast (kozhelyet) szonek az eloadasukba, mit tudvalevoleg igen gyakran tesznek, akkor — bar eljarasuk kiilsoleg
nem olti a citatum formajat magara — megis tulajdonkepen ugyanabbol az cekonomiai elvbol indulnak ki, mint
az idezetek alkalmaval. Az altalanos tapasztalati igazsagot
kifejezo kozmondasok es kozhelyszeru gnomak annyira belegyokereztek mindnyajunk tudataba, hogy alkotojuknak kepiesen a nep collectiv egeszet szokas mondani. S megis
bizonyos, hogy mikor a kolto valamely ilyen jellegu mondast told bizonysagul beszedebe, az a helytsles, mely ilyenkor szavait kiseri, tulajdonkepen annak az osi homalvba veszo
gondolkodonak vagy koltonek szol, ki az illeto igazsagot eloszor foglalta szavakba. Ilykep a kozmondasoknak, kozhelyeknek a koltemenybe valo vegyitese szinten az irodalmi kapcsolat egyik formajanak tekintheto.
A mi a szorosabb ertelemben vett idezeteket illeti, a
gorog irodalmat az idezesmodnak elriaszto pontatlansaga
jellemzi (v. o. Stemplinger, id. h. 242. s k. lapok). Bizonyos
kegyeletsertessel hataros kimeletlenseg mutatkozik abban,
hogy az idezett hely egyes szavait kihagyjak vagy sziikseghez kepest megvaltoztatjak, az egesz idezetet eroszakosan
mondattani es stylistikai osszefiiggesbe hozzak a folyo szoveggel stb. Mint az antik irodalomra vonatkozb legszebb
konyvek egyikeben (Norden Antike Kunstprosa
1. kiad.
89—91-ik lap) olvashato, ez a nekiink jogosan visszatetszo eljaras nem tisztan a feliiletesseg rovasaia irando,
hanem reszben annak a tulfinomult gorog styluserzeknek
is eredmenye, mely egyseges stylust kivant meg mindenben
s mely annyira ment, hogy a tbrtenetirok meg a torteneti
bizonysag kedveert idezett okiratokat is «atstylisaltak» muveikben. Thukydidesrol pl. tudvalevo, hogy torteneti muve-

nek csak azon konyveiben olvashatok az okiratok eredeti,
«cuiialis» stylusukban, melyek nem vegleges kidolgozasban
mara^itak rank. S ugyanez az elv vezette a gorog irokat
abban is, hogy idegen nyelvu idezeteket nem tiirtek meg
munkfiikban. Ennel a pont;itlansagnal melyebbrehato jelentosegii az a koriilmeny, hogy az idezett helyet az eredeti
kapcsol itbol kiszakitva, gyakran az eredeti ertelmebol is
egeszen kivetkoztettek. Jellemzo, hogy Xenophon a Sokratesrol szolo emlekirataban egy helyen (I, 2. 24) a Sokrates
kornyezeteben nagyon kedvelt Theognist idezi s bar Theognis
a «nemesek» es «aljasok» neven tudvalevoleg az aristokratakat es a koznep embereit ertette, o a theognisi mondast egyszeruen tigy idezi, mintha itt erkolcsi nemessegrol
es erkolcsi aljassagrol volna szo. Persze ne feledjiik, hogy
ha az idezes kiilso formajaban mi pontosabbak is vagyunk,
az idezett hely eredeti ertelmet mi is gyakran elferditjiik.
Kiilonosen gyakran megesik ez a szalloigekkel, a melyek
eredeti osszefiiggesiikbol egeszen kivalva tigyszolvan onallo
eletet elnek. Erre az antik irodalombol keriilt szalloigek
koziil a legjellemzobb pelda a hires terentiusi «Homo sum,
humani nihil a me alienum puto». Terentius
Heauton
timorumenosob&n e szavakat egy kivancsi, minden leben
kanal ember ajkara adja, ki ezzel akarja igazolni, hogy
joga van mindenbe beleiitni az orrat. S mi e mondast mint
a humanismus jelszavat idezziik. Neha a koltoi helynek az eredetitol eltero ertelmezeseben es hasznalataban
hatarozott iranyzatoesag is nyilvanul. Plutarchos a koltoi
irodalomnak a nevelesben valo szereperol ertekezve feljegyzi, hogy Chrysippos, a stoikus iskola nagynevu mestere figyelmeztetett eloszor arra, hogyan kell valamely koltoi helyet «mas, hasonld koriilmenyekre kitagitott ertelemben hasznalni» 8 egyben peldakkal is szolgal ez eljarasra
vonatkozolag. Ezzel a tanitassal azutan igen boven elt a
bolcseszeti s kiilonosen az erkolcstani irodalom (az emlitett
terentiusi mondasnak «elmelyitett» ertelmezese is ilyen forrasbol, Cicero De officiisebol ered). S e tanitasbol indult ki
az eroszakos belemagyarazasnak az a valtozatos modszere,
mely a koltdi helyet egeszen kiforgatta valojabol s mely16*

nek leghosszabb eletu valfaja az allegorikus
magyarazatmodnak ugyszolvan a legujabb korig nyulo szokasa volt.
Ez egyebkent az a pont, melybe bele kell kapcsolnunk a
szellemi elet azon altalanos jelenseget, hogy a folytonossag,
mely a mult nagy mualkotasaival osszekapcsol benniinket,
nemcsak az dsszefiiggesiikbol kiszakitott egyes mondasoknak, hanem maguknak a munkaknak ertelmet is a termeszeti fejlodestdrveny sziiksegszeriisegevel folytonos atalakulasnak veti ala. Az iro nem azon kepzetek es gondolatok
altal hat az utokorra, melyeket o maga helyezett muvebe,
hanem azok altal, melyeket mi, az utokor helyeziink beleje.
«Nem felek kimondani», mondja Anatole France a Jerdme
Coujnard elejen, «hogy ma az Ilias vagy a Divina Commedia
egyetlen sorat sem fogjuk fel abban sz ertelemben, mely
eredetileg fuzddott hozzajuk. Elni annyi, mint atalakulni s
irasba foglalt gondolatainknak az utokorban valo elete sincs
felmentve e torvenyszeruseg alol: ok is csak azon feltetel
alatt maradhatnak eletben, ha avval az alkatukkal szemben,
melyet lelkiinkbol kikelve viseltek, mindinkabb elvaltoznak.»
Ezert a muvelodestortenet teren idonkent feltiino eszmenyito, erkolcsi, aesthetisalo s egyeb iranyzatossaggal fellepo
irodalomszemleletet s a mult idok alkotasainak kiviilrol
hozott elmeletek szerint, ez elmeletek kifejezoikent valo
tekinteset joggal mtgrohatja a philologia, mely a szellemi
alkotasok eredeti csirait immanenter igyekszik felfedni; de
ugyanakkor meg is kell ertenie e valtozo szemleletmodokat,
mint egy altalanos szeilemi torveny ervenyesiilesenek kovetkezmenyeit. A Goethe-Schiller-fele classicismusban peldaul jogunk van megallapitani azokat az inditekokat, melyek
a classikus miiveszet es irodalom eredeti vonasainak felreismeresen alapulnak, de azert nagyon sziikkeblu es tortenetinek egyaltalan nem mondhato felfogas lenne az, mely
nem latna at, hogy az antik muveltseg ep az ily modern
szellembol fakado «felreismeresek» altal valt a modern kor
szamara termokepesse.
Minden valtoztatas ellenere, melyet az utdkor az elobbi
nemzedekek irodalmi oroken ontudatlanul vagy tudatosan

eszkozol, az elodok munkassaganak eddig targyalt felhasznalasa mindig johiszemu volt s annak a bekes egybekapcsolodasnak volt kifejezoje, mely a multat a jelennel egybefuzi. De van az irodalmi folytonossagnak kevesbbe bekes
termeszetu nyilvanulasa is. Az irodalmi harczokra gondolok,
melyekben az irok elodjeik vagy kortarsaik munkajat nem
a maguk munkassagarak kiindulo pontjaul, hanem tamadasaik czelpontjaul hasznaljak. Ezek az osszecsapasok a
gorog irodalom torteneteben sokkalta szamosabbak es jelentoeegesebbek, mint a modern irodalomban, ugy hogy ez a
jelenseg egyik hatalmas tamasza volt annak 4a felismeresnek, mely ma mar atment a tudomanyos koztudatba, de
melytol a laikus kozfelfogas meg mindig idegenkedik, hogy
t. i. a gorog nemzeti szellem legbensobb, leglenyegesebb
tartalmanak a versenyt, az «agon»-t kell tekinteniink, nem
pedig — mint azelott hittek — a nemes, nyugodt harmoniat. Az a koriilmeny, hogy az irodalmi viaskodasok nemcsak kiilon vitairatokban intezodtek el, hanem tert foglaltak az irodalom minden agaban es a legnepszeriibb szorakoztato kolteszetbe is belenyomultak, azt mutatja, hogy a
kozonseget ezek a szellemi tusak nagyon vonzottak. A vitaban kozvetleniil, targyilag erdekeltek kis koren kiviil ezt a
vonzalmat a legtobb esetben nem a vitanak gyakran egeszen
elvont jellegii anyaga, lianem ettol fiiggetleniil az ellenfelek
osszeiitkozesenek, az osszeiitkozes valtozo eselyeinek izgalmas szinjateka keltette. Az irodalmi, erkolcstani, tudomanyos kerdesek dolgaban egymassal szemben allo felek eroviszonyainak rhythmikus alakulasa ugyanazt az izgalmat
keltette a gorog kozonseg lelkeben, mint akar az olympiai
versenyek kiizdo feleinek valtakozo gyozelmi lehetosegei,
vagy akar a miiveszeti erotartalomnak az az egymast ellensulyozo elhelyezkedese, melyet a gorog kepzomuveszeti
alkotasokban az egymasnak szabalyosan megfelelo elemek parhuzamossaga s melyet az irodalomban az ellentetnek mint stylistikai alakzatnak annyira kedvelt alkalmazasa kepvisel.
Yegiil az li. n. «stichomytliia» nepszerii motivumaban,
mikor a dramakban ket hos vitatkozasa ligy van megalkotva,

bogy mindegyik egy-egy sort, sdt neha csak egy-egy felsort
mond, szinten az ervek es ellenervek szabalyos, rhythmikus
pattogasa gyonyorkodtette a gorog fiilet.
Az irodalmi ellentetek igen kiilonbozo indito okokbol
szarmazhatnak. A leggyakoribb — mert legtermeszetesebb oka az ellenseges iudulatnak az ifjusag tultengo onbizalma
s az oregseggel szemben fellepo ontelt gogje. Ebb61 az oseredeti emberi vonasbol kifolyolag a gorog irodalom tele
van az ifjabb koltoi nemzedekeknek az idosebbek ellen folytatott hadakozasaival. Minel jobban elterjedt a fentebb targyalt miiveszi izles, mely a koltoi targy uj voltarol lemondva,
a muveszi alakitasra vetette a sulyt, annal gyakrabban
hangzik fel egy-egy biiszke kijelentes, melyben az ujabb
kolto a regivel szemben a maga muveszi formainak kiilonb
voltat hangoztatja. Csak a legjellegzetesebb peldat iktatom
ide. Timotheos, a K. e. IV. szazad uj lyrajanak legiinnepeltebb koltoje, ily szavakkal dicsoitette a maga biiszke uj form a i t : «Nem eneklek regi modon, mert jobb az en uj dalom.
Uj isten uralkodik rajtunk, Zeus a kiralyunk s regen elmult az az ido, mikor meg Kronos volt az ur. Veszszen ei
hat a regi miizsa is!» Egyebirant Stemplinger emlitett miiveben a koltoi versengesnek ezt a fajtajat oly kimeritoen
targyalta (131 —152. 1.), hogy ehhez nincs hozzaadni valom.
Csak abbol a meggyozodesbol kiindulva, hogy nem juthatunk valamely cultiirjelenseg igazi megertesehez, ha mas
nemzetek es korok hasonlo jelensegeitol elszigetelve tekintjiik, az ott targyalt versengesek jelleget is csak az altal
helyezhetjiik a kello vilagitasba, ha meggondoJjuk, hogy az
ujitasnak biiszke ontudattal valo hangoztatasa ep oly regi,
mint maga a kolteszet. Mar az o-testamentum lyrikusai is
biiszken emelik ki, ha az enekiik mas, mint a regi volt
(«Enekeljetek az Urnak uj eneket!» olvassuk ismetelten
Esaiasban vagy a Zsoltarokban) s a mi modernjeink hasonlo
alaphangii csatakialtasai mindnyajunk fiileben ziignak. S a ki
az irodalmi folytonossag szempontjabol nezi az lijnak a
regivel szembe iranyitott, evezredek ota ismetlodo hadakozasait, az az elmulas aterzesenek keseiii melancholiajaval,

de egyszersmind az orok megujhodas felemelo tapasztalasaval latja, mint valnak egy-egy emberolto alatt, sot neha
meg rovidebb ido alatt is a kimeletlen tamadok ep oly kimeletleniil megtamadottakka. Goethe Wieland-ellenes vagasai
(Gdtter, Helden und Wieland) utan a romantikusoknak a
classieismus elleni tamadasai kovetkeztek, hogy azutan az
ifjabb nemzedek viszont hamarosan a romantikusokat tegye
nevetsegesse (Heine : Atta
Troll).
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BARO JOSIKA MIKLOS.
Masodik

utolso kozlemeny. 1

Josika regenyeiben az iro sajat erzelmei alig jutnak
kifejezesre. Ott, a hol megis megtalalhatok, ott sem magaval a targygyal vagy szemelylyel kapcsolatban levd eset,
hanem kiilonvalva az iro egyeni velemenye, egyeni lelkesedese jut kifejezesre. Erzelmei koziil a hazafisag es az iroi
hiusag tiinnek fel regenyeiben Mindketto Josika psychologiajahoz tartozo, egyenileg jellemzo vonas.
Ivertbeny lital arra a kiilonbsegre/ 2 mely Josika es
Scott felfogasa kozott van. Josika hazafias czelbol megy
vissza nemzete multjahoz es hazafias czelokat kot ossze
regenyeivel; Scott tisztan muveszi czelbol merit Skoczia
tdrtenetebol. A hazafias es miiveszi tehat az a ket pont,
mely Josikat es Scottot elvalasztja; ezt tovabb lehetne vezetni es szembe lehetne allitani Josika ontudatlan miiveszietlenseget a Scott viszonylagos miiveszetevel. De nem szandekunk kiterni Josika regenyeinek hibaira es fogyatkozasaira s
igy egyediil a felfogasbeli ellentetre szoritkozunk. Salamon
Ferencz joggal hasonlitotta ossze Josikat Yorosmarty Mihalylyal, 3 Gyulai Pal Kisfaludy Sandorral. 4 Gyulai csak
irodalmunkban jatszott szerepiikbol meriti ezen osszehasonlitasra az alkalmat, a nelkiil, hogy kutatta volna a kettojiik kdzotti kozelebbi kapcsolatot. Miutan eme kapcsolatot
mai kimutattuk, irodalomtorteneti szereplesiik egyezesei
1
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meg konnyebben erthetok. Jbsika epugy, mint Kisfaludy, a
nemzeti mult koltoje; a nemesseg koltoje utan o kovetkezik, mint az aristokratia kbltoje; a magyar kozepkor felfedezese utan az erdelyi fejedelemseg lep be az irodalomba.
Es hatas tekinteteben is parhuzamha lehet oket allitani.
Kisfaludy megszerettette a magyar kozepkort, Josika megismertette a kis Erdelyt es lenyegesen hozzajarult alihoz,
liogy nalunk a testverorszaggal megismerkedtek es hogy az
unio letrejott. Hogy mennyire megragadta mindjart fellepese
utan a kozonseg tigyelmet, arrol tobbszor hangoztatott nyilatkozatok utan egy eddigele figyelemre nem meltatott dicsoito koltemenyre hivatkozom, mely Wesselenyi Miklos
dicsoitesere 1836 novembereben jelent meg, alig par honappal Aba/i megjelenese utan, Ebben a versiro, Edes Gergely derecskei ref. pap, Josikat lielyezi Wesselenyi melle,
mint Erdely dicsoseget:
«Orvendj oh m a g y a r o m te, hogy egy Szechenyit olelhetsz,
A ki neked hiteled kivanta t e r e m t e n i vissza.
Orvendj meg inkabb Erdely, hogy van kebeledben
Josika Miklosod s van nagylelku Wesselenyid,
A kik az illendo jot es kozhasznot iigyelven,
Jobbultat also s felso rendiinknek oliajtjak.»*

Ugv Kisfaludy, mint Josika hatasanak titka az a romanticus torteneti keretbe oltoztetett nemzeti buszkeseg es
hazafisag volt, mely muveikbol kitunik.
Josika hazafisaga eleinte a tortenelem stylisalasaban
es a regenyeivel szolgalt altalanos felfogasban meg czelban
mutatkozik. Nem ugy adja a tortenelmet, a mint az a
valosagban megvolt, hunem minden pontossaga es ajirblekos
hiisege mellett is elfogultan tekinti. Ep ugy, a mint alakjaiban valami elfogultsagot mutat, mely muveszietlen eljaras erkolesi felfogasabol szarmazik, ep ugy a tortenelem
felfogasaban is nagyfokii nemzeti elfogultsagot tanusit.
A tortenelmet nem magaert valasztja, mint Kemeny,
hanem mivel ez altal peldat akar adni a jelennek. Kora
nemzedekenek akar buzdito es ovo pelda lenni. Azert va* Kardos : Wesselenyi

elete es muvei, I I . 235. L

laszt rossz fejedelmeket regenyei boeeiul, hogy karos hatasukat feltiintethesse, azert vannak nala angyalian jo alakok, hogy ama szamtalan lehetseges jora buzditsanak.
A multat mint a nemzeti biiszkeseg es ero fenykorat akarja
olvasoi ele allitani. A rossz, a mi azon korokban volt,
csak egyes emberektol szarmazik, a kor maga j o ; a rosszat
ki lehet keriilni, mert hisz a gonoszok mindig megsemmisiilnek es a jok mindig ervenyesiilnek. Egy bizonyos idealis
allapotot hoz igy szemeink ele, melynek a valosag azonban
nem felel meg. Az elmult dicsoseg felelevenitesevel akar
a jelenre hatni. Hogy eljarasa mennyire elfogult es
egyoldalti, azt legjobhan a Csehek mar emlitett peldaja bizonyitja. Hazafias elfogultsagat legjobban mutatja
az, hogy minden jot a magyarokra, minden rosszat a csehekre ruhaz.
Hazafias buzgosaganak, de egyuttal lelkes erzeseinek
masik faja az, mely a forradalmat targyalo ket regenyeben
(Magyar csaldd a forrada om alatt es Szegeny
ember
doJga csupa komedia) mutatkozik. Mint a szabadsagharcz
rajongo hive, egyik csendes eloharczosa es inkabb buzgo,
mint hatasos elokeszitoje, valosaggal imadja Kossuthot es
gyiiloli azokat, a kik a szabadsagharcz ellensegeive szegodtek. Gytilolsege nem politikai, hanem inkabb humanisticus.
Nem az osztrakokat gyuloli, hanem az olah lazadokat; nem
azert gytilol, mivel valaki mert harczolni a magyar szabadsaghosok ellen, hanem mert azok harczoltak elleniink,
a kikkel testverekkent bantunk. Erdekes, hogy az osztrakokat mint olyanokat nem gyuloJi, mert hisz' tudja. hogy
azok nem joszantukbol, hanem parancsszora harczoltak
elleniink. De az udvar es kornyezete ellen emigratio alatti
leveleiben gyakran a leghevesebben es legnagyobb gytilolettel kel ki. + Az olah lazadok ellen annal hevesebben
nyilatkozik ; nem az egesz fajt gyuloli, hanem csak lazado
reszet, kiilonben igyekszik a iegnagyobb elfogulatlansag
latszatat kelteni es magarol a fajrol mindig a legnagyohb
* Ezen levelei az Akademia birtokaban. Egyparat nagyon roszszul kiadott Ivardos Sainu: Iiegi levelek cs okiratok tara, 1904—1905.

elismeressel szol. Megis nemzeti elfogultsag mellett taniiskodik, hogy a hany romant szerepeltet, kivetel nelkiil ellensegei a magyarnak es igy Josika szerint egyszersmind gazemberek is. Az egyediili magyar erzelmu roman, a kivel
nala talalkozunk, Kolumban iigyved, a kirol azonban szinten kisiil, hogy nem olah, hanem regi erdelyi nemes csalad kicserelt gyermeke.
A szabadsagharcz alatti szereplesiik ota Josika sziveben az olahok iranti ellenszenv gyokeret vert. Minden onallosagi torekvesiik, tudomanyos, nyelveszeti es torteneti
kiserleteik, hogy magukat a romaiak utodjainak tiintessek fel, Josika reszerol a leghevesebb gunyban reszesvilnek.
Eabszolga nep, nem a regi szabad Eoma ivadeka ez. Anynyira megveti az olahokat, hogy csaladja allitolagos olah
eredete ellen a leghatarozottabban tiltakozik. 1 Semmifele
erintkezesben nem akar allani olyan neppel, mely oly csunyan viselkedett a magyarokkal szemben. Elfogultsaga azonban nem megy annyira, hogy itt megvaltoztatna a tortenelmi kozismert tenyeket; az abrudbanyai meszarlas felelosseget higgadtan leveszi az olahok vallarol es a magyar
honvedek tulbuzgosaganak tulajdonitja. 2
Hazafisaga es nemzeti biiszkesege a szabadsagharcz
kitorese ota egeszen a nemzeti fiiggetlenseg kerdesehez
fiizi. Mar nem a mult feltiintetesevel akar hatni a jelenre, de politikai agitatidval igyekszik a nemzet helyzeten segitni.' Az elnyomas alatt, jol tudja, nem oly muvekre van szukseg, melyek a nemzetet a mult dicsosegere
figyelmeztetve, jelenje miatt annal jobban elkeseritsek,
hanem olyanokra, melyek vagy csak szorakozast nyujtanak, vagy a mult keserveit nemileg kozelebb hozzak a
jeleneihez. Az elcbbi czelt Bruxellesben irt nagyszamu
munkajaval, az utobbit II. Rdkoczy Ferenczczel
szolgalta.
Hazafias erzese csak a szabadsagharcz elotti regenyeiben
1
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nyilatkozik hevesebben, mig a kesobb irottakban mindinkabb
elnemul; de eleteben annal erosebb es szenvedelyesebb szerep
j u t neki. Ez alatt az ido alatt Bruxellesben egyre a nemzeti agitationak szentelte eletet es bar maganak meglehetos
kenyelmes otthont biztositott, regenyei hangjabol nem tunik
ki e nyugodt megelegedettseg, hanem sotetsegukkel, a borzasztonak oly nagyfoku halmozasaval inkabb bizonyos belso
elkeseredettsegre vallanak. Ugy latszik, hazaja sorsa foglalkoztatta oly sokat, hogy sohasem tudott megnyugodni;
azert talalunk bizonyos sotet, olykor nyomott hanguiatot
ezen regenyeiben. Nemi, bar kevesebb resze ebben tobbszori
betegeskedesenek is lehetett.
1861 ota megjelent regenyeiben a hang hirtelen megvaltozik. Bizonyos humoros szint olt eloadasa; nem nezi
mar az esemenyeket ama komor nyugtalansaggal, hanem
neveto szemmel, gyakran vigan, devajkodva, a nevetsegest
latja meg a leirt allapotban es ezt mint valami sziiksegest,
az illeto dolognak valosaggal lenyeges jegyet mutatja be. Eme
deriiltseg es humoros jokedv eloszor a Ket eletben tunik
fel. E regenye Drezdaba valo koltozese eveben keletkezett.
Nem az uj eletviszonyok koze jutasnak volt-e olyan hatasa,
hogy Josika elborult lelket humorossa valtoztatta ? Ez lehetseges, demegis feltiino volna. Bruxellesben minden kenyelme es
anyagi jolete megvolt, Drezdaba koltozese alkalmaval ismet
az anyagi sziikseg fenyegeti; anyagi koriilmenyei valtozasa
miatt kellett ott hagynia a belga foldet es eladnia ottani
hazat. Ez tebat csak meg nagyobb elkeseredest sziilhetett
volna Josika lelkeben. Es o megis bizonyos philosophus
nyugalommal, deriilt humorral tekint a vilagba. Kozel van
a hetven evhez: a penz az o szemeben sohasem kepviselt
oly nagy erteket, liogy elszegenyedese kedelyere zavarolag
hatott volna. Nem volt tehat miert elkeserednie. De nemhogy elkeseredett volna, hanem meg jobban felderiilt. Ennek
magyarazatat a politikai viszonyok valtozasaban talaljuk
meg. Josika rendkiviil eles figyelemmel kiseri a politikai
valtozasokat. Eolyton ujabb remeny kapcsolodik az emigransok terveinek keresztiilvitelehez. Ausztria veresege az
olasz hadjarat alatt, egesz Europa ingeriiltsege, kilatas arra,

hogy Ausztria bekeajanlatot tesz majd, mindez nem keriili
ki Josika figyelmet. Es varakozasa teJjesiilni latszik: Ausztiia meg van alazva, bajlando egyezliedesre, a kiraly az
orszaggyiiles egybebivaeat rendeli el. ^ls ez epen 1861-ben
tortenik, a mikor Josika bangulata egyszerre bumorossa,
deriiltte valik. Veletlen talalkozasnak ez nagyon is meglepo
volna, ugy hogy joggal mondhatjuk, hogy a kedvezo politikai fordulatnak is reeze lehetett ebben. Es bar a kiegyezesi kiserletek megszunnek, Josika humora mar nem marad el, tudja, hogy miutan Ausztria egyszer mar bevallotta gyengeseget, vegso megtorese es a nemzeti fiiggetlenseg biztositasa mar nem soka keshetik. Josikanal ugyan
meg mas utopisticus almok is (elszakadas Ausztriatol)
egyesiiltek az Ausztria hanyatlasaval egybekotott remenyekkel. melyek sohasem kovetkeztek be, de az iro humora
es derultsege a magyarorszagi viszonyok javulasaval kapceolatban megmaradt. Egyedul elete utolso eveben irt regenyeben (A mi kesik, nem mnlik) komorul el iemet; lehet,
hogy a regeny targya okozta e valtozast.
Erdekes e regenysorozatban, hogy az itt kifejezesre
juto humoros hang csak egy bizonyos ideig tart. Kulonosen
a regeny elejen jut nagyobb mertekben kifejezesre s ezutan
lassau-lassan elenyeszik. ugy hogy a regeny hangja vegiil
ismet komolylya es komorra valik. Ennek a valtozasnak oka
a regenyek targyaiban keresheto. A mint meseje egyre zordabba es borzalmasabba valik, a szerint rajta fokonkent
erot vesz a komolysag. A targy zordonsaga legyozi a lelkiilete derultseget; ez bizonyitja Jegjobban, hogy nem a targyak adtak alkalmat Josika humoranak felcsillanasara, hanem
hogy ez magaban a kolto akkori hangulataban gyokerezett.
*

*

*

A hazafias elkeseredesen kiviil van Josikaban egy maeik targykor, melynel szinten heveskedni szokott. Ez az az
alkalom, mikor sajat vedelmere kel a kritikaval szemben.
Nem azert terunk ra erre, hogy azt, a mit mar annyiszor
elmondtak, ismeteljuk, hanem hogy nehany uj vonast fuzzunk
ezeknek a kritika elleni tamadaaoknak sorozataba. Egy egesz

konyvet: Regeny es regenyiteszet
cz. munkajat, emlekiratainak egy kotetet, regenyeinek nem egy Japjat es levelezesenek nem egy mondatat szenteli a kritika elleni kiizdelemnek. Iroi jellemenek egyik legfeltiinobb vonasa rendkiviili biusaga. 0 magat a tobbi ember felett allonak kepzeli; valosaggal serthetetlennek tartja magat, el sem tudja
kepzelni azt a lehetoseget, hogv valaki ot biralattal illesse.
Csak tomjenezest tur meg, de a mint valaki a legkisebb
botlast koveti el, a mikor rola beszel, ez az 0 szemeben
valosagos szentsegtores.
Talalo az egykoru pamphletista ama megjegyzese, hogy
Josika valosagos «nebantsdka».* Szereti, ha foglalkoznak
vele, de ha olyasvalamit mondanak, a mit 0 nem fogad
el, akkor megharagszik es haragjaval szeretne lesujtani a tamadot. Es mivel nem banthatja, konyvekben es
regenyekben meghurczolja, ezzel akar haragjan konnyiteni.
Ilyenkor aztan azt hiszi, hogy bosszuvagyat kielegitette,
azt hiszi, hogy megsemmisitette ellenseget, valojaban pedig
talan magat tette kapkodasaval nevetsegesse.
Josika tehat rendkiviil hiu volt. Minden tamadas sertette, es ezt jellemebol es szarmazasabol meg is lehet magyarazni. 0 ugyanis, ha demokrata szinben akar is gyakran
feltiinni, megis rendkiviil biiszke aristokrata voltara. A mikor az iroi palyara lep, nem a nepszeruseg hajhaszasa viszi
ra, nem is a belole huzhato liaszon, hanem valami belso
oszton, mely azonban nem volt — a mint o gondolta
valami benne lappango iroi vagy muveszi ero, hanem csak
a foglalkozas sziiksege. Ha azutan regenyei nepszeruekke
lettek es irojuknak eleg hasznot is hoztak, ez ot, a barti
irot senkinek sem ktitelezhette le, sem az irodalomnak,
sem a ktiztinsegnek. Az 0 felfogasa szerint semmi ktisztinettel sem tartozik senkinek sem, mert regenyirova sajat
magatol lett, sem dicstiseg, sem penzvagy nem volt inditoja. Sot az irodalom vehette kosztinettel, hogy ti, az eltikelo
magnas e rtigtis titra lepett. 0 tett szolgalatot az irodalomnak, nem az irodalom neki. Es ha dicsoseg es penz jart
* Magyarkak,

1845.

regenyei nyomaban, azt jogos tulajdonanak tartotta, a mit
geniejenek tett hodolatkepen fogadott el. De nem ismerte
el senki jogat, hogy regenyei miatt megbiralja. Aristokratikus hiusag es biiszkeseg iranyitotta regenyiroi palyaja
alatt is. Hiusagaban magat az irodalom felett allonak kepzelte es innen van az, hogy bizonyos kellemetlen megvetest
erzett mindig az irodalom munkasaival szemben.
E megveteset o ugyan gondosan rejtegette, igyekezett
elfojtani magaban. nehogy az irodalom embereit maga ellen
ingerelje, de emlekirataiban ez a vonasa egesz hatarozottsaggal mutatkozik. Ez altal bizonyos ketszinusege tunik ki,
mit ktilonben nem egy adat bizonyit.
Amint emlekirataiban ffltiinteti. 1 hosszas habozas utan
lepett az iroi palyara. Azt mondja, hogy bizonyos felelmet
es borzadast erzett tole, megvetessel viseltetett az akkori
irodalmi viszonyok irant. Es mialatt allitolag igy utalta ezt
a palyat es nevette embereit, ugyanakkor a legbaratsagosabb
leveleket intezte Toldyboz, Bajzahoz es Fay Andrashoz. Alig
van level, a melyben ne biztositana legszivelyesebb baratsagarol azon harom urat, a kiket kesobb valosagos carricaturakkent nagy voros nyakkendokkel allitott elenk. Arrol,
liogy azok faradtak erette, hogy mindenkor a legnagyobb
keszseggel szolgaltak neki, arrol mind megfeledkezett oreg
koraban; csak az egykori magnas biiszkeseg es a sertett
hitisag, a miatt, hogy az Akademia megfeledkezett rola,
maradt meg benne. Ketszioii-forma viszonya Petricbevich Horvath Lazarhoz is. Mig egyik hozzaintezett leveleben 2 «fenyes
tehetseget» magasztalasokkal arasztja el. addig Toldynak
meglehetos lenezessel ir rola.:i Mig Ludvig Janossal Bruxellesben a legjobb baratsagban el es egytitt teljesitik a ktilfoldon a magyar erdekek melletti agitalast, 4 addig Fehervary Mikloshoz intezett egyik leveleben egesz megvetessel
nyilatkozik rola. 5 Hiusaga e kitoreseit meg meg lehetne tol1
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dani es jelleme ezen hibajat meg tovabb feszegetni. De
feleslegesse valik, mert mind csak egyet bizonyitanak, hogy
Josika nem szepen viselkedett amaz irodalommal szemben,
mely szamara annyi dicsoseget hozott. Egy koriilmenyt
azonban erdekessege miatt felemlitiink. Egy ellenmondas
ez, melybe Josika a legjobb regenyt illetoleg keriil. Egyik
regenyeben* ngyanis megnevezi a szerinte legjobb regenyeket. Ezek: Werther, Wilhelm Meister, Wakefieldi lelkesz
es Manon Lescaut. Az ember valosaggal csodalkozik azon,
hogy lehetett a franczia romantika borzalmaiba elmeriilt
Josikanak ily jozan aesthetikai felfogasa. De ne siessiink.
Vegyiik elo Toldyhoz irt leveleit, a hol ugyancsak nyilatkozik a szerinte legkitunobb regenyrol.""* Nem az emlitettek
koziil idez, hanem Miigge Tivadar Toussaintjet hozza fel
peldaul. Ezen eset vilagosan bifconyitja Josika hiiisagat,
melylyel a kiilszint mindenkep igyekezett megovni, melylyel orizkedett olyasvalamit nyiltan kimondani, a mi izleset
tamadasnak tehette volna ki. Bizonyitja azonban azt is,
hogy szereteteben es elmeleti felfogasaban nem jott
dsszeutkozesbe a sajat regenyeiben kovetett iranynyal, hanem epen a romanticus neger szabadsaghos tortenetet tartotta legmegfelelobb mintajanak.
*

*

*

Vegtil meg a Josika regenyeiben talalhatd erzelmei
fejtegetese utan roviden azokat a nyomokat akarjuk vizsgalni, melyek a tapasztalasra vonatkoznak. Josika — tudjuk — sokat elt es sokat elvezett. Az elvezet utan, a nagy
vilag elete es zajgo forrongasa utan csaladi visszavonulas
kovetkezett, mely azonban az ironak igen nagy boldogtalansagot okozott. Igy tehat ismerte az elet boldogsagat
es keserveit egyarant, ugy hogy tapasztaltsaga reven megfelel a Victor Hugo altal megkovetelt egyik tulajdonsagnak.
Ismerte az eletet, de e szemelyes tapasztalason kiviil muvelt
ember is volt, a ki sokat tudott, mert sokat tanult. Nem* Rejtett seb, 122. 1.
** Toldyhoz, 1842 jan. 11.

csak nyelv-ismerete, nemcsak irodalmi jartassaga volt igen
nagy, hanem altalaban kora egyik legmuveltebb emberenek
kell tartanunk. Irodalmi mukodese sokoldalu megallapodott
tanulasanak kovetkezmenye, de altalanos ismeret meg nem
volt eleg regenyei megirasara. Mielott valamelyikhez hozzafogna, a legszelesebb koru tanulmanyokat vegzi* es ha
nem is talal semmit, azert megnyugszjk munkajaban, mert
legalabb biztos lehet, hogy a letezo tortenelmi adatokkal
igy nem jut ellenkezesbe. Ezt a lelkiismeretes gondossagot
annyira viszi, hogy gyakran valosagos pedanterianak latszik. Igy Ziinyi a kolto megirasakor egy egesz kis konyvtart kutat ossze, a nelkul liogy hosere vonatkozolag valami
sok adatot talalt volna.** Es igy tesz tobbi regenj^einel i s ;
alkalmazza a magyar tortenelemre a Scott Walter altal
meghonositott eljarast. Lehetoleg mind elolvassa a forrasokat, csakliogy valamit, a mit felhasznalhat, el ne felejtsen.
E tortenelmi lhiseg valosagos anachronismus-felelemme
lesz. A legnagyobb pontossaggal jar utana a tortenelmi
tenyek alkalmazhatasanak. Ionen van, hogy muveiben nagyon ritkan talalkozunk teves adatokkal vagy anachronismusokkal. Es ha megis akadnak, azokat csakis segedeszkozei hianyos voltanak lehet tulajdonitani. Hisz regenyeit
elobb a kis szurdoki kastelyban, Josika lstvant
Zsibon
Wespelenyi Miklosnal, szoval falun irja, kesobb pedig tavol
Magyarorszagtol, a hol nem allottak megfelelo konyvek
eleg nagy szammal rendelkezesere. Es ha mar most tekintetbe veszszuk, hogy kiilfbldon irt regenyei tulajdonkep sohasem adnak valami intimebb kepet az illeto korrol, a mint
azt az elso, az erdelyi tortenelembol vett regenyeiben megis
megtalaljuk, arra az a magyarazat, hogy a kiilfbldon nem
allottak rtndelkezesere ama tortenelmi segedmunkak, melyekkel a regi koroknak nemileg intimebb kepet tudta volna
feltarni.
Valosaggal litkasag-szamba mennek az olyan liibak,
* Akarcsak Scott Walter, a kinek szinten szokasa volt a legaprolekosabb tauulmanyozas.
** Levele Toldyhoz 1843 febr. 17.
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mint a mikor a Ket bardlbsna. a templariusokat a maltai
lovagrenddel tevesztve ossze, oket meg a XVI. szazadban
is szerepelteti. Egy masik, bar meg csekelyebb, tevedese egy
anacbronismus a Nagyszebeni
kirdlybirobsLn:
a gottingai
egyetemet emliti, mely pedig 1704-ben meg nem is letezett.
Mennyire rettegett minden anachronismustol, azt legjobban a Zrinyiben
szereplo Fiume bizonyitja. Eleinte
ugyanis Toldy tanacsara Fiume helyett Porto Bet akarta
szerepeltetni. A munka mar egeszen keszen volt, Bajzanak
el is kiildte elolvasas vegett, a mikor eszreveszi, hogy anachronismust kovetett el. Baakadt ugyanis, hogy Porto Bet
csak III. Karoly alatt alapitottak es igy Zrinyi idejeben meg
nem lehet alkalmazni. A legnagyobb sietseggel gondoskodott
ennek megvaltoztatasarol. 1
Regenyeiben gyakran szerepeltet ismeros embereket es
helyeket. Eletirataban meg is emlekszik oly esemenyekrol,
melyeket mint iiltala tapasztalt dolgokat heleszo regenyeibe.
Igy emliti meg, hogy Szerafin az CJtolso Bdtorib&n ily
nevii tiszttarsa, 2 hogy Nankelreutlierne (Csehek) sajat novere,
de elhallgatja, hogy az oreg Bereghy 3 Kallay Leo, hogy
Seregelyi (A kiiloncz) nagybatyja, az oreg Jdsika Jozsef, 4
hogy Kemendy Jeno es Ida (Magyar csaldd) tulajdonkep
o es felesege, Podmaniczky Julia. Megemliti tovabba, hogy
a tiroli zergevadaszatot, melyen resztvett, felhasznalta a
Tudos lednydban,5
karszti utazasat a Vdrt leany
rdrat
nyer cz. regenyeben ; 6 de nem emliti, hogy az Erdelyben tartozkodo angol John Paget alakjat hasznalta fel
az Etet utjaibsLn,'' hogy bartfai fiirdozesenek emleke a Hntlen lnv cz. novella, 8 hogy a Magyar csalddban a bujto1

Levele Toldyhoz 1843 febr. 17.
Emlrkirat II. k. 83. 1.
3
Vdlgy rozsaja.
4
Emlekirat II. k. 33. s kov. 1.
5
Emlekirat II. 176.
6
Emlekirat II. 96. Kiilouben a Sziklarozsabau
ezen visszaeinlekezeseit.
7
Honderu 1S43. I.
8
Elet es Tunderhon.
9

ia fclliasznalta

gato olah iigyved Jiarbucz es Procopius esperes, a lazado
olahsag ket fokolomposa, egy Mihaly nevu zugiigyved es a
vajdahazi popa,* hogy elso tortenelmi regenyeinek a helyei
mind jo ismerosei, es hogy gyermekkoratol fogva szereti oket,
a mint a lakohelye koriili helyek gyakori szerepebol ki is
tiinik. Branyicska, Leta, Deva, Alvincz, Gyulafehervar, Kolozsvar, Piakoczi hegye, a kornyek helysegei es kiilonosen
a Csetatye Boli* + szamos regenyeben szerepelnek. Es Josika
mind jol ismeri ezen videkeket. Leirasukban mintha maga
elott latna a helyeket, annyira teljes es reszletes kepiiket
adja. De epen ez nagy hibaja; a reszletek elarasztjak a
kepet, Josika nem tudja a jeilemzo vonasokat kiemelni,
nt*m tud leirasaiba eletet lehelni. Walter Scottnal legalabb
a cselekvenvnyel vannak nemi kapcsolatban, Josikanal ezzel
eem.
Jbsika leirasaiban jellemzoen domborodik ki a romanticus leirasok sajatsagos volta. A sentimentalismus irodalmtival Bousseau reven keriilnek a termeszeti leirasok
az irodalomba. Azota bizonyos erdekes valtozast tapasztalhatunk alkalmazasukban. A sentimentalismus a termeszetet
esak a szerelem korszakaban ismeri, a hos akkor rajong
a termeszetert, ha szerelmes. Ilyenkor a termeszet valosagos
baratja, kinek keblen szerelmi banatat kisirhatja. A termeszet leirasa tehat szoros kapcsolatban van a szerelemmel. A romantikusoknal a leiras nem valami belso erzessel kapcsolatban, sem jellemzes kedveert szerepel, hanem
csak maga-magaert. Ha nincs is semmi koze a cselekvenyhez vagy a szemelyekhez, a romantikus iro valosaggal kejeleg a hosszti lapokra terjedo leirasokban, miknek
nincs raas czeljuk, mint hogy vagy stylistikai es leiro tehetseget, vagy archieologiai es geograpliiai jartassagat fitogtassa.
Azt hiszem, Josikanal utobbi esettel allunk szemben.
A szentimentalis es romantikus irodalommal szemben
a modern lro, a realistikus muvesz a leirast jellemzesre
* Levele Wesselenyihez 1848 apr. 5. (Kardos i. m. II. 220.)
** Alkalmazza Abafiban, 11. Bakoczybaxx, Jd a tatarb&n, Szegeny ember dolgab&n.

hasznalja fel. Taine milieu-elmelete behatolt az irodalomba
is es azt eredmenyezte, hogy a modern regenyirok altalanositva Taine tetelet, ama felfogast juttatjak kifejezesre,
hogy a jellem a milieu hatasa alatt keletkezik es fejlodik.
A milieuhoz tartozik a termeszet is es igy a hos olyan
lesz, a milyennek egy bizonyos termeszetben valo elet kovetkezteben lennie kellett. 1 A termeszeti leirasok tehat a jellem megvilagitasara szolgalnak ; masreszt viszont a cselekvenynyel vannak osszekottetesben. Bizonyos esemenyek
ugyanis csak akkor valnak teljesen megfoghatokka elottiink,
ha vegbemenesiik osszes koriilmenyeit ismerjiik. Ilyenkor
szolgalnak ismet segitsegiil a leirasok. 2
Josika, mint romantikus iro, leirasait csak magukert
alkalmazza; nem valami jellemzesbeli sziiksegessegert. De
ennek ellenere is oly fontosaknak tartja, hogy a leirando
videkre meg maga is elmegy, ha addig nem ismerte, hogy
annal pontosabb kepet tudjon rola adni. Igy
Zrmyije
3
megirasanal elmegy Szamosiijvarra, hogy meggyozodjek
arrol, alkalmas-e a hely a regenyeben neki szant szerepre.
Es a mikor latja, hogy igen, akkor elkesziil a Jokai altal
legkitiinobbnek tartott regenyenek, szerzoje sajat kijelentese szerint 4 legjobb fejezete: a szamosujvari gyiiles, az
eredetileg tervbe vett ecsedi gyules helyett. 5
A milyen keves az erzes Josika regenyeiben, oly nagy
szerepe van benniik elete tapasztalasanak, mely sajatsagos
phantasiajaval es erkolcsi vilagnezletevel vegyiilve regenyei
sajatos szinezetet hozta letre.
-K * +

Hatra van meg megfelelni egy kerdesre, a mely targyalasunk osszegezesekepen az eddigiek utan felmeriil. A kerdes a kovetkezo: vannak-e Josikaban oly erok, a melyek
1
Ezt tiintetik fel Bazin regenyei, mig pl. o. Hervieu-ei minden kiilso leirast melloznek.
4
Ilyenek Ftaubert regenyei.
3
Levele 1843 febr. 17.
* U. o.
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neki nemcsak relativ, de absolut erteket is biztositanak;
vannak-e benne oly qualitasok, a melyek ot a jovoben is
meg elo es hato tenyezove tehetnek? A felelet tagado lesz.
Josika regenykolt.eszete csak relative ertekes, orokbecsii ertekek, mint p. o. Kemenynel, 6 benne nincsenek es igy kolteszete mar csak a multe. Mi okozhatta megis azt a nagy
nepszeruseget, a melyben meg nem is olyan regen resze
volt ? Nem Josika kivalosagai, hanem kozonsegenek szinvonala. Kozonsege a XIX. sz&zad masodik felenek kispolgariasan jozan philistere, a kinek alapvonasa valami kedves naivsag, valami elbizo kenyelmesseg es szaraz erkolcsiseg — Biedermaier-levegonek szeretnem legkoret nevezni.
Ez a kispolgarian jozan philister emellett szeret kaczerkodni a romantikussal es elvezetet talal abban, ha kenyelmes otthonaban valami phantastikus remtortenet kellemesen gyenge pezsgesbe hozza a veret. Ez a kozonseg megtalalta azt, a mit keresett, Josikanal, a vele egyenloen
jozan, kenyelmes es nagyobb emotiokra keptelen, de romanticus pliantasiaval alczazott baro ironal, a kinek nevet a
szamiizottseg nagyito gloriaja is koriilovezte. E kedvezes
azonban kolcsonos volt. Az iro egyenesen kereste kozonsege
kedvet; tehetsege volt hozza, hogy felismerje, mi kell a
kozonsegnek. Az irodalmi divatnak tett engedmenyei nem
kis mertekben oregbitettek nepszeruseget. A mai olvasokozonseg azonban mar mas. Ma azt kivanjuk az irotol,
hogy egeszen hatalmaba keritsen, egeszen magaval ragadjon. Erre Josika keptelen, mert nem vitte bele egesz
lelket a muveibe. Ezert szorult le Josika az elo irodalom
harcztererol a multnak porladozo miivelodestorteneti documentumai koze.
WEBER

ARTHUR.

ONELETRAJZ.
Minthogy az idok folyaman ket vagy harom ember
czelzott olyasmire, hogy ha oneletrajzomat megirnam, azt
elolvasna, folteve, hogy raero ideje akadoa, vegre engedek a kozonseg e lio unszolasanak s ezennel foltarom elotem folyasat.
Eegi nemes hazbol szarmazom. Messze visszanyulik azr
az oskorba. Az elso os, kirol a Twainek tudomassal birnak,.
a csaladnak egy baratja volt, nevszerint Higgins. Ez a
tizenegyedik szazadban elt, midon nemzetsegiink Aberdeenben
viragzott. Mi az oka, hogy a leszarmazas hosszu sora azota
folyvast az anyai nevet viseli, — (kiveve ha egyikiik-masikuk nagy mereszen egy-egy idegen nevhez folyamodott) —
a helyett, hogy a Higgins csalad-nevvel elnenek, ez oly
titok, melynek folvilagositasara soha egyikiink sem erzett
kiilonos vagyat. Olyan valami ez, mint egy szep, bonyolult
regeny s mi nem bolygatjuk. A regi csaladok mind igy
vannak ezzel.
Twain Arthur jelentekeny birii ferfi volt — vamszedo
az orszaguton William Eufus idejeben. Koriilbelol hnrmincz
eves koraban folkereste a Newgate nevii szep 6-angol iidiilohelyet, hol valami dolga akadt, es tobbe nem tert vissza.
Ott tartozkodasa kozben hirtelen utolerte a halal.
Twain Augustusrol ugy latjuk, beszeltetett magarol
valamelyest J160 koriil. Ugyancsak vidam ficzko volt;
szokasa volt regi kardjat kivonni es kielesiteni es sotet ejjel arra valo helyen folallva, az arra jarok testebe beledofni, liogy lassa, mint tantorognak es bokaznak. Sziiletett
humorista volt. De hamarosan rakapott, hogy a trefat tiilsagba vigye; es elso alkalommal, hogy tetten ertek, a mint

egy embertarsarol lebuzta a ruhat, a vilagi hatosag ellavolitotta testenek egy reszet s azt a Temple-Barban egy szep
magaslatra helyezte, a hol kedvere nezegethette az embereket
es betelhetett gyonyorrel. Soha sem tetszett neki jubban semmifele helyzet es sehol sem tartozkodott oly hosszu ideig.
A kovetkezo ketszaz esztendon at csaladfank a harczosok egesz sorat mutatja fol, — derek, bator vitezeket, a
kik mindig dalolva mentek a csataba es pedig kozvetleniil
a hadsereg nyomaban s rendszerint elotte vonultak visszafele hangos rivalgas kozt.
Sajnalatos tevedese a megboldogult oreg Froissart
egyiigyu elmejenek, mintha csaladfankon soha nem lett volna
tobb egy agnal s hogy ez az egy ag a jobboldali lett
volna a torzson, telen-nyaron gyiimolcsozve.
A XV. szazad elejen ott van Twain Beau, «a tudos»
melleknevvel. Nagyon szep irasa volt s mindenkinek a kezevonasat oly tokeletesen tudta utanozni, hogy a ki latta,
balalra nevette magat. Tehetsegevel sok trefat uzott. Kesobb
egy szerzodest fogadott el, melynek ertelmeben kovet tort az
orszagut szamara s ez a durva munka megrontotta az irasat.
l)e o addig is elvezte az eletet, a mig e ko-kereskedessel
foglalkozott, a mi, lenyegtelen megszakitassal, negyvenket
esztendon at tartott. Az egesz ido alatt oly mintaszeru eletet folytatott, hogy mihelyst egyik szerzodese leiart, a kormany alig egy het mulva masikkal kinalta meg. Valosagos
kedvencze volt a rendorsegnek. Mindig kozkedveltsegben
allt a miiveszet reven valo tarsai kozt s kimagaslo tagja
volt annak a titkos jotekony tarsulatnak, melynek lanczfiizer a neve. Hajat mindig rovidre nyirva viselte, kedvelte
a csikos ruhat; halalat a kormany melyen fajlalta. Suiyos
veszteseg volt az a hazara nezve, mert o ra szegenyre mindig lehetett szamitani.
Egy par evvel utobb tiinik fel a hires John Morgan
Twain. 1492-ben, Columbussal jott Amerikaba, mint passagier. Ugylatszik, zsdrtoiddd, kellemetlen modora volt. Egesz
uton at szidta az etkezest s azzal fenyegetozott, hogy ha az
meg nem javul, partra szall. Mindenaron pisztrangert kovetelodzott.

Alig telt el nap a nelkiil, hogy szimatolva ne odongott
volna a hajon, giinyolva a parancsnokot s azt hangoztatva:
nem hiszi, hogy Columbus tudna. hova megy, vagy hogy
mar megfordult volna ott valaha. Az emlekezetes kialtas:
Fold! Fold! minden szivet megdobbantott a fodelzeten,
csak az ovet nem. Hosszasan nezett egy befiistolt iivegen
at a csikra, mely a tavol vizen rajzolodott s aztan azt
mondta: Mennykot szarazfold! Egy tutaj.
Mikor e ketseges egyen a fodelzetre .lepett, mindossze
egy hirlapot vitt magaval, melybe egy B. G. jegyu zsebkendo, egy L. W. C. jelzesii gyapot-harisnya, egy rovidszaru gyapju-harisnya I). F. monogrammal s egy 0. M. B.
betiis haloing volt belegongyolve. S az uton megis folyva&t
labatlankodott borondje miatt s tobbet fontoskodott azzal,
mint valamennyi tobbi utas egyiittveve. Ha a hajo orra
alameriilt s nem lehetett kormanyozni, hatrabb vonszolta
onnan csomagjat es figyelte a hatast. Hogyha a hullamok a
fodelzetet nyaldostak, azzal a kovetelessel fordult Columbushoz, tavolitsa el egy par utasanak a borondjeit. Vihar idejen pedig be kellett tomni a szajat, mert borondjeert valo
jajveszekelese miatt a liajo legenysege nem hallhatta meg
a parancsokat.
Nem lehetett ot nyiltan valami tilalmassal vadolni, de
a hajo-naplo «sajatsagos koriilmeny» gyanant jeg.\zi meg,
hogy, habar osszes batyujat egy iijsag-papirosban vitte a
hajora, vegezetiil negy borond, egy utazo kosar s nehany
pezsgoboros pinczetok alakjaban szalli'otta partra. De midon
meg vissza is tert es hetvenkedon bizonygatta, hogy mi
mindene hianyzik s at akarta kutatni a tobbi utasok csomagjait, akkor betelt a mertek s atdobtak a korlaton. Sokaig
kivancsian vartak, folmeriil-e a viz szinere, de meg csak
egy buborek sem mutatkozott a nyugodtan lingo viztiikron.
Azonban mialatt mindnyajan azzal voltak elfoglalva, hogy
kihajoltak a hajo oldalanal s az erdeklodes pillanatrol-pillanatra fokozodott, egyszerre megriadva vettek eszre, hogy a
hajo mozgasba jott s a horgonytarto lancz lazan fiigg le a
hajo-fcatrol.
A megsargult hajo-naploban erre nezve ezt a bejegy-

-zest talalni: «Idovel kideriilt, bogy a kellemetlen utas alamerult a melybe, magaval vitte a borgonyt s eladta az
orszag belsejeben elo atkozott vadaknak, azt allitva nekik,
hogy «talalta», az akasztofavirag!»
S ez osunkben megis jo es nemes bsztbnok eltek;
buszkeseggel emlekeziink vissza arra a tenyre, bogy o volt
az elso feher ember, a ki a fejlodes munkaja s az indianusok civilisatioja irant erdeklodbtt. Ivenyelmes bortont epitett s egy akasztofat allitott s halala orajaig onerzettel emlegette, hogy az o hatasa az indianokra sokkal nemesitobb
es miivelbbb volt, mint valamennyi tobbi reformere egyiittveve, a kik kozottuk mukodtek. Itt a kronika nyiltsaga s
beszedessege megcsappan s egyszerre annak kozlesevel zarul,
hogy az elaggott utazo odament volt akasztofajahoz, hogy
azt az elso feher emberen, a kit Amerikaban folakasztottak,
munkaban lassa s ott tartozkodasa alatt tobb sebet kapott
s azok folytan elhalt.
A «reformator» dedunokaja ezerhatszaz ennyi es ennyi
koriil viragzott s az evkonyvekben «az oreg admiralis» neve
alatt ismeretes, ambar a tortenelemben mas czimet viselt.
Hosszu idon keresztul jol folfegyverzett s emberrel boven
ellatott gyors hajok raja folott parancsnokolt s nagy erdemeket szerzett a kereskedo-hajokkal valo versenyzes teren.
Hajok, melyekre sas-szemet ravetette s melyeket uzobe vett,
rendesen gyorsan folytattak utjokat az oceanon. S hogyha
egy hajo, bar minden erejet osszeszedve, nem sietett elegge,
oly duhre gerjedt, hogy nem birt magan uralkodni, magaval vitte a hajot hazajaba s ott orizte, varva, liogy tulajdonosa jelentkezzek s magaval vigye; ez azonban sohasem
fordult elo. Azon is igyekezett, hogy az iileto hajo legenysegebol kiuzze a tunyasagot es lomhasagot, rakenyszeritve
oket, hogy erosito testmozgast vegezzenek es fiirodjenek.
Ezt vizbeugrasnak nevezte. Tetszett is ez tanitvanyainak.
Legalabb ha egy megprobalta, a tobbi kovette. Ha a tulajdonos sokaig nem jelentkezett hajojaert, az admiralis elegette azt, hogy a biztositasi osszeg veszendobe ne menjen.
E pompas vizhatlan-zubbonynak vegre evei es erdemei
fejeben levagtak a nyakat. Szegeny megtort szivii ozvegye

utolso lehelleteig hitte, hogy ha egy negyedoraval elobl>
iitik le a fejet, meg foleledhetett volna.
Charles Henry Twain a XVII. szazad masodik feleben
elt, mint buzgo es kitiino missionarius. Tizenhatezer szigetlakot teritett meg s megtanitotta oket, hogy egy ebfogbol
kesziilt nyaklancz s egy szemiiveg nem eleg ruhazat ahhoz,
hogy az istentiszteletet lehessen latogatni. Nyaja roppantul
szerette s a temetesi szertartas vegen konnyes szemekkel
.alltak fol (a lakoma helyerol jove) s azt mondogattak, hogy
igazan finom egy missionarius volt, barcsak volna meg
belole. Pa - Go - To-Wah -Wah - Pukketekivis ( = a disznoszemu hatalmas vadasz) Twain a XVIII. szazad derekat
ekesitette s egesz lelkevel tamogatta Bradbock tabornokot
az elnyomo Washington elleneben. Ez az bsiink volt az, a
ki egy fatorzs mogiil tizenhetszer siitotte ra puskajat
Washingtonra. Ennyiben igaz az erkolcsos tortenetek soran
fenntartott eme szep es regenyes eset; de midon a hagyomany tigy folytatja, hogy a tizenhetedik loves utan a megborzadt vadember azt mondta volna, hogy ezt a ferfit a
Nagy Szellem bizonyara valami nagy kiildetesre valasztotta
ki s ezert- nem merte istentelen fegyveret meg egyszer elsiitni, akkor a monda vet a tortenelmi huseg ellen. Valojaban ezt mondta: «Egeszen (csuklas) hiabavalo. Az az ember annyira reszeg, liogj7 annyi ideig sem ail nyugton, mig
el lehetne talalni. Az en (csaklas) viszonyaim nem engedik
meg, hogy ra meg tobb munitiot elpuffogtassak.»
Ezert allott meg a tizenhetedik loves utan s ez jo, vilagos, ertheto ok vala, oly ok, mely magan hordja a valosag belyeget s ezert hitelt erdemel.
Mindig gyonyoiusegem telt e tortenet elmondasaban,
de mellesleg homalyos sejtelem is gyotor, hogy Bradbock
leveretesenel valahany indianus ketszer tiizelt egv katonara
(a kettbbol egy szazad alatt konnyen lesz tizenhet) s azt
elhibazta, hamarosan arra a nezetre jott, hogy a Nagy Szellem az illeto katonat nagy hivatasra rendelte; s bizonyos
fokig tartok attol, hogy a Washington-fele eset csak azert
maradt fenn az emlekezetben, mig a tobbiek feledesbe mentek, mert itt a jovendoles bevalt, mig a tobbi esetben hiu

volt. A vilag minden konyve keves ahhoz, hogy magaba
fogadja a hiradast az osszes joslatokrol, melyeket indianusok s mas nem hiteles szemelyek elkovettek; a beteljesedett joslatok foljegyzeset azonban akarki konnyen magaval
hordozhatja felso kabatjanak zsebeben.
Mellesleg megjegyzem, hogy szamos osom annyira ismeretes gunyneven a tortenelemben, hogy nem erdemes
ualuk idozni vagy oket sziiletesiik sorrendje szerint felsorolni. Legyenek folemlitve ezek koziil: Richard Brinsley
Twain, maskep Guy Fawkes, John Wentworth Twain, alias
Yasgyiiro, William Hogarth Twain, alias Jack Sheppard;
Ananias Twain, alias baro Miinchhausen; John George
Twain, azaz Kyd kapitany. S ezeken feliil meg Paprika
Jancsi, Nabukudonozor es Bileam szamara, mind csaladunkhoz tartoznak, habar mellekaghoz, mely a tiszteletremelto egyenes agtol kisse messze elhajlott, tenyleg mellekaghoz, melynek tagjai az altal iitnek el az osi torzstdl,
hogy hiresse leendok, a mi utan mindig szomjuhoztunk,
azon alacsony szokashoz hajlanak, hogy inkabb bebortonoztettek, mintsem felakasztattak magukat.
Ha az ember oneletrajzot ir, nem tanacsos, hogy az
osok sorat nagyon is kozel kovesse sajatkoraig, helyenvaldbb,
ha dedapjarol csak altalanossagban szol, aztan hevenyen maganal terem, mint en is teszem.
En fogak nelkiil jottem a vilagra s e tekintetben III.
Bichard folenyben volt velem szemben, de en pup nelkiil
sziilettem, ebben meg en voltam elonyben. Sziileim sem
nagyon szegenyek, sem nagyon tisztessegesek nem voltak.
Most otlik eszembe valami. Az en sajat eletem tortenete oseimehez kepest oly szelid, hogy jobb, ha le sem irom,
mig a notamat el nem huzzak. Ha nehany mas eletrajz,
melyeket olvastam, megallott volna az osoknel, mig hasonlo
esemeny nem kovetkezik be, az kesz szerencse lett volna az
olvasokozonsegre. Nem gondoljak onok is?
M a r k T w a i n utan,

angolbol,
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A VEN CZIGANY.
Yorosmarty «Ven cziganyd*-nak

60-ik evfordulojan

Megy a gozos, eszak fele vagtat,
Eszakfele viszen katonakat,
Viragcsokros, jo keclvii vitezek
Vigan mennek szembe harczi vesznek.
Zeng a nota, betolt berczet, volgyet,
Betolti az egesz magyar foldet;
Lelkembe csap rhythmusa, zeneje,
Betekintek a csillagos ejbe,
Koriil lengve szallnak, egyre szallnak
Mult idokbol dicso, hosi arnyak.
Mohos sirbol rendre folkelenek.
Ajkukon is zeng a dal, az enek,
Petofinek riadoja csendiil
A vak ejben, melyen nema csend iil ;
Mintha mellen verzeni latnam ott
A sebet, mit rajt' egy kozak vagott:
Egy teremto szellem orok alma,
Kolteszetnek sziilemlo vilaga
Tunt, veszett el ebben az egy sebben,
Midon azon a lelke kilebben.
S most az elok ajkan az a nota
Ujra ugy cseng, mint soha azota.
Minden erzes osszeforrva jobban,
A Hazanak szive is foldobban.
Eajta, rajta ! Itt a regi ellen,
Most is rad tor, tor eleted ellen,

Eszak jeget boritja bazadra,
Megfagy, lebull minden szep viraga,
Mit csak termett az a magyar lelek
Es lehervad az a szines elet.
Ugy mint akkor — oh mi szornyii emlek r
Midon az a fajo dal sziilemlek !
«Huzcl rcl czigdny!»
romba dolt hazanak
Elo romja zenge csak maganak.
Osszetorten, banatnak eredten
Nema honban, busan, elfeledten.
Haborunak tavoli moraja
Faradt lelket ime folkavarja,
Harsog immar a vilagitelet,
Szive mozdul, atjarja lij elet.
Ercz hurt feszit reszketo kezevel,
Mely ifjonta annyiszor vere fel
Fenyes multnak dicso szent arnyait,
Mig kebleben epen elt meg a hit.
Vere forrott mint az orveny arja,
Megrendiilt a velo is agyaba;'
H u r j a zengett vesznel szilajabban,
Ketsegb'eses, atok zugott abban :
Atok erre a gonosz vilagra,
Szent honat mely tetlen veszni latta.
Haboru dult ujra a vilagon.
Kolto csiinge remes latomanyon:
«Hullo angyal, tort sziv, oriilt lelek,
Yert hadak vagy vakmero remenyek.»
A szivenek hamvado parazsa
Follobog meg, folcsap veszes langra.
Latomasban latja a keresztet,
«A szent honban Isten sirja reszket».
Tombol a biin, szennyes, rut onerdek,
Omlik a ver, pusztulas tomerdek!

De folcsillan vakmero remenye,
Pusztasagra raragyog a fenve.
Hol az agg mar? Hol a tehetetlen?
Hol a ketseg? Hol a lehetetlen?
Elfarad mar, el a vesz haragja,
Szebb jovonek kepe megragadja
Es kialtja fennen es harsanyon:
«Lesz meg egyszer iinnep a vilagon!»
Es igy latja egyre jobban, szebben
S nemes lelke keblebol kireppen.
Megy a gozos. eszak fele vagtat,
Eszakfele viszen katonakat,
Viragcsokros, jo kedvu vitezek,
Yigan mennek szembe harczi vesznek.
Ujra ugv zeng az a regi nota,
Ujra ugy zeng, mint soha azota.
Hallom ebren; hallom almaimba',
Beszovodik ajtatos imamba:
«Huzd ra czigany!» oh de meg ne, meg ne,
Hadd teljek be a kolto remenye!
Nem romok kozt, nema, puszta honban
Huzcl ra czigany, amde riadobban
Zengjen majd a diadalmi enek,
Ha levertiik a bosz ellenseget
S megtoroljuk azt a szornyii landzsat,
Mely kiolta koltok szive laugjat.
Kikben elt, szolt az a magyar lelek,
Elt vilaga osi dicsosegnek,
Szebb hazarol szovott edes alom :
Hogy lesz egyszer iinnep a vilagon.
HEGEDUS

ISTVIN.

FINN DALOK.
fis megis inozojf!
(Leino Ejno.)

Nem felek im. Az ej mar eltiinek,
Es eltiinenek gydtro lazag almim,
A kin munkanak adta at helyet.
Yirag virul erdos sziget viranyin,
Az eg, mikent eldbb, keken ragyog.
Yerem hullami ziignak, uj vagyok.
Hegyet megmozgato ero, mit erzek,
Kepzet ragad, felbokbe vagy az erzet,
S kezem szivemre teve, igy kialtok,
Legyozott gyoztesek, ma ti hozzatok:
A fold megis mozog!
Kemeny-durvak koze a gyiinge julva,
A durva gyoz a lagy gyongebb felett.
A tengerar vadul viharba' ziigva,
Meghaliod-e, ki csdndes ton rebeg?
Elhallgat ez, en nem hallgathatok.
Megroskad annyi, en nem roskadok.
Tanit a zugo hullam harczi dalra,
Nagy Isten ad erot a viadalra.
Hasznalom kardom, ugy mint kobzomat,
Kapok csapast s kezem is osztogat:
A fdld megis mozog!
Megis mozog, dobog a biiszke sziv,
A melyrol hittiik: nema sirba tort l e ;
Panczeit iedobva, kiizdeiemre hiv,
Sir es kaczag, es izzik lelkesedve.
Ismet remelek, ielkem tijra hisz ;
Jovobe latok: sors lij korba visz.

Szemem elott tuzlangok gomolyognak,
Yilagok lesznek, abrandok mozognak.
Es bdr csaloka volna mind a hit,
Foldiink veszitne nap sugarait:
A fold megis mozog!
Hozzatok el Lappfold kopar hegyet,
Es szivemet temessetek alaja!
Mozogna ott is, nem repedve szet,
Dobogna, s a iold megrendiilne raja.
Tapossatok ra, sarkatokba m a r ;
Ha megfagy, folvirul a jeg-avar.
A vasbilincset ziizna szerte purra,
Borton sosem tehetne 6t fogolylya.
Gyozelmi daltul hangzanek a kobolt:
Uj kor hasadjon, veszszen, a mi reg volt::
A fold megis mozog !
Igen, tudom: eljo a zord halal,
A draga letfonalt kette szakitja.
Ki tegnap meg vidor s kevely valal,
Hideg szived ma nema sir boritja,
A fold oleben elnyom orok alom.
De siron attor, attor a halalon
A gondolat, mely ott is fellobog,
Mely ott alant is lelekzik, mozog,
Mely langgal eg, mint oszi tuz az ejben.
Ptemeg a zsarnok: a nepek muveben
A fold megis mozog!
Hazam, hazam, te draga gondolat!
Te vagy viga]mam, banatom, siialmom.
Galileivel zengem dalomat,
Mig rezg az ejnek fiirtje lagy fuvalmon.
Erdo, mezo pihen es sir a harmat.
Nehez ido jott, sziinik bat nyugalmad?
En nem hiszem. Az ej raerget csiraztat,
Kantaridat g37arlo kezekbe' lathadd.

Am gyotrelemben, kinban, elnyomasban,
E nep lelkere zudult borulasban
A fold megi8 mozog!

Eletuiialom.
(Kivi.)

Mily unalom,
Mi zord borulat szallt meg engem,
Mint oszi alkony rengetegben!
Csak faradok hiaban,
Csak kiiszkodom hiaban,
S mindent, mi van, hiunak leltem !
Nem kell az eg,
Nem kell Gehenna zordon eje,
Nem, nem kell ifju lany ez olbe;
Bus lelkemet ezentul
Minden gyotrelmeken tul
Siket uresseg eje fodje!
Barataim !
Utolsb keres. mit ma kerek.
Meghallgassatok, arra kerlek:
Lakat az alvilagnak
Adjatok a baratnak,
Ki loldnek rejtekebe megyek.
A siromat
Aseatok fiizfa arnya helyjen,
Sotet rbgokkel azt befedven,
Es mondjatok orokre
Buesut a nema rogre,
Hogy ott orok bekemet lelnem!
A siromon
Halom ne domboruljon en ram,
Ugarnak kerge fodje durvan !
Budapesti

Ssemle.
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Ne t u d j a senki azt meg,
Hogy en pihentem ott meg,
A fuzfa halvany lombja a l j a n !

A v&gy6d6.
(Nepdal.)

Ott az en szerelmesem, eletem viraga
A kiralyna,k aranyos, fenyes udvaraba'.
J a j szivem, angyalom, edesem, galambom,
Hogy nem jossz felem!
Bar leanyka sok van ott, nalam ekesebbek,
Bajuk nem nez, nem kivan nalam soha szebbet.
J a j szivem, angyalom, edesem, galambom.
Hogy nem jossz felem!
Szep a n j i l o kis virag, szep a nyari hajnal,
Szebb a rozsam szep szeme, termete meg angyal.
J a j szivem, angyalom, edesem, galambom,
Hogy nem jossz felem !
Kis madarkak zengenek, szepen szol a szajuk;
Ha galambom hallhatom, mit hallgassak r a j u k !
J a j szivem, angyalom, edesem, galambom,
Hogy nem jossz felem!
Mezes kenyer, draga mez szajnak oh mi edes;
Szajad, ajkad edesebb, szep galambom, edes!
J a j szivem, angyalom, edesem, galambom,
Hogy nem jossz felem!
Fol ream mikor derul orom edes napja,
Mikor egyiitt lesz velem lelkem szep galambja!
J a j szivem, angyalom, edesem, galambom,
Hogy nem jbssz felem!

Mar borongos osz kozelg, elsiet a nyarnap,
Csak, galambom, te vagy az, kit hiaba varlak.
Jaj szivem, angyalom, edesem, galombom,
Hogy nem josaz felem!
Joj, oh joj mar, angyalom, haza vissza szallj h a t ;
Oltsd, hisz mar-mar elemeszt, kedvesednek vagyat!
Jaj szivem, angyalom, edesem, galambom,
Hogy nem jossz felem!
FinnbSl
SoMKUTI.

SZEMLE.
Torteneli dramak.*
— Jelentes a Nemzeti Szinhaz palyazatarol. —

A magyar torteneti szinmure immar hatodizben kituzott
ketezer koronas jutalomra huszonnyolcz versenydramdt kiildtek
be a meg el nem csiiggedt, makacsul kitarto nevtelen dramairok. Ezek koziil egyet formai hibfik miatt ki kellett zarni a
pAlydzatbol. Maradt tehat huszonhet. De ha nem alaki hibak,
hanem a bels6 ert^k szempontjai volnanak m^rvadok az ilyen
kizarasoknal, akkor az elozetes censuran —- szomoruan hangoztatom — egy-ketto kivetelevel valamennyit haboz&s nelkiil, lelkiismeretiink legcsekelyebb furdalasa nelkul lehetett volna visszautasitani a homdlyos asztalfiokokba, a honnan kijottek.
A palyaz6k tulnyomo resze ezuttal ugy vegezte feladatat,
mintha nem a Nemzeti Szinh&z elokelo szinvonalara, hanem
biralat dolgaban vegteleniil szereny vid^ki onkepzokorok minimalis ig^nyeire kellett volna tekintettel lenniok. Es az eredmeny : egy csomo torteneti szinmu, a hol a kiilonf^le jellegzetes
korszakok megrajzoldsrira semmi torteneti erz^k; a hol a hiree
6s sulyos alakok jellemzesere semmi psychologia, semmi dramai
ero; a hol a nyelv csaknem mindeniitt lapos, szintelen, m£g a
mai tarsalgd nyelv atlaganal is sokkaJ kozons^gesebb ; a hol a
dictiok Talleyrand gunyos megjegyzes^t igazoljak, hogy a beszed
voltakeppen a gondolatok eltitkoldsara valo.
Tme: sub titulo torteneti drama mi mindent t&lalnak fol
ezek az ihletett szerzok. Egyikiik Cilley Borbalat, Zsigmond kirdly masodik hitveset dramatizdlja Kisfaludy S&ndor Tatika
czlmu reg^je nyomdn. Ebben az «egesz estet betolto, versben
irott, magyar zen^s szfnmu»-ben — lgy hangzik a czfmlap —
egy koz^pkori troubadour a konstanzi zsinat idejebol ilyen kezdetfi canzonettdt ropft holgy^nek a viragos ablakahoz :
* Ambar e biralo-jelentesben targyalt szinmuvek a kozonseg
elott ismeretlenek s hihetdleg azok is maradnak. megis ily palyazatnak eredmenye, kivalt ha magyar tort^nelmi clarabokrol van szo,
m a r magaban kozerdeku, azonfeliil e czikk hathatos vadirat az idejiiket mult nevtelen irodalmi palyazatok ellen.
Szerk.

iA termeszetben az egyen
Nem nyer bocsanatot !»

Kiilonos, Liogy egy kozepkoii drima Kazinczy-fele neologszokincsekkel piperezi magat. De az ilyenek meg igen-igen szelid
furcsasagok ebben a zenes zagyvasagban, a bol minden a feje
tetejen ail, a mit historiai husegnek, logikanak, ertelmes parbeszeanek, szinszeru compositionak neveziink.
Hasonlo zen?s egyiigyiiseg, de mar balettel megtetezve, a
Hunor es Mogur czfmii rcgenyes szinjat^k, ot felvonasban, lninmagy»r mythologiai leben. Boldogult Ipolyi Arnoldunk magyar
mytbologiajat eleveniti meg ez a torteneti drama. Itt a szereplok
nemcsak enekelnek, hanem minduntalan tAnczolnak is. Hunorek
Mogurek tobb hun es magyar tiinderrel a szo szoros ertelmeben vegig tanczoljak a darabot. Yaloban ennek a komoly tort6neti dramanak nalunkndl illetekesebb birAloja lett volna Guerra
vir, az Operahaz balettmestere.
Meresz torteneti felfogasaval tunik ki a Cseleny Janos
czimu darab, ezzel a rejtelmes jeligevel: Hanataba ! Itt a komor
Zicb Feliczian, a kemeny kiralyirt6, ugy szerepel, mint tulajdon
le&nyauak a jatszi keritoje. a ki ravasz es boldog mosolylyal orzi
az ajtot Ivlara 6s Kazimir emlekezetes talalkozojan ! . . .
Lattatok-e mar egesz estet betolto darabot 15—iiO vekony
lapocskan. krajczaros iskolai fiizetkebe irva ? Az ember azt liinne,
hogy ez a problema megoldhatatlan. De a Leila szerzoje megtudja oldani, mert a krajczaros fiizetkebe nemcsak liarom felvon&st, hanem ezenfoliil meg egy elojat6kot is beletomorit.
Megforditott pendantja ennek a huszonot perczes, elojatekos
baromfelvonasosnak az Andras kiraly meghal czimu torteneti
drama. Ez ugyanis mindossze egy feivonasbol all. Egesz estet
betolto egy felvonas! Szedito record ! . . . Legyozi Wagner Richardot, tiit tesa a Walkiir, a Nurtibergi mesterdalosok legbossznbb felvonasain. De igazsagtalan volnek, ha nem vallanam
be, liogy ebben a roppant egyfelvonasosban iroi tulajdonok jeleire
akadunk. Itt ott szenvedelyes forrosag arad ki parbeszedeibol,
ambar ez a szenvedely sokszor perverz bujas&got affectal, a mi
liatarozottan visszatetszo.
Sajdtszerubb jambusokkal talan meg sohasem talalkoztunk,
mint ezen a mostani paly&zaton. Ezekben a szegeny. nyomorek
blanc jambusokban a vilag minden versmerteke egyiitt s&ntikal.
Hogv csak egy peidit id^zzek : az Elore czimu drama hose, Kont,
a kemeny vitez, fgy dorog a zsarnok kiraly fele:

«
driilt vagy, Zsigmond,
Ki e verbuzos legkorben is a
Nyegleseg vesszdparipajan
nyargalsz.'»

Mas szerzok Sbakespeare baberjaira palydznak, ha nem is
a kor remek feeteseben, legal&bb az anachronismusokban. Ezt a
becsvagyo csoportot a Thokoli lmre czlmu hazafias drdma vezeti. Itt villamos reflectorok mukodnek ad majorem Edisoni
gloriam; es mialatt Thokoli visiokat ld,t a fellegekben, egy lathatatlan zenekar a Rakoczi-indulot jatszsza —: negyven evvel a
B&koczi-indulo megszuletese elott!
Hogy regi bardtunkkal, halhatatlan ismerdsiinkkel, Koppanynyal 6s zord tarsasag&ban az osmagyar vallds daczos hiveivel
ezuttal is taialkozunk : szinte magatol ertetodik. A hol torteneti
drdmfira hirdetnek pdlyazatot, onnan a rabonbanok, garabonczaeok, taltosok es liorkazok zaszloalja hianyozhat-e ? Koppany,
Gyula. Ajtony es az egesz, dialogba szedett pogany-magyarsag :
61ni es kiserteni fog, valamfg egy rizsma papir es egy elszant
dramairo lesz Magyarorszagon.
De a kurucz-vil&g. a Edkoczi-fele dicso szabadsagharcz is
kedvelt themaja ennek a mostani p&ly&zatnak. A mar emlitett
Thdkdli lmre-n kiviil a Ldzadok, Beli Bacsa Jdnos es Vak
Bottydn szerzoi elnek azzal a jogukkal (csak ne elnenek vele
vissza!) hogy multunknak ezt a fens^gesen gyaszos korszakat
rovidebb-hosszabb (fajdaiom, tobbnyire hosszabb) felvondsokban
lelkiink ele id^zzek. Ezek koziil sokat igero kezdettel indul a
Lazadok czimu, hogy csakhamar eltorzuljon 6e veres, zurzavaros
borzalmak faraszto halmozdsa legyen. Meg kevesebb oromiink
telik a Bacsa-csalad es egy Herr nevu nemet lovag kozt lefolyo
egyiigyu verseng^s hosszadalmassdgaiban. A Vak Bottyan csak
annyival kiildnb ezekn^l, hogy legaldbb nelia mulatsdgos. Mulatunk azon a pompas symmetri&n, hogy egy nagy nevekkel es
sulyos tartalommal ekes tort^neti dram&ban az elso felvonas ketharmad&t harom parasztcselednek a besz^lgetese tolti ki. Mulatunk azon, hogy a szerzo a dramai hatds fokozasara elokepeket
alkalmaz es ilyen utasitdsokat dd a rendezonek: «A szinpad
eleje, a hol Matyiek vannak, elsot^tiil; a hatulja fokonk^nt kivilagosodik. Agy tiinik fol, benne Farkasne, Matyi anyja, haldlos betegen. N&zi a fiat, Matyit, a ki Rakdczi tabordban harczol.
Az agyat felkorben, meglehetos magasan, angyalok veszik koriil.
Az angyalok halkan enekelnek harmdnium- es tdrogatd-kiseret
mellett.» Es mit enekelnek az angyalok ? Az angyalok kurucz-

•

notat enekelnek. Kurucz-notat
mancz-gyu
jtemenybdl!

a Thaly

Kalindn-fele

dal- es ro-

Yajon a szerzo, mielott ezt a libapdsztor-meset Vak Bottyanrol elnevezett, Vak Bottyannal foglalkozo szfnmuv6ben a Nemzeti Szinhaz foruma ele bocsatotta: erzett-e magdban bizonyos
aggodalmat ? Megsugta-e neki az onbiralatnak egy vilagosabb
pillanata, percznyi folderengese, hogy ilyen egbekialto naivsagok
v6gteleniil kedves, vegteleniil sympathikus bizonyitvanyt dllitanak
ki egy romlatlan szivnek szinte paradicsomi artatlans&garol, de
ilyenekkel komoly, stylasos, ketezer koronAval kecsegteto palyazaton versenyezni talan megis csak nagyfoku meggondolatlansag,
hanemha illetlenseg? Megsugta-e neki ? Nem hiszem. Valoszinuleg egy pontja sincs a titkos palyazatokkal meg kiserletezo civilizalt vilagnak, a hol a pdlyazok tiilnyomo resze kesziiletlenebb
6s taj^kozatlanabb volna, mint minalunk. Jdratlansdguknal csak
a mer6szs6giik nagyobb. De hiszen ez a ketto tobbnyire karoltve
halad, bras dessus, bras dessous.
Hozzatehetem egyebkent a kurucz hosok es kurucz angyalok
'vigasztalasara, hogy ok ebben a tarsasagban m6g nem a legutols6k. Joval hdtrabb rillanak a 48 49-iki szabadsagharcz idejebol
meritett palyamunkdk. Czimeik szerint: Az druld es Viharos
idok. Szerencsere csak ketten vannak. De bajos volna eldonteni:
melyik all alacsonyabb fokon. Trefasan azt mondanam : ha van
az absolut siiletlensegnek centruma. akkor mind a ketto ebbe a
centrumba taldlt. Komolyan azt mondandm : mind a ketto hataros a szentsegtores8el.
Beszeljek-e a tavolabbi es kiilonbozo szazadokbol meritett
torteneti szinrnuvekrol ? Ime a lista : Almos, Banfi Denes, Csdky
Lona, Tronfoglalas, Bekes Gdspar,
Beatrix,
Izabella
kirdlyne,
Ivan, Perenyi Gdbor, Bathori Boldizsar. Negy es ot felvonasos

darabok, r6szben turhetobbek, reszben alig jobbak kurucz 6s
48-as testv6reiknel. Ugy ldtszik, valamennyien abban a kozos
hibdban szenvednek, hogy nem a tehetseg, nem a hivatds, nem
az alkoto ero heveben fogamzottak ; hogy semmi sincs benniik,
a mi 6rdekelne, a mi megragadna; semmi sincs benniik, a mi
tobb volna — legjobb esetben — hideg kozepszerus6gnel, folyekony beszedu banalitasnal. Nevszerint vslo folsoroldsukkal elegge
megtiszteltiik oket.
Ennyi ertektelensegbol mindossze kdt palyamiivet valaszthatunk ki, mint a tobbin^l aranylag jobbat es nemileg figyeIemrem61t6t:

a Cserni

Jovdn

£s a Korona

es kard

czimiieket.

A Csei-ni Jovan prozaban van irva, am ez a proza egeszsegesebb, elvezbetobb, jobb magyarsdgu a jambusos tobbi darabok
b&gyadt es doczogo verseinel. (Kiv^tel az Ican czimu drama, a hol
a tiezta jambusok ugy patakzanak, mint a malomdrok vize.)
Kar, hogy a szerzonek keves az alakito ereje es fogyatekos a
torteneti ismerete. Ennek tulajdonithato, hogy a Ferdindnd- es
Jdnos-parti magyar urak jellemrajza nem sikeriilt, a kettos kiralysag korfesto vonasai ertektelenek. Olyanok, mintha iskolas
fiuk szdmdra irt kezikonyvek nepszeru pbrasisaibol volnanak lemasolva es dictiokka foleresztve. Igazabbak a bourlesque-komikus
jelenetek, a hol Cserni Jov6n, a szerb haramiavezer es Jovan
hitestarsa lep fol. Ezek mulatsagos figurak, de itt meg az a baj,
hogy a szerzo sokszor elveti a sulykot es izlestelen, operetteszeni
tulzasokba csap. Nydri szfnkorokben ezt a darabot — kiilonosen
a most folvo haboru alatt, lia ugyan menne kozonseg az elarvult
szinhazakba — hatassal adhatnak elo. De nemcsak mara, hanem
minden idokre biztositotta magdnak szerzonk a falrengeto tapsot
darabjanak a zarad^kaval. Radipa Bosics, a sajkae vezer, Jovan
egyik megbuktatdja, harsogo liangon kijelenti, hogy «Radisa es
sajkas nepe a magyar liaz&ert es a magyar kiralyert meg az
apjdn is keresztiil gazolna, lia megerdemelne!» Eljen! Eljen I
A magyar allameszmenek ez a gyozelme, a szerbajkii polgarstignak ez a behodolasa ugy fejezne be a darabot — meg gorogtuz
nelkul is, a hol ezt a kolteeget megtakaritanak — mint egy
apotheosis.
A Korona es kard (Jelige: Historia est maxima tragadia)
szinten prozaban van frva es szint^n a nyelvezetevel tiinik ki.
Sot dictio dolgaban basonlithatatlanul kiilonb a tarsaindl. Van
kello tomorsege ; kepekben es gondolatokban sem szegenv. De a
jellemzesei ingadozok, mint maga Endre kiraly. Bela herczeg
ket felvonason {it jol motivalva all szemben a kiralylyal; a harmadikban helyzetenek ellentmondo, jellemevel ossze nem fero
magatartast mutat. Ere.ytelen, erzelgo. Pedig a jovoje, az elete
van koczkan. Kdriilotte mar folynak a donto csatak. Igy nem
beszelhetett. meg kevesbbe cselekedhetett a batyjfit jogosan biinteto testver. Ezzel a fimlleval a darab elromlott. Az is art e
munek a szxnpadi hatas szempontjdbol, hogy a dialog elmes ki
hegyezese, mint \alami onczel, minduntalan fdltartoztatja gyorsabb menet^ben a cselekvest. Sokat beezelnek s a mit mondanak,
tobbnyire talald, de a sok beszed. akarmilyen kdrmonfont, nem
karpotlds. a mikor a kifarasztott figyelem actiot kivan, hogy fol-

frissuljon. A darab csucspontja termeszetesen a hires varkonvi
jelenet, a hol Endre kiraly bdrsouy-parnan korondt es kardot
kinal Belanak. Eleg szines, eleg izgato kep, bdr ide tobb poetai
ero, nagyobb lendiilet kellett volna. Sok van ebben a muben, a
mi lelektanilag, logikailag nem igazolt; a mi termeszetellenes,
sot a jozan eszszel ellenkezik. Anasztazia kiralyne szokese p61daul
tobb, mint esztelenseg, azonfoliil, hogy historiailag nem igaz. Otto
n6met lovag hoskodese czeltalanul puffog el. Az egesz ember
teljesen foloslegesse valik. Ennel sulyosabb szemrehanyas nem
erhet dramairot, mert azt bizonyitja, hogy szdmftas n&kiil.
hebehurgydn szerepeltet alakokat. Ezek a hibak es fogyatkozasok mindenesetre terhelok es megfosztjak a darabot nemcsak a
jutalmazas, hanem a kituntetd dicseret erdemetol is.
Meg kell meg jegyeznunk, hogy a Bakdcz Tamas es az
lgeretfdld czimii pdlyamuvekrol azert nem esett szo e jelentesben, mert az elso a torteneti dramak palyazatan mar egyszer
futott versenyt es akkor kello ismertetesben reszesiilt, a masodikat
pedig szerzo sajat neve alatt, Selycmlialo czimen, a Nemzeti Szinhaz rendes dramabiraloilioz utaltak, tehat ezen a titkos paly&zaton, a hol a biraloknak nem szabad tudniok a szerzok nevet,
figyelembe veheto nem volt. Ezeket megjegyezve, mindennel beszamoltunk, a mire tisztiink kotelezett.
A bir&lo bizottsAg — Totli Imre igazgato elnoklese alatt
Abranyi Emil, Ambrus Zoltan, Ceaszflr lmre es Ivanfi Jeno —
egyhangulag ugy hatarozott, hogy a 2000 koronas palyadijat
ezuttal sem adja ki. Sot — s ez bizonyitja legjobban a p&lyazat
meddoseg^t — rneg abban a helyzetben sincs, hogv a palyamunkak valamelyiket melegebb dicserettel jutalmazza.
Abrdnyi

Emil.

Kiiltoldi liangok a liaboiiirol.
A Preussische Jahrbiicher szeptemberi szamaban k6t igen
erdekes czikk van kozolve a most folyo hdborurol, melyek egyike
orosz, masika nemet szempontbol vilagitja azt meg. Mindkettdt
6rdemes kivonatban ismertetni. Egyik A Tiiple-Entente
problemajarol szol; eredetileg a franczia Corresjwndent ban l&tott
napvilagot (junius 26.), a n6met szoveg mar forditas. Szerzoje a
keresztnev elhallgatasdval csupan Kotschubey berczegnek irja
magdt; Delbriick szerkeszto szerint magas dlldsu, az udvarnal

ie j&ratos orosz katonatiszt (Generaladjutant). A czikk rendkiyiil
^rdekes, bar meg a haboru elott kelt s az esemenyek azota
nem egy folteveset megczdfoltdk. Alapos tajekozotts&g, jol fitgondolt nezetek. szeles latkor jellemzik, bdr meglehetos tulzassal az
ellentetek okainak kozpontjaba a kotendo nemet-orosz gazdasdgi
szerzod^st dllltja. Erdekesen elemzi a ket nagy harmas szovets£g benso fogyatkozasainak csirait s bar nemet-gyulolete ki-kivillan. vegiil megis a nemetseghez valo kozeledest hangsulyozza.
Fejtegeteseinek hatarozottsagabol s nemely hivatkozdsbol ugy
erezni, mintha sokban mervado korok nezeteit fejezne ki.
Bevezeto soraiban Delbriick a czikket Mitrofanoflf levelevel
kapcsolja ossze, mely a magyar sajt6t is bejarta. E reszben lij
es erdekes, a mit Delbriick Mitrofanoffal valo beszelgeteseibol kozol.
«Ha elalljdtok elottiink az utat Konstantin^poly fele. akkor
a haboru kikeriilhetetlen — mondotta ujra meg ujra, folvdltva
annak beismeresevel, hogy megis a nemetseg az oroszok istentol rendelt neveloje s csak beket keJlene tartania az oroszszal.
hogy ez az egesz oriasi birodaiom meghodoljon az o szellemi
folenviik elott. Ne higye, hogy benniinket legydzhetaek ; saratowi
joszagomon van egy haz, melyet oseim szazadok ota laktak, de
inkabb magam gyujtanam fel, hogysem nemet katonak oda beezallasoljak magukat. Mire valo volna a haborii — szolt aztan
ismet — megferhetiink egymassal, ha Ausztri&n megosztozunk s
nemet resze a nemet birodalomhoz csatoltatik».
Kotschubey nem ily szenvedelyes, vagy legalabb nem drulja
el azt ennyire. Czikke k£t r^szbol all; az elso az orosz es a
nemet birodalom kozgazdasdgi kapcsolataval foglalkozik, a masodik ugyanez alapon altalanosabb politikai viszonyokkal. Kiinduldsi pontja az, hogy az ipar s a vele j&ro kereskedes a nemet nepnek nem csak mindennapi kenyeret adja, hanem ez az
alapja az egesz birodalmi egysegnek is, a nemet Bundnak. A nemet ipar azonban nem az arii minoseg&re vet iigyet elso sorban,
hanem olcsosag&ra s ezert a fejletlen iparu allamok piaczait
keresi, elso sorban Oroszorsz&get, mely kozvetlen szomszedja.
Tobb mint k£t szazadon
valosagos adofizetoje volt e reven
Oroszorszag a nemetsegnek; csak III. S&ndor kezdte meg a folszabaditas miivet s Witte fejezte azt be a mult szazad vegen.
Szerzo ezutdn az 1894. es 1904. evi nemet-orosz gazdasagi szerzodesekre t6r, egy szakember, Insaroff (b&ro Chelking) nyoman
jdrva. Az elobbi Oroszorszagra n£zve kedvezo koriilm^nyek kozt

l^tesiilt: Vilmos csaszar uj ember volt a troiion. III. SAndor
czar barAtsagat kereste s Bismarck 1890-ben hagyta volt el allflsat. Utobb a lielyzet megvaltozott. Nemetorszag kovetkezetesen
t&vol keleti czel fele igyekezett terelni Oroszorszag figyelmet.
Latogatasa ut&n Vilmos csa^zar ilyen bucsu tidvozletet kiildott
tavozo hajbjflrol a czarnak: «Az Atlanti-oczean admiralja koszonti a Csondes-tenger admiralisdt». Midon 1890-ben Oro9zorsz&g
Afghanistan ellen mozgositani kezdett, a c^aszar erelyes follep^sre buzditotta s kesz volt kezesseget vallalni Oroszorszag nyugati hatarainak biztonsagaert. Kesobb beletiizelte Oroszorszagot
a China-Japan kozti haboruba valo beavatkozasba, mely aztan
maga utan vonta az orosz-japan haborut. »Ketseges — irja
ezerzonk. — vajjon raszantuk volna-e magunkat e vallalatra, ha
nem vagyunk biztositva a feiol, hogy Oroszorszag nyugati hatdrait Nemetorszag nem fogja megtamadni.» S ezen szolgdlat fejeben kerte aztan Vitmos csaszar az 1904-. ^vi kereskedelmi szerzodes elfogadasat, «melynek siralmas kovetkezmenyei tiz ev ota
neheziilnek ra gazdasagi fejlodesiinkre»
irja Kotschubey. Hozzaveszi meg, hogy Oroszorszag erejet akkor lekototte a szib£riai
vasut epitese, majd az ev nagy reszen at befagyott wladiwostoki
kikoto elkeriil^se cz^ljabol a mandsuriai vonale, fbkep azonban
lekototte a nyugtalansdg, melyet e vonalak kiepitese a Keleten
ebresztett. Szerzo mind ebben a csabfto Mephistopheles szerepet
tulajdonitja Nemetorszagnak, mint a mely az orosz politik&t ki
akarja kapcsolni az europaibol. Grof Witt^t is faggatta e felol,
de az e
szerinte dodonai — szavakkal valaszolt: «Europdban
nincs Oroszorszagnak osztozni valoja N^metorszaggal».
Uy koriilmenyek kozt jott letre az 1904. evi szerzodes. Ne»
metorszag hatalma delelojen allott, Oroszorszag pedig ellensegekkel volt koriilveve.
Azonban 1904 ota sok megvaltozott; «az 1914. evbeli
Oroszorszag nem ugyanaz tobbe, a mi az 1904-iki volt» —
mondja Kotschubey. Ma mar nem jarhat a haboru nyoman benso
forrong&s, mint a japan hadjArat idej^n s ha Nemetorszdg arra
szamit, csalodni fog. Az eg6sz orszAgot uj szellem hatja dt, a
fol^bredt nemzeti ontudat. A szellem fol^bresztoje es kozpontja
a duma.
Szerzo meghallgatta Bobrinszkynak egy beszed^t, mely "a
ruth^nek allftblagos magyarorsz&gi iildozeseirol szolott. «Ajelentestevo eloadasa bizonydra czelzatosan volt kiszinezve, szemldtom&st a pillanat szdmAra osszedllftva. vagyis arra szanva, hogy a

hallgatokat meginditsa. Barmint lett legyen, a figyelemremelto
az volt, mino absolut bizalommal fogadtak, mily ideges nyugtalansagot keltett oly kozonseg koreben, mely a videk kiildotteibol
allott, koztiik szamos le)k6szbo]. Nem sok hija volt, hogy a beketlen hallgatosag folemelkedjek s hadiizenetet koveteljen Ausztria ellen». E targyilagos mezbe bujtatott lelrast a czikk a nemzeti ontudat rajzaul hozza fel.
A dumara sokat tart szerzo. Mi lenne, kerdi, ha a tobbseg
az ors?dg erdekeit veszelyeztetve ldtnd s k^uyszeritene a korm&nyt, hogy hadat iizenjen Nemetorszagnak ? Nemet reszrol az
eros kez regi politikaja ma nem tenne hatast, ep oly kevesse,
mint nemely hirlapok izgatdsai, melyek csak az ellenszenvet
melyitik.
Oroszorszag az utolso tiz ev alatt oriasi fejlodesen' ment
keresztiil. Megsziint a mir osi szervezete. a foldkozosseg; a felosztott foldhoz jobban ragaszkodnak tulajdonosai s v6doi. A gazdasag roppantiil fejlodott; mocsarak termofoldde valtak, KozepAzsiaban s a Kaukazusban gyapot es thea termesztesevel probalkoznak; petroleumot, szenet tarnak fol. Az ipar roppantul
haladt. A szovo fond ipar termekei 1900-ban 11 millio pudra
rugtak, ma 20-ra. A koszenbanyaszat 80%-kal emelkedett. A vasipar 170 millio pudrol 300 milliora novekedett. A 170 millionyi
nepesseg evenkent 2 millioval gyarapszik. A vallalkozasokra franczia penz ozflnlik be. A politikai kozeledes dta egyre no a bev&ndorld angolok szdma. A nemet kereskedelem elott nem lehet
homalyos, hogy ez mit jelent.
Europa-szerte dltaldnos nezet, liogy Nemetorszag ma liatalmanak tetopontjan van. A nemet gyakorlati erzeket ismerve,
szerzo megsem hiheti, hogy az eros kez politikajat ez onerzet
sugallna, iakabb a kiilpolitikai viszonyok okozta dllando idegess^gbol magyarazza. Mert a hatalom foka sok mindenfeletol fiigg,
gazda9agi erdekek mellett politikai szempontok befoly&soljak s
azokat sokszor nehez osszeegyeztetni. Nemetorszag szovetsegben
ei Ausztriaval, megis versenyre kel vele a Levanten s a Foldkozi-tenger mell^ken, mint masik szovetsegesevel, Italidval DelAmerikaban s mindkettdjokkel a Balkanon. Nemetorszag ipari
termelese ma meglialadja keresletet s a korm&ny fo gondja, hogy
a tultermel6s elhelyezesere piaczot keressen. Mert nehez egy
nep ipardt kifejleszteni, de megakasztani teljess^ggel lehetetlen.
Europaban mar nem eleg neki a ter, gyarmatokra szorul s a
mellett e vdllalatok reszvenyei elozonlik az europai piaczokat.

Eloitelet nelkiil iparkodvan nezni a mai Nemetorszdgot,
ezerzo ugy latja, hogy ott a nemzeti szellem az 61et minden oromet felaldozza a sziiksegnek ; sziinet nelkiil dolgoznak fenmaradasukert. Tudomany, ipar, kereskedelem. hygiene, minden nepszeriisitve vaD. a szepseg s az egyeni elvezet rovasara. Egy vaskez mindent altal&nos, egyseges cz61 szerint igazgat s minden
meroben az allam sziiksegleteihez van szabva. A francziak liajlandok aristokratikus vagy demokratikus allamnak nezni Nemetorszagot, pedig csak «vulgiir», s aristokratikus kormanyzata a
nemzet minden szuksegletenek kovetkezetes vulgarisatiojan, egyontetiive t^telen dolgozik. Ez az eg^sz nepet az allam czeljahoz alkalmazkodo eszkozze teszi, s e nep versenytarsait minden pillanatban az ellentmondas n^lkiili gazdasagi vagy politikai beavatkozas veszelyevel fenyegeti.
Franczia- es Oroszorszagban szerzo sokszor ballott oly nezetet, hogy a Nemetorszaggal valo szovetseg a vilagbek6t biztositana.
0 ezt t^vedeenek tartja, ismerve azt a rendkiviili szivossdgot.
pfiratlan erelyt es batalomvAgyat, melyet Nemetorszag ipari es
kereskedelmi tekintetben a vildgpiaczon kifejt. Ma egyetlen hitelintezet since meg n^met bankok reszv^tele nelkiil meg Fraocziaes Oroezorszagban sem s aruit ezeken kiviil ott talalni Itali&ban,
meg Angliaban es a keleten is, s pedig naponkent nagyobb m6rtekben. Mily kiterjedest nyerne m£g ez invasio ott, bol politikai
kozosseg t^mogatna ? Nemetorszag kereskedelmi terjeszkedeset
ezinte ellenilllbatatlannjl teszi az, hogy a zsidos&g nagy resze a
nemet nyelvet besz^li s ez£rt a nemet kereskedelemliez szit, mdr
pedig e neppel velesziiletett a p^nziigyi es kereskedelmi hajlam.
Ma az egesz vildg vedekezni kenytelen a nemet kereskedelem tultengese ellen ; Angliaban harczi jelszo a Made in Germany;
os-ztrakok. magyarok. csebek o\intezkedesbez nyulnak. Italia, Belgium s a Balkan szinten. Nemetorsz&g tudja ezt s kesz lesz ellene
foll^pni, midon az orosz-nemet szerzodes megujitfisara keriil a
Eor. Oroszorszdg nem csupan kiviteli piacza, hanem gabonatara
Nemetorszagnak, hol az ipar mind nagyobb mervben lep a foldmiveles helyebe. Nemetorszag tehat az el£ a dilemma ele keriil.
hogy sajat foldmivel^s^t az oroszszal szemben vedelmezze, de
egyszersmind a nemet ipar kivitel^t Oroszorszsigba biztositsa.
A kormany a mezogazdasagot mint a porosz militarismus tamaszat vedeni kenytelen; vagy fol kellett tehat adnia az orosz ipari
piaczot. vagy erovel rakenyszeriteni Oroszorszdgot, hogy sajat
gazdasagi erdekeit Nemetorszagnak felaldozza. Az utobbi mod

sok veszelylyel jar, tehat elkeriiltek. Ebb61 szdrmazik aztan a
tengereszet lazas fejleszt^se, a mely a tengerentuli kivitelt van
hivatva elokesziteni 6s vMelmezni. Ennek viszont kikerulhetetlen kovetkezmenye volt, hogy a tengeren N6metorszag Angliaval
taldlta magdt szemben. Anglia kenytelen volt kilepni hagyomanyos elszigeteltsegebol s elobb Franczia-, majd Oroszorszaghoz
kozeledni. Ez hozta l<^tre elobb az Entente-cordiale-t, utobb a
Triple- entente-ot.
Ez a helyzet uj problema ele dllitja Nemetorszagot. Ydlasztania kell egyreszt angol gyarmatok meghodit&sa, masreszt egy
europai haboru kozt, mely egyszerre folyna Orosz- 6s Francziaorszaggal. Szerzo beismeri, hogy a nemet nemzet tobbsege s
kormdnya is az elsohoz hajlik, maskulonben azonban keleti s
nyugati szomszedainak rovasdra volna kenytelen gazdas&gilag
vagy katonailag terjeszkedni. (E merkoz^s elso alkalmdul szerzd
az 1917. evi gazdasagi szerzodest tekinti, s elore vigy&zatra int.)
Kotschubey megfigyelese szerint Nemetorszdg kihivo viselkedese
Angli&val szemben absolut, mig k^t szomszedjaval szemben foltdteles. Ezekkel az osszetuzest keriilni igyekszik, mert jol ismeri
a franczidk katonai fejlettseget s tudja, hogy a 170 millio lakossal rendelkezo Oroszorszdg sem az ma, mint a torok-orosz hdboru idejen volt. Az orosz-japan hdborut is jobban 6rt6kelik ott.
mint Francziaorszagban. Yaratlanul kellett ott szembeszallni
egy 40 millionyi nemzettel, mely pompasan fol volt szerelve.
10,000 kilometernyire az orosz fovarostcl s igy is csak belso zavarok kenyszeritettek bekiilesre ; Francziaorszag azonban megijedt
az oroszok gyengiilesetol s ezert kozeledett Angliahoz, de hatarozott czel s a kotelezettsegek pontos megallapitasa nelkiil, a mi
az angol politika ingovanyaiba csalta elobb Franczia-, utobb
Oroszorszagot s belebonyolftotta a nemet-angol versengesbe.
A triple-entente foczelja az egyensuly helyreallitasa a harmas-szovetseggel szemben.
S megis, miota e ket egyensulyozo t^nyezo fenndll, ugyszolvan meg nem sziint Europaban a hdboru. Alig £rt veget az
orosz-japan hadjarat, elodllt a Balkan-kerdes. Hogy ezt nem
Nemetorszag ldezte fol, hiszen Torokorszaggal ezinte szovetsegben
elt, azt Kotschubey is hangoztatja, — «hanem epen azok, kik leghangosabban hangoztattdk humanus es bekefenntarto torekv^seiket»,
mi alatt nyilvdn az osztrak-magyar monarchidt erti. Bosznia annexioja sem 6rdekelte a nemetseget, sot ez orommel l&tta az ifju-torokok mozgalmat. noha az barAts&got tartott Anglidval. Azutan kovet-

kezett Tripolis elfoglalasa Italia dltal s vegiil a Balkan-haboru,
melyben Nemetorszag nem nyujthatott vedelmet a tdroknek.
Mindebben Nemetorszag kezet szovetsegesei kotoztek meg, Kotschubey szerint egy mesterseges szovetkezes6, mely ethnikailag
088ze nem illo elemekb61 dll s nem szamol a n6pek term6szetes
kovetelmenyeivel. Szovetsegesei az emlitett esetekben ellene doigoztak N6metorszagnak, mely az orosz altal fenyegetve, a toroktol varhatna seg6lyt a Fekete-tenger felol.
Mit erne e szovets^g hdboru idejen ? Nemetorszdg kozeledese Svedorszaghoz es Japiinhoz tobbet jelentene az oroszra
nezve, mint a bensejeben meggyengiilt Torokorszag tamogatasa,
mert ketfele lekotne Oroszorszag haderejenek egy-egv reszet.
A Spanyolorszaghoz val6 nemet kozeledes ugyanezt jelenten6
Francziaorszdgra nezve, mely deli szomsz6djaval egy szazad ota
baratsagban £lve, hatarait ott nyitva hagyta. Orosz- es Francziaorszdg azonban csak mosolyog ily folteveseken, mondja Kotechubey, de azert v^dekeztek ellenok, a Nagy-Britanniahoz val6
kozeledes, a Triple-entente utjan. Kotschubev ezt saj&ts&goa
szovets^gnek nevezi, egyreszrol ket continentalis nagyhatalom,
masreszrol egy oly allam kozott, melynek hadserege, legalabb e n6vre erdemes, nincsen. s ilyennek letesitese sincs
sz&ndekaban. 0 azt tartja, hogy a franczia-orosz szovetseg, mely
kozos 6rdekkoron epiilt, inkabb vesztett mint nyert Anglia platoi reszv6tel6vel, mert erdekkore bonyolultabba valt, a nelkiil,
hogy katonai ereje tenyleg gyarapodott volna.
Agadirra hivatkozhatnak ezzel szemben, midon Anglia
Francziaorszag p&rtjara allt De mit ert volna ez, ha Oroszorszag
nincs mogotte, k£rdi szerzonk. Masreszrol Bernhardi ismert nevii
n6met tabornok szavaira hivatkozik: «Ha felreertes tamad Ne- met- 6s Francziaorszag kozt, az nem a tengeren hanem a Yogezek lejtoin fog eldolni.» Ez ma is actualis, jegyzi meg. Szerzo
nem kisebbiti Anglidt, hangoztatja magas culturajdt, gazdasagi
kivalos&g&t, 6riasi birtokait, melyek a fold kerekenek egyik legnagyobb hatalmava teszik, de epen ezek kiterjedtsege s sz6tszortsdga szabja meg az angol erdekeket s ezaltal a foldnek csaknem
minden pontjan folyvdst atalakulas veszelyevel fenyeget.
Ezt most egesz eszmemenetenek alapjara, erveinek iitkozo
pontjara alkalmazza, midon arra utal, hogy e termeszetlen helyzet a legkozelebbi nemet-orosz gazdasagi szerzodes megujitasanal
fenyeget kivalt veszelylyel. Ez eletbevago 6v lesz Nemetorszagra
nezve. Vagy kenytelen beletorodni, hogy ipari termekeit s ke-

reekedelmet mindinkabb fenyegetve l&ssa, vagy a kerdest karddal
oldani meg. Abban a pillanatban Franczia- ee Oroszorszdg fog
donteni a haboru felol, melynek «zelja szorosan veve a britt
kereskedelem vildguralmanak megvedelmezese lesz. Anglia ma
tenyleg kezeben tartja Azsia, Ausztrdlia, Amerika egy reszet s
majdnem egesz Afrikdt, mint ipari termelesenek s proletariatusfinak levezetojet.
Azonban a tengeri hatalom is roppantul megvaltozott.
A vitorldsok hely^be uszo gyarak leptek, melyeken a matroz
gepkezelo, a tiszt technikus. Ma mar egy allamnak, hogy a tengeren hatalom lehessen, nem szukseg alattvaloinak epen tengereszeti kepessegeire szamitnia. A nemet tengereszet hamaroean k£rdesees6 teheti Angli avilaguralmat. De Nemetorszag jol
tudja, liogy e kiizdelmet bajosan veheti fol a tengeren, mig a szarazfoldon evr61-evre novekvo hadsereget tart. Valasztania kell
majd az Angli&val valo tengeri osszecsapas vagy a szomszedaival
valo szarazfoldi merkozes kozott. Hogyan lenne ez kikeriilheto ?
Kozeledhetik-e Francziaorszag Nemetorszaghoz a nelkiil.
hogy latin nagyhatalmi allasat el ne veszitse ? Mar most is ranehezedik N^metorszag, nemcsak az ipar es kereskedelem teren,
hanem p61daul a fenyuzesi czikkek elo&llitasa s a szoleszet teren
is. Tom^rdek a nemet alkalmazott franczia foldon; a hotelek,
^ttermek nagy resze nemet kezen van. Penziigyi teren eros a
n^met befolyae. Ily kozeled^s els6 kovetkezmenye az lenne, hogy
a socialistak s antimilitaristak folhasznalnak ez alkalmat a rendes hadsereg eltorlesere s milicia alakitaeara s ez altal Francziaorszag keptelenne valnek az onvedelemre ; elobb a socialistak
kiserleteinek szinhelyeve valnek, utobb a porosz n^metseg zsakmanyaul esnek. A mellett megnyilnanak a kapuk a nemet proletariatus elott, mely olcsobban dolgozvan a franczianal. ezt elnyomna. Vegiil a franczia penzforrAsok is a n^met erdekkorbe
sodrodnanak. Egy 65 milliot szamlalo s folyvast szaporodo nep
Allna itt szemben egy gyongiilo 40 milliossal.
A nemet-orosz kozeled^s nem jarna ilyen vesz^lyekki 1.
Oroszorszag nepess6ge novekvoben. Kelet fele a Csendes-oczean
partjaig terjeszkedhetik, a hol szinte vegtelen ter nyilik elotte
kereskedelmi es politikai tekintetben egyarant. Ily perspectivara
szogezte szemet az orosz imperialismus a japan liaboru elott s
ha akkor osszes eroit erre forditja, mindez lgy is tdrtenik. Csakhogy megakadalyozta ebben a franczia szovetseg, mely Oroszorszagot Nemetorszag allando ellenseg^ve teszi. Oroszorszag is

valaszuton all tehat: vagy lemond a franczia szovetsegrol a
Nemetori-zaggal valo megferes kedveert, vagy keleti terjeszked^senek tervet keli felaldoznia.
Nemetorsz.-ig minden eszkozzel Azsia meghodftasa fele terelte Oroszorszagot, cser^ben a n^metseg teljes kereskedelmi
szabadsagaert Europaban. «Az Atlanti-oczean admiralisa koszonti
a Csondes tenger admiraljat», a nemet csaszar e vdgya egyenlo
volna Oroszorszag kilepesevel az europai concertbol. Oroszorszdg
akkor elharitotta magatol ez ajdnlatot; «de vannak oroszok,
mondja szerzonk, a kik ezt ma is hibanak tartjdk. Igazuk van-e
vagy sem, a jovo fogja megmutatni.» «De az m&r rnost is bizonyos — teszi hozzd — hogy a triple-entente csak akkor valik
valodi politikai szovetsegge, ha Erancziaorszdg behozza a hdromeves katonai szolgalatot, Anglia pedig az altalanos hadkotelezettseget.»
Ugyanott a masik czikk a Politische Korrespondenz rovat a b a n Dic Ursachev

des Krieges.
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Das Ziel ezimen

Delbriick tollabol valo. Ez elso reszeben inkabb az actualis politikaval foglalkozik s e teren nem igen mond olyat, a mi azota
koztudomdsu nem lenne, igen erdekesek azonban a nemet hadseregre s benso allapotokra vonatkozo megjegyz^sei.
Politikai fejteget^seit azon kezdi, hogy ha Anglia semleges
marad, akkor viszont Itdlia tevekeny reszt vesz a haboriiban,
melyet Francziaorsz&g kiilonben sem kivant, s igy Oroszorszdg
vissza lett volna tarthato.
A nemet kanczelldr elore kijelentette, hogy Nemetorszag
gyozelem eseten sem fog Francziaorszagtol europai teriiletet, hanem legfolebb gyarmatot elszakitani, de Grey — a ki pedig elore
szamolt Francziaorszag leveretesevel — azt valaszolta, hogy
Francziaorszdg a nelkiil is a nemet politika szolgalataba keriilhet, a mi annyit jelentene, hogy Nemetorsz&g eg6sz KozepEuropaban uralomra jut. Ezert fogott Anglia fegyvert, kotelezettseg nelkiil. Negativ czelja : Francziaorszag nagyhatalmi dlldsanak megovasa, — a mit Nemetorszag nem kiv&n osszetorni, —
positiv es valodi czelja pedig a nemet flotta megsemmisitese.
Mikor Europa culturaja forog koczkan, Anglia inkabb tekinti
saj&t pillanatnyi erdeket.
Erdekesen vildgitja meg Delbriick Belgium semlegessegenek
megserteset, mit Anglia iiriigyiil vett a beavatkozasra. Az dtvonulas sziikseget szerinte az indokolja, hogy Nemet- es
Francziaorszag kozt csak 200 kilometer hosszii a kozos hatarliiuiapcsti
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vonal, a mi a modern liadjarat szempontjabdl oly oriasi seregek
kifejlodesere, minok ott kiizdenek. keves ; hiszen a mandzsuriai
harczokban is, hol mindegyik reszrdl csak 300.000 ember fillt a
harczvonalban, 150 kilometernyire nyult az. Ily teren ekkora
sereg mozgasa lassu is lett volna, a mibol uj hatranyok szarmazhattak. Maitrot franczia tabornok Nos Frontieres de VEsl et
du i\urd czimu, 1913-ban megjelent konyveben szinten fejtegette,
hogy a nemetek nem vonulhatnak be tobbe Francziaorszdgba
Elszasz-Lotharingian keresztiil, a merre kiilonben is eros varak
alljak utjukat, hanemcsupanBelgiumonat, arrafele vannak a modern
iitkozetekre alkalmas terepek. Azonban, mondja aczikk, Nemetorszag
talan lemondott volna mindezen elonyokrol, lia ez altal biztosithatja
Anglia semlegesseget, de az e nelkiil is el volt szanva a beavatkozasra.
A vilaghaboru oka ketsegteleniil Angolorszag. A haboru a
nemeteket biztatja gyozelemmel. Nemetorszag lakosssiga 67 millio.
Francziaorszage 39Va millio. De az utobbi a haromeves katonai
szolgalat altal megkozeliti a nemetek bekeletszdmat. tartaleka
sem sokkal csekelyebb. A szambeli folenyt nemet reszrol mindenesetre lerontja a Belgium es Oroszorszag ellen fordftott sereg.
A nemetek folenyoket tehat nem a szamnak koszonik, hanem a
szervezetnek s vezetesnek. A francziakban eros a liazafiassag, de
mint mukodhetik egy hadi szervezet, melynek elen 43 ev alatt
42 hadiigyminister allott! Mint mukodhetnek ligy ossze a sok
franczia rnagan-vasut a hadvezetoseggel, mint Nemetorszag allamvasiitjai ? Joffre fovezer mellett ott all a koztarsasag elnoke, a
ministertanacs, a hadiigyminister, mind szabadsagdt korlatozzak;
Nemetorszagban ellenben minden egy kezben egyesiil s a kiilonbozo velemenyek- es szervekkel szemben «a vegleges elhatarozas
egy minden kets^gen feliil allo tekintelytol fiigg».
Ha ennyi folenynyel sikeriil a francziakkal egyelore elbanni, nincs tobbe reservajuk s a nemet nyugati sereg egy resze
az oroszok ellen fordulhat. Ehhez j&rul meg a pottartalek s az
onkentesek, 1.200,000 ember.
Hat meg az erkolcsi erok! Francziaorszag nem egyseges a
revanche gondolata koriil. A 166 millidnyi orosz nepnek egy
harmada idegen nep, mely kedve ellen megy a harczba. A regi
«szent Oroszorszag» fogalma a parasztsagnal is feloszloban van,
a panszlav eszme pedig meg nem hatotta at. Anglia is kette van
szakadva e kerdesben; sokan a beke baratai, a kik nem tudj&k
megbocsatani, hogy Anglia az orosz barbars&ggal, sot a sdrga
fajjal szovetkezzek egy rokon cultur-nep ellen.

Nemetorszag tamadoi bizonyara szinten belso egyenetlensegre szamitottak, kivalt a 4.000.000 socialdemokratdra. De a
nemzetkozi socialista egyszerre letepte Jilarczat, mondja Delbrtick, s elotiint alola a nemet munkfts becsiiletes arcza. Szervezetiik nagyszeru hazafias szolgdlatot tett; e sok millio emberre
sajat szervezetei kimondtak a fegyverbe allas kotelesseget. Szerzo
reszben ennek tulajdonitja a mozgosit&s gyors es vonakodas nelkiili sikeret. Ehhez jarul, hogy az egesz nemet n6p megtamadottnak erzi magat, ezert van tele harczi kedvvel az a nep, mely
augusztus elsejeig oly bekeszeretbn elt.
Meg Ausztria-Magyarorszagon is csalodtak azok, a kik a
nemzetisegek megoszlasara szamitottak.
Ez elonyok mellett szinte masodlagos nehany katonai, technikai elony, mino a nehez tiizerseg folszerelese, mely olyan varakat
lott romma napok alatt, melyeket Maitrot idezett konyve hosszu
-ellenallasra k^peseknek mond.
Azonban Delbriick gyongesegiikre is figyelmeztet. A rettento erofeszites melyre hat a gazdasagi eletben, melyebbre,
mint az orosznal es angolnal. ha a franczian&l nem is. Anglia
sokat veszft kereskedelmileg, de nem annyit, mint a nemetseg.
Az orosz parasztlegenyek hijat alig fogja megsinyleni gazdasagi
eletiik. Nemetorszagot sem a leveretes veszelye fenyegeti, hanem
a haboru hosszu hiizodasa. Nem elelmi szerek dolgaban; az idei
aratas jo volt s Nemetorsz4g ket esztendore is el van l&tva. De
az ipar nelkiilozni fogja a nyers anyagot. Nemetorszag nagy bevitelre szorul gyapju, gyapot, selyem, fa, rez, olom, bor, olajuovenyek, kaucsuk dolgaban. e nelkiil gyrirainak egy resze idovel megall, noha a munkasok nagy resze fegyver alatt van s
mas resziiket most a hadi ipar foglalkoztatja.
Anglia nem tudja elzarni a nemet partokat, de tavol tarthatja a kereskedelmi hajokat s azon ajanlott megjegyz^st, hogy
az emlitett czikkek egy reszet ne nyilvanitsak hadi dugariinak,
az angol felsohaz evekkel ezelott elutasitotta. Igaz, hajbk elfogasdval megsertheti pl. az Egyesiilt-AJlamok erdek^t, de ha az
nrut megfizeti, ebbol nem fog conflictus t&madni. S bar egyelore
mindenbol bo keszlet&ll rendelkezesre, a munkanelkiiliseg, a nyersanyagnak majdan bekovetkezo hifinya erosebb teherprobanak teszi ki
a nemet nepet, mint a haboru, hol erejenek tudatdban van. A szegenyek sorsdt biztositjaanemet kotelessegtudds; Arnhold, Berlin egyik
leggazdagabb embere, mflr kiadta a jelszot: «Es handelt sich nicht
mehr um Mein und Dein, sondern um Sein und Nichtsein».

Ezt az eroprobat ugyanaz a batalom kenyszer/ti ra a nemet
nepre, a mely a haborut: Anglia.
De ez iranyban is van a nemetnek fegvvere : nagyszeru tengereszete egyreszt, masreszt Anglia erzekenysege Egyptomban esIndidban; a szultan most vilagtortenelmi tenyezove valliatik,
mondja Delbriick.
Nemetorszagnak nagy elonye, hogy ellenfelei kozt korant
sincs akkora erdekkozoss^g, mint kozte s Ausztria Magyarorszag
kozott. Anglia ohajtja a nemetseg levereteset, de azt mar nem,
hogy Oroszorszag gyozzon. Oroszorszag szivesen kiizd a panszlavismusert, de fanyarul Anglia vilaguralmaert. Francziaorszaggal
Nemetorszag rogton megfer. mihelyt az a revanche gondolatat,
kivihetetlensegerol meggyozddve, elejti s a francziak haragja
joggal is fordul hamarosan tetlen szovetsegeseik ellen. A panszlavismus elhomalyosult mdr az altal, hogy annyi szlav nep kiizd
Oroszorszag ellen. A kit a nemetnek igazan meg kell torni, az
Anglia. «Anglia az europai egyensuly harczosakent lepett sorompoba, irja Delbriick. Ugyanezen egyensuly neveben tiltakozunk
az ellen, hogy egyetlen hatalom tartson igenyt a vilag minden
tengere folott az uralomra. »>
vg.

ERTESITO.
Arany Bolond Ist6kj&rol.
Crof Istvan : Arany Jdnos Bolond Istokja. Irodalomtort^neti tanulmany.
Budapest, 1914. 8°. 222 1. Ara 3 K 60 fil. — Helle Ferencz Hugo :
Arany Janos Bolond Istokja. (Humora, mintai, eletrajzi adatai.)
A jaszovari premontrei kanonokok kassai fogymnasiumanak ertesiicSje az 1913—1914. iskolai evr61. 1—66. 1. — Kardos L a j o s : Arany
Janos Bolond Istokja. Irodalomtorteneti tanulmany. A bi^dapesti tud.
«gyetemen jutalmazott palyamunka. Debreczen, 1914. 8°. 148 1. Ara
3 korona.

Egyszerre harom terjedelmes ertekezes szerzoje vdllalkozott
ugyanarra a czelra: Arany genialis toredekenek elemzesere 6s
megvilagitdsara. Mindegyik dolgozat p&lyamunkaul kesziilt a
budapesti tudomanyegyetem bolcseszeti karanak az 1911 —12.
ben birdetett kovetkezo tetelere: «Arany Bolond Istokjanak
jellemzese, kiilonos tekintettel a mii mintaira es eletrajzi elemeire.» A palyadijban, mint «folvett targyat a legr6szletesebben
fejtegeto s Arany eposat tobb szempontb61 eredmenyesen megvilagito» dolgozat, Ivardos Lajos p&lyamunk&ja r^szesiilt ; mig a
masik kettoe, mint szinten «nagy szorgalommal, bebato utanjarassal es kedvvel kesziilt» munkalat. dicseretet nyert.
Az 6rtekez6sek iroi feladatukat a palyatetelben tisztdn megkaptak. de Ivardos es Grof bizonyo3 tekintetben messzebbre haladtak s monograpljidva szelesitettek ki dolgozatukat, mig Helle
megmaradt a Bolond htok liumoranak elemz^senel s mintainak
es eletrajzi elemeinek egybeallitasanal. Legnagyobbreszt annak
kapjuk a reszletekben gondosabban megvilagitott, philologiai
egybevetesekkel igazolt kifejteset, a mit eddig is tudtunk Arany
koltem^nyerol. Legtovabb Kardos jut, ki, reszben sajat kutatdsai
alapj&n, egypdr erdekes adattal megszaporltja azt, a mit Arany
•diaksdgarol tudunk s oneletrajzot keres az elso enekben is.
A mi a Holond Istdk kiilso tortenet^t illeti, — hogy a

h&rom ertekezes eredmenyeit roviden osszefoglaljuk
ez teljes
vilagossagban allott eddig is elottdnk. Sajatsagos, hogy ennek a
vegiil is toredekben maradt munkajanak terve foglalkoztatta legtov&bb Arany kepzeletet, — tovabb, mint akar a Toldi Szerelmer
ak&r a hun epos tervezgetese.
Az elsd enek 1—99. szaka 1850-ben jelent meg, nyolcz
folytatdsban, nevtelenul, a debreczeni Csokonai Lapok hasabjain.
Semmi valdszmus^ge annak, a mi mellett Giof bizonykodikr
hogy meg a szabadsagharcz elott kezdett irasaba Arany. «Mar a
forradalom elott foglalkozott Bolond Istoknak legalabb is a mes^jevel, az egyes reszek kidolgozasaval, daczsira, hogy Arany az
Eloszoban azt mondja, hogy 1850-ben kezdett liozza s daczarar
hogy az egesz elso enek valdban legnagyobb r^szben ennek az
evnek hangulatat viseli magan.» (46.1.) Ervei, melyekkel e meglepo dllitasat igazolni prob&lja, epens^ggel nem meggyozok s
igen gyongek maganak Aranynak a megczafolasara, a ki valamennyire megis csak tajekozva volt a maga dolgai felol. Ehhez
a felfogashoz egyebkent Relle is hajlik, ugy gondolvan, hogy
Petofi Bolond /sio/.janak olvasasakor ebredt fel Aranyban koltemenyenek terve s e tervet harom evig erlelte.
Halas es fontos feladat itt annak a liangulatnak elemzese,
melyben e sajatsagos mu terve megfogant s annak a lelki kenyszernek megvilagitdsa, mely Aranyt egy, legjellemzobb vonasaiban az o lelkenek igaz valojdtol oly merhetetlen tavolsagra eso
muformaban kesztette megszolalni. Meg is probalkozik mindegyikiik ezzel, de kisebb szabatossaggal es sikerrel, mint kiv&natos volna. Kardosnak az a magyarazata, hogy foganasdban
kozrejatszott Aranynak «bizonyos nemes virtuskoddsa, hogy lehetoleg minden mufajban kimutassa erejet» (6. 1.) — teljesseggel
tarthatatlan. Mintha csak eloirta volna Arany maganak a pensumot: most a valtozatossag kedv^ert byroni verset irok.
mint kesobb is fejtegeti Kardos : «Ha a Kaialinb&n megprobalta
Byron kisebb verses elbeszel^seinek atiilteteset, miert ne tehetne
kiserlelet — igy gondolkozott Arany — a Byron nagyobb epikus^
alkotasainak: a Don /wannak genre-eben is . . . Arany teh&t a
legontudatosabban lett byronistava.» (68. 1.) Ha csak az ElegyesDarabok fajdalmas Eloszavat ismerjiik is, erre teljesen keptelennek kell tartanunk Arany megtort szivet, feldult £s lankadozd
lelket. Erre n^zve is teljesen kielegito felvilagositast nyujt kiilonben maga Arany s ism^teljiik : o el6gge megbizhato tanii a maga
dolgaira vonatkozolag is.

A koltemenyt az elso mntatvany utan nem folytatta Arany.
Ebben legkisebb r6sze van annak, a mit Grof es Kardos fooknak tartanak : a Csokonai Lapokb&n megjelent mutatvanyt fogad6
reszvetlensegnek. Ezt a reszvetlens^get Kardos ann&l fajobbnak
sejteti, mert szerinte «valoszfnu, hogy felismertek tobben
talan mindenki, a ki csak olvasta — a nevtelen iroban Arany
Janost, de hidegen fogadtak». (37. 1.) Ugyan mirol ismertek
volna fel Aranyt, a TolcU koltoj^t, ki 6penseggel nem ilyfajta
muvekkel lepett elobb a kozonseg ele ? Altalaban mindketten
tulozzdk azt a fontossagot, melyet Arany a rola szolo kritikaknak tulajdonitott. Kardos peldaul ezt mondja : «Nagy hun trilogifljanak kiepiteseben egy husz eves jogdszgyerek eretlen g&ncsa
szegi kedvet.» (36. 1.) Ketsegtelen, hogy nem volt kozombos
Arany elott, mikent velekedtek miiveszeterol. de viszont oly csodalatos erzekenysegu leleknel, a milyen o volt, nem lehet ilyen,
kiilonban is roppant sok korulmenytol es t6nyezotol fiiggo dolgot
egy okra doriv&lni.
Az igazsdg az, hogy lelkenek feldult allapota, majd a korosi
«lusta melabu», aztan Csaba es Toldi tervenek erlelodese a
Boloml Istokot is a sok »elso enek», a sok akeritett fenek» sor-ara juttatta. Mindossze liat versszakot ad ki belole 1856-ban,
«Pusztai est. Tajkep egy csonka miibol» czimmel Friebeisz Delibafrjaban. Ekkor, ugy latszik, lijra elovette, a masodik enekhez
is megirt egypar bevezeto szakot, de kedve ismet ellankadt.
Vegiil 1863-ban az egesz elso enek megjelenik a Gyulai Paltol
szerkesztett Itexzvet

Konyveben,

«liolond Istdk.
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czimmel. Kardos kozli az igy mar egeszeben megjelent elso enek
variansait is, de mindenesetre tiilzo lontoskodas egyszeru szoigazitasokbol a kolto lelkiallapotara oly fontos kovetkezteteseket
vonni. mint o teszi.
Par hettel az elso enek megjelenese utan a Koszoriibaui a
masodik enek elejebol is kozolt egy rovid mutatvanyt, fokent a
Xagyidai Cziganyok fogana6dt megvilagito sorok miatt. Egeszeben azonban csak 1874-ben jelent meg ez enek a Budapesti
Szemle januari fiizeteben. Elete vegen, 1880-ban ujra eloveszi s
egy akademiai meghivon probalkozik a III. 6s IV. enek mesevazlataval. azonban kesei osze ezt m«ir nem erlelhette zamatos
gyiimolcscse.
Mi volt a czelja Aranynak e munkajfival? Iiatarozott tervvel fogott-e megirasaba vagy feldult lelke e nelkiil keresett benne
megszolalast ? Conceptiojanak megvilagitasara magunk reszerol

ugy gondoljuk s ezt Arany megbasonlott erzesvildg&val teljes
liarmoniaban is erezziik, hogy lelkenek e meghasonl&sa a vilagot
torzkepben, a maga existentiaj&t feldultnak lattatta vele s e kedvetlen hangulataban egy tehetseges, jobb sorsra erdemes, de
^lhetetlen ember palyajanak k6pe meriilt fol elotte, kit a sors
kereke kiv&gott az elet orszagutjarol, kinek nincs a vilagon keresnivaloja. Ez a Bolond Istoh foganasanak szem&yi kapcsolata
Arany sorsaval.
Kardos ugy gondolja, hogy Arany a modern magyar 61etnek hatalmas terjedelmu, a «Toldi-trilogiaval egyenlo rangUB
eposaul szanta. Egy alacsony kornyezetebol kiemelkedett nepi
sarjadekot akart festeni a korabeli, modern magyar elet forgatagflban. ez eletnek szelesen kidolgozott k^pevel. Ez nem valoszinu, de anuak a feltevesere meg epenseggel nincs semmi
okunk, hogy a forradalom viharanak vetette volna dldozatul
hoset, hogy «ki kellett volna vetkoztetni ebbol az abrandos
bolond-istokos voltabol es Petofive (Apostolla) valtoztatni».
(59. 1.) Grof, ugy latszik. egyenesen Kardossal polemisalva. azt
tartja, hogy a koltemeny nem lett volna terjedelmesebb negy
eneknel. Helle szerint terv nelkiil fogott bozza Arany; «mee^tlen thema» kellett neki. a f6 lelke humoros tartalm&nak kiontese
volt elotte. «Mesetlen tliemat vAlasztott Istokban s azutan rogton
bontani kezdi a mese fonalat addig, a mig a fonal epen tart,
mert a humort csak r& kell aggatni valamire, hogy a levegoben
ne logjon» (66. 1.), — holott Arany valojaban nagyon is kalandos, vagy mint par lappal elobb maga Helle is mondja, «romantikus meset» kolt.
A conceptioval kapcsolatosan meriil fol a legkenyesebb kerdes is : mennyiben szanta oneletrajzul Arany e munkat? A czim
jelenteset az osszes eddigi magyarazatoktol elteroen ohajtanok
megvilagftani. Bizonyosnak ldtszik, hogy Arany egyaltalan nem
gondolt semmifele mondai hos megeneklesere, hanem igenis
hasznalta a czfmet abban az ertelemben, a mely ertelemben
hasznalja az a nyelvteriilet, melyen Arany is elt. Ott egeszen
fogalomjelzokent el e nev s ott suriin mondjak : «Oh, te Bolond
Istok», a mi ennyit jelent: «Oh, te elhetetlen» ; ez a nev ott
tehat teljesen azonos azzal, a mit a jargon a schlemil szoval
fejez ki. Arany sem akart tobbet mondani e czimmel, a mire
egesz vilagosan utal is a keziratan olvashato teljesebb czim:
Bolond

Islok

vagij az elhateLlen.

Igy liat folosleges koriilmenyes-

kedes s nagyon is levegoben logo Hellenek a Bolond Istok-

typusokra valo kiterese, az meg epen nem allhat meg, hogy
Arany Istokja az «okos bolond» typushoz tartozik, mert bizony
edeskeves szorult okegyelmebe e vilag szerint valo okossagbol.
Arany mindossze is csak a hos elhetetlenseget akarta a czimmel.
mint lelkenek fosajatsagat, jelezni s termeszetes, hogy megemhti
azt is, a mi e n^vvel a hagyomanyban jellemzoen kapcsolatos,
anelkiil, hogy Hellevel egyiitt arra kellene gondolnunk. hogy kepzeletet «a hires bekukkanas» inditotta munkara.
A mu eszmejere vonatkozolag maga Arany lgy nyilatkozik :
«A FhIh bolondja . . . azt akarta feltiintetni, beszely alakban,
mive lesz egy oly koltoi termeszet, mely a mostoha koriilm^nyekbol soha ki nem fejlodhetve, nyomtalanul vesz el. Kesobb
ez alapeszmet, nagyobb mervben, a Bolond Istdkba, vittem volna
at.» Tehat az o terve szerint egy koltoi adomanyu, de elhetetlensege miatt kisszerii viszonyok kdze fuladt tehetseg palyajanak
humoros kepe lett volna a koltemenv. Egeszen bizonyos, hogy
itt nem aff^le szuros, gubas emberek kozt elziillo falu bolondjarol lett volna szo, hanem egy tanult, szeplelku ifjurol, kit elhetetlensege elnyom, megakaszt. Egy szep lelek tiizenek csendes
elhamvadasa lett volna a koltemeny biis finaleja. A kep szinezete azonban sokat nyert vilagossagban, hangulata nyugodtsagban a masodik enek irasa idejen, mikor Arany kepzelete a maga
ifjusagat jatszta at az elso enek irasakor boldogtalan sorsra
indult falusi koltoe helyere. Ezt teljes egeszeben meggyozoen
fejti ki Riedl Erigyes, kit Kardos ugyan czafolni probal, de sikerteleniil. Kardos ligy gondolja, hogy Arany mar az elso enek
irasakor teljesen tisztaban volt a Bolond htokn&k, «ennek a
nagymeretu hoskoltemenynek» a tervevel s e terv szerint kesziilt a masodik enek is, holott minden azt mutatja, hogy Arany
sokat kiizdott, de sehogysem tudott megbirkozni a hatarozott
terv nelkiil indult mesevel s hogy a masodik enekben eg^szen
mast kezd, mint a mihez az elsd enekben fogott.
Egeszen sajatsagos magyarazatot fuz Grof a koltemeny alapeszmej^hez: «Szomorii gondolat irodalmunk szamara, a mit
Atany Bolond /stoAjdnak alapeszmeje rejt. Csak ket Bolond
Istokunk (— kesobb is: «ket Bolond Istokbol lott legnagyobb
koltonk» —) tudott felszinre keriilni, csak ketto juthatott abba
a szerencses helyzetbe, hogy megirja elete tortenetenek egy nevezetes episodjat, de ezeknek is, szegenyeknek. az eletnek mennyi
nyomorat, szenvedeset kellett at&niok, mig a fajtajukra nehezedo
fatum erejevel megkiizdhettek.» (42. 1.) Meg furcsabb allitasa az,

hogy a koltemeny alapeszm^jdnek irodalomtorteneti fontossaga
ahban all, hogy «ha a jovoben sziiletik meg nagy koltoje nemzetunknek, csak az o szarmaz&suk. sorsuk. prilyajuk, szellemiik"
iranyaban emelkedhetik fel hozzajuk, az o hagyomanyaik s muveszetiiknek szelleme es irdnya nelkiil pedig irodalmi eletiiknek
semminemu fejlod^seben nem emelkedhetik folejiik soha».
(43. ].) Ez egyuttal peldaja annak az erdszakos belemagyarazgatasnak is, mely ott is mohon keres, a hova a kolto semmit sem
rejtett.
A mi most mar a koltemenynek Arany eletevel valo kapcsolatat illeti, e tekintetben Kardos megy legtovahb, ki az elso
enekben is oneletrajzot lat. Egv egesz, kiilonben igen gyonge es
modszertelen fejezetben igyekszik ezt bizonyitgatni, melynek
biiszke czime : A Bolond

Istok

elso eneke,

mint

oneletrajz.

Az a torekves, mely ebben az enekben is oneletrajzi elemeket keres, nem Kardosnal lep fol eloszor. Mar Rozvany Gyorgy
probalkozott vele, -— szinten keves sikerrel. Kardos mindenekelott bizonytalansagban van arra nezve, hogy mit mondhatunk
oneletrajzi elemnek s mi csak emlekkep. Egesz hatarozottsaggal
ebbol indul ki: «Mikor Arany belekezd Istok tortenetenek elmondas&ba es eloszor is hose sziiletesdt irja le, azonosnak erzi
magat Istokkal s onmagara gondol, a maga sziiletesere.» >94. 1.)
Erveit fgy foglalja ossze: «A mellett, hogy az eg^sz I. enek
(emberei, erkolcsei) Arany eletenek (szalontai) tapasztalatain alapul, egyenesen on^letrajzi vonasokat is ldtunk benne; sziilohazat rajzolja a csosz kunyhojdban, majd a csoszneben nehany
von4s anyjdra emlekeztet s vegiil a pusztai temetesben gyermekkoranak egy humoros episodjat eleveniti meg.» (98. 1.)
Ennek az igen hatarozottan fogalmazott mondatsornak csuk
egy bibije van : szeretetremelto szorakozotts&ggal bizonyitottnak
vesz olyasmiket, a miket nem bizonyftott. Hogy Aranynak szalontai emlekein alapul az a sotet kep, nem valdsziniitlen. de nem
is bizonyos; bizonyitdsara pedig egv szot sem hallunk. Arra vonatkozolag meg, hogv «a csoszneben neliany vonas anyjara emlekeztet», ennyi az osszes bizonvfteka: «Az oreg Sara asszony
vaksagaban atyja vaksaganak reminiscentiajdt ldtjuk, a nev pedig
anyjdnak neve. Saranak hivtak kiilonben derek testvernenjet,
Jambornet is es meg tobb ndrokonfit. Maga lrja egyik leveleben,
hogy csaladjaban minden not SAranak neveztek.» (97. 1.) Teliat
a neliany vonas oda egyszenisodik. hogy mindkettot Saranak
hivtak ; ilyen okoskodassal s hasonlo komolysaggal azonban bat-

ran kimondbatjuk. hogy Arany nem lehet a koltemeny hose,
mert ez Istok. o meg Janos. Hogy' atyja vaksagat a csoszneben
rajzoJja, ez nem valbszfnu alakoskodas. hisz a masodik enekben
egyenesen szol rola.
Kardos meg tovahb megy ebben a mondataban: «Rongy
mezbe» burkolja nemileg sziiloi orczajat is, a torzito, a groteszktil rajzolo kedv pedig altalaban teljes erovel erv^nyesiil mindeniitt. ) (9i. 1.) Ezt Petofi p^ldaj&va) is probalja igazolni: «Arany
mfir a csoszi kunyho sivars&gaban is azonosnak erzi magat
Istokkal, a leendo didk-szineszszel. Ezt az elso tekintetre meglepo dolgot is megerteti veliink az Apostol pelddja: Petofi is
onmagat rajzolja az Apostolban, igazan a maga lelket lehelli bele,
mint a Teremto az elso emberbe, m^gsem atallja sziileteset, szarmazdsat, neveltet^set a legaljasabbnak festeni.» (90. 1.) Szilveezter alakjaba, kinek megalkotasAban egyardnt resze van Petofi
elkeseredesenek s a franczia romantikanak. ketsegteleniil vitt be
Petofi sokat a maga lelkenek rajongasabol, de hogy eletenek
mozzanataiban a maga eletet rajzolta, ez ketsegteleniil igazolhatatlan es handabandazo tiilzas. A mi pedig Aranyt illeti, az a
mely tisztelete es ragaszkoddsa. melylyel sziileihez es nenjehez
volt. nemes es szuziesen szemermes erzesvilaga teljesen kizarja
ennek az igazsagdt. Ennyire. ennek az erzesenek ily profanisdldsaig Arany sohasem eshetett ketsegbe. Es semmiesetre, meg a
legszilajabb es legketsegbeesettebb fajdalom torzito tiikreben sem
ilyennek kepzeljtik el azt a sziilei hajlekot, liol begyokerezett
Arany lelkebe az a sok gyonyoru ereny, melylyel eg6sz eleteben
teljes volt.
Ivardos allftasaihoz hasonloan nem lehet komolyan venni
Hell£nek kovetkezo sorait sem : «Emlitsiik fel azt a kiilonos koriilmenyt, hogy Arany edeeatyjanak egyes tenyei Istok alapjanak
koriilmenyeivel egyeznek: Istokbol az orgazda papot akar nevelni, hogy sajat biinet expialja es Aranyt edesapja szinten papnak szanta. Az orgazda sohasem tanult iskolat es Arany edesapja sem volt tanult ember ; Arany is c^ak annyit mond Oneletrajzaban, hogy ^rtelmes, irAstudb es egy kisse deakos parasztember volt.» (4-7. 1.) Annyira judicium n^lkiil valo es gyerekes
az egesz. hogy ceak mosolyogni lehet rnjta.
Kardosnak arra az allftdsara nezve, hogy a csbszkunyhbban
a maguk hajlekat irja le, nem donto az a bizoDyitek, melyet o
hoz fel. A csbszkunyhbrol ugvanie azt mondja Arany, hogv hirehamva sincs mar, mert nem ugy csinaltak. hogy orokoe legyen.

Egy oregkori toredek vers^ben pedig az «oreg haz» rol mondja
ugyanezt. Haeonlokepen nem bizonyit semmit az sem. hogy
mindket helyiitt foldi p^lyank indohazaul emlfti a sziiloi hajlekot. Yiski Karoly egy iigyes kis dolgozataban bebizonyitja, hogy
Arany sziiloi hajleka aliglia volt nyomorusagosabb a tobbi akkorbeli, dgasokra emelt, paticsfalu haznal, a melyek kiviil-beliil
mind egyforman szegenyesek voltak. De meg ha a maguk hazat
i'rta volna is le. nem bizonyftja, hogy a benne tortent dolgoknal is magukra gondolt. Az a cziganytemetes pedig, melyen
Arany is resztvett, csak emlekkep, de nem oneletrajzi elem;
kiilonben is a k£t temetes hasonlosaga eroltetett. Igy hat Ivardosnak egyetlen erve sem meggyozo s meg ha mindenaron oneletrajzi vonatkozast akarunk is keresni az elso enekben, akkor
sem mondhatank, ligy hiszsziik, tobbet annal, hogy talan van
valami egeszen jelentektelen allusio a kiilonben igen mesterk^lt
historiaban a koltonek kesei, sziilei oreg korara erkezett sziiletesere; de egy&ltajan sokkal valosziniibb, hogy effele czel nelkiil
kezdte meg Arany a koltemenyt. Ezeket az oneletrajzi elemeket
igen ovatosan es discreten kell nyomoznunk. meg a masodik
6nekben is, a mire mar Gyulai Pal is figyelmeztetett: «Az keteeget nem szenved, hogv Arany Jiolond Istdk masodik enek^ben
iskolai es muveszi palyajat es elmenyeit rajzolja, de ebbol nem
kovetkezik, hogy abban minden, a legkisebb reszlet is tiszta
valosag, eletrajzi adat. A kolto, midon alakitja a valot, sohasem
szolgai masolo s legkevesbbe akkor, ha elbeszelest vagv drdmat
Ir. »> Az a furkosbot. melylyel a koltotol zarva hagyott ajtot dongeti a minden flron uj«t kereso tiilbuzgoeag, bizonyara nem tartozik a kritikai elemzes finomabb muszerei koze. Egy^bkent,
hogy maga Ivardos sem tulajdonit komolyabb erteket e folfedezo
utja eredmenyeinek, kitetszik abbol, hogy egy lappal kesobb mar
csak a debreczeni diakkorra vonatkozolag mondja: «E ponton
teh&t elkezdodik Arany on^letrajza.» (99. 1)
Masik ket tarsa megmarad az oneletrajzi elemeknek arra a
teriiletre korlatozdsa raellett, melyet irodalomtortenetiink mar
eddig megallapitott. Grof semmi tekintetben sem lat oneletrajzot
az elso enekben s polemisal is Kardossal, kinek magyarazatairol
ezt mondja: «eroszakosak, semmit sem bizonyitanak.» Helle
dobdlozik ugyan az «Ich-Pioman» muszoval. de az elsd enekben
az o felfogasa szerint is «teljesen fiiggetlen» Aranv szemelve
Istoketol, benne «csak reflexiokban jelentkeznek az eletrajzi
elemek».

A masodik enek vizsgalataban nyujtja Kardos dolgozatanak
legderekasabb reszet. Maga is igy ertekeli s az idevago adatoknak mennel gazdagabb egybedllitasa erdek^ben meg a szerkezet
aranyossagarol is lemond. Az eletrajzi adatoknak pontosan utdnuk jart s ha sok ujat nem mond is, helyesbiti Gyongyosynek
egypar pontatlan adatat. Feltiino itt Bayer Jozsef ^rtekez^se
(Arany szin^szi palyaja) sok tevedesenek belyreigazitasa.
Itt termeszetesen legkenyes jbb a Klarcsi szinesznovel tortent eset feszegetese. Ebben is aligbanem Gyulai mondta ki a
teljes igazsagot, bogy nem lebet ez ismeretseget minden reszleteben valonak venni. Kardos amellett eroskodik, hogy minden
reszleteben igaz s bizonyitja ezt a reszleteknek elm^nyt sejteto
elevenseg^vel, — a mi bizonyiteknak ez esetben nem tuls&gosan eros, — s Gyongyosy adatAval, melyet oly sok tarsaval
egyiitt nem kell keszpenznek venni, meg ha Szilagyi Istvanra
hivatkozik is, mert semmi okunk felterini, hogy, meg ha megtortent is. a rendkiviil szemermes Arany Szilagyinak elmondta
volna ezt. epen fiatal hazas koraban, gyermekei szuletese idejen.
De ugy latszik, ervei koronajaul Kardos a kovetkezot szanja:
«Mellettiink szol az a koriilmeny IS, hogy a ferfit csabito nd,
mint motivum, tobbszor ismetlodik Arany kolteszeteben.» (125. 1.)
Ez mindenekelott meresz altalanositas, mert az a hdrom pelda,
melyet felhoz, ilyen messzemeno kovetkeztetesre nem ad alapot
s Aranyra nem jellemzo. Egyebkent ez a Circe-motivum (hogy
a derek, szerelmes termeszetu Putifdrnerol es iskobtjarol ne is
szdljunk) egyike a vilagirodalom legsurubben elofordulo motivumainak, — hogyan mondbato tehat Aranyrol az, bogy «ezt az
elmenyt dolgozza fel» ebben a prir peldaban ! ? Bizonyos, hogy az
esetnek lehetett valami alapja. de egeszeben aligha tortenhetett
igy. Grof meg csak oneletrajzi elemnek sem tekinti s allitas&t
eleg iigyesen indokolja.
Riedl Frigyes felhivta a figyelmet arra az ellentmondasra, melyet Arany oneletrajzi levele s a Bolond Istok mutat a
szineszettol valo megvalasanak okara n£zve. Kardos ennel nagyobb nebezs^geket is jatszva szokott megoldani; itt is ugy v£li.
bogy az almot azert nem hasznalhatja fel Arany. mert Istdk
nem almodbatik atyjarol s anyjarol, minthogy nincs neki. De a
kovetkezo mondatban meg mar megis csak ezt mondja : «Sot e
k^t okot egyiitt megtalaljuk a Bolond Istokban is, ott is emliti
almat (melyet Kldrcsitdl valo elvaldsa utan almodott)
ba nem
beszelheti ie el, de feltiinteti fontoss&gat.» (126. 1.) Helle ugy

v61i megoldliatonak a dolgot, liogy leket igaz mind a ketto, bar
az utolso lokest az alom adta meg. Ugy ldtszik, kogy Columbus
tojdsa meg mindig meliet ujdonsdgszamba.
Ivardos es Grof ismertetik s tobb-kevesebb talpraesett megjegyz^ssel kiserik az egykoru biralatokat is. Grof szemleje teljesebb, de egyuttal pepecselobb is. Az egykoru lapjelentesek kozt
sok a sebtiben frt, tires ismertetes, melveket egeszen folosleges
komoly kritika gyandnt s terjengosen tdrgyalni.
Mindegyik r^szletes targyalassal vizsgalja Arany mintait:
Byront es Petdfit. Helle Aristopkanest is ilyeniil jeloli meg, de
p&rkuzama telve eroltetettseggel es felreertessel. Altalan ifjabb
irodalomtortenetiroink munkalatait nem egeszen rokonszenvesen
jellemzi az a jobb ligykoz melto, de sokszor nekivadultan szaguldo buzgos&g, mely mindendron hatasokat akar talalni. ugy
gondolvan, hogy itt igazan all: keressetek es talaltok. Erre
mindegyik ertekez6s szolgaltat peld&t. Hellenel a Byron es Arany
egyenisege kozt vont pdrhuzam ketsegtelenul eroltetett; kasonlokepen az idezett pdrkuzamos belyek kozott is vannak nem meg"gyozok. E mellett nem emeli ki a kiildnbsegeket, melyek pedig
igen fontosak. Grof maga is mondja, hogy Irwing, Bulwer es
Dickens hafcasa nem igen nyomozbato, megis igen koriilmenyea
kutato expeditiora indul, csak azert, mert Arany 184-5-ben azt
irja Szilagyi Istvdnnak, hogy olvassa ezeket az irokat. Azt sem
Irhatjuk ala, liogy Arany realismusanak Shakespeare volt a sugalloja es mintaja, mert kiildnosen a liolond htokb&n inkabb az
orosz realistak voltak ra hatdssal. Kardos a Byronnal parhuzamos lielyek osszefillitasaban azt mondja, hogy mindjart az elso
sor erosen Byronra vall. «Kedvem van enekelni, ritka kedv egy
ido ota. Sikeresen iiti meg a Don Juan egyfelol subiectiv, mdsfelol ironikus hangjdt, sot a gondolat haladasanak utja is utdnozza a Don Jaan elso soraet: Nincs hosom, ritka (uncommon)
hiany ! (Elso szemely es «ritka» szo). (70. 1.) Igy termeszetesen
mindent bele lehet egy-egy sorba magyarazni s ezt a sort ak&r
Vergilius elso soraval is parhuzamba lehet dllitani: «iFegyvert s
vit^zt enekelek.» (Elsd szem^ly es «6nekel» szo.) Ez csak egy
p^lda a sokbol.
Ketsegtelenul alaposan elveti a sulykot Kardosnak ez az
allitasa : «Aranyra — bizvdst elmondhatjuk — egy kiilfoldi ird
sem volt olyan mely hatassal, mint Byron.» (60. 1.) Egdsz folosleges m6g csak emliteni is Homert es Shakespeare-t ennek az dllitdsnak czafolas&ra. Edes testvere mereszseg dolgaban ez alktdsa-

nak az, melylyel «az eposi liitelt, melyet az Arany-fele aestlietika
legegyenibb elvenek szoktak nevezni, a byronismusok kozt» emliti. (76. 1.) Hellenel viszont az tarthatallan allftas, hogy «Petofi
munkAja osztonozte Arany formaerzeket» (29. 1.), a miben 6
tudvalevoen hasonlithatatlanul erosebb Petofinel.
Legkevesbbe sikeriilt fejezetek mindegyikben azok, melyek
a Holond Istok aesthetikai elemzes6t nyujtjak. Egyiknel sincs
meg a humoros hangulatnak s a liumort fakaszto ielki elmenyeknek jellemz6seben az ily subtilit&sok elemz6sehez sziikseges
finomsag 6s melyreldtas. Legkevesbbe sikeriiltet nyujt e tekintetben Helle, ki aesthetikai nezeteiben zavaros, kritikaL elveiben
kiforratlan. Egyik sem emeli ki azt, a mi pedig fodolog Bolond
Istok humorara nezve: hogy itt Arany a humoros felfogiisnak
arra a legmagasabb csiicsara jutott, honnan sajat gyarlosagaira
tekint le. Igy termeszetesen nem fogadhatjuk el, a mit Kardos
Szinnyei Ferenczczel polemisdlva allit, hogy «az I. enek sokkal
liumorosabb,» mint a masodik (53. 1.). A humor mibenl^tere
nezve altalan mindegyiknel bizonyos hatarozatlansflgot latunk,
a mi itt-ott zavarossa teszi a targyalast. Csak igy 6rtheto, hogy
Kardos Az Hveszett alkotmawjt eleosorban humoros munek
tartja, bar elismeri, hogy «humora nem el£g tiszta 6s ontudatos».
Nincs biz abban humor, meg a legvasottabb sem s itt is Riedlnek
van igaza, ki parodistikus eposnak tekinti Aranynak ezt a meg kisse
neh£zkes alkotasat. Az is aligha allhat meg, hogy «valamely koltoi
miivet elsosorban szem^lyei, a benne rajzolt jellemek termeszete
szokott humoros6d batarozni. E jellemzesbeli humor korant sincs
meg (a Bolond Istdkban) olyan hatarozottan
hatalmas nyilatkozasban, mint a Nagyidai cziganyokh&w>. (49. 1.) Mennyivel
gazdagabb, finomabban kidolgozott humoros jellem Istok, mint
a (•zigdnyok vaskos komikumaban elenk lepo alakok! Zabhegyezes
az, a mit Istoknak humoros voltarol mond: «Istokot humorosan
jellemzi Arany, de eg6szen maskepen, mint p61d&ul a Toldi
tstejeben az oreg Toldit \agy epen Benczet. Istok a II. enekben
kiilsoleg-belsoleg humoros, de nem maganak, hanem nekiink,
nem tudatosan, hanem naivuL» (50. 1.) Mit mond ez az iires
szoszaporitas ? «Mag&nak» Toldi sem humoros, Bencze sem. Tulzas a csosznek meglehetosen nyers realismussal rajzolt alakjarol
azt dllitni, hogy «vegletes, szinte romantikus vonasokkal jellemzett alak». (51. 1.) Abban ie aligha 6rthetiink vele egyet, hogy
Arany deriisebb tekintettel nez vissza ifjusagara, mint a milyennel atelte. Ellenkezoleg, epen oregkori soteten latasat viszi vissza

anoak a kor&nak rajzaba, mely nyomorusagai mellett is boldog;
es derus volt akkori erzese szerint.
Messzire vezetne a kifog&solhato helyek felsorolasa s czafolgatasa. Ez neoi is czelunk. Keszseggel ismerjiik el mindegyik
ertekezes szerzojenek gondossagat az adatok kutatdsaban s szep
olvasottsagat, Grofnal es Kardosnal a bibliographiai anyag lelkiismeretes dtbuvarolasat s kiilonosen Kardosnak sokat igero modszerbeli iskolazottsagat. Gyongeik legnagyobbreszt kozos forrasra
mennek vissza: fiatalsdgukra. hisz mindegyiknek ez elso terjedelmesebb dolgozata. Ezzel kapcsolatos, de szinte symptomatikus
jelentosegu eloadasuknak egypdr olyan sajatsaga is, mely mellett
megsem lehet kozombosen elmenniink.
Ilyen mindenekelott a szerkezet pongyolasaga. Bolcs szamitassal dolgozo iro nem engedi magat folytonos kiteresekre ragadtatni s nem igyekszik derure-boriira feltalalni mindent, a mit
tud. Mindliarman szetmallasztjak szerkezetiiket folytonos lecsapdsokkal a targyalas egyenes utjarol, melyek itt ott mar csak
olvasottsaguk fitogtatasava lesznek. Ha Byronrol van szo, egesz
folosleges szelteben-hosszaban targvalni Byron eletet, hatasat a
vilagirodaiomra s a mienkre. Ez is csak egyetlen pelda a sok
koziil, mert kiilonosen Grofnal folyton talalkozunk azzal, hogy
minden egyes kerdes tortenetet elmondja; ba idez Arany valamelyik ismertetojebol, annak is egesz meltatasaba bocsatkozik
bele ; ugyancsak terjedelmes meltatflst ad, akdr Petofirol van szo,
akar Fancs}Trol. akar Arany tanarairol. Mindezek magukban
megAlljak a heiyiiket, de ily teriedelemben semmiesetre sem
valok a targyalds folytonos megakasztdsara s egyebkent sincs
semmi sziiks^g ezekre a lexicalis munkak mai elterjedetts^ge
mellett.
Ha neven akarjuk nevezni a gyermeket, aligha mondhatjuk
nagykepuskod^snel egyebnek azt a «typus»-hajszolo, «korszak»-okkal s muszavakkal dobdlozo, tudos fontoskodast mfmelo buzgosagot, mely mindegyik szerzonel megvan. Egyebek kozt peldaul
Kardos ezt mondja : «Ettol szamithatjuk Arany byronismusanak
masodik, igazi korszakat.» (65. 1.) Hfiny korszaknak es micsoda
-ismusoknak kellene igy keresztiil-kasul keresztezodnie Arany
pdlyajan! Elso megismerkedeset Byronnal semmiesetre sem
lehet egy korszak fontossagaval felruhazni. A teny az, a mit
kiilonben e korszakokkal valo jatektol eltekintve Kardos is helyesen allapit meg, hogy a szabadsagharcz utan igen mely hatdssal van ra Byron, a minek egyr^szt hangulati oka van. mas-

reszt nagyobb alkotasokra keptelennek erezven magat, Byronfele kis elbeszelesekkel probalkozik, de ezekhez sem volt eleg
lelki ereje. Kesobb egyenesen «Byron-kor»-nak (67. 1.) nevezi
ezt az idot, holott ez is ketsegtelenul Arany-kor volt. Grof viszont Arany «Bolond Istok-korszak&rol» beszel tobbszor. Ilyenf&e fontoskodas Ivardosnal az «f)s Bolond Istok» kifejezes (az
eredeti tervet jelzi fgy). Egeszen folosleges vegiil a variansok
kozlesekor folyton dtkiabdlni Arany uj, kritikai kiadasanak rendezojehpz : ezt i6 kivanatos lesz tekintetbe venni, ezt mar i'gy
kell lenyomatni! Eg^szen bizonyos, liogy ezek nelktil a hivatlan
figyelmeztetget^sek nelkiil is lelkiismeretesen utana kell nezni
mindennek egy uj kiadas sajto ala rendezojenek.
Kardos eloadasa jo, folyamatos ertekezo proza, de minden
valasztekossag es szinesseg nelkiil. Pongyola helyek mellett egyegy csodabogar is akad («Yolt egy igazi byron-emberunk is»
(61. 1.), «Arany itt mdr dnmaqat beszeli el» (74. 1.) s banto az
idegen szavaknak indokolatlanul suru hasznalata. Grof mar inkabb
torekszik valasztekossagra, de ez a torekvdse nem ritkdn kormonfontsagra, keresetten elezo kifejezesre vagy tiilzottan erzelmes szinezesre ragadja. Legkevesebb jot mondhatni Helle eloadasdrol, melyben bizonyos nyerseseg, csiszolatlansag. masutt
meg czikornyassiig valtakozik a sok pontatlan kifejezes soran.
Hatarozottan visszatetszo valami elkenyszeredett elmeskedes, mely
iskolai £rteeltoben meg rosszabbul veszi ki magat. IzeHtoiil egyp&r: «Rozoga viskbban szuli meg fiugyermeket Kato, a csosznek — sajnos — nem ferjezett lednya.» (5. 1.) «Debreczeni elet^rol meg Thalia szaraz emloirol zeng.» (12. 1.) «Juanka meg
ennivalo kis gyerek, de maris kalandokba maszik.» (21. i.)
Yegiil meg egyet. Ifjabb irodalomtortenetiroinkndl talan a
legbantobb modorossdg a koltoi alkotds mechanisalfisa, az alkoto
koltoi leleknek gep gyanant tekintese s munkajanak rideg, kategorikus formakba gyurese es keresetten hajszolt termeszettani
muszavakkal valo jellemz^se. fc'enkinek semmi kifog&sa ellene,
hogyha mennel koriiltekintobb es gondosabb a vizsgalat; de lia
olyan nagy kedvvel hajszoljuk azokat a hatasokat. melyeknek ki
lehetett teve az alkoto koltoi lelek, arrdl se szabad elfeledkezniiak, hogy ez a lelek tobb egyszeru mechanismusnal s hogy
e mechanismus tiizet megis csak isteni szikra gyiijtja langra.
Keki
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novellas-konyvek.
Lakatos Laszlo: Mely huron. Foljegyzesek, elbeszelesek. Budapest,
Franklin-Tarsulat, 1914. 8-r. 247 1. Ara 3 K.
Krudy Gyula : Mdkviragok kertje. Budapest. Franklin-Tarsulat, 1914.
8-r. 240 1.

Lakatos Laszlo legiijabb koteteben tobb izben nyilvanit
velemenyt irotarsairol. Eeszletesen elemzi ird-muv6szetuket, beszamol arrol a hatasrdl. melyet muveik rea tettek, ertekeli oket.
Szokatlan jelenseg, de nincs erdekesseg hijan, sot van bizonyos
erteke is : megismerjiik belole magdnak az ironak koltoi hitvallasat, idealjait, s tovabb menve, jellemzo adalekokat szolgaltat,
mint gondolkodtak egy korban elo, egyiitt mukodo irdk egymasrol. Persze egy kisse leszallitja ezeknek az iteleteknek erteket,
hogy Lakatos konnyen heviilo iro, a ki a mellett hozzaszokott
ujsagiras kozben a superlativusokhoz, s rendkiviil udvarias, kedves
olvaso, a ki szeretteirol nagyon is melegen emlekszik meg. Legtobbet Krudy Gyulaval, a czimben leirt masik kotet szerzojevel
foglalkozik, a kit, ligy latszik, az lijabb koltoi nemzedekbol legtobbre becsiil. Ez szolgaljon magyarazatul, hogy a kiilonben is
egy idoben megjelent kdt munkat egyiive fogjuk ; a mint majd
meglatjuk, a ket xro egyenisege es targykore meglehetosen eltero, de muveik kozott van bizonyos kapcsolat.
A Mely huron, kisse nagyhangii, de keveset mondd czim
alatt megjelent kotetben het elbeszeles es vagy szaz naplojegyzet
talalt helyet. Ket reszre vAlik fgy a kotet. s hozzatehetjtik, nagyon heterogen k6t reszre. Az aesthetica hosszu ideig azt tanitotta, hogy a szepseg alapja a valtozatossag: talan ez az elv vezette a szerzot ? Ugy, gondoljuk, nem. az i'ro csak ujabb kotettel
akarta gyarapitani regibb muveinek sorozatat — de az olvasd
egeszen jogosan kerdheti, mi sziiksege volt Lakatosnak annyira
sietni s nem varni meg, mig vagy az elbeszelesei vagy a foljegyzesei egy kotetnyire dagadnak.
Az elbeszelesek tobbnyire kepek. Majd a feliik tudomanyos
szinu, torteneti vagy irodalomtorteneti vonatkozasii, II. Jozsefrol, Verlaiue-rol, Josika Miklosrol. Mesejiik valdjaban alig van. a
pbantasia Lakatosnak gyecge oldala. Meg legtobb a Levin s az
Ylancj- YLang czimiiben tortenik. Az eldbbi hose csak nevet
koszoni a Karenina Anna egyik hosenek, egyebkent teliver pesti
ember, a kinek a szfvet negy no hozza hullamzasba. A kit igazan szeret. az nem lehet az ove, elfogadja tehat a negyediknek.
egy cziteratanitdnonek aldozatdt, de mar az elso szerelmes este

utan, mikor ugy erzi, hogy a szegeny lednyt noiil kellene
venni — agyonlovi mag&t mindjart a helyszinen, a szerencs^tlen
dldozat szobajdban. Levin lir, de a szerz6 is, azt hiszi, hogy
ezzel a problema a lovagiass&g szab41yai szerint el van intezve —
mi ligy latjuk, hogy a szegeny leany problemdja csak akkor kezdodott. A parfum-novella megerdemli a czimet. Az ironak — az
elbeszel^s elso szemelyben szol — erzekeit elboditotta a masodik
csaszarsdg 6des parfumje, s egy kis fiirdohelyen menten beleszeret egy csinos leanyba, mert a hajabol ylang-ylang-illat &rad.
Mikor azonban megallapitotta, hogy az illat omashonnan erkezett, talan a fenyofak koziil, talan a regenybol, a mit tegnap a
vonaton olvastam, talan lady Hamilton sarga bdrkeztyujebol.. .
de igaz, hiszen lady Hamilton mar harmi.acz esztendo elott
meghalt . . .», akkor hirtelen megugrik.
Ilyenfajta, de meg ezeknel is szegenyesebb meseju a tobbi
elbeszeles is, melyeknek csattanoja, a miert megirodtak, neha
erdekes, neha meg az sem. Az elobbiek koziil valo A herczeg
maxodik halala. A fiatal uralkodo herczeg megmergezte magat,
s vegakarataban meghagyta. hogy a franczia mademoiselle, a
kiert az eletet eldobta magatol, a temetes elott, a ravatalon, az
egesz herczegi csalad es udvartartas szemelattara — lojjon revoiverrel az o nyugalomra tert szivebe. Ennek az actusnak elokesziileteit adja a novella. Az otlet uj. de koltoileg alig ertekes.
Es m6gsem olyan ertektelen dolgok Lakatosnak ugynevezett
elbeszelesei, mint a milyeneknek a fontebbiek utan latszanak.
A kivonataim nvoman. mint valami durva kez erintesere a reineclaude hamva, £pen az foszlik le roluk, a mi benniik legertekesebb. az iigyes beallitas, a lelki mozgalmak finom bemutatdsa,
a kepek plastikus megerzekitese. Szoval Lakatos iroi muveszete
az eloadason sarkaliik, a leirdsnak, festesnek, liangulatkeltesnek
biztossagan es konnyedsegen. Ez az, a mi nem elemezheto, de a
mit mmden olvasoja kierez.
Sajnos, ez a muveszet hianyzik a napldjegyzetekbol, a mi
annal nagyobb veszedelem, mert Lakatos jegyzetei igen sajatoa
termeszetuek. Nem rendszeres foljegyzesek. melyek nyomon kisern^k irojuk eletenek fordulatait; esemeny, cselekveny nincs
benniik, az egesz 11 ivre terjedo dolgozat csupa egymdstol s az
iio kiilso eletetol fiiggetlen megjegyzes : megfigyelesei, erzelemhullamzasai, gondolatai, refiexioi, tobbnyire azokrol a jelensegekrol, melyeket a veletlen utjaba vetett, de gyakran olvasmanyairdl es kedvelt frdirol. Elesszemu es gondolkodo ember, a ki

sokat meglat, a mit mas nem, sok olyan eszme kipattan agyabol, a mi maseban nem fogan meg. Modern Irokndl szokatlanul
sokoldalu irodalmi muveltsege es elfogulatlan ltelete van, tud a
meltanyolni remekiroinkat. p. o. Josikat. Eotvost es Kemenyt,
van erzeke a mas lelki structuraju, mas szarmazasu emberek
irant, nem ellensege p. o., mint annyi tarsa. a gentrynek. Megvolna tehat az alap. hogy ^rdeklodessel hallgassuk azoknak a
«mely hurok»-nak hangjat, melyek lelke belsejeben szolanak.
Hiaba, nem megy. A reflexiok hidegen hagynak, s valoban csak
a kritikusi koteless^g olvastatta el velem v6gig e naplojegyzeteket.
Sok benniik a keresetts^g, az ismetles, az erotika — a mi a kello
torteneti li&tter nelkiil, a maga elvontsagaban igen ellenszenves — a r^szletezes es, a mi ezeknel fontosabb. sok az iires cseveges, a lapos proza, semmitmondo megjegyzes, kevesbecsu
otlet, szoval az egesz, ki kell mondanom: unalmas. Iroink elfelejtik, hogy a naplo tulajdonkepen nem muveszi faj, hanem
kerjiik kolcson a miiszot a chemiaWl — termeszeti productum,
melynek epen az ad nagy varazst, hogy az i'ro a maga szdm^ra
veti foljegyzeseit papirra, s az olvasot a term^szetes kozvetetlensegiik bajolja el. Sokkal koczkazatosabb tudatosan, hatasra
szamitva, az olvasok szeles koret szem elott tartva frni ha^onlb
jegyzeteket: nagyon m^lyenjaro, igazi reflexiv elme vagy olyan'
szeretetremelto egv^niseg legyen az iro, mint a mi Mikes Ivelemeniink, hogy «torott sohaj»-ait, szellemenek aprora valtott kincseit altalanos erdekiive tudja tenni. Lakatosnak van egypar
reflexioja. mely igazsdgaval megkap, de ezek csak kivetelek.
Krudy Gyulat, a Makviraguk kertje szerzojet, Mikszath tanitvanyanak szokas nevezni. Mesterehez azonban igen vekony
szalak fuzik. A kapcsolat kozottiik alig egyeb. mint hogy Kruiy
is, mint vid^ki nemes kuria sziilotte, szereti targyait a varmegye,
a gentrv eletebol venni. Targyaikat azonban egeszen elteroen
fogjak meg es dolgozzdk fol.
Legujabb kotete, akarcsak Lakatose, k£t felre kiiloniil, de az
alkotoreszek harmonicusabban illenek ossze. A kotet elsb felet
Makviragok kertje czimmel egy hosszabb elbeszel^s foglalja el,
melyet tfz rovid novellacska kovet. A Makviragok kertje egy fouri var, melybe a tulajdonos, a genialis Merseh&zy grof, harom
tonkrement baratjat szallasolja el. Ennek a negy embernek szereplese egy vid£ki majalison, majd tamadasuk az asszonylaki v<ir
ellen, a melyet meg Schwarzenberg herczegno nepesitett be elszegenyedett uri holgyekkel, ez a ket mozzanat az elbeszeles

targya. Az otlet nem uj, ha jol emlekszem, Mikszathnal is megvan s szinten egy hosszabb elbesz^les epiil rea, a cselekveny
meginditasaban 6s fejleszteseben van sok excentricus dolog, de
az egesz friss, kedves olvasmany, sok ilgyes bolioskodas, eredeti
otlet. jokedvu fordulat fiiszerezi. Melys^get, komolysagot ugyan
hidba keresiink benne, —- azt hiszem, maga a szerzo sem akart
bele tenni — psychologia is caak a reszletekben van s nem az
eg^szben, de a ki szereti a konnyu, mulattato olvasmanyt s nem
varja a koltdi alkotdstol, bogy az elet valoszeru kepet adja, az
nem unatkozik mellette.
A kisebb elbeszel^sek nemcsak terjedelemben, hanem ertekbrn is m61yen alatta allanak. Ep ugy, mint Lakatos elbeszel^sei,
ezek sem szolgaltak ra a neviikre. A cselekvenyiik meg azoknak
is sovany, melyeknek egyaltalan van cselekvenyiik. Jaczinth ur.
a ki agyonlovi mag&t, mert a primadonna nem hallgatja meg
esedezeset (Holdas este Fureden), Pogany ezredes, a ki mint egy
svAjczi magyar colonia feje agyonlovi parbajban ndcsabito honfitarsat (A czukraszbolt) a legactivabb hdsei; a tobbi ennyit sem
tesz, csak szerelmes leveleket irogat, melyeket soliasem kiild el
(A sdbak) vagy tiotdzik egy setateren (Szerenad). Kepek, visszaemlekez^sek, hangulatok valojaban e kis aprosagok, de sem eleg
finomak, sem eleg jellemzok. M6g a milieu a legerdekesebb, a
melyben a legtobb be van allitva : a mult szazad kozepenek magyar uri elete, Fiired a maga Bizay barojaval, a postakocsi utasaival. a nagyanya odon szobaja odon gavalleraival. Jol ismerjiik
ezt a kornyezetet. ujra meg ujra talalkozunk vele regenyekben
es novellakban, de ugy iatszik, meg mind^g hat. Az emberek
azonban, a kikkel Krudy ezt a vilagot benepesfti, inkabb arnyak,
mint elo valdsagok. Halvsinyak, batarozatlanok, szintelenek, lelki
eletiik kisszeru vagy elmosodott s jobbara ^rdektelen. Legtdbb
kolteszet a Ferencz Joska czfmu novellaban van. Az oreg kisasszony, a kinek, fiatal koraban egy maj&lison azt mondta a
csaszar: «Koszondm, szep kisasszony» s azota, evtizedek mulva
is eletenek ebbol a felejthetetlen episodjabol taplalkozik, bajadon
maradt, hogy ennek az emleknek elbessen — sok bajjal van rajzolva. Muveszettel is, a mi a tobbi keprdl nem mondhatd el. Helyenkent egyenesen gondatlan, bosszantoan pongyola meg a stylusa
is. Vannak mondatai, melyek annyira erthetetlenek. hogy szinte a
correctort volnank hajlandok feleldssegre vonni s van egy rovid
elbeszelese (Esti drak), melynek het lapjabol harom egy-egy mondat. Ilyen olnyi mondatokat meg a tudomanyos proza sem bfr

meg, nemhogy a koltoi! Pedig a mugond nem idegen Krudytol:
bizonyitja a Makviragok kertje is, melynek stylje kifogastalan.
r.

r.

La Fontaiue.
(1621—1695.)
Louis E o c h e : La vie de Jean de La Fontaine.
Paris, Plon, 1913.
412 1. — Emile F a g u e t : La Fontaine. Paris, Soc. fran^aise d'Imprimerie et de Librairie 1913, 357 1.

La Fontaine, Francziaorszag egyik legnagyobb koltoje. serenv
^rdeklodesre talalt a franczia kutatok koreben. Roche szep eletrajza, Michaulc * gondos konyve s Faguet szellemes meltatasai a
nagy meseiro vilagdt lelkiinkhoz kozelebb bozzak, kolteszete
varazsat megvilagitjak. Mindegyik mas iranyt kovet, de ket mozzanatban egyek: La Fontaine kdltoi kivalosaga elismereseben s
abban, a mi ebbdl sariad : a szereto es gondos kutatds serenys^geben. Mintha arrol akarndk meggyozni az olvasot, ha szeretet
az erdeklodes forrasa, komoly es m61yen jaro eredmenyek koszoruzzdk meg ezt az erdeklddest.
Roche kozvetetlenseggel rajzolja a nagy kolto eletet. Gyermekkorarol nagy melegseggel ir. A Chateau-Thierry-ben toltott gyermekevek megvil&gitasara Roche-nak kitiino forrasul szolgalt Poquet konyve : Histoire de Chdteau-Thierry. Fureti&re-tol
szarmazd adat alapj&n arra kovetkeztet, hogy La Fontaine
Parisban folytatta tanulmanyait. La Fontaine husz eves koraban az oratorianusok rendj^be keriil, m6g pedig — Roche
igy velekedik — olyan valakinek a hatasara, ki a La Fontainecsaldddal osszekottetesben volt vagy valamelyik bardtja peldajara.
Roche-nak most alkalma nyilik arra is, hogy az oratorianusok
napirendj^rol beszamoljon. Szdp lelektani megokolassal fejti ki,
hogy La Fontaine ked61y61ete nem felelt meg az egyhazi hivatasnak. La Fontaine visszater sziilovarosaba, Chateau-Thierrybe.
Roche gondosan ir La Fontaine olvasmanyairol. Nem kevesbbe
alapos a parisi tartozkodas rajza. La Fontaine a fovarosban
Roche feltev^se szerint polgari joggal foglalkozik.
Roche szdmot vet azzal, hogy a baratkozfls La Fontaine
* Michaut 1913-ban La Fontainejenek
csak elso kdtetet adta ki
(Paris, Hachette, 1913. 289 1.). Akkor szamolunk be rola, mikor az
egesz mu rendelkezesiinkre all.

eleteben jelentos szerepet jatszik. Eeszletesen szol Maucroix
Ferenczrol, La Fontaine legkedvesebb bar&tj&rol. Arra is utal,
hogy La Fontaine jo baratsdgban van a ket Tallemant-nal, Furetierrel, Pellissonnal. Arrol csak hozzavetolegesen ir, milyen tarsasagokban fordulhatott meg La Fontaine. Elevenen szamol be
a PArisban nyert benyomasokrol. Mivel La Fontaine ideje egy
reszet Chateau-Thierryben tolti, Roche a chateau-thierryi viszonyokat sem hanyagolja el. La Fontaine chateau-thierryi rokonairol es baratairol gondos sorokban ir. Altalaban a videki tarsas6let rajza hu ecseteles.
Reszletezo La Fontaine hazassaganak leirasa ie. A 26 eves
ifju az 61ete 15-ik eveben jaro Hericart Mdriat veszi felesegiil,
kivel tekint61yes hozomanyt kapott. El-ellatogat Parisba. chateauthierryi szalonjukban pedig valosagos pr6cieux-61et fejlodik ki.
Olvasgatja Horatiust, Yergiliust, Ovidiust, Terentiust. Roche a
varoska esemenyeirol aprolekosan beszamol. Nem kevesbbe behato
La Fontaine erdofeliigyeloi hivatalanak rajza. Hangoztatja, hogy
La Fontaine erdofeliigyelosege sok nyuglod6ssel, bajlodassal jart,
de az is igaz, hogy foglalkozasa rev£n lelke megtelik a termeszet
szepsegeivel, tarka pompajaval, biivos jelens£geivel s megismeri
a n^peletet is jellemzo sajatssigaiban.
Roche gondosan vizsgalja azokat az adatokat, melyek La
Fontaine hazas^letere vonatkoznak. Megallapitja. hogy szerencsetlen hdzassaganak maga La Fontaine az okozoja. La Fontaine
konnyelmu, ^lvezetre sovargo, tekozlo termeszetu volt s 6 adta
felesegenek a rossz peldat. La Fontaine anjagi viszonyainak
rajza apr61ekos reszletessegfl.
La Fontaine 1658 ban Fouquet miniszter udvari koltojeve
lesz, de nem lakik nala. Roche kiemeli, hogy La Fontaine Fouquet kor^ben nem kalandorul el, mint annyi mas. Roche pazar
szinpompaval festi Fouquet veauxi kast^lyat es parkjat. Eleven
k6pet rajzol La Fontaine kegyuranak fenyiiz^serol, a kast61yban
megfordulo tdrsasagrol, szorakozasaik kabito varazsdrol. Fouquet
bukasa megrenditi La Fontaine-t, de szeretettel, odaado ragaszkodassal viseltetik ir&nta a szerencsetlensegben is.
1663-ban Jannart-t. La Fontaine nagybatyjat szamiizik Limoges-ba, La Fontaine vele megy. Majd 1664-ben az orleansi
herc-zegno palotajaba keriil. Roche kitolti az eddig megjelent La
Fontaine-eletrajzok hezagait, melyek La Fontaine eletenek ezt a
korszakdt feliiletesen ismerik. A herczegno n6hany szdmveteset
hasznalja forrasul. Kideriil, hogy a herczegno udvardban La

Fontaine kisse alarendelt szolg&latot teljesitett s epen nem konyoradomdnykepen juttatott kegydijat elvez. Nem a Luxembourgpalotaban lakik, banem Jannert hazaban.
Boileau, Moliere, Racine es La Fontaine bardtsagarol kulon
fejezet szol. Kozos idotoltesiikrol s kedvteleseikrol Boche kozvetetleniil ir. Majd La Fontaine salon-ldtogatasairol szamol beA nagy kolto La Fayette-ne, 'Herwart salonjainak kedvelt vendege
volt, osszekottetesbe jut a Bouillon herczegi csal^ddal is.
Bocbe utal La Fontaine irodalmi sikereinek koriilm^nyeire.
Kiemeli, hogy La Fontaine elete tapasztalatait s tarka-bfirka
megfigyeleseit muvesziil crtekesiti. Reszletesen szol a mesek s
egyeb muvek (Psyche, Adonis) kiaddsanak kuls6 koriilmenyeir<51.
167:2 ben La Fontaine La Sabliere-ne hazaban taldl vendeglato hajlekra. Roche tiltakozik az ellen, hogy mai allaspont szerint La Fontaine-ben elosdit lassunk, mert a kolto epen nem
volt megalazott lielyzetben, La Sabliere-n6nek bizalmasa, meghitt baratja volt. Roclie szines kepet fest La Sabli&re-ne salonjarol.
Erdekes lapokat olvasunk Luilinek, a hires operaironak es
La Fontaine-nek viszonydrol, az elokelo tarsasdgban valo forgolodasarol, akademiai tagsagarol, a D'Herwartokkal kotott meleg
baratsagarol, kiknel kedves ottlionra talal, az agg kolto szorakozasairol, a konnyelmii Ulrichnevel £s a cselcsap Yendome-mal
kotott viszonyarol, szabados eletmodjarol, majd vallasossdgra tereserol, melyben Pouget apatnak volt donto szerepe, betegsegenek
fordulataiol, javulasarol, utolso eveirol, melyeket a D'Herwart
csal&d es Racine koreben tolt el.
Roehe konyve eleven, friss modorban frott, festoi leirasok
ban diislakodo mu. La Fontaine irodalmi munkassdgdt csupan az
^letrajzzal valo osszefiiggesben emliti, de behatobban nem targyalja. Mint eletrajz kivalo becsu s igazi muveszi keszseggel irott
munka. A franczia tarsasagrol festett kepecskei hangulatos rajzok, a koltore utalo vonatkozdsaikban kivdlo becsuek. E rajzok
mintegy mesteri kozvetetlenseggel villantjak elenk a XVH. szazad elokelo franczia tarsadalmacak nviizsgo eletszeretet^t, erkdlcsi
szabadossaggal szovetkezett kecses finomsagait. Mint a milyen
festoi eszkozokkel tudja rajzolni ezt a tarsadalmat, ^pen olyan
plastikus k^pet fest magih-ol La Fontaine-rol is. Altaldban az
egesz mu azt a hatast teszi az olvasora, hogy megirasdban a
kutatds szorgossaga a feldolgozas muveszetevel egyesiilt.
*

*

*

A mai franczia kritika legkivalobb me9terenek, a szellemes,
eleelatasu Faguet Emilnek La Fontaine-konyve mas nyomokon
halad. Eloszor a kolto eletet beszeli el. Ujabb adatai nincsenek,
de az adatok merlegeleseben eredeti. La Fontaine csaladj&rol.
gyermekkorarol, tanulmdnyairdl, hazassagdrol, a cbateau-thierryi
tdrsasagrol, Moliere es La Fontaine bardtsagtfrol, Limoges-ba utazasarol, parizsi eleterol, az orleansi herczegnovel s La Sablierenevel valo osszekotteteseirol, akademiai tagsagdrdl, agg kordrol
az ismert adatok alapjan Ir, de a kolto elet^nek ezekhez a fomozzanataihoz ^rdekes es taldlo megjegyzeseket fuz.
Megdllaphja, hogy La Fontaine jellem^ben a muvesz es az
epikureista vonasai talalkoznak. Ezt a mozzanatot Faguet reszletesen igazolja. Arra utal, hogy La Fontaine munkakeriilo, elvezetre vagyo, fiiggetlensegre torekvo, maganykedvelo. lelke mely^n
valosagos Rousseau, kiilonben a «polyphilie generale» embere
volt, de szorakozott. t&rsasagban unalmas. hallgatag, nehdzkes,
noha vitfizaskor eber erdeklodesre serkeno. Faguet ki£lezi, hogy
La Fontaine-bol az erkolcsi erz^k hianyzott. az erkolcs mellett
egesz eleteben lomlia nembanomsaggal siklott tova, a csaladi
elet nem hatott rea, a gyermekeket nem szerette, a mdlyebb szerelmet sem drezte, leder, edes bokokat selypitgeto
ndvarlo volt inkdbb, a hazaszeretet erzese is hianyzott belole, de
mint Montaigne-ben, az o lelk^ben is erosen elt a baratsdg drzese,
szerette meg az al&zatosokat, az elnyomottakat, epen ezert vonzodott az dllatokhoz is. (L&sd Az ember es a sikldkigyd czimu
mesejet.)
Nem kev6sbb6 sikeriilt az a fejtegetes, melyben iaguet La
Fontaine mestereirol szamol be. Kideriil, hogy La Fontainere
Malherbe-nek, Marot-nak es Voiture-nek jelentekeny hatasuk volt,
Horatius is elbiivoli. Buzgdn olvasta Honor^ d'Urfe Astreejat.
Kiemeli, liogy La Fontaioe nagyon szeles olvasottsagii kolto, kit
a classikus irodalmak epen ugy erdekelnek. mint az olasz koltok s
a XVI. szazad franczia irodalma. Nagy olvasottsagdt pompasan
igazolja ez a nyilatkozata:
J'en lis qui sont du Nord et qui sont du Midi.

De Faguet arra is utal, hogy La Fontaine dlete gazdag
tapasztalataibol is sokat merft. Majd a kolto 61etbolcseletet jellemzi. Ugy taldlja, hogy La Fontaine Epikuros bolcseletet gyakorolja; ha szerdt ejtheti, a stoikusok ellen tamad ; nem egyszer
fejezi ki a Gondviseles josrig&ba vetett hitet; mint Gassendi,

ugy La Fontaine is elfogadja, hogy az allatnak van lelke, noha
ez nem halhatatlan. La Fontaine erkolcsi elveit vizsgalvan
Faguet arra mutat rL hogy La Fontaine mes&ben az erkolcsi
tenymegallapitasok leveroek. La Fontaine ligy latja, hogy «az
eros a vilag ura», az eroszak mereszen terpeszkedik (lasd A \arkas es a barany,

A dogveszben

megbetegedett

dllatok

czimu s

egy^b meseit), de az «eros utan a ravasz» kovetkezik ( \ mka
es a kecskebak). Erkolcsi tanacsosztogatasaiban felotlo a gyavasag es a hitvanysag ajanlasa, majd a meglevo allapotokba valo
beletorodes. Faguet kiemeli, hogy La Fontaine bolcselkedese a
beletorod^se (A szamar es a kis kutya stb.), de hirdeti a munkat is (A katyuba
keridt
az okossagot (A farkas,

szeheres),
a kecske

aj&nlja az ovatossagot es
es a godolye),
olykor a

solidaritast es a josagot is dicseri (A 16 es a szarnar). Faguet
arra az eredmenyre jut, hogy La Fontaine altalaban az erdek
moraljat hirdeti. Ebben a mozzanatban talalja magyarazatat
annak a tamaddsnak, melylyel Eousseau, Lamartine £s I. Napoleon illettek La Fontaine-t.
La Fontaine muveinek aesthetikai meltaMsa nagyon tanulsagos. ft^szletesebben szol Clymenerol. Nagyon elm6s Psyehe
taglalasa, kiilonosen az Apulejusszal valo eleven osszehasonhtast
kell kiemelnem. La Fontaine verses novellaiban (a «conte^-okban) harom jelentds mozzanatra utal: a csevegesszeru modorra,
a vidam hangulatra s a gunyos elre. Jol latja, hogy La Fontaine
a regi novellatdrgyakat hajlekonyakka tette s noha mesei szovete laza s elnyulosodo, a koltonek a novelldk elejen vagy vegen
kipattano otleteiben elevens^g van. Azt is eszreveszi, hogy La
Fontaine irt nehany erzelmes «conte»-ot is (A szerelmes eourtisane stb.). Erdekes Musset Simone es Sylvia czimii verses
novellainak elemzese, melyek La Fontaine modor&ra vallanak.
Tanulsagosan targyalja. hogy La Fontaine a fable kereteben
sokszor novellakat nyujt (Az aggastydn es a harom fiatalernber stb.).

Foglalkozik La Fontaine-nel mint utazdval is. Limoges-i utazasat La Fontaine felesegehez int^zett leveleiben irja le. Faguet
latja igazi lev^ljellemoket s kiemeli, hogy irasukkor La Fontaine
egydltaldban nem gondolt a sajtora. Utal a levelek erdekesebb
mozzanataira, festoi leirasaira s a bennok nyilvanulo termeszeterzekre. La Fontaine egy-egy kertet s a Loire-t miiv^szien irja
le. Nem kevesbbe erdekes La Fontaine muveszi benyomasainak
taglaldsa. F. hib&ztatja, hogy utjaban La Fontaine az embereket

nem tanulmdnyozta, noba elismeri, bogy La Fontaine erdekesen
szamol be egy-ket talalkozdsa.ro]. Yaloban. ezekbol a levelekbol
is kitetszik La Fontaine szorakozott, kivancei, termeezetcsodalo
s erzekeny egyenis^ge.
Gondos fejezet BZOI La Fontaine kisebb koltemenyeirol.
Pliilemon

es Baucis

elemzese utdn a Quimjuina

* czimu kolte-

m^nynyel foglalkozik. Arra utal. bogy nebany sz£p sovra taidl u n k benne, Szent

Malc

fogsaga

m a r gyenge kidolgozasii 8 me-

rev, bideg stylusu alkot&s, mig Adonhb&n kecses kepet talalunk (Venus es Adonis szerelme). E koltemeny nehany r6sze
Faguet szerint La Fontaine legcsodalatosabb sorai koziil valo s
Lamartine legremekebb helyeit juttatjak esziinkbe. Les filles de
Mineeben n^hfiny kecses es bdjos reszre mutat ra.
Majd a dramakat fejtegeti. Faguet megallapitja, hogy La
Fontaine nek, Honore d'Urfd regenye alapjfin irott Astreeje tobb
kedves sora miatt erdemel emlitest. A Scarrontol meritett Ragotint rosszul szerkesztett dramanak tekinti. Osztozkodik Voltaire
n^zeteben, hogy La Fontaine Le Florentin** czimu kis vigjateka
Moliere langeszehez melto alkotas. Azt a jelenetet, melyben
Harpajeme es edesanyja, Agathe ezembekeriilnek. paratlannak
tartja.
A mesek targyalasakor egy mozzanatot 61ez ki: La Fontaine osztonszeruen erezte, hogy a term^szet irant valo hajlamanak a mesemufajban szabad utat engedhet; az is figyelemremelto jelenseg, hogy e mufajban merev szabalyok nem nyugoztek
fiiggetlensegre vagyo lelk^t. Jol latja, hogy La Fontaine tobb
mes6j6ben az allatok mintegy nevokkel szerepelnek csupan s
emberekrol van szo, viszont tobb rnestermuve is van, melyekben
hiven festi az allatokat. Tagadhatatlan, hogy A hollo es a rdkdban a hollo es a roka jellemebol szemernyi sincs. Faguet La Fontaine meseinek ezt a fajk6p£t anthropologiainak vagy anthropomorphikusnak nevezi. De megallapitja azt is, hogy m&sreszt La
Fontaine kivdlo ^llatfesto. Valdban. La Fontaine sokszor hiven
rajzolja az allatokat. hibdikat az ember okuMsanak forr&s&ul
tekinti. Eleg a tiicsok, a gem, a patkany, az eger, a golya rajzdra gondolnunk. Faguet kiemeli, hogy La Fontaine az allatvildgnak nem egy jellemzo sajdtsdgdt leste el: egymas segiteset, a
jdsagot (A sas es a temetoboqdr), a gyeng^dseget (A ket ga* A kinahej.
** A firenzei.

lamb). Kielezi, hogy a rokonszenvet az allat irant a franczia
irodalomhan La Fontaine honositja meg s nem kisebb erdeme,
hogy Descartes ellenehen az allatok ertelmessegenek szoszbloja.
Sz^pen fejtegeti La Fontaine l olcselmi meseit is. Egyik
meseje (Az ember,

ki

azt agyaban

ki a szerencse

varja)

utan

szalad

s az

az

ember,

derus, stoikus allaspontrol tanuskodik;

egy masik (A csillagdsz,
ki kutba pottyan)
bolcselmi koltemeny
a Gondviselesrol;
a Tengeri nyulakban
az emberi sziv konnyelmusegero'] bolcselkedik ; Beszelgetes La Sabliere-neval
a dialek-

tika elesseget a stylus liajlekonysagaval s varazsaval egyesiti.
Majd azt taglaJja, hogy La Fontaine-nek tobb meseje van,
melyekben a termeszet egyes mozzanatainak s jelensegeinek muveszi leirasaval taldlkozunk. Igy a Tengeri nyulakban a pitymallat buvos festese, A tdlgy cs a nddb&n a termeszeti jelensegek megkapo elbeszelese ragadja meg a lelket, A gemben n.esteri a tavaszi nap leirasa, A pacsirta es fiokdi a mezei elet
valosagos epikus kifejezese, epen ilyen muveszi A fecskc es a kis
madarak.

Faguet a legnagyobb elismeressel szol La Fontaine realismusarol. Kiemeli, hogy La Fontaine az egesz termeszetet akarja
festeni s ebben a mozzanatban elter kortarsaitol.
Tanulsagosan targyalja La Fontaine szeles hoditasat. Arra
utal, hogy Boileau, noha Kolteszeltan&ba,n nem is szbl a meserol, egy alkalommal Bouillon elleneben megvedte La Fontaine-t.
Kielezi, hogy Voltairenek La Fontaine-rol ellentmondo nezetei
vannak. Ramutat arra a jelensegre is, hogy a romantikusok a
XIX. szazad nagy koltoi koziil csak Corneille-t es La Fontaine-t
kimblik meg. Taine La Fontaine-konyverol a legnagyobb bamulattal szol. Csak azt hibdztatja, hogy Taine eros kielezessel La
Fontain-et giinyolodo moralistanak tekinti s mint koltot kevesbb^
meltatja. Saint-Marr-

Girardin

La Fontaine-jellemzeeet elmesnek,

de egyszersmind hamisnak talalja. Meggyozoen tamadja Lessingnek La Fontaine modorat karhoztato allaspontjat.
Yegso eredmenyiil megallapitja, hogy La Fontaine kolteszetenek kiilonosen ket lenyegesen eredeti sajatsaga van : termeszetszeretete
az allatok irant valo rokonerzese.
Faguetnek ez a konyve, 6pen ugy, mint egyeb miivei, az
aesthetikai mozzanatok elemz^seben kivalo erzekrol tanuskodik
Faguet a szepsegek, a koltoi sajats&gok megerzeseben, ertekiik
latolgatdsaban finomlelku m^ltatonak s elesszemii biralonak tet.
szik. Hatarozott korvonalii kiilonbsegtev^seivel. az egyes mozza-

natok biztos taglalasdval vilagos kepet nyujt La Foutaine kolteszeterol. Igaz, bngy a «conte»-ok elemzeset sebteben vegzi.
A verses novellak elemz^s^ben nem drtott volna a r^szletesebb
fejtegetes. La Fontaine sok conte-nak targyat meritette Boccacciotol (Minulolo

Richurd,

A boicso,

Az oszverhajcsdr,

Szent

Julidn

<zonoklata), forrasokul szolgAltak neki Machiavelli muvei (A mandragora,

Belphegor),

Ariosto (Joeonde,

A biivds serteg),

Orjongd

Ldrantjti is. Faguet az osszehasoolito irodalomtortenet forrasnyomozo
hatflskutato alapelvenek alkalmazdsaval meggyozobbeu igazolhatta volna, bogy La Fontaine a kolcsonzott targyakat
eg^szen a maga modjan dolgozta fel.
Tagadhatatlan, hogy Taine mesteri La Fontaincje szinesebb, ragyogobb alkotas, mint a Faguet-e, de viszont Faguet
ovakodik attol, hogy valamely elmelet igazolasara forduljon La
Fontaine-hez. Taine akarmilyen mesteri milieu-rajzot nyujtott is,
Faguet-vel szemben egyoldalunak bizonyul. Aestbetikai megallapitasokban Faguet konyve gazdagabb, mint a Taine-e. Taine a
nyelv kapraztato ragyogasaval irt, Faguet inkabb a vonzd s
otletes causeur kedves kozvetetlensegevel. A buvart juttatja
esziinkbe, ki konnyen siklik, megis melyre szall.
+ * *

Roche La Fontaine-61etrajza epen olyan nyeresege a franczia irodalomtortenetirasnak, mint Faguet La Fontaine-meltatasa. A ket mu mintegy kiegesziti egymast. Roche buzgo kutatasai s Faguet £les elemz^sei a nagy koltot meg kozelebb liozzak
sziviinkhoz. Irodalmunkban La Fontaine Peczeli Jozsefre hatott
erosen. «Resziinkrol ugy veljiik, — mondja Gulyas Pal — La
Fontaine eros hatasat Peczelire alig lehet tagadni, hiszen azon
mes^kben is. melyek sajat kepzeletenek alkotdsai, egeszen La
Fontaine szelesebb medrii elbeszelo modorat koveti.»* Tgy kettos
okunk is van erdeklodni La Fontaine irant. Yaloban, La Fontaine mint a vilfigirodalom classikusa s mint irodalmunk egyik
littorojenek mintakepe egyarant lebitincseli figyelmiinket.
Roche konyve a nagy kolto eletenek muveszien festett rajzaval, Faguet miive pedig kolteszete remek m^ltat&s6val tudasunkat lenyegesen gyarapitja. Roche La Fontaine 61etet olyan

* Gulyas P a l : IL Peczeli Jozsef elete es jeltemzesc. A budapesti
kir. tudomanyegyetemen palyadijat nyert mii. 1902. 14. 1.

friss kozvetetlenseggel eleveniti meg elottiink, mint a milyen
meggyozoen magyarazza Faguet a halhatatlan meseiro motermiiveinek egyetemes hoditasu muveszetet.
Elek
Heltai Jeno

Heltai

Jeno:

u,j

Oszkdr.

konyvei.

A

tunderlaki
lanyok.
Budapest, Franklin Tarsulat,
1914. 8. r. 183 1.
Heltai Jeno : Jaguar. Budapest, Franklin-Tarsulat, 1914. 8. r. 234 1.
Ara 4 K.

Heltai Jeno elfelejtette kotetei czimlapjan a benntik foglalt
koltoi alkotasoknak mufajat megjelolni. A mulasztast a kritikusnak illik pdtolni, de magara vessen a szerzo, ha a meghatarozas
nem az o ertelme szerint iit ki. Iteletiink szerint az elso kotet
otleteket tartalmaz, a masodik egy betoro-elbeszel^st, vagy liogy
egy kevesbbe szabatos. de ismerosebb muszoval eljek: detectivregenyt.
Az Uristen chorusaban az egyik angval hamisan enekel,
mire a haragra gerjedt Mindenhato elcsapja az egesz kart. PotlAsul Gabor arkangyal ot orfeumi enokesnot szerzodtet, a kik
egy, az orfeumi szinvonalhoz kepest eleg illedelmes couplet enekelnek fatyolozott hangon, de fatyoltalan labbal. Az Ur vegre
megerti, hogy az eneknel a bang nem is olyan fontos, s ha m&r
sem az egben. sem a foldon nem ^nekelnek hibatlanul. hat
inkabb reactivdlja az angyalok kartit. Ez a Legenda a kotetnek
muveszi szempontbol leghat&sosabb darabja ; az otlete, bar erosen Anatole France-izu — vagy epen azert ?
szellemes, es
van benne styl. Az persze mas kerdes, illo-e a Ivrisztus-legenddk
naiv bangjdt ilyen sikamlos tdrgyra alkalmazni s hogy e barok
kapcsolat nem serti-e a vallasos lelku, finom izl^su kozonseg
6rzelmeit. A leanykereskedonek nezett Gabor arkangyal az olvasok egy reszeben hangos kaczajt, de a masik, joval nagyobb
reszeben felhaborodast kelt.
Ilyen otletekre van folepitve a kotetnek minden elbeszelese.
Az otletek kozott vannak j61 es kevesbbe jol csattanok, lijszeruek
es elhasznaltak. szellemesek es iiresek. A kis balkanfejedelem
ndvartartdsarol p. o. Ambrus Zolt&n annak idejen sokkal mulatsagosabb es melyebb torteneteket meselt, mint Heltai ket rokon
targyii

elbeszelese

(A

csizrna

cs

a

czipo,

A

cirillek

fehAr

asszow/a). A negy parizsi targyu elbeszelesben is az otletesseg-

iiek igen vekonyka ere csorgedez s mikor vegre, az utolso sorokban kipattan az otlet, meg azt a par lapot is hosszunak talaljuk, a melyeken keresztlil kellett magunkat torniink. Mutatoba
dlljon itt a Kdnywasdrlas otlete. Az iro egy kis konyvesbolt
tulajdonosnojevel alkudozik. a ki galans konyveket kinal neki,
de jo dron. A vevonek nincs kifogslsa az ar ellen, de szeretne
mar latni a konyveket, melyeket az asszony lijabb meg ujabb
iiriigyek alatt vonakodik eloadni. Yegre husz franc elozetes lefizettetese utan inkabb tettel, mint szoval ertesere adja, hogy a
husz frane ertekii targy — o maga. Az iroban volt annyi izles,
hogy fakepnel hagyta az asszonyt, de mar annvi nem, hogy
ugyanazt tette volna az otlettel. Az Okos Terka hose szineszno,
a ki sem penzert, sem szerelemert nem adja mag&t oda ferfinak. Elete vegen belatja, hogy ostoban cselekedett s sirkovere
azt veseti: Itt nyugszik Szamar Terka. Nem vitatkozunk sem
vele, sem a kolto erkolcsi felfogasaval, annal kevesbbe, mert az
Okos Terka megis — legmelyebb darabja a kotetnek. Az eletnek
egy. nem epen mindennapi jelenseget mutatja be, s a rideg.
szamito ndi lelket az egykedvuseg leple alatt metszo kegyetlenseggel bontja elemeire. Ilyenfele A tiinderlaki lednyok is. A k6t
«tisztesseges» notestver, a ki a harmadik atisztessegtelen» le£ny
penzebol el s erenyere biiszken megveti amazt: szinten eletkep,
ha nem is a gyakoribb fajt&bol. Igy, novellisticus formaban,
egypar jellemzd mozzanatban bemutatva, hatarozottan tobbet er,
mint szindarabba kinyujtva, a hol a r6szletezes, czifrazas megrontja. s az alapjaul szolgdlo ellentet, melvnek tulzott volta a
novellaban is erezheto, egeszen rikitova fokozodik.
Altalaban Heltai e kis elbeszeleseit a rovid, fordulatos eloadasuk teszi hatasossa. Ugy ertve a szot, hogy a konnyed szorakozasra, olcso mulatsagra sovdrgo kozonseget megkapja a gyors
elbeszelo tonus, a melylyel par mondatban egy egesz kis tortenet
mozzanatait porgeti le elotte az iro, s a vegen olyan meglepetessel szolgal neki, melyre nem volt elkesziilve. A mellett
Heltai folyton jokedvu, trefakkal, szo-61czekkel mulattatja kozonseget. s ha a szerzo nem is valogatos az eszkozokben, kozonsege
meg kevesbbe. Psycliologiat, erkolcsi komolysagot, eletfolfogast
nem ad. de nem is varnak tole s ligy veljiik, mikor elvetve
lelke legmelyerol, a humor regiojabol, merit (Mese a qazdag
kultdrdl es a szegeny kdltdrol), akkor tetszik legkevesbbe. Ertjiik.
hogy Heltai alkalmazkodik kozonsegehez, de sajnaljuk 6rte. Yannak nyomok, meg ebben a konyveben is, melyek arra mutatnak,

hogy a tomeg olcso tapsai helyett magasabbrendu elismeresre i»
szamot tarthatna.
A masik kotet, a melyet fontebb detectiv-regenynek neveztem, alacsonyabb szfnvonalon dll, meseje szinte a fiizetes vallalatokera emlekeztet, de bonyodalma nem remes s a stylje irodalmi; az egesz comikai oldalrol van folfogva. Szoljon magflert
a targya. Egypar ehes ujsagfro egy gazdag uzsoras koltsegen meginditja a Krajczdros Igazsdg czimu napilapot. azzal az lgerettel,
hogy minden heten kozol egy hatalmas sensatiot,
ellenkezo
esetben Herskovits ur megszunteti a lapot. A terhes folteteleknek a tarsas&g — egyik tagja, a Jaguar neven ismert grof Mindenyssa Zdenko segitsegevel — meg is felel. Ez a grof, a ki
szellemi kepess£geire es sorsdnak kalandos voltara nezve meg
Jokai regenyhoseit is meghaladja s majdnem olyan eszes, mint
egy detectiv-kir&ly, szervez egy betoro band&t, mely a Krajczaros Igazsagh&n bejelentve elore nagyszabasu betoreseit s
utana r^szletesen beszamolva a betores lefolyasdrol, minden
vasdrnapra beszallitja a sziikseges sensatiot. Azt hiszem, ennyi
eleg. Ha ezt a konyvet Heltai azert irta volna, hogy kiszoritsa
vele az i'zl6st es erkolcsot metelyez6 Nick Carter-fele ponyvaregenyeket, akkor ninc-s szavunk ellene ; komoly irodalmi alkotasnak azonban nem tudjuk tartani; csak konnyed es folenyes
eloadasa vall benne a gyakorlott es tehetseges frora.
cs. e.

A NEMET YILAGPOLITIKA ES BULOW.
Romaban a «Yilla Malta»-ban a cselekvo politikatol
visszavonulva tolti Biilow az ev legnagyobb reszet. Ugy
tudom, nagyszabasu emlekiratain dolgozik. Ezeknek bizo\emetnyara egyik fejezete az a tanulmany, melyet a
orszdg II. Vilmos alatt czimu nagy irodalmi vallalat elso
koteteben tett kozze. Megjelenese utan a vilagsajtd ezzel a
miivel, de kiilonosen Biilow tanulmanyaval sokat foglalkozott. Meg is eidemli nemesak a szerzo egyenisege, hanem a
tanulmany gazdag tartalma miatt is. Bismarck
Gedanken
und Erinnerungenje
dta ilyen nagyjelentosegii allampolitikai elmelkedest Nemetorszagban alig bocsajtottak kozre.
Biilow, midon elfoglalta Bomaban uj otthonat, maga mondta
egy alkalommal, hogy a «Yilla Malta» torteneti szalai
Sallustiushoz vezetnek vissza. Yaloban Biilownak ez a tanulmanya is sok helyiitt emlekeztet Sallustiusra. Az o muveben is ott van a konynyed, kellemes targyiassag, a rdmai
nagy ironak ragyogo magvas vilagossaga. Megerdemli, hogy
ezzel a miivel, melyet francziara is leforditottak, mi is
behatdbban foglalkozzunk, mert az a magyar napi sajtoban az ertekevel aranyban allo meltatasban alig reszesiilt.
Annal szivesebben teszem ezt most, mert valdban a mu
megjelenese ota beallott nagy vilagtorteneti kataklysis egyenesen az erdeklodes kozpontjaba hajtja ennek a kivalo
allamferfiunak es diplomatanak mely elmejen es gazdag
tapasztalatain atsziirt kiilpolitikai tanitasait.

I.
Bismarckkal a nemet birodalom nagy continentalis feladatai tettekke valtak. II. Vilmos csaszar kora a nemet
vilagpolitika uj utjait jelenti. Bismarck alkotasai tettek
Budapesti
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lehetove, de sziiksegesse is a nemet continentalis politikanak vilagpolitikava kiboviilesel. A nemet birodalom lakossaganak nagyaranyu felszaporodasa, a fellendult nemet
gazdasagi elet logikai kenyszeruseggel koveteltek a tengerentuli erdekek apolasat. Sot a regi continentalis politika
is csak azzal biztosithatja fenntarto erejet, ha a tengerentuli
nagy erdekeket teljes odaadassal apolja. Ennek a vilagpolitikanak, melynek tengeren van az utja, nelkiilozhetetlen
eszkoze a flotta. Meg pedig a flottanak oly szinvonalra
emelese, hogy a nemet tengerentiili gazdasagi politikanak
hathatos vedelmet biztosithasson.
Hogy a regibb nemet politikaval szemben mennyire uj
vilagot jelent az ujabbkeletu nemet flottapolitika, utal Biilow
arra a meghato jelenetre, midon a 80 eves Bismarck Ballin
tarsasagaban a hamburgi kikotot meglatogatta es latta a
sok dockot, darut, hajooriast, a rengeteg mennyisegu ariit.
Ekkor igy szolt kiserojehez: «Latja, hogy meg vagyok hatva
es melyen megindulva, hisz ez lij idot egeszen uj vilagot
jelent.»
Ha a nemzeti szuksegletek a nagy politikaban tavolabbi czelokat tiiznek is elenk, mint a mennyire Bismarck
szeme iranyult, megis csak — mondja Bulow — az o
europai politikajanak alapelvei nyujtjak ehhez a vilagpolitikahoz az alapot. Az uj kornak a regi hagyomanyokban
kell gyokereznie. Az egeszseges fejlodes biztositeka mindig a reginek es az ujnak ertelmes kiegyenliteseben keresendo. Igaza van Bulownak, hogy a vilagpolitikaro] valo
lemondas egyenlo volna a nemet nemzeti eletero lassu, de
biztos elbenulasaval. De viszont abban is igazat kell adnunk Biilownak, hogy a vilagpolitikai kalandok politikaja
tekintet nelkiil a regi europai erdekekre, talan imponalo es
ragyogo volna, de ez krisishez, esetleg katastrophahoz
vezetne. Az egeszseges politikai eredmenyek nem erhetok
el maskepen, mint a hogyan a kereskedelmi eredmenyek.
Itt is csak az aggodo ovatossag Scyllaja es a meresz speculatio Charybdise kozott kell keresni es megtalalni a njmgodt menetet.
Nemetorszagban nagyon jol ismertek Anglianak

min-

dig folebredo erzekenyseget, mihelyt a continensen barmely
nagyhatalom oly erore tesz szert, liogy continenialis erejenek tudataban teljesen szabadon mozoghat a tengeren.
Anglia mindig resen all, ha valamely continentalis
hatalomrol folteheti, hogy tengerentuli vilagpolitikajat erzekenyen keresztezheti. Leginkabb vigyaz a legeiosebb szarazfoldi hatalomra, mert ez a iegveszelyesebb. Mikor XIV. Lajos II. Karolylyal szovetseget akart kotni, ez a kiilonben
franczia-barat kiraly azt valaszolta, hogy az oszinte szovetsegnek vannak bizonyos akadalyai es itt a legkivalobb akadaly az, hogy Francziaorszag eros tengeri hatalom oliajt
lenni.
A hubertusburgi beke utan az idosebb Fitt a parlamentben sajnalatanak adott kifejezest, hogy Francziaorszagnak megadtak a lehetoseget, hogy flottajat ujra kifejleszthesse. A spanyol orokosodesi haboruban foleg Francziaorszag tengerentuli politikaja tette Angliat Francziaorszag
ellensegeve.
A XVIII. szazad kozepen mondta Lord Chatam: «Az
egyetlen veszely, mitol Anglia tarthat, azon a napon keletkezik, midon Francziaorszag nagy tengeri kereskedelmi es
colonialis hatalom lesz.»
Akkor termeszetesen a szettagolt Nemetorszagrol meg
szo nem bhetett. Ebbol Francziaorszag levonhatja azt a
tanulsagot, hogy mihelyt erosebb tengeri hatalomra torekszik, ellentetbe keriilhet Angliaval.
Anglia egoismusa rogton fellazad, ha tengeri hegemoniajat zavarva latja. Ha follazadt annak idejeben Spanyolorszag, Francziaorszag, Holland, sot egy idoben Oroszorszag
ellen is, akkor most, a nemet birodalom ellen foglalva
allast, epen nem kovetkezetlen. De, hozzateszi Biilow, ha
ezt a hagyomanyos angol politikat meg lehet is erteni, a
megertes korantsem jelentheti annak elismereset, hogy
Anglianak oka is van a nemet kozgazdasagnak vilaggazdasagga fejleszteset azzal a bizalmatlansaggal megitelni, a mi
talan okadatolt volt a korabbi szazadokban az akkori legerosebb continentalis allamokkal szemben. A nemet vilagpolitika eszkozeiben es czeljaiban lenyegileg mas, mint az
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akkori spanj-ol, franczia, hollancli es az orosz universalis
hodito iranyzatok.
A fold minden nepe kozott Nemetorszag az, mely a
legritkabban lepett fel tamadolag es hoditolag. Ha eltekintiink a nemet csaszarok kozepkori romai vagyaitoJ, a melyek
hajtoereje inkabb nagyszabasu alomszeru politikai tevedes, mint igazan hodito es harczi vagy volt, hiaba keresnenk a tortenelemben oly hodito torekveseket, melyeket
Francziaorszag a XVII., XVIII., XIX. szazadban, a habsburgi Spanyolorszag, Svedorszag a maga fenykoraban, az
Orosz- es Angolbirodalom alapelvileg expansiv nemzeti
politikaja iranyadokul ismert. A nemet politika inkabb csak
defensiv iranyu. Nagy Frigyes ep tigy nem sodorta kalandokba,
a le nem gyozott seregeit Schlesia meghoditasa es a poroszmonarchia onallosaganak biztositasa utan, mikep I. Vilmos
es Bismarck nem gondoltak arra, hogy ket nagy haborii
peldanelktili gyozelmei utan tij haclitettekre vallalkozzanak.
Ha egy nep politikai onuralomrol beszelhet: tigy a nemet az. A nemet nep fejlodeseben altalaban hianyzik a
szemkapraztato rogtoni fenyes emelkedes korszaka. Inkabb
lassti, szivos munkassag es elorehaladas jellemzik tortenetenek egymasutanjat. Mas nepeket az elert eredmenyek meresz, tij lepesekre bsztonoznek. Ez a tulajdonsag a nemetben hianyzik. A nemet politikai modszer nem a mereszen
szamito kereskedonek, hanem az ovatos foldmivelonek a
modszere, a ki gondos vetes utan tiirelmesen varja az aratast. Gondoljunk csak vissza: a nagy nemet-franczia haborii
utan, hogy tele volt a vilag Nemetorszag tij hadi vallalatainak
felelmevel. Sok nagy haboru volt az utolso evtizedekben is,.
de Nemetorszag kerulte ezeket es hidegen ellentallt. A nemet nep culturalis ereje es anyagi javai emelesen dolgozott. A nemet baclsereg evrol-evre erbsbodott, hatalmas
flotta is keletkezett, de meg ez a hadiero is evtizedekig a
beke erdekenek szolgalt. Csak annyira kivanta flottajat is
fejleszteni, a mennyire a tengerentiili erdekek vedelmere sztikseges. A nemet csak nemzeti letfelteteleit akarta biztositani.
E? alol a kotelesseg alol azonban semmi ellentallas a
nemet nepet fol nem menthette. Az angolok akadalyozasa

sem. Kettds iranyban kellett Nemetorszagot fiiggetlenne
tenni. Egyfelol nem volt szabad a nemet politikanak lenyeget az alapelvileg angol-ellenes politikaban keresni, de nem
volt szabad az angol baratsag kedveert angol fiiggosegbe se
jutni. A ttngeri hatalomnak fejleszteseben nem lehetett
Nemetorszag Anglianak bolygoja, de korantsem akart antagonistaja lenni. A biztos baratsagot pedig csak azon az
aron lehetett volna megvasarolnia, ha a flottafejlesztest felaldozza. Ha ezen az uton haladtunk volna, azt a hibat
kovettiik volna el, — mondja Biilow — mit a romai kolto
ugy fejez k i : «propter vitam vivendi perdere causas».
A delafrikai haboru alkalmaval is megmutatta a nemet
kiiliigyi politika, hogy nem kovetett alapelvileg angolellenes
politikat. Biilow vedelmezi az akkori nemet kozhangulattol
eltero politikajat. 0 a szigoru semlegesseg allaspontjat tartotta helyesnek. Anglia sokat bosszantotta ugyan mar akkor
Nemetorszagot, hisz az angol parlamentben es sajtoban is
kiadtak a jelszot: Nemetorszagot le kell gyiirni, a nemet
flottat meg kell semmisiteni stb. 0 azonban mindenaron ki
akarta keriilni Angliaval a haboriis osszeiitkozest, mert ez
nagy felfordulast jelentene es kiilonben is tartozkodni kivant
Angliaval szemben minden kihivonak latszo viselkedestol
is. Biilow elismeri, hogy erre a magatartasra nagy erdekek
utaltak, mert Anglia ellen az egyenes kihivo fellepes akkor
visszavethette volna a nemet birodalom megindult nyugodt
flottafejleszteset.
Anglia passiv ellenallasa nem artott a
flottafejlesztesnek,
de activ ellensegeskedes akkor sokat
koczkaztatott volna, mert Nemetorszag a tengeren meg
nem volt eros.
II.
Igen erdekes fejezete ennek a tanulmanynak az is,
hol Biilow megmagyarazza, miert nem iparkodott Nemetorszag Angliaval szovetseget kotni, hisz egyidoben sokat
beszeltek az angol-nemet alliance-rol. Bismarck is foglalkozott ezzel, es a nala megszokott szolamba foglalta hiresse
valt resignalt nyilatkozatat: «Mi keszek volnank az angolokat szeretni, de ok nem hag}7jak magukat szeretni.»

Nemetorszag hajlando lett volna teljes paritas alapjan Angliaval szerzodeses viszonyba lepni. Ennek azonban absolnt es
tartosan kotelezonek kellett volna lenni. Ez azonban nem volt
elerheto. Nem szabad elfelejteni, hogy a vilaghelyzet akkor
midon az alliance-kerdes folvetodott, egeszen mas volt. Anglia
es Oroszorszag kozott az azsiai kerdesek miatt akkor a viszony
fesziilt volt. Kozel allott a veszely, hogy «aliiance» eseteben az
Angliaval szovetseges Nemetorszagnak jutott volna feladatul
OroszorEzag ellen harczolni. Ez a szerep kesobb Japannak
jutott. Ezt a szerepet oly foltetelek kozott kellett volna a
nemetsegnek — mondja Biilow — betolteni, a melyek nem
hasonlithatok ossze azokkal az elonyos foltetelekkel, melyeket Japan az Oroszorszaggal tortent osszecsapaskor talalt.
A japan-haboru Oroszorszagban nepszeriitlen volt es Oroszorszagnak irtozatos tavolsagokban valosagos colonialis haborut kellett viselni. A Nemetorszaggal vivott haboru nem
lett volna Oroszorszagban nepszerutlen, sot azt az oroszok
egesz bizonyosan nemzeti heviilettel vivtak volna, ha orosz
foldjiiket a nemet fegyverek ellen kell vedeniok. Francziaorszagra nezve is beallott volna Nemetorszag fellejoese eseten
a «casus fcederis». Francziaorszag pedig ily helyzetben kedvezo viszonyok kozdtt viselhette volna a «revanche»-haboriit.
Anglia a btir haboru elott allva, colonialis politikajat
nagyon megkonnyiti, ha europai bonyodalom hajtja az o
malmara a vizet, ugy mint a XVIII. es XIX. szazad elso
feleben. Mig a nemeteknek ket vonalon kellett volna harczolni, Anglia ezalatt^ coloniait gyarapitja. «Ily helyzetben — mondja Biilow — nekiink nem lett volna sem
idonk, sem penziink a tlottafejlesztesre. Ezert keriiltiik az
ellenseges osszeiitkozest a bur-haboru alkalmabol is.»
Biilow bovebben foglalkozik azzal a kerdessel is, hogy
ha szdvetseget nem kotott Angliaval, miert nem leptek
fel tamadolag Anglia ellen, hisz itt sajto, parlament, katonai elokelosegek sertest sertesre halmoztak Nemetorszag
ellen. A diplomatiai chicane is napirenden volt. Teljesen igazoltnak tartom, hogy Biilow Anglia iranyaban ugy
a tamado, mind a szovetseges politikatol abban az idoben
tartozkodott, mert mincl a kettonek a flottafejlesztes meg-

akasztasa lett volna az eredmenye. Egyik esetben az ellensegeskedes, masik esetben a baratsag miatt. Az pedig egeszen bizonyos, hogy Angliaval a paritasos szovetseg nem
volt elerheto, mert Anglia csak oly szovetseget szeretett volna,
hogy a baratsag tole fiiggo helyzetbe hozza a nemet flottafejlesztes aranyait.
III.
Nem foglalkozhatom Biilow tanulmanyanak minden
reszevel. De kiterek azokra a fejezetekre, melyek a mai
vilaghaboruban mindenkit erdekelhetnek.
Belatunk Biilow egesz nemzetkozi politikajaba. Mesteri
kez, finom muveszi lelek jellemzi a franczia-nemet viszony
kifejteset. Kiilonosen fontosnak tartom a nemet nemzeti
kerdesse valt maroccoi politika felderiteset annal is inkabb,
mert Biilow az algecirasi conferentianak rendkivul nagy
sulyt tulajdonit, sot ott a «bekerito politika» (Einkreisungspolitik) szetforgacsolasat latja. Erre tanulm;inyom
zarofejezeteben meg visszaterek.
Biilow kiilpolitikaja Francziaorszag engesztelhetetlenseget mint tenyezot sohasem tevesztette szem elol. Francziaorszagot a nemetek csak ugy bekithettek volna ki, ha Elsass-Lotliaringiat visszaadjak. Errol azonban szo sem lehetett. Tagadhatatlan, hogy sok kerdesben egyiitt tartbat
Nemetorszag Francziaorszaggal. Torekedett is a nemet politika a nyugodt, bekes, udvarias viszonyt fenntartani, azt
azonban sohasem tevesztette szem elol, hogy a meddig
Francziaorszag lehetonek tartja akar sajat erejebol, akar masok segitsegevel, Elsass-Lotharingianak visszaszerzeset, addig
a mai allapotot csak ideiglenesnek es nem veglegesnek tekinti. Ha majd egyszer Francziaorszag meggyozodik arrol,
hogy a frankfurti beke hatarozmanyai megvaltozhatlanok,
akkor megnyugszik, elobb nem. Nem szabad feledni, hogy
Francziaorszagot az 1812—15-iki nagy katastrophanal is sulyosabb csapas erte 1 8 7 0 / 7 1 - b e n . Csak elenk nemzeti becsiileterzesre vall, hogy a nemzet biiszkesegen ejtett serelmet oly
fajdalmasan erzi, hogy a megtorlas gondolata nemzeti szenvedelylye lesz. De az is bizonyos, hogy Francziaorszag sza-

zadok ota az europai tortenelemben a nyugtalansag szelleme. Francziaorszag nemzeti batalmanak minden megerositese utan kovetkezetesen agressive lepett fel, ellenben Nemetorszag 1S66 es 1870 utan megizmosodott erejet sajat nemzeti eletenek kiepitesere hasznalta. Francziaorszag gyozelem
eseten jovore a regi uton maradna. Francziaorszag rendithetleniil hisz eleterejenek elpusztithatlansagaban. Ezt a
hitet ketsegteleniil tamogatjak a tapasztaiatok. A franczia
forradalom kitorese utan tiz ev mulva a franczia koztarsasag seregei gyozedelmeskedtek Italian, Hollandian es a Rajna
balpartjan minden orszagban, sot Nemetorszag sziveig jutottak. Es ismet tiz ev mulva az elso csaszarsag a legnagyobb
fenyben ragyogott. Napoleon csaknem az egesz continens
urava lett. Kovetkezett a lipcsei es waterlooi katastropha.
ketszer bevettek a franczia fovarost es megis a masodik
csaszarsag alatt ismet az elso helyen allott Francziaorszag.
1870 utan, midon a legnagyobb csapas erte, az utolso 25
esztendo alatt a vilag masodik gyarmati hatalmava fejlodott.
Eszakafrikai birtokallapota Maioccoval csaknem megketszerezodott. A nemet politika kiilonben a gyarmatositas teren sokszor segitett Francziaorszagnak. Meg a Marocco-kerdesben sem
a k a r t a a n e m e t diplomatia Francziaorszag gyarmati politikajat
keresztezni. Itt a foerdek a nemet nemzeti tekintely es vilaghatalmi allas megovasa volt. Francziaorszag nem letezonek kivanta tekinteni az 18S0-iki madridi szerzodest, mely ugyan az
europai nagyhatalmak vednoksege ala helyezte Maroccot, de
souverainitasat teljesen elismerte. Nemetorszag Maroccoval
ezen souverainitas alapjan lS90-ben kereskedelmi szerzodest
kotott. Tudnunk kell, hogy a madridi megallapodasokat csak
az europai nagyhatalmak beleegyezesevel lehetett modositani.
(A signatar-hatalmak kozott nem volt Oroszorszag, az EgyesiiltAllamok, a Skandinav-allamok, Hollandia, Belgium es Portugalia.) Francziaorszag azonban mint tunisi szomszedbirtokos, nem torodve mas allamok, kiilonosen Nemetorszag
erdekeivel, csendesen hatalmaba akarta venni Maroccot.
Francziaorszag Angliara tamaszkodva velte elerhetonek ezt a
czeljat. 1904 aprilis 8 au kiilon szerzodest kotott Angliaval,
melyben Francziiiorszag Anglia egyiptomi teljes uralmat ismerte el, Anglia pedig Francziaorszag maroccoi politikaja-

hoz teljesen hozzajarult. Ez a kulon szerzodes felre akarta
tolni az 1880-iki madridi megallapodast, s a nemetmaroccoi kereskedelmi szerzodest. Ennek a szerzodesnek
ele Nemetorszag ellen iranyult. Yilagosan azt jelentette
ez, hogy a nyugati liatalmak kizarjak a vilagpolitika
donteseben valo reszvetelbol Nemetorszagot. Francziaorszag
kezdte is «tunificalni» Maroccot. St. Eene Taillandier,
Francziaorszag maroccoi diplomatiai kepviseloje, a tars-kormanyzo szerepet olle fel. Mind az allami, mind a gazdasagi
eletet oly mervben kivantak franczia befolyas ala vonni,
hogy a vegleges bekeblezes mar csak formakerdesse valt
volna. Delcasse franczia kiiliigyminister bevegzett teny ele
akarta allitani Nemetorszagot. Jol tudia, hogy ezzel n'emcsak a nemet gazdasagi erdekeket sujtja, lianem megingatja
Nemetorszag vilagpolitikai hatalmi allasanak tekintelyet is.
Jogosult volt tehat II. Yilmos csaszarnak az a programmszeru kijelentese (1000 julius 3-an): «Abban a velemenyben vagyok, hogy a mi nemet nepiink fejedelmeinek
vezetese alatt ezelott 30 evvel nem azert gyozott es verzett, hogy a nagy kiilpolitikai elhatarozasoknal felretoljak.
Ha ez megtortennek. akkor egyszersmindenkorra vege lenne
a nemet nep vilagpolitikai allasanak. en pedig ezt idaig
jutni nem engedem.» Ebben az ertelemben a nemet—
maroccoi politika nemet nemzeti kerdesse is valt. Biilow
tanacsara ment a nemet esaszar Tangerbe es ott Marocco
fiiggetlenseget es souverainitasat hangsulyozta. Ezzel nyilvanvalova valt, hogy o az 1880-iki nemzetkozi szerzodeshez
ragaszkodik. Kovetkezoleg a felmeriilt kerdesben csakis a
madridi signatar-hatalmak hatarozhatnak. A nemet politikanak termeszetesen nem lehetett az a czelja, hogy az
osszeiilendo nemzetkozi conferentia Anglia es Fratcziaorszag megallapodasat csak a «placet»-tel lassa el, hanem uj
nemzetkozi rendezes mellett volt. Mindket czeljat el is erte
az algecirasi conferentian, melvnek megtartasat Francziaorszag sokaig ellenezte. Meg 1898 ban Damaskusban
mondta Vilmos csaszar, hogv «a foldon szetszorva elo 300
millio mohamedan legyen meggyozodve, hogy a nemet csaszar minden idoben baratjuk marad». Tanger es Damaskus
utan a nemet csaszar nem lehetett olyan politika reszese,

mely Maroccot a francziaknak eladja. Marschall, Nemetorszag nagyeszu kovete, mondta egy alkalommal Biilownak,
hogy «ha mi Damaskus es Tanger utan Maroccot felaldozzuk, akkor egy csapassal elveszitjiik positionkat es annak
minden elonyeit Torokorszagban, melyet pedig faradsagos
munkaval szereztiink meg». Az 1909-iki nemet-franczia
kulon megallapodas biztositott ugyan Francziaorszagnak
bizonyos politikai befolyast, de biztositotta minden nemzetnek a «nyitott ajto» elvet iparban es kereskedelemben, biztositotta a maroccoi allam teruleti integritasat es azt, hogy
Nemetorszag hozzajarulasa nelkiil nem lehet Maroccot egyoldalulag annectalni. Igazat kell adni Biilow felfogasanak, mert
Nemetorszag a nemet vilaghatalmi prestige es nagy kozgazdasagi erdekek erzekeny serelme nelkiil nem jarhatott el maskepen. Kiilonben hozott volna Nemetorszag barmely aldozatot a marokkoi kerdesben, Francziaorszag engesztelhetlensegen ez nem valtoztatott volna. A Kriiger-tavirat idejeben, midon Francziaorszagban is elenk volt a biir rokonszenv, egy
angol diplomata felt, hogy Francziaorszag nagyon kozeledik
Nemetorszaghoz. Kerdest mtezett egy franczia diplomatahoz,
hogy nem fog-e Francziaorszag most Nemetorszaghoz simulni.
A franczia azt felelte: «Legyen meggyozbdve, a meddig
Elsass-Lotharingia nemet marad, a franczia nep, tortenjek
barmi, Nemetorszagban a ,permanens', minden mas hatalomban az ,accidentalis ellenfelet' fogja latni.»
Tenyleg megmutatta ezt a Fashoda-kerdes. Itt Francziaorszag regi es btiszke alma foszlott szet. Keserii erzesektol
haborgott Francziaorszag Anglia kimeletlen eljarasa miatt
es megis sokan, kik a politikaban a maradandot az esetlegestol nem tudjak helyesen megkulbnboztetni, abban bizakodtak, hogy Francziaorszag talan elfelejti Sedant is es
Nemetorszag fele kozeledik. Egy jeles franczia diplomata
egy olasz allamferfinak hozza inlezett arra a kerdesere, mino
hatasa lesz a sudani helyzetnek Francziaorszag viszonyara
Anglia iranyaban, azt valaszolta: «Kedvezo, mert a sudani
differentia elinteztetven, most mar eemmi sem all utjaban
a teljes entente nak». Es ez Fashoda utan nemsokara letre
is jott.

IV.
Nem kevesbbs ei*dekes es tanulsagos Biilow gondolkozasat ismerni Oroszorszagrol, Japanrol, Italiarol, Torokorszagrol, Eszakamerikarol.
Bismarck mindig arra torekedett, bogy a Nemet-birodalom Oroszorszaggal egyetertesben eljen. Ez megfelelt a
regi porosz bagyomanyoknak is, liisz ha az Erzsebet czarno es
Nagy Frigyes kozott inkabb szemelyes, mint targyi okokbol
fennallott ellensegeskedestol, az 1812-iki latszolagos haborutdl eltekintiink, Poroszorszag alig volt Oroszorszag ellensegei kbzott. A frankfurti beke utan is Oroszorszag es
Ausztria-Magyarorszag fejedelmei Berlinben latogattak meg
a nagy gyozdt. Mint Bismarck mondta: «Az a helye?, ha a
felbosziilt orosz elefant ket szelid elefant koze van fogva,
s ezek a Nemet-birodalom es Ausztria-]\Iagyarorszag». A jd
egyetertest csak a berlini congressus zavarta meg. Itt Oroszorszag kenytelen volt elturni a san-stefanoi bekenek nem
lenyegtelen modositasait. Az orosz sajtd lieves nemetellenes czikkekben fejezte ki elegedetlenseget a congressus
eredmenyevel es Oroszorszagnak megalazas;it Bismarcknak,
a congressus elnokenek tulajdonitotta. Pedig a san-stefanoi
bekenek a berlini congressuson tortent modositasait tulajdonkepen — legalabb lenyegeben — vissza kell vezetni 'azokra
a titkos megallapodasokra, melyeket Oroszorszag mdg a haborii elott Ausztriaval es a fegyversziinet alatt Angliaval
kotott. Gortschakoff herczeg szemelyes ellenszenve Bismarck
irant nagyban bozzajarult az orosz sajto heves kitoreseihez.
Sot maga Gortschakoff mar abban az idoben csaknem fenyegeteskepen Nemetorszag ellen egy franczia hirlapiro eldtt
kifejtette az orosz-franczia szovetseg lehetoseget. II. Sandor
czart is elragadta a nemet-ellenes aramlat. lly helyzetben
Bismarck 1879-ben sziiksegesnek tartotta Ausztria-Magyar-*
orsziiggal a szovetseget megkotni. Blowitz, a Times hires
levelezoje, azt mondta akkor Biilownak : «Ez a legnagyobb
,diplomatiai coup", a mit Bismarck valaha elkovetett». Bismarck azonban nem sziint meg nagy erelylyel dolgozni azon,
hogy Oroszorszaggal a regi jo viszonyt eletre keltse. Ennek

a munkanak az eredmenye az 1884-iki skiernevicei haromcsaszar-talalkozas. £z Nemetorszagra nezve eszmenyi allapot volt. Ez azonban csak addig volt fenntarthato, mig
Oroszorszag es Ausztria-Magyarorszagnak sok tekintetben ellentetes keleti politikai czeljai egymast nem kereszteztek. A bolgar kerdes adta meg erre a lokest. A harmas csaszarszovetseg nem is elte tiil 1886 nyarat. Bismarck azonban, ragaszkodva a harmas csaszar-szovetseg
gondolatahoz, iparkodott legalahb Nemetorszag es Oroszorszag kozott baratsagos megallapodasra jutni es ekkor
kbtotte meg Oroszorszaggal a sokat emlegetett viszontbiztoeitasi szerzodest. Ennek a szerzodesnek az indokairol, ertekerol es horderejerol maga Bismarck sokszor es behatoan
nyilatkozott, sot hibaztatta utodjanak kulpolitikajat, melybol hianyzott a viszonbiztositasi szerzodes Oroszorszaggal,
sot azt allitotta, hogy erre a mulasztasra vezetheto vissza
a franczia-orosz szovetseg. Mindenesetre a franczia-orosz
szovetseg a nemzetkozi helyzetnek melyen jaro valtozasat jelenti. Az orosz-nemet nemzetkozi viszony kiilonben liatarozottan melegebbe valt az orosz-japan haboru
idejen. Nemetorszag semlegessege Oroszorszag iranyaban
meg egy arnyalattal joakarbhb volt a francziaenal is, tigy,
hogy a kettos szovetseg ele sokat tompult. Sot meg a boszniai krisis utan is a normalis viszonyok a ket csaszari
allam kozott hamar helyrealltak. Volt olyan ido, midbn
orosz allamferfiak tbbbszor adtak annak kifejezest, hogy
Oroszorszag nem hajlando pusztan a franczia revanchepolitika eszkoze lenni. Ezeit Francziaorszag mar nem elegedett meg az orosz szovetseggel. Japannal szemben is
gyengenek Jatta az orosz hadsereget. Ezert keresett melegebb kozeledest Angliahoz, liol mar felgytilemlett a gytilolet es irigyseg Nemetorszag folyton halado tengerenttili gazdasagi es flottafejlesztesi terfoglalasa miatt. Angoles Francziaorszag kbzott — mondja Btilow •— tulajdonkepen tobb erdek-ellentet van, mint Nemet- es Oroszorszag
kozott, hiszen Anglia Francziaorszag rovasara terjeszkedett
elobb Hatso-Indiaban, kesobb Sudanban. De Francziaorszag
nem tartvan elegendonek az orosz szovetseget, erdekeibol

nagy betetet fizetett az angol baratsagert. Ezt csak azert
tette es tehette, mert FraDCziaorszagnak kevesbbe letkerdese
a tengerentuli politika, mint Nemetorszagnak, es igy alarendelte magat a «revanche»-ert az angol erdekeknek.
Csodalom, hogy Biilow ki nem terjeszkedett a nemetorosz nemzetkozi viszony jellemzesenel arra a szamos gazdasagi kerdesre, melyek az orosz politikai koroket Nemetorszag ellen hangoljak. A nemet kereskedelem es ipar nagyban tert foglalt Oroszorszagban es itt nepszeriisegre tett
szert az a gondolat, hogy a nemet ipar es kereskedelem
teszi lehetetlenne az orosz ipar es kereskedelem nagyaranyu
kifejlodeset. Oroszorszagban tekintelyes allamferiiak m a r
evekkel elobb publicistikai munkakban azt jovendoltek, hogy
az uj nemet-orosz kereskedelmi szerzodes idejen okvetleniil
ki fog torni a haboru Orosz" es Nemetorszag kozott. Semmi
ketseg, hogy a regi traditionalis baratsag elhiilesere a gazdasagi erdekek antagonismusa nagy hatassal volt. De nagy
resze van az elhidegiilesben a panslavismus altal felkorbacsolt orosz vilaghodito torekveseknek is, melyeknek utjaban
Oroszorszag nemcsak Ausztria-M:igyarorszagot, tartja veszedelmes akadalyanak, hanem a Nemet-birodalmat is.
V.
Nagy meglepetest keltett mindenfele, hogy Japan most
Oroszorszaggal egyiitt kiizd elleniink. Az angol-japan diplomatiai szerzoaesrol mindenki tudott, de senki sem hitte,
hogy ez Japan reszerol elleniink fegyveres kozbelepest eredmenyez. Italia magatartasa is sok gondot okozott a hazai
kozvelemenynek. A «harmas-szovetseg» Ausztria-Magyarorszag kozfelfogasaban ugy alakult ki, hogy nagy vilaghaborii eseten Italia tevekeny reszt vesz oldalunkon. Mindenesetre erdemes tudnunk, mikepen velekedett Biilow meg
a haborii elott a japan es olasz kerdesrol.
A mult szazad kilenczvenes eveig Poroszorszag volt
Japannak mintaja. Lelkesebb bamuloi es tanulmanyozoi a
porosz katonai intezmenyeknek nem voltak, mint a japanok.
Ok magukat Khina legyozese utan a Kelet poroszainak

neveztek. 1891-ben azonban a hangulat kisse lehiilt, mert
a nemet politika Franczia- es Orosz-orszaggal egyetertoleg
kenyszeritette Japant, hogy koveteleseit a legvozott Khinaval szemben mersekelje. Semmi ketseg, hogy sem Francziaorszag, sem Oroszorszag a nemetek ezen politikaja miatt
kiilonos halat nem tanusitott. Ellenkezoleg sokat elkovettek, hogy a nemet rokonszenv Japanban ujra fol ne eledjen.
Nemetorszagnak ugyan semmi erdeke, hogy Japan
ellensege legyen, de azert arra sem vallalkozhatik, hogy
Japan szamara a tuzbol a gesztenyet kikaparja es kiilonosen mas hatalmak keletazsiai erdekeiert sohasem volna
helyes Oroszorszaggal meghasonlania.
Igen erdekesen targyalja Biilow Nemetorszagnak Italiahoz valo viszonyat is es orommel allapitja meg, hogy az
ellenfeleknek nem sikerult Italiat az entente karjaiba csabitani. Azt elismeri, hogy Italianak helyzete Ausztria-Magyarorszaggal szemben bonyolultabb, mint Nemetorszagra nezve.
Ausztria az olasz kozvelemenyben a torterielmi reminiscentiak miatt nepszerutlen. Fontos koriilmeny itt meg az is,
hogy Ausztriaban 3 millio olasz nyelvu alattvalo van. Az
olasz vezerferfiak nem kovetik Bismarck peldajat, ki azt
kovetelte, hogy a dunai monarchiaban elo nemetek Ausztria
es Magyarorszag hu polgarai legyenek es kereken visszautasitott ezzel az ohajjal ellenkezd minden torekvest. Pedig
Italianak minden erdeke azt koveteli, hogy a kozepeuropai
ket nagyhatalomhoz csatlakozzek. Italianak nem az erzes,
hanem az esz szavara kell hallgatni. Meg kell gondolnia,
a mit Nigra mondott egyszer, hogy : «Italianak vagy a ket
kozepeuropai hatalom szovetsegesenek kell lenni, vagy hatarozott ellensegiiknek». Italia evtizedek ota ki is tart, sot
nem is gondolt sem Algecirasban, sem a tripolisi expeditio
vagy a Raccionigi talalkozas alkalmaval arra, hogy a szovetsegbol kilepjen. Biilow megczafolja azt a legendat, hogy
Italia Algecirasban cserbenhagyta volna a nemet-osztrakmagyar politikat. Nagyon jelentektelen mellekkerdesekben —
mondja Biilow — elleniink szavazott. A fontos, eletbevago
kerdesekben mindig veliink tartott. Azt azonban el kell
ismerni, hogy Italianak a harmas szovetseg kereten kiviil

is vannak kiilon erdekei. De ilyen kiilon erdekei vannak
Nemetorszagnak es Ausztria-Magyarorszagnak is. Bismarck
ezt egyszer elesen ki is domboritotta.
A harmas szovetseg nem tarthatna oly sokaig, ha ez
a szovetsegi allapot azt kovetelne, hogy minden allam minden kerdesben feltetleniil le legyen kotve. Italia bizonyara
teljesiteni fogja azt a kotelezettseget, a mire kotelezve van.
De, hozzateszi Btilow, ha Olaszorszag nem minden helyzetben es annak utolso kovetkezmenyeig menne veliink, ez
csak annyit jelent, hogy mi sem mehetnenk minden vilagpolitikai bonyodalomban Olaszorszaggal. A lenyeg az, hogy
mind a harom hatalom a szovetseg kovetkezteben akadalyozva van az ellenfel oldalara allani. Ez lebeghetett Bismarck szemei elott, midon egyszer azt m o n d t a : Nekem eleg,
ha egy olasz kaplar egy olasz zaezloval es egy dobossal
mellettiink all, nyugat, azaz Francziaorszag es nem kelet,
azaz Ausztria-Magyarorszag ellen fordulva. Minden tovabbi
attol fiigg, mikep alakul az esetleges europai conflictuskerdes es milyen nyomatekkal tudjuk azt katonailag kepviselni es milyen eredmenynyel tudjuk katonailag es diplomatiailag ervenyesiteni. A szovetseg teljes erteke csak
komoly idokben probalhato ki. Bekeben a harmas szovetseget csaknem szettorhetlen continentalis politikai erdekek
fuzik ossze s pillanatnyi es mulando helyzetek azon nem
v&ltoztathatnak semmit. Biilow erosen bizik Olaszorszagban.
Ha Biilow okoskodasat tekintjiik, akkor Olaszorszagtol valoban nem varhattunk a ma kovetett eljarastol eltero magatartast. Nem ismerem a Nemetorszaggal kotott szerzodest,
de ez a szerzodes bizonyara «expressis verbis» nem kotelezte Italiat a mai haboruban valo reszvetelre. Bismarck kijelentese es Biilow okoskodasa szerint meg lehetiink elegedve,
ha joakaro semlegessegre kotelezhettiik Italiat. Az olasz nephangulat megvaltoztatasa termeszetesen nagyon kivanatos
volna. Ez azonban nagy nehezseggel jar, mert az olasz irodalom, kolteszet szolgalataban all annak a szenvedelyes
izgatasnak, melybol senki sem vette ki annyira reszet, mint
Barrere, az egykori iigyes journalista, ki hosszu ido ota Romaban franczia kovet es a kinel erelyesebben senki se dolgo-

zott es dolgozik az olasz tarsadalom minden koreben azon,
bogv Italiat a harmas szovetsegtol eltantoritsa. A neplelekhez.
csak tigy lebetne hozzaferni, ha az olasz irodalom foltarna es
nepszerusitene a bolcs olasz allamferfiaknak tanitasat, meiynek tengelye az, hogy Olaszorszagot leterdeke, jovoje, nagysaga csatolja az Europa kozepen elo nagyhatalmak erdekkorehez. Ezt pedig kdnnyu volna meggyozoleg hirdetni, kiilonosen miota belathatja Italia nepe is, hogy Anglia tobbe nem
marad monopolisalo ura a tengernek es igy nem kell annyira
idegeseu felteni Olaszorszag eszakafrikai es Foldkozi-tengeri
erdekkoret az angoi tengeri flottatol.
Torokorszagrol igen meleg hangon emlekezik meg a tanulmany. Gazdasagi, penztigyi, katonai es politikai erdekek ftizik
Nemetorszagot Torokorszaghoz. Szovetsegesiinknek, AusztriaMagyarorszagnak, — mondja Biilow — Tdrokorszag volt a
iegkenyelmesebb szomszedja. Az utolso balkan haborii katastrophaja nagy veszteseg volt reank. Ettol mindig felt Biilow,
es ezert -— ugymond — folytonosan arra torekedett, hogy a kozeli keleten a komoly osszeiitkozeseket kikeriiljiik : 1897-ben a
Kreta-kerdesnei, a boszniai annexional es a maczedoniai kerdes minden phasisaban, mindig attol tartott, hogy a komoly
osszeiitkozes mind Nemetorszag.mind Ausztria-]\Iagyarorszagra
nezve inkabb kedvezotlen, mint kedvezo eredmenyre vezetne.
Semmi ketseg, hogy a Balkan-haborti eredmenye Torokorszagra nezve kedvezotleniil vegzodott, a megnagj obbodott
Szerbia rank
nezve a legkeilemetlenebb
szomszedda
valt, sot elleniink elkovetett allamilag szervezett ocsmany
biintettig siilyedt, mely alkalmui is szolgalfc a kiilonben kikeriilhetien vilaghaboriinak. Tordkorszag reszt kovetelt a
vilaghaboruboi es most kozosen kiizd oldalunkon egyontettibb es eletkepesebb hadsereggel, mint a Balkan-haboruban.
Vessiink meg egy piilantast Biiiow politikai iratanak
arra a reszere, hol Eszak-Amerikaval foglalkozik.
Biilow mar 1899-ben kifejtette egyik nagy beszedjeben,
hogy semmi erdekellentet Nemetorszag es az EgyesiiltAllamok kozott nincs es nem letezik allam, liol jobb megertesre es igazsagosabb elismeresre talalt volna az l nio,
mint a nemet fold. II. Vilmos csaszar is mindent el-

kovetett, hogy a legjobb viszonyt tartsa fenn az Unioval.
Rooseveltet szemelyes jo viszony fiizi a csaszarhoz. Henrik herczeg kiildetese Amerikaba a legbiztatobb eredmenynyel jart. Az egyetemi tanarok kicserelese szinten eros
osszekotd kapocs. A Samoa-kerdesben is baratsagos megegyezes jott letre. Azt mondja Biilow : annyi erdekkozosseg
es oly keves erdekellentet van Nemetorszag es Amerika
kozott, hogy Ausztria-Magyarorszagon kiviil nincs allam,
hol termeszetesebb feltetelei leteznenek az allando baratsagos viszonyoknak. Az a 12 millio nemet, ha fenntartja ia a
regi hazaval az osszekottetest, — hu polgara Amerikanak.
A vilaghaboru kezdeten nem igen vettiik eszre az amerikai sajtoban, hogy az Unio nepe felismerne azokat a termeszetes felteteleket, melyeket Biilow7 emleget, — mert
ugyancsak az «entente» erdekeit szolgalta.
Nemi javulas eszlelheto lijabban, de igen valoszinu,
hogy a most folyo vilaghaboruban Japan szerepe megerteti
az Unio nepevel is, hogy Eszak-Amerikat igazi erdekszalai
nem az «entente»-nak Japant dedelgeto politikajahoz csatoljak.
VI.
A ki Biilow tanulmanyaban sensatiot keres vagy rendkiviili titkok leleplezeset varja, az csalodik. De a ki elvezni tudja egy elokelo gondolkozasii, classikus muveltsegu
allamferliu felfogasat a vilagpolitikanak ma is legactualisabb kerdeseirol, a ki nehez idokben kezeben tartotta csaknem egy evtizedig a nemet vilagpolitika vezeteset: az lelki
gyonyort talal ezekben az elmelkedesekben.
Anyagan, vereten meglatszik mestere szeme, lelke,
eletismerete. Nem szabad elfelejteni, hogy a munkat meg
a nagy haboru kitorese elott irta. Yaloban nagyon keveset
kellene modositania feltevesein.
Egy es mas iranyban ot is meglepetesek ertek, de a
nagy vonalakban nem csalatkozott. Alapteteleit, kiilpolitikajanak vezerlo gondolatait tisztan, vilagosan fejti ki. Egyik alaptetele az, liogy a nemet continentalis politika sulyat ma
mar csak vilagpolitikaval lehet fenntartani. De viszont a
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nemet vilagpolitikanak Nemetorszag continentalis hatalmi
allasaban kell gyokereznie. A vilagpolitika Nemetorszag letkerdese. Az uj nemet birodalom nepessege 1871-ben 41
millio volt es ma csaknem 70 millio. Ennek a nepessegnek
a tengerentulra hato ipar es kereskedelem a levegbje.
Ezert — es ez Biilow kulpolitikajanak masodik alaptetele — a Nemet-birodalom tengerentuli politikajat nem
rendelheti ala Anglia feltekenysegenek sem, mert ha ezt tenne,
akkor sajat letfelteteleit rombolna le. Biilow a nemet vilagpolitikatol megtagadja a hodito universalitasra valo torekvest, sot ezt veszedelmes kalandnak tartana. Nemetorszag oly
universalis vilaghodito terveket nem apol, mint XIY. Lajos,
a ket Napoleon, a maga fenykoraban Svedorszag s Hollandia,
hanem csak biztos akar lenni a tengeren, hogy ne masok
kenyetol-kedvetol fuggve keruljenek milliard es milliard ertekei a tengerre es a tengerentulra . . . A nemet vilagpolitikanak ez a bekes iranyzata az, a mit sem Francziaorszagban, sem Angliaban, sem Oroszorszagban nem tudnak
vagy nem akarnak elhinni.
Elottem fekszik Bulow munkajanak franczia forditasa.
A forditast Herbette Mbr franczia diplomata vegezte, ki az
egykori berlini franczia kovetnek fia. Ehhez a forditashoz
de Selves, az egykori franczia kiiliigyminister, eloszot irt. De
Selves nem hiszi el Biilownak, hogy Nemetorszag csupan
mersekelt tengerentuli politikat akar kovetni. Gestusai nem
olyanok. Bulow is tanulmanyaban — ugymond — folyton
az entente bekerito politikajarol beszel, pedig ez csak
legenda. A republicanus Francziaorszag — mondja de Selves — 43 eve nem kovetett keleti szomszedja ellen fenyegetb politikat. Nezetem szerint de Selves urat most mar az
esemenyek tagadbatlan sulyaval czafolja meg a kiutott vilaghaboru is. 0, ugv latszik, teljesen elfelejtette Delcasse kulpolitikai korszakat is. Egyszer mar volt ily feledekeny a volt kiiliigyminister. Ugy emlekszem, 1911-ben tortent. A franczia
kormany Spanyolorszaggal kritikus helyzetben volt. Spanyolorszag megszallotta Larast es Alcasart. Megkerdeztek
a kepviselohaz bizottsagaban a ministert, hogy a franczia
kormany tett e ovast ezen megszallas ellen, melylyel Spanyol-

orszag eszaki Marocco tenyleges birtokbavetelet akarta jelezni.
A minister tagadolag valaszolt. Masnap a minister ismet
megjelent a bizottsagban es akkor mar igennel felelt. Sot
tobbet is tett. Eloterjesztette elodjenek, Cruppinak, ovast
tartalmazo nyilatkozatat. Ilyen feledekenyseget tanusit de
Selves ur az eloszoban is, mert, ugy latszik, azt is elfelejtette, hogy 1905-ben Delcasse a haboriira hatarozta el magat.
Epen nem lehet Biilownak szemere vetni, hogy a Nemetorszag es Francziaorszag kozotti nemzetkozi viszonyt nem
a legmesszebbmeno targyilagossaggal iteli meg. Sot teljesen
erthetonek, bar czeltalannak tartja a «revancheo-politika
koveteset. De Biilow az u. n. «Einkreisung-politika»-nak,
melyet de Selves ur az eloszoban legendanak nevez, nem is
tulajdonitott ebben a tanulmanyaban nagy sulyt. Biilow epen
azt fejti ki, hogy az algecirasi conferentia es a boszniai krisis
diplomatiai tanusagai bebizonyitottak, hogy a bekerito politika gyakorlati eredmenye a zold asztalnal szetfoszlott, mert
egy hatalom sem mutatott kedvet sem Algecirasban, sem a
boszniai krisis alkalmaval arra, hogy sajat europai erdekeit
idegen vilaghatalmi erdekeknek alarendelje es senki sem
akarta sajat boret a masok erdekeiert a vasarra vinni.
Nemetorszag bekeritese es elszigetelese, — mondja Biilow —
a mi pedig az aggodo lelkek remkepe volt, szetfoszlott.
Bebizonyosodott, liogy az egesz bekerito politika realpolitikai feltetelek nelkiil valo diplomatiai tiizijatek. Ebben a
felteveseben mindenesetre csalodott, mert o tenyleg nem
hitt vagy nem akart hinni abban, hogy a continentalis hatalmak, melyeket sok erdekszal kot ossze, ezeket az erdekeket ala fogjak rendelni az angol tengeri rivalitasnak. Biilownak az volt a nezete, hogy tulajdonkepen csak Angliaval
van Nemetorszagnak vilagpolitikai leszamolasa. Mivel pedig
az algecirasi conferentia es a boszniai krisis bebizonyitottak, hogy a bekerito politika szovedeke szejjelszakadt, Biilow,
ugy gondolkozott, Anglia is at fogia latni, hogy az o tengeri
erdekeiert nem mozdulnak meg a continentalis hatalmak, sot
egyenesen remelte azt is, hogy Anglia levonja ebbol a kovetkezteteseket. Edward kiraly 1909-iki berlini latogatasahoz Biilow azt a remenyet fuzte, hogy Anglia es Nemet22*

orszag nemcsak bekesen kimagyarazbatjak a nagy vitakerdeseket, hanem vegre meg is erthetik egymast.
Biilow angol politikajanak' vezerlo gondolata az volt,
hogy keriilni kell a komoly osszeiitkozest Angliaval. Es nemcsak addig keriilte ezt, mig a nemet flottafejlesztes nagyobb
aranyokhoz nem jutott, hanem mivel Anglia es Nemetorszag osszeiitkozeset mindket allam es egesz Europa, sot
az egesz emberiseg uagy szerencsetlensegenek tartotta, a flottafejlesztes nagyobb aranyainak elerese utan is arra torekedett,
hogy Angliaval komoly osszeiitkozesre ne keriiljon a sor.
Semmi sem bizonyitja ezt meggyozobben. mint az angol
politikajat iranyzo kovetkezo elvek felallitasa. «Nekiink — ugymond — olyan flottara van sziiksegtink, melynek megtamadasa minden ellenfelre nezve nagy koczkazattal jarjon, de
ezen a czelon tul nem szabad mertektelen es czeltalan
flottafejlesztesbe
es felszerelesbe bocsatkozni. Nem szabad
a tengeri kazant tiilfiiteni; nem szabad megengedni, hogy
tekintelyiinket es meltosagunkat barmely allam megfenyegethesse, de keriilni is kell Angliaval szemben mindent,
a mit kesobb mar jova tenni nem lehetne. Ezert arra torekedtem, — mondja Biilow — hogy nemzeti erzesiink illetektelen megtamadasat erelyesen visszautasitsuk, de ellentallottam minden kiserletnek, mely a bur habortiba valo beavatkozast kbvetelte, mert ez az angol onerzeten oly sebet
ejtett volna, melyet tobbe nem lehetett volna begyogyitani.
Nektink — tigymond — Angliaval szemben nyugodt idegekkel es
hidegverrel kell follepniink, kihivo (brusquerozo) magaviselettol
tartozkodnunk kell, de azert utana sem szabad futkosnunk.»
Biilowot nem lehet hibaztatni, hogy a liaborii elott igy
gondolkozott Angliarol. Maga a nemet csaszar is mindent
elkovetett, hogy a ket german allam kozott a legteljesebb
egyetertes letesiiljon. Sokszor adott annak is kifejezest,
hogy sok kozos erdekiik van, melyek Nemetorszagot Angliahoz fiizik. Angliat azonban a gyulolet es irigyseg hysteriaja
ragadta el es irtohaboriira indult Germania ellen. A Saturday Review «delendam esse» iranya gyozedelmeskedett
az angol lelkeken. Kihasznalta Francziaorszag «revanche»szenvedelyet, az ezzel milliardok aran szovetseges Oroszorszagot, Oroszorszaggal ennek torpedo-allamait: Szerbiat es

Montenegrot, megvasarolta Japant, halojaba lieritette Belgiumot, konyorog Italianak, Bomanianak, Ilollandianak —
sutba dobja az angol hagyomanyos Dardanella-politikat es
mindezt azert, mert a Nemet-birodalom, mint a legerosebb
continentalis hatalom, oly vertezettel tud follepni a tengeren, melylyel m e g t u d j a es meg akarja vedeni a nemet ipar
es kereskedelem tengerentiili osszekoiteteseit. Bemelhetoleg
a nagy kiabrandulas be fog kovetkezni, ha mar eddig is be
nem kovetkezett. Semmi ketseg, hogy Francziaorszag, ha
meg fog gyozodni. hogy a «revanche» gondolatat eredmenyteleniil tette kiilpolitikajanak tecgelyeve es hiaba ontott
erte annyi vert, akkor be fogja latni, hogy ot jol felfogolt erdekkoi-e mas fele utalja. Csak a nagy kozepeuropai allamok
szovetsegeben lelheti fol Francziaorszag boldogulasanak
helyet. Azt a vilagon mindenki megeiti, liogy Francziaorszagot az 1870-ben megsertett «Gloire» es a nagy teriiletveszteseg erzete tette engeszteihetlenne Nemetorszag irant. Ha
tehat elkovetkezett az alkalom, midon Francziaorszag egyiittes
liaboriit folytathat a legnagyobb szarazfoldi sereg es a legnagyobb tenge:i hatalom birtokosaival a gyulolt Nemetorszag ellen, akkor a revanche-tol atitatott neplelek a gyozelem
kaprazatanak rabjava valik. Az egyetlen allam a haborut
viselo felek koziil, a mslyrol mindig tudta mindenki, hogy
mihelyt akar sajat, akar masok erejevel a «revanche» gondolata tettre kelhet: Francziaorszag sikra szall. J61 mondta
Biilow, hogy a kedveskedes es diplomatiai nyajaskodasok
apropenzeivel nem lehet Nemetorszagnak Francziaorszag
szivehez ferkozni.
Ketsegteleniil igaz az az allitas, hogy a revanche
franczia neplelki sajatsagga valt. En azonban azt hiszem,
hogy a neplelek sajatsagain IS bizonyos kerlelhetlen torvenyek uralkodnak. Ki fog a franczia neplelekbol ez az
eszme halni, — mint mar egykor mulofelben is volt
ha majd a neplelekben megfogamzik az az okos
meggyozodes, hogy nem Elsass-Lotharingiahoz van csatolva a franczia nemzet jovoje. Majd Francziaorszagban is
tamadnak a mostaniaknal jelentekenyebb allamferfiak, kik
a nemzetet, mely nagy eletkepessegevel 1871 ota a vilag
masodik colonialis hatalmava fejlodott, bevezetik a politika-

nak arra a foldjere, hol reajuk dus termes var, mely tobbet er — mint a megrogzott revanche-eszme bukott politikaja. A moskovitismusbol is ki fog abrandulni, mert ez a
panslavismus hamis czege alatt csakis sajat nagy vilaghodito politikajanak rendeli ala nemcsak Francziaorszag es
tobbi szovetsegese, hanem a szlav nepeknek erdekeit is. Nem
a szlav nepek nemzeti es allami fuggetlensege a moskovita.
ideal, hanem az, hogy ezek az orosz zsarnoki hatalomnak legyenek vasallusai es megsemmisiiljon minden, a mi ennek a
hodito politikanak utjaban all. Legyen ez az akadaly akar
ezredeves allam, erkolcs, cultura, vallas, humanismus. Oroszorszag universalitasra torekszik es a legertekesebb faji e3nemzeti culturakat is kesz ennek az eszmenek kegyetlenul aldozatul
dobni. Minden nemzetet, a melynek eddig Oroszorszag protectora volt vagy a melyekre uralmat kiterjesztette, csak leigazott. Anglia is, hol most az angol politika rovidlato vezetoi
Oroszorszaggal a vil&ghatalom megosztasarol abrandoznak,
a nagy vilaghaboru eredmenyei utan ki fog gyogyulni a
gyulolseg es irigyseg hysteriajabol es be fogja latni, ha
mar eddig is be nem latta, hogy a legtermeszetellenesebb
szovetseg volt az, midon az egyeni es politikai szabadsag,
az alkotmanyossag hazaja a zsarnok moskovita hatalommal
es a sarga fajjal fogott kezet a kozepeuropai allamok culturaja s a szabadsag, az alkotmanyossag, az emberi haladas
es tokeletesedes ellen. Mert ne altassuk magunkat. Ebben a
nagy vilaghaboruban, ha ellenfeleink dictalnak a beket,
ennek kovetkezmenye nemcsak egyes ertekes fajsulylyal
biro allamok szetbontasa volna — hanem ertekes nemzetek
culturajanak letiprasaval megakasztanak evszazadokra az
emberiseg haladasat. Ezert most a nemet, az osztrak, a
magyar, a torok nemcsak nemzeti letiikert harczolnak
de az emberi haladasert, az erkolcsert, a cultura legnagyobb
ertekeiert is. A mi gyozelmiink azt jelentene, hogy a vilag
folott el ne hatalmasodjek az ertekes nemzeti culturakat elnyomo eroszak, hanem szabadon fejlodhessek minden szellemi, erkolcsi, gazdasagi fajsulylyal biro nemzet es az erkolcs altal fegyelmezett, mindig tisztabb es tisztabb magasatokra torekvo ero uralkodjek. Kiizdiink azzal a rendithetlen hittel, hogy a gondviseles vezeto keze a cultura, az
emberi haladas iigyet viszi diadalra.
WLASSICS
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A VILAGHABORU OKAI.
A mult ev (1913) nyaran nyitottak meg Hagaban a
beke palotajat. A megnyitas iinnepe Nemetalfold 1813-iki
felszabadulasa szazadik evfordulojan ment vegbe. A holland
fovaros telve volt tarka szinekkel s zenesz6val, eneklo es
ujjongo tomeg hompolygott utczain. A hazafias hollandit oly
erzes fogta el, mintha az orok beke uj korszaka most sziiletett volna meg az o erdoszegelyezte, elokelo tengerparti
fdvarosaban. Ha valaki a pacifismus remenyeit ketelkedve
biralta, a jozan hollandi hivatkozott az eszme lassan erlelo
hatalmara. Es im alig egy evvel a nagy remenyek ebredese utan oly vilaghaboru tort ki, a minohoz foghatot a
tortenet nem ismer. Vegere gondolni sem meriink, csak
vagyaink kalandoznak ily messzesegbe. De a kezdetrol, a
haborii keletkezeserol mar beszelhetiink. A torteneti anyag
ugyan e kerdesre nezve hezagos s nagyjaban czelzatos,
mert a kormanyok kozlemenyei ugy vannak osszevalogatva,
hogy az ellenfelre toljak a felelosseget a verontasert. Lelki
nyugalmunk sem olyan, hogy biztosan szamithatnank iteletiink targyilagossagara, de a feladat megis csabito es az
eddig ismeretes anyag, ha melyebben vizsgaljuk s kapcsolatba hozzuk az elozmenyekkel, bizonyos fokig mar alkalmas arra, hogy vakmeroseg nelkiil foglalkozzunk az eredet
es a felelosseg kerdesevel.
A nagy kozonseg a haboru kozvetlen elozmenyeiben
szokta keresni az indito okokat es ez elozmenyekbol allapitja meg a felelosseget, rendesen egy, vagy tobb vezeto
egyeniseg akaratat veven tekintetbe. Pedig a nemzetek
osszeiitkozeset bonyodalmas, messze elagazo okok szoktak
eloidezni. Bismarck mondotta elete vege fele egy tortenet-

iroriak: «A haborrik maguktol keletkeznek, a kormanyok es
nepek akarata nelkiil. Mint a kraternek kitorese, lassan
kesziilodnek, mig vegre a levegoben vannak es ha akarjuk,
ha nem, megindulnak.»* Europa sorsanak nagy intezoje
gazdag tapasztalatok alapjan beszelt igy. Inteset kovetve
sokfele keli tekinteniink, hogy megerthessiik e paratlan
haborri kitore-enek sziiksegesseget.

L

Eloszor is aitalanossagban kivanjuk jellemezni az osszeiitkozott nagyhatalmak politikai iranyelveit. Anglian kezdjiik s vegiil is majd Angliahoz kell visszaterniink. Frobeniusra hivatkozunk e jellemzesben, egy nemet katonai irora,
kinek munkaja (Des Deulschen Beiches
Schicksalstunde)
12 vagy tobb kiadast is ert nem sokkal a haborri kitorese
elott. Frobenius Anglia politikajat igy fejtegeti: A miota
Anglia tengeri hatalom lett, mindig ellersege volt annak a
hatalomnak, mely utana a leghatalmasabb volt a tengeren.
A tizenhatodik szazadban ellensege volt Spanyolorszagnak
es Portugalianak; mikor ezek lehanyatlottak s Hollandia
felszabadult a spanyol jarom alol, Anglia ellene fordult.
Es a mikor Hollandia elhanyagolta tengeri erejet, Anglia a
tengeren is megerosodo Francziaorszagnak lett ellensege.
Es maradt is ellensege mindaddig, mig mas veszelyes hatalommal nem keriilt szembe. Mindig a francziaellenes szovetsegekhez csatlakozott, meg ha nem is volt kozvetlen
erdeke a haborriban. Egyszerre eszrevette, hogy Oroszorszag
kozakjait mar India fele tolja elore. Ezert az orosznak
tamadt es a krimi habortiban szovetkezett Francziaorszaggal, regi ellensegevel az rij ellen. De azert Francziaorszagot
mindig eber szemmel kiserte. 1898-ban a Fashoda-viszaly
alkalmabol a ket hatalom hajoraja mar harczra kesziilt;
de beadtak a nemet parlamentben az elso flottatorvenyt es
az angol politika rogton megfordult. Megkezdodott a dip-

* Frankfurter
Zeitung, 1914 augusztus 18. Zweites
Kleines Feuitleton. Eckhoff Karoly visszaemlekezese.
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lomatiai liaboru Nemetorszag ellen. Mert Anglia korlatlan
ura akar lenni a tengereknek. Az oczeanoknak minden
reszen azokat a pontokat szerzi meg, melyek uralkodnak a
lelentekenyebb kozlekedesi vonalakon. Gibraltar altal elzaija
az utat a Foldkozi-tengerbe, Malta altal a kozlekedest a
Foldkozi-tenger nyugati es keleti medenczeje kozt. Cyprus
altal biztositja a suezi csatornaba a bejaratot, ez a csatorna Egyiptommal egyiitt egeszen az ove. Itt uralkodik a
legrovidebb uton, mely Indiaba, az indiai oczeanba es a
nagy oczeanba vezet. A messzebb ut Afrika koriil is az o
kezeben van afrikai gyarmatai altal, a kijaratot a Vorostengerbol a Bab el Mandeb szoroson at elzarja Perim szigete altal. A nagy oczeanhoz vezet egy messze ut Malakkan
at s itt is szerzett az angol nemreg egy hadikikdtot Singaporeban. Csak a Csendes-oczeanban kell megosztania
uralmat Japanna], Eszak-Amerikaval s reszben Francziaorszaggal is. De a legveszelyesebbnek ]atszik neki a nemet
tengeri ero emelkedese. A nemetnek semmit sem akar atengedni a maga tengeri uralmanak gazdagsagaboi, ugy erzi,
hogy az Eszaki-tengeren egyre emelkedo tiotta nem csupan
absolut tengeri hatalmat, hanem a szigethaza teriiletet is fenyegeti. Politikajanak tehat legelso es leghatarozottabb czelja az,
hogy megsemmisitse a nemet hajohadat. E vegbol hagyomanyos modszere szerint Nemetorszag hatalmas szarazfoldi
ellensegeivel kell szovetkeznie, mert Anglia a maga ellensegeit szarazfoldi szovetsegesek altal szereti megtorni. Mindig mas mas hatalmat valaszt ki kardjanak a szarazfoldon
s a haboru utan ossze szokta torni magat a kardot is. Ezt
nevezi Anglia az europai egyensuly politikajanak, de szerinte az egyensuly csak akkor all helyre, ha az o foltetlen
uralma a tengereken biztositva van.
Kdriilbeliil igy allapitja meg Frobenius Anglia politikai
iranyait. Hasonlo gondolatmenettel vetnek vilagot mas irok
is az angol uralomvagy kimeletlensegere, az angoloknak
minden mas nemzetet lenezo es kizsakmanyolo gogjere.
Erdekes felfogassal enyhiti e jellemrajzot Buedorffer, a mai
vilagpolitikarol irt kitiino konyveben (Grundzuge der Weltvolitik in der Gegenwo.rt
Szerinte a puritanismus-

ban gyokerezik az angol nemzetnek naiv onbizaima. Az
angol feJfogas szerint a civilisatio, az emberiseg, a vilagbeke eszmeje azonos az angol vilaguralommal. Anglia maga
a szabadsag, az angol vilaguralom es az emberiseg erdeke
egyenlo erteku fogalmak. A ki az angol viiaguralmat feuyegeti, a civilisationak is ellensege. Ezt mi sokszor hamissagnak, kepmutatasnak gondoljuk. Pedig az csak naivsag.
Az ellenfelnek nincs moralis joga tamadast intezni az angol
vilaguralom elJen. Azert van az angol politikanak olyan
sajatsagosan moralis szine. Euedorffer jellemrajza szep peldaja annak az onmegtagado targyilagossagnak, mely az
ellenfelnek is igazsagot akar szoJgaltatni. De vajon nincs-e
ebben nemi jatek a szavakkal? Az atlagos, a szigethaza
eszmekoreben teljesen elfogult angol hiheti azt naivuJ, hogy
az angol vilaguralom erdeke azonos az emberiseg erdekevel. De a vezeto allamferfiak nagyon jol tudjak, hogy nem
egyediil Angliara bizta a gondviseles a muvelt emberiseg
erdekeit. A midon viiaguralmukat idegesen feltik, nem a
civilisatioert akarnak sikra szallani, hanem nemzeti hiusagert s a felsobb korok —- gyakran igen szuk korok —
anyagi erdekeiert. Ez erdekekert nem atallnak vert ontani,
tobbnyire idegen nepek veret s a maguk fajabol leginkabb
azoket, a kiket nem sokra becsulnek. E szivtelen onzest a
moralis kulso szin csak rutabba teszi, mert ez alarcz nem
a naivsag jeie, hanem a nyugtalan Jelkiismerete, mely onmagat es a vilagot altatni szeretne.
Van Europaban egy masik nagyhataiom is, mely a
vilaguralomra valo torekvest moralis alarczczal leplezi.
Oroszorszag a slavophil testveriseg jelszavait emJegeti, ha
uralkodni akar a szlavokon. A panslavismus egyenlo ertekii neki az orosz terjeszkedes vagyaval; ha a kisebb szlav
nemzetek is e jelszot hasznaljak, csak azt akarjak mondani,
hogy az orosz nagyhatalomra kivannak tamaszkodni. Mihelyt erdekok nem egyezik az orosz politikaval, kiilon nemzetisegiik ontudata erovel nyilatkozik akar az oroszszal
szemben is. A panslavismus tehat csak jelszb, neha hatassal izgato, de megsem oly tartalmas, hogy abban kellene
keresnunk az orosz politika valodi czeljait. Ezeket Frobe-

nius idezett konyve nehany szabatos mondattal jellemzi ;
Oroszorszag a tizennyolczadik szazad ota meghatarozott iranyokban terjeszkedik, foleg arra vigyazva, hogy tengerpartot
szerezzen. Megszerezte a Balti-tengerpartot a svedek legyo
zese altal, kiszoritotta a svedeket Finnorszagbol, eljutott
nyugatra a Pruthig es Visztulaig, delen pedig ura lett a
Fekete-tenger partjanak a Duna torkolatatol a Kaukazusig.
Czelja meg ezzel sincs elerve. A Keleti-tenger ugyanis szoros es konnyen elzarhato utakon van osszekotve az oczeannal, a Fekete-tengerbol a kijaratot a Boszporuson es Dardanellakon at Konstantinapoly es a nemzetkozi szerzodesek
zarjak el. Az orosz-torok haboruknak a mult szazadban
igazi czeljuk az volt, hogy a Balkan nepei orosz fennhatosag
alatt nyissak meg az utat Oroszorszagnak Konstantinapoly
fele. Ez uton iitkozott ossze Oroszorszag Ausztria-Magyarorszaggal s altala Nemetorszaggal. Masutt is beleiitkozik
Oroszorszag vagya Nemetorszag hatalmaba. Eszaknyugati
iranyban eljutott Oroszorszag a Torne Elfig. Csak 150 kilometernyi tavolsag valasztja el az annyira ohajtott oczeani
kikotdtol, a norveg parton. Tehat Svedorszag s Norvegia
allnak itt utjaban. Kesziil is elleniik vasutak epitesevel s
Finnorszag oroszositasa utjan. De itt megint csak Nemetorszag hatalmaval kell szamolnia. Innen ered az orosz politikanak nagy gyulolsege Nemetorszag ellen. Frobenius
nezeteivel talalkozik Mitrofanoff, az ismeretes tortenetiro,
ki az orosz-nemet ellentet okait fejtegette a P)*eussische
Jahrbueher ezidei juniusi szamaban. Mitrofanoff az oroszok
nemetgyuloletenek fejlodeset vazolva, ezeket jelenti k i : mivel Nemetorszag mindeniitt elallja utjat Oroszorszagnak,
hol egyediil, hol A u s z t r i a Magyarorszaggal egyiitt, az oroszok most mar vilagosan latjak, hogy az ut Konstantinapolyba Berlinen at vezet, a becsi ut csak masodrendu kerdes lett. Ezt bizonyara nem Mitrofanoff hirdeti eloszor, allitolag Gortsakov mar 1878-ban mondotta a berlini congressuson, hogy Konstantinapolyt Berlinben kell meghoditani.
E hodito utra szovetseges kell s ott van nyugaton egy
orszag, mely csak ugy torekszik a nemzetek kozt az elso-

segre, mint Anglia es Oroszorszag. Francziaorszag nepehez
az orosz szivebol vonzodik. Mert nem szabad elfeJejteniink
a mai vilaghelyzet megitelesenel a fajok vonzodasat es gyuJoletet sem. Ez indulatok megkonnyitik, vagy megnehezitik
a poJitikai szovetseget. A szlavban, a keltaJ)an es roman
ban nem csupan kiilso okok fejlesztettek ki a nemetgyuloletet. Melyen gyokerezik az termeszetokben. A nemet alapossag, a nemet fegyelemerzet, a nemetnek komoJy lelkiismeretessege es kotelessegtudo szigora nagyon is ellenkeznek a szlavnak, romannak, keltanak konnyen felheviilo
szenvedelyessegevel s pilJanatnyi hatasra torekvo termeszetevel, mely a kiilso format igen sokra, neha a belso
lenyegnel is tobbre becsiili. Az orosz tarsadalom mar Ivatalin czarne ideje ota a francziat tekinti az europai cultura
legilletekesebb es szeretetre legmeltobb tolmacsanak. Ezaltal
is eles ellentetbe jut a nemet kozerzessel. De a nemetek
kozt is vannak jeles irok, kik elfogulatlanul itelik meg a
francziakat es nemzeti politikajukat. Erdemes meghallgatnunk errol a mar emlitett Euedorffert. Richelieutol XIY.
Lajosig, a franczia foriadalomtol I. Napoleon bukasaig,
majd ujra III. Napoleon alatt a franczia nemzet uralkodni
kivant Europaban. 1871-iki megalaztatasa utan sem bir lemondani e vagyarol. De nepessege hanyatlik, oly mertekben, hogy ha az eddigi aranyok meg nem valtoznak, Nemetorszagnak 1930 koriil ketszer annyi lakosa lesz, mint
Francziaorszagnak. Ez szinte halalos iteletnek latszik. De
az egykoru Francziaorszag szellemet jellemzi az erely, melylyel a nemzet ezt a halalos iteletet meg akarja elozni.
A nemzet eletvagya feltamadt a szamok tanusaga ellen s
ez a kortilmeny fontosabb az uj Francziaorszag jellemzesere, mint a corruptio, a belso viszaly es a politikat iizletekre felhasznalo parlamenti tevekenyseg. Abban a feltamadasban latjuk a nemzet lelke melyen szunnyado eroket. Az
atlagos birodalmi nemet ep e ponton erti felre az egykoru
Francziaorszagot. A nemetek itelete eloszor is azon alapszik, hogy szambaveszik a nepesseg hanyatlasat s ez ellen
a merlegbe vetik a halado szambeli felsobbseggel jaro onerzetet. Tovabba a nemetek tiilbecsiilik a belso bajokat a

nemzetek eleteben. Nem veszik tekintetbe, liogy a corruptio
egy neme, mely a german eletnek veget jelentene, a romanok
kozt turheto es mindig otthonos volt. Yegiil a nemetek a
franczia rhetorikat megvetik, mint hazug es iires phraseologiat es az igy nyilatkozo enthusiasmust hiusagnak belyegzik. Nem veszik eszre, hogy a rhetori forma csak a german lelki alkatnak volna a belso igazsag ellentete, a roman
lelek megkivanja ezt a format.
Ha mar most e mozzanatokat elmellozziik, tekintetiinket szabadon jartathatjuk vegig az egeszben veve heroikus
kiizdelmen, melyet egy nagy nemzetnek eletvagya siilyedo
eleterejevel viv. A harmadik koztarsasagnak tobb mint
negyven eve, noha mely sebeket iitott a vereseg a nemzeten s tekintelye siilyedt, nem volt a hanyatlasnak es romlasnak kora. Francziaorszag a vilag masodik gyarmati hatalma lett. Befolyasaval mindeniitt talalkozunk, a Levanteban ep ugy, mint a tavoli Keleten, nem felejtette el syriai
terveit s a Foldkozi-tengeri uralomra vagyodasat es nem elegszik meg gyarmataival, noha hanyatlo nepesedesenek alig
van sziiksege gyarmatokra. E1 benne meg mindig a diplomatiai vezetes ambitioja, mert ennek meg a latszataval is
hizelegni kivan a nemzeti dicsvagynak. A nemzeti ervenyesiiles vagyaban alkalmazkodik a valtozott viszonyokhoz.
A tdket ha c znalja fel vilaguralma eszkozenek. Leginkabb
ezen alapszik jelentekeny befolyasa Torokorszagra, a Balkan
nepeire es Oroszorszagra. A nemzeti ervenyesiiles akarata
kikenyszeriti a maskulonben kamatokat kivano toke politikai
ertekesiteset. Culturajat is terjeszkedo politikajanak szolgalataba szegodteti. Vezeto tudosokat s irokat szejjelkiild a
legkiilonbozobb orszagokba s e propagandanak jelentekenv
politikai hatasa van. De a franczia nemzet eletereje mellett
a legeiosebb bizonyitek az elsass-lotharingiai kerdes fennmaradasa. Ez a holt kerdes, a mely a frankfurti beke ota
soha sem volt targya alkunak vagy megbeszelesnek a nemet
es franczia allamterfiak kozt, megis centralis problemaja
maradt a franczia politikanak. Tulajdonkep mindennel
liasznosabb volna Francziaorszagnak a nemet szovetseg,
most politikaja az orosztol fiigg s a czari birodalom ki-

hasznalja a koztarsasagot. Francziaorszag nem akar osszeiitkozesbe jutni Oroszorszaggal, elhanyagolja gazdasagi erdekeit Torokorszagban es Kinaban. De politikajat lekoti az
elsass-lotharingiai kerdes; e termeketlen es eszszerutlen allaspontja fekezhetetlen eletvagyat bizonyitja. Csalodunktehat, ha
azt hiszsziik, hogy Francziaorszagban megfogyatkozott a nemzeti erzes. Szazadunk fordulojan a materialismus hatasa alatt,
mely minden orszagban jelentkezett, ugy latszott, mintha megfogyott volna nemzeti erzesenek ereje. Pedig azota uj idealis lendiilet valtotta fel az elvezet materialismusat; hu kifejezoje ez eszmekornek Bergson philosophiaja, mely abbol
keletkezett es rea visszahat. A harom evi szolgalattal szemben volt nemi ellenallas, de ez nem sokat jelent. Az orszag
magara vette ezt a nagy terhet, mert tiltakozni akart a
szambeli fogyatkozas es gyengesege kovetkezmenyei ellen.
Kimerithetetlen tehat az elet akarata, mely a franczia nemzetet lelkesiti.
Igy meltatja Ruedorffer nemzetenek legosibb ellenseget
is. Mintha nagyitas volna meltanylasaban. Majd meglatjuk
nemsokara, hogy a franczia nemzet torhetetlen eletvagya
egyenlo fokon van-e valodi erejevel es hogy kivivja-e majd
azt az elsobbseget Europaban, melynek elveszteset nem
birta elfelejteni.
Mint latjuk, e harom nagyhatalom vilaguralomra, vagy
legalabb sok mas nagyobb es kisebb nemzeti egyeniseg leigazasara vagyodik. Es mind a harman Nemetorszagot vadoljak a hegemoniara valo torekvessel. Az emberek gyakran onmngokat jellemzik, mikor felebaratjaikat vadoljak.
Midon Nemetorszag politikajat kivanjuk ismertetni,
megint Ruedorffert valasztjuk kalauzul, mert olyan irorol,
ki az ellenseg irant annyira meltanyos, fel nem tehetjiik,
hogy sajat nemzetet elfogultan akarja magasztalni.
Nemetorszag — ugymond — a legifjabb a vilaghatalmak kozt. Mikor a porosz faj szivos erelye es Bismarck
langesze megteremtette az egyseges nemet birodalmat s
megadta a nemet nemzetnek a vilagpolitikai munkassag
lehetoseget, mar keso volt az ido erre a munkara. A fold
kereksegenek legjobb reszei szet voltak osztva, Bismarck

eloszor is a birodalom belso consolidatiojaval foglalkozott
es csak palyaja vegen gondolt arra, hogy nepenek Afi^ika
nehany teriiletet megszerezze. Ekkor is aggodva vigyazott
arra, hogy bele ne iitkozzek az angol erdekekbe. Bismarck
a nemet szarazfoldi politikai szempontot tobbre becsiilte a
vilagpolitikainal s a vilagpolitikai teren csak addig haladt,
a meddig a szarazfdjdi politika megengedte. Azonban a
nemet birodalom rohamosan emelkedett, evenkent majdnem
900,000 emberrel. Az orszag csak ugy birja el a novekvo
tomegek taplalasat, ha aruczikkeit a kiilfoldon ertekesiti.
Sikeriilt is oriasi mertekben emelnie az aruk termeleset es
kivitelet a nemet nep nagy szorgalma, derekassaga s tudomanyos muveltsege altal. A nemet kozgazdasag atfogta erdekeivel es termekeivel a vilagot, nemely agban elso helyre
jutott, de mindegyikben legalabb masodik vagy harmadik
helyet szerzett. A gazdasagi erdekeket nyomon kovettek a
politikaiak is. A feltorekvo nemzetnek rendkiviili munkaja
kenyszeritette az ifju birodalmat a vilagpolitikara. A nemzeti erzes a fejlodes uj stadiumaba jutott, azelott kielegitette a nemzeti egyseg megteremtese, most ervenyesiilest
keresett Europan kiviil is. Regebben a nemet baloldali partok szarazfoldi, vagy tengeri hadi kesziiletekre nem szivesen
szavaztak meg penzt. Vagy tiz ev ota egy polgari part sem
mer ilyenkor vonakodni. S meg a socialdemokratak is izgatasaik kozben evrol-evre jobban veszik szamba a nemzeti
erveket. Kiilonosen a tengereszt-tet, a hajoraj gyarapitasat
viseli sziven a n e p ; a hajoraj olyan nepszeru, hogy a vilagpolitika irant aggodalmaskodok is elhallgatnak, ha a tengereszet koltsegerol van szo.
A gazdasagi erdekek es vilagpolitikai erzesek fejlodese
egyreszt, masreszt a nemet birodalom szarazfoldi helyzetenek kovetkezesei hatarozzak meg az egykoru Nemetorszag
politikai helyzetenek kiilonosseget. Nemetorszagot minden
oldalrol regi multu es culturaju allamok veszik korul. Terjeszkedese hatarai menten lehetetlen, mert a nagyhatalmak
koriilfogjak. Szomszedjai jobb helyzetben vannak. Oroszorszagnak hataran van Azsia, Ausztria-Magyarorszag szomszedsagaban a Balkan, Franczia- es Olaszorszag szomszed-

sagaban Afrika eszaki partja, Angliaeban az egesz vilag.
Ez allamoknak tobbe-kevesbbe csak egy hatart kell vedeniok, Nemetorszag nehezebben biztosithato eilenseges szovetsegekkel szemben. Ezert elegedett meg Bismarck a szarazfoldi politikava]. Mert vilagos, hogy barmely vilagreszen
van Nemetorszagnak valami erdeke, azt kell kerdeznie,
mino visszahatasa van beavatkozasanak az europai lielyzetre. Ha a Keleten orosz vagy angol erdeket erint, e ket
hatalmat meg erosebben csatolja osi ellensegehez. A vilagpolitika es a szarazfoldi politika e kapcsolataban rejlik a
nemet birodalom circulus vitiosusa. Ha a vilagpolitikaban csak
egy lepest tesz eiore, szarazfoldi politikajan erzi meg a lokest s ennek hatasa alatt vilagpolitikajat kell szukebbre
szoritania. De vilagpolitika nelkiil nem lehet meg, tehat ki
kell menekiilnie a circulusbol.
Yilagpolitikajanak sorsat szarazfoldi politikaja donti el.
Ezert kell a szarazfoldon katonailag es diplomatiailag erosnek lennie. Nem a tengeren dol el Nemetorszag sorsa;
lehetseges elkepzelniink nemet viiagpolitikat tengeri felsobbseg nelkiil, de szarazfoldi felsobbseg nelkiii el nem kepzelhetjiik. A nemetek terjeszkedese a tengereken tul igen sok
nehezsegbe iitkozik a birodalom szarazfoldi helyzete miatt.
A nemet nemzeti erzes, mely annyira novekedett a birodalom alapitasa ota, nehezen bir megnyugodni ez akadalyokban. Mertektelen hevesseggel tamadtak a nemet kiiliigyi politikat a maroccoi egyesseg miatt. A fiatal nemzetet elragadta szenvedelye. Ertheto e szenvedely, ertheto a
hatalmas nemzeti eronek viigyodasa a tengerre. De a politikai szenvedely erre nem eleg, a politikai erzeknek is egyesiilnie kell azzal; s ez erzeket leginkabb a traditio neveli
nagygya, ez pedig meg ki nem fejlodhetett a birodalom
rovid tortenetebeih A hevesebb nemzeti part nem fogta fel
helyesen a maroccoi kerdesben a vilapolitika es a szarazfoldi politika belso kapcsolatat. Egyaltalan nem eleg a teriileti terjeszkedesre valo vagy a nemzeti politikaban. E torekvesnek a belso fejlodes elomozditasaval is egyesiilnie keil.
A belso culturalis gyarapodas az utobbi evtiztdekben minden nemzetnel hanyatlott, tulajdonkep minden nagy nemzet

most oly culturertekekbol el, melyeket regen szerzett, mikor
meg a vilagpolitikai terjeszkedes nem volt oly tulnyomo,
mint most. A cultura pedig a nemzetek eleteben olyan,
mint a gyoker a fa eleteben, onnan szivja erejet, agai elszaradnak, ba onnan nem kap tapl&lekot. Egy nemzetnek
onfelaldozo lelkesedeset nem csupan a fajbeli osszetartozas
erzete magyarazza meg, banem a kozos cultura erzese, az
a bit, hogy az illetd nemzetnek magas hivatasa van, oly
hivatas, melyet mas nemzet ugy nem teljesithet. A culfcura
belso eJmelyitesenek elhanyagolasa ezt a hitet is csokkenti.
De a nemet nemzetet nem kell felteniink, az meg nem
vesztette el hitet onmagaban. Helyzete nehez, vilagpolitikai
szabadsagat nagy itthoni erokifejtessel kell vedelmeznie.
De remelheto, hogy hiaba probaljak meg az ellenseges
hatalmak elfalazni jovojet, vegre is az ellensegek konoksaga meg fog torni a nemet nemzet erejen es hatalmas
akaratan.
Ruedorflfer e fejtegetesere meg kell jegyezniink, hogy a
befejezes optimismusa nemi ellentetben latszik lenni a megelozo ketelkedes hangjaval. Pedig a nemet nemzet sajatsagaira nezve a ketelkedesnek vagy csiiggedesnek nincs jogosultsaga. Nagyon termeszetes, hogy hatalmas erejevel kivanja a terjeszkedest. De az is vilagos, hogy moralis erzese,
a min minden igazi cultura alapszik, egeszen ep, csakugy
mint regen, a mikor megszerezte egyseget. Hogy rajta is
meglatszott a kor materialistikus iranya, hogy a modernismus az o szervezeten is mutatott fel ketseges jelensegeket az irodalomban s a tarsadalomban, az konnyen ertheto.
De a rendkiviil intensiv tudomanyos munkassag, az allami
elet szigoru rendjeben mutatkozo becsiiletesseg elegseges
bizonyitekai annak, hogy a nemet cultura alapjaban romlatlan. Ezt a nemzetet nem kell felteniink, le nem gyozhetik es alapos a remeny, hogy gyozelme teljes lesz.
Ruedorffer a nemzeti erzes termeszetet es politikai
hatasat kutatva, monarchiankrol is megemlekszik. Ez a
monarchia — ugymond — az ujkori nagy culturallamok
kozt az egyediili, mely nem egy nep egysegere van alapitva,
nem nemzeti allam. Nemileg kozepkori szine van. Mert a
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kozepkori allamoknak volt az a jellemzo vonasa, liogy a
kapcsolatot az allam reszei kozt nem a nemzeti egyeniseg,
hanem a dynastia alkotta. A mi monarchiankban is sokfele
nep el egyutt s egyiittelesuk alig volna lehetseges, ha a
Habsburg-dynastia nem egyesitene oket. Azonban a nemzeti
erzes hatasa a monarchian belul folyton jelentkezik a nagyobb es kisebb nemzetek viszalyaban. Ezek a viszalyok
benitjak a monarchia fejlodeset es kulpolitikajat is. Erelyes
kulpolitika a Balkan legutobbi valsagait felhasznalta volna
a Szandzsak es talan a Szalonikiba vezeto ut elfoglalasara.
E helyett megelegedett a raonarchia Bosznia es Herczegovina annexiojaval es azzal, hogy Szerbiat elzarta az Adriatol. A centrifugalis erok gyarapodasa a monarchiaban olyan
szint bltott, hogy sokan az osztrak-magyar birodalom helyzetet nagyon problematikusnak tartjak. Azt hiszik, hogy e
monarcbia sorsa Europa nyugalmat meg veszelyeztetni
fogja. Lehetseges, hogy egy szerencsetlen vegu haboru valoban napirendre liozza a monarchia sorsaban rejlo problemakat. De azok, a kik a monarchiaban kifejlett nemzeti
ellentetekben oly belso bomlas tuneteit latjak, melyek kiilso
nyomas nelkul is eloidezik a katastrophat, csalodni fognak.
A monarchia nemzetei koziil tobben elveszitenek jelentosegiiket a monarchia felbomlasaval. Ezek tehat az osztrak
nemetekkel egyiitt ragaszkodnak a monarchia fennmaradasahoz. A monarchia fennmaradasa biztositeka annak, hogy e
nemzetek karuk nelkul versenyezhetnek egymassal. E sajatsagos helyzeten alapul a termeszetenel fogva passiv allamnak szivos elete. Es valoszinu, hogy ineg meg nem sziiletett nemzedekek a tavoli jovoben is bamulni fogjak a
monarchia eletenek szivossagat.
Ruedorffer messzebb latott, mint azok, kik a monarchia
szetbomlasara szamitva, konnyen hataroztak el magokat a
nagy haborura.
Ilyen eroben, ilyen vagyakkal elnek azok a nagyhatalmak, melyeknek erdekkapcsolata vagy osszeiitkozese okozta
ezt a paratlan haborut.

II.
Most azt kell nezniink, hogy az erdekeknek ez ellentete
s talalkozasa raint fejlddott koriilbeliil 1904 ota, a mig az
iden haboruba tort ki.*
1904 nevezetes fordulatot jelent a vilagpolitikaban.
Ekkor kezdodott a japan-orosz haboru. Anglia bizonyara batoritotta Japant, neki jol esett az, hogy Oroszorszag nem gondol egy ideig az indiai litra s hogy positioja
a Csendes-oczeanon megrendiil. A masik versenytars ellen
is vedekezett Anglia. 1901- aprilis 8-an szerzodest kotott
Francziaorszaggal, mely bekesen elintezte a ket allam kozt
a vitas gyarmati kerdeseket.
Az angolok nem nagy lelkesedessel fogadtak e szerzodest, mert Anglia abban sokat engedett Francziaorszagnak.
De ezt azert tette, hogy Nemetorszaggal szemben keze szabadon maradjon. Anglia es Francziaorszag kozeiedese mar
megkezdodott VII. Eduard tronralepte elott, de 1900 ota
ez az irany erosodott. VII. Eduard ugyanis szinte monomaniava fejlesztette az angol politikaban a nemetgyuloletet.
O alatta kezdodik a hajtovadaszat Nemetorszag ellen. A nemes vadat koriil akarta fogni mindenfelol. Nem az angol
erdekek nyugodt megfontolasa vezette, hanem a gyulolet
a vilagpolitikaban meg itju nemzet csaszarja, az o unokaocscse ellen.
Az angol sajt6 kiilonos hevesseggel es oktalan gyanusitasokkal tamadta Nemetorszagot. A Fortnightly Review azt
irta, hogy a nemet hajoraj gyarapitasa a legnagyobb veszely, mely Nagybritanniat fenyegetheti.
Egy masik szemle azzal vadolta Nemetorszagot, hogy
Hollandiat be akarja kebelezni a birodalomba.
Egy hivatalos kozlemenyekre hasznalt angol folyoirat
azzal az inditvanynyal lepett fel, hogy a nemet hajoraj

* A politikai esemenyek most kovetkezS targyalasaban kovettiik
a Rolofftol, Riesstol kiadott Scliulthes-fele Geschichtskalender
idevonatkozo koteteinek elbeszelS osszefoglalasat es felhasznaltuk kozlem^nyeit
is. Jegyzeteinkben neha mas forrasra is liivatkozunk.

nagyobbitasat egyszertien el kellene tiltani. Nemetorszag
most erezte, bogy szamolnia kell egy angol-nemet baboru
eshetosegevel. Ez az eshetoseg azelott valoszinutlennek latszott, de most elenkiilt a nemet hajoraj gyarapitasara iranyulo mozgalom. Biilow kanczellar oszinten tiltakozott az
angol haborii gondolata ellen, szerinte csak a kereskedelem
vedelme vegett van sziiksege Nemetorszagnak a hajorajra s
egyszersmind a nemet partokat is vedelmeznie kell a harczra
kesz hajorajnak. Hogy ki ellen, nem kellett mondania.
1905-ben a Japanra nezve is faraszto mukdeni diadal es
az orosz hajoraj csusimai veresege utan mind a ket hadviselo
felnek volt oka beket kivanni. A portsmouthi beke altal
Oroszorszag hatalma a Csendes-oczeanon megtort, de KeletAzsiaban meg mindig jelentekeny hatalom maradt. Ellenben Japan tekintelye s hatalma megerosodbtt es meg jobban
emelkedett az ugyancsak 1905-ben Angliaval megujitott
szerzodese altal. A szerzodes latszatra Oroszorszag ellen
volt kotve, de ele tulajdonkep Nemetoiszag ellen is fordult. Japan mar 1895 ota haragudott Nemetorszagra,
mert a simonosekii bekekotesben Oroszorszagnak s Francziaorszagnak segitett aunak megakadalyozasaban, hogy a gyoztes Japan elvegye Khinatol a Liautung felszigetet. Ezert
engedte at Khina berletbe Kiaucsout
Nemetorszagnak.*
Anglia a Japannal kotott szerzodesben biztositotta azsiai
birtokait s szovetsegesevel egytitt gondolt arra, hogy Nemetorszagot is kiszoritja majd a Csendes-oczeanbol, ha erre
kedvezo lesz az alkalom. Anglia masutt is izgatott Nemetorszag ellen. Francziaorszag 1905-ben az Angliaval kotott
szerzodesre tamaszkodva, Maroccoval szabadon akart rendelkezni. Tunifikalni kivanta Maroccbt, vagyis mint Tunist,
franczia tartomanynya akarta valtoztatni. Nemetorszag ezt
nem turhette, mert kereskedelme Maroccoval egyre emelkedett es politikaja kivanatossa tette, hogy a meg szabad
afrikai birtokokat mas hatalmak le ne foglaljak. Batoritotta
tehat a szultant az ellenallasra. A nemet csaszar Tangerbe
* Fritz W e r t h e i m e r : Der
Deutschland
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utazott es beszedeben kiemelte, hogy a szultant mint fiiggetlen fejedelmet latogatja meg. A szultan tehat visszautasitotta a franczia koveteleseket es a maroecoi reformok
iigyeben conferentiat ajanlott.
Delcasse Angliara tamaszkodva mar ekkor liaborut akart,
de ministertarsai megbuktattak, mert az orosz-japan haborii
miatt igen koczkaztato vallalat lett volna Nemetorszag megtamadasa.
A franczia kormany tehat megegyezett Nemetorszaggal
abban, hogy 1906 elejere Algecirasban europai conferentia
targyalja a maroccoi kerdest. A viharfelhd igy elvonult, de
a franczia sajtoban a hangalat nagyon icgeriilt volt. Egy
franczia lap kozlemenye szerint Anglia megigerte Delcassenak, hogy szazezer embert fog kiildeni a franczia partra,
ha kitor a haboru. Az angol kormany tagadta ezt, de az
igeret megsem latszott valosziniitlennek.
A nemet csaszar Bremaban beszedet mondott, melyben
uralkodoi programmjat fejtette ki. 0 nem torekszik vilaguralomra, de a mikor a tronra lepett, elhatarozta, hogy
Nemetorszagot a tengeren is folszereli. A nemet hajoraj mar
kint is van a tengeren es epitik folvvast. Mi vagyunk a fold
sava, mondotta a nemet nemzetrol a biblia szavaval. Noha
a vilaguralmat elitelte, Nagy Sandor es I. Napoleon ambitiojanak iiresseget emlegette, beszedet megis biiszke onerzet hatotta at.
A nemet csaszar e jogos onerzete, sajnos, mindig kihivoan hatott a szomszedos nagyhatalmakra. Az angolok
rossz kedvvel fogadtak a bremai beszedet. Egy angol lap
olajagnak nevezte, melyet panczelozott kez nyujt a vilagnak. Az angol-nemet haborii reme fenyegetobb szint oltott,
noha joindulatu ferfiak mind a ket orszagban azon voltak,
hogy csillapitsak az ingeriiltseget.
1906 januar 16-an megnyilt az algecirasi conferentia.
Fotargya az volt, hogy jo rendorseget szervezzen Maroccoban, mert ott az europai vallalkozokat kiraboltak es meg
is oltek. Francziaorszag a conferentian sem mondott le
abbeli koveteleserol, hogy o legyen a vezerlo liatalom
Maroccoban. Maga kivanta vezetni a rendorseget es csak

nebany kikotoben engedett volna meg spanyol rendortiszteket,
a mi a nemzetkoziseg szinet adta volna meg a maroccoi
franczia kormanyzatnak. Nemetorszag valoban nemzetkozi
rendorseget akart a szultan vezetese alatt, de Francziaorszagnak kiilon jogokat is engedett. A conferentian kisebbsegben
maradt, csak Ausztria-Magyarorszag maradt mellette, Olaszorszag is odacsatlakozott az orosz-franczia-angol csoporthoz.
A tobbsegi szavazat azonban ervenytelen volt, mivel
Nemetorszag az 1880-iki madridi egyezmenyt vedelmezte es
ez egyezmenyt csak az alairok egyhangu szavazataval volt
szabad megsemmisiteni. A conferentia tehat eredmenytelen
lett volna, ha a franczia es nemet kormany meg nem egyezik. A francziak egy evvel a japan haboru utan meg nem
birtak magukat elhatarozni a haborura. Elfogadtak az osztrak-magyar kovet kozvetito inditvanyat. Ennek alapjan
Franczia- es Spanvolorszag kezebe jutott a kikotok ellendrzese, de ez ellenorze^ a nemet kivansag szerint nem
karosithatta az idegen vallalkozokat. 1906 aprilis 7-en ala
volt irva az algecirasi acta es rendelkezeseit az ev vegeig
vegre is hajtottak. Ez ugyan bekes elintezesnek latszott, de
a hatalmak csoportosulasa a conferentian aggodalmas volt.
Olaszorszag is csatlakozott a ket kozponti hatalom ellenfeleihez. Az olaszok ugyanis a kozponti hatalmakkal Foldkozitengeri erdekeik miatt szovetkeztek. Attol tartottak, hogy
Tripolist is elkapjak eloluk a francziak. Most, hogy a ket
Foldkozi-tengeri hatalom biztositotta Olaszorszagnak Tripolis
birtokat, a mi szovetsegesunk AJgecirasban ellenfeleink baratja lett. Ezert nagyon tanulsagos az algecirasi conferentia, valosaggal elorevetett arnyeka i tuzvesznek, mely
ma Europat dulja. 1906 ban mas jelensegek is elore hirdettek a zivatart. Az orosz sajto rendszeresen izgatott a
nemetseg ellen, a nemetek aggressiv iranyarol beszelt.
Oroszorszagban mar nem csupan a conservativ korokben,
hanem a Jiberalisokban IS terjedtek a panszlav jelszavak,
azaz a tamado hajlam Nemetorszag ellen. Anglia pedig az
Algecirasban kezdett uton tovabbhaladva, baratsagos targyalasokat inditott meg regi ellensegevel, a czar kormanyaval. Majus 24-en Grey kijelentette az alsohazban, hogy meg

nem kotottek formaliB egyezseget Oroszorszaggal, de mind
a ket orszagban novekedik a hajlam az ellentetek bekes
elintezesere. Jolius 5-iki beszedeben pedig nagy dicserettel
szol az oroszokrol. Mindaz, a mi ott tortenik, ugymond,
az elet erojenek s egy nagy nemzet jellemenek vonasait
mutatja. Ez ev angusztus 20 an helyreallott az angol-szerb
diplomatiai viszony, mely megszakadt az 1903 iki kiralygyilkossag ota. Anglia akkor undort szinlelt a kiralygyilkosok irant, de harom ev mulva mar sikeriilt legyoznie az
undort, hiszen Szerbia eloorse volt a monarcbiank s Nemetorszag ellen intezett politikanak. Ott ezentul az angolok is
elosegitettek penzzel es cselszovenyekkel a megrontasunkra
torekvo aknamunkat. A japan hadiigvminister mar az ev
elejen oly nyilatkozatokat tett a tokioi parlamentben, melyekbol vilagos volt, hogy Japan es Anglia hadvezetosege bizalmasan erintkezik egymassal az egyiittmiikodes modjairdl.
Midon ez ev novembereben Clemenceaut. a franczia
ministerelnokot interpellaltak az angol-franczia egyezmeny
miatt, a ministerelnok kiteroen valaszolt, mintba semmit
sem tudna rola. Hallgatasa vilagos beszed volt. Biilow cancellar kitiinoen jellemezte a helyzetet egy birodalmi gyulesen tartott beszedeben, melyben a franczia-angol entente
cordiale-rol diplomatiai nyelven ugyan, de elegge ertheto
elegiiletlenseggel beszelt. Az a politika, — ugymond —
mely benniinket koriil akar fogni, Europara nezve igen veszelyes volna. «Az ilyen koriilfogas bizonyos nyomas nelkiil nem lehetseges. A nyomas ellennyomast okoz. Nyomasbol es ellennyomasbol explosiok szarmaznak. A veszely a
nemet tengerentuli birtokokban rejlik, ezek nelkiil konnyii
es biztositott volna helyzetiink a szarazfoldon.» Igy beszelt
Biilow. De termeszetesen azt akarta mondani, hogy Nemetorszag megsem mondhat le a tengerentuli politikarol, mert
ez ongyilkossag volna.
Az 1907. evben kitiint, hogy Francziaorszag nincs megelegedve az Algeciras actaval. Szerette volna kiszelesiteni
abban szerzett jogkoret. Alkalmul felhasznalta dr. Mauchamps franczia orvos mrgoleteset, kit egy felingeriilt neptomeg megolt, valosziniien provocalo viseiete miatt.

A francziak megszallottak Casablancat, a mit Nemetorszag nem ellenzett, de megerttette Francziaorszaggal, bogy
felelosse teszi a maroccoi zavarok esetleges elmergesede-^
seert. Ezert a franczia kormany megelegedett Casablanca
megszallasaval. VII. Eduard azonban szitotta a tiizet Nemetorszag ellen. Az o kozbenjarasara Anglia, Francziaorszag
es Spanyolorszag egyezseget kdtottek a kozeptengeri allapot fenntartasa vegett. Es bozza meg Gaetaban az olasz
kiralylyal is talalkozott es augusztusban Petervarott mar
meg volt kotve az orosz-angol conventio, mely elintezte
a perzsiai, afghanistani es tibeti ellenteteket. Megelozte
ezt a conventiot az orosz-japan egyezseg, mely ez ev juniusaban kottetett a halaszati jog es a mandzsuriai kerdesek targyaban s annyira hasznos volt Japannak, hogy «elrejtett hadikarpotlasnak» neveztek, mely a Portsmouthban megtagadott
fizetest potolta.* Izvolszky ugyan kijelentette, hogy mindez
a beke fenntartasaert tortenik, de nem kerdezhette volna-e
valaki a bekeszereto allamferfiutol, hogy miert marad ki a
szerzodesek e halozatabol Nemetorszag, mely senkinek birtokat sem akarja elvenni s csak a magaet felti?
Az angol allamferfiak azon voltak, hogy a diplomatiai
baratsagot a nepek rokonszenve is erositse.
Az orosz baratsag nem volt nepszeru Angliaban, de
Grey kijelentette a parlamentben, hogy az angol-orosz targyalas a ket nemzet kozvelemenyere nem tevesztheti el
hatasat. Ellenben minden megtortent Angliaban a nemetgyulolet fokozasara. A Daily Mail mar 1907 elejen azt
irta, hogy II. Vilmos Nemetorszaga a leggyongebb ertelmi,
politikai es erkdlcsi productuma a mi korunknak. Francziaorszag sokkal kivalobb allam. A nemet erejet lehetetlen
vallalatokra fecserli, hatalmas hajorajt epit, mely a leveretesre van szanva. Gyarmatvallalatai nevetsegesek, maroccoi
fellepese a vilagbeket fenyegette, viszonya Torokorszaghoz
ostoba es botranyos. A ket emlitett conventio megkotese
utan a most sokat emlegetett French tabornok Oroszorszagba
utazott. Az angol lapok tagadtak politikai missidjat, a
* Trubetzkoj : Russland
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petervari hivatalos korok azonban elismertek. 1907-tol
kezdve tehat a harmas, azaz Japant is odagondolva, a negyes
entente-tal kellett a kozponti hatalmaknak szaraolniok.
Az 1908-ik evben Marocco helyett a Balkan foglalkoztatta Europat. 1908 elejen Aerenthal kijelentette, hogy
Ausztria-Magyarorszag a novibazari Szandsakon at vasutat
akar epiteni, mely Becset osszekotne Salonikival. Orosz- es
Olaszorszag nem szerettek a mi monarchiank gazdasagi befolyasanak ily kiterjeszteset a Balkanon. Olyan vasutat terveztek, mely a Fekete-tengert az Adriaval kotne ossze
Szerbian, Albanian es Montenegron at. Ezek a vasuti tervek
folfedtek a politikai ellentetet monarchiank s Oroszorszag,
meg Olaszorszag kozt. Az angol kiraly pedig a bagdadi
vasut miatt szeretett volna akadalyt vetni Nemetorszag
utjaba. Ez a vasut ugyanis, mely Berlint a perzsa obollel
kotne ossze, a suezi csatorna es a sziberiai vasut forgalmaval versenyezett volna. VII. Eduard tehat meglatogatta
a czart Revalban 1908 elejen s ott a humanitasnak e ket
ismeretes bajnoka egy makedoniai reformterven gondolkozott, hogy ilyen czimen beavatkozva a szultani kormanyzat hataskorebe, a nemet terveknek utjat alljak. Azonban
az uj-torokok forradalma meghiusitotta a revali terveket,
mert az uj-torok programm jogogyenloseget igert a keresztyen alattvaloknak es igy a revali tervkovacsok nem talaltak iiriigyet a beavatkozasra. Bulgaria felhasznalta a valsagot fiiggetlensegenek kihirdetesere, mi pedig az annexio
kimondasara. Aerenthal az annexio vegrehajtasa elott
meggyozodest szerzett arrol, hogy Oroszorszag
ezert
nem indit haborut. Azonban az orosz kormany europai conferentian kivanta targyaltatni az annexiot s
karpotlasul a Dardanellak megnyitasat, tovabba Szerbia
es Montenegro kiilonbdzd vagyainak kielegiteset ohajtotta.
De Aerenthal kijelentette, hogy csak oly conferentian vehet
reszt, mely Bosznia es Herczegovina souverainitasat kerdes
targyava sem teszi. Nemetorszag mellenk allott es a conferentia el volt ejtve. Csak Szerbia es Montenegro nem akartak nyugodni. Az annexio az o remenyeiket bantotta.
Bosznia es Herczegovina az almodott Nagy Szerbia alkat-

reszei voltak, a valosagban legalabb egy reszt kertek beloluk. Szerbia fenyegetodzott es mozgositott. Arra szamitott,
hogy az orosz kozvelemeny belerantja a kormanyt a haboruba. Olaszorszag tamogatasat is remelte, mert az olasz
kormany partolta a conferentia eszmejet, Tittoni az olasz
kamaraban majdnem nyiltan beszelfc monarchiank ellen.
Ausztria-Magyarorszag katonai kesziileteket tett, a mi Szerbiat nem riasztotta vissza a larmas tiintetesektol es fenyegetesektol. De az orosz kormany, mint Izvolszky megigerte Aerenthalnak Buchlauban, nem akart haborut s igy
Francziaorszag sem surgette azt, Olaszorszag pedig belso
iigyeire forditotta figyelmet. Maroccoban ugyan volt zavar
ez evben is, de a nemet es franczia diplomatia siman
intezte el a felmeriilo vitakat. Azonban a diplomatiai simasag sok izzo gyuloletet es heves izgalmat takart, melyek
minduntalan ki-kitortek a nyilvanossag feliiletere. Az angol
kormany elleniink fordult az annexio kerdeseben, szabalytalansagnak nevezte azt, de mivel a tervezett conferentian
Oroszorszag a Dardanellak kerdeset akarta felvetni, Anglia
nem nagy erelylyel siirgette a conferentia tervet. A nemet
kozvelemeny haborgott Anglia folytonos gancsvetesei miatt.
A Kolnische Zeitung azt irta, hogy Nemetorszag a makedoniai es maroccoi iigyben ugy viselkedik, mint Poroszorszag Olmiilzben. A nemet kormany azonban tiirelemre intette
a nemzetet, az erosnek meltosagos turelmere II. Yilmos csaszar szerette volna meggyozni Angliat bekes szandekairol
es ibindulatarol. De a megnyugtatas modja nem volt szerencses. A Daily Telegraph oktober 29-en egy interviewt
kozolt, melynek minden pontja kinos feltunest keltett.
A csaszar hivatkozott a bur haborura es elmondotta, hogy
nagyanyjanak panaszos ievelere hadi tervet kuldott Londonba
s ez a hadi terv igen kozel jart ahhoz, a mely szerint lord
Roberts Jegyozte a burokat. Az angol gog fellazadt e nyilatkozatra.
A biir haborunak mar csak emlitese is bantotta, mert
Vilmos csaszar surgonyet Krugerliez az angol soha sem
felejtette el s most azt kellett hallania, hogy Anglia csak a
gyulolt nemet csaszar terve szerint gyozhette le a burokat.

Az interviewnak tobb mas helye is bajt okozott. A nemet
kormany alig gyozte lecsillapitani a belfoldi es az angol
kozvelemenyt a csaszari nyilatkozatok serto ele miatt. Az
uralkodok nyilvanos beavatkozasa a kiiliigyi kerdesekbe sok
tart6zkodast es tapintatot kivan. Yilmos csaszar erelye, a
nemet birodalom fejlesztesevel szerzett nagy erdemei ugyis bantottak a szomszedokat. Egy franczia hetilap, a
L Opinion azzal vadolta a csaszart, hogy egesz Europabol
nemet egyesiilt allamokat akar alkotni uralkodohazanak hegemoniaja alatt. Az o szemelye es az o aikotasai ellen
erzett gyiildlet segitette az angol koimanyt abban, hogy
minel jobban megkedveltesse az orosz baratsag gondolatat
a kozvelemenynyel. A junius 4-iki alsohazi iilesen Grey
azt mondotta, hogy az orosz nagy nepfaj, melynek jelentekeny ereje meg fejletlen, jelleme meg alakuloban van, uj
eszmekkel es uj erovel most kezdi kibontani tehetseget.
Nagy jovoje van e nepnek, nagy szerepe lesz meg a vilagon. Grey egeszen ugy beszelt, mint Dosztojevszky, mint az
orosz nationalistak. Az orosz baratsag tehat a szabadsagszeretetevel kerkedo Anglianak mar nem volt idegen erzes.
Nem volt idegen, mert lord Eoberts a julius 23-iki felsohazi iilesen azt fejtegette, hogy nem lehetetlen egy nemet
invasio Angliaba. A nagy hajoraj nem oly biztos vedelme
az angol teriiletnek, mint Anglia sokaig hitte. Erre Biilow
egy nyilvanossagra hozott beszelgetesben azt felelte, liogy
termeszetesebb volna, ha a nemetek felnenek az angol tamadastol. Biilow elkeseredve hivatkozott e beszelgetesben a
Quarterly Review egy czikkere, melyben a nemet veszely
a gyanakvas es gyiilolet oriilt szenvedelyevel volt targyalva.
Pedig a nemetek kerestek a megegyezest, a beket. Az
1909 februar 9 iki berlini egyezmenyben Nemetorszag szinte
lemondott arrol a politikajarol, hogy Marocco fiiggetlenseget es epseget megvedelmezze. A franczia kormsiny csupan
azt igerte e lemondasert, hogy lebetove teszi a nemet vallalatok bekes munkajat. A Balkan valsaganak lecsillapitasa
tobb neliezseggel jart. Torokorszagot kieleaitette monarchiank az 1909 februar 26-iki szerzodessel. Atadta neki a

Szandsakot s ket es fel millio torok fontot fizetett a portanak karpotlasul a ket annectalt tartomanyert. Nem tudta
a monarchia akkor, hogy Torokorszag nem birja megvedelmezni a Szandsakot.
])e a penzbeli karpotlas megnyugtatta azt az allamot,
melynek baratsagara sziiksegunk volt. Bulgaria is penzbeli
karpotlassal vivta ki, hogy a torok elismerte fiiggetlenseget.
Izvolszky ajanlatara a bolgarok az orosznak jaco torok hadi
karpotlasbol torlesztettek valtsagdijukat. Ilyen modon Izvolszky
ugy tiintette fel a dolgot, hogy Bulgaria Oroszorszagnak
koszonheti rangemeleset. De Ausztria-Magyarorszag es Szerbia
kozt majdnem haboru tort ki. Ha Nemetorszag nem fedezi
monarchiankat, Oroszorszag kardot rantott volna. De a
ket hatalom ellen az orosz kormany meg nem erezte
magat eleg erosnek. Mint az orosz dumaban Gutskow mondotta, «az orosz kuliigyi politikaban az ertelmet es mersekletet a strategiai helyzet gyengesegenek tudata okozta».
Szerbia pedig egy 1909 marczius 31-iki iinnepelyes nyilatkozatban kenytelen volt megigerni, hogy eddigi tiltakozasat
visszavonja, hogy jo szomszedsagot tart veliink es megakadalyozza akomitacsik szervezkedeset. Igy megszunt az annexios
valsag, de a mostani haborti kitorese utan a nemet sajtoban azt a kerdest feszegettek, vajon nem kellett volna-e
1908-ban vagy 1909-ben az annexios valsag alkalmat felhasznalni a kikeriilhetetlen kiizdelem meginditasfira.
Ellenfeleink akkor gyongebbek voltak. A kerdes targyalasa most meg korai. Csak a haborti utan merlegelhetjiik a szemben allo hatalmak eroviszonyait es a mai meg
az ot ev elotti eselyek kiilonbseget. Es akkor gondolnunk
kell arra is, hogy Bismarck hatarozottan elitelte a prseventiv haboriikat, de ugy latszik kiilonbseget tett indokolt
es indokolatlan praeventiv haboriik kozt. Mert egy 1874-iki
beszedeben ezeket mondotta: «Mi beket akarunk Francziaorszaggal. De ha ketsegteleniil meg volna allapitva, hogy
az osszeiitkozes kikeriilhetetlen. a nemet kormany a maga
lelkiismerete es a nemzet elott nem vallalhatna el a felelosseget a varakozasert addig az idoig. a melyet Francziaorszag legkedvezobbnek hisz». Bfir a szerb jegyzek atadasa

utan csend volt Europaban, az orosz diplomatia alattomban elokeszitette a Balkan-szovetseget es Olaszorszagra is
igyekezett batni. Anglia pedig feltekeny szemmel figyelt
Nemetorszag hajoirak epitesere. Mac Kenna, az angol tengereszeti minister, az alsohaz marczius 16-iki iilesen kifejtette, hogy egy hatalom sem fejleszti oly gyorsan hajorajat, mint a nemet. Attol tart, hogy Nemetorszagnak 1912
tavaszan mar 17 Dreadnoughtja lesz, sziikseges tehat, hogy
Anglianak ugyanakkor 20 Dreadnoughtja legyen. Ez adatok
a felelem nagyitasai voltak.
A nemet kormany kijelentette a birodalmi gyiilesen,
hogy 1912-ben osszesen 13 nagy hajoja kesziil el, nem 17
s az is csak oszszel, nem tavaszszal. Ugyanakkor Angliaban szinte nevetseges felelem nyilvanult a nemet leghajoktol.
Az 1910-ik ev tavaszan halt meg VII. Eduard, a ki
meginditotta a hajtovadaszatot Nemetorszag ellen. A mai
azsiai es europai helyzetet leginkabb o teremtette s a mai
verontasert leginkabb az o emleket terheli a felelosseg. Az
o tanitvanyai vezetik ma az angol politikat. Az angol
chauvinek sokszor fejtegettek, hogy csak Nemetorszag megtorese adhatja vissza Anglianak most mar elvesztett gazdasagi felsobbseget, hogy a nemet hatalom novekedese az
angol vilagbirodalmat a vegromlassal fenyegeti. E nezeteket
Churchill angol minister 1908-ban igen hevesen tamadta a
banyaszok egy gyul£sen(augusztus 15-enSwanseaben). Azt allxtotta, hogy Angliat es Nemetorszagot erdekellentetek nem v4lasztjak el. A nemetek az angol aruknak igen jo vevoi. Ha a nemetek eltiinnenek a vilagpiaczrol, az angolok potolhatatlan
kart szenvednenek. Csak egyiigyu emberek gondoljak, hogy
erdemes volna a kereskedelemert haborut kezdeni. A haborunak egy honapja tobb gazdagsagot rombol szet, mint a
mennyit ot evi kereskedelem eloteremthet. A haboru sehogy
sem erositheti a kapcsot, mely Angliahoz koti a nagy gyarmat-allamokat. A haboru altal csak nehany kisebbrendii gyarmatot es a vilagon szetszort szenallomast nyerhet az orszag.
Nem hiszi a minister, hogy Nemetorszagban volna tizezer
ember, a ki komolyan gondolna olyan pokoli es elvetemiilt

bunre, mint a mino az angol-nemet haboru es Angliaban
meg tizezernel is kevesebben gondolnak erre.
Nem tudjuk, hogy mennyiben volt oszinte a minister
beszede, de ervei j6val nyomosfibbak voltak az angol erdek
szempontjabol is, mint azoke, a kik csak Nemetorszag megtoreseben kerestek x\nglia iidvet. Lesz meg ido. a mikor
VII. Edvard politikajaert lakolui fog az a birodalom, mely
most csakis abban keresi a liagyomanyok sziikseges folytatasat es a jovo egyediili biziositekat.
Ez ev jiiniusaban Oroszorszag es Japan ujabb szerzodes altal vegleg tisztaztak a mandsuriai kerdesnek meg 1907
utan is fennmaradt vitas pontjait. Es igy 1910 jiiniusa ota
az orosz politika szabadon mozoghatott Europaban, mert
Azsia keleten mar nem szorult Anglia tamogatasara, hatat
ott a japan szovetseg ugyis fedezte. Izvolszky utodja, Sasonow, meg is egyezett Nemetorszaggal s engedmenyt igert a
bagdadi vasiit csatlakozasa erdekeben, hogy Anglia nelkiil
is szabadon mozoghasson Perzsiaban. Egy radicalis franczia ujsag mar felvetette a kerdest, vajon azert kiildott-e
Francziaorszag 20 milliardot Oroszorszagnak, hogy lehetove
tegye a nemet-orosz kozeledest ? Agadirban, egy maroccoi
kikotoben, franczia hadihajok jelentek meg, a mi Nemetorszagban nyugtalansagot keltett. De a franczia kormany
megnyugtatta a nemet cancellart loyalis nyilatkozatokkal.
Mindez azzal biztatta Europat, hogy a beke hosszu eletii
lesz. De Szerbiaban izzott a gyulolet elleniink s Angliaban
is meg-megnyilatkozott a feltekenyseg a nemet hajok szaporitasa miatt.
1911-ben Marocco felol nagy vihar fenyegette Europat.
Francziaorszag ugyanis elhatarozta, hogy protectoratusat
kiterjeszti a szerzodesek ellenere Marocco legnagyobb reszere. Uriigyet keresett a beavatkozasra. Muley Hafid ellen
nehany torzs fellazadt, a franczia csapatok tehat bevonultak Fezbe, hogy ott rendet csinaljanak. A spanyolok is foglaltak teriiletet Maroccoban. Nemetorszag ki akarta mutatni,
hogy most mar o sincs kotve az algecirasi szerzodeshez.
1911 jiilius 1-en Panther nevii agyiinaszadjat az agadiri
kikotobe kiildotte, ugyanoda, a hol 1910 vegen nem akarta

megtiirni a franczia hadihajokat. Csak azt akarta ezzel mondani, hogy a francziak maroccoi hoditasaert karpotlast kovetel a franczia Congo-teriileten. A francziak es nemetek
konnyen megalkudtak volna, ha Anglia kozbe nem lep.
Gre}7 a nemet kovetnek tudtul adta, hogy a Panther megjelenese uj helyzetet teremtett. Az angolok sokallottak a
nemetektol kivant Congo-teriiletet. A Times mar azt ajanlotta julius 20-an. hogy Anglia is kiildjon hadibajot Agadirba. Ellenben Nemetorszagban a vilagpolitika szenvedelyes hivei nagyon fel voltak liaborodva, gyongeseggel vadoltak Bethmann-Hollweg kormanyat, azt kivantak, hogy
Maroccoban keresse a karpotlast, hol gazdag erczbanyakat
szerezhetne. Ez izgatottsag kozben Lloyd George penziigyminister beszedet mondott a helyzetrol julius 21-en. A beszed diplomatiai simasaggal a beket hangoztatta. De volt a
beszedben egy fenyegeto fordulat. «Ha» — igy mondotta a
szonok — «oly helyzetet kenyszeritenenek reank, a melyben
a beke csak ugy volna fenntarthato, hogy feladnok a mi
nagy es jotekony helyzetiinket, melyet Angolorszag a heroismus es siker szazadaiban szerzett, ha a beke csak ugy
volna fenntarthato, hogy Nagybritanniaval oly kerdesekben,
melyek elete erdekeit erintik, ugy bannanak, mintha a nemzetek tanacsaban mar nem volna szava, akkor — ezt ki
kell emelnem — egy minden aron valo beke lealacsonyitas
volna, melyet oly orszag, mint a mienk, el nem viselhetne.»
E mondatnak igazi sulyat az hatarozta meg, hogy Grey
majdnem kozvetleniil Lloyd George beszedenek elmondasa
elott a nemet kovet elott igen kelletlentil nyilatkozott a
nemetorszagi maroccoi politikarol. Ha a nemet nem mersekli
koveteleseit a Congoban, vagy ha ott marad Maroccoban.
Anglia is beavatkozik es ennek sulyos kovetkezmenyei lesznek — igy szolt Grey. Ily elozmeny utan Lloyd George beszedenek idezett mondata vilagos kihivas volt. Igy fogta fel
az angol sajto, a franczia pedig lelkesiilten helyeselte. A nemet
kozvelemeny felzudult az angol vakmeroseg ellen. A nemet
szelso conservativek vezere, v. Heydebrand, egy partgyiilesen
azt mondotta, hogy Lloyd George julius 21-iki beszede
grandiosus szemtelenseg volt. Az ilyen szavaknak megvolt

a kello visszhangja a csatornan tiil is. A helyzet ekkor igen
valsagos lett; a nemet kormany nem akart maroccoi foglalast, de oly latszatot sem szeretett volna kelteni, hogy
Llovd George szavara engedett. Mar-mar hahorura gondolt mindenki, a mikor Asquith julius 27-en engeszteloen
beszelt es a uemet-franczia targyalasok ujra megindulhattak. Az angol tamogatas igen makacscsa tette a francziakat, a kik meg augusztusban s szeptember kozepen is csortettek a kardot. Anglia es Nemetorszag kozt a levego megtelt villamos fesziiltseggel. A becsi angol nagykovetnek egy
osztrak lapban megjelent interviewja hatarozottan eliteite
Nemetorszag politikajat. A nagykovet es kormanya megczafoltak az interviewt, de bajos volt ketelkedni abban.
Szeptemberben Belgium is mozgositott es a beiga ministerelnok sziikseget latta annak, hogy megbeszeljen a franczia
ministerelnokkel bizonyos dolgokat. Ketsegtelen, hogy Anglia julius eleje es szeptember vege kozt keszult Nemetorszag megtamadasara, ha a maroccoi egyesseg nem sikeriil. Bizonyitja ezt Faber kapitany, angol parlamenti tag
leleplezese, a ki egy lakoman azt allitotta, hogy Anglia
megrohanja Nemetorszagot a mondott idoben, ha hajoraja
fel lett volna kesziilve s hogy Lloyd George es Winston
Churchill hatarozottan kivantak a haboriit. Faber allitasait
Angliaban nem is igen czafoltak s a kapitany ujabb reszletekkel bizonyitotta, hogy a mit az angol flotta akkori kesziiletlensegerol beszelt, valosagon aiapult. Szerencsere Francziaorszag tobbre becsiilte az Algeciras-acta elmellozeset,
mint a haboriit, melynek dijaul sokat kellett volna atengednie Maroccobol Spanyolorszagnak es Anglianak. Igy mas
afrikai teriiletek felaldozasaert Marocconak urava lett az
1911 novemberi egyezmeny aiapjan.
Mikor az egyezmeny mar meg volt kotve, a nemet
sajto meg Lioyd George beszedenek hatasa alatt azon elmelkedett, hogy van-e oly franczia-angol egyezmeny, mely
Angliat katonai segitsegre kotelezi. A nemet birodalmi gyiilesen Heydebrand a nemet nep szeles retegeinek erzelmet
fejezte ki, midon igy szolt: Most tudjuk, hol a mi ellensegiink. Mint villam az ejszakaban, ugy vilagitottak meg az

utobbi esemenyek a nemet nep elott, hogy hol lakik ellensege. Maga a birodalmi cancellar is deczember 5-iki beszedeben mersekelt modorban, de hatarozottan biralta Grey
politikajat es Lloyd George beszedet. Nemetorszag sem engedheti meg, — monda a cancellar — hogy ugy banjanak
vele, mintha nem volna szava a nepek tanacsaban. Azt a
kerdest, hogy van-e Anglia es Francziaorszag kozt titkos
katonai conventio, oly tekintelyes iro, mint Sidney Low, igennel dontotte el. Tagadjak — ugymond ez iro — a titkos szerzodest, de akar van ily szerzodes, akar nincs, egeszen olyan a
dolgok szine, mintha kenytelenek volnank a franczia erdekeket Nemetorszag eilen hadseregunkkel vedelmezni.
Mikor mar vilagossa lett, hogy Francziaorszag megszerzi a protectoratust Maroccoban, Olaszorszag elerkezettnek latta az idot tripolisi vagyai teljesitesere es szeptember
29-en haboriit izent Torokorszagnak. Harczat a tbrokokkel
nem szivesen lattak a kozponti hatalmak es Olaszorszagnak
sem esett jol, hogy kenytelen volt megnyugodni a harczternek Tripolisra valo korlatozasaban. Szerbia mind szoiosabban csatlakozott Oroszorszaghoz; a szerb kiraly leanyanak egybekelese egy orosz nagyherczeggel fokozta a ket
orszag viszonyanak bizalmassagat. Az 1912-ik ev egeszen
haborus volt, az olasz-torok haboru Tripolisert oktober 15-ikeig
tartott, oktober elejen pedig Montenegro, Szerbia, Bulgaria es
Gorogorszag meginditottak a haborut Torokorszag ellen.
A nagyhatalmak egyik csoportja remelte, a masik pedig attol
tartott, hogy a liajdan vitez torok hadsereg a szovetsegeseknek legalabb egy reszet le fogja gyozni. Igy tehat megegyezhettek abban a kijelentesben, hogy teruletvaltozast nem engednek meg. De a torbk hadsereg igen gyongenek bizonyult.
A keleti allamok nagy betegsegei, a corruptio es a partduh
megrontottak ; nem vetekedhetett a Balkan nepek jol folszerelt
es jol vezetett hadseregeivel.
Mikor a szovetsegesek mar Konstantinapoly fele kozeledtek, a megremult porta bekeert konybrgott. A status quo
fenntartasa most mar lelietetlen volt. Ausztria-Magyarorszag
szerette volna visszaszerezni a konnyen feladott Szandsakot
es novemberben ujra mozgositott, de Oroszorszag mozgosiBudapesti
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tassal felelt es mi masutt kerestiik a karpotlast a
Szandsakert. Oiaszorszaggal egyetertve azon voltunk, hogy
Albania ne keriiljon a ket szomszedos allam, Szerbia es
Montenegro batalmaba, hanem onallo allamma alakuljon.
Olaszorszag mar regen ohajtotta kiterjeszteni befolyasat
Albaniara es nekiink is erdekiink volt az, hogy ne legyiink
kenytelenek Szerbiaval az Adrian is szomszedos erintkezesbe
jutni. Igy teliat a harmnsszovetseg most szorosabb egyetertesben jart el, mint az elozo evekben, mint Algeciras ota
barmikor. Ellenben a harmas-entente baratsagaban nemi
res mutatkozott. Mert Anglia attol tartott, hogy Oroszorszag
vagy maga, vagy vedettje altal uralkodni fug a Dardanellakon s az angol kormany a Perzsa-obol tajekan is biztositani
akarta erdeket a porta joakarata altal. Ezert kisse tavolodott az entente-tol, Poincare hiaban probalt oly formulat
talalni, mely minden ellentetet kiegyenlitett volna. Anglia
Nemetorszaghoz kozeledett es a Balkan-haboriit localisalni
kivanta. Megragadta a bekekozvetite3 kezdemenyet s deczember kozepere Londonba hivta a Balkan-allamok koveteit; a nagyhatalmak kovetei velok parhuzamosan targyaltak a beke pontjairol.
Az 1912. ev tehat, noha mindvegig haborus volt, biztatonak latszott a beke jovojere. Mert kitiint, hogy a keleti
kerdesben Anglia es Nemetorszag jol megferhetnek s hogy
mennyire termeszetellenes az orosz-angol szovetseg, ha ele
Nemetorszag ellen fordul. Ez erzes hatasa alatt meg a
hajoraj nagyobbitasanak annyira izgato kerdeseben is mind
a ket hatalom mersekletre hajlott. Targyalasok indultak
meg erre nezve, melyek az angol kormanyt is megnyugtatni latszottak a nemet dreadnoughtok gyarapodasanak
bizonyos aranyara nezve. Anglianak az ir-kerdes es a
munkaszavarok miatt is sziiksege volt az europai bekere.
Az I91H-ik ev ujra haborus volt. A londoni targyalasok
azzal vegzodtek, hogy a Balkan-allamok megnagyobbodtak
Torokorszag rova-ara. Az europai Torokorszagbdl csak Konstantioapoly maradt meg es kis teriilet a kornyeken. Azonban a gyoztes hatalmak marakodtak a zsakmany miatt. Bulgaria, mely legtobb vert ontott a torok haboruban, most

hajdani baratjai ellen volt kenytelen hadakozni, mikor
Szalonikit es Macedonianak inkabb bolgar reszeit kovetelte.
Hozza meg Romania is kovetelt tole teriiletet. Az ngyis
meggyengiilt allam az aranytalan harczban letort. A bukaresti bekeben kenytelen volt atengedni mindazt, a mit
kivantak tole; neki aranylag keves s nem eleg ertekes teriilet jutott, hiszen a torok, felhasznalva a jo alkalmat, Drinapolyt is elvette tole, melyert annyi bolgar ver omlott s
a melynek birtokaban a bolgar czar Konstantinapolyert
versenyezhetett volna a gorog kiralylyal. Oroszorszag e
zavarok alatt nem igen jol erezte magat. A Balkan-szovetseg az d munkaja volt, de nem ohajtotta a szovetsegesek
akkora erejet, hogy komolyan szamba vetessenek a Konstantinapolyert folyo versenyben. Leginkabb Szerbianak es
Montenegronak gyarapodasat latta szivesen.
A Balkan-szovetseget a mi monarchiank ellen s a
konstantinapolyi ut megszerzesere akarta hasznalni, de a
szovetsegesek «testverharcza» leket iitott az orosz terveken.
Bulgaria ellen fordult; bizonyara biztatta Romaniat, hogy
kenyszeritse Bulgariat a Szerbiatol kivant teriilet atadasara,
de a bolgarok megalaztatasfit sokallotta, mert nem akarta
elvesziteni befolyasat orszagukra s Gorogorszagnak sem
akart sokat juttatni a Konstantinapolyba vezeto utbol.
A bakaresti beke revisiojat azonban liiaba siirgette.
A mi helyzetiink is nagyon kenyes volt 1913-ban a
Balkan-zavarral szemben. Nagy sikere volt diplomatianknak
az alban fejedelemseg megalakitasa, noha a londoni nagykoveti conferentia sziiken merte ki az uj allam tertiletet.
Azonban a Balkan keleti reszen nem boldogultunk. Mi is siirgettiik a bukaresti beke revisiojat a Szerbiatol megkarositott
Bulgaria erdekeben. De itt Nemetorszag nem tamogatott, mert
azt hitte, hogy az a kis teriilet, mely Bulgarianak visszaszerezheto, nem sokat jelent. Ellenben fontos az, hogy kimeljiik
Bomania erzekeuyseget es Gorogorszagot se ingereljiik fel a
harmasszovetseg ellen. Igy tehat az 1913-iki ev nem a legfenyesebb eredmenyuyel vegzodott reank nezve. Szerbia es
Montenegro nagyobbodtak, onerzetiik felduzzadt, Bulgaria
kimeriilt s Romania ketes erzelmekkel tekintett reank.
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1914-ben kitiint, bogy az alban allam nem jelent
positiv erogyarapodast a kozponti batalmaknak. Az alban
torzsek meg nem elegge erettek az allami eletre. Ez volt
a fooka a zavaroknak. De masreszt Olaszorszag sem nezte
volna jo szemmel, ha befolyasunk ott megerosodik. Essad
pasa az olasz kormany tamogatasaval buktatta meg az alban fejedelmet. De mialatt latszolag az alban zavarok foglaltak el az europai diplomatia figyelmet, csendben nagyobb
esemenyek kesziilodtek.
Oroszorszag 1905 ota erosen kesziilt a keleti kerdes
fegyveres elintezesere, a konstantinapolyi titra Berlinen s
Becsen at. Frobenius e kesziileteket igy irja le 1914 elej e n : Azt hittek sokan Europaban, hogy a keletazsiai nagy
csapas, a corruptio es a forradalmak megbenitottak Oroszorszag erejet. Nem ugy volt. Oroszorszag ep ez utobbi evekben csodalatosan fejlodott. Kitiino agrarius reformok altal
segitett a parasztsag helyzeten. 1912 vegeig tobb mint egy
millio fiiggetlen, orosz parasztbirtok keletkezett. Sziberiaban
1907—1912-ig majdnem harmadfel millio embert telepitettek
le. Mezogazdasagi fejlodese miatt 1895—1911-ig ketszeresere
emelkedett Oroszorszag kivitele, ipara is rendkiviil fejlodott.
Penziigyei feltiinoen javultak, 1912-ig a birodalmi bank
aranykeszlete tobb mint negyezer millio koronaig emelkedett. Es ezt a tartalekot nem koltotte el hadseregere, hanem az o keszseges bankarjat, Francziaorszagot zsakmanj^olta ki e czelra. Yasutakat epitett a mozgositas konnyitesere, de mivel a halozattal el nem kesziilt, csapatait a
nyugoti hatarra tolta es a bekeletszamot gyarapitotta.
A hataron tij liadtesteket formalt s 19 uj lovasezredet allitott fel, meg meg is hosszabbitotta nehany honappal a harom evi szolgalati idot. Azsiaban a japan szovetseg miatt
nyugodtnak erzi magat, Kaukazusban pedig csapatai megfigyelik a torbkot. A vedelemrol gondoskodott erodei kiepitesevel mar 1912-ben. Yedelmi vonalainak centruma
Yarso; Brest-Litowskot elsorangu erodde emelte es a
Narew-Njemen vonalat a franczia zaro-erbdok mintajara alig
megveheto akadalylya erositette.
Szt.-Petervar vedelmere nem elegedett meg Kronstadt-

tal, hanem a finn obol eszaki es deli partjan Reval es
Sweaborg erositesevel nehezitette a tamadast a tengerpart
felol. A tartalekosok es nepfolkelok gyakorlataira 1907-ben
csak 290,000 rubelt koltott, 1913-ban ugyane czelra mar
11.165,000 rubelt! A hataron a kormany nagymennyisegu
gabonat, automobilt gyiijtott ossze s a leghajostisztek kikepzeset siirgette. Tehat mint Frobenius ez elbeszelesebol latjuk, melyet Mitrofanoff czikke is tobb pontban megerosit,
Oroszorszag ez ev tavaszan mar lazasan kesziilt a tamadasra. Sejtette talan a sarajevoi gyilkossagot es kovetkezmenyeit ? Nem lehetetlen. A Nowoje Wremja mar a tavaszszal azt irta, hogy Boszniaban ez ev juliusara jelentekeny
esemenyek varhatok.* Yajon mire gondolt? Honnan e pontos chronologia joslataban ? A belgradi orosz kovetsegnek
bizonyara modjaban volt eleg koran ertesuleseket szerezni
arrol, hogy mi minden tortenhetik Boszniaban 1914 juliusaig. Mas gyanus koriilmenyekbol is kovetkeztethetjuk, hogy
az orosz hirlap joslo tehetsege nem volt boszorkanysag.
A foherczeg, kit a mi katholikus szlavjaink lelkesiilten kovettek, megzavarta volna az orosz szamitasokat a tervezett
vilaghaboruban.
De barmino artatlannak kepzeljiik is az orosz politika
lelkiismeretet a gyilkossag vegrehajtasaban, annyi bizonyos,
hogy Oroszorszag mar 1914 elejen komolyan kesziilt a
tamadasra.
Az orosz politika eltiirte az annexiot, Szerbianak elzarasat az Adriatol, Montenegro kiutasitasat Szkutaribol,
Albania alakitasat s egy nemet fejedelemnek az alban tronra
iilteteset; de a kesziiletekbol s az orosz sajto ingeriilt hangjabol kiveheto, hogy mind ennek megtorlasara s a kozepponti hatalmak megtoresere mar ez ev tavaszan elerkezettnek latta az idot. De barmily erosnek erezte magat az
orosz, a franczia szovetseges nelkiil nem akart megindulni.
Es a francziak, mint lattuk, minden erejoket megfeszitettek,
hogy keszen alljanak a ket nemet lakossagu, de majdnem
ketszaz evig Francziaorszaghoz tartozott tartomany vissza* Frobenius : Deutsche
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foglalasara. 1911 ota, vagyis a maroccoi valsag ota a harczias hajlam fokozodott a franczia nemzetben; az altalanosan kotelezo harom evi katonai szolgalat elrendelese
1913 ban a katonai erofeszitesek vegso stadiumat jelentette.
«Az egesz ifjusag erejenek e haszontalan elfecserlese a
revanche-eszme kedveert» — mondja Frobenius — «keseruen megbossznlna magat, ha nem haszualnak azt fel a
bosszulo hadjaratra. Mindent osszefogva Francziaorszag
katonai rendszabalyaibol onkent kovetkezik, hogy meg kell
kezdenie a haborut Nemetorszag ellen 1915 vagy 1916-ban,
barmi tortenjek is.» Tegyiik hozza, hogy Francziaorszag
bizva a maga feher- es szinesborii katonainak tomegeben,
orosz es angol szovetsegeseiben es a felsobbsegben, melyet
kepzelodese szerint, a leghajok kormanyzasaban kivivott,
ha kellett, hamarabb is keszen volt a merkdzesre.* De valoszinu, hogy 1915-ig, vagy 1916-ig meg varakozni kivant
bekeletszama gyarapitasa es tiizersege atalakitasa kedveert.
Angliara csak oly biztosan szamithatott, mint Oroszorszagra.
Grey ugyan tagadta, hogy formalis szerzodese volna Francziaorszaggal, de ez csak diplomatiai szofacsaras volt. Meg
az o kormonfont beszedebol is kiveheto,** hogy Anglia
kotelezve volt a katonai segitsegre es pedig nem csak vizen,
hanem a szarazon is. Ebben Faber kapitany leleplezesei
utan tobbe senkinek sem lehetett ketsege. Az angol politika
Oroszorszag es Nemetorszag kozt ingadozott az utobbi evekben, de ha a franczia-nemet viszonyrol volt szo, nem ismert
ingadozast.
Ily koriilmenyek kozt vilagos, hogy a sarajevoi gyilkossag utan a vilaghaboru kikeriilhetetlen volt. Folosleges
reszletesen elemezniink a haboru kezdetere vonatkozo hivatalos kozlemenyeket. Eleg, ha nehany tenyt kiemeliink beloliik. A nemet kormany kozvetiteni probalt, noha a sikerre
alig volt remenye. Az orosz czar ugy tett, mintha orommel

* K. Kjellen: Die Grossmachte der Gegenwart. Leipzig, Berlin,
1914. 52. 1.
** A beszedet egesz terjedelmeben kozli Dcis grdssere
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fogadna a nemet csaszar kozvetiteset. Ha sikeriil megalaznia Ausztria-Magyarorszagot egy europai conferentia osszehivasaval, vagy mas modon, a haborut talan elhalasztotta
volna nehany honapig, talan ket evig is. De tovabb bizonyara nem. Mivel azonban maga sem remelte, hogy a nemet csaszar megnyugszik a mi monarchiank megalaztatasaban, a tiintetes, a nyomatekos fellepes iiriigye alatt az alkudozasok alatt egeszen a hatarig, sot a hataron at is tolta
csapatait es kenyszeritette a ket szovetsegest a hadiizenetre.
Oroszorszag nem varhatott tovabb, mert ugy hitte, hogy ha
barmino csorba is esik Szerbia souverainitasan, az o tekintelyenek romlasa a Balkanon tobbe helyre nem hozhato.
Anglia valamivel komolyabban fogott a beke kozvetitesehez, mint Oroszorszag. Nem szivesen vallalta volna magara az
odiumot, hogy a kiralygyilkos Szerbia miatt rant kardot, nem
banta volna, ha halaszthatna a haborut 1915 vagy 1916-ig
Francziaorszag kedveert s talan a maga hajoraja miatt is,
melynek allapota mar 1911-ben megakadalyozta a tamadasban. De arra, hogy visszalepjen, hogy ne kovesse szovetsegeseit, egy perczig sem gondolt. Az angol politika mar
VII. Edvard ota el volt adva a gonosznak; azota el volt
szanva arra az ostoba es elvetemiilt gonosztettre, a minek
egy angol minister nevezte az angol-nemet haborut. Azonban a kifogastalan gentlemannek tisztes iirugy kellett a
verfecserlo rablovallalatra. Mohon kapott tehat a nemet
cancellarnak kijelentesen, hogy a nemet sereg nem kimelheti Belgium semlegesseget. Belgium ugyanis mar regen
nem volt semleges. Emlitettuk, hogy a maroccoi valsag
alatt mily gyanusan viselte magat. Belgium evenkent 80
millio francot koltott hadi czelokra. Mint Hanrez senator
megjegyezte a belga felsohazban 1911 deczember 19-en, ily
osszeget nem kellene koltenie a kis nemzetnek, ha bizhatnek abban, hogy a szerzodesek megvedik semlegesseget.
Nem igen volt ketseg abban, hogy ki ellen szandekozik
Belgium megvedeni semlegesseget. Mikor Hollandia Vlissingen eroditeset tervezte, 1911 elejen a franczia kiilugyminister kijelentette, hogy Angliaval es Belgiummal egyiitt Hollandiat kesztetni fogja a franczia kormany a Schelde tor-

kolatan abbahagyni azt az eroditest, mely a haboru eseten
megnehezitene a hajoknak Antwerpenbe jutasat.* Tehat
egyutt voltak harman s egyutt gondoltak arra, hogy az
angol badihajok utja nyitva maradjon Antwerpen elott.
Frobenius konyveben mar 1914 elejen megallapitja, hogy
Anglia partra fogja szallitani szarazioldi hadsereget Belgiumban a franczia balszarny meghosszabbitasara. A haboru kezdete ota a nemet lapok mar tobb jelentest s tervet kozoltek, melyek hitelesen bizonyitjak az angol-franczia-belga katonai egyiittmukddes szandekat. A nemet kormany jol ismerte e szandekot es nem akarta megvarni azt,
hogy ellenfelei Belgiumon at elaraszszak teriiletet, a mig az
o csapatai a franczia keleti hataron az erodvonalat dongetik. Angiia tehat maganak tartotta fenn a belga semlegesseg megsertesenek jogat es kitiino jelszot talalt a haboru
meginditasara, valamint a Nemetorszag ellen valo izgatasra, mikor ellenfele kenytelen volt ot megelozni szandekaban. Anglia szava donto volt az entente tanacsaban.
Megtalaltak a szentpetervari belga kovet hivatalos jelenteset 1914 julius 30-ikarol, melyben ezt olvassuk: «Ma mar
Petervartt biztosan tudjak, hogy Anglia segiti Francziaorszagot. Ennek a segitsegnek rendkiviil nagy a sulya. Ez
igen elosegitette a haboriis part feliilkerekedeset. »**
Mi ezek utan nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt a vilaghaboriit nem mi inditottuk meg. Nekiink a sarajevoi
gyilkossag utan lehetetlen volt hatralnunk Szerbia elott. Az
ugynevezett dossierban kormanyunk kimutatta, hogy a szerb
kormany felelos azert a szellemert, mely a mi monarchiank
vezetoi ellen tervezett orgyilkossagokat, mint a politikai
izgatas megengedett es hasznos eszkozeit, dicsoiti. Az olyan
allam, mely rendszeresen uszitja az orgyilkosokat szomszedja ellen, a nemzetkozi jog vedelmere ep oly kevesse
szamithat, mint egy kalozallam, vagy barmino mas rabloszovetkezet. Mi megis kijelentettiik, hogy Szerbia teriileti
* Schulthess Kalender i91I. 412., 480. 11.
** A Norddeutsche Allgemeine utan kozli a Neue
1914 szeptember 26-an 6. lap.
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epseget nem csorbitjuk, csak arra akarjuk kenyszeriteni,
hogy mondjon le oly tervekrol es oly modszerekrol, melyeket a magunk megalazasa es a magunk kiszamithatatlan
kara nelkul tovabb nem turhetiink. Bizonyara ismerte kormanyunk a vihighelyzetet, bizonyara tudta, hogy Europaban
es Azsiaban kik agyarkodnak ellenunk allig fegyverben, de
lehetetlen volt maskep cselekednie. Ha lanyha alkudozashoz
fog, szuksegteleniil jatszotta volna el a monarchia tekintelyet. Mert csak azt nyeri vele, hogy ellensegeink a reajuk
nezve kedvezobb s mar eleg kozel eso idoben fognak a
habordhoz. Mar pedig, mint Bismarck kifejtette idezett
1874-iki beszedeben, lelkiismeretlen esztelenseg volna az
ellensegnek ily jo alkalmat szerezni.
A nagy cancellarnak e tanitasat kovette Nemetorszag
is, mikor haboriit izent s annyiban is a nemet egyseg megalkotojanak szellemeben jart el, hogy nem hagyta cserben
monarchiankat.
Es most tombol a harcz minden vilagreszben, szarazon, vizen s a levegoben. Es millidk vere omlik, de vajon
miert ?
Koviden osszefoglaljuk az okokat. Anglia verszomjas
irigyseggei nezi Nemetorszag kereskedelmenek fejlodeset s
ezert akarja szetzuzni a nemet hatalmat, noha volna eleg
hely a vilagon mind a ket nemzet szamara s noha egy
angol minister a legrettentobb szavakkal belyegezte meg a
nemet-angol haboru gondolatat meg nem regen. Anglia
keszsege nelkiil Oroszorszag es franczia szovetsegese nehezebben szantak volna el magukat a merkozesre. Oroszorszag nem elegszik meg oriasi teriiletevel, de terjeszkedni
akar Europaban s Azsiaban a jegmentes kikbtokig s azon
tul is szinte hatartalan tavolsagig. Francziaorszag onmaga
s a vilag elott ki akarja mutatni, hogy nepessegenek hanyatlasa ellenere vissza birja szerezni azt a helyet Europaban, melyet XIV. Lajos elfoglalt. Japan keleties fanatismussal meg akarja bosszuini Nemetorszagon a simonosekii
szerzodest, elo akarja kesziteni uralmat a tavoli Keleten s
egyszersmind ki akarja mutatni, hogy o, a megvetett sarga
faj gyermeke, kiilomb katona a vilag elso katonajanal, a

nemetnel. Az igaz, hogy a nagyobb biztossag kedveert ez
eromutatvanyra harom nagyhatalom tarsasagaban vallalkozott. Nemetorszagot az irigyseg, a gyulolet es ambitio ez a
vad szovetsege veszi koriil s minden szovetseges azt hajtja,
hogy az a Nemetorszag, mely negyvenharom ev ota minden
lehetot es lehetetlent elturt es csupan szamban s vagyonban gyarapodo lakossaganak keresett helyet a vilagon masok joganak serelme nelktil, Napoleon orokseget vette at es
meg akarja hoditani a vilagot. Mi pedig e koriilfogott hatalom melie allottunk a magunk vedelmere es azert is, mert
batorkodunk azt hinni, hogy egy allam, mely orgyilkossagok rendezesevel akarja alaasni a szomszedos hatalom
belso bekejet, isteni es emberi torveny szerint megerdemli
a biintetest.
A XYIII. szazad ota az optimistikus rationalismus rendiiletleniil hisz az emberiseg altalanos erkolcsi haladasaban.
A mi most tortenik, az talan kigyogyitja hitiikbol a javithatatlan Candide-okat is. Igen, keJlene haladnunk; azonban az erkolcsi postulatum sajnalatunkra nem torvenye a
fejlodesnek. Oriiljiink, hogy a mi nemzetiink azzal a fellel harczol egyiitt, mely az erkolcsi postulatum erejet a legjobban
erzi. Ott allunk most is, a hol Szent Istvan ideje ota a legtobbszor harczoltunk. A nyugainak gatja voltunk sokszor a
keleti barbarismus ellen s azza akarunk lenni most is.
Nemzeti fennmaradasunk kerdese van e harczhoz kotve. Ezt
teljesen es tokeletesen at kell erezniink. Nem kell hinniink,
hogy jatszi hiusaggal, vagy az ellenfel kerkedo megvetesevel hazafias kotelesseget teljesitiink. Meg kell valositanunk
az altalanos vedkotelezettseg elvet minden valogatas nelkul, minden tekintet nelkiil szarmazasra, vagyonra, vagy
ertelmi kivalosagra. Tekintsiink nemet szovetsegesiink peldajara. Kiizdjiik vegig a szent harczot, melynel nemzetibbet
es nagyobbat meg nem vivtunk, eros hittel es minden aldozatra kesz akarattal.
ANGYAL

DAVID.

A VILAGHABOEU TOETENETI MEGYILAGITASBAN.
«A haboru a politikanak fegyverrel valo folytatasa.»
A modern hadi tudomany mesterenek, Clausewitz tabornoknak ez a meghatarozasa litmutatonk azon nagyon bonyodalmas es nem mindenben vilagos labyrinthusban, melynek
melyen az annyi aldozatot kovetelo Minotauros tanyazik.
Ha a haboruban resztvevo allamok politikajat a hadmenetig ismerjiik, ha a diplomatia szoveveuyes es gyakran
egyenesen megteveszto munkajan tiil meglatjuk az egyes
nemzetek azon erdekeit es szenvedelyeit, melyek a jelen
kiizdelmet felideztek es apoljak, faradsagunk tan nem vesz
karba.
Allamokrol, nemzetekrol szolok, nem egyesekrol. Ha
valamikor, most a tomeg dontott, nem a barmily hatalmas
vagy magasan allo egyen. Hiszen koztudomasu, hogy a
haborti a modern vilag legkorlatlanabb autokratajanak, a
czarnak akaratan kivtil tort ki. Ugy van, mint Moltke
josolta: a haboru mar nem a cabinetek, hanem a nepek
ohajtasa.
A mai allapotot esemenyek es fejlodesek egesz sora
idezte elo.
Ez esemenyek kozt, hogy a Leda tojasan ne kezdjiik,
kortani rendben az 1870—71. franczia-nemet haborti az
elso. Francziaorszag ebben nemcsak Elzaszt es Lotharingiat
vesztette el, oly tartomanyokat, melyeket fegyverrel hoditott meg, de lelekben is magaeva tett; nemcsak nagy hadisarczot fizetett, hanem megsziint Europa elso szarazfoldi
hatalma lenni. E veszteseg fajo nyomot hagyott. Azota a
franczia-nemet ellentet allando tenyezoje maradt az europai
helyzetnek. A nemetek igyekeztek az ellentetet enyhiteni,

egyes franczia allamferfiak, meg a legkivalobb is, Gambetta,
torekedtek a jo viszony helyreallitasara, de a revanche
fnllankja megmaradt.
Mar a franczia nemet haboru alatt kilepett Oroszorszag
azon tartozkodasbol, a melybe a krimi haboru eredmenye
vetette. Europat nem talalt maga elott, mely az Abdul Azisz
szultan uralma alatt egyre gyengiild es ziillo torokot partfogasaba vegye. Ivijelentette, hogy a parizsi 1856-ban kotott
bekenek azon feltetelet, hogy a Fekete-tengeren hajohadat
ne tarthasson, tobbe magara nezve nem ismeri el kotelezonek. Ez felujitasa volt a regi igenyeknek a tengerszorosok
birtokara es a torok birodalom oroksegere. A londoni conferentian csak Anglia es Ausztria-Magyarorszag allottak
ellen e kovetelesnek. Noha Yilmos kiraly a czar e fellepeset «coup de Jarnac»-nak nevezte, a porosz diplomatia elott
meg az orosz baratsag fenntartasa volt az elso dogma. Megkezdodott tehat az orosz fekete-tengeri flotta epitese.
Egyuttal nagyobb mertekben, teljes buzgosaggal folytatodott a torok hatalomnak mar reg foganatba vett alaaknazasa. Ez ket egymast kiegeszito uton tortent. Egyreszt
a gyonge, tehetetlen, a mellett rosszakaratu szultant egeszen
hatalmaba keriti Gr. Ignatiev, az orosz nagykovet. Csak o
a khalifak utddjanak igaz baratja, ki megmenti ot a nyugotiak
armanyatol, csak o akadalyozza meg a padisah-k hatalmanak
korlatozasat reformok altal, csak 6 Jatja el ot es kegyenczeit a sziikseges penzzel. Ez tehat a hivatalos Oroszorszag
munkaja. Masreszt a birodalom minden fiiggo tartomanyaban es huberes orszagaban megkezdodik az izgatas, az
osszeeskiives muszka vezetes alatt, muszka penzzel s fegyverrel szitva. Ez dolgozik Bulgariaban, Boszniaban, az
albanok kozt, de ep ugy Montenegroban, Szerbiaban es
Romaniaban. Mivel pedig a hivatalos Oroszorszag mar belatja, hogy az ut Konstantinapolyba Budapesten es Becsen
at visz, teljes erovel folyik az aknamunka Bukovinaban,
Galicziaban, Csehorszagban es az «orosz» Magyarorszagon
is. Hiszen az osszes szlav nepek felszabaditasa es orosz
hegemonia alatt egyesitese a czel. Igy a moszkvai panszlav
bizottsag ebben a mozgato ero, mely nem hivatalos ugyan,

de melynek vezeteseben nagyherczegek es tabornokok is
kozremukodnek.
Mikor a nem hivatalos izgatas mar elerte c-zeljat,
Bosznia es Herczegovina fellazadt, Bulgaria is mozog, majd
Montenegro es Szerbia fegyvert fogott, nyiltan kilep a terre
a czar politikaja is. Annal is inkabb, mert, mihelyt a
torok a helyzet egesz komolysagat belatja, a nemzeti mozgalom elsepri Abdul Azisz tronjat. A szerbet mar nemcsak
fegyverrel, hanem onkentesekkel is segitik es mikor a torok
megis gyoz, megallitjak diadalmenetet. Az osztrak-magyar
monarchia nem avatkozik be, az angolt feken tartja
Gladstone torokellenes agitatioja, a roman, ugyan akarata
ellenere, kenytelen megnyitni orszagat es segediil szegodni
a hadjaratban. Ez 1877—78-ban a torok teljes veresegevel
vegzodott. Az orosz sereg Konstantinapoly kapui elott
dictalta a beket. Ennek eredmenye lett volna egy nagy
Bulgaria es Szerbia, Montenegro es Gorogorszagnak jelentekeny kiterjeszkedese. Bomania s Szerbia mar ki is mondtak fiiggetlensegoket. Minthogy pedig mindezen allamok a
muszka eronek koszontek letrejottoket es megerosodesiiket, termeszetesnek latszott, hogy mindnyajan eszkozei
lesznek a panszlav eszmenek. A nem szlav romant es
gorogot pedig a kozos ohitu vallas sorozza majd a czar
zaszlaja ala.
Ennek a szep tervnek valora valasat Anglia es AusztriaMagyarorszag akadalyoztak meg. A berlini congressusnak
kellett dontenie (1878 jun. 13-tol jul. 12-ig). Ez Bulgariat
szukebb hatarok koze szoritotta, Bosznia es Herczegovina
igazgatasat es a novibazari Szandsak megszallasat pedig,
angol javaslatra, monarchiankra bizta. Az orosz is hoditott
Europaban: elvette a szovetseges romantol a Duna torkolatatol eszakra eso Beszarabiat. Maga Oroszorszag kinalta meg Ausztria-Magyarorszagot
Boszniaval, kiilonben hadseregiink megakadalyozta volna az oroszoknak
az europai Torokorszagba valo bevonulasat. A congressuson Bismarck mint «becsiiletes alkusz» mukodott.
De kozvetitese nem elegitette ki a muszkat, ki megszokta
a poroszban kesz segitojet latni. A panszlav tervek kudar-

czot vallottak. Most mar Nemetorszagban lattak a muszka
tabornokok az igazi ellenseget. Felfedeztek, bogy az ut
Konstantinapolyba Berlinen at vezet.
Ez a panszlav szenvedely, melynek a tapasztalas szerint a hivatalos es mindig bekes Oroszorszag soka ellenallani soha sem bir, kenyszeritette Bismarckot, hogy a reg
kesziilo szovetseget Ausztria-Magyarorszaggal a hivatalabol
tavozo Andrassy kovetelte feltetelek alatt kosse meg. E szerzodes tisztan Oroszorszag tamado politikaja ellen iranyult es
Salisbury Anglia neveben ugy iidvdzolte, mint egesz Eurdpanak szolo nagy jotetemenyt. (1879 okt. 7.)
Ez a szovetseg, mely Anglia joakaratara is szamithatott, volt akkor az egyetlen Eurdpaban. Oroszorszag magara
maradt. Francziaorszaggal legfeljebb az akkor kormanyon
levo olasz radicalis part ertett egyet. De mikor a francziak 1880-ban elfoglaltak Tunist, az olasz kozvelemeny
megvaltozott. Italia 1883-ban hozzaallott a most mar harmas szovetseghez. Ez lepett tehat az 1873 ota fennallo,
de nagyon laza haromcsaszar-szovetseg helyebe. Bismarck
c-zelja el volt erve: szinte fanatikusa volt a szovetsegnek,
liogy a Nemet-birodalomnak veres kiizdelmekben kivivott
allasat bekeben biztosithassa. Hisz meg Oroszorszaggal is
vigyszolva viszonbiztositasi iizletre lepett.
Torokorszagban azonban tovabb folytatodott a lemorzsolodas. Anglia 1882-ben katonailag megszallotta Egyiptomot, noha a szultan felsoseget ott is, Cyprusban is elismerte
es adot fizetett s a khidiv allasat es belso kormanyat is
meghagyta. 1885-ben a berlini congressus altal kiilonvalasztott Kelet-Bumelia egyesiilt a bolgar fejedelemseggel. Kretaban szinte folytonos volt a lazadas. Minthogy mindebben,
de kiilonosen a bolgar iigyekben es a derek Battenberg
Sandor eroszakos eltavolitasaban nagyon is erezheto volt
a muszka kez, Ausztria-Magyarorszag pedig nem engedhette
a Balkan-felszigetnek orosz befolyas ala jutasat, 1886 vegen
ismet beallott a haboru veszelye. Kalnoky akkor ultimatumot kuldott Petervarra es az orosz engedett. Ekkor tortent
a Nemetorszag es monarchiank kozt kotott szerzodes kozzetetele (1887 febr. 7-enl Ekkor mondta Bismarck emlekeze-

tes beszedet Oroszorszag ellen, mely azon szavakban culminalt: Mi nemetek csak Istentol feliink, mastol nem.
Oroszorszag tehat ismet kenytelen volt hatralni, annal
is inkabb, mert a nihilista-mozgalom egyre jobban fenyegette a czaroknak es az elnvomatas eszkozeinek eletet. De
terveirol azert nem mondott le. A szent szovetsegnek a
harom eszakkeleti hatalom kozt mindenkorra vege szakadt.
Az Eris almaja most is Konstantinapoly volt, ep ugy mint
a szazad elejen, mikor Napoleon es I. Sandor czar baratsaganak vetett veget az a kerdes: mi legyen a tengerszorossal? Oroszorszagnak nemcsak szazados traditioja,
hanem elsorendu kereskedelmi es hatalmi erdeke koveteli
Byzancz birtokat, mely ellenseges kezben mindig elzarhatja
nemcsak flottajat, hanem gabonaszallito hajoit is a Foldkozi-tengertol es partvidekerol, regi, megszokott, jovedelmezo
piaczairol. Ezt a bejaratot, miota a torok meggyongiilt, hol
felvaltva, hol egyiittesen oriztek a nyugoti nagyhatalmak.
Minthogy Francziaorszag ep ugy el volt szigetelve, mint az
orosz, termeszetesse valt koztiik a szovetseg. Annal is
inkabb, mert mar 1875 6ta el volt terjedve az a legenda,
hogy csak az orosz kozbelepes mentette meg a francziat
egy masodik nemet invasiotol, melynek teljes «vervetele» (saigner a blanc) lett volna a czelja. A koztarsasag es az autokratia
1893-ban szovetsegre leptek ; a kettesszovetseg szembeallott a
harmassal. A franczia erszeny megnyilt a kolcsonzesben faradhatatlan muszka elott (husz ev alatt 15 milliard franc) es
Europa egyensulya ujra biztositottnak latszott.
]\[ihelyt regi tamogatoja elhagyta, termeszetes volt,
hogy a torok a harmasszovetseghez csatlakozott. Yilmos csaszar utja Konstantinapolyba es a Szentfoldre ezt a valtozast jelolte. A nemet toke es a nemet munka szerezte
meg maganak a kisazsiai es mesopotamiai vasutaknak oly
nagy jovore jogosit6 vallalatat. A torok meg gyozelmes
haborut is viselt a gorog ellen. Igaz, hogy Macedonia
orokke forrongott, bolgar es gorog bandak keszitettek ott
elo a jovot, de a becsi es petervari kormanyok megegyezese
az ott szukseges reformok ugyeben ott is biztositotta a
statusquo-t es a torok birtoklast. (1897.)

De ez a megegyezes, mint mindegyik koztiink es az
orosz kozt, oroszlan-osztozas volt. Csak a bivatalos Oroszorszagot kototte le, a nem bivatalosat nem. Bolgarorszagban Sztambulov meggyilkoltatasa utan feliilkerekedett ismet
az orosz part. Szerbiaban ellenben mely 1878-ban nagyobbodasat, 1885-ben fennallasat a bolgarral szemben diplomatiank kozbelepesenek koszonte, az ott uralkodo Obrenovicsdynastia monarchiankboz kototte letet es jovojet. A szerb
tisztek altal elkovetett kiralygyilkossag, mely a Karagyorgyevicseket iiltette ismet a veres tronra, nemcsak egy
dynastia veget jelolte, hanem befolyasunk veget is a Balkanfelszigeten. A muszkaval valo megegyezes ideje alatt es
annak kovetkezteben tortent tehat kizarasunk. Belgrad pedig
nyomban kohoja lett a legvadabb izgatasnak nemcsak
Macedoniaban, hanem Boszniaban es Szlavoniaban is. Az>
1876 elotti viszonyok ujultak meg. Torokorszag fennallasa,
monarchiank tekintelye ismet veszelyben forogtak.
Oroszorszagnak igazi jelkepe a ketfeju sas. Nemcsak
hogy kettds a politikaja: nyilvanos es titkos, kettos annak
szinhelye is: Nyugat es Kelet. Ha nyugaton komoly akadalyba
iitkozik, Azsia fele fordul ; ha ott talal gatra, Europaban
keres karpotlast. Nyugalmat, megallast, beket azonban nem
ismer. A ketfejii Janus temploma itt tan meg ritkabban
volna zarva, mint a regi Romaban. A krimi haboru utan,
mikor uj erot gyujtott (La Russie se recueille, irta Gorc-sakov),
megszerezte az Amur melleket Khinatol, aztan Kozep-Azsia
khansagait, Bokbarat, Kokandot, Khivat hoditotta meg.
Mikor az 1897-iki megegyezes eltiitotta itt a nyilt harcztol,
ismet a bomladozo Ivhina fele fordult. Megszallotta Mandzsuriat, reavetette szemet Korea felszigetere is. A Csendesdczean partjain akart elsorangu tengeri hatalomma fejlodni,
ha mar Europaban nem lehet azza. De ez a torekvese
osszeiitkozesbe hozta Japan szigetorszagaval, melynek erejet
nagyra novelte a szerencsesen befejezett belso atalakulas
es melynek onerzetet magasra emelte az 1894-ben Khina
ellen folytatott haboru szerencses lefolyasa. Az 1904—5-iki
haboriiban Japan gyozott, vizen es szarazon egyarant.
Oroszorszag elvesztette Port-Arthurt es Korea sorsa eldolt,

habar annexioja Japan altal csak kesobb kovetkezett be.
Egyelore abba kellett hagyni az azsiai politikat. Az
1905—6-ban nagy erovel kitoro forradalmi mozgalmak pedig
lehetetlenne tettek az europait is. Ha a harmas-szovetsegnek valoban lett volna tamado, hodito tendentiaja, akkor
nyilt volna legjobb alkalom a czarsag alapos gyongitesere.
Japan e haboruban Anglia eloorse volt, melylyel
szovetseget is kotott, mint tudjuk, most is fennallot es
hatot. Oroszorszagot ellenben Yilmos nemet csaszar buzditotta fokep a harczra «a sarga veszedelem» ellen. Nem
utolag, hanem mindjart a haborii kitoresekor kifejeztem
azt a nezetemet, hogy ez tulajdonkep a nemet angol antagonismasnak osszecsapasa. Nemetorszag, melynek tartania
kell attol, hogy keleti szomszedja a mindig keszen allo
nyugotival testen at igyekszik kezet fogni, szivesen latja,
ha a muszka ero keleten van lekbtve, ott az angol erdekbe
utkozik. Ez a nagy erdekellentet tbltotte be az egesz XIX. szazadot Napoleon ota. Vamberynk nagy erdeme volt, hogy az
angol kozvelemenyt az onnan szarmazhato veszelyre nemcsak
figyelmeztette,
hanem ebren is tartotta figyelmet. Azota
Anglianak be kellett latnia, hogy gyarmatainak eokasaga
es sokfelesege, kereskedesenek kiterjedese, ipari piaczainak
es kozlekedesenek biztositasa, naprol-napra sulyosabb terhet
rak vallaira. Salisbury marquis, utolso nagy tory ministere
egy beszedeben szinte melancholikus, lemondo hangon
szolott e feladatnak a lehetetlennel hataros nehezsegeirol.
Szivesen latta tehat, ha a harmas-szovetseg Europaban,
Japan pedig Azsiaban feket szabnak az orosz ambitionak.
De vilagos az is, hogy mivel azsiai birtokai rea nezve
sokkal nagyobb erteket kepviselnek, mint Torokorszag es a
tengerszorosok, meg inkabb turheti, ha a muszka telhetetlenseg Europaban talal kielegitest, mint hogyha indiai
uralmat s khinai piaczat veszelyezteti. Ezen belatastol pedig
csak egy lepes valasztja el azt a torekvest, hogy Oroszorszagot Europaban foglalkoztassa, mert csak ugy marad
beken Azsiaban.
Torteneti tavlatbol az angol politika majdnem epen
oly kettos arczot mutat, mint a muszkae. Itt a partok
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versengese majdnem ep oly nagy eltereseket idez elo, mint
Petervarott a hivatalos es nem hivatalos Oroszorszag kozti
elteres. A conservativ part, melynek a Francziaorszaggal
valo szazados kiizdelmek adtak meg iranyat, tobbnyire a
nemet hatalmakban kereste es talalta szovetsegeseit. A becsi
udvarral valo jo viszony, Torokorszag fenntartasa szinte
hitvallas volt naia. Egyes esetben, mikor Konstantinapoly
veszelyben forgott, vagy pedig az orosz nagyon is kozel
jart Indiahoz, ezt a politikat elfogadtak a liberalis whigek
is, de hagyomanyuk lenyegesen mas. Walpole Horace leveleiben olvussuk, hogy Katalin czarne megrendelte 1792-ben
Foxnak, akkor a whig ellenzek vezerenek szobrat, mert most
o akadalyozta meg ket nagy nemzet haborujat. A czarne
akkor is haboruban allott a torokkel, kinek Pitt kormanya
fogta partjat. A czarne a beketargyalasoknal Ocsakov varat
s a Bug es Dnyeszter kozti videket kovetelte. Az angol
kormany meg hajohadat is kesziilt kiildeni ennek megakadalyozasara. De az ellenzek azt hangoztatta, hogy ezek
a pusztak nem ernek annyit, mint a mennyibe a haboru
keriilne. A kereskedelmi es ipari erdeket kepviselte, melyet
az orosz haboru karositott volna es igy Pitt kenytelen volt
engedni, Katalin pedig nyugodtan hoditott tovabb. Ugyanez
ismetlodott az 1876 —78-iki torok-orosz haboru idejen. Disraeli
kormanya torokbarat volt es szovetseget ajanlott a becsi
udvarnak. Gladstone ellenben ugyanakkor egesz keresztes
hadjaratot inditott a bolgar meszarlasok miatt az «Unspeakable Turk» ellen es mikor Bosznia megszallasa vegbement, annak megsziineset kovetelte. (Hands off Austria!)
Mihelyt kormanyra jutott, felre tett minden tekintetet Torokorszag irant. Egyiptom megszallasa az o muve volt.
A liberalis hagyomany segiti megmagyarazni, miert jutott az
angol allamferfiu oly konnyen es oly szivesen Novikovne
varazskorebe. Hogy azonban a donto lepes megtortenjek,
hogy Anglia a kettos-szovetseghez csatlakozzek, ahhoz e
liberalis hagyomany megsem volt elegendo. Meg kellett
valtoznia gyokeresen az europai helyzetnek, hogy Anglia
elhagyja regi baratait s szazados ellensegeinek, a franczianak
es az orosznak taboraba szegodjek.

Ezt a valtozast mar nem egyes esemeny idezi elo,
hanem egy fejlodes : Nemetorszag paratlan emelkedese.
A franczia habord utan Nemetorszag a tortenetben
eddig elo nem fordult peldat mutatott Oly allamet, mely
belsejeben szilard, kifele elismert elso szarazfoldi hatalom
es a mely megis bekes munkanak el es fegyveres tulsulyaval
nem el vissza mas nemzetek meghoditasara. Mint lattuk,
Bismarek csak megerositesre, belso szilarditasra, szovetsegek
kotesere gondolt, hogy a belso munka zavartalanul folyhasson. Ez a belso munka kettos. Egyreszt a meg fennallo
ellenteteknek, ugy a felekezetieknek, mint a tarsadalmiaknak leheto enyhitese, masreszt a nemet munkanak, melyben
oly nagy resz jutott a tudomanynak is, mind magasabb
fokra emelese es pyiimolcsoztetese. A felekezeti harczot a
«Kulturkampf» utan elsimitottak : a katholikus egyiitt miikodhetett a protestanssal. Tarsadalmilag: «az allam gepezetet egy
esepp socialis olajjal kellett megkenni» (1881). Lassankint,
a hatalmas
socialdemokrata part kozremukodesevel, a
munkasbiztositasnak oly tokeletes es altalanos rendszere
allott elo, melylyel Nemetorszag a regibb iparral biro
nyugati nagy allamokat tulszarnyalta es megszegyenitette.
A nemet munka es takarekossag eredmenye nagy toke
gyujtese volt. A nemet tudomany, a gyakorlatra alkalmazva,
nemcsak a fegyvergyartast emelte versenytarsai fole, hanem
a vegyeszeti czikkek termelesevel adofizetojeve tette az egesz
fogyaszto vilagot. Ezzel parhuzamosan emelkedett a nemet
kereskedelem is. A bremai es hamburgi hajdstarsasagok
Khinaban, Del Amerikaban, meg Indiaban is versenyre
keltek az angolokkal es a francziakkal. Ezek a tarsasagok
gyarmathirtokra is torekedtek es megszereztek, a mit addig az
europai hatalmak megszallani elmulasztottak: Kelet Afrikanak, Nyugat-Afrikanak, Uj-Guineanak es a nagy oczean
szigettengerenek eddig elhanyagolt es megvetett reszeit.
(1884 ota.) E birtokok aztan az allam tulajdonaba mentek at.
Bismarck meg nagyon mersekelten, szinte felenken
fogott a gyarmati politikahoz es a vele kapcsolatos hajohad
epitesehez. 0 sokban meg a regi porosz hagyomany embere
volt. Eleg a franczia gyulolet, a muszka harag, nem kell
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felebreszteni meg az angol feltekenyseget is. De a nagy haborii
ota folnevekedett nemzedeknek mar magasabban szarnyaltak
vagyai. A franczia le van gyozve, a muszka meg barbar.
Igy Anglia egyetlen leheto vetelytarsa a hatalmahoz es
erkolcsi erejehez kepest vilaghatalomra hivatott nemet nemzetnek. Yilmos csaszar (1888 ota) mar e felfogashoz hajlott.
Alatta a tengeri hatalomra torekves mar lenyeges resze az
altalanos politikanak. A hajohad fejlesztese pedig legsajatabb
egyeni munkaja.
Az elso lepest Angliaval egyetertesben tette meg. Hosszu
alkudozas utan Salisbury-val — meg a conservativ part volt
kormanyon — 1890 juniusban megegyezett abban, hogy
Zanzibar szigete angol fohatosag alatt all. Ennek fejeben
Anglia lemond Helgoland szigeterol. Igy jutott a nemet
eszaki tengernek ez a hatalmas termeszetes erossege, melyre
Anglia a napoleoni haboruk idejen tette ra kezet, nemet birtokba. Igy szabadult meg az epiilofelben levo nemet flotta
egy kozeli, veszedelmes ellenortol. Epen a mostani haboru
bizonyitja az angol engedmeny teljes jelentoseget es magyarazza, miert nem tudjak az angolok a Helgolandr61 valo
lemondast allamferfiaiknak megbocsatani.
Az igazi ellentet csak a bur haboruk idejen tiint elo.
Yilmos csaszar szerencset kivant Kriiger elnoknek Dr.
Jameson portyazo vallalatanak meghiusitasahoz. Ez Angliaban
nagy visszatetszest okozott, hisz a csaszar unokaja volt
Yictoria kiralynenak. A bur haborii egesz folyama alatt,
nemcsak a nemet diplomatia, hanem az egesz nemet kozvelemeny is hatarozottan allast foglalt a szabadsagert kiizdo
kis nemzet mellett.
Anglia 1878 ota visszavonult az eur6pai politikatol.
Egyik szovetsegi rendszerhez sem tartozott. Salisbury
«splendid isolation»-nak, fenyes elszigeteltsegnek nevezte
ezt az allapotot. De ep a bur haboru es az az ellenszenv,
melylyel mindeniitt — kiveve monarchiankat — talalkoznia
kellett az angol politikanak, meggyozte arrol, hogy inkabb
elszigetelt, mint fenyes. A nemet hajohad egyre novekszik,
ma mar tulszarnyalja a francziat, mely addig az angol utan
kovetkezett. A nemet kereskedes egyre uj piaczokat hodit

el. A nemet gyaripar, mely mar nem «olcso es rossz», mint
Reuleaux irta volt 1876-ban, hanem, legalabb az angolhoz
kepest, olcso es jo, magaban a szigetorszagban is versenyre
kel a hazai gyartassal. Es a nemet diplomatia mar nem is tartja
sziiksegesnek vegso czeljai elrejteset. Biilow herczeg cancellar a
birodalmi gyulesen kijelenti, hogy Nemetorszag is napsiitotte
helyet kovetel maganak. (Einen Platz an der Sonne.)
1904-ben azt irtam : «Nemetorszag — vilagpolitikat uz.
Meddig teheti ezt anelkiil, hogy a regibb birtokosokkal,
most mar versenytarsaival osszeiitkozesbe ne jusson, csak
a jovo mutatja meg.»
A nemet tehat az augol tengeri, gyarmati es vilaghatalom egyetlen leheto megdontoje. Yele lehetetlen szovetsegbe
lepni. Az orosz akkor meg van akadva: Azsiaban nem mozdulhat. A franczia meg az ordoggel is szovetkezik a nemet
ellen, sot meg az angollal is, orokos ellensegevel, ki meg
1898-ban Fashodanal oly rutul megalazta. Ezt a helyzetet
talalja VII. Edward kiraly tronralepesekor. Le is vonja kovetkezeseit. Oroszorszagot el kell vonni a kelettol, hol ujra
veszedelmesse valhatik. Nyugatra kell ot vonni: szembeallitani ot a nemettel es szovetsegeseivel. Vilagos, hogy
Francziaorszagnak ugyanaz az erdeke. Az angol kiraly revali
utjanak ez az ertelme es jelentosege. (1908 juniusban.)
Igy ment vegbe a donto fordulat az angol politikaban,
nem sokkal a liberalisok ujabb kormanyra jutasa utan.
Igy szelesedett ki a kettos szovetseg «Entente»-a, melyben
Anglia is reszt vesz, a nelkiil, hogy, mint tarsai meg, szerzodes altal kotve volna.
Meg roridebbre foglalhatom ossze, a mi azota tortent.
Hisz szemiink elott folyt le minden es a gyongebb emlekezetu sem feledhette el.
Az ifju-torok mozgalom 1908 nyaran foganatba vette
Torokorszag ujjasziiletesenek nehez munkajat. E mozgalomnak kovetkezese volt Bosznia s Herczegovina annexioja.
Oly lepes, melyhez Oroszorszag mar elozetesen hozzajarult.
Most azonban kiilonosen az angol diplomatia. Sir Edward
Grey vezetese alatt lepett fel mint a torok, majd mint a
szerb igenyek tamogatoja. Haborura nem keriilt a dolog,

mert a nemet hatarozottan melleok allott, a franczia, belso
bajokkal kiizdve, keptelen volt eros segitsegre es a muszka
egyediil maradva, meghatralt. A Szandzsakrol azonban lemondtunk, atengedve e strategiailag annyira fontos teret a
kiralysagga nott Montenegro es Szerbia nagyravagyasanak.
Azota evrol-evre feliiti fejet a vilagbaboru reme. Hollandia 1911 elejen megerositi Yliessingen varosat. Ezt csak
ugy lehetett ertelmezni, hogy el akarta zarni az Antwerpen
felol folyo Selde torkolatat. Konnyu volt tehat mar akkor
kicombinalnom, hogy valami szerzodesnek kell lenni Francziaorszag es Anglia kozt, mely az angolnak kotelessegeve
teszi e fontos var es kikotoje katonai megszallasat nemetfranczia haborii eseten. Az entente tehat mar akkor katonai
szovetsegge alakult at.
Meg ugyanaz ev nyaran lepte meg a vilagot Yilmos
csaszarnak gyors elhatarozasa, melylyel a Panther hadihajot Agadirba kiildte, Marocco delnyugati partjara. Nemet kereskedelmi erdekek vedelmerol volt szo a bealld
franczia hoditassal szemben. Nem is annyira a kozvetleni.il
erintett Francziaorszag, mint Anglia fenyegetett akkor haboriival. De meg leheto volt a megegyezes: Nemetorszag
a franczia Congo egy reszet kapta karpotlasul.
Az egesz ido alatt folyt az a politika, melyet Yilmo?
csaszar bekeritesnek (Einkreisen) nevezett. Megtettek minden lehetot es lehetetlent Nemetorszag szovetsegeseinek
elteritesere, hogy az, magara maradva, ne lehessen kepes
ellenallani adaz ellensegei nyomasanak. A Habsburgok monarchiajanal ez a nagy erelylyel s furfanggal kovetett kisertes nem vezetett czelhoz. Szerencsesebb volt az Entente
diplomatiaja Olaszorszagban. Reabirta ezt a szoVetsegesiinket Tripolis elfoglalasara, hadvizenet nelkiil, teljes
beke idejen. Ez altal kettos czelt er el. A harmas szovetseg tobbi reszese vagy elnezi e vallalatot, vagy ellene
fordul. Az elso esetben a torok. ki a szovetsegnek szelso
keleti szarnya, elfordul a szovetsegtol es kulonben is elgyongiil. A masodik esetben a szovetseg felbomlik. Tudjuk, az
elso eset allott be. A harmas szovetseg kenytelen volt atengedni a torokot sorsanak.

Igy allott ossze a Balkan felsziget negy kiralysaga szovetsegre volt uruk, a torok ellen. A viszonyok valtozasat
mutatja, hogy a felszabaditott szolgak elvegeztek azt a
munkat, a toroknek csaknem teljes kiuzeset Europabol,
melyre az orosz szazadokon at nem volt kepes. Mint a torok
mondta: Europa, mely megvedte az oroszlan ellen, most
tulajdon kutyainak dobta oda martalekul. A harmas szovetseg most sem mozdult, noha vilagos volt, hogy az egesz
vallalat erkolcsi felelossege a muszkat terheli.
Igy tehat elveszett a harmas szovetsegre nezve a toroknek meg mindig tekintelyes ereje. A haboru kiiitese utan
kiiliigyministeriink kijelentette, hogy noha szovetsegesiink,
Romania nem vesz reszt benne, megis, ha teriileti valtozasok allananak be a Balkanon, az egyensuly czeljabol compensatiot kell nyernie. Ezt meg is nyerte, de a szerencsetlen Bulgariaval szemben mar az Entente is partjat fogta.
Ennek kovetkezese volt a kozeledes Oroszorszaghoz, a czar
latogattisa Oonstanzaban es a veliink kotott katonai conventio
megsziinese. Egyiittal pedig Bulgaria, mely felenk hajlott,
diadalai utan volt szovetsegeseitol orosz befolyas alatt kifosztva, csaknem a torok sorsara jutott.
A ki tehat a Balkan felszigeten a harmas szovetseggel
tartott, annak pusztulas volt a sorsa, ha el nem partolt.
A ki ellenben az Entente-al tartott, az gyarapodott teriiletben, tekintelyben es — kolcsont is kapott. Nem csuda, ha
Szerbia es Montenegro meg keszebb eszkozei lettek a muszka
terveknek, mint eddig voltak.
Vilagos, hogy ez az egesz fejlodes, a haboru kitoresetol, 1912 okt. 18-atol a bukaresti beke megkoteseig (1913
jul.), minden egyes phasisaban egy vilaghaboru lehetoseget
rejtette meheben. Csak emlekezniink kell, mino aggodalmakat keltett az egesz vilagon a kis, jelentektelen Skutari
sorsa. Az egesz fejlodes a harmas szovetseg, meg inkabb
monarchiank ellen fordult. Az egyetlen, mit elertiink, Albania
fiiggetlensege, sem valt valova. De azert be nem avatkoztunk. A haboru letrejottet, kitoreset illetoleg nem sujt minket felelosseg. Es megis, szabad kimondanunk, fejlodesiink
ontudatlanul szinten hozzajarult ahhoz, hogy megtamadjanak.

Miota az orosz befolyas a kiralygyilkossag altal befeszkelte magat Belgradban, az europai egyensulynak vege volt.
A Balkan nemzetisegeinek felszabaditasa europai feladat volt
es aliamferfiaink teljesen megertettek a kor into szavat. De
mibelyt a torok belyebe ott is az orosz lep, hatalma minket mindenfelol fenyeget es izgatasa — pedig tudtuk, mino
eszkozokkel dolgozott mar akkor is — nem all meg liataraink sorompoinal. Mar akkor beallott tehat reank nezve a
haborura valo kesziiles kotelessege. Igaz, hogy Oroszorszag
akkor Japan el!en fordult, de ez hatarozott szerencsetlenseg volt reank nezve. Ebersegiinket elaltatta. Ugyanaz tortent, mi Mohihoz, mi Mohacshoz vezetett. H a a t a t a r mindjart
idejo; ha a torok mindjart Matyas halala utan tamad; egyseges eros Magyarorszagot talal. Igy a veszely eltavolitasa idot
es alkalmat nyujtott a legvadabb partoskodasra, fenekedesre,
melynek hullamai kozt szinte elmeriilt a nemzeti eszme: ortallani Keleten a hazaert es az emberisegert a barbarsag ellen.
Mikor Batu khan liadai Magyarorszaghoz kozeledtek,
taltosaitdl kert felteben tanacsot. «Menjetek csak batran»
volt a valasz. «A viszaly es hitetlenseg szelleme jar elottetek. Az nem eDgedi, hogy a magyarok gyozzenek.» Igy is
tortent. Betoresiik elott nagy egyenetlenseg volt a kiraly, a
fejedelmek, a papsag es a nep kozott es e miatt nem kesziilbettek el. Ismetlem, idezet ez egy XIII. szazadi codexbol.
Csekely vigasz az, hogy kik ezt az aldatlan allapotot
eloideztek, nem tudtak mit cselekszenek. Fontosabb az,
hogy a magyar, mibelyt csakugyan beallott a veszely,
1909-ben es most is, megtalalta magat. Nincs is most okunk
bovebben szolni e szomoru evtized buneirol es meg vegzetesebb mulasztasairol. De egy bizonyos. Az a zilaltsag, mely
nalunk es meg inkabb Ausztriaban elharapodzott, konnvu
zsfikmanynak mutatta a kettos monarchiat. Mar 1898-ban
mondotta nekem egy franczia diplomata: nem erti, miert
foglalkoznak annyit Khina felosztasaval, hisz Europaban
egy meg erettebb Ivhina, Ausztria, varja vegzetet. Ezt a nezetet az azota eltelt masfel evtized csak megerdsithette. Kiilonben is, csak a jovo tortenet fogja felderiteni: mennyire
jatszott kozbe idegen kez e bomlasi tiinetek eloidezeseben.

Mindenesetre keservesen csalodtak azok, kik e gyongesegre
es egyenetlensegre, mint segitojiikre szamitottak. Testverek
«zivakodhatnak egymas kozt, de ha idegen ellenseg tamad
a csaladra, egyiitt uzik el.
Hogy annyi idonek oly siiru veszelye es kisertese kozt
megmaradt megis a beke, az fokent I. Ferencz Jozsef csaszar es kiraly lelkiismeretessegenek koszonhetd. Ezt kiilfoldon tan jobban tudjak es elismerik, mint itthon. A vegsot
csak 'a vegsoert szabad koczkara tenni. Az a politika pedig, mely az attentatumok hosszu soran at a szerajevoi
szornyu tetthez vezetett, vegromlasa lett volna dynastianknak, a monarchianak, hazanknak es nemzetiinknek egyarant.
Az eddigiekbol lathatd, hogy 1908 ota mindig csak egy
hajszalon fuggott a vilagbeke fenntartasa. Tiilsagos sok erdek
es szenvedely allott szemben egymassal, semhogy gyokeresen lehetett volna a bajt orvosolni. Hiaba emlegettek a
beket, a kolcsbnbs, aranyos leszerelest: minden lelek fblott
ott lebegett a vilaghaboru remes kisertete. Hogy mennyire
megszallotta a vegso leszamolas gondolata az osszes nagyhatalmakat es kiseroiket, azt szamokban mutatja a fegyverkezesre szant, 1905 ota orias aranyban novekedo aldozat
•emberben es penzben.
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Miert vallaljak e roppaut terneket? A franczia azert
vallalja, hogy visszanyerje elveszett tartomanyait es megcsorbult tekintelyet. A muszka, hogy ura lehessen a tengerszorosoknak es uralkodova tehesse az orthodox vallast es
czarismust a szlav es gorogkeleti hilu nepek kozt. A. japan,
hogy teriiletet nagyobbitsa es tobb penze legyen bajohada
kiepitesere. Minket, a nemetet es a torokot az onfenntartas
kenyszeritett koltsegre, aldozatra, haboriiba. A torokkel
egyiitt es vezetese alatt, talan az izlam is felveszi a harczot regi ordkos ellensege, az orosz es ahhoz partolt regi
tamogatoi, az aDgol es a franczia ellen. A nemet elottlegalabb
a vilaguralom remenye lebeg. De az angolt csak a felelem
hajtotta a haboruba. Az a felelem, hogy Nemetorszag idovel megelozheti. Nem is maga akar emelkedni, csak vetelytarsat lesiilyeszteni.
Igen sokan es meltan csodalkoznak azon, hogy az oly
1
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Csak a 10 centimeternel nagyobb agyukat szamitjak.
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szilardnak latszo harmas szovetsegnek egy tagja felreallott.
Az Entente pedig, mely termeszetenel fogva sokkal lazabbnak tetszett, nemcsak hogy teljes szammal felvonult, hanem
magaval ragadta osszes satelleseit is, beleertve az orosz termeszetes ellenseget, a japanit is. Elfelejtik, hogy a szovetsegeket csak kotik. az osszeeskiiveseket ellenben kovacsoljak.
Nepek haboruja ez, nem fejedelmeke. Es megis egy
fejedelmi emberpar halala volt az a szikra, meiy langra
lobbantotta a vilagszerte elterjedt gyulo anyagot.
Hiaba valo volna erkolcsrdl, humanitasrol szolani.
Agyuk, shrapnellek dorgese kovette a bombakat es Princip
pisztolyanak eldordiileset. Egyike a legerenyesebb uralkodoknak, a mi Szent Laszlo kiralyunk irta: lehetetlen az
uralkodas nagy biinok nelkiil. Most e bunokben a tomegek
leledzenek. Kiilonos kivetel! Epen a szabad, parlamentarismusara biiszke Angliat nem nepe, hanem kormanya vitte
a muszka szovetsegbe es a haboriiba. Bestellik a muszka
szovetseget. Lelektanilag a «Zeppelin»-nek volt legnagyobb
hatasa. Pedig epen Anglia kozbelepese alakitotta at az
europai haboriit merhetetlen aranyu es belathatatlan vegii
vilaghaboruva. Egy torteneti eszrevetelt megsem hallgathatok
el. A Narodna Odbrana ketsegteleniil az a politikai szervezet, mely az asszaszinok kora ota legsurubben hasznalta fel eszkoziil czeljai eleresere az orgyilkossagot. Az
asszaszinok fanatikus mohammedanusok voltak, kiket a
«hegy vene» hasismamorba ejtett es ugy kiildott a veres
munkara. Elleniik nem egyszer egyiitt kiizdottek a templomos lovagok a szeldzsuk tdrokokkel es utoljara is a mamelukkok, hitsorsosaik, semmisitettek meg oket. Hasonlo
egyiitterzest, hasonlo iszonyodast a buntol hiaba keresiink
a XX. szazad Eux-opajaban.
De ep oly hiaba keresiink tamadoinkban barmily kozos
eszmet. Kiilonos, lia a nemzetek gyilkosa, az orosz lep fel
mint a kis nemzetek felszabaditoja, ha o kiizd az angol
oldalan «a militarismus» ellen. Ep tigy nem lehet itt szo
sem panslavismusrol, sem panromanismusrol. Az irodalmi
panslavismus eroszakos russzificalassa es az orthodox hitre
valo teritesse fajult.

Ep oly kevesse lehet szo a franczia forradalom politikai s tarsadalmi eszmeinek, vagy akar a szent szovetseg
abrandjainak megvalositasarol. Nyers ero — es aztan nihil.
Legfolebb azt jegyezhetjiik meg, hogy a nyugatnak radicalismusra hajlo nemzetei fogtak kezet az absolut orosz czarismussal Kozep-Europa azon nemzeteinek megsemmisitesere,
melyek egyarant tavol allanak a szolgasagtol es a fektelensegtol es a fokozatos haladast, a komoly tarsadalmi reformot irtak zaszlojukra.
Abban a nem irigylendo helyzetben vagyok, hogy meglehetos authentikusan ismerem ellensegeink vegso czeljait;
azt is, mit akarnak veliink magyarokkal. Mai allapotunk
tan nem felel meg minden sovargasunknak, de fejlodesiinket lehetove teszi. Ok pedig, ez nem ketseges, Lengyelorszag sorsara ohajtananak juttatni minket is. Elobb egy
kis felosztas, aztan a partoskodas felhasznalasa altal az onallosag elvesztese : az elnyeletes.
Ki riad vissza barmino aldozattol. a legnagyobbtol is,
hogy e sorsot elkeriiljiik? Mi elni akarunk, az emberisegnek egy uemzetet megtartani. Gyozniink kell, hogy jova
tehessiik a mult hibait es mulasztasait, hogy megmutassuk,
liogy a magyar nagy tud lenni haboruban, meg nagyobb
bekeben.
MAKCZALI

HENRIK.

A HABORUS VARMEGYE.
A nyar elejen meg maskent hittuk. Hittiik, hogy izgalmas parlamenti iileseken szenvedelyes vitatkozasok fognak
folyni a megyei reformtorvenyekrol, melyekben sokan a
megyei elet halalat latjak. A kiszamithatlan vegzet azonban
maskent dontott es mintegy az utolso oraban nagy es sulyos
feladatok ele allitotta a megyek tarsadalmat. Nagyon sok
fiiggott egyreszt attol, hogy mikent fog vegrehajtatni
a mozgositas, de masreszt attol is, hogy a megyei tarsadalom mikent fog onkormanyzati kotelessegeinek megfelelni.
Ehhez kepest vizsgalatunk targya is ketiranyu lesz es a
szoros ertelemben vett kozigazgatasi teendok mellett ki fog
terjedni kiilonosen arra a tarsadalmi tevekenykedesre, a
melynek fontossagara Andrassy Gyula grof a minap oly bolcsen es lelkesitoen utalt. Yizsgalatunk targyat bar kozvetleniil csak egy varmegye (Csanad) szolg-altatja, de felteszsziik,
hogy az itt tapasztaltak tobbe-kevesbbe a tobbiekre nezve is
allanak.
A mikor julius 25-en a belgradi demarche az orszag
kozvelemenyet a belyzet kozvetlen komolysagarol meggytizte,
a foldmives nep ezrei egy nagyon gyenge termes behordasaval voltak elfoglalva. A megelhetes nehez es komoly gondjai mintegy elorevetettek arnyekukat, foleg ezen a videken,
hol a hordasi es a cseplesi munkak jovedelmei vannak elsosorban hivatva. potolni azt a hianyt, a melyet a kevekoto
aratogepek elterjedese a mult idok legfobb kereseti forrasaban, az aratasban okozott. Lelketlen agitatorok tervszeru
aknamunkajanak koszonheto, hogy az aratogepek altalanos
meghonositasa rovid nehany ev alatt megvaltoztatta ennek
a videknek a kereseti viszonyait es hogy ellenere a nagyszamu munkaskarnak, ellenere a jejentekenyebb gyaripar

teljes liianyanak, a Peter-Pal hekoszonteset rna tobbe
nem a kaszak pengese, hanem az aratogepek kattogasa hirdeti.
A munkasok kereseti viszonyaira nezve ma tehat ketszeresen
fontos, hogv sok hgyen a behordani es az elcsepelni
valo gabona, hogy ekkeut megfeleld napiberkeresettel beszerezhessek legalabb a sziikseges elelmet. Az idei ev e
tekintetben a legrosszabbak koze sorolliato, a buzak oly silanyak voltak, hogy a termes betakaritasa joforman csak felenyi
idot (tehat munkat) vett igenybe. Ily kedelyhangulatban
erte a lakossagot a mozgositas, melyet hadtestiink teriileten
mar julius 26-an elrendeltek. Es megis mit tapasztalhattunk ?
Tapasztaltuk egyreszt az administratio teljes es kifogastalan
pontossagat, masreszt a lakossag peldas es hazafiasan komoly magatartasat. A demarche liatarideje julius 25-en este
5 orakor jart le es mar masnap, azaz 26-an d. e. 8 orakor
valamennyi kozsegben az elrendelt mozgositas kozhirre volt
teve. A lakossag, a melynek nagyresze szombat este tert
haza a munkabdl, vasarnap a haborura ebredt. Izgalom
sehol sem volt tapasztalhato, a behivottak jelentkezese egesz
napon at tomegesen, de rendben folyt le. Csaladfenntartok
zugolodas nelkiil vettek at a behivast es masnap reggel a
ferfilakossag zdme majdnem hianytalanul bevonult. Ket
nappal kesobb kovetkezett a katonailag kikepzettnepfolkelok jelentkezese. Az itt elert eredmeny minden varakozast feliilmult,
mert a nepfolkelok tobb mint 95%-a bemutatkozott, ugy hogy
a jelentkezesi helyeken a torlodas nehany napig fennakadast
okozott. Kenyszerito eszkozoket egyetlen egy esetben sem
kellett alkalmazasba venni, a pontosan es koriiltekintoen
dolgozo hatosag munkajat kiegeszitette a lakossag keszsege
es a tarsadalom peldas magatartasa. A mozgositas — a sikeres
haboriinak ez az elso probaja — tehat fenyesen sikeriilt es a
varmegyere most mar az a kotelesseg harult, hogy a haborii
okozta nehez helyzetben az onkormanyzat mukodeset
czeltudatossa es aldasossa tegye. Az elso napok fogondja a
hadbavonultak hatrahagyott csaladtagjainak segelyezese volt.
Ambator az 1882: XL t.-cz. rendelkezesei szerint az allami
segelyezes folyositasa biztositottnak latszhatott, mindazonaltal
addig is, mig ez a hatekony segely rendelkezesiinkre allott,

gondoskodni kellett arrol. hogy ott, a hol a csaladfenniarto
tavozasaval a csnlarl megelhetese komolyan veszelyeztetve
volt, ezekben a kiveteles esetekben rogtoni segely legyen
folyosithato. Mint emlitettem, nagyban novelte a helyzet siilyos
voltat a gazdasagi, llletoleg a nyari kereseti viszonyok kedvezotlen volta, a mihez jarult az elelmiszereknek, nevezetesen
a gabonafeleknek mar augusztusban is tapasztalhato dragasaga. Nehany nappal a haboru kitorese utan megalakult a
megyeben a «segelyezesi bizottsag», mely elso feladatanak
ismerte, hogy a kozonseg aldozatkeszsegere apellaljon. A felhivas visszhangra talalt es egy-ket het leforgasa alatt 26.000
K allott a bizottsag rendelkezesere, a mely osszegbol a megallapitott szukseg mervehez kepest 11,500 koronat osztott
szet a varmegye kozsegei kozott. Volt tobb oly kozseg, hol
a segelyezesre sziikseg egyaltalan nem volt, nehany kozseg
par szaz koronat, egy kozseg 1200 koronat, Mako varosa
5600 K segelyt vett igenybe. A segeiyek megallapitasanal
nagy koriiltekintessel jartak el es a folyositas csak ott tortent,
a hol igazolast nyert, hogy meg az allami segely megerkezteig sem lehet varakozni. A megye altal nyujtott segelynek
kulonben is csak eloleg jellege volt oly forman, hogy utobb
az augusztus 1-ig visszamenoleg kiutalt allami segelybol joreszt egeszben visszaterult. Bar a megyei actio kereten kivul
esik, megis meg kell emlekeznunk arrol a nagymervu segelyezesrol, melyben az allam a hatramaradottakat reszesiti es
mely segelyezes olyan jelentekeny, hogy megelozi a kulonben
elkeriilhetetlen nyomort. A torveny rendelkezese szerint a
segelyezesi osszeg alapjaul naponkent es fejenkent a megye
teruletere megallapitott katonai atvonulasi tappenz szolgal,
a mely videkiinkon 62 filler. Ezt az osszeget huzzak a bevonultnak felnott hozzatartozoi es a 8 even feluli gyermekek,
mig a 8 even aluli gyermekek felsegelyben reszesiilnek. Ezenfeliil lakberkarpotlasban is reszesiilnek, mely vagy szinten
napi 62 fillerben van megallapitva, vagy a mennyiben a lakber
ennel alacsonyabb (a mi taluhelyen gyakori), ugy a segely
naponkint annyit tesz ki, mint a mennyit kepvisel a tenyleg
fizetett lakber 365-tel elosztva. Hogy e segely mennyit tesz
ki, ennek illustralasa vegett csak arra utalunk, hogy a koriilbe-

liil 145,000 lakossagu varmegyenek ellatasa augusztustol j a n u arig megkozelitoleg 700,000 koronanak felel meg, a mi egy
egesz evre atszamitva 1.680,000 koronat tesz ki, tehat tobbet,
mint a megyenek egy evi egyenesado tartozasa. Az ujabb bevonulasokkal a segelyektermeszetesenmeg jelentekenyen emelkednek. Csaladonkenttekintve a segelyt,megallapithatjuk, hogy
egy haromgyermekes csaladanya (2 gyermek 8 even feliil, egy
ennel fiatalabb) naponkent 2 K 17 f segelyben reszesiil, a mi
15 K 19 f heti segelynek felel meg, tehatolyan penzkeresetnek,
mely evi atlagaban semmiesetre sem marad alatta annak a
munkabernek, mely felett a csaladfo rendelkezhetett volna.
Gyermektelen vagy egy kisebb gyermekkel maradt anya
segelye ketsegkiviil meg kiegeszitesre szorul s e kiegeszites
egyik feladata a rendkivuli segelyezesekre osszegyiijtott megyei
alapnak. Teny azonban, a melyet elegge bangoztatni nem
is lehet, hogy a nep szeles retegeivel ep ezen segelyezesi
actio ismertette meg az allam jotekony erejet es hogy azok,
a kik az allam fogalmat eddig tobbnyire csak az addvegrehajtd
szemelyeben lattak kifejezettnek, most egyszerre teljes tudatara
ebredtek annak, hogy az allam a megprobaltatas nehez
oraiban polgarainak gyamolitasara es tamogatasara siet.
Es nem utolso nyilvanulasanepiink erett gondolkodasanak,
illetoleg felfogokepessegenek az a koriilmeny sem, hogy talan
meg sohasem fizettek olyan keszseggel a hadmentessegi adot,
mint az iden, a mikor tapasztaljak, hogy egyreszt meltanyos
a kozvetlen verado megvaltasa, masreszt pedig a hadmentessegi adobol fedezi az allam a csaladtagok segelyezeset.
Hogy pedig mit jelent a hadviseles szempontjabol, ha
benn az orszagban beke es nyugalom uralkodik, ennek bovebb fejtegetese felesleges ott, a hol a tarsadalom minden
retege, mint hazankban is, vallvetett tevekenyseggel veszi ki reszet a jelen nagy es nehez feladataibol. A varmegye
vezeto koreinek a figyelmet nem keriilhette ki a gabona
nagy megdragulasaval egybekotott veszely sem, a mely a
kenyer aranak rohamos emelkedesevel a munkasosztaly megelheteset fenyegette. Ezert a haborus idonek mindjart elso
heteiben kiserletet tett az u. n. «hatosagi kenyerrel», melynek czelja volt, kiilonosen Makon, a piaczi arakat ellen-

sulyozni.. A tarsadalom koreben gyiijtott penz egy reszenek
felhasznalasaval, illetoleg forgatasaval a segelyezesi bizottsag
osszekottetest keresett egy gabonakereskedovel, a ki csekely,
mazsankent 20 fillert kitevo kozvetitesi dij fejeben a varmegye szamara buzat es arpat vasarolt. A kenyer 50%
buzabol 50% arpabol kesziilt. minosege kifogastalan. A megvasarolt gabona utalvanyra egy a varmegyei bizottsag
altal megjelolt malomba szallittatott, mely malom kesznek
nyilatkozott a gabonat mazsankent 2 K orlesi dij mellett
feldolgozni olykeppen, hogy a malom tartozott 67 % lisztet
tovabba 27% korpat es 3% magot kiszolgaltatni, ugy hogy
vesztesegre 3°o ment. A pek, a ki a lisztet a malombol
atveszi, tartozik 130 kg lisztbol 100 kg kenyeret siitni,
kenyerenkent 2 kg normal sulylyal. A siitodij 100 kg kenyerert 5 korona. Az elarusito, a ki a kenyereket elfuvarozza,
raktarozza es eladja, kap mindezek fejeben 2 kg kenverenkent lVz fillert (orlemenyert, ha lisztet ad el, kg-kent
1 fillert). A megmaradt korpa a varmegye altal kiilbn ertekesittetik. Az ekkent kesziilt kenyer kiloja szeptember
kozepeig 28 filler volt, azota fokozatosan 36 fillerig emelkedett, a mi a helybeli piacz araihoz kepest lenyeges olcsobbodast jelent. Ennek oka, az arpaval valo keveresen kiviil,
reszint a jutanyos feldolgozashan, reszint az onkoltsegen
valo elarusitasban rejlik.
Hogy a varmegyenek ez a tevekenysege helyes es a
sziiksegnek megfelelo, ez megallapithato abbol a nagy keresletbol, a melycek ez az aranylag jutanyos es jo minosegu
kenyer varosszerte orvend. A kenyer (liszt) eladasabol a varmegye altal kiadott osszeg mindenkor megteriilven, a megyenek modjaban all az iidvosnek bizonyult actiot fenntartani,
sot fejleszteni is.
A haboru esemenyeitol elvalasztliatlan a eebesiiltek
nagy szama, a kiknek emberies ellatasarol gondoskodni minden culturallam egyik legfobb kotelessege. Es itt csakugyan
nem lehet szo baratrol vagy ellensegrol, mert a «sebesiilt»
nemzetkozi fogalom, a ki az emberi erzes vilagnyelven
szol egyarant mindenkihez. A Yoros Kereszt aldasos mukodese immar kiterjed a peripheriakra is es lehetove teszi,
Budapesli
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hogy a sebesultek ellatasa a tarsadalom kello tamogatasa
mellett ne csak a vaiosokban, hanem meg a jobbmodu
kozsegekben is megfelelo, vagy legalabb is elfogadhato legyen.
Csanad megye tertileten a tarsadalom aldozatkesz tamogatasa
lehetove tette, hogy egyreszt a megye szekhelyen egy 170 sebesiilt befogadasara alkalmas es az egeszsegtigyi kovetelmenyeknek megfelelo «hadi horhaz» szerveztessek. hogy
masreszt a varmegye nagyobb kozsegeiben 40—100 konnyebb
termeszetu beteg felvetelere alkalmas telepek letesiiljenek.
A mig a varosi kbrhazban az apolas mindenkeppen a nagy
korbazak miritaja szerint tortenik, addig a kozsegekhen a
betegek ellatasa elsosorban a lakossag «szives vendeglatasara» van utalva. Ugyanis a kozsegek lakoi koziil jelentkeztek
azok, a kik egy beteg ellatasat vallalni hajlandok es ezek
az erre alkalmasnak talalt helyisegben felallitottak a maguk
betege szamara valo agyat, azt a kello mennyisegu agynemtivel felszerelve a haborti egesz tartamara a Voros Kereszt
rendelkezesere bocsatottak. Ezenfeliil pedig az elvallalt sebesiiltnek reggel. delben es este az etkezest kiszolgaljak, ha
a sebesiilt mar tidiilo, ligy sajat otthonukban. A mennyiben
pedig ilyen onkentes vallalkozo kello szamban nem jelentkeznek, az ellatast a kozseg potolja. Az eddigi tapasztalatok szerint ez a rendszer nagyon jol bevalt es sebesiiltjeink — koztok sok osztrak alattvalo is — a legnagyobb elismeressel nyilatkoztak az egyszeru magyar nep szivbol jovo
«vendegszeretete» felol.
A haborutol a tarsadalom testen ejtett sebek oly
sokfelek, hogy majdnem lehetetlen elore megallapitani azt
a hatart es merteket, melyen feliil a tarsadalmi actionak
mozognia kell. Hisz annyi rendkiviili es nem vart eset adliatja magat elo, hogy feltetleniil sziikseges, hogy a tarsadalomnak egy nagyobb — a napi segelyezesekre igenybe
meg nem vett — osszeg is rendelkezesere alljon, mert csak
ilyforman lesz lelietseges a hatekonyabb segitseg ott, a hol
a habord okozta csapasok a legerezhetobbek. Hogy csak
egyet emlitsiink, ott vannak a hadban elesettek arvasagra jutott hozzatartozoi. Az 1882: XI. t.-cz. rendelkezese
szerint a hadviseles tartamara megallapitott segelyezes meg

a megallapitott elhalalozas utan egy felevre folyositando, a
mi bar ketsegldviil lenyeges segitseget jelent, de sok esetben
megsem aranyosithato a csaladot ert potolhatatlan veszteseggel. Sok ilyen esetben a taisadalom kotelessege lesz,
hogy kello tamogatasaval az elarvultak melle alljon, hogy
megkonnyitse a gyermekek nevelteteset, az ozvegynek tisztesseges megelheteset. Csanad megye kozonseget ezen szempontok iranyitottak akkor, a mikor egy 5%-os rendkiviili hadi
p6tado kiveteset egyhangulag elhatarozta, illetoleg az erre
vonatkozo engedelyt akormanytol, illetoleg a torvenyhozastol
kikerte. A mennyiben a megye humanus hatarozata jovahagyatnek, ugy e czimen korulbelul 80,000 korona allana
a tarsadalom rendeikezesere. Lehet, hogy az arra illetekes
korok a badiadonak orszagos rendezesevel jobban velik a
kitiizott czelt szolgalhatni, mindez azonban nem kisebbitheti
a varmegye kozonsegenek erdemet, hogy helyes erzekkel a
jelen sulyos feladatai irant, nem keslekedett az aldozat meghozatalaval ott, hol az aldozatkeszseg a tarsadalmi kotelessegek legfobbike. A nagyobb aranyu segelyezesi actiokkal
termeszetszeruen itt is karoltve jartak azok a jotekony munkak, a melyek elso sorban a zord ido viszontagsagai eilen
vannak hivatva vedelmet nyujtani es mely munkak a uoi
tarsadalom nemesszivuseget oly meghatoan kepviselik. Iparkodtunk tovabba elejet venni annak, hogy a haboru tartama
alatt a fiatal nemzedek iskolaztatasa komoly es maradando
karokat ne szenvedjen, mivel nezetiink szerint a haboru szerencses kimenetelenek csak akkor lesznek meg aldasos gyiimolcsei, ha egy kotelessegtudo es miivelt, komoly es munkakepes n mzet lesz e gyozelmek melto reszese.
A tanitok hianyat nem egy helyiitt «onkenlesek» kozremukodese potolja es nem hiszem, hogy — a minosites
hianya miatt — barki is ez ellen kifogast emelhetne. Altalaban
veve kezdettol fogva oda torekedtiink, hogy a normalis elet
viszonyait a lehetosegig fenntarthassuk, hogy minel kisebb
korre szoritkozzek azoknak a szama, a kik a haboru altal
serelmet szenvednek. Ugy is eleg nagy a megprobaltattis
mindenki szamara, semhogy a meglevo bajt meg mestersegessen fokozzuk felesleges izgalmak keltese altal.
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Minel nyugodtabb a tarsadalom, annal erosebb ; minel normalisabb, annal munkabirobb. Nem kell «a tout prix» az
ervenyesiilest keresni, de minden komoly kotelesseget keszseggel kell vallalni. Ne szaladjon mindenki «baborus erdemek» utan, mar azert se, mert, az erdem ugysem allhat
masban, mint a polgari kotelesseg komoly es egyszerii teljesiteseben. A varmegye tarsadalma pedig eddig megfelelt
hivatasanak es mintha a regi varmegye nyugvofelben levo
napja meg egyszer bearanyozta volna azt a tajat, a melynek
elfoglalasa a modern megye hivatasa lesz. Partpolitikai vetelkedesek, tusakodasok helyett e nehez napok alatt feltalaltuk onmagunkat. Feltalaltuk azt a nagy traditiok altal felnevelt es iranyitott megyei tarsadalmat, a mely a maga osszessegeben es a maga reszeiben egygye forrt a magyar neppel,
egygye forrt a repkenyekkel felfutott udvarhazakkal, a melyek
a maguk igenytelensegiikben ma is eroditvenyei a magyar
szellemnek. Es a mikor iitott a nemzet eletenek nehez oraja,
a mikor az egoismus szertelensegeivel szemben az osszetartas
ontudata lett a megvalto eszmeve ; a mikor az egyeni jogok
sokszor kimeletlen kovetelese helyt adott a kotelesseg parancsolo szavanak, a mely a gyengebb, az elhagyatott vedelmere
sorakoztatta a jobb sorsban levoket : akkor megelenkiiltek a
varmegyek odon terme.i is es nagy idok buzdito peldai tettre
hivtak az utodokat. Es latva az eredmenyeket, vajon kinek
jutna meg eszebe ocsarolni a megyek tortenelmi tarsadalmat,
kinek jutna eszebe hitelt adni azoknak, a kik a nemzet
jdvojet csakis a muitak romjain kepzelik felepithetni?
Mert fiiggetleniil az administrationak immar megerett
reformjatol, a megyei tarsadalom szerepe ma is oly kivalo,
ma is oly specialisan nemzeti vonatkozasu, hogy a nemzeti
politika itt csak conservalo lehet. Ez a megye nem halhat meg, mert elete ma is a nemzeti haladasnak egyik
legfobb tenyezoje.
NAVAY

LAJOS.

MAEX-ENGELS LEVELEZESE AZ EUROPAI
POLITIKAROL.
Nem a torteneti materialismns felepitojerol, nem az
Internationale
szellemi vezererol, nem a tobbletertekelmelet mely gondolkozojarol lesz szo a kovetkezo lapokon,
hanem arrol a Marxrol, ki koriilbeliil negyven even keresztiil nap-nap utan figyelemmel kiserve a vilagpolitika hullamzasat, eleseszu megjegyzeseivel, szigoru biralataval es
neha megdobbento joslataival kiseri azt.
Forrasunk a nem regen negy vastag kotetben megjeient levelezes Marx esEngels kozott. A tortenelemben parjat
ritkito baratsag es egyiittes munka fuzi egymashoz e ket
embert evtizedeken keresztiil, fiatal koruktol a halalig. Eszmeiket egyiitt dolgozzak ki es ezek annvira a kozos munka
eredmenye, hogy meg serr allapithatni, mi az egyiknek,
mi a masiknak tulajdona.
A kozzetett levelezesnek meglepetesszeruen hato resze
az, melyben az europai politika tortenete intim megvilagitast nyer olyan ember reszerol, ki a szereplo egyenek nagy reszet kozelrol latta es ki exact kiepitett eszmevilagabol nezi a vilagpolitika esemenyeit. A 48-diki forradalom, a krimi haborii, az olasz-osztrak haboru, az
amerikai polgarhaboru, a nemet-franczia haboru, az orosztorok haboru erdekes megvilagitast nyer e levelekben.
Marx 1848-ban szerkesztoje volt az uj rajnai ujsagnak s
aztan evekig munkatarsa volt a N e w - Y o r k Tribunenak, melyben a politikai esemenyekrol czikkezett. E czikkek kozott
vannak bizonyara olyanok, a melyek csak ephemer jelentosegiiek, de vannak nagy szamban olyanok, melyek nagy
ertekuek es melyeket a tortenetiro okvetleniil fel fog hasznalni. Egy resze az egyes nagyobb czikksorozatoknak on-

alloan is megjelent, igy a nagy foltiinest keltett czikkek
Palmerstonrol es az altala kovetett politikarol, kiilonosen
tekintettel nagy elozekenysegere Oroszorszaggal szemben,
tovabba az Oroszorszag es Anglia kozotti politikai szovetkezesrol, melyet elobbi szazadokba vezet vissza. Az elottiink
fekvo levelezesnek kiilonosen az Orosz-birodalom politikajara
vonatkozo reszei actualisak.
Az orosz politikara vonatkozo megjegyzesek annal nagyobb jelentoseguek, mert Marx es Engels kutatasaik czeljabol elsajatitottak az orosz nyelvet s Marx allandoan figyelemmel kiserte az orosz politikai irodalmat es a nevezetesebb lapokat. Meg azt is sziiksegesnek tartom megjegyezni,
hogy Engelsnek kivald ismeretei voltak a hadiigy teren, olyannyira, hogy egyes anonym czikkeivel megtortent az, hogy
azokat elsoraugu katonai tekintelyeknek tulajdonitottak.
Kezdjiik szemlenket a magyar forradalommal es a fiiggetlensegi harczczal. A magyar forradalmat Marx sokkal
nagyobb szabasunak itelte, mint akar a parisit, becsit, berlinit vagy milanoit. A forradalom szerinte csak a magyar
faj lovagiassagan szenvedett hajotorest, midon a gyozelmet
nem hasznalta ki, hogy Becsig haladtak volna a magyar
seregek, valamint akkor, midon a magyar kormany engedte
az olasz forradalom elnyomasara a magyar ezredeket Olaszorszagba vinni, abban a hiu remenyben, hogy Becs hala
fejeben el fogja ejteni Jellasichot.
A magyar forradalomra rendkiviil figyelmet fordit es ismetelten keri Engelst, irjon rola az uj rajnai ujsag szamara
(I. 105. es 109. 1.). Kesobben buzditja Engelst a magyar fiiggetlensegi harcz tortenetenek megirasara. Ajanl neki szamos
munkat a hadaszatrol es a magyar hadjaratra vonatkozolag a kovetkezo m u n k a t : The forteress of Comorons (Komorn) during the war of Independance in Hungary, By
Colonel Sigismund Thaly, Translated (nemetbol) by William
Rushton. James Madden. Leadenhallstreet. (I. 332. 1.)
«A magyar campagne-r61 — irja Engels — vagy a mi
meg jobb, ha lehetne, az osszes campagne-okrol 1848/50
szivesen irnek, csak a forrasokat mind meg lehetne szerezni. Az uj rajnai ujsag nem volna nekem jo masra,

mint hogy osszehasonlitsam az osztrak bulletineket, melyek
hogy mennyire hezagosak, tudod. Legalabb tiz, tizenket
munka kellene nekem csak errol a harczrol es meg
akkor hianyzanek a fodolog: Kossuth Kozlonye (a nemetben is «kozlony, Moniteur»). Sehol sem teved az ember
oly konnyen, mint a hadi tortenelemben, ha az ember
okoskodni akar es nem rendelkezik az osszes adatokkal
az erot, elelmezest, munitiot stb. illetoleg . . . Hogy az
ember post festum mondhassa minden donto esetben: itt igy
es igy kellett volna eljarni, itt helyesen jartak el, e czelra,
azt hiszem a magyar szabadsagharczra vonatkozolag az anyag
nincs elegge a kozonseg elott. Peldaul ki adja meg nekem
az osztrak es magyar hadseregek es kiilonbozo hadtestek
letszamat, minden egyes csatat es minden fontos mozdulatot megelozoleg? Elobb birni kell Kossuth es Gorgei
emlekiratait es a Dembinski altal eloterjesztett csata- es
hadjarat-terveket hiteles alakban. Igaz, hogy a letezo anyaggal is lehetne mar egyet-mast felvilagositani . . . Ennyi mar
most is vilagos : a magyar felkelest, epugy mint a lengyelt
J830-ban, az Oroszbirodalmat 1812-ben, 1849 elejen csak
a tel mentette meg. Magyarorszag, Lengyelorszag es Oroszorszag az egyediili orszagok Europaban, a hol invasio
telen lehetetlen. . . . Ha a harcz Ausztria es Magyarorszag kozott deczember helyett majusban tor ki, soha sem
szerveztek volna magyar hadsereget es az egesz csetepate
ugy vegzoddtt volna, mint Badenben, ni plus ni moins.»
«Most komolyan magolom — irja Engels kesobben — a
magyar hadjaratot es azt hiszem, attanulmanyozom az osszes
forrasokat oktdberig; e telen mindenesetre megirom a konyvet. Mennel jobban behatolok, annal szebb lesz az egesz mindket oldalrol. Jelenleg osszehasonlitom Gorgeit es Windischgratzet es azt talalom, hogy Windischgratz onapologiajaban
epugy hazudik, mint bulletinjeiben, melyeket megczafolni
nincs batorsaga. Nagyszeru, a mint mindket ellenfel sajat
hadsereget meg rosszabbnak mutatja be, mint az ellenfelet.
Kiilonben Windischgratz apo bevalik a nekiink ismert szamarnak — he has actually written himself down an ass —
es butasagaiban («SchwTabenstreiche») fenyesen tamogat-

tak meg butabb alvezerei, nevszerint Wrbna, Csorich, mindenekelott pedig a lovagias ban Jellasich ; Gorgei cynismusaban mindig sokkal egyenesebben es helyesebben mondja ki
a tenyeket, mint a hazug apologetikus Windischgratz.»
A magyar emigratio iigyeivel kesobben is gyakran foglalkozik, de altalaban nem jo velemenye volt az europai emigratiorol es iteleteben igen eles annak tagjaival szemben. Az ittott mutatkozo kapkodast, hiusagot, a Napoleonnal valo szovetkezest rosszalta b, a kinek torekvese, gondolkozasa tenyleg
egy iranyban haladt. Azert megis igazsagtalannak tartjuk
iteletet, mert nem meltanyolta az emigratio nehez helyzetet
es azt, hogy annak kuzdelmei megis hozzajarultak az eredmeny erlelesehez mind Nemetorszagban, mind Olaszorszagban es Magyarorszagon. Igen erdekes a kovetkezo adat:
«Dr. Piali (Paris) a tobbiek kozott azt irja nekem, —
m o n d j a — Kossuth a dolgot oktoberben (1852) kitoresre akarja
vinni. Kiss ismet mindenfele biziatasokkal elt, melyek talan a
mese orszagaba tartoznak, de az itteni meses allapotok mellett lehetsegesek is. Kossutli allitolag Bonapartetol sajatkezu
levelet kapott, hogy Parisba menjen. Ez a level allitolag az
osszes magyar megyekben szoszerinti masolatban forgalomban van. Magyarorszagon minden elo van keszitve Kossuth
hatalmi beavatkozasara. Meg cs. kir. hivatalnokok is benne
vannak a complotban.» A mi a Kossuth-tortenetet illeti,
lehetseges, hogy Bonaparte csapdaba vezeti, hogy Ausztrianak kedveskedjek.» (I. 349. 1.)
1854 aprilis 21-diken azt kerdezi Engels : kaphato-e Londonban a Berichte uher die Kriegsoperationen
der russischen Truppen gegen die ungarischen Rebellen 1849 (nyomatva 1851).
A krimi haboru esemenyeit a legnagyobb erdeklbdessel
kiserte Marx, attol az autokratikus Oroszorszag hatalmanak
meggyengiteset, esetleg megsemmisiteset varta. Ez azonban
nem valtoztatott Marx allaspontjan a Bonaparte altal compromittalt Francziaorszaggal es Angliaval szemben, a hol kulonosen Palmerstonnal erezteti biralatanak es gunyjanak egesz
erejet. A New-York
Tribuneban
Palmerstonrol irt czikkei
nagy feltunest keltettek es kesobben osszegyiijtve onalloan

is megjeientek. Angliaban akkor foleg ket felfogas szerepelt: Brigthe es barataie, kik a beke me]lett kardoskodtak
es igy kozvetve Oroszorszag erdekeit mozditottak elo, aztan
a torok-barat Urquhart altal vezelett irany, mely tulzasaiban
szinten biralatra es gunyra adott alkalmat, mi boven rejlett Marx tollaban. Joforman naprol-napra kiseri az esemenyeket es feltarja az europai politika tevedeseit, a szereplo emberek gyengesegeit, hibait, a hatalom koriil es a
hatalomert tiilekedok visszataszito jatekait. A haborii technikajan gyakorolt kritikat is tobbnyire igazoltak az esemenyek, epp ugy azt a gyanut, hogy az angol cabinet ellentallasa
I. Miklos czar javaslataival szemben talan nem volt egeszen oszinte. Ellenben nagyon ketes, jogosult volt-e azon
feltevese, hogy Palmerston titkosan tamogatta Oroszorszag
torekveseit, sot mintegy Oroszorszag agense volt.
Ime nehany szemelveny a levelekbol.
«E pillanatban — rrja Engels — kiilonosen a montenegroi dolgoknal kellene maradni, a nyomorult szerepnel,
melyet Anglia most hivatalosan jatszik. A sultan csak azert
engedett, mert Francziaorszag es Anglia nem igertek a
segitseget. Mindket orszag e kerdesben, az entente cordiale
alarcza alatt, egymas ellen kaczerkodott a szent szovetseggel» (I. 395. 1.).
«A Joumal des Debats tegnap elarulta az egesz titkot,
miert olyan szemtelen Oroszorszag. Azt mondja, a continens vagy kiteszi fiiggetlenseget az orosz veszelynek, vagy
kiteszi magat a haborunak, ez pedig a «revolution sociale».
Csak azt felejti el a nyomorult Journal des Debats, hogy
Oroszorszag ep ugy fel a forradalomtol, mint Bertin ur, es
az egesz dolog most azon fordul meg, ki tudja legjobban a
«nem felek» latszatat szinlelni. De Anglia es Francziaorszag —
a hivatalosak — oly nyomorultak, hogy ha Miklos erosen
tartja magat, mindent elerhet» (I. 413. 1.).
«A nyomorult oroszok a Tribuneban es a London Advertiserben most azon a vesszoparipan lovagolnak, hogy az
orosz nep teljesen demokratikus, hogy a hivatalos Oroszorszag (csaszar es bureaukratia) nemet es a nemesseg szinten
nemet» (I. 434. 1.).

«Az itteni (londoni) cabinet egyeterteset Petervarral
tobbe nem lehet ketsegbe vonni, miutan ismeretesse valt r
hogy a Secret Corresponclenceban egy iratot elsikkasztottak,
melyben Aberdeen (1849) Oroszorszag javaslatait elfogadja. . .
Hogy ezek a ficzkok sakkhuzasaikat Oroszorszaggal meg most
is megbeszelik, lathatod a Declarations of Councilhol semleges es foleg oi-osz (?) hajokrol. Egyidejuleg hasonlo declaratiok Szt. Petervarott is megjelentek» (II. 21. 1.).
Erdekes torteneti teny, hogy Miklos czar 1849-ben
«minden alattvalojanak a panslavismusban valo reszvetet megtiltotta» (II. 95. 1.).
«A muzeumban ot foliokotet keziratot talaltam Oroszorszagrol (csak a XVIII. szazadbol) es kivonatoltam . . . Sok
eredeti, eddig ki nem nyomatott level a petervari angol
kovetektol az itteni cabinethez. Ezek kozott egynemely
very comprising indeed» (II. 95. 1.).
«A szlavok veszelyessegehez kezdettol fogva Ausztria rakta
le az alapot, a mennyiben az osszes torzsek, az oroszok
kivetelevel, a reformatioval egyetertettek. A reformatioval jott a
biblia leforditasa az osszes szlav dialectusokban. Ezzel persze a
nemzetiseg ebredese. Masfelol mety szovetseg a protestans
nemet eszakkal. Ha Ausztria e mozgalmat el nem nvomja,
akkor a protestantismusban megvolt az alap a nemet szellem
tulsulyara, valamint ugyanannyi bastya a gorog katholikus (?) Oroszorszag ellen. Ausztria belevitte a nemeteket mindenfele . . . es ugy Nemetorszagban, mint keleten elore dolgozott az oroszok javara» (II. 98. 1.).
1853 oktober 28. «Felek, hogy Schmidt ur nyoman tulsagosan becsiilod Oroszorszag katonai eredmenyeit. A mi
mindenekelott az 1828/29-diki hadjaratot illeti, a legtobb
contemporains velemenye szerint, nyomorult volt. A varakat
inkabb megvasaroltak, mint ostromoltak. Altalaban a vesztegetes jatszotta a foszerepet. Midon Dietrich a Balkant
atlepte, nem volt biztos, hogy gyozni fog-e vagy hogy nyomorultan elfogjak es elvagjak-e. A mi megmentette, ismet egy
parancsnoklo pasa megvesztegetese volt es a torok sereg utter
disolutionja. Oroszorszag akkor kezdte a haborut, midon a
flotta Navarinnal tonkretetetett, a hadseregnek Mohammed

altal eszkozolt szervezese tonkre volt teve es uj meg nem
letezett. A viszonyok most mindenesetre masok.»
«1854 oktober 17. Ma az orosz haderok borzalmas felsorolasat adtad. But there remains this one question to
be answered, vajon valaha kepesek voltak-e, a legnagyobb
megeroltetessel, tobb mint 200,000 embert orszagukon
kiviil kiildeni. En ilyen esetet nem tudok. Ha az ember a
regi poliiika allaspontjara lielyezkedik, — es mit kepzel
Anglia es Francziaorszag mast, csakhogy az angol ministerium nem komoly es III. Napoleon carricatura — akkor
Anglia es Francziaorszag erdekei kozott kiilonbseget kell
tenni. Az orosz flottanak a Fekete- es Balti-tengeren valo
megsemmisitesevel, az oroszok kiiizesevel a Krimbol es
Kaukazusbol s a perzsaktdl es toiokoktol ellopott tartomanyokbol Anglia ismet otven evre biztositotta volna suprematiajat a tengeren es Azsia legcultivaltabb reszeiben. Akkor
teljesen regi modszerenek felelne meg, ha a continentalisokat heteves es mas haborukban — melyeknek foszintere
Nemetorszag es Olaszorszag — ledolgoztatna, hogy a harcz
vegen sem Oroszorszagot, sem Ausztriat, sem Francziaorszagot a continensen ne lassa suprem uralkodasban.
Francziaorszag szamara, megforditva, a harcz csak akkor
kezdodnek, mikor az orosz tengeri hatalom es az orosz
befolyas Delazsiaban megsziint. Annal inkabb kenytelen
volna az orosz szarazfoldi hatalmat megtorni, hogy az
angolokkal szemben continentalis hatalmanak kiterjesztese
altal megfelelo ellensulyt dobhasson a serpenyobe. Ki biztosit, hogy mihelyt az angolok az oroszokat a Balti es
Fekete-tengeren megsemmisitettek es artalmatlanna tettek, a
continensen forradalmak nem tornek ki, melyeket Anglia iiriigyul hasznal, hogy ismet hivatalosan az oroszokkal egyesiiljon
a continens eUen? De a fotrefa az, hogy a most kormanyzo
angoloknak — sem Chathamek, sem Pittek, and not even
Wellingtonok — nem is komoly szandekuk az orosz tengeri
hatalomnak es az orosz befolyasnak Torokorszagban, Perzsiaban es a Kaukazusban valo megsemmisitese. Ha fel rendszabalyaik arra kenyszeritenek oket, talan odaig szandekoznak menni, de a felseg es gazsag valosziniileg bajt okoz, mely

belso mozgalmat fog eluidezni. A kovetkezo idezetekbol, —
lenyomatvak Archives <les affciires etrangeres Paris — a
heteves haborura vonatkozolag lathato, hogy az angol ministerek hogyan pakliznak az ellensegekkel meg a hadjarat
alatt es a campagne-ra vonatkozolag. Itt igen erdekes adatok
kovetkeznek. Az angol kormany egyenesen keri a franczia
ministert, Choiseult, hogy az angolokbol es szovetsegeseibol
allo hadsereget verjek meg. Egy masik eset, midon a
«szabadelvu» Fox titkos megbizatast kiild II. Katalinhoz,
hogy Pitt fenyegeteseitol ne ijedjen meg, hanem falja fel
Lengyelorszagot, mert Pittet megbuktatjak, ha Oroszorszag
ellen akarna haborut inditani. (Fox akkor az ellenzeken volt.)
Igy tehat azt hiszem, hogy a szovetsegesek hadviselesenek
megitelesenel mindig az erintkezes Downing-street (foleg mig
Palmerston ott van) es Petersbourg kozott must be considered.»
1856 februar 12. «A muzeumban nehany erdekes felfedezest tettem a tizennyolczadik szazad elso tizedei es a tizenhetedik szazad vegere vonatkozolag, I. Peter es XII. Karoly
harczat illetoleg es a donto szereprol, melyet Anglia ebben
a dramaban jatszott. A toryk es whigek kiilpolitikaja egyszeruen abban kiilonbozott, hogy az elsok Francziaorszagnak,
az utobbiak Oroszorszagnak eladtak magukat. Az eladas
magato] ertetodott es az egykoru irok «magatol ertetodoleg»
beszeltek rola es kimondtak. III. Yilmosnak kezdettol fogva
voltak misgivings Sa Majeste Czarienne irant, a mint ezt
ved- es daczszovetsege XII. Ivarolylyal bizonyitja. Alatta
ministerei iranya ellen dolgoztak. I. Gyorgytol kezdve a
whigeknek konnyii jatekuk volt, miutan Hannovera electorai
buta hazi politikajukat hirdettek es Yerdent meg Bremat az
europai politika goczpontjanak tartottak. Talan kevesbbe erdekes, hogy foleg Anglia jarul hozza, hogy Oroszorszag balti
hatalom legyen, mint az, bogy mar a tizennyolczadik szazad
elejen denuntialtak ezt a politikat es a Moscovite empire
jovobeli megnovekedeset megjosoltak. A peldatlan engedekenysegnek es direct segitsegnek ell.enere, melyet I. Peter a
hivatalos briteknel talalt, megis egyidejiileg paklizott a praetendenssel. Milyen eszkozokhoz folyamodtak a whigek, abbol

lathatod, hogy azt terjesztettek, miszerint a sved kiraly
romai katholikus es a czar jo protestans. Mindenkinek
feltiinik, milyen nevetseges larmat csaptak akkor az angolok a Compar/nie des Indes miatt, melyet Ausztria Ostendeben alapitott, mig Peternek joforman rendelkezesere bocsatottak flottajukat, hogy a Keleti-tengerben kikotoket
alapitson. A mellett az angol baltic merchants egyideju
panaszirataibol kideriil, hogy Peter ur epen nem csinyjan
bant veliik. Anglia volt egyuttal az elso europai nagyhatalom, mely csaszari czimet elismerte» (II. 89. 1.).
1857 marcz. 18. «Pam (Palmerston) liberalis kiiliigyi
politikajarol mindennap uj leleplezesek jelennek meg. Eloszor a «secret treaty» Ausztriaval. Aztan, hogy kesz volt
Bonaparte ellen minden forradalmat Napolyban elnyomni. . . .
Az oroszok ez egyszer nem egeszen szokasos elovigyazatukkal dolgoztak. Az elso continentalis lap, mely a parlamenti
valsag ota Pamot mint truly british ministert vedelmezi, a
Nord, mely maskor allandoan fanatikus gyiiloletet affectal
Pam ellen» (II. 147. 1.).
Az olasz haboru is nagy mertekben foglalkoztatta
Marxot es baratjat, hogy helyes allasfoglalast jeloljenek ki
a radicalis demokratia szamara. III. Napoleon programmjanak egyik pontja az elnyomott nemzetisegek felszabaditasa
volt es e szerepeben vallalkozott Piemont tamogatas&ra
Ausztriaval szemhen, maganak «onzetlen» tamogatasaert Nizzal es Savoyat szanta. Oroszorezagban II. Sandor es ministere, Gortsakoff, hasonlokep az elnyomott nemzetisegek felszabaditojakent akart szerepelni a delszlavok iranyaban es
igy tamogatta ezt a vallalkozast annal inkabb, mert az
orosz politikanak hagyomanya Ausztrianak gyongitese. Ezert
es Ausztrianak a krimi haboriiban tanusitott halatlansaga
miatt vallalkozott annak megakadalyozasara, hogy Poroszorszag Ausztriat tamogassa, mihen segitsegere volt Bismarck,
kinek akkor mar nagy befolyasa volt a porosz kiiliigyi politikara es ki ep akkor, 1859 marcziusban, mint porosz
nagykovet Szt.-Petervarra ment. Marx-Engels allaspontja az
volt, hogy sem Ausztria, Bem Napoleon mellett nem kell
allast foglalni es ezt az allaspontot vedte Engels fenyesen

Po es Hajna czimu ropirataban, melyben bebizonyitotta,
bogy nem sziikseges a Po mellett a Piajnat megvedeni, tebat
nem sziikseges Ausztria mellett allast foglalni. Ezen mersekelt allasponttal szemben Lassalle azt viiatta, bogy Poroszorszagnak nemcsak nem szabad Ausztria mellett allast fogJalnia, hanem Schleswig-Holsteint be kell kebeleznie. Marx
Lassalle lepeset nagyon bibasnak talalta, mert Napoleon
hatalmanak megnovekedeset Nemetorszagra nezve veszelyesnek tartotta, mibol egyuttal latszik, liogy Marx nem volt
mindenaron nemzetkozi, sot ez esetben nemzetibb volt,
mint a nemzeti socialismus kepviselojekent iinnepelt Lassalle.
Az olasz haboruval kapcsolatban tett egyes megjegyzesekbol kiemeljiik a kovetkezoket:
1859 januar 15. «Te elfelejted a tenyezok koziil, melyek
Bonapartet mozgatjak, Oroszorszagot. Pam (Palmerston) nem
hiaban volt Parisban es az orosz sakkhuzasok Olaszorszagban sem voltak jelentoseg nelkiil, sem az orosz kaczerkodas
Bonaparteval a parisi beke ota. Ha Oroszorszagnak sikeriil
Bonaparte altal az osztrakokat rakenyszeriteni, hogy Bruck
ministert letegyek es helyettesitsek egy orosz panszlav iigynok altal, mar sokat elertek.»
1859 marczius 10. «Hiszek a haboruban. De sziiksegesse
valt egy diplomatiai intermezzo, reszint a nemetorszagi
lavina miatt, reszint a franczia bourgeoisie kiabalasa miatt,
reszint az angol parlament miatt es talan azert is, hogy
Oroszorszag kozben mindenfele engedmenyt preseljen ki
Ausztriatol. Egyik foczeljukat elertek az oroszok. 1846-ban,
midon az osztrak penziigy eloszor deficit nelkiil volt, Oroszorszag a krakoi historia alatt visszataszitotta Ausztriat a
legborzasztobb penziigyi zavarba. Miutan az osztrakok
1858-ban penziigyeikei nemileg rendbe hoztak es a bank
keszfizeteset hirdettek, Bonaparte azonnal utnak indult es az
osztrak financiak megint ott vannak, a hol 1848-ban voltak.
1859 aprilis 1. ffPalmerston tehat ismet, a mint
Compiegne-ben (azaz a szinfalak mogott Petervarott) elhataroztak, belep a ministeriumba, barmily neven; nelkiile
Oroszorszag nem engedhette meg a haboriit.»
1859 aprilis 22. «Csak ket eset lehetseges. Vagy Ausz-

tria meg engedi magat felemliteni fenyegeto londoni es berlini
taviratok altal es visszavonja Gyulainak Piemonthoz intezett ultimatumat. Ez esetben Isten sem segithet Bonaparten.
Akkor tenyleg le fog fegyverkezni s a hadsereg vele ugy banik,
mint Soulouque-kal. Parisban ugyis diihongnek a munkasok
azon komiszsag miatt, hogy Blanquit Cayenne-be deportaltak. Vagy Ausztria megunta a diplomatiai jatekot es Turin
fele masiroz. Ez esetben Bonaparte diplomatiailag gyozott,
mert Ausztria iizente meg elobb a haborut, de ezt a diplomatiai
gyozelmet an ugly military defect-tel vasarolja meg. Ez esetben
nem adok negy month purchase for his crown and dynasty.»
1859 majus 6. «A taviratbol lathattad, hogy Hess ellenezte Gyulai tervet. A mi allaspontunkbol, azaz a forradalmibol, nem baj, ha Ausztria kezdetben vereseget szenTed, vagy a mi eikolcsileg ugyanaz, visszavonul Lombardiaba. A dolgok ez altal jobban fejlodnek es a sziikseges
ido, hogy a dolgok Parisban erlelodjenek, ezzel megadatik.
Altalaban ugy allanak a dolgok, hogy barmely oldalon kovettetnek el liibak, hasznunkra kell valni. Ha Ausztria
mindjart elejen a piemonti hadsereget kiporolja, Turint beveszi, a francziakat az Alpokbol valo kijovetelnel megveri,
akkor Oroszorszag talan azonnal Bonaparte ellen fordul. . .
es a mi nyomorult porosz kormanyunk kikeriil abbol az
egyediili dilemmabol, a mely nyakat szegi. Tovabba ily donto
veresegek, mindiart az elejen, franczia katonai lazadast es
parisi forradalmat idezhetnek elo Bonaparte ellen. Hat
azutan ? A jelen pillanatban az lenne a kovetkezmenye,
hogy a szent szovetseg gyozelmesen fegyverbe all egy lehetseges forradalmi kormany ellen Parisban, a mi nem a
mi szamitasunk. Maganak Badetzkynek ereiben megvolt az
1848-iki forradalmi tuz. Ezzel szemben azt hiszem, hogy
mindket oldalon, osztrakon es franczian, a haborut reactios
kozepszeriiseggel fogjak vinni.»
1859 jiinius 1. «Ha megint irsz Garibaldirol, whatever
may be his fate, nevesd ki ezt a fordulatot, mely csak a
nagybatya unokaocscsenel lehetseges, hogy mellette az onkentes sereg vezere mint heros szerepel. Csak .kepzelj el
ilyesmit a regi Napoleon alatt!

Lattam Garibaldinak egy levelet, melyben nagyon szidja
Bonapartet es vegiil remeli, hogy meg egyszer kardot fog
ellene ranthatni.» (II. 400. 1.)
«Persze Garibaldi megis kiporolta a napoljiakat es
1000 foglyot ejtett. A ficzko batasa a csapatokra meses lehet. Nagyon jo, hogy Tiirr es Riistow elmelete csvifot
vallott, kiilonben ez utobbi okvetleniil fejebe venne, hogy
nemet Garibaldi legyen.» (II. 412. 1.)
1859 julius 14. «A haboru folytatasan kiviil semmi
sem lehetett rank nezve kivanatosabb, mint ez a beke.
. . . Senki sem nyer, csak az oroszok es a forradalmarok.»
18B1 majus 7. «Apropos! Po cs Rojna czimii munkadat illetoleg elmondta nekem Hatzfeldne, ki sogoranal,
Nostitz tabornoknal, az egesz porosz tabornoki karral talalkozik es a kinek unokaocscse, a «szep Yilmos», a kiraly
szarnysegedje, hogy a magas es legmagasabb katonai
korokben (igy Frigyes Karoly herczegeben is) munkadat
egy porosz tabornok munkajanak tartjak. Ugyanaz tortent Becsben, a mint azt Friedlander assessor (a becsi
Pressc szerkesztojenek testvere) mondta. Magam beszeltem
rola Pfuel tabornokkal, ki most 88 eves, de szellemileg friss
es most nagyon radicalis lett . . . kiilonben kegyvesztett az
udvarnal, a jacobinusokhoz, atheistakhoz szamitjak.»
1863 oktober 12. «Nagyon fontosnak tartom a United
Statesve nezve, hogy mindenekelott a kiilbnbbzb kikotoket,
Charleston, Mobile stb. hatalmukba ejtsek, az bsszeiitkozes
miatt, melybe mindennap Boustrapaval (Napoleon) juthatnak. Ez a csaszari Lazarillo de Torraes nemcsak nagybatyjat teszi torzalakka most, hanem onnonmagat. Mert a
«suffrage» Mexicoban szep carricaturaja a suffragenek, melylyel onnonmagat es Nizzat es Savoyat francziava tette. En
nem ketelkedem, hogy Mexicoban nyakat szegi, ha mar elobb
fol nem akasztjak.
Tegnap beszeltem egy franczia merchanttal, ki epen
Parisbol jott. Az iizlet komisz. Es tudod, mit mond a szam a r ? Bonaparte fait pire que la republique. Les affaires
allaient mi^ux. Yalosagos szerencse, hogy a franczia bourgeois mindig a kormanyt teszi felelosse a kereskedelm

valsagokert, Bonaparte bizonyara oka a new-yorki munkanelkiilisegnek es a londoni csodoknek is.
Cobden ropiratat, valamint a manchesteri peace conferentiat a jelenlegi pillanatban ostobasagnak tartom. Latjatok, mondja Palmerston lapja, a Morning Post,- ezek a polgari parvenuk teljesen keptelenek egy orszagot kormanyozni, ehhez csak az aristokratia ert. A Morning
Herald
kozzetesz egy hozzaintezett es allitolag Bonaparte altal
dictalt levelet, mely azt mondja. hogy csak akkor jonne
Angliaba, ha a kiralynonek eziiksege volna 200,000 rendcsinalora a veszedelmesen erdsbodo demokratia ellen.»
(I. 385. 1.)
«Quelle bete que ce Louis Napoleon! Eladja valasztojogi ketelyeit a gyulesnek es onnonmagat Montalembertnek
1.800,000 francert, melyet nem fog megkapni. Ilyen kalandorral semmit sem iehet kezdeni. Ha negy hetig okos
cselszovok altal vezetteti magat, bizonyara az otddik heten
minden elertet a legostobabb modon ismet semmive teszen.
Vagy Caesar vagy Clichy (adossagi fogsag)!» (I. 140. 1.)
A rovid osztrak-porosz haboru nagyon meglepte Marxot
es Engelst. Bismarck reactionarius politikajanak osszeomlasat vartak. De a tortentekbe nemcsak beletorodtek, hanem
azonnal vilagosan felismertek a porosz gyozelem harom
nagyfontossagu kovetkezmenyet: 1. A nemet csaszarsag
visszaallitasat; 2. a sziikseget Ausztriara nezve, hogy —
mint ok mondtak — magyarra kell lenni; 3. hogy a munkasmozgalom tobbe nem nemzetkozi, hanem nemzeti alapra
fektetendo.
1864 deczember 10. «Ugy latszik, Poroszorszag, Oroszorszag es Francziaorszag kdzott secret understanding for
the war against Austria in next spring.»
1866 aprilis 2. «Mi a velemenyed az osztrak-porosz
zavarokrdl? . . . Annyi bizonyos, hogy Poroszorszag mogott
Oroszorszag all, hogy az osztrakok, a kik ezt tudjak, nolens
volens franczia hatvedre szamitanak.»
Engels ugyanazon napon : «Fokivansagom, hogy a poroszokat megverjek. Akkor ket lehetoseg v a n : Az osztrakok 14
nap mulva dictaljak a beket Berlinben, azzal a kiilfold
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egyenes beavatkozasat elkeriilik, de egyuttal lehetetlenne valik
a mai rendezer Berlinben es kovetkezik egy mae mozgalom,
mely mar eleve megtagadja a specifikus poroszsagot; vagy
pedig jon egy fordulat Berlinben, meg mielott az osztrakok
odaernek es akkor is megindul a mozgalom. Katonailag
nezetem az, hogy a ket hadsereg koriilbeliil egyforma es a
csatak igen veresek lesznek. Azonban Benedek mindenesetre jobb katona, mint Frigyes Karoly herczeg . . . Azt
hiszem, megverik a poroszokat. Mar a henczeges Diippel
utan elohirnoke Jenanak. Ha az elso csata donto lesz Poroszorszag ellen, akkor az osztraknak semmi sem all
utjaban, hogy Berlinbe vonuljon. Ha Poroszorszag gyoz,
nem lesz ereje offensivaba lepni a Dunan tul Becsig,
meg kevesbbe Pestig. Ausztria kenyszeritheti Poroszorszagot,
de nem Poroszorszag Ausztriat single handed bekere. Minden
porosz siker tehat buzditas volna Bonapartenek a beavatkozasra. Kiilonben bizonyara maris mindketto tulliczita'ja egymast nemet teriilet felajanlasaban a franczia d . . . . javara.»
1866 julius 7. «Egy nagy porosz leveretesen kiviil, mely
talan forradalomhoz vezetett volna, jobb nem tortenbetett,
mint oriasi gvdzelmiik.»
1866 julius 25. Engels igy i r : «A nemet iigy elottem
most nagyon egyszeru. Attol a pillanattol kezdve, bogy Bismarck a kis nemet bourgeois-tervet a porosz badsereggel es ily
hatalmas sikerrel keresztiilvitte, a fejlodes Nemetorszagban
oly hatarozottan ezt az iranyt vette, hogy mi ep ugy, mint
masok, kenytelenek vagyunk a fait accomplit elismerni, we
may like it or not. A mi a dolog nemzeti oldalat illeti,
Bismarck mindenesetre a kisnemet csaszarsagot a bourgeoisktol szandekolt terjedelemben, azaz delnyugati Nemetorszaggal hel} 7 reallitja. mert a szolamok a majnai vonalrol
es az optional South Germany separate confederacyrol csak
a francziakra vannak szamitva, kozben pedig a poroszok
mennek Stuttgart iele. Az osztrak nemet tartomanyok nem
nagyon hosszii ido multan a birodalomhoz keriilnek, minthogy Ausztria sziiksegkep most magyar lesz. A nemetek
a harmadik nemzet lesznek a birodalomban — meg a szlavok mogott.

Nem ketelkedem — mondja Engels — hogy Povoszorszag hirtelen es oriasi hatalmi fejlodese Bonapartet es az
oroszokat osszehozza. . . . Bonaparte vegre Belgiumert mindig kaphato es Belgium feloszta^anak terve Francziaorszag
es Hollandia kozott, mely esetben Hollandia Luxemburgot
atengedne Francziaorszagnak, Goltz, Bonaparte es a hollandi
tronorokos kozott roviddel a haboru (18(»6) elott tjrvbe
vetetett.» (III. 333. 1.)
1866 augusztus 6. «Hogy nemsokara megint verekedesre kerul a sor, az vilagos. Azt hiszem, a francziakkal
lesz. Bonaparte eleg okos, hogy ezt el akarja kerulni, a
meddig lehet, de a francziaknak nagy tomege, foleg a
bourgeois, Nemetorszag minden megerosodesenek irigye,
sokkal bornirtabb es fanatikus, mert az expansion de
la France qui ne peut avoir lieu que du cote de 1'Allemagne
most el van zarva es a haboru Poroszorszag ellen meg
a parasztnal es a buta munkasnal is nepszeru; nem lehet
megmondani, mily hamar kovetkezik be az osszecsapas.»
1867 november 7. «Nagyon jellemzo a diplomatiai komediara, mely most Europaban lejatszodik, hogy ugyanazon idoben, midon Bonaparte Olaszorszagban kozbenjar,
Francziaorszag, Olaszorszag es Poroszorszag, Oroszorszag legkegyelmesebb megbizasabol, a portanak fenyegeto jegyzeket
kiildenek.»
1867 deczember 19. . . . «Olvastacl az oroszok fenyegeteset (orosz rokkant), hogy a szovetseg Francziaorszag es
Ausztria kozott az europai beket lehetetlenne teszi, mert
nem engedi megoldasra jutni a nemet, olasz es keleti kerdest ? Igen szep. Ugy latszik, Bismarck es Gortsakoff akarjak most az offensivat megragadni.» (III. 442. 1.)
A nemet nemzeti erzulet es a Bonaparte erkolcstelen
rendszere ellen erzett undor tukrozodik vissza a nemet-franczia
haborura vonatkozo levelekben, de itt az anyag csekelyebb,
mert szeptembertol kezdve a baratok egyutt voltak es igy
nem leveleztek. A munkasosztaly szempontjabol is kivantak a poroszok gyozelmet, mert szamitasuk szerint a nemet nemzet egysege a munkasosztaly es a munkasmozgalom
egyseget es igy nagy hatalmat fogja eloidezni. De kivana27*

tosnak tartottak azt is, kogy a munkasmozgalom iranyitasa
a francziaktol atmenjen a nemetekre, kik arra hivatottabbak, «elmeletileg es szervezetileg» a francziak felett allanak. Ez tenyleg be is kovetkezett, a franczia socialismus
hatterbe szorul, a nemetek veszik at a vezerszerepet es a
mi ezzel egyutt bekovetkezik, az utopismus helyebe lassankent a tudomanyos socialismus lep, a marxismus, ugy hogy
azt is mondhatjuk, hogy Nemetorszag hegemoniajaval notton no Marx tekintelye, sot lassankent kiszorit minden mas
rendszert es a socialismus Marx eszmeinek teljesen meghodol.
A nemet-franczia haborura vonatkozo megjegyzesek koziil kulondsen a kovetkezdk figyelemremeltok : 1870 julius 20.
«A francziaknak veres kell. Ha a poroszok gyoznek, akkor
a State power kozpontositasa hasznos a nemet munkasosztaly kozpontositasanak. A nemet tulsuly majd athelyezi
a nyugateuropai munkasmozgalmat Francziaorszagbol Nemetorszagba es csak ossze kell hasonlitani a mozgalmat
1866-tol maig a ket orszagban, hogy lassuk, hogy a nemet
munkasosztaly elmeletileg es szervezetileg a franczianak
folotte all. Tulsulya a vilagszinpadon a franczia folott
egyuttal elmeletiink tulsulya volna Proudhone folott.»
1870 julius 22. «A jovo het vegen a nemetek tamadhatnak es oly hadsereget tolhatnak Francziaorszagba, a
mely mindent, a mit Bonaparte vele szembe allithat,
lever, habar tobbszori nehez harcz utan. A hogy a dolgok
most allanak, egy Bonapartera nezve szerencses hadjaratot
lehetetlensegnek tartok.
Oivastad, hogy Bonaparte hogyan kaczerkodik most a
Marseillaise-sel es a nemes Therese azt minden este grosse
voix de sapeur-rel eloadja? A Marseillaise Therese szajaban, ez a bonapartismus igazi kepe. Pfujl»
1870 julius 28. «Miutan Palmerston angol allami maximava tette, hogy ha az ember szerzodesekre eskiiszik, azzal
nem eskiiszik arra, hogy megtartja es miota Anglia 1830-tol
kezdve e szerint cselekedett, on all sides nincs mas mint
haboru es silanysag.»
1870 julius 31. «Bizalmam a nemetek katonai tetteiben
mindeunap no. A francziak meg nem is tudjak, milyen

dolgot adtak kezokbe a hatultoltovel. A vegleges siker —
hogy a nemetek a vegen gyoznek — nem szenved elottem
ketseget, de Moltke terve az absolut biztossagot arulja el,
az elso csataban elnyomo tulerovel fellephetni. Bizonyara
mar kedden este tudni fogjuk, vajon nem szamolta-e el
magat. Moltke gyakran szamit Yilmosa nelkiil.»
1870. augusztus 1. «Az itteni oligarchia angol baborut
akar Poroszorszagert. Miutan 18 even at Bonaparte elott
csuszott-ma8zott es ot jol kihasznaltak mint saviour of
rents and profits, a solid istenfelo mouarchikus Poroszorszagban a more respectable ancl safer policeman of the
continent velik talalni. De vigyazzariak a ficzkok, mar
nagyon terjed a nep kozott a szo: That damned german
dynasty of ours wants for its family purposes to involve
us in the continental war!»
1870 augusztus 8. «L'empire est fait, id est a nemet
csaszarsag. By hook and crook, sem a szandekolt uton,
sem a kepzelt modon, tigy latszik, hogy az osszes csalafintasagok a second empire ota, vegre oda vezettek, hogy
1848 «nemzeti» czeljai megvalosuljanak — Magyarorszag,
Olaszorszag, Nemetorszag! Nezetem szerint az eifajta mozgalom csak akkor befejezett, ha verekedesre kertil a sor Poroszorszag es Oroszorszag kozott. Oroszorszag prestigeet meg
jobban serti a nemet porosz csaszarsag, mint a «second
empire» prestigeet az eszak-nemet ezovetseg. Oroszorszag
tehat, ep tigy mint Bonaparte tette 186G—70-ig, paklizni
fog Poroszorszaggal, hogy Torokorszag fele engedmenyeket
kapjon, de mindezeknek a paklizasoknak vege a paklizok
kozotti haboru lesz. Barmilyen liiilye a nemet Michel, ujbol
megerosodott nemzeti erzese nem engedi magat orosz szolgalatba preselni.»
1870 szeptember 6. «Nem hiszed, ha az idojaras, mely
most Francziaorszagban abominabilis, igy tart, a mi a megelozo rendkiviili szarazsag utan valopzinii, a poroszoknak
alapjuk lesz, hogy eszre terjenek, annal inkabb, mert angolorosz-osztrak szovetseg fenyeget?»
Erre Engels : «A szovetseggel valo fenyegetes egy kicsit
majd nyomja a poroszokat. De ok tudjak, hogy az orosz

hatultoltok nem ernek semmit, hogy az angoloknak nincs
hadseregiik es az osztrakok gyengek. Olaszorszagban, ugy
latszik, Bismarck a papaval (a florenczi kormany hivatalosan
jelenti, hogy meg szeptemberben Romaba megy), tovabba
Savoya es Nizza odaigeresevel a kormanynak minden ellentallast lehetetlenne tett. Ez finom coup volt.»
A torok-orosz haborut Marx szinten tisztan abbol a szempontbol itelte meg, mily veszedelmes lenne Europara nezve
az oroszok gy6zelme. Az angol hivatalos politika ez alkalommal is Oroszorszag melle allott.
1876 julius 25. «Aszerbek collapsusa nagyszeru, a campagne Torokorszag teljes felgyujtasara czelzott es mindeniitt
nedves a gyiianyag. Montenegro maganczelokbol arulkodik,
Bosznia meg epen nem akar lazadni, miota Szerbia akarja
felszabaditani, a derek bolgarok pedig egy ujjukat sem mozgatjak. A szerb szabadsagliadsereg kenytelen sajat koltsegen elni es henczego offensiva utan, a nelkiil, hogy valahol komolyan megvertek volna, visszamenni a rablofeszekbe.»
(IV. 380. 1.)
1876 augusztus 25. «A Dciity News es az oreg Russel
a Turkish alrocities miatti larmajukkal megfizethetetlen
szolgalatot tettek az oroszoknak es gyonyoriien elokeszitettek nekik a legkozelebbi campagne-t, a mely kitorhet, mihelyt
itt a liberalis urak kormanyra jutnak. A liberalis videki
sajto szinten belefiij a trombitaba es minthogy Old Dizzy
visszavonul a House of Lordsba, a legkozelebbi iilesszakban a Commonsban a liberalis larmazok fogjak a szot
vinni. A montenegroiak es herczegoczok gazsagarol termeszetesen mindenki hallgat. Szerencsere jol elpaholjak a
szerbeket es mig Forbes, a ki kiilonben iemet az iigyetlen
rationalis haditudosito, felreismerhetlen melegseggel beszel
a torok csapatok folenyes katonas follepeserol — es a feher
czarra nezve nagyon nehez a beavatkozas.
1876 deczember 11. «A conferentia (Szt. James) utan,
Gladstone ur a paholyhoz lepett, hol Madame Novikoff iilt,
karjat nyujtotta, pour montrer (igy mondta o Novikoff jelentese szerint) que 1'alliance entre 1'Angleterre et la Bussie
existe deja es kevelyen haladt karjan a rengeteg tomegen

at, mely mindket oldalon utat nyitott; o egy piczi vekony
ficzko, az asszony egy valosagos dragonyos. Guez mondta
Kovalewskynek : que ces Anglais sont gauches.»
1S77 majus 31. «Damad Mahmud es tarsai, kik direct
orosz befolyas alatt allanak, nagyon hajlandok volnanak
az oroszokkal beket kotni, a mikor termeszetesen az alkotmany eltorleseben megegyeznenek. A czarnak semmi sem
volna alkalmasabb; eddig, azt mondhatni, csak elozetes
katonai parade tortent; az oroszok sikerei Kisazsiaban a
kiilonbozd partok altal kiildnbozo okokbol (nem tekintve bloody
ignorancet) tiilbecsiiltettek es folfnvattak; a penziigyi bajok
is egyelore csak eloleges stadiumban vannak; a kaukazusbetegseg is egyelore meg sporadikus; a czar egyelore menekiilne egy succes d'estime-mel es alkotmanyos baj nelkiil;
maga reszerol fontoskodhatnek a nyugati valsagban stb.
Midhat pasa, I have told, does everything from here to
push the movement at Constantinople on which. in fact
the fate of Turkey (and the immediate prospects of Russian
«development») depends.»
1877 julius 15. «A tdrokoknek okvetleniil sziiksegiik
van nehany europaira. Ezek az emberek nem ismernek
mast, mint vagy csak offensivat, vagy csak defensivat.
A ketto osszekottetese tulhaladja horizontjukat. Mint ama
torok ornagy mondta a kolni ujsag hadnagyanak : Latja ott
a Dunan tul a sok oroszt? Az ordogbe, hat miert nem
lonek oda agytiikkal? — Yok, Efendim, nem uram, de ha
az oroszok mi rank lonek, akkor majd latjak, hogyan valaszolunk! Kozben az oroszok kenyelmesen epitik batteriaikat.»
1877 julius 18. «Remelem, hogy az oroszok szemtelensegei a Balkanon tul folrazzak a tdrokoket a regi regime
ellen. Hogy az oroszok leverese az europai Torokorszagban
egyenesen orosz forradalomhoz vezetne, azt most mar Lawroffnak es Lopatinnak is bizonyitjak az orosz sajtonak
semmi censura altal el nem nemithato kitoresei az ormeny
betoresek alkalmaval.»
1877 julius 19. «A tdrokoknek gyorsan kell cselekedniok, hogy a dolog jol vegzodjek. Ha megengedik az oro-

szoknak, hogy azok maguknak Bulgariaban es a Balkan
deli lejtojen egy orosz varnegyzetet epitsenek, akkor a dolog
krbnikussa valhatik es egy pointe Konstantinapolyra nem
volna lehetetlen, azaz olyan, mely mint 1828-ban, csak
erkolcsi hatasra — vagy arulasra — szamitana. Es arulas
ugy latszik on the card. Hogy Nikapolyban — kulonben az
orosz atmenet utan jelentoseg nelkiil — arulas volt, elottem vilagos. Meg soha 6000 torok varfal es arok mogott
meg nem adta magat harcz nelkul, csak Varnaban 1828-ban.
Egeszen ideges leszek a naponta ketszer erkezo ujsagok
mellett az orosz cselekves es valtozatlan torok cselekveshiany mellett; rosszabbul 1828-ban sem ment, mikor nem
letezett torbk hadsereg.»
1878. szeptember 21. «Ugyancsak ideje, hogy Konstantinapolyban valtozas legyen, kulonben a sok provincialis
lazadasbol oly allapot kovetkezik, mely az europai Torokorszag felbomlasat idezi elo, tehat epen azt, a mit az oroszok es Bismarck kivannak, hogy a berlini szerzodest vegre
ne hajtsak es a zavarosban halaszszanak. Ha a mostani
allapot tovabb tart, az oroszok itt maradnak es uj kilatast
nyernek zsakmanyra, mely Oroszorszag belsejeben is megakadalyozhatja a dolgok termeszetes folyasat.»
1877 augusztus 17. «Szomorusaggal latom, hogy a torokok — legalabb az en laikus eszem szerint — megint
idot veszitenek.»
1879 szeptember 10. «A legjellemzobb Bismarckra nezve,
hogyan keriilt o ellentetbe Oroszorszaggal. Gortsakoffot
akarta letenni es Schuwaloffot behelyezni. Minthogy ez
nem sikeriilt, magatol ertetodott: voila 1'ennemi es en nem
is ketelkedem, hogy Bucher nem mulasztotta el a mester
izgatottsagat felhasznalni. Az orosz diplomatla sikerenek titka
abroad a siri csend of Eussia at home. A belso mozgalom
a varazst osszetorte. Utolso gyozelme az lS56-iki parizsi
szerzodes. Azota csupa bakloves.»
Marx sulyos biralatat, mint latjuk, kiilbnosen az orosz
politika es az angol politika hivja ki Lassunk meg nehany
nyilatkozatot. Lapidaris szavakkal mondja ki velemenyet
az angol allamelet folott mar 1852-ben:

«Bamulatos, hogy army, uavy, colonies, fortifications
and the whole administration ezen aristokratikus cliquerendszer alatt rothadt, melyet az angol bourgeois 1688 ota
a vegrehajto hatalom elen hagyomanyszeriien czipel.
Friedliindernek (a Neiie Freie Presse szerkesztoje)
Lassalle utjan valaszoltam, hogy en is antifraoczia vagyok,
de nem kevesbbe antiangol.
A szemermetlenseg, melylyel Pam (Palmerston) a szabadelvu ellenzek elere allott es onnonmagat honourable
gentleman opposite-te kinevezte, valoban nagyszeru, de az
altala gyartott House of Commonsnak termeszetesen mindent nyujthat.» (II. 251. 1.)
1870 augusztus 1. «Bismarck annak idejen jol osszevasarolta a londoni sajtot, egyebek kozott a Lloydot es
Reynoldtl
Utobbi, a tegnapi szamban, koveteli dismember
ment of France.»
1870 februar 12. Egy orosz konyvrol irvan Engelsnek,
azt m o n d j a : «Flerowski konyvebdl megczafolhatatlanul kideriil, hogy a mostani orosz allapotok tarthatatlanok, hogy
a jobbagysag felszabaditasa of course, csak siettette a feloszlasi processust es hogy egy rettenetes socialis forradalom
kozeledik. Flerowski egy kiilon fejezetben kimutatja, hogy
az idegen torzsek «russificatidja» tisztan optimistikus csalodas, meg a keleten is.»
Yisszatekintve a rendkiviil gazdag anyagbol adott egynehany szemelvenyre, megallapithatjuk, hogy Marx mar igen
koran vilagos szemmel ismerte fel, hogy Europa sorsa folott
valoban Damokles kardjakent fiigg a moskovita hatalom.
Es folismerte azt is, hogy ket, joreszben Europan kivtili hatalom, Anglia es Oro3zorszag, folytonos beavatkozassal
fenyegetik az europai allamok bekes fejlodeset. Ez a kozos
torekves egyesiti oket. Egyesiti tovabba allamferfiaiknak
furfangja, gyakran lelkiismeretlensege, vegiil egyesiti oket
a vilagmonopoliumra valo torekves, melyet az egyik allam —
a szabad verseny hypokrita hirdetoje — gazdasagilag, a
masik politikailag akar megvalositani. Mindket hatalom,
az egyik mint szigetorszag, a masik mint oriasi, reszben
megkozelithetlen teriilettel rendelkezo colossus, legyozhetet-

lennek tartotta magat es igy minden koczkazat nelkul velt
a nyugatenropai allamok iigyeibe beleszolhatni. Anglia soka
leprecsalta a nepeket a johangzasu szabad kereskedeimi politikavai, melynek legerosebb motivuma Anglia suprematiaja.
Most azonban, hogy mas allamok is teljes gazdasagi eletet
akarnak elni, Anglia veszelyeztetve latja erdekeit, felti vilaghatalmabol folyo oriasi jovedelmeit. Eemeljiik, hogy ez a
torteneti korszak nemsokara lezarodik. A veszelyre mar
regen figyelmeztetett Maix, a politikus es publicista.
FOLDES
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HOROLOGIUM TURCICUM.
Rejtozo energiak eledeznek friss eleterore. Szazadoknak
lappang6 eroforrasai vannak vulkani vadsaggal elotoroben
es a laugbaborult continens tuzhuilamait a kozel es tavol
keletrol elosugarzo culturaramok novesztik pusztito tuzoszlopokka. Mintha csak a Szamum fojtogato szele akarna
megvenhedt foldiinkon vegigviharzani. Es kelet erczkapujanak szazszinu oszlopai, biborban izzo felholdjaikkal, megannyi felsikolto symbolumai a barbar veszedelmeknek es
torteneti multu nepek visszafojtott szabadsagainak.
«Ebredj torok» (Ujan ej turl), harsog fel a langszavu
poetanak, Mehemed Eminnek harczi riadoja, es szinte
mamoros lelkesiiltseggel zudul az ige a Boszporusznak
vilagreszeket erinto partjairol. Az atiomnak boditoan parolgo
illata a vegtelenseg kodeben enyeszik el es a hasis mamoranalc fatyolkepei a zordon valosag tiikoreben foszladoznak
szerte. Az europai veszedelem egyben azsiai es tengerentuli
veszedelemme is valik es a nyugot sukszazados culturaja
a keleti vilagfelfogas medrebe csap at, hogy az emberiseg
kozos erdekeinek es szerteszorodott faji hivatasoknak megvedoive erosbodjenek. A Fekete-tengernek ijesztoen sotet
szele siivolt elo rejtett odvaibol. Szazados minarekat remegtet
meg vad fergetegevel, es emberoltok fenyes multu traditioit
borzongatja megsemmisito jeglehellete.
«Ebredj torok», vijjong ismet az intelem komor szozata
es a kaukazusi berczek riado leanyai volgyi uijaikra kelnek,
el-elsohajtozvan, meg-megismetelven a sztambuli eszmek
lantosanak egeket ostromlo szavait. Es egy veszedelem masikat rejteget meheben. Yadiil tajtekzik medreben a megzavart
Nilusnak szentseges viztomege es a pharaok sokezer esz-

tendos birodalmai mintha vegso ellenallasra kesztetnek
fenseges koromjaikat. A por- es kosivatagok harczi tiizu
beduiojai a kekello oazisok bekes fellahjaival ugyanegy
taborra tomoriilnek es azok a dogmava nott ellentetek, melyek
a szunnita torok-arab elemet a siita perzsaktol gyulolkoddleg elkiilonitettek, a kalifai eszme glorias tiizetol megtisztulva es kiegyenlitodve bontakoznak elo.
«Ebredj tordk», mennydorog ismet a megrazo szozat
es a felhold napfenyes birodalmanak szazszorszep varosaban
lobbot vet ime a profetai zold palast szentsegenek riadalmas
ahitata. Es mystikus arnyekaban a kalifatus fenseges tronusanak. akarcsak az iteletnap harsonaja, egy szo nyilallik
szeles napkelet fele, az iszlam vilagegyetemet megrazkodtato
dsihad. Evszazados almaibol ebredez az iszlam. Egyet lendiil
elore a torok horologium vilagtorteneti idomutatoja.
*

*

*

Az Imperium Turcicum idestova hatszaz esztendos
multra tekinthet mar vissza. A lorokok Arpadja, a tizenharmadik szazadbeli Oszman volt az europai ertelemben vett
politikai Torokorszag megalapozoja. Az addig valo torok
derebejeknek, a tiirk vezereknek korat a szultanok dicsoseges
koraval valtatja fel es a birodalomalapito Oszmannal veszi
kezdetet az azsiai es europai nepeket meghodito hadjaratok
fenyes sorozata. A Muradok, Bajazidok, Szelim es Szulejman
szultanok megannyi hosi fogalomma kristalyozodott alakjai
az allamalkoto bolcsesegnek es hadvezeri kepessegeknek.
Es mig egyfelol azsiai osero hajt nyugati orszagreszeket a
felhold hodoltsagaba, addig masfelol diadalmas tarsul szegodik nemzetalakito torekveseikhez a keleti nepek culturcsatornaja, az iszlam. Ertettek a modjat, hogy a nyugatnak
meg ki nem forrott miiveltsegevel a Kelet pompazo culturajat allitsak szembe es hogy Europanak vallasi vitakban
verzo szenvedelmei idoknek elotte el ne ernyedjenek. Az
iszlam egyebkent is a keleti eghajlatnak es tropikus temperamentumoknak a sziiksegletes vallasa. Megerzekeltetoje
oly foldi es vilagontiili boldogsagoknak, melyek a kelet
psychejet fokozottabb energiakra es sziikseges megtartoz-

tatasokra ugyszolvaa raeclzik. Es az allami eleibe oly szerencses idoben elhelyezkedett torokseg mar is reszeseve
lehetett a viragjaban levo napkeleti culturanak. Traditioi
tamadtak traditiok multja nelkiil es cultureletet elhetett.
onmagaboi merito cultura nelkiil. Mindezekhez hozzajarult az arabok es perzsak allami eletenek hanyatloban
levo folyamata, a keleti orszagok faji szettagolodasa es az
az egyre erosbodo keleti culturharcz, melynek ifjonti erovel
rontliatott neki a tiinemenyes gyorsasaggal emelkedo oszman
dynastianak erdtol duzzadd akarata. Ez az energia tette
oket az iszlam vilagfelfogas es muvelodes orokoseive es
egyben hamari reszeseive. Es mig az iszlam szent nyelve
arab culturat szivarogtatott at hozzajok, addig az edeskes perzsa kolteszet remekei irodalmi berkeiket tettek
erzekien szinesekke ; oly dissonans hangokkal itt-ott, melyek
eddigi eletfelfogasukkal ellentetesek voltak. Az ezeregyej
kolteszetenek a varazsa az Aranyszarv pazsitos volgyeig
ragyogtatta at szivarvanyhidjat es az oszmanoknak irodalmilag meg ki nem finomodott idiomaja az arab es perzsa
nyelv felsobbseges hatasa ala keriilt. Kettove tagozodott az
oszman-torokseg nyelvhasznalata. A koznepnek eredeti tisztasagahan megmaradt torok nyelve, az ugynevezett «tiirk»
idioma parasztiva siilyedt, mig az iskolazottak uri osztalya.
a tulajdonkeppeni ertelmiseg, arab es perzsa szok meg
mondatfiizesek onkenyes egyvelegebol alkotta meg felemas
nyelvet. Maskeppen haugzott a beszelt es maskeppen az
irott nyelv. Es az oszmanna lett torok nyelvnek e ketfelesegeirodalmi idok folyaman annyira kielesedett, hogy a nagy
neptomeg elott szinte idegenne es meg nem ertette lett a
literatura boseges termege. Harom-egy nyelvve lett a torok
nyelv, iszlam hatas alatt allo arabos meg perzsas kevereku
oszman nyelvve. Ebbol az egyveleg nyelvbol alakult ki a
torokseg irodalmi stilusa es harom dicsoseges szazadnak
formai szepsegekben gazdag, de nemzeti tartalomban annal
halavanyabb kolteszeti kincsestara.
A nyelvi eletnek e majdnem eroszakos eliszlamosodasa
egyebkent is megfelelt az oszmanidak vilaghodito torekveseinek. Mint minden mohamedan orszage, a torok allamisag

fogalma is a vallas kepzetevel kapcsolodott ossze, es egyre
erosbodott az a fejlodesi processus, mely e ket fogalmat
allamalkoto erove egyesitette. Annal is inkabb, mert csak
mint mohamedan allam teljesithette a torok birodalom
imperialistikus czelzatu hivatasat.
A torok felhold a tizenotodik szazad vilagtorteneti
esemenyei felett ragyogott a maga fenyes teljessegeben.
Konstantinnak bizanczi romlottsagu varosa mint ujtiizu
csillag omlott az emelkedo felhold labaihoz es evszazados
salakokat razvan le magarol, Sztambul sziizi alakjaban
eledezett friss eleterore. Anatolianak egykori kis szeldsuktoredeknepe europai hatalomma oriasodott es a sztambuli
Szeraj csaszari kapujanal nyugati hatalmak kovetei lestek,
meg megalazkodo tiirelmesseg aran is, a nagyhatalmu
padisah rendelkezo parancsait. Europa Keletjebe vonult be
immar az iszlam. Es minarek ezrei ekeskednek a hethalmu
tiindervaros silhouette vonalain, megannyi orsegei a torok
kalifatus legragyogobb erossegeve varazsolt Szent Szofianak.
Bizanczi kupolak mestermuvei melle az arab epites lehelli
oda muveszete marvanyba vesett remekeit es a szasszanida
stilus faragvanyai mintha istenek csarnokaba nyitnanak
kapnizatos utakat. Arabesque-ek geometrikus vonalai szerajok
pazar ekitmenyeit diszitik es a perzsa szinerzek csodat
kelto hatasai marvanykioszkok falairol vetodnek vissza.
Allah neveben indul meg minden mualkotas, dicseretevel
egyetlen o profetajanak, Mohammednek. A kozepiileteknek
majdnem mindegyike egy-egy remekbe kesziilt emleke a
messze keletrol sarjadzo neplelek mualkoto kepessegenek.
Mor stilusu csesmek (forras) utczakszerte kinaljak iidito
vizeiket es bizanczi koru medreszekbe (iskola) szazaval
gyiilekeznek a Koran szavaira szomjuhozok seregei. A hamam
(ftirdo) szines kristalyokkal kirakott tetozete mystikus fenyt
araszt a marvanymedenczek fiirdozoire es nargilek (vizi
pipak) gomolygo fiistjebe a mosusz paras lehellete vegyiti
edeskes illatat. Valoban, mintha az Ezeregyejszaka regei
varazslodnanak at az Ezeregynappal valosagava.
A szultani eszme hivatasa ekktizben egyre erlelodik.
A vilagi hatalom kaprazatos megntivekedese, foleg pedig

Egyiptomnak a XVI. szazad masodik decenniumaban tortent
meghoditasa, ujabb hivatasok tudatara ebresztettek a padisali vilagi fenyben ragyogo tronusat. A szultani meltosagot
eddigele a kalifatus, vagyis a profeta legitim utodja, szokta
volt adomanyozni. Egyiptom hosi meghdditoja, Szelim azonban, meghodolvan neki maga az Abbasz ivadekabeli kalifa
is, szultani tronusara emelte a kalifai meltosag symbolumat
es vele egyiitt a kalifai hatalmat, noha nyilvanvaloan a
kalifa, mint a profeta foldi helyettese, illetdleg utodja,
csakis a kalifai verbol, arab torzshoz tartozo utodoktol szarmazhatott. Es a torok szultanok kalifai hatalma, mely a
vilag mohamedansaga felett valo uralmat jelentette, ujabb
hoditoi torekvesek fenyes perspectivajat varazsolta elo. Az
iszhimok emirje, sahoknak a sahja, vagyis uralkoddknak lett
uralkoddja. A vallas kalifatusi szentsege ragyogja be immar
az oszman politika vilaghatalmi vagyodasait es mint vilagi
feje messze foldreszek mozlimjainak, szinte vegtelenbe
mosddnak uralkoddi teriiletenek tengereken tulra is atcsapo
hattirai. Kalifai kotelessegek es profetai parancsok vannak
teljesedoben. Allah eme kiildottjere var a feladat, hogy a
ket szent varosnak : a tiszteletben duskalkodo Mekkanak
(Mekke-i miikerrime) es fenyessegekben uszo Medinanak
(Medine-i miinevvere) szentsegszamba meno vedelmerol es
pazarkodo jdleterol gondoskodjek. Ove a kotelesseg, hogy
szent harczokat inditson a lelki sotetseg ellen es hogy az
Iszlam szent hivat;is;it, a profeta kinyilatkoztatott vallasat,
a rumik (frenkek) foldjet elarasztd tagadok ellen is teljesedobe hozza. Birtokba veszi a profetanak zaszlova szentelt koponyeget es Zulfikar suhintd kardjaval ovezkedik
koriil. Es az igazhit ezen uralkodo eszmeibol szorodtak el
a paniszlamismus korai magjai, melyeknek egyik kesoi kisarjadzasa csak az iment letiint Hamidismusnak modern
kozgazdasagi erdekeket is szolgalo jF/ccfeaz-vasutja.
A szent haboru sikerei allando tarsaiva szegodtek az
Oszmanok hodito fegyvereinek. Tengerektol tengerekig hompolyogtek a hodoltsag egyre dagadozobb hullamai, melyek
a Balkan meredekjein at-atcsapva, a Duna volgyeit is aradat modjara sodortak magukkal. A balkani vilajetek em-

lekei mai napig orzik a hodito torok fegyverek hatarunkbeli nyomait. Es a faji rokonsag megsejditett intuitiojaval
indult utjara az a hbditoi folyamat, mely hazai foldiink jo
darab reszet liodoltsagi tartomanyokka kenyszeritette. Mert
csak a remtilet hiobi hirei es a harczi borzadaly pusztito
keservei festettek torzito remkepeiket es a Jedi-kulek (Hettorony) bortoneinek remeket latb legendai atokkent fekudtek meg leigazott magyarjaink kepzelmeit. Torok atok
felelme szallta meg az ijedezo idegeket. Pedig az Evlijd
cselebik es a torok kronikairok egykoru feljegyzesei, leveltaraink szaraz aprolekossaggai feljegyzett adathalmazai
mennyire maskep vilagitanak bele a torteneti igazsagok lapjaiba. A targyilagossag igazmondasaval es a faji kozelseg
megerzesenek orvendezo joakarataval. Hiszen emberseges
gondolkozas, a hosi ellenfel megbecsulese es az irgalom
jotekonysaga iszlami erenyszamba ment mindenha. A fegyverek dicsoseges gyozedelme hadierenyek gyakorlasaval
parosult es a bekeben elo polgarok biztonsaga, ha jobarat,
ha ellenseg, kello vedelemnek valt reszeseve. A hatalmassag
es jolet zenithjet erte el a diadalmas iszlam. Delelot mutat
a torok horologium vilagtorteneti idbmutatoja.
*

¥

*

Aja Szofia felholdjan verofenyes napsugarak jatszadoztak.
A Bumok orsztigabeli kalifatus megszentelt helyekke magasztositotta a byzanczi szekvaros keresztyeni multu muemlekeit es egy vilag iszlamsaganak a hodolata a Boldogsagkapujava (Dar-i szedclet) dicsoitette a termeszeti szepsegeibol egyre bajosabban elbbontakozo Sztambult. Az egyhazi kalifatus Mekkajabol a vilagi kalifatus Fenyes Portajahoz vezetett a profetai zarandoklatok utja.
Kozben pedig valsagokat rejtegeto evolutioknak helyezkedtek el ki-kifakadozo csirai. Byzancz daemona lobogtatta
meg veszesen sotetlo palastjat es konstantini rogokben
rejtbzo bunoknek es fertelmeknek lobbantak fel liderczi tiizu
langjai. Eltemetettnek velt erkolcsok, cloacakba rekedt megszokasok terjengtek at a Bosporus orvenyes vizeit es a cyprusok
ovezte szerajok onkent kinaltak fel kejekre szoktatott mar-

vanyfeszkeiknek csabito syrenkedeseit. A testi jollakottsag
elpubnltsaga lelki elvaltozasoknak vajta meg a medret.
A badi szerencsenek anyagiakban duskalkodo jolete byzanczi
bunokbe fulladozott es a korbadt multu csaszarvarosnak
nem egy karhozatos elfajzasa talalt intczmenyesen biztositott ottlionra. Rabszolganok keriiltek asszonyvasarra es
megcsonkitott rabszolgak emberpiaczra. Es a byzantinismusnak e fenyegeto veszedelme szultani palotakat remegtetett meg, kalifai tronusokat tett ingadozova es nem egy
verbefullasztott esemenyriyel gyarapitotta a vilagtortenelem
konnyaztatta lapjait.
Mintha a regi Bizancz arnyai kisertenenek veres utjaikon.
Mindezekhez meg ethnikai atalakulasok veszedelmei es vilagpolitikai valtozasok esemenyei is sorakoznak. A torokseg a
maga turani tisztasagaban jozan es mersekletet tarto. Cselekvoerejenek komoly higgadtsaga, fellepesenek meltosaggal teljes
megfontoltsaga, parosulva a gondolkodas ethikai egyenessegevel, oly emberanyag ertekessegeve siirusoddtt, mely vilagtorteneti hivatasra ligyszolvan praedestinaltnak latszott. Termeszeteben contemplald, hiteben ahitatosan megnyugvo es igazsagokban bizakodo. E mellett fanatikusa a meggyozodesenek, lovagi megvedoje a segitsegere raszorultnak es tisztelettel adozoja idegen kegyeleteknek. Bujdoso Bakoczinknak
rodostoi portaja, Kossuth Lajosnak kiitahjai konakja a
halas megemlekezes barati szalaival fiizik Arpad nepet
Oszmiin hosi ivadekaihoz. Hivatasa volt a tordkok vilagfelfogasanak es azt szazadokon keresztiil be is toltotte.
Mindaddig, mig faji keresztezodesek es a szokatlan eletmod physikai elvaltozasai romlaszto nyomot nem hagytak
psychejenek vilagfelfogo kepessegein. Am a fajisag tiszta
vererezetebe byzanczi mergek szivodtak es a nemzetisegek
tarka egyvelegjei az uralkodo osztaly zsakmanyaul kinaltak
oda magokat. Divatossa lett a renegatsag es elismert osztalylya az arulkodo szolgaskodas. Es Sztambul buja levegoje,
melyben tengerek selymes aramlatai cypruserdok fuvallataival elegyiiltek, fesziilo izmokat puhitott puhara, eros akaratokat altatott gyeDgere es ellenallo eroket ernyesztgetett
lanyhara. Edeskes semmitteves garazdalkodott az o tartaRudapcsti
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lom nelkiili oromnapjaival es a lemondo megnyugvas fasult, saga olmos sulyaval nehezkedett az energiatlan lelkekre.
Kiszmet (vegzet) volt az iires kifogasok mentegetdzo igeje,
feny es pompa a takargatoja.
Szomszedsagaban pedig a kalifai uralomnak, a hol
nepek millioi eltek lenyiigozott eletoket, eddigele ismeretlen es nyugoti hatarokrol eldtoro eszmek kezdtek elohajnalodni. A nemzeti erzes es az emberi jogok elismeresenek az eszmei. A meginditott kiizdelmek hosszu
harczaiban nemzetek emberoltoi semmisiiltek meg es uj
emberoltok nemzetei kezdtek meg ujfent viaskodasaikat.
Es az oszmanok tekintete a messze multak dicsosegen
revedezett el, a hol a «nemzet» fogalmat az iszlam
egyseges volta takargatta es a «haza» kifejezese jatszi
delibabok tiikoreben ringatodzott. Forradalmak zivataranak kellett elorontania, hogy az alvo osero talpra ebredhessen. Nyugoti aramlatok fogalmai tortek littalan utjaikat.
es europai ndpek eszmevilaga lobogtatta sotetseget oszlato
szovetneket. Rendre omladoztak az iszlami ideak elavult
balvanykovei es az europai kozelseg culturhatasai uj sziiksegletek felismeresere voltak rakenyszerito hatassal. Es az
uj ideaknak apostolai tamadtak, a valtozott idoknek profetai
felismeroi. Forradalmi szelek reformokert siivoltenek es a
hatt i humajun vallasszabadsaga a jogok eoyenlosegenek is
torteneti documentumava hiresedik. Oszmsin vilag lep az
-iszlam vilag helyebe es neptomegek szazezrei tomoriilnek
a millet (nemzet) fogalma ala, hogy a vatan (haza) igezetet
ugyszolvan elokenyszeritsek. Irodalmi alakot olt a forradalom es forradalmi eszmeket hirdet az irodalom. Sinaszi es
Kemal, a hatvanas evek politikai mozgalmainak irodalmi
vezerei, torokke reformaljak az oszman nyelvet es a nepszeruseg fegyverevel tortetnek a hamidi zsarnoksagok vert
izzado portaja fele. Midhad pasanak politikai meggyozodesei,
a nemzeti erzes es a nepszabadsag eszmeje mintha teljes
diadalukra kesziilnenek. Es ha a zsarnoki akarat verbe is
fullasztja a nemzeti ujjasziiletes politikai torekveseit, az
eszme tovabbra el es lappango lelkesiiltseg leselkedik az
lddk bekovetkeztere. Az eszme pedig rohanvast rohan elore.

Mintha csak marol valtoznek at a torteneti iilok multja a
holnap remenykedo jovojere. A birodalom testerol pedig
sorra h.imlanak le es kiilonodnek ellentetesekke az idegen
nemzetek fajorszagai es a nyugoti allamok zsandarkodo
politikaja onnon fejere zuditja a beteg ember sebeirol elhessegetett vallasi es nemzetisegi kerdeseket. Europai, sot
vilagkerdesse novekedett a medreibol kilocscsantott keleti
kerdes. Foleg azok utan az lij megrazkodtatasok utan, melyeket az utolso evek balkani bonyodalmai, szomszedos
nepeknek irto haboriii ideztek eio. Europa kiiszobeig kellett
a tordk fegyvereknek visszaszorulniok. Es a nemzeti erossegge lett Byzancz, a nyugoti hutlenseg fajo resignatiojaval
fordul ismet a fele a kelet fele, melynek latkorebdi a felhold symboluma vilagit eleje es tij csapasokon jaro kiizdelmeknek, gazdasagi leterdekeknek jeloli ki hivatasokat
betolto mis8idjat. Alkonyodot mutat a torok horologium
vilagtorteneti idomutatoja.
*

*

*

A nepek nagy merkozeseben, culturnemzetek veres
tusajaban orszagok sorsa, nepek boldogulasa van koczkara
dobva. Egyike sem oly kdnyorteleniil, mint az oszmanok
iszlam birodalma, mely vilaggazdasagi problemak kulcsait
rejtegeti eletfeltetelenek mentsvaraban. Kozpolitikai erdekek
ortallojava lett az a nemzet, melyet terjeszkedo torekvesek
onzese egyre eroszakosabban szoritgutott Azsia foldje fele,
vallaserkolcsi problemaknak kevesbbe oszinte iiriigyevel.
Porere vetkezetten all ma elottiink nem egy culturhatalom kapzsi tortetesenek a czelzata es kozmiiveltsegi kiildetesek alakoskodo phrasisa. Az europai allamok napjainkbeli
politikajat gazdasagi erdekeknek kell iranyitaniok. Hatterere
szorul e gondolatnak, erzelmi momentumok finnyas szelloztetese es egyeb erdekcsoportozatoknak egoistikus mesterkeltsege. Es a monarchia kettos nagy birodalma, melynek elso
sorban kelet fele iranyulo es kelet culturerdekeit szolgalo
gazdasagi politikat kell folytatnia, a multban gyokeredzo
hagyomanyossaggal teljesiti ebbeli hivatasat. Culturgazdasagi eszmenknek feltetieniil megohajtott erdeke Torokorszag
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katonai, illetoleg allami ujjasziiletese es mindazoknak az
orszagoknak politikailag valo fiiggetlenitese, melyek a Haemusi hegyek deli lejtoin, az oszman imperium teriileti rovasara, annak idejeben kialakultak. Es az a tobb mint frivol
jatek, mely egy mestersegesen elokeszitett szlav eszme erdekkorebe akar immar szabad orszagokat belekenyszeriteni,
faj-nemzeti megerosodeseknek es gazdasagi kifejlodeseknek
allja el termeszetes utjat. E torekvesek ellensulyozasara
mindenekelott es fokep az iszlam megerosodeset es a moszlim nepek bizonyos szempontbol vald osszetartozasanak tudatat kell eronktol telhetoleg elosegiteni. A jelen pillanatok
nagy esemenyei kenyszeritobben parancsolnak mint valaha.
Foldrajzi elhelyezkedesiink kedvezo alakulatai egyfelol e&
torteneti liagyomanyaink utmutatasa masfelol evszazadokra
visszanyulo traditiokban talaljak meg szentesito erejoket.
Es a torok iszlam, ha kisse elkesve is, tudatara ebredtkorunk torteneti igazsagainak. Mert mig a mult idok paniszlamismusa foleg Azsia reactidjat jelentette Europa ellen, addig
mai hivatasos jelentosege abban all, hogy az ujabb idok
mohammedansaganak egyiitterzeset vilaggazdasagi problemak
megoldasara tegye kizsakmanyolhatova. A kalifatus nymbusanak is mas vilagossagok fenyeben kell ragyogtatna
hivatasaval jaro kotelezettsegeit. Nem az iszlam terjesztesevel es az igaz hit tagadasa elleni harczokkal mint foczellal,
hanem a kozel es tavoli iszlam allamoknak politikai es gazdasagi megerositesevel. Es az igaz iigy nagy szovetsegesei
termeszetszeruleg vannak segitsegere a modern eszmekre
ebredt kalifatus ebbeli torekveseinek. Eeszben azzal, hogy
katonailag valo kikepeztetesiiket, a modern technika osszes
ismereteivel kapcsolatosan elosegitik, reszben pedig hogy
strategiai erdekeiknek megfelelo vasuti tervhalozatukat elkeszitik es kiepitesiiket siettetik. Ezzel egyetemben a gazdasagi es kereskedelmi termekek felvevo kepessege is jelentekenyen emelkedik. Foleg a Hedzsaz szent vasutjanak immar
teljesse valo kiepitesevel es a teres-volgyes Anatolianak culturehsegeket csillapito ujja elesztesevel. Es ott, a hol a
legendas Ninivenek rejtozkodnek fold melyebe siilyedett
romjai, csatornak termekenyito nedvei ontoznek halotti ro-

gdkbol porondos talajra valo foldeket. A karavanok testemeszto utjait nem benitja tobbe kopar sivatagok szemvakito
portengere es a Kaba szent kovenek imadataba frenk vasutak dissonalo bangjai eleg}Tiilnek. Modernne alakult a
kalifai eszme es nyugoti riigyeket fakaszt a gyozelem kertjenek fenyes cyprusa, a profetai palast. A korhadt falazatu
Byzancz immar asatagos romjaiba temetkezett es evezredes
falainak peneszlepte poraibol tiinemenyes pompajaban bontakozik elo a hurik szepsegevel vetekedo Sztambul; egyik
vegso czelja zsarnoki ahitasoknak es imadatos remenysege
orszagok muzulmanjainak. Iszlami vezeto lett immar a turani
torok es elsobbsegesse a hatalmi ereje, ugy faji arravalosaganal. mint veraztatta foldjenek termelo erejenel es egyre
novekeddben levo cultursziiksegleteinel fogva.
Eszmek szaguldanak a t u r a n i sikokon es faji osszetartozasok illeszkednek vallasi kozossegek megerzesebe. A torokben
az iszlami idea van fenyegetve, es az]j iszlami gondolatban
a torok. Es mig az oszmansag veszedelmeihez a turani ohaj
kaukazusi es iran-torok v.igyddasai csatlakoznak, addig a
sztambuli kalifatus meglobogtatott zaszlaja ala az iszlam
fegyverek felelmetes osszessege csoportosul. Turani szozatok
roppennek iszlam vilagszerte es a felhold osszes nemzetisegei,
ha vallasban es fajban idegenek is, kozosse valt lelkesedessel keszek a szent zaszlo csatakialtasa moge sorakozni.
A nepek felvonulasa immar meg is kezdodott.* Es Hunnia
* Lelki erok nagysaganak es veszelybe jutott vallasi hivatasoknak kellett osszetomoriilniok, hogy az iszlamsag ket nagy felekezete
a kalifatus szent nj-mbusa ala helyezkedj^k. A szunnitak, vagyis a
ezunna es a kozosseg hivei (ahlu'szunnat va dsema'a) azok a mohammedanok, a kik az iszlam kozossegnek a hivei, szemben a kiseretliez
(si'a) tartozo siitakkal, a kik a nagy kozoss£gb61, foleg a kalifatus
kerdeseben kivaltak £s Ali csaladja kore gyiilekeztek. A siitak csakis
azokat a hagyomanyokat tekintik jogforrasnak, melyek a csalad tagjainak (ahlu'lbejt), vagyis a profetanak Fatime utjan leszarmazott
utodjait61 erednek. A legnagyobb kiilonbsegeket azok a hagyomanyok
•okozzak, melyekben a siit&k Ali jogainak legfobb tamasztekat latjak
es a melyek azt bizonyitjak, liogy maga a profeta nevezte ki Alit a
maga jogos utodjanak. Politikailag a leglenyegesebb elteres az, hogy
a siitak szerint a kalifanak okvetetleniil a profeta csaladjabol, vagyis
Fatime utodjaibol kell leszarmazniok.

harczban allo nemzete, mely Ertogrul hosi utodjaival a
multaknak nem egy veres csatajat vivta meg, bajtarsi jobbjat szoritja a rokonsagi tudatra eszmelt es kozos veszedelmek ellen vedekezo fegyvertarsnak. All meg Europa porta
orientalisanak ket megvivhatatlan erossege es a Bosporus
meg a Propontis gigasi kofalazatait tengerek bosz hullamai vedelmezik. A karpati berczek vitezi ortalloi kaukazusi
havasok vedoive lesznek es a magyar Adria hompolygo hu]lamai a rodostoi Marmarahoz lehellik at harczi szavu szelamjaikat.
*

*

*

Villamlo Bajazid langostora csapodik a vilaghaboru veres
szinterere. Barbarossa Hajreddinek szelleme szall elo a tenger
orvenylo hullamaibol es Gazi-Oszmanok ivadekai suhogtatjak
damaszkuszi pengejoket. Kalifai szozatok szentsegekke finomodnak, iszlami vilagok kertjeben harczok verpiros rozsai
nyiladoznak. A felholdak ormain dsihaai zaszlok lobognak
fel es harczok hadzsijai kelnek a szentugy zarandoklatanak
utjaira. Lobogoban a szent laug es elore lendiiloben a torok
horologium vilagtorteneti dramutatoja.
KUNOS

IGNACZ.

AZ IROI KAPCSOLATOK ES AZ IRODALMI
FOLYTONOSSAG KERDESEHEZ.
Masodik es utolso kdzlemeny.*

Yannak viszont olyan irodalmi harczok is, melyeket
nem az ifju oriasok gogje indit, hanem ellenkezoleg, a
mult hagyom.inyait az ujitasoktol felto conservativismus.
Ilyen termeszetu volt Aristophanes hires csatarozasa Euripides ellen. mely a legvaltozatosabh formaban fanatikus
diihvel vonul vegig Aristophanes kolteszeten s mely a
maga egesz kimeletlensegeben akkor nyilatkozik meg, mikor
a komoediairo a Bekakban a hanyatott eletii nagy tragikus
koltot meg siri nyugalmabol is felzavarja, hogy kegyetlen
trefaval meg egyszer szemebe vagja allitolagos hibait. Elvi
alapon allt a philosophiai iroknak a rhetorok elleni evszazados harcza, melynek vegeredmenyben hatalmi erdek volt a
rugoja, a mennyiben arrol volt benne szo, hogy a bolcseletet vagy a szonoklattant illeti-e meg az ifjusag nevelese.
Meg kell meg emliteniink a bolcseleti iskolaknak egymas
ellen folytatott hadakozasat, mely hol maro gunyban, hol
szakszeru fejtegetesekben nyert kifejezest s melynek oly
mesteri kifigurazasat aata Lukianos a maga
Eletvdsdrjahan. Voltak meg egyes mulo termeszetu, bar a maguk koraban nagyjelentosegii problemak is, mint az asianismus
es atticismus vetelkedese es a politikai partoknak a fennmaradt szonoklatokban is kifejezodo harczai (pl. Demosthenes es Aiscbines viaskodasa). De e vazlatos attekintesben is kiilonosen ki kell emelniink azt az osi s soha veget
nem ero culturkiizdelmet, melynek kiilonbozo nyilatko* Az elfibbi kozlemenyt lasd a Budcipesti
szamaban.

Szemle
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zasat csak legujabban, Geffken szep tanulman}-a alapjan
(Neue Jahrbiicher 1912. 593. s kov. l.-ok) latjuk hatalmas
egysegben, tudniillik azt a polemiat, melyet a vallasi hit
es a bolcseleti tudas a maga magasztosabb es tisztabb belatasa neveben a hiu kepzeletjateknak feltuntetett vilagi
kolteszet ellen vivott. Ez a hadakozas megkezdodik a magukat isteni kinyilatkoztatas birtokaban levoknek vallo regi,
mystikus koltokkel es SibjTla-jbslatok czimen forgalomba
keriilt exstatikus jellegu koltemenyeknek a vilagi eposzszal
szemben tamasztott elsobbsegi igenyevel, folytatodik a philosophianak a kolteszettel szemben valo ellenseges allasfoglalasaval (Herakleitoson kezdve, Platonon keresztiil el
Epikurosig es a cynikusokig), majd pedig a fejlodesnek
okori szakasza veget er a keresztyen hitre tert gorog iroknak most mar nemcsak az antik vilagi kolteszet, hanem az
antik philosophia ellen is folytatott es gyozelemre juttatott irodalmi irtohaborujaban, melyben az antik irodalomnak csak azon alakjai nyertek kegyelmet, kikben a kinyilatkoztatott tan ismeretet lehetett valamely modon kimutatni. A vallasi vagy tudomanyos igazsagnak a kepzelet
jatekaival valo vcgzetes irodalmi merkozese a miivelbdestortenetnek azo^a is egyik legerdekesebb fejezete. Hogy nehany kiszakitott peldat emlitsek: gondoljunk csak egyreszt
a kozepkorban a vilagi epikanak a vallasos legenda utjan
valo ellensiilyozasara vagy ujabban Tolsztojnak vallasos inditeku kolteszet-kritikajara, masreszt a kozepkori kronikas
torteneti altudasanak a csacska enekeseket lenezo gogjere
vagy azokra a tapsokra, melyeket az energetika neveben a
muveszet jelentosegenek lekicsinyitesere elhangzott szavak
csak nemregiben aiattak. Hogy azutan a ket szovetseges, a
hit es a tudas masutt meg egymassal vi meg sokkal adazabb elet-halalharczot, az mas lapra tartozik. Egyaltalan
fejtegeteseimnek az irodalmi polemiakra vonatkozo resze
inkabb csak egeszen altalanos vazlat akar lenni, mert e kerdes kimerito targyalasa a maga tortenelmi, tarsadalmi,
gazdasagi vonatkozasainal fogva ily keretben lehetetlen.
A vazlatosan felsorolt irodalmi ellentetek sajatos megnvilatkozasa a tulajdonkepeni vitairodalom, melynek csak

keves reszet ismerjiik az antik irodalombol kozvetleniil (meg
aranylag legbovebben a keresztyensegnek a poganysag elleni
barczabol maradtak fenn actak). De nyilvanulhat az ellentetes allaspont egyes elszort nyilatkozatokban is, mikor
tudniillik az iro a maga velemenyenek allito kifejezeset az
ellenkezo velemeny czafolataival is tamogatja. De van ezen
nyilt allasfoglalasnal erdekesebb, tisztan miiveszi formaja
is az iroi ellenfellel szemben valo oppositionak. Mig ugyanis
a nyilt polemia egyszeruen a testi eromerkozesnek irodalmi
formaban valo megjelenitese (a vita, polemia stb. szavak
ertelmi fejlodese is ezt fejezi ki; e kerdesrol a Magyar
Nyelvor 1906. 216. lapjan szoltam\ addig az az eljaras,
mikor az iro azt feltetelezi, hogy a neki ellenszenves muvet
vagy felfogast amiigy is ismeri a kozonseg, tehat o a maga
velemenyenek czelzatosan alakitott s hangsulyozott kifejezesevel is ervenyre juttathatja a maga rosszalo allaspontjfit, az az eljaras — mondom — tisztan, sajatosan miiveszinek mondhato.
Hogy az ellentetnek ily termeszetii nyilvanulasait ma
is minden esetben eszrevehessiik, ahhoz sziikseges lenne,
hogy minden egyes irodalmi mu szemleletebe mindazon
i]-odalmi ismerettel felfegyverkezve fogjunk, a mel}7 irodalmi
ismerettel a korabeli kozonseg lepett az illeto mu ele. "Csak
igy valhatnek lehetove, hogy mi is ugyanabba a viszonylatba helyezziik az illeto miivet elodeivel szemben, melybe
az egvkorii kozonseg helyezte. Minthogy pedig ez lehetetlenseg, — hisz az antik irodalom tdlnyomo resze elveszett —
tehat igen sok titkos vonas rejtve marad elottiink az antik
miivek tanulmanyozasa alkalmaval. Aiscbylos
Eumeniddinnk
elejen a delphii joshely papnoje ahitatosan koszonti azokat
az istensegeket, kik a monda szerint a joshely feletti uralumban egymast felvaltottak:
Els6 foliaszom minden istenek koziil
Az 6si JOB Gaiat koszonti, majd
Themist;
Anyjat kovetve — mondjak — 6 foglalta el
E szeket masodizben. Harmadszor pedig
(Themis hogy ugy akarta, erdszak
nekiil,)
•A Fold mas lanya : titan Phoihe nyerte el

unokajanak, Phoibosnak o add
A sziiletese napjan szeket es nevet.
Nagy tisztelettel iinneple jottet a nep
S Delphos kiraly, e fold kormanyvivS ura.

A kiemelt szavakat a papno megszemelyesitoje a kolto
utasitasara nyilvan eros hangsulyozassal mondta s minthogy a kozonseg sokat hallott azokrol a veres kiizdelmekr51 es istenharczokrol, melyeket a monda alapjan egyes
koltok a joshely torteneterol regeltek, minden nyilt vitatkozas nelkiil is megertheto volt, hogy Aischylos az uralomvaltakozas bekes termeszetenek hangsiilyozasaval az istenek vetelkedesenek mondai ellen foglal allast. Mi csak
veletlen feljegyzeseknek koszonhetjiik, hogy tudomasunk
van a joshelynek Aischylos czafolta mondajarol. Ha e feljegyzesek elvesztek volna, — mi az esetek tobbsegeben meg
is tortent — akkor egyszeruen tudomasul vennok az idezett
szavakat, a koltoi hangsiily rezgeset nem vennok benniik
eszre s nem illeszthetnok a vilagirodalom legmelysegesebb
lelkii tragikus koltojenek kepebe azt a vonast, hogy o vallasos lelkenek szent folhaborodasaval tudatosan fordult el
a gorog hitrege azon jellemzo motivumatol, mely a regi
istenek hatalmanak alkonyulasat es az ujabb istenek hatalomra jutasat csak veres harcz alakjaban tudta feltiintetni.
Nem akarom a peldakat halmozni. Hiszen akar a napisajtoban is, sot mindennapi beszelgetesekben is sziimtalanszor
megfigyelhetjiik, hogy a szavaknak mennyire meggyengiilne
a hangsulya, mennyire eltompulna az ele, ha az olvasdk
vagy a beszelgetok a szavak mogott nem latnak meg azt a
hattert, mely az ertelmet kidomboritja, szoval: ha nem
tudnak, hogy «a sorok kdzott» mire czeloznak, mivel helyezkednek szembe a szavak. Ilyenkor mindig az jusson
esziinkbe, hogy minden philologiai kutatas mellett sem
fogjuk valaha is az elmult idok szellemi termekeit ugyanoly modon appercipialhatni, mint a hogy az egykoru kozonseg appercipialta oket.
A tisztan artistikus polemiak koze tartozik a parodia
is, mely a gorog irodalomban nagyon kedvelt volt. Ep ennek

a mufajnak a vizsgalata megtanithat benniinket arra, hogy
azoknak az associativ tenyezoknek, melyek az ilyfajta titkos
polemia megerteset es kello elvezeset lehetove teszik, nem
kell nagyon hatarozott pontossaguaknak lenniok, vagyis
hogy a kozonsegnek nem kell a koltotol czeiba vett irodalmi miirol vagy munkassagrol egeszen reszletekig meno
ismeretekkel birnia. Az Aristophanes-scholionok
az Aristophanesre vonatkozo antik kutatasok e megbecsiilhetetlen
emlekei, pontosan megjelolik szamunkra, hogy a trefa e
nagymestere hol szott bele a maga grotesque jeleneteibe
parodistikus czelzattal egy-egy sulyosan pathetikus sort
vagy kifejezest a korabeli tragoediakboi. Mi halasan veszsziik ezeket a feljegyzeseket, melyeket igen sok esetben mi
mar nem eszkozolhetnenk, mert az illeto tragcediak jokora
resze mar elveszett. De tavolroi sem szabad arra gondolliunk, hogy az antik kozonseg e parodiakon oiy pontos felismeres kovetkezteben nevetett, mint a hogy mi nevetiink
rajtuk, kiket a scholionok kitanitanak. Ha a kozonsegrdl
beszelve kikapcsoljuk beiole a szakszeru irodalmi erdeklodesu nezoket, akkor biztosra vehetjiik, hogy aiig egynehany
egeszen kozkeietuve valt kifejezes parodiaja eseten emlekezett a hallgatosag pontosan a komuedia-iro altal pellengerre allitott traga>diabeli helyre. Csak ama finom, miierto
osztonenel fogva, melyet a szinieloadasok evenkenti iinnepelyes ismetlodese es a gorog nemzeti leleknek hatarozottan
miiveszi hajlandosaga teremtett, erezte meg es azon komikus
al-pathosnal fogva is, melyet a szinesz a kolto utasitasa
alapjan ilyen helyeken alkalmazott, vette eszre, hogy az
illeto hely a tragoedia magasroptii stiljet teszi nevetsegesse
azaltal, hogy alacsonyrendii helyzetbe cseppenti bele. A mi
nyelviinkben nem fejlodott ki a miifajstilusnak az a nagy
kiildnbozosege, mely a gorog irodalomban egeszen a szokincsnek miifajonkenti elkiiloniileseig terjed (ezert pl. Arany
Jiinos Aristophanes-forditasaban az illeto parodiak gyakran
nem is ervenyesiilnek kellokepen), megis az Elveszett
alkotmdny vagy A helyseg kalapdcsa elvezesehez mi sem
kivanjuk meg, hogy minden egyes parodistikus kifejezes
melle egy-egy hosi eposbeli kitetelre emlekezziink (a leg-

tobb esetben a ket mu koltoi sem tartottak egy-egy specialis
belyet szem elott).
Hogy annak a komikus czelzatu kapcsolatnak kello
elvezese, meJy a parodiat a kifigurazott muvel egybefuzi,
nem feltetelezi az illeto miinek pontos ismeretet, azt az
antik irodalom teriileten leghatarozottabban az a jelens^g
bizonyitja, hogy a Kr. u. III. szazadban nagy nepszeriisegre
jutott utczai vandor-predikatorok (Bion, Krates stb.) a magnk tudomany-ellenes allaspontjat is koztetszes kisereteben
ervenyesithettek s a korukbeli tudomanyos szakmunkakat
is altalanos kaczaj kozepett tehettek drastikus parddiaik
targyava. Azokat a munkakat, melyek kozott erkolcstani,
nyelveszeti, sot mennyisegtani muvek is voltak s melyeknek nevetsegesse tetele oly jol esett a muveletlen tomegnek,
bizonyara nem ismerte senki a mulato kozonsegben, mely
adataink szerint a legalsobb neposztalybol keriilt ki.
Mar a parodiak tanulmanyozasa alkalmaval is megfigyelhetjiik, hogy az az allasfoglalas, melyet egy-egy ily
torzitas valamely iroaalmi eloddel vagy kortarssal szemben
kepvisel, nem mindig ellenseges indulatu. Azt peldaul senki
sem merne gondolni, hogy a Beka-egerharcz
nevtelen szerzoje, mikor a homerosi epos technikajat es stilusat a hosi
indulatok teriileterol apro allatok nevetseges erofeszitesere
vitte at, Homeros szent alakjat guny targyava akarta tenni.
Mikor nalunk nemregiben mindenki jot mulatott egy szellemes kis konyvon, mely valodi es kepzelt nagysagokat egyarant parodizalt, nagyon jol eszre lehetett venni, hogy egy-egy
nagy iroi egyeniseg is mily konnyen valhatik mulatsagossa, ha
minden megnyilatkozasaban allandoan megismetlodo, jellegzetes vonasait egy eroteljeskep egyetlen keppe suriisiti. Ilyenkor mulatunk a nagysag parodiajan, de anelkiil, hogy lekicsinyitve ereznok. S5t Heine tudvalevoleg maga revidealta
egy Anselmi alnevii baratjanak az o verseire irt parodiait egy
almanach szamara, mely az eredetieket a parodiakkal egyiitt
nyomatta ki. Egyet kozuliik ideiktatok annak bizonysagaul,
hogy a parodia neba minden nevetsegesse-tetel czelzata nelkiil
egyszeruen azaltal is hathat, hogy valamely jol ismert kolto
modorat egy ismert koltemenybol mas ieriiletre viszi at.

Sie liaben mich gequalet,
Geargert blau und blasa,
Die Einen mit ilirer Liebe,
Die Andern mit ihrem H a s s .
Doch die mich am meisten gequalet,
Geargert und betriibt,
Die liat mich nie gehasset
Und bat mich nie geliebt.
Sie haben mich ennftjiret,
Gequiilet, ich weiss nicht wie,
Die Einen mit ihrer Prosa,
Die Andern mit Poesie.
Doch die micli im meisten gelangweiit
Mit ihrem Federkiel,
Die schrieben weder poetisch,
Noch reclit prosaisclien Stil.

Ha nem ismernok a verset, melynek ez a parodiaja,.
akkor — Heine cynismusara valo tekintettel — akar azt is
elhinnok, hogy a Buch tler Lieder verse a parodia.
Yannak esetek, mikor sokkal nehezebb az ellenseges
allasfoglalastol az egyszeru elterest pontosan megkiilonboztetniink. Ilyenkor nem tudjuk, mennyiben kell ellentetes
allaspontok tudatos osszeutkozeserol s mennyiben csak az
egyenisegek es iranyok drok es termeszetes elkiiloniileserdl
beszelniink. Mikor a VII. szazadhan Kr. e. Archilochos a
maga kolteszetevel megmutatta, hogy az addig kizarolag
uralkodott homerosi munyelv helyeben, melv csak a kolteszetnek volt hagyomanyos nyelve es melyet az eletben
senki sem hasznalt, a beszelt nyelvet, sot a kozonseges
nepnyelvet is fel lehet emelni a kolteszetbe, akkor a hagyomanyos koltessel valo szembehelyezkedes — ezt biztosra
vehetjiik — a koltonek tudatos tette volt. Ezt a szembehelyezkedest a kozonseg is a maga igazi jellege szerint fogta
fel, mert hiszen nagy csodalkozassal vette eszre, hogy az
eddig megszokott hangok helyett mily egeszen mas hangok
iitik meg e kolteszetben a fiilet.
S a mikor ez az oly kevesse ismert es meg kevesbbe
meltanyolt nagy kolto ezen az addig koltoive meg sohasem

tett nyelven a mindennapi eletnek, sot a legalacsonyabb foku
nep eletenek azokat a kedves vonasait enekelte, melyeket
az epos tudatosan elhanyagolt, akkor ep ugy kihallotta
mindenki e dalokbol az epos egyoldalusaga elien intezett
tamadast, mint mikor a nemet kozepkorban Odenwctld
kirdlya es masok diihos tulzassal azokoak a targyaknak
magasztossagat kezdtek hangoztatni, melyeket az udvari
kolteszet lenezett s e koiteszet allando motivumaikent szereplo targyakat elvetettek (a szalma szepseget magasztaltak
a selyembojt helyett, a csirket es libat a fiilemiilevel es
pacsirtaval szemben, az oszt a tavaszszal szemben). Es
minthogy Thukydides torteneti muvenek elejen oly eros
vagast intez burkoltan, de erthetoen idosebb kortarsa, Herodotos ellen, tehat batran kovetkeztethetjiik, hogy mikor
munkajaban a miivelodestorteneti elemeket teljesen mellozi
(Perikles korarol szolva meg sem emliti az irodalmat es
muveszetet!) es az intim maganeletnek a politikai esemenyekre semmifele befolyast nem juttat (no egyaltalaban
nem szerepel muveben!), akkor ez az egyoldalusag ugvanugy az elodetol valo elteres szenvedelyes akarasabol fakad,
mint az emlitett koltoi allasfoglalas. Thukydides meg akarta
mutatni, hogy milyen teves Herodotos eljarasa, ki ugysztilvan csak muvelddesttirtenetet ir s a ktizelet esemenyeit
ugyszolvan kizarolag a maganeletbol vezeti le. Ilyen esetekben az eltidtol valo elteres oly aranyokat tilt, hogy ezt csakis
az elterni akaras szenvedelyes tulzasabol magyarazhatjuk.
De nem jogos, hogy az antik kritikusok mindennemu lelki
elemzes nelkiil egyszeruen mindenben tudatos ellenzeki
allasfoglalast lattak, a miben az egyik iro a masiktol eltert. Ha ket irti ugyanegy targyat dolgozott fel, akkor az
ilyenkor termeszetszeruleg fellepti kiiltinbsegeket summariusan tudatos ellentetnek fogtak fel. Ezert az antik irodalomttirteneti feljegyzesek tele vannak oly iroi vetelkedesek
hireivel, melyek ktiztitt bizonyara van tenyleges oppositio
is, de melyek nagyreszt tisztan az irtii egyenisegek kiiltinbtizosegenek tintudatlan eredmenyei. Ez az antik kritikai
felfogas leginkabb azert erdemel emlitest, mert az alapjat
alkoto tevedes mai tudomanyos vizsgalatokban is igen gyak-

ran jelentkezik s mert egyszersmind plagium felfedezeseknek is egyik iranyito gondolata. E felfogas ugyanis abbol
a hallgatolagos feltevesbol indul ki, hogy minden iro a targyara vonatkozo valamennyi iratot ismeri: ha tehat valamiben elter valamelyik irotarsatol, akkor ezt azert teszi,
mert meg akarja mutatni, hogy o kiilonb, viszont ha valamiben megegyezik vele, akkor ez az egyezes egyszeruen atvetel. Ez a tetel ily hatarozott formaban amugy is magan
viseli absurd voltanak belyeget; de minthogy egyes esetekre alkalmazva igen gyakran lathatjuk e felfogast, sziikseges czafolatakepen arra hivatkoznunk, hogy csak annak
van joga erre az allaspontra helyezkednie, ki tenyleg elhiszi, hogy a koltok mindent elolvasnak, mit targyukrol
masok irtak. Fleine nagyon is a fejen talalta a szoget,
mikor egyszer azon vad ellen, hogy kesobbi munkajaban
egy regebben vallott nezetetol eltero velekedest fejezett ki,
azt jegyezte meg, hogy ezen csak az csodalkozhatik, ki azt
hiszi, hogy az iro, mielott valamit ir, mindig valamennyi
addigi irasat atolvassa. A ktildnbdzo koltok kiildnbozo vagy
egyezo eljarasa es velekedese ugyanugy az egyeniseg, a vermerseklet, a hangulat kiildnbozdsegebdl vagy hasonlosagabol fakadhat, mint a hogy ugyanegy kolto kiilonbozd vagy
egyezo kedelyallapotabol fakad a sajat munkassagan beliil
valo kovetkezetlensege vagy kovetkezetessege. Ezert peldaul
azok az antik «gnoma»-gyujtemenyek (Stobaios, stb.), melyek bizonvos kerdesekre vonatkozolag egyezo es ellentetes
koltoi helyeket allitanak ossze s azok az ugynevezett «parhuzamos helyek», melyeket az antik koltok egy-egy gondolata melle commentarokban ossze szoktunk gyujteni, csak
az emberi gondolkodas szeszelyes es szabalytalan tortenetenek adalekaiul tekintendok s a gondolatok atvetelet, illetoleg tudatos ellentetet csak lehetsegesnek tiintetik fel, de
meg nem bizonyitjak.
A tenyleges ellentetek, melyek az egyes irokat vagy
irodalmi iranyokat egymastol elvalasztjak, erdekes modon
vezetnek at benniinket az irodalmi kapcsolatok legbensobb
lenyegenek vizsgalatara s egyszersmind annak atlatasara,
hogy a helyes irodalmi szemleletnek egyediili lehetosege az

egyes jelensegnek a fejlodesi osszetartozasba valo belebelyezese. Ugyanis azt tapasztaljuk, hogy azok az irok is, kik a
maguk szavanak uj voltat erezve, az «atertekelesek» jelszavaval legtiizesebben sikra szallnak az elismert tekintelyek ervenye ellen, minden ujitasuk ellenere sem tudnak a
megtamadott hagyomany buvkorebol szabadulni. Archilochos
kolteszete teljesen at van batva annak az epikus koltesnek
emlekeitol es hatasatol, melyet trbnjarol ie akar taszitani.
Aristophanes egesz szinpadi technikaja es dramaturgiaja
annak az Euripidesnek ontudatlan utanzasa, ki ellen oly
engesztelhetetleniil hadakozik. A keresztyen egybazi irok
kezdve Szent Palon -— azokkal a fegyverekkel kuzdenek az
antik vilag szeileme ellen, melyeknek forgatasat ellensegeiknek egymas elleni tusaibol tanultak: stilusuk a korabeli nepszeru vandorprechkatorok stilusa, a pogany sokisten-hives ellen szegzett erveik nagyjaban ugyanazok, melyekkel az epikureismus tamadta a polytheismust es az
egyisten-fogalom bolcseszeti bizonyitasaban felujulnak azok
az ervek, melyeket a stoa a maga tisztult istenfogalmanak
igazolasara hasznalt. A kozepkorban a kronikasok hiaba
itelik el a naiv epost, a nepies mondai elbeszelesek varazsa
ellen tehetetlenek s — mint Arany Janos kimutatta — ismetelten meiitenek a nephagyomanybol. S vegul napjaink
«modern» magyar lyrajanak legertekesebb elemein nem veheto-e eszre, hogy a toliik megtagadott hagyomany nemes
folytonossagabol taplalkoznak ? Minden uj irany s minden
uj kolto, ki az irodalom eleteben ervenyesiilesre torekszik,
olyan, mint Ibsen dramajaban a Tronhovetelo
es csak
az altal kelthet maga irant bizalmat s feltetlen hitet, ha
elsajatitja annak «kiralyi gondolat»-at, kinek a tronjat el
akarja foglalni.
Az irodalmi folytonossag zart sorabol a szellemi harczos semmi szin alatt nem allbat k i : a termeszet torvenyenek a katonai fegyelemnel sokkalta szigoriibb kenyszerito ereje akadalyozza ot. A legkisebb lyrai verstol a leghatalmasabb bolcseleti rendszerig minden irodalmi megnyilatkozas, minden gondolat az elodok s a kortarsak munkajanak folytatasa, betetozese, de sohasem kezdet. Heraklei-

tostol Spencerig sok philosophus vallotta magat autodidaktanak, de kijelentesiiket olvasva, elore tudhatjuk, hogy hehatobb vizsgalatmindegyikben bebizonyithatja az elodok munkajauak megtermekenyito erejet. Ne ketelkedjiink az ilyen
biiszke kijelentesek oszintesegeben es johiszemiisegeben ! Az
elodokkel valo irodalmi kapcsolatot az irok gyakran egyszeriien
nem erzik, mert ez nem csupan olvasas. tanulas utjan ervenyesiil, hanem a nagy ir<5k muveinek eszmei ereje az elet eleven erejeve valik s igy az utodok gyakran magukba szivjak
elodjeik szellemet anelkiil, hogy muveiket olvasnak. Mikor
fentebb arrol volt szo, hogy a mai ember antik mythologiai ismereteben szamtalan az olyan elem, mely tulajdonkepen semmi egyeb, mint egyes koltok tudatos munkajanak
eredmenye, akkor mar talalkoztunk annak a jelensegnek
egyik nyilvanulasaval, hogy a koztudat mennyire telitve
van egyes egyenek alkotasaival. Mikor azutan az iro az
ilyen alkotasokat a koztudatbol atveszi es felhasznalja,
akkor tulajdonkepen nem is tudja, hogy o most egyik elodjenek muvet hasznalja fol. Ez termeszetesen az antik korban is igy volt. Wilamowitz-Moellendorfnak, az antik irodalom legnagyobb ismerojenek MecZea-forditasahoz irt eloszavaban erdekes bizonysagot olvashatunk erre. Az a daemoni
noi typus, melyet Euripides Medearol ily czimii dramajaban rajzolt s mely egeszen eltert a nepmondai alaktol,
mar a romai kor tudataba teljesen belegyokerezett s ennek
a kornak szamara Medea egyszeriien az Euripides megalkotta Medea-alakot jelenti. Mikor tehat a romai Seneca
Medea-dramajaban a hosno egy pokoli tervre hatarozva el
magat, azt mondja, hogy «csak azutan leszek igazan Medeava», ez nekiink, kik tudjuk, hogy Medea daemonikus
alakja Euripides egyeni alkotasa volt, annyit jelent, hogy
«most oly tettet fogok elkovetni, mely megfelel annak az
alaknak, melyet Euripides teremtett meg», de a romai koltonek es kozonsegenek Medea ily felfogasat mar nem kellett egyenesen Euripidestol vennie. Ok egyszeriien igy tudtak a mondat s nem is gondoltak arra, hogy a gorog tragikusnak hagyomanynya szentesiilt egyeni munkaja alapjan
tudjak igy. Altalaban a mint valamely nagy vagy legalabb
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is nagyhatasu kolto valamely mondai targyat a maga egyeni
muveszetevel kialakitott, attol kezdve mindazok a regebbi
vonasok, melyeket o vagy atalakitott vagy mas vonasokkal
osszevont vagy elvetett, egyszeruen feledesbe mennek a koztudatban, mert a magasabb fejlodesi fok kialakulasa a szellemi eletben is az alacsonyabbrendii fokok kipusztulasat
vonja maga utan. A kdltoi munka hatasa kovetkezteben a
koltoi alakitas egyszeruen az illeto targy egyetlen leheto s
egyetlen termeszetee alakjakent szerepel a koztudatban.
Achilleus egyszeruen az az alak, melyet Homeros megalkotott, Orestes elkepzelesenek egyetlen normalis modja az
Aischylos-fele Orestes es Medeae az Euripides-fele Medea.
A ki tehat ugy mutatja be ez alakokat, a hogy az illeto
iranyjelolo koltonek kepzelete megalkotta, az mar nem az
illeto kolto szellemi orokoseiil tunik fel, hanem egyszeruen
a koztudatbol merit. Ha viszont valaki ettol a koztudatba
atment alakitastol elter, akkor nem ugy tunik fel, mint a
ki a maga egyeni felfogasat egv mas egyeni felfogassal
szembehelyezi (pedig tulajdonkepen csak errol van ily esetben szd), hanem ugy, mint a ki a koztudattal helyezkedik
szembe. Az utobbi eljarasrol mondja Lessing (Hamb. Dramat. 38.), «bogy altala a kolto ellentetbe keriil a kozonseg
tudataval s igy kellemetlenul hat».
Ime, a koztudat feltekenyen orzi azt az orokseget, melyet a nagy koltok rea hagyomanyoztak s az altal, hogy
ugyszolvan kenyszeriti az utodokat a hagyomanynya szentesiilt egyeni alakitas respectaiasara, valosagos kozvetitdjeve
valik az irodalmi folytonossagnak.
Ez a mar nem kozvetlen, hanem a koztudat kozvetitesevel tortend folytonossag jellemzi az altalanos irodalmi
muformak hasznalatat is. Nemzedekeken at tarto fejleszto
munka vagy egyetlen nagy alkoto genie megteremti a kifejezesbeli formaknak valamely szerves szovevenyet, mint
bizonyos kiilonleges mondanivalok kozlesenek eszkozet.
A mint ezutan e forma-szerkezet keszen van. akkor mar
teljesen fiiggetlenne valik megalkotojato]. Azok szamara,
kik utobb jonnek, e forma mar nem ligy szerepel, mint
-egyeni igenvek kielegiteset czelozo egyeni munka ered-

menye: ok mar mufajt latnak benne, mely az altalanos
irodalmi koztudatba belehelyezkedett, melynek gyakorlasa
csak oiyan altalanos cultureszkozzel valo eles, mint akar a
betuk hangertekenek vagy a szavak ertelmenek irodalmi
ertekesitese. Igy pl. egy-ket nemzedekkel azutan, hogy
Aischylos megalkotta a tragoediat, azok, kik a hosi szenvedelyek megjelenitesere ezt a mufajt hasznaljak, mar nem
is gondolnak arra, hogy ok Aischylos egyeni munkaja folytan teszik ezt, sot nem is kell Aischylost ismerniok. Ok e
format mai az irodalmi kozhasznalatbol veszik s akar azt
is hihetik, hogy a tragoedia ep ugy az emberiseg osi, osztonszeru alkotasa, mint maga az emberi nyelv. Pedig tudvalevoen a nyelv dolgaban sem oly egyszerii a helyzet.
A nyelviijitok rendszeres szoalkotasai vagv egy-egy nagyhatasu nyelvmuvesz szerencses kifejezesei hamarosan oly
kozkeletuekke valnak, hogy a koztudat ezeket az egyeni
alkotasokat egyaitalan nem kiilonbozteti meg azoktol a
nyelvi jelektol, melyek az oseredeti nyolvalkoto oszton mukodesenek homalyaba nyulnak vissza.
Hogy azutan ezek a koztudatba atment formak ep az
altal, hogy kiilonvalnak az oket megalkoto egyeni viszonylatoktol, az emlitett folytonossag reven mily konnyen csaphatnak at puszta formalismusba, azt minden irodalom tortenete igazolhatja. A ki az illeto format megteremti, annak
lelkeben ugyanaz az eleven ero mukodik, mely a termeszet
viiagaban mindennek azt a format adta, a mely letehez
szukseges, a mely nelkiil nem lenne az, a mi. Mig tehat
a mufaj megalkotojanak lelkeben a tartalom a termeszeti
ero kenyszeriisegevel teremti meg a maga adaequat formajat, addig a kovetok e format mar kenyelmes ruhakent vetik
ra a maguk kozlendoire. Platon azert irta a maga bolcselkedeseit dialoguaokban, mert a mestere, Sokrates tarsasagaban elvezett beszelgetesek emleke oly elemi erovel elt
lelkeben, hogy ez az emlek minden philosophiai gondolatat magaba szivta s igy minden elmelkedese egy-egy sokratesi dialogus alakjat oltotte magara. Platon mukodese ota
a bolcseleti dialogus adva van mint iroi muforma (nem
mint Platon szemelyes elmenyenek egyeni eredmenve) s
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ezutan a dialogusnak nepszeriive lett formajaban szamtalan
oly bolcseleti irat lat napvilagot, melyet nemcsak hogy nem
a tartalomnak forma-kovetelo benso kenyszere hozott letre r
hanem a melyrol egyenesen leri a kiviilrol reaeroszakolt
forma. Gondoljunk peldaul Cicero dialogusaira! Az irodalmi formak bizonyos tekintetben olyanok, mint a tarsadalmi intezmenyek. Sokszorosan tulelik az oket megteremto
sziiksegleteket s a szentesito regiseg ereje folytan hosszu
ideig szembehelyezkeduek az uj formakat siirgeto uj sziiksegletekkel. Csak egyetlen jellemzd peldat akarok erre
idezni, a mely pelda kiilonosen azert tanulsagos, mert teljesen attekintheto folyamatot zar magabau. A gorog nemzeti versforma, az idomertekes verseles akkor keletkezett, mikor a rhythmust kereso gorog lelek megkivanta,
hogy a rovid es hosszu szotagok, melyek a kozonseges beszedben szabalytalanul kovetik egymiist, az iinnepelyes koltoi beszedben szabalyos, rhythmikus valtakozasban jelenjenek meg. De a K. e. II. szazadtol kezdve a gorog nyelv
hosszii es rovid szotagjainak allomanyaban lassankent nagy
valtozas allott be. Az emberek a hangsulyos szdtagokat ligy
kezdtek kiejteni, hogy a hangot nemcsak felemeltek —
mint addig —, hanem m e g i s nyomtak, viszont a hangsiilytalan szotagok kiejtesenel a hangot nemcsak leeresztettek,
hanem meg is gyongitettek. Ennek az volt a kovetkezmenye, hogy a hangero, mely a hangsiilyozott szotagnak
jutott, ezt a szotagot meg is nyujtotta, viszont a hanggyengiiles a hangsulytalan szotagokat megroviditette. (A mai
gorog nyelvben ezen folyamat kovetkezteben minden hangsulytalan szotag rovid s minden hangsiilyos hosszu.) Ezert
ezen kortol kezdve a hosszu es rovid e {tj es e) es a hosszu
es rovid o {aj es o) irasbeli megkiilonboztetese lassankent
mindinkabb csak helyesirasi archaismussa valik, mert hiszen az co es o, vagy ^ es e egyarant hossziinak hangzik,
ha hangsiilyos es egyarant rovidnek, ha bangsiilytalan. Amde
ep igy arcbaismussa valik e kortol kezdve minden idomertekes vers is, mert ez a regi idomertek-viszonyok alapjan all s minden co-t es -q-t hos3zunak szamit es minden
o-t, e-t rdvidoek. A Krisztus utani idokben az, a ki a hexa-

metert ug}7 olvasta, a liogy az akkoriban hasznalatos kiejies magaval hozta, az semmi rhythmust nem erzett benne;
az a rhythmus, melyet a kolto ereztetni kivant, csak annak
a szamara valt erezhetove, ki a regi kolteszetet ismerte s
azon a modon olvasta a verseket. a mely mod a regi kolteszet rhythmusanak termeszetes alapja volt. Ilykepen tehat
az uj viszonyok uj sziiksegletet teremtettek, sziikseg volt
oly versre, melynek rhythmusat az elo nyelv viszonyai
szabjak meg. S megis szazadokon keresztdl haszna'atban
maradt a regi metrika, melyet a reg megszunt kiejtes teremtett meg egykor maganak. Csak a K. u. IV. szazad vege
fele, nazianczi Gergely szakit a mar teljesen ertektelenne lett
hagyomanynyal, a mennyiben a vers kiemelkedd reszein
csak hangsulyuknal fogva hosszti szotagokat alkalmaz, az
eso reszein csak hangsiilytalan voltuknal fogva rovideket.
Az o ujitasa ota tehat, melynek a nepkolteszetben bizonyara raegvolt mar az alapja, a gorog versben a rhythmust
a hangstilyos es hangsulytalan szotagok szabalyos valtakozasa alkotja, vagyis a szazadokig kolonczkent czipelt idomertekes verseles helyebe a tenyleges viszonyoknak megfelelo hangsulyozo verseles lep.
Ugyanily szazadokig tarto vergodes elozte meg egyeb
hagyomanyos formak elveteset, mindig azon elv alapjan,
hogy a mi a regieknek beliilrol dictait, termeszetszerii muveszi sziikseg, az az utodok szamara torvenykent kiviilrol
raeroszakolt kenyszertisegge lesz. (Gondoljunk a dramai harmas egysegre, az epos isteni machinajara s egyeb, reszben
meg ma is ervenyeseknek elismert poetikai es rhetorikai
szabalyra!). Jelen dolgozatunk keretebe e jelenseg csak
annyiban tartozik, a mennyiben annak a bizonyiteka, hogy
az e^ymast koveto nemzedekek munkajanak egybekapcsolodasa igen gyakran nem valamely sziikseglet kielegitese, nem
is a koltdktdi maguktol keresett es tudatosan aterzett benso
folytonossag, — a milyent az elobbiekben targyalt jelensegek alkottak — hanem a koztudat ama szukkebluen conservativ felfogasanak eredmenye, hogy az, a mi egyszer mar
kialakult, az az egyetlen lehetoseg. Bizonyos kifejezeseknek
egyezeset, egyes koltoi motivumoknak «kozhely»-szeruen

valo megismetlodeset is riagyon kelytelenul iteli meg az,
ki ezeket egyszerii atveteleknek tekinti, melyek kozvetleniil
egyik koltotol a masikhoz jutnak. Uyen esetekben is majdnem mindig az kozvetiti a folytonossagot, hogy egyes szerencsesen megalkotott kifejezesek, motivumok az altalanos
tudatba jutnak s a koltok valosaggal a levegovel egyiitt
szivjak oket magukba. S minden ily esetben ket iranyban
is tanulmanyozhato az egyeniseg hatalma: egyszer abban,
hogy az igazan eleteros egyeni munka nemzedekekre kihato,
valosagos zsarnoki ereju jelentosegre tesz szert, masreszt
pedig abban, hogy a hagyomany nivellalo torekvesevel
szemben mint kiizdi meg az egyen a maga csatajat, hol uj
egyeni szint adva annak, a mit elvetni nem tud, hol pedig
vegleg lerazva a zsarnokiva lett hagyomany igajat.
Itt abba is hagyhatjuk vizsgalatainkat. Teljessegre
amugy sem torekedhetem, mert targyam kimerithetetlen.
Egyszeruen nehany adalekot akartam szolgaltatni az irodalmi eletfolyamat ismeretehez, — mondjuk t a l a n : az irodalom elettanahoz.
KALLOS

EDE.

KOTELESSEG.
A horihorgas szazados tiizbe dobta a szivarcsutkat es
goudolataiba elmeriilve simitotta vegig szoke bajuszat.
— Nem jarulhatok hozza az okoskodashoz, — mondta a vele
szemkozt allo, egy kisse bogaras Paschner fohadnagynak, bensoseges tekintettel nezve ennek elenk szemebe. — Nem a nemtorodomseg, nem a halalmegvetes, a hajlithatlan, vas akaratu
kotelessegerzes a legelso es a legnagyobb katonai ereny.
— Nem mindenki olyan spartai, a kotelessegnek olyan
erczbe ontott oriasszobra, mint te, — volt a felelet. — Eppenseggel nem tekintem kotelessegnek, hogy az oroszok ellen
harczba vonuljak es a katonai hivatasnak legnagyobb feladatait teljesitsem. Legbensobb erzeseim megszentsegtelenitesenek tartanam, ha azt a lelkesiiltseget, a mely engem orvendezo lelekkel az ellenseg agyuiitegei ele szinte odahajt, *
egyediil abbol az eskiivel fogadott kotelessegerzesbol meritenem, melylyel a csaszar es a birodalom irant viseltetem.
Oromomnek kell telnie a haboru nemes mestersegeben, noha
ez az orom kdzottiink, modern culturemberek kozott marmar veszendobe m e n t ; a harcz lelkesultsegenek kell eltoltenie egesz valomat, maskep nem tiirhetnem el mindezt az
iszonyatot, a mely a haboruval egyiitt jar.
Ortner szazados vallat vont es jolelkii mosolygas kozt
mondta:
— Yeled nem lehet vitatkozni. Sziiletett Ellentmondo
Janos vagy es neha olyan allitasok meg dolgok vedelmere kelsz,
a melyektol nagyon is tavol allsz. Nem kivannam, hogy a
katona kotelessegenek neha rettenetes kovetkezmenyeit sajat
magadon tapasztaljad.
A fohadnagy mosolygott:

— Azt hiszem, nem ketelkedel, hogy mindezeket a kotelessegeket hianytalanul megallnam.
— Teljesseggel nem; de ez a kotelessegteljesites konnyen
megfoszthatna lelked sz-irnyalasatol es tartalmatlanna, ertek
nelkiil valova tehetne eletedet.
Paschner trefaval akarta eliitni a dolog elet, de a szazados komolysaga kedvet szegte. Paschner kardja hiivelyevel
piszkalgatta a zsaratnokot, mig a langok magasra nem csaptak es a koriilallokra kiserteties fenyt nem vetettek. Meglehetosen hideg volt mar, es a gal.Cziai ejjeli fagyok meglehetosen kivanatossa tettek a tabori tuzek meleget. A deriilt sotetkek egrol csillagfeny vilagitotta meg az alacsony
satrak liosszu sorait, a melyekben tomerdek alvo katona huzodott meg. A tavolsagba veszo messzesegbol innen meg onnan
az eloors vontatott kialtasa hallatszott, a gyer tuzek mellol
lialk, visszafojtott susogas. Az ebren levo tiszteknek es legenysegnek hangulata komoly, szinte unnepies volt. Onfelaldozasuk ellenere is visszavonuloban voltak a csapatok az
orosz tiilero elol. Boldogok azok, a kik a keseru erzesek
elol alomba merulhettek. Csak kevesen oriztek meg a leleknek azt a rugekonysagat, a melylyel Paschner a rossz
napokat elviselte es magat is, a legenyseget is a hadi szerencsenek felejuk fordulasaval vigasztalta. Elpusztithatatlan jokedve miatt a legenyseg balvanya es a tisztek kedvencze
lett a iiatal fohadnagy, mig a komoly Ortner szazados irant
inkabb tiszteletteljes felelemmel viseltettek, ambar a szazada
erte is szivesen tuzbe rohant volna.
Paschner hallgatott egy darabig, majd minden atmenet
nelkul kerdezte :
— Mi ujsag hazulrol?
A szazados zubbonya zsebebol egy tabori levelezo-lapot
vett ki es szo nelkiil nyujtotta at a fohadnagynak.
«A hol a nepek sorsa folott dontenek, ott az egyesek
fajdalmanak el kell hallgatnia. Mind jol vagyunk es imadkozunk erted. Jol tudom, hogy teljesen es tokeletesen eleget
teszel kotelessegednek, csak azert imadkozom tebat, hogy a
jo Isten ovjon meg. A te hii Erzsebeted.»
Igen, a kicsiny, bator Erzsike irta ezt a levelet, masfel

€V ota Ortner szazados felesege. Yolt ido, mikor a fohadnagy a baratsagnal egyebet is erzett az akkor meg felig
gyermekleany irant, hiszen ki ne szerette volna ezt az eletvidam, ragyogo lelku fiatal leanykat. A vidam, melyerzesu
leany azonban Ortnert valasztotta. Sziviik frigye kevesbe
mnlt, lugy Ortner lelkiismeretessege miatt fel nem oldodott,
a ki attol tartott, hogy Paschnernek regebben megszerzett
velt jogat megserti Mikor azonban ez belatott a koriilmenyek melyebe, becsiiletes szokimondassal megvallotta baratjanak, hogy sohasem remelt Erzsiketol viszontszerelmet, es
igy Ortner megkerte a leany kezet. Paschner oszinte baratja
maradt az ifju parnak.
Yisszaadta a levelezolapot a szazadosnak: «Igazi katonatiszt-feleseg, bator es hu.» — Ortner melyen fellelegzett es
kemeny tekinteteben szelid feny jelent meg. Neman dugta
vissza a lapot es foJkereste fekvohelyet. Tulos-tulon teli volt
a szive, nem tudott mit felelni. Tagra nyilt szemekkel sokaig,
sokaig nezett a csillagsugaros egbe, szive telve vagyakozassal
az elet megszentelt oromei utan, es telve borzongassal szemben a nagy megsemmisiilessel. Meg-megjelent lelke tiikren
Erzsike kepmasa, a mint a bucsuzasnal kis, feleves leanykiijat feleje nyujtotta. Fiilebe csendiilt meg bucsuzo szava :
«A mi fajdalmunk csak egy csopp a fajdalmak tengereben.
Bekevel viseljiik tehat, mint az Isten akaratat. Szamuzziink
magunkbol e nagy napokban minden kicsinyes onzest; teljesitsiik kotelessegiinket es egyediil ebben keressiink vigasztalast. Isten veled; Istenhez emelem a szivemet, hogy visszaterj kozenk.»
— Erzsike, — susogta lelke, a bator asszonyra gondolva. Boldogsaga rovid volt, de napsiiteses es egesz eletet
betoltd. Ha az lesz a sorsa, hogy a haza ellensegeivel vivott
csataban elessek, ugy abban az ontudatban hal meg, hogy
e foldi let legnagyobb erteket folismerte. Bar annak a meggondolasa, hogy a szep vilagtol, az elet nemes dromeitol
orokre meg kell valnia, fagyos borzongassal futott vegig
ereiben, megingatlan szilardsagban elt benne megis az elhatarozas, hogy mindent megtesz, a mit a kotelesseg parancsol.
Sokkal nagyobb volt a koczkazat, semhogy orvendezo sziv-

vel nezett volna a halalos veszedelem szemebe, de vasakaratu elszantsaggal akart elebe allni. Kesore fordult az ido r
mig ujra raszaJlott az alom es latomanyaiban ujra egyesiilhetett kedveseivel.
A lembergi csata harmadik napjan tortent. A hosiesen
verekedd osztrak-magyar csapatok folyton elobbre tortek.
Bajonettel es puskatussal foglaltak el az egyik orosz allast
a masik utan. Ortner szazados szazadanak elen kiizdott, a
Grodektol keletre fekvo tuzvonalban. A tamado elorehaladas heve azonban a hatralo, cle folyton es folyton uj csapatokkal kiegeszitett ellenseg ellen, a ki vakondok modjara
asta be magat a foldbe, mmtha lohadni kezdett volna. Mig
honvedsegiink mar-mar az utolso tartalekokkal vonult a
tuzbe, az orosz tulero drarol-orara novekedett. Fogcsikorgatva kellett a legenysegnek es a tiszteknek beismerniok,
hogy a tovabbi elorenyomulas immaron lehetetlen. A szemkozt vegighiizodo lovoarkok valosagosan tiizet okadtak, jegesokent hullottak a golyok, ugy hogy minden eldretoro
kiserlet a szazad megsemmisulesevel jart volna. Paschner
fohadnagy kedvetleniii tette le kezebol messzelatojat. Meg
ezzel sem tekinthette at az oroszok hadallasat. A iegenyseg
ugyan hidegveruen es szabalyosan lddozott a foldhanvasok
vekony vonalai fele, a melyek mogott az oroszok rejtoztek,
a szemmellathato sikertelenseg miatt megis bizonyos idegesseg latszott meg rajta. «Ha csak tobben volnank» —
sopankodott Paschner, a mint vegigtekintett a gyer sorokon.
Ortner a vallat vonogatta. «Elegen vagyank a halal
szamara» — felelt rekedten. Paschner csodalkozva tekintett
fol, de rogtdn lekapta a fejet, mikor a golyok jegeso modjara hullottak kdriilotte, es a folvert sarral-folddel egeszen
befodtek. Ortner torkabol rekedten tort ele a nevetes:
— Csak a sapkad ellenzojet vegyek eszre, rogtdn egesz
ezredek lonek rad. Hiszed-e, hogy menekiilhetiink ebbol a
bajbol ?
— Akkor hat elore ! Hadd legyen vege ennek a turhetetlen fesziiltsegnek. Ha mar meg kell halnunk, haljunk
meg roham kozben.
Ortner az arokba nyomta vissza az izgatottat. «Tiirel-

mes kitartassal tobbre megyiink. Ime, most mar agyukkal
folytatjak. Orditva hullottak a gianatok az eloterre, hazmagassagra vetve fol a foldet, mindegyik egy-egy szokokutat. A szetpukkano srapnellek pattogasa mindenkit elszeditett. Csak bizonyos ido elteltevei ismertek fel a harczosok ezeknek az iivoltd szornyetegeknek az artalmatlansag a t ; nagyobb larmat csaptak, mint a mennyi kart okoztak.
Az ellensegnek az agyuzasban valo kitartasa megis benitolag hatott a csapatok szellemere.
Ortner szazados a szemehez emelte a messzelatot es
vegig vizsgalta a harcz szinteret. Ugylatszik, mintha a balszarny lassii tempoju visszavonulasban volna, vilagosan latta
a csapatok visszafele hullamzasat, mig az oroszok tiizelese
mindig hevesebb lett. A puskak csattanasat, a gepfegyverek
kerepeieset szinte elfojtotta az agytik bombolese, a granatok vonitasa. A csata zajatol a levego annyira teleivodott,
hogy az egymas szomszedsagaban allok sem hallottak egymast. A szazados balfele intett a kezevel, a honnan most
egy volgy melyedeseboi sziirke felhok modjara gomolyogtak folfele az oroszok. Mind kozelebbre szoritottak egymast.
Nyilvanvalo volt, hogy az osztrakok balszarnyat akarjak
elvagni. Ortner ket geppuskat allittatott fol elleniik, tiizelesiik folytan csakhamar osszeomlott az oroszok tamadasa.
Csatavonaluk osszegomolyodott, majd megsziint elorehaladni. A szazados felugrott. «Elore, hurra!» — kialtotta es
magasra emelte a kardjat. Orvendezo «hurra!» kialtassai
hagytak maguk mogott a fedezeket a legeDyek; ugrottak,
hogy az agyuk tiizkorebol kimenekiilhettek es elore tartott
szuronynyal rohantak az oroszokra. Eloljartak a tisztek,
ugy tortek keresztiil az ellenseges sorokon. Birokra kaptak,
de ez csak rovid ideig tartott. Paschnernek alig maradt
ideje, hogy egy jo szandeku szuronydofest kivedjen es hogy
kardjaval az orosz katonanak tatar pofajan vegig subintson.
Mar a kovetkezo perczben latta, hogy Ortner ket ellenfellel
viaskodik, a kik ugyancsak szorongatjak. Egyetlenegy ugrassal az egyikre vetette magat es leszurta, mig a masikat
Ortner teritette le. Az oroszok, az osztrakok sortiizetol
iildozve, menekiiitek. Ekkor az orosz agyuk ujra megszo-

laltak es egy srapnel zugott a hos szazad folott vegig.
Paschner ket karjat magasra emelve hangos kialtassal zuhant
arczczal a foldre. Ortner foleje hajolt, lefogta szemeit, a
melyek csak az iment is meg oly pajkos vidamsaggal tekintgettek kdri.il ebhen a szep vilagban es most megtorve, szinte
panaszosan meredtek az eg fele. Aztan takarodot fuvatott.
Az orosz tamadast visszavertek, de a kivivott elonyoket
nem lebetett kiaknazni, szemben a sokkal nagyobb embertomeg agyagsulyaval. Fajdalmas megindulassal jaratta vegig
tekintetet a megfogyatkozott sorokon, a melyek batorito
szavait hangos oromkialtasokkal fogadtak. Minden tenyernyi
foldet veriikkel ontoztek, ugy vonultak vissza, mint a sebzett oroszlanok. Az ellenseg csak vonakodva vonszolta magat utanuk, szinte elbamult a maga sikeren. Ortner szazados fajdalommal emlekezett meg elesett baratjarol, mig a
lekaszabolt ellenseg hullain keresztiil gazolt; hosi halalt
halt, gondolta, orvendezve indult a vegso, remes tanczba.
Majd a felesegere es gyermekere gondolt, es forro halaerzes
ontotte el egesz valojat es imadsag fakadt egesz lelke legmelyebol. A halai kegyelmet osztva suirant el mellette,
mindaddig nem szemelte meg ki a hadak istene aldozatanak.
Az utnak az a szakasza, a melyen haladtak, egy erdonyilas fele vezetett, a melybol varatlanul heves puskaropogas fogadta oldalt a menetelo csapatokat. Egy tekintet,
es Ortner megertette, hogy a hadoszlop elevel neki kell
menni az ellensegnek, hogy az utana jovo csapatokat fedezze.
E1 kellett foglalnia az erdonyilast es erosen tartania. Szive
elszorult egy pillanatra ; tudta, hogy ezert a kesobb ugy is elhagynivalo helyert eletevel kell tizetnie. De kotelessegerzese
gyozedelmeskedett. Nyugodtan mondta ki a parancsszavakat,
akarcsak a gyakorloteren, engedelmesen kdvettek legenyei.
Neki a vegso romlast szerteszoro tuzvonalnak.
Az erdoszelt csakhamar megtisztitottak az ellensegtol.
Mialatt a csapatok az igy kinyitott kapun akadalytalanul
atvonultak, biztonsagban Ortner felzaszloaljanak halaltmegveto kuzdelmei kozepette, a derek szazados fajdalommal latta, hogy esik el egyik embere a masik utan. Loveseik mindinkabb ritkultak, az orosz tiilero ujra a fejiikre

nott. Karjan es laban talalva, Ortner a legszivosabb ellentallas peldajat adta embereinek. Es most a gepfegyver is
elnemult, a mely eddig sikeresen visszatartotta az oroszok
elonyomulasat; a koriilotte szolgalo utolso ember is elesett.
Ortner a legkozelebb allok koziil nehanyat a geppuskahoz
rendelt, maga is veliik futott oda. Ketto utkozben bukfenczet vetve rogyott ossze, a tobbi a szazadossal a czelhoz
ert. Egy pillantas, es a pusztito fegyver mar szorta az ellensegre golyokeveit. Ortner harmadszor is megsebesiilt. erezte,
hogy az elet lassankint kifolyik testebol es lelkeben elbucsiizott felesegetol, gyermeketdl. Es ekkor a geppuska moge
fekiidt, es nem latott mast az apro foldfellegeknel, a melyek az ellenseg sorai kozt lovesei utan fel-felporzottak.
Nyogve hullottak el tole jobbra-balra kisertii, mig vegre
senki sem volt, a ki segitsegere lehetett volna. Mikor aztan
az oroszok minden ellentallas megsziintevel elfoglaltak ezt az
utolso veddfegyvert is, raakadtak a bator tisztre, megmereviilt kezevel a gepfegyver zavaran, daczos mosolygassal
ajka ktiriil. Elesett, hogy megmentse bajtarsait, teljesitette
a katonanak legnagyobb es legftinsegesebb ktitelesseget.
H U B I C K Y OSZKAR

v. utan,

nemetbol.
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MAGYAR KATONAK.
A szarmata sikon
Huj-huj ! a turul szarnyalva visitson!
Huj-huj, magyarok,
Robogo viharok!
Yalaha regen
— Yan jo ezer eve —
Tan epp e videken
Taposott a fenyerre
Az oseitek paripaja; —
Folkapva lovara,
Kantart megeresztve,
Utipor felhoibe veszve
Tan itt robogott deli hadba
Ukapatok valamelyik iikapja . . .
Huj-huj, ti magyar paripak,
Keselabu szep hokalovak!
Nybszbrogjbn a muszka vilag
Szikrat csiholo patkotok alatt!
Ti okos szemetekben
Lelek tiize lobban,
S diadal heve reszket
Fe8ziilo inatokban.
Huj-huj, voros brdogok!
Ti angyalok : magyar huszarok !
Az eg mosolyog, a fold diiborog,
S verrozsa virul, a merre ti jartok . . .
Szuronyra bakak!
Csak a czelba, tiizerek !

Seregunk rohamat
Diadalra vigyetek !
A hosi magyar szot,
A szivekre viharzot
Szent harczi jeliil kiirt zengje rivallva:
Nosza rajta, elore! —
Sapadjon a sz6n, a ki hallja
S menekiilni se tudjon elole ! . . .
Ti eros tolgyrengetegek,
Rohano magyar erdok!
Ontsetek a harczba a lelketeket,
A vigadva kesergot!
Ezerev sok gyasza, boruja
Lengjen lobogotok alatt,
S fojtott tiizein nekigyulva
Irtsatok a csordahadat!
A magyar fold szive dobogjon,
A magyar sziv langja lobogjon
Szent harczaitokban, hos daliak :
Csak rajta, elore,
Uj sorsra, dicsore, —
Titeket nez most a vilag!
Huj-huj, magyarom,
A vilag szeme rajtad !
Ujulo hatalom
Minden diadalmad;
Benned a regek csodahoset
Ivoszoruzza a hir, a dicsoseg
S nevedet ujjongva csodalja:
A magyar, a magyar,
A vilag elso katonaja!
SAJO
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SZEMLE.
Berzeviczy Albert a k a d e m i a i e l n o k n e k J e n o foJierczegliez
iutezett beszedje.
(Az Akademia Erzsebet-emlekenek leleplezesekor, f. e. november 19-en.)

Fenseges csasz. es kir. Fbkerczeg Ur !
Midbn az Akademia mely kalajat batorkodom tolmacsolni
azert,-kogy Fenseged 0 csasz. es apost. kir. Felsege legmagasabb
kepviseleteben mai szereny iinnepelyunk fenyet megjelenesevel oiy
batkatosan emelni s azt emlekezetessd tenni meltoztatott, legyen
szabad nekdny rovid szoval megvildgitanom a leleplezendo emlek
keletkezes^t es jelentoseget.
Ezt a csarnokot, a melyben Allunk, immar sok kegyeletes
visszaemlekezes szenteli meg. Szomoru £s nekez idoben, fokep
egy lelkes elnokelodom, grof Dessewffy Emil buzgosagabol s a
nemzet onkentes adakozasabol epiilt a magyar tudomanyossagnak
ez a palotaja s az lij alkotmanyos korszak elso kajnalkasaddsakor, az 1865 deczemberere osszehitt orszaggyules megnyitasdval
egyidejiileg lett iinnepelyesen folavatva. Azota termeiben kazank
szellemi eletenek vezetoi sokszor szoltak a nemzetkez es lia
kangjukat elnemitotta a kalal, e csarnok oszlopai koziil vittek ki
oket utolso utjukra. E csarnok oszlopai kozott emelkedett a ravatala oly sok jelesiiuknek ; az 1876. ev januarjanak egy kodliomalyos napjan itt terjesztettek kiserteties fenyoket a ravatali l&ngok
a Deak Ferencz holtrawilt arczara.
Es akkor, mialatt nema banatban zarandokolt ide aprajanagyja a inagyarnak. megjelent a haza bolcsenek koporsojanal
egy gyaszba borult fejedelmi holgy is : Magyarorszag kiralyneja s
megindiiltan meriilve fohaszba, letette elismerese, egyiitterzese
koszorujdt a ravatalra. Ez a tortenelmi pillanat az, melyet az
Akademia. koreben mar regebben meginditott gyiijtes segelyevel
kivant megorokittetni igazgato-tanacsunk, s melyet Hollo Barnabas szobrdszmuvesziink fek£r marvanybol kesziilt dombormuve
itt. kol a jelenet lefolyt, fog a keso utodok emlekezetebe visszaidezni.

Azota mar regen nyugosznak mindketten : a nemzetunktol
imado szeretettel kornyezett kiralyasszony is, kinek aldott nevet
iinnepeljiik ma. De a mit ok egymas csod&s, gondviselesszeru
megertesevel: az egyik, nemzete 61£n, a megdontbetetlen torv£ny konyvevel kezeben, a m&sik, a tronon, a szenvedo nemzet
iranti szeretetet es joindulatot elesztve, erosltve bitvese fennkolt
lelk^ben, az uralkodoi bolcseseggel iidvos frigyre egyesiilve letrehoztak: a nemzet s a kiraly aldasos egyetert^se, alkotmanyunk
visszaallitasa s nemzeti jogaink 6s eletiink maradandd osszhangja
a monarchia es a dicso uralkodohaz, nagy europai rendeltet^sebol folyo hatalmi allasdval es erdekeivel: az legdusabb, legdldasosabb gyiimolcseit ep most termi, e korszakos merkozes es megprobaltatas veres, nagv napjaiban.
Ezekben a tortenelmi jelentosegu napokban, mikor a
monarchia osszes nepei testveri osszetartdsban, vetelykedo hosiseggel kiizdenek Felseges Urunk dicsoseges zaszlaja koriil, ebben
a vilagreszeket megrendfto liarczban minden koczk&n latszik forogni, csak hiisegiink a hazahoz es kiralyhoz nem ! Es ennek a
kettos erzelemnek kitephetetlen gyokereibol fog — ez eros hitiink, — kisarjadzani a gyozelem, a mely vissza fogja adni nemzetiinknek is a termekeny, a munkas, az alkoto, a boldog beket,
melynek deruj^ben dldani fogja azok emleket, a kiknek ihletett
lelke tette le a gyozelemre kepes uj korszak alapjait.
Aldott legyen Erzs^bet kiralyndnk emleke !
Hodolattal k^rem Fensegedet, hogy az emlek leleplezesere
az engedelyt legkegyesebben megadni meltoztass^k.
Szinhazi szeinle.
Herczeg F e r e n c z : Az ezrecles (Magyar Szinhaz). — Pekar Gyula:
kolcsonkert kastely (Nemzeti Szinhaz). — Heltai Jeu8 : A Tunderluki Idnyok (Vigszinhaz).

K6t-harom evtizeddel ezelott a iritika ismetelten fejtegette,
mily term^szetlen vrillalkozas regenybol drdmat alakitani, mert
a k6t mufaj bensoleg meg inkabb eliito, mint kiilso alakra. Epp
ugy bizonyftja ezt a legsiiriibben emlegetett peld&k egyike,
Daudet Fromont es Rislcre, mint ujabban Karenin Anna szinpadi dtdolgozasa. mely a lelekrajz s a reszletek mellozt^vel eg6sz
becset elveszti. A ket mufaj e kiilonbs^g^t Kemeny Zsigmond
egyik tanulmanyaban fejtegette. Meg tovabb menve, azt mondhatni,
a ket mufaj annyira kiilonbozo koitoi tehetsegbol taplalkozik,
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hogy bajos volna oly frot megnevezni, ki mindkettoben egyenlo
szerencsevel munkalkodott. Tolsztoj Elo halott]a, becses es nagyhatasu alkotas, de csupa regeny-fejezetbol all; a rendes dramai
form&t is mellozi, s valami ujat talal ki: nagyobb szamu pdrhuzamos jelenetekben fejleszti a cselekvenyt, egyikben az elbujdosott
ferjhez vezet, masik az elhagyott csalad kor^ben jatszik ; ez a
regeny termeszetes modszere ; valodi drama egy bogba kotne a
ket szdlat. iGrorkij Ejjeli menedekhelye is csupa laza jelenetkep ;
a szini utasitdsok fololddsaval regeny gyanant lehetne olvasni.
A szepirodalom keveset adott a kritika aggalyaira. A folyvast szaporodo szinhazak uj darabokra ahitoztak s mar nemcsak
dtdolgozott regenyek keriilnek szfnre, hanem valosdgos tarczanovellak is, mint Schnitzler Anatotja,. Az ird a szinpadra kuldi
sikert aratott elbeszeleset, vagy akar annak egyes alakjait, mint
Herczeg a Gyurkovicsokat, Gardonyi Gore Gdbort.
A szobanforgo harom darab mindegyike ily szinpadra vitt
elbeszeles.
Herczeg Hnszti Husztj&bol faragta trefas, bohozatos szinmuvet; azt a tollat vette fel hozza, melylyel p&lyaja elej^n
A hcirom testort frta; az uj darab valtozatossfiga mellett is drettebb froi tehetseg muve. Csirkefogo-historia, egy kaland az eg^sz,
friss es kedves eloadasban. Egy hazankbol kiszdrmazott amerikainak iires nyaralojaban tanydt iit egy tolvajbanda. Mikor a
tulajdonos megerkezik, nem csap larmat, sot ellenkezoleg, alkut
kot a fdbetorovel. E1 akarja lopatni bdtyjdtol csaladjuk hires
gyongyeit leanya szamara. Ez a kisasszony is talalkozik a zsivdnynyal, lelkere beszel, jo utra akarja teriteni s kozben beleszeret,
annyira, hogy midon az Europaba indul, egy masik hajon koveti. A kalandor finom urfi alakjaban kopogtat be a gyongyos
hazba; az ismeretlen unokaocsnek adja ki magat, ki atyja lial&la
utan hazajo csaladjaval megismerkedni. A dus rokont szivesen
latjak, ertekpapirjait penzszekrenyiikbe zarjak s ekkor megmutatjak neki ott a «Kleopatra gyongyeit». Udvarol a fiatalabb lanynak ; az idosebb, a ki mar asszony, viszonyt kezd vele. Konnyu
szerrel hozzajut a gyongyokhoz s a karosultak sem igen bankodnak miatta, mert mint az apa megvallja, a gyongy hamis s
az £rtekpapirok ndluk maradtak. A vakmero kalandor meg
visezater, bevallja, liogy a papirok is bamisak, igy az eset artatlan trefa. Csak egy nem hamis, az amerikai leany szlve, a melyet
a kalandor most megert es meghodol elotte. E bohozatos mesevel a szerzonek ugy latszik, mulattatdsnfil melyebb szandeka is

volt; e sibederrel feliiletesebb modon olyasvalamire torekedett, mint
Shaw Az ordog czimborajaban. E gezenguz, a ki a btint kalandnak, a gonoszsilgot folenynek s a masok rdszed^set csak tref&nak 6s
elmessegnek nezi, alapjaban nem romlott lelek ; e tarsasagban,
hol az amerikai meg akarja lopatni batyjat, a ki hamis gyongyeivel szerez ferjet lanyanak s e ldnyok rut vetelkedese mellett
konnyelmusegeben meg e kalandor az igaz ember. a ki legalabb
a mas josagat meg tudja becsiilni. Ez alak vaziataban minden
durvasagot. a meseben s a pdrbeszedben kindlkozo kozbelyeket
az iro otletes fordulatokkal s finom elmesseggel keriili ki.
HerCzeg darabjait a kozonseg nem meltanyolja elegg6 s
ennek oka 6pen azon sajdtsagaiban rejlik, melyek elfceszelo
jelessegeibol fakadnak. Legnagyobb szinpadi alkotasaban, a
Byzanczb&n hanyan ereztek at a tort6nelmi folfogast, a kor rajz&t s a sajat korunkra sujto czelzdsokat, a tragikum fenseg6t,
mely egy nagy lelekben egy egesz kor es nemzet pusztulas&t
rajzolja a rothado kornyezet miatt, hanyan ez erkolcsi igazsdg
mellett a ielekrajz benso erej6t ? —mindez, igaz, nagy aranyaival
ink&bb regenybe val6. Nagy es tartos sikert csak Ocskay bri</aderos& aratott, melyben pedig a kiemelkedo mozzanatok inkabb
theatralisak, mint valoban dramaiak; legzajosabb hat&s eppen
egy tirfida nyomaban jdrt, mely arrol szol, mily szent minalunk
a bito, — a mi 184-9 elott szavalva kialto anachronismus. Ha nem
is dramai, de tiszMbb muveszet nyilatkozik egy-ket szinmuveben,
melyek kozelebb allnak tehetsegenek irdnyahoz, az elbeszeleshez.
A Balatoni rege bajos szinjatek s megerdemelne, hogy nemi
roviditessel dllandoan miisoron maradjon. Meg inkabb Az elso
vihar, e szint6n elbeszelesekbol osszerott szinmii, mely a gyermekszerelem 6s artatlan kaczersag iide rajzaval, alakjainak jellemzesevel s f6kent szellemes pArbeszedevel Herczeg legkedvesebb
munk&i koze tartozik, noha a fiatal asszony hirtelen Pal-fordulasa tobb indokoldsra szorulna. E darab megannyi bizonysag,
hogy Herczegnel szinten a szinpadon is az elbeszelo uralkodik.
S ha e darabokat sajnalattal nelkiilozziik szinh&zaink miisoran,
azzal nem azt akarjuk mondani, mintha a szlnpadot, a drama
helyet at kivannok engedni az elbeszelo-miiveszetnek, csupan azt,
hogy ezeket szivesebben latnrink a sokszor sokkal csekelyebb
becsu kulfoldieknel.
Pekar darabja is szembeszokon tarcza-elbeszelesnek valo
targy. Yalosfigos adoma, melyet Miksz&th is feldolgozott A gentryfeszek czimii beszelyeben. Itt egy kiterjedt folvideki csaldd haza-

sulo ifjusaga tolti mezesheteit sorra az egyetlen kurisiban, bamarosan tovabb huzodva, hogy uj fiatal parnak adjanak lielyet.
Pekdrndl az eset csak egyszeri, nem ismetlodik s a furcsa helyzetek
enyhiteseiil a magyar testorseg kordba van helyezve. Az oreg
Choltay megfogadta a hitelezoknek, hogy fia bizonyos hataridore
meghazasodik. A kdnnyelmii fiatal ember igazan beleszeret egy nemet
gyaros leanydba s hogy az ap&t megnyerje, kolcson keri unokatestverenek kastelyAt s birtokat, melyert ugyis porlekedik a csalad ket aga s azzal mint saj&tjaval kapraztatja el haztuznezobe
jovo leendo aposat. A csel sikeriii, a hazassagot megkotik, de a
turpiss&g csakhamar kideriil, tudja az apos, a fiatal asszony, az
egesz kornyezet. Akkor a ket unokatestver a kartyaasztalhoz iil,
a jogos tulajdonos szinleg visszanyeri birtokat, mely ugvis az
ove; de akkor betoppan a nagyneni, szettepi a donatios levelet
s ezzel a birtok, melyet eddig koromszakadtig vedelmezett notlen unokaocscse javara, egyszerre a masik agra szall. A lelemeny
egeszen bohozati, a komikum a tulzdsbol meriti taplalek&t a
szemelyek rajzaban is, minok a porlekedesben tonkrement idos
Choltay, kinek szobajaban mazsa szamra hevernek a por iratai;
a hitelezok, a kik folyton adosaik sarkaban vannak, meg a faraszto kirandulasokon is; a dusgazdag s megis zsugori n6met
gyaros ; a kastely, hol a nemet vendegeket a ojaj, de hunczut»tal fogadjak; a kegyetlen nagyneni, kiben az oreg Choltaylioz
valo szerelme gyulolette eczetesiilt s egesz szenvedelylyel uzi
ellene a port, mig az utolso pillanatban, mikor egy Choltay boldogsdgtirol, sot becsiilet^rdi van szo, hirtelen ellagyul; ez alaknak
Csillag Terez muveszete eleven es bajos vonasokat kdlcsdnzott.
Az egesz darab azonban sulyos erkolcsi vetsegekbol kovacsolja komikumat s kivalt a vegso kifejles meg a bohozat szabadsdgaival is tulsagosan szabadon 61. Az meg bagyjan, hogy a
szereplok egv resze a bohozat mezeben kisiklik a biinteto torv6nykonyv paragraphusainak kampoi koziil, de az meg bohozatban
is bajosan hiheto lelektanilag, bogy a raszedett apos oly konnyeden
megbocsdtja vejenek a cselt, csak mert sikeriilt, a fiatal asszony szerelme se lankadjon s a Choltayak reszerol csak mosolyt keltsen
minden alacsonysag : terminusra kotott erdekhazassftg, a birtokkal valo szedelges s mindebbol a kartya utjan valo kilabolas.
Pekar darabjanak erdeme abban a gondolatban rejlik, hogy
valoban lehetne s kellene is ily konnyed korkepeket rajzolni a
felmult iddkbdi. Ezeknek sajatos bajuk lebet, nem nagy tavolsdguk miatt mindenkit erdekelnek, mulatsagosak tulzas nelkiil;

ez igcnytelen rajz konnyen sikerlilliet, nem kell hozzA annyi
tehetseg es tanulmany, mint a tortenelmi dramahoz s megis szol
a hazafi erzeshez is. Par evvel ezelott a berlini udvari szinh&zban adtak egy Schlagbaum czimu darabot, mely a nemet belso
vamsorompok eltorlese idejen jatszott, rajzolva az akkori csaladi
elet es kereskedelem osdi szokasait s a regi Berlint, a hol, mint
csodalattal emlegetik, mar negyven Droschke van. A darab
meseje az igenytelennel is igenyteienebb volt, de a korrajzon jol
mulatott a kozonseg.
LLeltai egyik lijabb novellajabol dolgozta at darabjat, csupan
nehany uj alakot iktatva be. Felepitese egyszeru, parbeszedein
az a mesterkeletlen kedvesseg omlik el, mely a szerzo gondosabb
munkait mindig jellemzi. A darab valojaban csak eletk^p, mozgalmas cselekmeny nelkiil. Egy kis szinesznot rajzol, a ki egy
bankar baro jovoltabol tartja el anyjat es harom hugat. A legidosebb tanitono szeretne lenni a fovarosnal; a kitbl az allas
fiigg, szives hozza, de vacsordzni liivja. A leany ettol visszariad, itt is nenjere szdmft s egeszen elkeped annak vonakoddsdn.
A masodik lany egy tornatanarral jar jegyben, de hozomd,nyra
volna sziikseg; itt is Boske segit, amb&r a jegyespar egyetert
abban, hogy ha egybekeltek, tobbe nemerintkezhetnek afiatal aszszony csaladjaval. A harmadik lany azt veszi el a nenjetol, a
kiert ennek szive megmozdult, egy fiatal poetat, a ki ugyan a
szin^sznbbe szerelmes, de az ugy intezi a dolgot, hogy hugaval
keriiljon ossze s o maga csak a baro baratsaganal marad.
A szerzo mindezt mosolygosan. szinte vidaman rajzolja, a sotet
szalak szinte eszrevetleniil szovodnek kozbe ; eppen ez a hatas
forr&sa. Az eg6sz annyira termeszetes, erolkodes nelkiil, hogy az
alakok egy par vondssal elevenek. Csak egy-ket trefa van a
nyersebb izl^su kozonsegnek szanva, mint mikor a tornatan&r
m£g az eskiivo elott keresztapdnak hivja a barot. Maskiilonben a
szerzo kivAlo izlessel es tapintattal rajzolja e nem konnyu milieut
s eros erkolcsi erz^st ebreszt a nem epen erkolcsos vilag rajzaval,
hol a fiatalok onzes^hez meg az anyde csatlakozik, sot az udvarloe is,
a kiknek titkolt irigysege, elfojtott lenezese, kiel^githetlen aldozatkovetelese s hideg figyelme kozepett egy mosolygo martyr csipkekben es rozsAk kozt osztonszeriien jarja az onfelaldozas utjat.
A darab nem szorosan vett drama, de a harom koziil a legdrdmaibb s erkolcsi tartalma, konnyed, de biztos folepltbse s elmes es
finom dialogusa reven komoly elismeresre melto muv^szi alkotas.
vg.

A j e l e i n i e valfc «jovd s z a z a c l r e g e n y e . »

A inost dulo nagy haboru a hadviseles technikai eszkozeinek oly szedito fejlettsegevel es lelemenyess^gevel lepte meg az
almelkodo vilagoi hogy a toliik nyujtott Mtvany valosaggal tulszrirnyalja azokat a meresz kepzelgeseket is, melyeket a jovtibe
pillanto koltoi kepzelet a technika szerep^rol szovogetett a jovo
iszonyatos hdborujaban. A motoros leghajo (kiilonosen a rettegett
Zeppelinek) es a repulogep hasznalhatosaga; motoros iitegeink s
a n6meteknek a legmodernebb varakat elsopro negyvenkettesei y
az aknaharcz s a tengeralatti hajoz&s fSlelmetes tok£letesbi't6se ;
a Liittichnel megdobbento ujsagul folviilant vilagito puskagolyok ; az drintkezes s a tajekoztatas lehetosege a levegoeget hasito Zeppelinrol a hajooriasok fele biztos veszedelmet vivo tenger alatt jaroval a Marconigramm r^ven: mind mintha nemcsak
valora valtanak, hanem tul is szarnyalnak Yerne meresz utopidit,
ifjiikori olvasmanyaink legalmelkodtatobb emlekeit.
A mi irodalmunknak is van egy igen nepszeru, Yerne hatdsd,ra mutato, phantastikus regenye, mely a vildg nagy atalakuldsdnak kepei soran pillantast vet a jovo haboriijara is : Jokai
Jdvd szdzad regenye. 1872-ben kesziilt, ketsegteleniil a lezajlott
nagy nemet-franczia haboru mely es elenk benyomasai alatt.
Mit kepzelt itt el Jokai elore a mi nagy haborunkbol?
Eleve bizonyosnak l&tszik, hogy a koltoi kepzelet elotte szaguld a valonak; de viszont meglepo, hogy bizonyos dolgokban
meg a valosag haladta tul a kolto legmereszebb almodozasait.
Jokai meg csak l l 1 2 hiivelyk atmeroju agyiiszornyetegrol beszel,
s ez kisebb a mi 30Vi-es mozsarunkndl s nagyon mogotte marad
a negvvenkettesnek. A hadban allo seregek szama is joval nagyobb a valosdgban, mint Jokai kepzelgeseben, a melynek szamvetese szerint resziinkrol 800,000 (kesobb 20—50 evig mindenki
hadba vonul, de ez is csak 2 millio), orosz reszrol l 1 a millio
ember iitkozik ossze.
Jokainal a hdborii eg^sz sorsa a l£gbeli harczon fordul meg.
«Azok ellen, kik az eget hoditottak meg, a fold nem tarthato» —
mondja. A legbeli harcznak ezt a nagy szerepet es jelentoseget,
melyre egyebkent a repiilogep hasznalhattiva valtakor rettegve
gondoltunk mindannyian, ez a liaboru egyelore nem igazolta.
Ellenben elegge tisztan latja Jokai a hadviseles tobbi alapelveit.
Nala is nagy tomegeket, milliokra meno hadcsapatokat osszpontositanak, egeszen varharczszeru viaskodAsra. «Nagy tomegeke a

csata eldontese ; a szemelyes vitezseg semmi tobbe; ki a csataban elesik, nem is latta az ellenseget, nem bogy bosi ruodon
kiizdott volna vele, s a ki gyoztes maradt, csak mdsnap tudta
meg a napi bulletinbol, hogyan jutott hozzd. Az epos hosei most
a gepek.» Az o katonai is messzeliord6, szetrobbano lovegu
agyukat alkalmaznak s furfangosan titkolt terveikkel igyekeznek
mindendron tevutra vezetni az ellens^get. Egyetmast a haboni
technikai eszkozeibol is elorelat; lgy az 6 pneumodromon nevu
nagy hadi leghajoja egeszen a Zeppelin modjdra van elkepzelve ;
nagy szerepe van nala a villanyos vezetekekkel ellatott aknaknak, a panczelvonatoknak. a viz alatt jaro monitoroknak s v£gs6
vedelmi eszkozul nala is a vizzel valo elarasztas szerepel.
Meglepo az a sok erdekes taldlkozas, melyet a haboru elso
mozzanataiban Jokai elkepzel^se nyujt a szemunk elott lefolyt
valosaggal, ugy hogy sokszor igazan- ketsegben vagyunk a felol,
liogy v^letlenseggel allunk-e szemben vagy a neppsychet furk^szo
valami genialis intuitioval. Az orosz h&borii nala is egy politikai
gyilkossdggal (a szerb kiralyi csaladot gyilkoltatjak le az oroszok!) s az orosz sereg szerzodesellenes elonyomulasaval (nem
elso a tortenetben) indul meg. Nemetorszag kijelenti, hogy «minden megtamaddsat az osztrak-magyar birodalomnak casus belli
gyanant fogja tekinteni a maga reszerol s a megtamado ellen
fordul. Nemetorszdg becsiiletesen allt a szovetsegek mellett. Katonai liatalma legnagyobb volt Europdban, kincstara tele, kereskedelme, ipara, foldeszete viragzo, nepe nagy es elegiilt
muvelt.»
De talan legmeglepobb, a hogy' a haboru megindulasat s
elso diadalmas iecsapasat lefrja. Az osztrak-magyar hadosztalyok
atkelnek a Yisztulan s minden remenyiikon feliil csekely ellenallasra talalnak. Az oroszok sokat tiizelnek, de rosszul; felelmesul
liirdetett lovassaguknak irtoztato tomegei nem tudjak a tomor
hadoszlopokat feltartoztatni, kiilonosen nem allhatnak meg a
huszarsag, — a vilag legrendezettebb, legbiiszkebb lovassdga
elott. «A generalissimus «diadalt diadalra!» taviratozott Budapestre. Csek^ly ellenallas ut&n meg lett szdllva Svilov, Opatov
s az ostrovieczi erdok es liegyszorosok oly vitez rohammal lettek
elfoglalva a sorcsapatok dltal, hogy e diadal utan a generalissimus egy meresz langeszcsapdsra merte elszanni magdt: lovassaga
legnagyobb reszet. melynek hivatasa nem volt a Lysa Gorai erdok
kozott harczolni, osszesite s az arnopoli var folott dtszallfta a
Visztulan, Lublin fel6 intezve egy csapast, hogy ellenfelenek el-

vagja az utjat Varso fele . . . E hatalmas lovas hadtest nem is
tald.lt nagy ellenzesre s haladhatott Luhlinig, maga elott tolva
otven-hatvanezer kurdot, baskirt es kozakot.
Ekkor megfordult — a szel.»
Eleg tisztan latja Jokai a liaborunak az oroszokat nogato
legfontosabb rugojat is : «A forradalmi hadsereg odahaza alkalmatlan savanyu kovasz, annak tert kell adni valamely idegen
foldon, a hol tulhabzo vitezseget kionthesse. Az eroszak kormdnya csak kiilhadjaratok diadalaival tartbatja fenn magdt odahaza.»
Egyben azonban mindenesetre tevedt Jokai. Abban, hogy e
nagy h&boru czelja a hadviselest absurdumma tenni s bev^geztevel a meggyotrott fold fele az orok beke vedo szarnya terul. Nem.
A hdboru mezejen a vertol azott bardzdakba nemcsak a bek^nek,
hanem egy-egy ujabb, meg borzalmasabb leszdmolasnak a magvait
is hintegetik. A haboru ep oly termeszeti sziiksegesseg, mint a
vihar s egyiknek is, masiknak is csak akkor lesz vege, ha megsziint minden elet e foldon. Az orok beke mosolya csak az orok
haldlra dermedt viMgnak lesz bus osztdlyr^sze.
Is.

ERTESITO.
A. France legujabb regenye.
A. France : La Revolle des Anges. Paris, e. n. (1914.)

France-nak keves olyan munkaja van, a mely egyseges,
harmonikus benyomast hidna benniink kelteni. Bar az i'ro eros
egyenisege minden alkotasdnak megadja sajatos jelleget, m^gis
sokoldalu
szeleskoru muveltsege, a legellentetesebb eszmeket
is felolelo skepticismusa, ink&bb novellistikus mint regenyiro tehetsege, a reszletekkel bibelodo kedve, fokent a szerkezet ii-Ant mutatkozo csekely erzeke igen mozaikszeruve teszi munkait. Nagy
regenye (Les dieux ont soif), mesteri korrajz&val es elesen jellemzett egydneivel meg mely, szinte suggestiv hatassal volt
az olvasora; ez a muve azonban a maga tarkasdgdval mar messze
elmarad az elobbi mogott, bar a Poe-szeru iigyesseggel, erdekfeszitoen vezetett cselekveny allandoan lekoti figyelmiinket. A regeny tarsadalmi es politikai satiranak indul, majd szetesik s az
Iro ^rdekes emberpeldanyok abrazoldsara
problemak feszegetes^re ter &t, vegre egy phantastikus bolcseleti regeny ardnyait
olti magdra.
A legsikeriiltebb jelenetekkel es genre-kepekkel a korrajz
b<5velkedik, de egyuttal ez a regeny legelhanyagoltabb resze.
A mai franczia tarsadalom rajza sehogy sincs inyere az fronak.
A Histoire Contemporciinc folenyes ironidja, a szanalom, melylyel az emberi elet gyongei folott eltekintett, mdr az Jle des
Pinguins-ben megtorott. A derus, emelkedett guny keseru, maro
satiravd lett. A jelenkori bomlott dllapotokat csak megvetessel
vagy utalattal tudja nezni. Egyik munkaja since tele annyi mergezett, epigrammatikus £lu mondassal, mint ez. Az Esparvieucsal&d tortenetenek rajzdban az egdsz koztdrsasdg szazeves fejlod6set vagy visszafejlodes^t adja, kezdve az dstol, az egyszeru
foldmuvestol, ki az elkotyavetyelt egyhdzi javakbol szerezte oridsi
vagyondt — a legifjabb unokaig, a ki a royalista £s clericalis
aranyifjusag typikus alakja. Az alakokban es esem£nyekben egyarant eles szemmel veszi eszre es biztos kezzel ragadja ki azokat a tiineteket, melyek a mostani h&boru orveny^be ragadtdk

nemzetet A socialismus, A. France imadott socialismusa. mely
annyit kaczerkodott a nemet baratsaggal, es ma a mindenhata
toke es speculatio babja, a kormany, mely egykor a royalismussal szovetkezett clericalismus ellen kimeletlen harczat vivta s ma
nehany kalandor politikus por&zan halad, a revanche-fegyverkez6s oriilete, a tarsadalmi erkolcstelenseg, mely a csalad szentelydt is eleri szennves habjaival, a megfizetett botranysajto, a
bomlott koz&llapotokkal szemben tehetetlen renddrseg, a politikusok szesz^lyei szerint kapkodo birosag, mind egy-egy odavetett, talalo vonasban elevenedik meg elottiink. Ne csodaljuk,
hogy ily kozallapotok lattara ndha elfogy a satirikus tiirelme s
tehetetlensegeben csak egy-egy grimace-szal tud konnyiteni magan. Megbocsatunk neki erte, mert erezziik benne a skeptikus
trag^diajat. Itt valoban elvesz a philosophus minden folenye,
elepesedik az iro humora, feldol a fatalista moralis egyensulya.
Itt mar csak ket ut lehet: a lelki osszeroppanas es megteres
vagy a teljes nihilismus.
A. France egyik munkaja sem lehet el az o typikus marionette-jei nelkiil. Regenyiinkben is lepten-nyomon talalkozunk e
kedves, furcsa emberkekkel, ha mas ruhaba oltoztetve, mas arczkifejezessel is, de ugyanazon abstractiok kifejezoi, elsdsorban
sajdt alter-egoi, a skeptikus, tetlen, szemlelodo Gaetan s a nyugodt, bolcs epicureista aggastyan, Nectaire. Ivozottiik a legsikeriiltebb M. Sariette es Guinardon apo. M Sariette, a hires Esparvieukonyvtar ore, typusa a maniakus konyvtarosnak, kinek egyetlen
gyonyore a catalogus-keszites es hetfeju s&rkanykent orzi konyvrengeteget: minden olvasdban halalos ellenseget lat, kit a legravaszabb modon kell kijatszani, csakhogy valamikent kolcson
ne kerhessen egy konyvet. Mellette a konyv, az epikus konyv, a
vendomei prieur Lucretiusa, (Yoltaire bejegyzeseivel), a legbolondabb kalandokon megy keresztiil. Ne csodaljuk, ha ez^rt a konyvert a vilag legbecsiiletesebb, legfelinkebb £s legjdmborabb embere gyilkossagra is tud vetemedni. Az aldozat Guinardon apo,
a praeraphaelista festo, Euskin eszmeinek phanatikus kovetdje, a
miivdszi oszintesegnek, vallasossagnak, tisztasagnak rendithetetlen
predikdtora, a mellett a legmocskosabb £letet £li es regi kepeknek notorius hamisitoja. A no : France-nak s konyv^nek legnagyobb gyongeje. A Lys rouge hosnoj^re ismeriink ra benne, de
annak szenvedelye es melancholikus nagysdga nelkiil. Gilberte^
a parisi nd, France-nak szinte egyetlen ndi typusa, Jacques
Tournebroche dekamerone-fzu elbeszeldseinek erzeki, kalandokat
es elvezeteket hajhaszo alakja. A jelenetek, melyekben szerepel,

nem sziikolkodnek novellistikus el nelkiil, de fri\ols.igukat nem
menthetni meg a korrajz tendentiaivnl sem. Hiaba vedekezik az
xro egyik e czelra megalkotott jeleneteben a misogynismus ellen
(a mi nala nem is nogyulolet, banem egyszeruen a no megvetese), minden mert£ket megbalad egy ilyen kiszolas: «La conversation continua ainsi jusqu'au soir, et il y fut dit des obscenit^s a faire rougir non seulement un cuirassier, ce qui n'esl
pas beaucoup dire, car les cuirassiers sont souvent cbastes, mais
encore une Parisienne.»
Az angyalok lij lazad&sa adja a philosophiai reg^ny tulajdonkepeni menetet. Maga az otlet pompas es vetekedik Yoltaire
philosophiai novellaival: az Ingeuu-vel vagy a Micromegas-sza\.
kv. iro minden iranyban ki is tudja aknazni. Egyreszt rendkiviil
tarka es vdltozatos kepeket nyer azzal, hogy a lazado angyalokat
a pjtrizsi tareadalomba helyezi. masr^szt a kork^p rendkiviil
burlesque von&sokkal gazdagodik : Parizsban meg az angyalok is
elromlanak, az egyik megcsalja legjobb baratjat es elcsabitja a
szeretojet, a masik anarchistava lesz £s bombakat gyart, a harmadik bankarra, kinek a haborii is csak iizlet. Yegiil bo alkalma
nyilik France-nak olyan philosophikus dialogusokra, miket
Renantol tanult s mikben elient^tek kozt h&nyddd gondolkozdsa
megtalalja a maga leghubb kifejezes6t. Ezek az apro, scholastikus,
tort^netbolcseleti, erkolcstani elmefuttatdsai es vitai esziinkbe juttatjdk a Thais es a Jardin

d'Epicure

legkedvesebb belyeit.

A regenynek leg^rdekesebb es legszebb r^sze, melyert minden hibdj&t megbocsdtjuk, az a vilagtort^neti epos, mely negy
enekben vagy fejezetben A. France egesz torteneti philosophiajat
adja: egyoldaliian, elesen megvilagitott kepek ezek, daczosan
pogany, a keresztyen culturat tagado eszmekkel. Kiilonos barmonidban olvadnak benne ossze Milton komor phrasieai, regi alexandrinikus vallaselmeletek, Renan ^rzelmes philosophiaja, Yoltaire metszo logikaja, Carducci satanismusa, fokent azonban
Nietzsche Dionysus-cultusa. Nietzsche nem hiaban nevezte Francziaorsz&got masodik hazajanak, ime most fol^ledtek az o eszmei,
a kifejezes keresett barbarsaga nelkiil a legtisz'tabb, classikus
franczia stylmuveszetben. Az eg^sz episod nyelve emelkedett,
rhytbmikusan liikteto proza, melybdl helyenkint a franczia alexandrinus"ellent£tekkel ringo, egyenletes hullamz&sa csap fel£nk.
Maga a thema eleg sovdny, de mely perspectivat nyujt.
Lucifer ldzaddsa nem 6rt veget, azota mindig voltak s ma is
vannak angyalok, kik a tudas 6s ketelked^s orvenyetol elragadva
elpdrtolnak a teremtotol, (ezt a t^telt termeszetesen megfelelo

tlieologiai ervekkel tudja tamogatni az xro). Kiilonosen az angyali
tarsadalom proletarjai lazonganak, az alsobbrendu angyalok, a
sok orzoangyal. Ezek szervezik a forradalmat s a modern hadviseles elvei szerint, a legujabb technikai vivmanyok segitsegevel
akarjak megtorni Mihdly arkangyal, a mennyei fovezer, r6gi fegyvereit. Folkeresik vegre gangesi mag&ny&ban Lucifer-Dionvsust.
hogy vegye at a vezers^get. De egy kiilonos aiom meggyozi a
satdnt a vallalkozas hiabavalosag&rol s elall szandekatol. Azt
modta, hogy legyozte az istent s maga lett istenne helyette.
S ime rajta is vegbemegy a gyozo lelki atalakulasa: folveszi
mindazokat az erenyeket vagy gyongeket, melyeket ellenfeleben
gyulolt s melyek ellen orok harczot hirdetett. S itt, ugy latszik,
A. France r&jott minden vallasi es tudomanyos harcz egyetlen
conclusidjara: hidba esz es tudomanv, mikor az isten nem kiviiliink, hanem benniink el, a szivben, az erzelmek vildgaban, a
mely — a nagv valMsok magasztos symbolumaitol a vadember
egyiigyu fetis6ig — minden hitnek kiapadhatatlan, orok forrdsa.
Kiraly

Gydrgy.

Simmel konyve Goetlierol.
Simmel, Georg: Goethe. Lipcse, 1913. 8-r. VII. + 264 1. Ara 4 M.

Simmel philosophus — Lessing Th. Philosophie als Tal
czimu (Berlin, 1914) miive szerint «der grosste philosophische
Gestalter unserer Tage» — Goethe-je is tiszta, szigoru philosophiai
modszerrel vegig vezetett philosophia s mint ilyen egydltaldn nem
vetheto ossze a Goetherol szolo eddigi philologiai erdekeket szolgdlo nagy munkakkal. Meyer Ric. M. Das Verstandniss vou Kunstvierken czfmu ertekezeseben (Neue Jahrbiicher fiir Klass. Alt. etc
190. 1.) tobbek kozott errol a pbilosophiai-symbolikus mddszerrol is szdl s ennek egyediili alkalmazasat egy-egy miiveszeti termek magyaraza,8dnal bizonyos aggalyokkal l&tja. Simmel konyv6nel kiilonosen szemiinkbe tiinik az az antinomia, mely ezen m6dszer egyszeriisito tendentiaja, a kozponti helyre bedllitott formula merevsege s a thema szines, eleven gazdagsaga kozott
fenn&ll. S ha ez az ellentet valamelyest megis enyhiil, ez nem
azert van, mert Simmel -— tekintettel az elso sorban m6gis irodalmi themara — modszere szigorusdgdbol s formalismusabol
enged valamit, hanem azert, mert a «phanomenon Goethe» azon
r6sz£t teszi feldolgozas tdrgyava, mely modszere termeszetehez
legjobban illik. Tavol minden Gueriie etete es munkdi czimmel
illetheto vdllalkozastol, azt a k6rdest veti fel: «was ist der geistige

Sinn der Goetheschen Existenz iiberhaupt?» Elenk akarja tdrni
a goethei eletet, fejlodest, productivitast «az idotlen gondolat sfkjara vetftve,» (Eloszo, V—YI. lap) s a tdrgyalaet nyolcz —vilagndzet es metaphysikai kapcsolatok targyalasanal mindenesetre
jol felhasznalhato, egy6bk£nt azonban minden egyeeges szempont
nelkiil kivalasztott — fogalom kore csoportositvan, melyekkel az
egyes fejezetek is jelolve vannak. meg pedig: 1. Leben und
Schaffen, 2. Wahrheit, 3. Einheit der Weltelemente, 4. Getrenntheit der Weltelemente, 5. Individualismus, 6. Rechenschaft und
Uberwindung, 7. Liebe, 8. Entwicklung.
Az a formula, melyet Simmel a goetliei existentia ertelmeiil,
kulcsdul elenk ad, s mely muveben bizonvos modosftasokkal
ugyan, de allandoan visszat^r, a kovetkezo : Goethe existentidjflnak ertelme, metaphysikai jelentosege — vagy mint egy helyen
kifejezi magat — metaphysikai szerencseje abban all, hogy o lenyenek m61y kosmikus es eszmei megalapozasanal, begyokerezettsegenel fogva, tisztdn sajat termeszetes, osztonszerii kibontakozasanak engedve £t magat, egyszersmind az eszmenek s a dolgok
termeszetes rendjenek megfelelo legtokeletesebb kifejlodest is megvaldsitja. Nemcsak hirdeti, hanem egyenesen at is eli a subiectum es obiectum egysbget.
Ndla ehhez kepest mar az ateles is tobb es mas, mint a
tartalmaknak gyakorlati kategoriak es czelok szerint torteno feldolgozasa; a muveszi organisalo es formalo ero annyira activ
mdr az atelesnel is, hogy a muveszi teremt^s ettol lenyegileg
nem is kiilonbozik, lianem ennek csak lathato megismetl£se.
A goethei eletprocessus, a vil&ggal s az eszmevel valo metaphysikai s organikus egys^genel s a goethei szellem tisztasaganal
fogva a subiectum 6s obiectum egyseg^n kfvul meg egy mds
nagy synthesisnek, a valos&g es ertek synthesisenek is liordozoja,
azonkivul organikus alapja s feltetele a megismeresnek s legbiztosabb term^szetes kriteriuma az igazsagnak. A mit mas eleteknel erteknek neveztink s a mi abba az elettol egeszen fiiggetlen,
idealis teriiletekrol (ethikai, aesthetikai, intellectualis teriiletekrol)
kiviilrol jut bele, az a goethei eletprocessus mozgasi actusaival
rnar — £s pedig a legtisztabb, mert absolut formdjaban, feliilemelkedve a jo, rossz, igaz s nem igaz ellenteten — letrejon,
megvalosul. Ismetlodik tehat itt kicsiben a nagy metaphysikai
egyenloseg: isten — mint ertekmomentum —
a vilag
mint az ertek megvalositasa — kozott.
Az igazsag egy k£pzetnek vagy elettarlalomnak nem tartalmi, hanem functionalis, dynamikus ertelemben veendb jellem-

vonasa: a mi az dletegesznek termekeny (was frnchtbar ist,
allein wahr!) alkatreszev^ valhatik, a mi azt elobbre viszi az
egysegesseg fele, az egyszersmind subiective is igaz, leven az igazsag realis obiectuma a goethei subiectum realitasaval rokon.
A sarkalatos ellent^tben. levo anyag es szellem kozotti metaphysikai es organikus egyseg lathato megvalositasa a Gestalt. Legtisztabb formaja az Urphanomenon, mely «das zeitlose Gesetz in
zeitlicher Anschauung». Ez egysegesseg eszmeje alapveto kategoridja a goethei vilagkepnek; a matik harom organisalo, formdlis
vez^rszo: a continuitas, a polaritas es egyensuly 6ppen ugy csak
kiilonbozo oldalai, illetoleg illustratioi ennek, mint a ezepseg fogalma. (I., 1L, III. fejezet.)
Ez a nagy vegso egyseg azonban nem zar ki atmeneti, periodikus elhajlasokat a vihigelemek ertelmezeseben, sem meghasonlasokat s ellenteteket a goethei fejlodesben. Simmel itt harom
stadiumot vesz fel. Az elsot jellemzi az eszme es valosdg, a muv6szet es termeszet ontudatlan, termeszetszeru egysege, jelolve a
term^szet nevevel s termeszeten ertve itt az eroktol duzzado,
rendezetlen, forrongo teremto principiurrot.
A m&sodik stadiumban Goethe aterzi a vilagelemek meghasonlasat; ambiir a dualismusnak elsi, rendszeres felalHtasatol
mindig tavol marad ; Mepbisto sem foghato fel ligv, mint az isten
principium&nak metaphysikai sarkalatos ellent^te, Mephisto nem
metaphysikai potentia, hanem csak egyed. Az ellentetek tudatos
athidalasara vonatkozo kiserletek tobb fogalommal jelolhetok.
Ilyen peldaul a «Gestalt», a «symbolischer Fall» fogalma s fdkepen a praktikus, erkolcsos energikus cselekves, a melynek kiilonosen alkalmas voltat metapliysikai s psycbologiai elJentetek
megszuntetesere tobbek kozott a

Withclm

Mcister

s a Faust

II. resze is mutatja.
A h a r m a d i k s t a d i u m b a n az italiai u t s a classikus h a t a s kovetkezteben a szepsdg, term^szet es muveszetnek egeszen uj synthesisevel, az ellenteteknek tudatos,principialis kiegyenlitodesevel talalkozunk. A termeszet itt formalo es alakito p o t e n t i a . (IY. fej.)
Az individualismus
czimu fejezet problemdjat, az egyed s az
altaldnos torvenyszeruseg viszonyfit Simmel kiilon, bosszu tanulm a n y n a k is targyavd teszi a Logos czimu folyoiratban (1913). Tobb
individualismus-elmelet targyalasa u t a n r a t e r a goetheire. F o n t o s
itt a q u a n t i t a t i v s qualitativ s z e m p o n t megkiilonboztetese. A quantitativ szerint Goethe erosen h i r d e t i az energia, az intensitas
ds akarat eredeti, singularis j e l e n t o s e g e t : ez az, a m i egyent
egy^ntol megkiilonboztet. Az ebbol folyo cselekvesek, nyilvanuld-

-sok mar sokkal kiilsos^gesebbek es beleAllitva a dolgok kiilso
targyi rendj^be, konnyen mutatbatnak etbikai, aestbetikai, intellectualis megegyezeseket. A qualitativ szempont vezeti Goetbet
dramai szemelyeiben a subiectiv cj[ualitasoknak oly nagv, gazdag
es valtozatos kifejt£sere es differentialasara. Erdekes itt Goetlie
6s Sbakespeare, valamint Scbiller egyenito eljarasanak megkiilonboztetese.
Az altalanos emberinek Goetbenel kettos jelentosege van :
egyreszt substantiaja, realis gyokere az egyednek, masreszt erteke
is annak. Megvalositasat epen az egyentol varja, a nelkiil azonban, bogy az 6t bordozo egy^ni qualitasoknak ncm alkalmas
volta vagy akdrmilyen mas momentum valamikepen befolyassal
volna absolut ertekesseg^re. Az egyeni s az altalanos emberi
mely osszefiiggesenel fogva Goetbe tisztelete az egyed s az altalanos irant nem ket egymast kizaro valami, banem ellenkezoleg
egy s ugyanazon ^letprocessus tisztelete. (V. fej.)
Az a praestabilita barmonia, melyet Simmel Goethe existentiaja sz&mara megalkotott, a vegso harom fejezetben meg egynehdnv uj vonassal boviil. Kiemeli Goethenek azt a nagy culturalis jelentoseget a nemet szellemi eletben, hogy subiectiv, intim
lelektartalmaknak eddig nem ismert tokeletessegu obiectivdlhatosagdra, miiv^szi formalhatos&gara pelddt mutatott. A Bildung s
fokent a sajat szemelyere vonatkoztatott Bildung fogalmdn sem
ert mast, mint a subiectum obiectivalasat a forma kozegen keresztiil. A forma nagy metaphysikai, ethikai s muveszi ertekelese
•Goetbere es Simmelre n£zve is jellemzo. A forma koriilhatarolA5»,
korldtozas, lemondas mindarrol, a mi a liataron kiviil esik.
A forma koz^pen dll a formatlan egyed s az ep oly formatlan
universum kozott s kozvetxt a ketto kozt, ugy a mint ezt a tokeletes muveszet vagy a tokeletes moralitas mutatja. A romanticismus, mely atlepi a koriilhatarolt formaba szoritott egyed stadiumat, termeszetszeruen elveti az universummal valo kozvetlen
s igazi erintkezes lehetos^get is. A romantikus Selmsucht sziiksegkepen idealis es meg nem kozelitheto Sehnsuclit marad.
A goethei Sehnsucht iddrol-idore targyi megvalositast talal, form4t olt s a goethei eletfolyamat termekeny elem^ve lesz. A mint
a Sehnsuclit jelenne valik, a multat is egesz nyugodtan s
termeszetszeruen kiveti emlekebol Goethe, «a nagy feledo», akkor,
a mikor annak belenyulasa a jelenbe az eletfolyamat czelszeru
fejlodeset zavarna. A fejlodes egys^genek minden mas szempontot s viszonyt alarendel. A szerelmet is, mely a Goethe existentiaj&ban szinten csak mint egy eletfunctio jon figyelembe. Egy

Friderike vagy Lili mindig csak alkalom
lehetoseg arra, hogy
egy-egy szuks£ges fejlod^si stadium kifejlodesre jusson. Mint szem&ly e reszben ep oly mellekes, mint akarmilyen mas szem^ly
vagy tdrgy, a mely egy-egy energiakifejlodest elosegitett. Goethe
maximaja : «es ist ganz gleich ob man Topfe macht oder Schiisseln» ide is vonatkozik.
Ez a fejlodes — egeszen figyelmen kiviil hagyva azt, hogy
ilyen szellemi berendezes mellett igazi boldogsag vagy igazi nagy
szenvedes dterzese lehets£ges-e — mint fejlodes eg^szen kiilonos,
vagy a hogy Simmel kifejezi magat «hallatlan» egysegesseggel
megy vegbe es pedig eljut eletpaly&ja legv^geig s megvalosft
minden lehetoseget, a mi lenyeben rejlett. A fejl6des az ifjusagtol az oregsegig nem mas, mint a duzzado, diadalmas eleterotol,
az eletfolyamatnak mint olyannak ertekelesetol s elvezesetol az
eletprocessus megoszlasaig vezeto ut. A Wilhelm Meisiers Lelirjahre alanya maga az elet, a fejlodes ; a Wanderjahre hose a
tett, a cselekves ertekenek megismereseben taldl nyugalmat.
A goethei fejlodesben nincs hanyatlas, stagnalds vagy romlas, hanem csak mintegy eszmeileg elore meghahirozott termeszetes fejlodesi fok s metamorphosis.
Yegzem ezt a tartalmi, eszmei ismertetest azzal, hogy Simmel konyvenek jelentosege es ertelme ezzel term^szetesen kevesse
mutathato be. Elvalasztva a Simmelt jellemzo hyperlogikus form&tol, formulaktdl s kategoriaktol maga a tartalom is valamelyes
valtozast szenved.
Simmel vallalkozasa mindenesetre nagy tett a philologiara
nezve is, a mint hogy Simmel minden munkaja Philosophie als
Tat. Fontos kiilonosen az, a hogy o a megszokott caesurak helyett ujakat probdl s ezzel a goethei anyag targyalasaba egeszen
uj rhythmikus lehetosegeket — ertve ezt modszertani ertelemben — nyit meg. Gondolok itt kiilonosen arra a nagy caesurajdra a goethei eletprocessus es elettartalmak kozott, a mely
nyoman Goethe metaphysikai megertetesehez sokkal alkalmasabh
utak nyilnak, mint peldaul ha a Cfesurdkat Goethe elet^be lipcsei,
frankfurti, wetzlari stb. periodusok szerint osztjuk be. Simmel
eredm^nyei azonban philologiai, irodalomtorteneti «apropenzre»
csak akkor lesznek felvalthatok, ha ezt a nagy philosopliiai muvet egy nagy philologiai mu — mely tekintetbe veszi az egesz
Goeth6t az osszes concret adatokkal — a pliilosophia nyelverol
a philologia nyelv^re leforditja.
Szentirmay

Gizella.
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A B U D A P E S T I SZEMLE t a j 6 k o z n i i g y e k s z i k a m a g y a r k o z o n s 6 g e t
azon e s z m d k r o l , m e l y e k vil&gszerte f o g l a l k o z t a t j a k a s z e l l e m e k e t s
m i n t e g y k o z v e t i t o k i v a n l e n n i egyfelol a s z a k t u d o m a n y 6s a m u v e l t
k o z o n s 6 g , m ^ s f e l o l a h a z a i 6s kiilfoldi i r o d a l o m k o z o t t .
E f o l y o i r a t a Magyar T u d . A k a d 6 m i a m e g b i z a s a b o l 6s t a m o g a t a saval j e l e n u g y a n m e g , de a czikkek i r a n y a 6 r t es t a r t a l m a d r t egyedul
a szerkesztos6g felelos.
A s z e r k e s z t o s d g e t illeto k o z l e m 6 n y e k a s z e r k e s z t o s e g n e k czimezve
a F r a n k l i n - T a r s u l a t h o z (IV., E g y e t e m - u t c z a 4.) i n t e z e n d o k .
M e g j e l e n 6 v e n k 6 n t t i z e n k d t s z e r , 10 ivnyi t a r t a l o m m a l .
Elofizet6si ara, b d r m e n t e s k u l d ^ s s e l , eg6sz evre 24 k o r . , f616vre 12 kor.
ElofIzet6seket m i n d e n k o n y v a r u s e l l o g a d . Bdcsben Szelinski Gyorgy
cs. 6s kir. e g y e t e m i k o n y v k e r e s k e d 6 s e Bdcs, I. ker. S t e f a n s p l a t z , 6-ik
s z a m . A r e c l a m a t i o k azon k o n y v k e r e s k e d d s h e z i n t d z e n d o k , a melyndl
az elolizetds t o r t d n t . Eldfizethetni e g y d b i r a n t a F r a n k l i n - T a r s u l a t n a l is
( E g y e t e m - u t c z a 4. sz.).

A Budapesti Szemle kbzlemenyeinek utannyomasa vagy fordftasa tilos.

BUDAPESTI SZEMLE
k MAGYAK TUD. AKADEMIA M E G B I Z A S A B 6 L

SZKHKKaZTI

VOINOVICH

GEZA.

455. SZAM.

1914

NOYEMBER.

BUDAPEST.

FRANKLIN-TARSULAT
MAGYAR IROD. INTKZET F.8 KONYVNYOMDA

1914
Megrjelen e v e n k ^ n t t i z e n k 6 t s z e r , n i i n d e n

h6 l-6n.

Lap

I . FABRICZY K O R N E L E M L E K E Z E T E . — Berzeviczy Alberttol 161
II. MACHIAVELLI

FOLTAMADASA.

I I I . AZ E G E S Z S E G U G Y I
Emiltol
IV. A M O R A T O R I U M .
Y .

A Z

I R 6 I

SAG
VI. BAR6

_

„ 178

SZOLGALAT A HABORUBAN. — Grosz
194
— Matlekovits S a n d o r t o l -

K A P C S O L A T O K

KERDESEHEZ.
J6SIKA

— Concha Gyozotol

E S

A Z

I R O D A L M I

(I.) — Kallos Ed^tol

:V11KL6S.

„

„

„„

201

F O L Y T O N O S -

„

„

(II.) — Weber Arthurt61

_

„
„

211
248

Y I I . O N E L E T R A J Z . — Elbeszeles. — Mark Twain utan, angolbol,
j.-tol,
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ 262
V I I I . K O L T E M E N Y E K : A ven czigany.
dalok. — Somkutitol

— Hegedus Istvantol — Finn
_ 268

I X . S Z E M L E : 1. Torteneti dramdk. Jelentes a Nemzeti Szinhaz palyazatarol. — Abranyi Emiltol.
2. Kulfoldi hangok a haborurol. — vg.-t51 _ „
„
276
X. E R T E S I T O : 1. Arany
Dolond Istdkjarol.
(Grof Istvan, Helle
Ferencz Hiigo es Kardos Lajos tanulmanyairol.) — Keki Lajostol
2. Uj novellas-konyvek.
(Lakatos Laszlo : Mely huron. Krudy
Gyula : Makviragok kerlje.) — r. r.-tol
3. La Fontaine. (Roche: La vie de Jean de La
Fontaine.
F a g u e t : La Fontaine.) — Elek Oszkartol
4. lfeltai Jen6 uj konyvei. (A tundcrlaki -lanyok.
Jagudr.)
Cs. E.-tol
„ „ „
„ „ „ _ " . _ .
„293
A BUDAPESTI SZEMLE tajekozni igyekszik a m a g y a r k o z o n s e g e t
azon e s z m e k r o l , melyek vilagszerte foglalkoztatjak a szellemeket s
m i n t e g y kozvelito kivan lenni ecjyfelol n s z a k t u d o m a n y es a muvelt
k o z o n s e g , masfelol a hazai es kulfoldi i r o d a l o m kozott.
E folyoirat a M a g y a r T u d . Akademia m e g b i z a s a b o l es t a m o g a t a saval jelen u g y a n m e g , de a czikkek i r a n v a e r t es t a r l a l m a e r t egyediil
a s z e r k e s z t o s e g felelos.
A szerkesztosecjet illcto k o z l e m e n y e k a szerkesztosegnek czimezve
a Franklin T a r s u l a t h o z (IV., E g y e t e m - u t c z a 4.) intezendok.
Megjelen e v e n k e n t tizenketszer, 10 ivnvi t a r t a l o m m a l .
Elofizetesi ara, b e r m e n t e s kuldessel, egesz e v r e 24 kor., felevre 12 k o r
Eloflzeteseket rnindcn k o n v v a r u s elfogad. Becsben Szelinski Gyorgy
cs. es kir. e g y e t e m i k o n y v k e r e s k e d e s e Becs, I. kcr. Stefansplatz, 6-ik
s z a m . A r e c l a m a t i o k a z o n k o n y v k e r e s k e d e s h e z intezendok, a melyncl
az elotizetes tortent. Elofizethetni e g y e b i r a n t a Franklin-Tarsulatnal is
(Egyetem-uteza 4. sz.).
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Megjeleu 6venk6nt tizenk6tszer, miiulen U6 l-6n.

Lap

I . A N E M E T VILAGPOLITIKA E S BULOW. — Wlassics Gyulat61 321
I I . A V I L A G H A B O R t j OKAI. — Angyal Davidt61
III. A VILAGHABORU
Marczali Henriktol „
IV. A HABORUS

TORTENETI

MEGVILAGITASBAN.

—

„

379

VARMEGYE. — Navay Lajostol _ _ _ _ _

V. M A R X - E N G E L S

LEVELEZESE

R 6 L . — Foldes Belatol_.
VI. HOROLOGIUM

343

„

AZ E U R ^ P A I

__ __ __ _____

„

397

POLITIKA-

__ _

TURCICUM. — Kunos Ignacztol

__ ._
__ _

._ 405

„

427

V I I . AZ IROI KAPCSOLATOK E S AZ IRODALMI FOLYTONOSSAG
K E R D E S E H E Z . (II.; VIII. KOTELESSEG.

Kallos Ed6t6l

_

_

„

„

„ 439

— Elbeszeles. — Hubicky Oszkar utan, nemet-

b61, — Bodrogi Lajostol

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

— 455

IX. MAGYAR KATONAK. — Koltemeny. — Sajo Sandortol
„
462
X. S Z E M L E : 1. Berzeviczy Albert akaclemiai elnoknek Jeno foherczeghez intdzett beszedje.
2. Szinhdzi szenile. (Herczeg Ferencz: Az ezredes;
Pekar
Gyula : A kotcsonkert kastely; Heltai J e n 6 : .4 Tiinderlaki
lanyok.)
vg.-tol
3. A jelenne valt «jovo szazad regenye». Is.-t61 „
_ „
464
X I . E R T E S I T O : 1. A. France legujabb reg&nye. (La Revolte des
Anges.) — Kiraly Gyorgyt61
2. Simmel konyve Goetherol. — Szentirmay Gizellat61 _
. 473
A BUDAPESTI SZEMLE tajekozni igyekszik a m a g y a r kozonseget
azon eszmekrol, melyek vilagszerte foglalkoztatjak a szellemeket s
mintegy kozvetito kivan lenni egyfelol a s z a k t u d o m a n y es a inuvelt
kozonseg, niasfelol a hazai es kulfoldi irodalom kozott.
E folyoirat a Magyar T u d . Akademia megbizasabol es tamogatasaval jelen u g y a n meg, de a czikkek i r a n y a e r t es tartalmaert egyediil
a szerkesztoseg felelos.
A szerkesztosec;et illeto kozlemenyek a szerkesztosegnek czimezve
a Franklin T a r s u l a t h o z (IV., Egyetem-utcza 4.) intezendok
Megjelen evenkent tizenketszer, 10 ivnyi tartalommal.
Elofizetesi ara, b e r m c n t e s kuldessel, egesz evre 24 kor., felevre 12 kor.
Elofizeteseket m i n d e n k o n y v a r u s elfogad. Becsben Szelinski Gyorgy
cs. es kir. egyetemi konyvkereskedese Becs, I. ker. Stefansplatz, 6-ik
szdm. A reclamatiok azon konyvkereskedeshez inlezendok, a nielynel
az elofizetes tortent. Elofizethetni egyebirant a Franklin-Tarsulatnal is
Egyetem-utcza 4. sz ).

A Budapesti Szemle kozlemenyeinek ut£nnyomasa vagy fordftasa tilos.

FRANKLIN-TARSULAT UJDONSAGAI
Dr. Lenhossek Mihaly
egyetemi tanar

UJ KONYVE

AZ EMBER HELYE
A TERMESZETBEN
Ara 1 korona 60

filler.

Rendkiviil erdekes konyv, osszefoglalja az ember
siervezetere es tortenetere vonatkozo osszes ismereteket, testiink osszes szerveit, azoknak fejlodeserol szolo
elmeleteket, az embertan osszes fontos tanulsagait.

MEGJELENT:

KULTURA

ES

TUDOMANY

KO NYVSO ROZATB AN.
Megrendelhetfi:

LAMPEL R. konyvkereskedese

iWodianer

P. es Fiai) B.-T.-nal

Budapest, YI., Andrassy-ut 21. SZ. es minden hazai konyvkereskedesben.

Aktualis konyv!

BISHARCK ES AHDRASSV
Irta HALASZ I M R E

A mni szovetseses uiszonyunkat megmagyarazo,
na$yszabdsu politiKai tanulmany!
Ara 6 korona

A Franklin-Tarsulat kiadasa
I. fejezet tartalmabdl :

VII. fejezet tartalmabol :

A magyar es nemet kerdes.
ffliklos car szerepe.
II. fejezet tartalmabdl:

A Karagyorgyevics-por. Hatasok
Delmagyarorszagon.

v

VIII. fejezet tartalmabol :

Ver es vaspolitika. Bismarck Qroszorszag haborus terve
es a magyarok.
Ausztria-Magyarorszag ellen.
III. fejezet

tartalmabdl:

IX fejezet
:
Kuzdelem a nemet hegemoniaert.
;
,
Olasz eg /seg
A hekeszovetseg megkotese.
....
A bekeszovetseg es Ferencz
u/ , . . .

IV. fejezet tartalmabdl :

_,

,

°

Magyarorszag es NemetbirodaJozset.
lom Koniggratz utan.
X. fejezet tarta mabol:
V. fejezet tartalmabdl :
I Orosz-nemet ellentet. FranciaAndrassy
a iaborupart
orszag csatlakozik
terjeszkedesei.
Olaszellen. Akuzdelme
hatarorvideki
kerdes.
orszag
a bekeVI. fejezet tartalmabdl :

SZOVetSeghCZ.
X( fe ezet

Bismarck es a nemet biroda- i tartaimAb^i:
lom megalapitasa. A nemet- II. Vilmos. Az orosz szerzodes
francia fesziiltseg.
leleplezese.
Fuggelek.

I. II. Sandor car levele Vilmos csaszarhoz. I I . Szovetsegi szerzodes a Nemetbirodalom es Osztrak-Magyar monarchia kozott.
Megrendelhel o :

LAMPEL R. konyvkereskedese

(Maner P. es Fiai» R.-T.-nal

Budapest, YI., AlldrasSY-lit 21 SZ. es ininden Iiazai konyvkereskedesben.

A FRANKLIN
KEZI LEXIKONA
HAROM

KOTETBEN

A r a n y l a g kis terjedelem m e l l e t t m i n d e n

szuksdges

d o l g o t felolel6, teljes l e x i k o n . E l s o s o r b a n g y a k o r l a t i
s z e i n p o n t o k b o l kesziilt s m i n d e n b o l azt adja, a m i r e
a muvelt embernek csakugyan sziiksege van. A z e g y e s
c z i k k e k f e l d o l g o z a s a v i l a g o s , k o z e r t h e t o ; az a d a t o k
m e g b i z h a t o s a g a r o l k e z e s s e g e t n y u j t az, h o g y m i n d e n
c z i k k e t az illeto targygyal

foglalkozo kivalo

szak-

e m b e r irt. M u v e l t e m b e r iroasztalarol n e h i a n y o z z e k
a F r a n k l i n Kezi L e x i k o n a ; m i n d e n n a p s z i i k s e g v a n
ra ; g y o r s , k o n n y e n e r t h e t 6 f e l v i l a g o s i t a s t ad, h o s s z a s
keresgeles es t a n u l m a n y s z a m b a m e n o hosszu czikkek
e l o l v a s a s a n a k k e u y s z e r u s e g e nelkiil. A s z o v e g e t t o b b
m i n t szaz

kepes es sok

szines

tabla

mag} T arazza.

Kiallitasa is teljesen m e g f e l e l a c z e l u a k : s z e p , o l v a s hat6,

nagy

betiik,

kitiino,

er6s

papir,

tartos

es

izleses, d i s z e s kotes.

Ara a h a r o m kotetnek 5 4 korona.
Kaphato minden

konyvkereskedesben.

A Franklln-Tarsulat

kiadasaban

Budapesten

ISMERETTERJES2TO

megjelent:

KONYVTAR

LA

K o r u n k tal&lman^rai. Irta Williams Archibald. Az
angol eredeti nyoman atdolgozta Sdndor
Szilard.
Eloszot irt hozza Zemplen Gy8zo. 30 kepmelleklettel.
Ara vaszonkotesben
8 K,
A primitiv e m b e r h a j d a n € s most. Irta G. F.
Scott Elliot. Angolboi forditotta Scliopflin
Alaadr.
25 kepmelleklettel es 20 szovegabraval.
Ara vaszonkotesben
L _ 8 K.
A m o d e r n t e c h n i k a n a g y alkotdsai. Williams
Archibald angol eredetije utan atdolgozta P&er
Jend. 21 kepmelleklettel.

Ara vaszonkotesben

8K.

Ujkori h i r e s u t a s 6 k . Williams Archibald angol
eredetije nyoman atdolgozta Mikes Lajos. 24 kepmelleklettel.
Ara vaszonkotesben
_ _ 8 K.
A m o d e r n villamoss&g, Irta Gibson Charles R. Angolbol forditotta Hajos Rezso. 24 kepmelleklettel.
Ara vaszonkotesben
_ d :
„
... 8 K.
Kti^delem a l e v e g o megh6ditdsd6rt. Irta Charles
C. Turner. Angoibol forditotta Frohlich
Karoly
24 kepmelteklettel. Ara vaszonkotesben
8 K.
A m o d e r n b a n y a s s a t . Irta Williams Archibald.
Angolbol forditotta Rez Gdza. 24 kepmelldklettel.
Ara vaszonkotesben
_ _ _ . . _
_.
8 K.
A m o d e r n g e o l o g i a . Irta E. S. Grew. Forditotta
Rallenegger
Rdbert. 25 k£pmell£klettel.
Ara vaszonkoteslben _ .... 1
•
8 K.
Ss
<
3?
FVan klin-T £trsulat nyomdaja
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BARO KEMENY ZSIGMOND HATRAHAGYOTT MUNKAI
Sajto ala rendezte, bevezetessel es jegyzetekkel ellatta
PAPP

FERENCZ

Bar6 Kemeny Zsigmond sziiletes^nek 100-ik fordulojara
kiadja a Kisfaludy-T4rsasag.

'a 8

korona.

GRAZIA DELEDDA

A MIURUNK
Regeny

Ara

4

kovona.

SZASZ ZOLTAN

SETAK A FUGGOKERTBEN
Novell&k

Ara

OLCSO
Eqy-egy

Szerkeszti

PAL.

szdm

korona.

KONYVTAR

Alapitotta
GYULAl

3

HEINlilCH

dra 20

flller.

Minden

fiizet

GUSZTAV

Jcillon is

Jcaphatd.

1746 —1749. Gr6f Andr&ssy G y u l a . Bosznia okkupacziojarol. 1878 november 30-an, deczember 6-an es 14-en tartott harom beszede. Bevezette Wertheimer
Ede.
1750—1751. G r 6 f A n d n i s s y G y u l a . A szamuzott Rakoczi.
1752—1754. M o l n a r A n t a l . A zenetcirtenet szelleme. E16adas.

MAGYAR KONYVTAR
Szerkeszti K A D 6

Egy-egy

szdni dra 30

filler.

ANTAL.

Minden

filzet

kiilon

is

Jcaphato.

746. T a r c z a y G y o r g y . Felvideki hist6riak. Elbeszeles
747—748. V o r o s m a t y Mili^ly. Csongor es Tiinde szinjat^k 5 felvonasban
749. G u y d e M a u p a s s a n t . Monsieur Parent lbeszelEes.

F r a n k l i u T a r s u I a t kiadasaban l . u d a p e s t e n (IY M Egyetenj-utcza 4.
niegjeient es m i u d e n konyvkereskedesben kapliato:

A Kisfaludy-Tarsasag Nemzeti Konyvtara,
mely mosl jelenik meg a Fraiihlin-Tdrsulal

kiaddsaban,

r

a legnag} obb aranyu -Yallalat, melyre a Kisfaludy- Farsasag fenndliasa ota vallalkozott s egyaltalan irodalmunk
legnagyobb vallalata, magaban foglalja az egesz ertekes
mag} r ar irodalmat, — a magyar irodalom minden koraJ nak e$ m i n d e n aganak azokat a muveit, melyeknek
esztetikai erteke vagy irodalomtorteneti jelentosege
van. A szovegek pontos, kritikai kiadasai, a mai
t u d o m a n y szinvonalan allo bevezetcsek es jegyzetek
megadjak t u d o m a n y o s erteket. tartalma pedig az egesz
nemzetre szolo forijossagat. Az egyes koteteket kivalo
irodalomtortenetiroft adjak k i ; arciepek, keziratok,
eredeti kiadasok nasonmasai hozzak az egyes irokat az
olva~sohoz koze^ebb.
A 1 8 0 — 2 0 0 kotetre t e r v e z e t t vallalatot 6 —9
k o t e t e s s o r o z a t o k b a n bocsatja ki a kiado FranklinTarsulat e s sorozatonkint lesz kaphato. E v e n k e n t
e g y - e g y s o r o z a t jelenik m e g .
E g y - e g y hat^Jcdtetes sorozat ara fiizve 3 0 K.
Kilenc icofetes s o r o z a t e fiizve 4 5 K.
A sorozatok az egyes kotetek megjelenes^nek sorrendj^ben
lesznek dsszealiifva.
A koteteken levo romai szamok az egye^ kotetek kronologiai
sorrendjet jelentik, ahogy a kesz muben egyrmasra fognak kovetkezni. Egy-egy romai szim ali a legtobb munel tobb kotet is esik,
ezek arab szimokkal vannak jeldlve.
Az elsd sorozat

— hat kotet dra — fiiscve 30 korona;
tartalma a kovetkezO:
IX. Magyar dramai emlekek a kozepkortol Bessenyeiig
( X V I - X V I I I . sz.) Kiadja Als^egby Zsolt

XIV. 1. Zrinyi Miklos muvci. 1. kotet. Osszes koltdi muvei.
Kiadja Negyesy Las\l6.

XXIII. 1. Deakos koltok. 1. kcAet. Rajnis, Baroti Szabd, R6vai
valogatott versei. Fiiggelekiil : Mutatvdnyok az elso kis£rletezok munkaibdl. Kiadja Csds^ar Elemer.
XLIII. 1. Bajza Jozsef miivei. 1 kot. Osszes koltemenyei, egy
novfellaja, legfontosabb kritikdi 6s polemiAi palyaja e'.so fel6bol. Kiadja S\iicsi J6\se}.

LVIII. 1. T o m p a Mihalymiivei. 1. kotet: Osszes koltemenyei
koziil az 1847-ig irtik. Kiadja Kcki Lajos.
LXXXII. Szigeti Jozsef dramai. Ot legjellemzobb, legertekesebb
drdmija, Kiadja Bayer Jo^sej.

Prank1tii»Tirsulat nyomdfya

