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A LXXXVI. Ü N N E PÉ L Y E S KÖZÜLÉS, j
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I .

NEGYVEN ESZTENDŐ.
Gróf Apponyi Albert, Herczeg Ferenc, Kozma Andor.1

— Elnöki megnyitó-beszéd. —

B e RZEVIOZY  Á L B E R T tŐ l.

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

Az a pazar szaporaság, amellyel magyar irodalmunk egén a múlt 
század első évtizedeiben egész sora gyűlt ki az elsőrendű csillagoknak, 
hozta magával, hogy nekünk a jelen század immár letelő első harmadá
ban majdnem minden évben egy-egy születési centenáriumot kellett 
ünnepelnünk. És ezekhez hozzájárult már néhány halálozási évforduló is.

Minthogy a jelen év ilyen kötelezettséget nem hoz magával, ráérünk 
egyszer már az élők felé is fordulni s Társaságunk évlapjain keresni 
azt az emlékezetes napot, mely bennünket legrégibb, legérdemesebb, 
ma is élő tagtársainkkal ajándékozott meg, hogy már egyszer nem egy- 
egy hideg sírra, hanem egy-egy életet sugárzó homlokra illesszük a 
megérdemelt babért.

Mikor ilyenképpen a Társaságunkhoz való hozzátartozás szerint 
legidősebb tagtársaink felé száll az üdvözlés, bár van azok között olyan 
is, kit a közvélemény sehogysem akar öregnek elismerni, talán időszerű 
egy kissé az öregség problémájával foglalkoznunk irodalmi szempont
ból, mert ez a probléma ma különösen divatos és némely téren erősza
kosan is követeli megoldását.

A kérdést, mint annyi más jelszót, a mai Olaszország nagy vezető 
embere, Mussolini dobta a közvéleménybe. Egy szenátusi beszédjében 
mondta, már több évvel ezelőtt: «Bisogna aver il pudor della vecchiezza». 
Az öregségnek a szemérem érzetével kell bírnia. Ez alapjában igaz, 
mert hiszen eddig a. társadalmi rend nyújtott annyi előnyt az öregség
nek, hogy gazdagabb tapasztalata, leszűrődött életbölcsesége súlyát a

1 Mikor ez a beszéd elhangzott, gróf Apponyi Albert halálos betegségének 
híre még nem érkezett el Budapestre.
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fiatalsággal szemben könnyen érvényesíthette, nem kellett útjába állnia 
a fiatalság érvényesülésének.

Ez körülbelül a nagy világdúlás ideje óta megváltozott; ha azelőtt 
az öregség adott kiváltságokat, ma a fiatalság az, mely ezeket magának 
követeli. Ha igazságosak akarunk lenni, a viszonylagosság mérlegelő 
álláspontjára kell helyezkednünk. Magában sem az öregség, sem a 
fiatalság nem jogcím : a rátermettség a fő ; lehetnek feladatok, me
lyekre rátermettebb az öreg, és lehetnek olyanok, melyek fiatalt igényel
nek. Beteg állapot az, ahol dulakodás folyik bizonyos feladatokért, 
amikor fontos feladatok teljesítetlenek maradnak. Ugyanezt az állapotot 
figyelhetjük meg az anyagi világban : míg vannak éhezők, nélkülözők, 
fogyasztási cikkeket mint fölöslegeseket tömegekben semmisítenek n eg. 
Szellemi téren bizonyos, hogy helyes munkafelosztás mindent kiegyen
líthet.

Előttünk a példák, hogy egyes emberek öregkorukban termelték 
ki életök legértékesebb gyümölcseit. Hiszen szép, talán irigylendő emberi 
sors is a Nagy Sándoré, Rafaelé. Petőfié, akik emelkedésük delelő
pontjáról hanyatlottak le egyszerre a sírba, akik ifjúságuk sugárzó 
varázsában léptek át a halhatatlanságba, elkerülve azt, hogy kortársaik, 
kik őket mint az élet nagyszerű gladiátorait látták, mint törődött aggas
tyánokat is megfigyelhessék. De viszont ki tudja, mit nyújthattak volna 
még ők az emberiségnek, ha tovább élnek?

Az élet nemcsak osztályrész, amelyet, míg ránk van szabva, el 
kell viselnünk; az é le t : feladat, melyet jól vagy rosszul teljesítünk 
s a hosszabb élet könnyebben teheti még jóvá, amit eredetileg elhi
bázott.

Nekünk áhítatos hittel kell hinnünk, hogy az élet mindvégig ta r
talmazhat számunkra értékeket; ezért hinnünk kell, hogy az életet 
nem szabad sem eldobnunk, sem megvetnünk, sőt érdemes azt végig
élnünk és ezért kell kérnünk fiataljainkat, hogy ne legyenek türelmet
lenek irántunk öregek iránt, ha mi még nem meghalni, hanem dolgozni 
akarunk!

És most legyen szabad rátérnem a mi jubilánsainkra.
Negyven évvel ezelőtt, 1893. februárius 1-én a Kisfaludy-Társaság 

abban a ritka helyzetben volt, hogy tagválasztó közgyűlésén öt rendes 
tagsági helyet tölthetett be. Be is töltötte mind az ötöt, megválasztván 
gróf Apponyi Albertet, Hegedűs Istvánt, Herczeg Ferencet, Kozma 
Andort és Szüry Dónest. Hegedűs István és Szüry Dénes időközben 
elhunytak, Apponyi, Herczeg és Kozma ma is köztünk élnek mint 
kedves társaink és méltó büszkeségeink negyven év óta. Tervünk volt, 
hogy e jubileumuk alkalmából a mai ünnepi közűlésen őket magukat
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mind megszólaltatjuk. Ettől Kozma barátunkkal szemben egészségi 
állapota iránti kíméletből el kellett állanunk, de reméljük azért, hogy 
reá még a jövőben is számíthatunk. Gróf Apponyi Albert és Herczeg 
Ferenc lekötelező készséggel feleltek meg kérésünknek, azonban fontos 
hazafiúi küldetés időközben Genfbe szólítván Társaságunk Nestorát, 
az ő ez alkalomra írt munkáját Kéky Lajos társunk lesz szíves föl
olvasni.

Valóban örömömre és büszkeségemre szolgál a Kisfaludy-Társaság 
nevében, annak elnöki székéből üdvözölhetni a mai napon ezt a három 
kiváló, emberi és írói pályájukra nézve annyira különböző, de hálánkat, 
elismerésünket, szeretetünket egyaránt bíró férfiút, s legalább jelezni 
azt, mert hiszen egy elnöki szózat keretében kimeríteni e tárgyat nem 
lehet, hogy miért tekintünk mi büszkeséggel mindhármukra.

Jogosít erre mindenekelőtt Társaságunk iránti hűségök, amellyel 
bebizonyították, hogy nemcsak megválasztatásukkor gondoltak reánk. 
Mindhárman siettek hozzájuk méltón széket foglalni körünkben. A Társa
ság körében való szereplés tekintetében a pálma föltétlenül Kozma 
Andort illeti meg, mint ahogy azt bátor leszek kimutatni. De Herczeg 
Ferenc is nagy és zajos külső sikerei közepeit gyakran ült felolvasó 
asztalunkhoz, pedig neki felolvasói szerepét a Kisfaludy-Társaságon kívül 
az Akadémiára s a Petőfi-Társaságra is ki kellett terjesztenie. Gróf 
Apponyi Albert annyira az egész hazáé, sőt a nemzetközi közérdekek 
révén az egész művelt világé, hogy vele szemben nem szabad a társasági 
működés szempontjából nagy igényeket támasztanunk, mégis hálásan 
kell megemlékeznünk székfoglalóján kívül egy nagybecsű emlékbeszéd
jéről s mostani felkérésünk teljesítéséről.

Egyébiránt a Kisfaludy-Társaság sohasem mérlegelte tagjainak 
működését csak ama mozzanatok szempontjából, amelyek őket Társa
ságunk életével hozzák közvetetten kapcsolatba : mindig egész irodalmi 
munkásságukat tarto tta  és tartja szem előtt, melynek díszében, fényé
ben szabad magunkat is némileg osztályosoknak tekintenünk.

Gróf Apponyi Albert irodalmi jelentőségének igazi mértéke kétség
kívül a szónoklat, és pedig a politikai szónoklat terén keresendő. Ő ezen 
a téren korszakot alkot, mert a maga korszakában páratlanul á l l; a 
múltból is csak Kossuth Lajos állítható melléje, kivel annyiban is rokon, 
amennyiben mindkettőt az a tüneményes képesség jellemzi, hogy majd
nem egyenlő hatással tudták szónoki művészetüket a legkülönbözőbb 
nyelveken érvényesíteni.

1895 és 96-ban kiadták Apponyi beszédeit, összegyűjtve két kö
tetben, összesen 58-at, melyek közül 53 parlamenti beszéd, csak öt 
más természetű. Apponyi maga írt e gyűjteményhez érdekes előszót.
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melyben nagyon szerényen nyilatkozott a legnagyobb részükben rögtön
zött politikai beszédek irodalom-esztétikai értékéről. Ez a gyűjtemény 
Apponyi szónoki pályájának csak első huszonkét esztendejéről szá
mol be, — arról se teljesen — a legkorábbi beszéd 1878. februáriusából, 
a legkésőbbi 1895. márciusából való. Bosznia megszállása, a véderővita 
és az egyházpolitikai küzdelem a kimagasló mozzanatok Apponyi ez 
időbeli szónoki szerepében; későbbi szónoklatai őt sok tekintetben 
korszakosai)!) feladatok s nehezebb helyzetek elé állították és mégis — 
különösen az összeomlás utáni időben —- a nemzeti közvéleménynek 
úgyszólván ellentmondásnélküli megnyilatkozásaivá váltak.

És éppen az ad szinte gondviselésszerű jelleget Apponyi egész 
szónoki pályájának s fogja annak termékeit a távoli utókor szemében 
is — meggyőződésem szerint — nagy irodalmi érdekkel és beccsel föl
ruházni, hogy míg ő — a Gondviselés különös kedvezéséből — a patriar
chal kort is messze túlhaladó életideje folyamában semmi szellemi 
gyengülés és hanyatlás jeleit nem adja, sőt a folytonos továbbfejlődés 
benyomását kelti, minél tovább halad életkorban, annál inkább némul- 
nak el vele szemben az ellentmondások s lesz ő nem egy párt, nem egy 
politikai irány, hanem a nemzeti összakaratnak szinte tévedhetetlen 
kifejezőjévé.

Az utókornak kétségkívül fontos feladata lesz Apponyi szónoki 
szerepének legértékesebb termékeit — azokat a számosakat is, melyek 
különböző idegen nyelveken mondattak el — összegyűjteni s a nemzet 
közkincsévé tenni.

Könnyen érthető, hogy Apponyit pályájának rendkívülisége arra 
indította, hogy annak emlékeit maga is leírja. 1918 végén, tehát, éppen 
nemzeti összeomlásunk idejében, bocsátotta közre Emlékiratai első 
részét Ötven év, ifjúkorom, huszonöt év az ellenzéken cím alatt, tulajdon
képpen a Bánffy-kormány bukásáig, vagyis az 1898. év végéig terjedő 
események rajzát.

A könyv rendkívüli sikerét mutatja az, hogy első megjelenése óta 
már két újabb kiadást kellett rendezni; a harmadik 1926-ból való. 
Az első kiadás előszava elárulja, hogy Apponyi akkor az ország chaotikus 
állapotai közepett politikai pályáját befejezettnek vélte s megmaradt 
feladatának csak az átéltek leírását tekintette. A harmadik kiadás 
bevezető szavai mutatják, hogy emlékiratai folytatásához már hozzá 
is fogott. Rendkívül szerényen nyilatkozik munkájának gyakorlati becsé
ről, mondván, hogy csupán adatokat kíván szolgáltatni egy nevezetes 
korszak történelmének bölcseletéhez és ezzel hasznos útmutatásokat 
nyújtani a jövőre.

Apponyi emlékiratai, ez irodalmi műfaj körében, mint forrásmű
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egy közeleső korszak megítéléséhez, tényleg egészen kiváltságos helyet 
foglalnak el, nemcsak szerzőjük kétségbevonhatatlan illetékessége miatt, 
hanem azért is, mert mintaszerűen tárgyilagos és elfogulatlan felfogás 
kifejezői. Csak valóban nagy szellem és nagy lélek képes az elfogulatlan
ságnak oly magaslatára emelkedni, mely nemcsak attól óvja meg, hogy 
az emlékiratírók rendes hibájába esvén, mindent magára vonatkoztas
son, hanem még arra is képesíti, hogy saját tévedéseit nyíltan és nemesen 
beismerje. Megkönnyítette rá nézve a feladatot kétségkívül az, hogy 
mikor könyvét közrebocsátotta, a leírt korszak főszereplői közül már 
úgyszólván csak ő volt életben. De ítélete mindenütt oly higgadt és 
tárgyilagos, hogy ama szereplők életbenléte se lett volna akadály arra 
nézve, hogy könyvét úgy írja meg, ahogy megírta.

Apponyi különösen a háború utáni korszakban rendkívüli tevé
kenységet fejtett ki a hírlapi publicisztika terén is, többnyire két nyel
ven, ami lehetővé teszi, hogy cikkei — különösen a nemzetközi kérdése
ket tárgyazók — a külföldön is a megérdemelt figyelemben részesül
jenek. De széles körre kiterjedő hozzáértő érdeklődése lehetővé teszi, 
hogy irodalmi becsű cikkekben írja le a politikától távolabb eső tárgyak
ról fölvett benyomásait is. Így valóban mintaszerű, nagy zenei szak
értelemre valló tudósításokat írt ő a bavreuthi Wagner-előadásokról; 
írt vonzó és érdekes útirajzokat is; legújabb római benyomásai leírását 
ma fogjuk hallani.

Akinek alkalma volt Apponyival nemzetközi gyülekezetekben 
vehetni részt, az megfigyelhette azt az osztatlan hódolatot, mely az ő 
egyéniségét s különösen szónoki megnyilatkozásait mindenütt és minden
kor környezi. Megcsonkított, kifosztott hazánknak ő legnagyobb meg
maradt erkölcsi és szellemi értéke, a ma legnagyobb magyar s a Kis- 
faludy-Társaságnak büszkeségére szolgál, hogy őt negyven év óta a 
magáénak is vallhatja.

Herczeg Ferenc ma ellentmondás nélkül elismert vezére szépirodal
munknak, állása majdnem olyan, mint kortársáé, Gerhart Haupt- 
manné a németeknél. Egyaránt mester a regényben, a drámában és 
kisebb tárcaelbeszélésben; a jelen század kezdetével, tehát az életút 
Dante-féle közepén túl, írói művészete még elmélyül s új tereket hódít 
meg, amennyiben nagy sikerrel új életre kelti a már-már kiveszőben 
volt történeti regényt és hasonlóképpen új, nagy hatással támasztja 
föl a történelmi drámát. Nem tudjuk, stílusának előkelőségét, előadása; 
nak élénkségét, a lélekelemzésnek mélységét és finomságát, romantikájá
nak, pathosának újszerű hatását vagy humorának földerítő mosolyát 
csodáljuk-e inkább. Különlegesen előkelő jelleget ad írói egyéniségének 
az a gondosság, mellyel — nem mindig követett jó példát adva a fia-



12 BEEZEVICZY A L B E R T .

talabbaknak — mindent, amit közrebocsát, lehetőleg tökéletes formába 
önt, nem siet el semmit, nem csábíttatja el magát a mértéktelen szapora- 
ság kísértéseitől, hanem következetesen arra törekszik, hogy a közönség 
ne olvasson semmit Herczeg Ferenctől, ami nem volna méltó Herczeg 
Ferenchez.

Ez a bölcs mértéktartás indítja arra is, hogy a külföldi elterjedtség 
elsőségét — különösen a drámairodalom terén — szívesen engedje át 
másoknak. Regényei sok kiadást értek el a legkülönbözőbb európai 
nyelveken, több színműve talált u tat előkelő külföldi színpadokra; de 
soha nem hajszolta és nem hajszolja azokat a tárgyakat, amelyek a 
nemzetközi elterjedésre különösen kínálkoznak; becsüli a magyar 
közönséget annyira, hogy elsősorban számára ír, nem törődve vele, 
vájjon a külföld is szívesen veszi-e át azt, amit ír. Jó félszázaddal kell 
visszamennünk a múltba, hogy a történelmi drámák oly hatásával 
találkozzunk, aminőt Herczeg a Bizánccá.], Ocskay brigadéross&l s A híd
dal elért.

Habár határozott híve az úgynevezett konzervatív irodalmi irány
nak s több ízben élesen szembeszállóit bizonyos szertelenségekkel és 
dekadens tünetekkel, mégis sohasem tartozott azok közé, akik rideg 
ostracizmussal igyekeznek az irodalmi táborokat egymástól távoltartani.

Herczeg sohasem idegenkedett a politikától, fiatalabb korában kép
viselő is volt s mindig a Tisza István lelkes h íve; újabban a revíziós 
mozgalom élére állott s nagyhatású publicisztikai tevékenységet fejt ki. 
De mindig, mindenekfölött költő maradt, ki invenciójának csodálatos 
gazdagsága mellett a költői prózát oly tökélyre vitte, amellyel ma szinte 
utóléretlenül áll és fog állni valószínűleg még sokáig.

Jóleső tudat, hogy ő még alkotó tevékenységének delelőpontját túl 
nem haladta, hogy írói pályája — egyik történeti regényének címére 
hivatkozva — még «az élet kapuját» el nem hagyta. Kisfaludy-Társa- 
ságunk a múlt elismerésével s a jövő reményével üdvözli benne a művé
szetében örökifjú mestert!

Harmadik jubilánsunkhoz, Kozma Andorhoz talán legtöbb hála 
csatolja a Kisfaludy-Társaságot. Évlapjaink az ő fáradhatatlan tevé
kenységének hangos hirdetői; előbb mint másodtitkár, utóbb mint 
másodelnök tett nekünk nagybecsű szolgálatokat, s amit mint felolvasó 
a mi körünkben bemutatott és előadott, az mind irodalmunk gazdagodá
sát is jelenti. A verselés virtuozitásában ő szinte páratlanul áll, így lett 
egyik legtermékenyebb költőnkké és műfordítónkká.

Költészetét erős fajszeretet, férfiasság és bátor szókimondás mel
lett bizonyos tagadhatatlan optimizmus és szilaj életkedv jellemzi és 
teszi rokonszenvessé. Csodálatos, hogy e tulajdonok mellett a szatíra
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is Kozma egyik erős oldala. Költészetének jellege inkább értelmi, mint 
érzelmi, de gyöngéd érzelmeket is tud megszólaltatni lantján s őt mindig 
«fel a magasba viszi az életkedvnek gyönyörű hulláma».

A nemzeti összeomlás egy percre sem némította el, inkább nagyobb 
feladatokra ösztökélte: írt egy hatalmas lendületű eposzi trilógiát, 
melynek részei Túrán, Honfoglalás és Petőfi. Műfordítói tevékenysége 
is újabban lendült föl legerősebben; annak koronája gyanánt meg
ajándékozott bennünket a legjobb és legteljesebb magyar Faust-fordí- 
tással. Gördülékeny versei nem is sejtetik a mélyreható tanulmányt, 
melyre műfordítása tartalmilag támaszkodik.

A prózában is, bár ez kevésbbé eleme, fényesen megállja helyét, 
mint novellák, tárcák, karcolatok és útirajzok írója. Valóban remekelt — 
éppen Társaságunk körében — az emlékbeszédekben; ezekben költői 
és szónoki kiválósága szerencsésen egyesül.

Nagyon hiányos maradna pedig Kozmának minden olyan jellem
zése, mely az ő szónoki vagy mondjuk : előadói jelességére ügyet nem 
vet. Évtizedeken át ő volt Társaságunk legszívesebben hallgatott elő
adója, — ez is magyarázza némileg sűrű szereplését — ünnepnek látszott 
minden ülésünk, melyben neki kellett szerepelnie; ilyenkor a terem 
mindig megtelt a leghálásabb közönséggel.

Előadó művészetének kiválóságáról legszigorúbb s mégis legelis
mertebb kritikusunk, Gyulai, akkor te tt legfényesebb tanúságot, amikor 
már úgyszólván halálos ágyán felkérte őt, hogy ha róla emlékbeszédet 
mond, olvassa fel az ő legjobb verseit. És Kozma Andor Gyulairól mint 
költőről mondott, mindnyájunknak feledhetetlen emlékbeszédjében, 
miután hivatkozva e sírontúli megbízásra, rokoniélektől átmelegített 
művészettel szólaltatta meg a Gyulai lantját, joggal mondhatta befeje
zésül : «Megígértem, megtettem!»

Tisztelt ünneplő gyülekezet! Élő nagyjaink mai ünneplésének 
dithyrambusai között nem akarnám a gyász naeniáit is megszólaltatni. 
Titkárunk feladata lesz megemlékezni — sajnos — számos és fájdalmas 
veszteségeinkről. Ambrus Zoltán, Takáts Sándor, Négyesy László s 
most már Sajó Sándor is mind egy-egy fényes név, mely immár eltűnik 
évlapjainkról. De szinte kötelességemnek érzem hangot adni elnöki 
megnyitómban is a kegyeletes hálának, mellyel Társaságunk fáradhatat
lan buzgalmáért, magát soha meg nem tagadó munkakészségeért és 
munkájának értékéért különösen kedves barátunknak, Négyesy László
nak tartozik. Az ő váratlan letűnése a Beöthy Zsolt elhúnyta óta a leg
érzékenyebb veszteség, mely Társaságunkat érte.

A sorstól ránk mért veszteségekkel szemben még sohasem éreztük 
annyira az értékét annak, amit az élőkben bírunk, mint mai megemlé-
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kezéseink ihletés órájában. Liszt Ferenc azt mondta : nem a halottakat 
kell siratni, örvendezni kell az élőkkel! Az élőknek nyújtott koszorúk 
jegyében köszöntve irodalmunk barátait, nyitom meg a Kisfalu dy- 
Társaság nyolcvanhatodik ünnepi közűlését.

TITKÁRI JELENTÉS.
Kéky LAjostól.

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Eseményekben szegény, de fájdalmas veszteségekben gazdag esz
tendőről kell beszámolnom.

Társaságunk működésére ebben az évben is nyomasztólag nehezedtek 
a súlyos közviszonyok. Oh, mennyire más az a kép, amely elénk tárul, 
ha képzeletünk visszaszáll negyven esztendővel azokba az időkbe, 
amikor ma ünnepelt tagtársaink beléptek Társaságunk körébe! A lel
kekben akkor az állami élet közelgő ezeréves fordulójának öröme és 
önérzete, mámora és tervezgetései; az irodalom egy virágzó nemzeti 
életnek jelentős és megbecsült tényezője. Társaságunk élete is telve 
lendülettel, munkássága pezsgő elevenséggel. A fényes jövővel biztató 
fiatal tehetségek mellett, kik a negyven esztendővel ezelőtt megválasz
to tt s Társaságunkba már országszerte ismert névvel belépő új tagokat 
fogadják s akik közül ma már senki sincs életben, a tagok sorában még 
ott ült s a száz esztendővel azelőtti Pestről és irodalmi életéről s Társa
ságunk alapítóiról, Kisfaludy Károly barátairól még személyes emlé
keket elevenített föl Tóth Lőrinc, aki ott volt Társaságunk bölcsejénél, 
mint az «emlék-társaság» jegyzője. Ünnepelt tagtársaink üdvözlésére 
tehát egy olyan kéz is nyúlt feléjük, mely még szorította az első alapítók 
kezét. A Társaság éléről az első nagy generáció akkor már ugyan kihalt, 
csak Jókai volt még életben közülök, de egy újabb nagy nemzedéknek 
minden kiválósága, élükön Gyulai Pállal, Szász Károllyal és Lévay 
Józseffel, még erejének teljességében vette ki részét a Társaság lelkes 
munkájából.

De nemzetünk katasztrófája, Társaságunk anyagi összeomlása s 
világító, nagy tehetségekben való megkevesbbedése a balsors csapása 
rajtunk, melyet sorsunknak egy kedvező fordulata jóvá tehet. Remény
telenebb érzéssel látjuk a letelt negyven esztendő alatt annak a fénynek 
és melegségnek a megfogyatkozását, amely az írók szívében világított 
és égett. Az irodalomnak az az odaadó szeretete, mellyel elődeink csügg-
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tek rajta, ma már szinte kihalt a lelkekből, amint általában megfogyat
kozott a közügyek iránt való buzgóság s a hazafias érzésnek intenzívebb 
melege is. Elődeinknek az irodalom eszmény, valósággal szentség v o lt; 
nem vártak s nem kaptak tőle semmit, mégis egész lelkűket szentelték 
neki s igaz odaadással csüggtek még olyan jelenségein is, melyek ma 
már szinte kicsinyeseknek látszanak. Az fájóan bizonyos, hogy jobban, 
tisztább, önzetlenebb és kizárólagosabb szeretettel szerették az irodal
mat, mint a mai kor írói s e felől annak a nemzedéknek még kisebb és 
szerényebb írói is fényesebb példákat hagytak hátra, mint amily példákat 
szolgáltatnak ma számosán a kiválóbbak közül is.

A múltnak ezt a tündöklő erényét és drága hagyományát teljes 
fényében és melegségében őrizték meg ünnepelt társaink s örömünkre 
és büszkeségünkre szolgál, hogy e mellett az önzetlen, hű és odaadó 
szeretet mellett Társaságunk első sorban tehet bizonyságot. Hálás és 
hű érzéssel köszönjük nekik negyven esztendő hű és önzetlen munkáját, 
azt a fényt, melyet ez a munka Társaságunkra derített, s emberi és írói 
kiválóságuknak példaadó, lelkünket a magasságok felé irányító hatását. 
Mily fölemelő tudat számunkra, hogy nagyok maradtak balsorsunkban 
is, látnunk töretlen és lankadatlan munkakedvüket, lelkűknek acélos 
erejét, vonakodás nélkül vállalt munkájukat a nemzeti jobb jövőért; 
mily megnyugtatóan hangzik a csüggedt fiatalabbak számára, mikor 
Társaságunk patriarchája «az élethez való bátorságról és bizaloméról 
szól, amely leginkább megrendült bennünk. Köszönjük a Gondviselés
nek, hogy a nagy összeomlásból megtartotta számunkra az ő fényes 
tehetségüket és áldásos tevékenységüket s a legmelegebb bensőséggel 
kívánjuk ennek még hosszú és méltó, eredményes és dicső folytatását.

Társaságunk elmúlt évében is igyekeztünk felhasználni minden 
rendelkezésünkre álló eszközt feladataink betöltésére. Bensőséges érzéssel 
áldoztunk a kegyelet oltárán elődeink emlékének felidézésével. Októberi 
ülésünket ünnepi keretek közt Társaságunk legnagyobb büszkesége, 
Arany János halála félszázados fordulójának ünneplésére szenteltük s 
joggal hivatkozhatunk arra, hogy méltón vezettük be az országos ün
neplést. Azt a drága kapcsolatot, mely Aranyt Társaságunkhoz fűzte, 
az elnöki megnyitó rajzolta meg kegyeletes és méltó szavakkal, Arany 
csodálatos géniuszát mélyen szántó és finoman elemző tanulmányban 
Négyesy László, fennszárnyaló, ékes költeményben Sajó Sándor magasz
talta, Papp Viktor társunk pedig székfoglalóul Arany zenei kultúráját 
méltatta szakavatott megvilágításban. A halál napjának évfordulóján 
Társaságunk koszorúját a titkár helyezte el Arany János sírján Társa
ságunk kegyeletét tolmácsoló szavak kíséretében. Ünnepélyünknek szép 
és nemes visszhangja támadt Arany János kiadója, a Franklin-Társulat
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részéről, abban az elhatározásában, hogy az évforduló emlékére s az 
Arany-kultusz ápolása céljából Arany János-emlékserleget alapított s 
ezt Társaságunknak ajánlotta fel azzal a kéréssel, hogy Társaságunk 
minden év okt. 22-én, Arany János halála napján, irodalmi emlék
lakomát tartson s ezen egyik tag, kezében az emlék-serleggel, Arany 
János örökkön élő emlékezetét ünnepelje. Társaságunk az ajánlatot 
örömmel és köszönettel fogadta, mert úgy érzi, hogy Arany emlékének 
ápolása mindenkinek egyformán joga, de Társaságunknak mindenkinél 
inkább kötelessége.

Két egykori kedves társunk, Vadnay Károly és Baksay Sándor 
születésének százados fordulóját is megünnepeltük egy-egy havi ülés 
keretein belül. Vadnay Károly emlékét Szász Károly, Baksay Sándorét 
Áprily Lajos elevenítette föl, emberi és írói egyéniségükre, művészetük 
lényegére és jelentőségükre híven rávilágító tanulmányban. Képvisel
tette magát Társaságunk azokon az ünnepélyeken is, melyeket más 
egyesületek és testületek rendeztek ez emlékezetes évfordulók meg
ünneplésére.

Megtartottuk rendes havi felolvasó üléseinket is, melyeknek tárgy
során a következők szerepeltek : Áprily Lajos : Baksay Sándor (tanul
mány) ; Részlet Goethe Campagne im Frankreich c. munkájából (for
dítás). Babits Mihály: Középkori latin himnuszok (fordítás). Csengery 
János : Görög lírikusokból (fordítás). Gy allay Domokos : Szegény ember 
dicsősége (elbeszélés). Hegedűs L óránt: Széchenyi halála-(regényrészlet). 
Ifj. Hegedűs Sándor : Novella pongyolában (elbeszélés) ; Lisette. A gyil
kosok (elbeszélések). Hevesi Sándor : A szavak dramaturgiája (tanul
mány). Kenedy Géza : Nyelvünk épsége és szépsége (tanulmány). Komá
romi János : Telihold a Taktaközön (életkép). Móra Ferenc : Szó köztünk 
maradjon . . .  (elbeszélés). Négyesy László : Arany géniusza (tanulmány). 
Papp Viktor: a) Megemlékezés Szabolcska Mihályról; b) Arany és a 
zene (tanulmány; székfoglaló). Petrovics Elek : Jegyzetek hat esztendő 
magyar festészetéhez (Greguss-bizottsági előadói jelentés). Radó A ntal: 
Két Garibaldi-vers (fordítás). Sajó Sándor : Arany (költemény). Sebes
tyén K ároly: Goethe (tanulmány). Sík Sándor: Részletek az István 
király c. történeti drámából. Szász Béla : Goethe költeményeiből (fordítás). 
Szász K ároly: Emlékezés Vadnay Károlyra (tanulmány). Voinovich 
Géza: Egy élet (elbeszélés). Vendégektől: Fehér Lidia, Ferdinandyné 
Lengyel Angela és Máriássyné Szemere K atinka: Költemények. Megya- 
szay Vince és V. Sipos Id a : Költemények. Varga B álin t: Részletek 
a Bóland-ének fordításából.

Közönségünk szélesebb körével a technika nagy csodája, a rádió 
útján létrejött kapcsolatunkban bizonyos változás állott be. Megszokott,



TITK Á ÉI JE L E N T É S . 17

régi kedves irodalmi délutánjaink helyett a rádió elnöksége nagyobb 
számmal, de egyenként óhajtotta szerepeltetni tagjainkat. Fájó szívvel 
mondtunk le jól bevált irodalmi délutánjainkról, de az ügy érdekében 
készséggel állunk más formában is közönségünk szolgálatára. A rádió 
üzemvezető igazgatójának, Szőts Ernőnek korai halála évekre terjedő, 
zavartalan és kedves emlékű kapcsolatot tépett szét. Szívünkből sajnál
juk ennek az igaz és derék embernek idő előtti kidőltét s megőrizzük 
irántunk érzett nagy jóságának, szeretettnek és előzékenységének 
emlékét.

Szegénységünk ez évben is lehetetlenné tette számunkra, hogy 
munkásságunknak legjelentékenyebb ágát, könyvkiadói tevékenységün
ket folytassuk. De nagy erőfeszítéssel közrebocsátottuk Évlapjainknak 
legújabb, 58. kötetét, mely négy esztendő történetét foglalja magában 
s hitünk szerint bizonyságául fog majd szolgálni, hogy keserves viszo
nyaink közt is megtettünk mindent, amit csak tehettünk, hogy Társa
ságunkat átmentsük jobb időkre. Készségesen segítettük elő Varga 
Bálint nyug. tanár úrnak a Róland-ének fordítását tartalmazó könyve 
megjelenését, kifejezésre juttatva ezzel az erkölcsi támogatással el
ismerésünket a fordító iránt, ki a nyugalom éveiben lelkes buzgósággal 
és áldozatokkal igyekszik szolgálatára lenni közművelődésünknek. Mi 
felénk, sajnos, egyre kevesebb segítő kéz nyúlik ; annál hálásabb érzés
sel számolunk be a Magv. Tudományos Akadémia 1000, az Első Magy. 
Általános Biztosító Társaság 200 és a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
100 pengős adományáról.

Súlyos veszteségeket hozott ránk az elmúlt év s fájdalmasan sűrű 
rendet vágott a halál régi, kedves tagtársaink sorában. Tavalyi ünnepi 
ülésünk után csakhamar elvesztettük Ambrus Zoltánt, egyik legrégibb 
tagunkat. Visszahúzódó s érzékenyen rejtőzködő természete miatt 
keveset járt közénk, felolvasó asztalunknál is ritkán hallatta szavát, 
de ennek ellenére is Társaságunk nagy értékének vallottuk és büszke
ségének hirdettük az ő európai, előkelőén modern szellemét, melyben 
a legfinomabb kultúrával a hagyományokhoz való hűséges ragaszkodás 
egyesült. A költő és kritikus forrt eggyé tehetségében s egyike volt 
legműveltebb és legfinomabb ízlésű íróinknak, leggondosabb és leg
művészibb stilisztáinknak. Kétkedő, töprengő szellem volt, fájdalmas 
iróniával nézte az életet s az elmés gúnyban keresett menedéket a meg- 
basonlás elől. Róla is elmondhatjuk azt, amit ő mondott Cherbuliez-ről: 
«A szépben. .. nem időtöltést, hanem vigasztalást keres; elméssége 
nem játék, hanem szenvedésekből leszűrt bölcseség, melyet egy művész 
fejez ki». Az elmélkedés embere volt, nem a te t té ; a lélek rejtelmes 
világának elemzését érezte legszebb művészi feladatának s a differenciált

.A Ki8faludy~Társaság Évlapjai. LIX. 2
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lelkű emberek érdekelték leginkább. Higgyük, hogy kétkedő, töprengő 
lelke ott, ahova tőlünk távozott, tisztábban bele látott az élet értelmébe, 
melyre itt hasztalan kereste a feleletet.

Eltávozott tőlünk Takáts Sándor is, a magyar múltnak zamatos, 
ízes szavú rajzolója. A régi magyar műveltség emlékeit bányászgatta 
ki levéltárak rejtekéiből fáradhatatlan buzgalommal s lankadást nem 
ismerő kutató szenvedéllyel. Az adatok tömegéből életre kelt előtte a 
múlt s olvasói számára is meg tudta eleveníteni a rendelkezésére gaz
dagon álló elképzeltető részletekkel. Szíve tele volt szeretettel a múlt 
emberei és emlékei iránt s át tudta vinni olvasói szívébe is ezt a rajon
gását «jámbor eleinkéért. Különösen a török hódoltság kora vonzotta 
s egészen új világításba tudta állítani ennek a förgeteges korszaknak 
katonai, gazdasági és művelődési viszonyait. Minden e körbe vágó 
dolgozatából kiérzik a tudós elmélyedő érdeklődése mögött izzó faj- 
szeretete is, mely e zaklatott kor viharaiban is jogos önérzettel hivat
kozik fajának testi és lelki derékségére s műveltségére, mellyel nem val
lunk szégyent az európai népek közt. Elvesztettük őt, de őrizzük meg 
azt a hitvallást, melyet ő a múltakból vont ki tanulságul a jövő szán ára : 
«A múltúnk azt hirdeti, hogy jogos a reményünk a jobb jövőhöz . . . 
Ahol a nemzeti erőt megtörni semmiféle hatalom nem bírta, ott a teremtő 
erő tovább működik törhetetlenül a nemzeti élet fejlesztésén».

Takáts Sándor ravatalánál Társaságunk nevében Négyesy László 
búcsúzott a távozótól, s megdöbbentő, fájdalmas gyorsasággal, alig 
két hét múlva követte ő is. Négyesy Lászlóban már székfoglalója alkal
mával a hűség erényét köszöntötte Beöthy Zsolt s ő mindvégig ennek 
az erénynek megtestesülése maradt körünkben. Társaságunktól nyerte 
első koszorúját s viszonzásul Társaságunknak szentelte lelkes és értékes 
munkásságának legszebb termékeit. Rendületlenül ragaszkodott irodal
munk legnemesebb eszményeihez, nemzeti és emberi idealizmusához s 
megalkuvást nem ismerő lelkiismeretességgel képviselte körünkben is, 
a nyilvánosság előtt is azokat a nagy kritikai hagyományokat, melyek 
éltették és irányították Társaságunk legdicsőségesebb korszakát. Lelkes
ségét, munkakészségét és bölcseségét bőven és sok oldalról igénybe 
vette közművelődésünk, de bokros közéleti és testületi teendői közt is 
egész szívével a mienk maradt, ernyedetlen kötelességtudással, szinte 
utolsó órájáig dolgozott, fanatikus tettvágyában maga égette el önmagát. 
Feledhetetlenek számunkra tartalomban mély és formában művészi 
tanulmányai és ünnepi beszédei, de nem feledhetjük el a nemes eszmé
nyektől áthatott, európai műveltségű, de lelke legmélyéig magyar érzésű, 
szeretetreméltó, gyöngéd és jó embert, az emelkedett gondolkozást! és 
puritán jellemet s a páratlanul szíves és hű barátot.
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Csak az imént tettem panaszos hivatkozást arra, hogy mennyire 
kihalt magukból az írókból is az irodalom odaadó, önzetlen szeretete. 
Minél inkább érezzük ezt, annál mélyebb fájdalommal gyászoljuk azok
nak elvesztését, kiknek leikéből még áradt felénk ez a szent láng. Ott 
lobogott szinte magát is emésztő tűzzel a Négyesy Lászlóéban s ott 
azéban a másik kedves halottunkéban, kinek oly megrendítő hamar- 
sággal s oly tragikus hűséggel kellett követnie legjobb barátját, Négyesy 
Lászlót.

Még elevenen sajgó, friss fájdalommal nehezedik lelkünkre Sajó 
Sándor társunk tragikus halála, melynek hírére úgy borzadt össze lel
künk s állott el szívünk verése, mintha röptében szíven lőtt énekes 
pacsirta hanyatlott volna le előttünk a tiszta kék égből. Hirtelen, várat
lanul úgy tört derékba élete, amint ketté roppan a hegyélen álló hatalmas 
fenyő a télnek ránehezedő terhétől. Oh, keserves teher súlyosodott Sajó 
Sándor szívére is, immár több mint egy évtizede ; vigasztalan bánat 
gyötörte, vonta a sír felé, mióta halvégzetünk eltépte tőlünk oly sok 
drága kinccsel együtt az ő ipolyparti szép szülővárosát, diákkorának 
felejthetetlen Selmecbányáját s tanári szolgálatának első állomását, 
Űjverbászt. Azóta Sajó Sándor nem tudott megbékélni a sorssal, perben 
állott Istennel, hadakozott minden belenyugvás, minden kislelkűség 
ellen s mint magyar reménytelenül szállt sírjába. A villám fényével 
szerette volna belehasítani a maga fájdalmát, lázadozását, igazságát 
millió meg millió magyar szívbe s azt kellett éreznie, hogy csak gyertya
láng, keveseknek világít. Nem csoda. Ő már a boldog békeidőkben is 
a magyar fátum, a feketeszárnyú honszeretet énekese volt. Hazafias 
költeményeinek komoran búgó kórusából hisszük, hogy még nemze
dékeken keresztül hallatszani fog három nagy éneke : a Magyarnak 
lenni . . Vagyunk még magyarok s a Magyar ének 1919-ben. Adja Isten, 
hogy a mienknél boldogabb nemzedékek fülében hangozzék s csak 
úgy éljen közöttük, mint egy mélységes nagy érzésnek megragadó 
költői kiáradása. A mi lelkűnkben még sokáig visszhangzik körünkben 
elhangzott hazafias költeményeinek bánatos szépsége s ódáinak eszményi 
emelkedettsége s ott él lényének sok szeretetreméltó, derűs vonása s 
puritán jellemének szeplőtelen férfiassága. Mi is letehetjük koszorúnkat 
az ő sírjára azokkal a szavakkal, amelyekkel ő elődjének, Dalmady 
Győzőnek sírjára le te tte :

Dalolva küzdött, hitt, remélt
S nyugodtan halt, mert szépen élt.

Négyesy László és Sajó Sándor elvesztését szinte pótolhatatlan 
veszteségnek látjuk Társaságunkra nézve; mi pedig, kik baráti szívük
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melegének is részesei lehettünk, úgy érezzük, mintha szívünknek egy- 
egy darabja szakadt volna ki velük.

Levelező tagjainknak nagyon megritkult sorából is elragadott a 
halál egyet: a dán Schumacher Sándort, kit még 1898-ban választott 
meg Társaságunk, mint «újabb regény- és drámairodalmunknak fárad
hatatlan buzgalmú ismertetőjét». Nemzetének is érdemes és sokoldalú 
írója volt s meleg szeretet ólt lelkében irántunk, megtanulta nyelvünket 
s több ízben tartózkodott huzamosabb ideig hazánkban. Nemzetünk és 
irodalmunk melegszívű barátot vesztett benne. Elhúnyt Könyvkiadó 
Bizottságunk tagjai közül gróf Klebeisberg Kuno s Ormódy Vilmos, a 
Shakespeare-Bizottságéiból Latzkó Hugó. Mindnyájuk emlékét kegye
lettel őrizzük.

A kidőlt tagok egy részének helyébe két új tagot választottunk 
Falu Tamás és Szinnyei Ferenc személyében. Mindketten régi, érdemes 
munkásai irodalmunknak s ismert és becsült nevet hoznak magukkal 
körünkbe. Falu Tamás több pályázaton nyert jutalmat s korán figyelmet 
ébresztettek rokonszenves szubjektivitást, differenciált érzéseket s 
költői hangulatokat árasztó és az előadásnak szinte miniatürszerű 
finomságaival ékes költeményei és szépprózai dolgozatai. Szinnyei Ferenc 
irodalomtörténetünknek jeles és buzgó művelője, értékes könyvek és 
tanulmányok szerzője, aki irodalmunk külföldi ismertetésében is érde
meket szerzett. Bizalommal és szeretettel köszöntjük új tagtársainkat. 
Adja Isten, hogy munkásságukban és barátságukban elvesztett kedves 
társainkért kárpótlást találjon nebéz próbára tett Társaságunk!

KÖLTEMÉNYEK.
B ábd  Miklós tó i.

M ese a hegedűm ről.

És húznám, ahogy dívik. 
Modernül tudniillik,
Miként a többi mester,
Művészi mérséklettel,
De a vájtfül, bárhogy adjam, érzi, 
Átüt ra jt’ az örök nem művészi. 
Át hegedűn, vonómon,
Valami nyersen ódon.

Egy nap az ungi szélen 
Nagy irdatlan tenyéren 
Bujdosva, csonka ágon 
Egy hegedűt találtam.
— Valami vén cigányé lehetett, 
Ki ott az avarba tem etkezett; 
Megloptam azt az ágot,
Azóta muzsikálok.
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A művészetre káros 
Valami ős cigányos,
Mi belesír a dalba,
Vagy belerikkant abba. —
— Ki ott az avarba temetkezett, 
A bujdosókkal já rta  a hegyet — 
S mig le nem dobbant, húzta, 
Lengyel felé az útba’.

S az ócska hegedűbe’
Itt settengvén a lelke,
Ha megérint sugalma,
Nagy nótás indulatba 
Föl-fölsírok, rá rikkantok,
S amig muzsikálni bírok, 
Ügy húzom, mint ő húzta, 
Lengyel felé az útba’.

C itjány búcsú.
Volt hallgatóm, egy híres vén cigány,
Ennek tetszett a muzsikám.
Cigánykirály volt, — napfényes orom,
És halhatatlan a cigánysoron.
Muzsikáló buzgalomban,
Ő hallgatta, — én meg húztam,
A nótakedv ha megvillant szemében,
A vendégnépet én nem sokba néztem.

Most vége . . .  Elment, — nem ül már helyén, 
Hű félszemével nem villant felém.
Köröttem nyüzsg a vendég, — százan vannak, 
S én nem húzom, már csak magamnak.
S tán holnap itt hagyom a szálát,
A cigányok hol egymást váltják,
Prímása voltam a cigánykirálynak,
Nem húzom másnak.

Kezében reng a kalapács,
A lépte dong, jön a kovács,
A nagy kovács.
Ki a világot, ezt a nem jót, 
Mint az elhasznált ócska patkót, 
Atkalapálja újjá, mássá,
Szép bőrkötényes új világgá,
A bősz kovács, az éjszaki.
Ily riasztót ma sokat hallani,
De világmegújítani
Mind máig a kard volt hivatva,
Romlatlan barbár néplavina,

Milyen már nincs a földtekén.
S bár észak réme mord legény, 
És Európa minden tája 
Sínylődő népek kórtanyája,
Nincs félni mért a kalapácstól.
A rém, ki övig vérbe gázol, 
öntestén végzi a feloszlást,
A pusztulásban átkot, romlást 
S a tanúságot hagyva h á tra : 
Hogy észak szele, szellem árja, 
Mely Gogoly óta hódit nyugaton, 
Nép, nemzetrontó áfium.

É s z a k  e l le n .
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Az én  galériám .

Egy öreg album, s benne egy híján 
Vagy negyven kép az én galériám 
Azokról, kikkel szeretetben éltem ;
Elköltözöttek régesrégen,
Nemes tüzek, mik kialudtak,
De emlékemben ki-kigyúlnak,
Amíg ez albumot lapozgatom.
Ez itt az első : a «Kisangyalom» —
Kadét időmnek rózsás hajnalába’
Ő volt nekem a hajnal paripája,
Szép megypiros pej, — szerette a cukrot,
Egy kislány előtt mindig térdre hullott,
Gyönyörűn ugrott.
Nyomán te jössz, óh játékon elúszott 
«Fekete hattyú» — gáton verhetetlen,
Te válogatós az ütemben 
És mutatós a front előtt.
Egy nap a hadnagy tekintélybe nőtt,
Mert te parádéztál a la tta ;
Gondolsz-e még a szép Királynapokra 
«Fekete hattyúm?»

S jönnek sorra :
Ritka négy ilyen győztes egy bokorba.
Míg nézem őket, túl szobám falán 
Ragad egy lázas látom ány:
Most szöknek élre, nekinyúlva hűn,
Csattog az ostor, bömböl a tribün,
Négy nevet hajt felém ezer ajakról:
«Hűség!». . .  «Szalánc!» . . .  «Viharmadár!». . .  «Kalandor!» . 
Mind küzdött, — győzött, s elmúlt mind a négy. 
«Mouche d’or». . . légy üdvöz aranyszárnyú légy! 
Kalapemelve köszöntök reád!
Művész, kinek spanyol volt iskolád,
Ki lejtve lépsz, mint Gráciák a táncba’,
Tűnő művészet letűnt szép leánya,
Sóhajtva nézlek e fakó lapon,
S van úgy, — hogy néha véled álmodom. —
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Fordítok . . . Mintha képet vált a tájék, 
Szelíd lankáról hegyoromra szállnék,
Ügy vált bennem a hangulat.
«Bajtárs» . . . viharvert cserzett hőst mutat, 
Kinek acél az izma, ina drót,
S én megkérdem e vésszel dacolót:
Édes lovam, te harcedzett, te hű, 
Emlékszel-ó a rémes éji hajszra,
A nemilai farkasokra? . .  .
Akkor nagy voltál, oroszlánszívű!

S jön képre kép, — vált ború és derű,
S mi vélük engem összefűz,
Mind emlék, mi emléket űz.
Győzelmek . . . örömriadás,
Sikerek ,— itt-ott egy bukás,
Száguldva visszapillant rám az élet 
S a galéria itt ér véget 
Egy remekléssel, mely a sort bezárja. — 

Oh «Galathea!» . . .  Nereus leánya,
Te csillagszemű! . . . Minden elpihen, 
üli bennem harcos háborgó elem,
Ha téged nézlek.

Küzdő pálya
Nem látott téged harcba szállva,
De egy győzelmes nagy szívharc után 
Hátadra vetted, s ringatván puhán,
Te hordoztad a boldogságomat. —
Szolgálni szépet büszke feladat,
Oh csillagszemű, — ebben remekeltél!
És kedvesebb vagy mindeneknél 
Nekem, e harcviselt galériába’.
Téged nem nyűtt ronccsá a pálya,
S mert asszonyt szolgáltál s szerelmet, 
Nemes valód mind kecsesebb lett 
És eszményivé lendült általa. —

Nereus lánya, — szép Galathea.

Túl m inden m ás lesz.
Túl minden más lesz . . . Ott a nap 
Váltig delel és nincsen alkonyat.

K Ö LTEM ÉN Y EK .
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Ott minden, ami fényesség, örök,
Az aljában nem húznak ködök,
Ott nem tudják, hogy mi a vétek,
Nem sülnek ki a füves rétek,
Nem sápad meg az erdők koszorúja.
Virágos ott az élet útja,
Mert nem tapossák búbeteg 
Bűnterhes fáradt emberek,
Ott minden más lesz . . .

Magam is.
Egy lendület, mely odavisz 
S már fényben fürdőm, — nincsen árnyam, 
Határtalan a szárnyalásom,
A gondolataim harmóniák. —
Oh milyen biztató világ 
A másvilág, az eljövendő!
Ott minden egy hang tisztán zengő,
Ott nincs teher, s a boldog lelkek 
Míg álmatag körül lebegnek,
Én tündöklőm majd, s vonzok, mint a mágnes . . .  

Ott minden más lesz.

RÓMAI BENYOMÁSOK.
Gróf A P P O N Y I A L B E R T tŐ l.

Nem csekély bátorság kell ahhoz, hogy valaki Hómáról írjon vagy 
beszéljen, azzal a szándékkal, hogy ismerősei legszűkebb körén kívül 
is meghallgatásra találjon. A tárgy, minden gazdagsága mellett, abban 
a — nem mondom kötetekre — de könyvtárakra menő irodalmi munkában, 
melyet kiváló szellemek, tudósok, költők, történetírók, műbírálók és 
művelt dilettánsok annak szenteltek, annyira minden oldalról meg van 
világítva, hogy szinte önhittség számba megy, ha valaki azt képzeli, hogy 
még tud róla újat mondani. Nem is ju tna eszembe ilyenre vállalkozni, 
ha nem lett volna sok tekintetben újjá maga a tárgy : ha a mai Róma 
nem különböznék annyira a tegnapitól, hogy az, amit róla ma mondunk 
és írunk, ha igaz látáson és némileg a dolgok lényegéig ható megfigye
lésen alapul, okvetlenül új és ama könyvtárakban, amelyekre előbb 
céloztam, meg nem található.

Igenis, egy új Rómával áll a mai megfigyelő szemben; azaz, hogy
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a régi Róma új életre ébredésével. Teljesen megváltozott formák közt 
ismét élővé válik sok, amit csak emléknek tekintettünk már, és a régibe 
lelkileg visszafejlődik sok minden, ami újnak látszott, a nélkül, hogy 
a jelen energiáiból bármit is veszítsen vagy az evolúció törvényeivel 
ellentétbe jusson. Én Rómát először 1870-ben láttam és akkor mélyed- 
tem el, mint 24 éves fiatal ember, sokoldalú jelentőségének tanulmányo
zásába, akkor egészítettem ki ott esztétikai nevelésemet éppúgy, mint 
ahogyan akkor jutottam  történelembölcsészeti érettségemnek egy bizo
nyos, több évig tarto tt stádiumához. Későbbi utazásaim folyamán 
láttam Róma belefejlődését az egységes olasz nemzeti életbe és az ebből 
fejlődő súlyos és kínos összeütközéseket a Roma Aeterna hagyományai
val és elévülhetetlen igényeivel. Ezeknek az összeütközéseknek vissza
hatását pedig saját lelkemen is éreztem, mert valahogyan diszharmónia 
keletkezett az olasz nemzeti fejlődés iránt érzett benső rokonszenvem 
és Péter sziklájához való megdönthetetlen ragaszkodásom közt. Szinte 
esztétikai összhanghiány keletkezett tehát lelkemben Róma képét 
illetőleg ; ez a kép bennem töredékekre hullott szét, melyeket egységgé 
tömöríteni nem tudtam, mert nem is lehetett. Könnyű tehát elképzelni, 
milyen hatással lehet reám ma az új, helyesebben szólva : a megifjo- 
dott régi Rómának kibontakozása ezekből az ellentmondásokból és az 
a megújhodási folyamat, mely működő történeti erők valódiságába 
emeli föl a régi nagy emlékeket.

Ennek az újnak látása, a réginek ebbe az újba belefejlődésének 
észlelése sohasem nyert bennem olyan intenzív világosságot, mint a 
múlt év novemberében, mikor az olasz Királyi Akadémia meghívására 
egy nemzetközi kongresszuson vettem részt, melynek tárgya az európai 
problémáknak tudományos megvitatása volt. A témának politikai 
vonatkozása miatt kerültem én, mint Saul a próféták közé, a tudo
mány kiválóságainak gyülekezetébe, más nemzetekhez tartozó politikai 
egyéniségekkel együtt. Volt tehát alkalmam az olasz tudományos és 
politikai élet legkitűnőbb képviselőivel való eszmecserére; de volt 
alkalmam idegen tudósok és politikusok benyomásait is megfigyelni, 
azokat a magaméival összehasonlítani, szóval: a római légkörben 
szellemileg meggazdagodni, minden irányban. Európa pedig mint a 
megvitatásnak tárgya, egyenesen Rómába vezetett; nemcsak azért, 
mert Rómában folyt a vita, hanem főleg azért, mert Róma csinálta 
Európát; a régi Róma tartotta főim számára a görög kultúrát és aján
dékozta meg őt állami és társadalmi intézményeinek olyan jogi alapjá
val, amelynek pillérei még most is állanak, habár sok tekintetben át
alakításra szorulnak ; az újabb Róma terjesztette a népek közt a keresz
ténységet és tartotta fenn őket a hit szilárdságában: egyszersmind
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rendszeressé és hatékonnyá tette a keresztény gondolat átalakító hatását , 
az emberi méltóság új megállapítása szerint, magukban a jogi formák
ban is : egy olyan munka, amely még most is foly és az egyház útmu
tatása szerint készül meglepő fejleményekre ; Róma sugalmazta a közép
kori filozófiának az összes keresztény népek közt terjedő kimélyítését 
és csodálatos szellemi alkotásait; Róma volt a szellemi, és amennyire 
a technikai nehézségek és a teljesen le nem győzött lelki vadság meg
megújuló kitörései engedték, az összekötő kapocs a keresztény polgáro
sodáshoz tartozó népek kö zt; a nemzetközi jog kifejlődését megelőzte 
Róma befolyása; a humanizmus és a renaissance-korszak műveltségé
nek éltető ereje szintén Rómában találta központját; de mivel ez, 
sajnos, az erkölcsi erők lazulásával járt, ami következményeiben a 
hitszakadáshoz vezetett, az újjáébredt klasszikus kultúra kincsei pedig 
az egész polgárosult világot gazdagították, Rómának mérvadó befo
lyása a katholikus egyház körében megmaradt kereszténység lelki veze
tésére szorult és világi vonatkozásban csökkent annak mérvadó súlya. 
A vezórszerepben most már változtak a nagy latin és germán nemzetek ; 
gondolatok termelésében fölváltva érvényesült a francia és a német 
kultúra túlsúlya; az olasz géniusz befolyása háttérbe szorult. Hogy 
mit jelentett mégis a pápaság kezében maradt lelki vezetés, mint hatalmi 
tényező, azt egy mondatban fejezte ki I. Napoleon, midőn e hatalom 
hanyatlásának mélypontján, közvetlenül a francia forradalom vallás- 
ellenes orgiáinak diadala, az enciklopedisták filozófiájának rohamos 
terjedése után Franciaország határain túl is, a pápához küldött első 
követének ezt az utasítást adta : úgy tárgyaljon a pápával, mintha annak 
500,000 főnyi hadserege volna.

A renaissance-korszak erkölcsi hanyatlása után a tridenti zsinat 
által eszközölt nagyszabású belső reform teljesen helyreállította az 
egyházban a belső fegyelmet és ezzel a római Szent Szék tekintélyét. 
Nagyszabású tevékenység fejlődik ki ismét a hitélet és az egyházi tudo
mányosság terén; de azt az előbbi, mindenfelé kiható vezetőszerepet 
a kultúréletben Róma nem nyerte vissza. Olaszország egyáltalán mind
inkább lehanyatlik ; idegen hatalmak háborúskodásainak és kibékülésé
nek játéklabdájává válnak területei, melyek darabjaiból nyernek esetről- 
esetre kárpótlást idegen dinasztiák és jutalmat eredményes akciók 
szövetségesei. Lassan ébredez csak az egységes olasz nemzeti gondolat 
energiája és csak a XIX. század második felében válik diadalmas átütő 
erővé.

Mikor először mentem Rómába, 1870 tavaszán, ott belső ellent
mondásoktól telített atmoszférát találtam. A pápai állam már elvesz
tette volt területének legnagyobb részét; de Róma és körülötte egy
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kis tartomány még a pápát uralta világi fejedelemként, Franciaország 
oltalma alatt, mely ott helyőrséget tartott. A francia hatalom e szim
bóluma volt az összezsugorodott pápai állam igazi védelme; a kisded 
pápai sereg az olasz katonai erővel szemben alig számított. Hogy ez a 
helyzet az állandóságnak semminemű feltételével sem bírt, nem szorul 
magyarázatra ; a francia politikában beálló valamely fordulat minden 
pillanatban véget vethetett neki, amint hogy ez tényleg, Franciaország
nak az 1870. évi háborúban szenvedett veresége után, mindjárt meg is 
történt. De akkor, 1870 tavaszán, még semmi előjele sem mutatkozott 
ennek a fordulatnak és ezzel be kellett érni, mert semmi lehetősége sem 
látszott a kompromisszumnak a Rómára mint nemzeti fővárosra áhí
tozó olasz hatalmi törekvés és az egyház hivatott tényezőinek azon 
szent meggyőződése közt, hogy a pápa, mint az egyetemes katholikus 
egyháznak feje, nem nélkülözheti a teljes függetlenségnek minden 
világi hatalommal szemben érvényesülő azt a biztosítékát, melyet 
egyedül a saját területén bírt világi souverainitása nyújthat n ek i; 
hogy tehát lelkiismereti és becsületbeli kötelessége a pápának az ahhoz 
való ragaszkodás: becsületbeli azért, mert nem valami személyes 
előnyről volt szó, hanem olyan jogállományról, amelynek a mindenkori 
pápa csak letéteményese és őre, de nem tulajdonosa. A befejezett tény 
után is, IX. Piuson kívül még három pápa uralkodásán át, — ezek közt 
a nagy X III. Leo — vagyis közel 60 évig tartott és nehezedett a lelkekre 
ez a kegyetlen és kiegyenlíthetetlennek látszó ellentét az olasz nemzeti 
fejlődésnek és az egyházi hatalom biztonságának föltételei közt, mely 
már akkor, 1870-ben vetette előre árnyékát.

Élénk ellentétben azzal a félig nyomott, félig izgalmas hangulattal, 
melyet a pápa világi uralmának bizonytalan helyzete teremtett és 
amelybe belevegyült, bár természetesen akkor még napfényre nem ju t
hatott, a római közönség egy részének a pápa világi uralmával szemben 
táplált ellenszenve is, a katholikus egyetemes egyház ép akkor nyilvání
to tta egész belső erejét a Vatikáni zsinatban, mely különösen a pápaság 
lelki hatalmának meghatározására vonatkozó tanácskozásaival az egész 
világ figyelmét lekötötte és ideig-óráig magában Rómában is háttérbe 
szorította az előbb jelzett aggodalmakat. Tényleg imponálóan hatott 
mindenkire ez a világkongresszus egy ostromolt városban, lelki hatal
mának közömbösségével az ostrom esélyei irán t: mert azt a hatalmat 
nem érinthette egy város elvesztése, lett légyen bár ez a város az örök 
Róma. Dominált tehát az akkori római benyomásokban az egyház 
épületének megdönthetetlensége és hatalmának érinthetetlensége a leg
mostohább külső viszonyok közt is. De hogy éppen Róma mit fog neki 
jelenteni a jövőben, az kérdőjelként zavarta ennek a benyomásnak egy
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öntetűségét, valamint az a másik kérdőjel is, hogy mi lesz Róma jelen
tősége a kialakulófélben levő olasz királyságra nézve. Megállhat-e ez 
a királyság Róma nélkül, és megállhat-e vele, ha az ő birtoka örökös 
meghasonlást jelent az egyházzal?

Az aktuális és részben saját lelki életemet is mélységeiben érintő 
kérdések és benyomások egész ostroma zúdult tehát rám pár hétig 
tartó ezen első római látogatásom idejében. Maradt ugyan lelki szabad
ságom elég arra, hogy a régi Róma maradványainak, a kereszténység 
első századai nyomainak és a nagy kulturális föllendülés remekeinek 
tanulmányozásába időnként belemerüljek; megfelelő vezetés mellett 
rendkívül sokat tanultam mindezekben a vonatkozásokban és olyan 
lelki kincseket és erőket gyűjtöttem, melyek végig kísértek egész élte
men át, mint annak valóságos alkotórészei. De arra, hogy mindezeket 
a benyomásokat és tanulságokat és újonnan szerzett ismereteket egy 
organikus összefüggésbe illesszem és általuk Róma sokoldalú jelentő
ségének egy átfogó képét nyerjem, kísérletet sem tettem, ami különben 
az enyémnél érettebb elmék számára is az akkori körülmények közt 
szinte lehetetlenség volt. És ez így tartott évekig. A régi Róma maradt 
elsőrendű muzeális tárgy ; az élő Róma erőinek : az egyház és az olasz 
királyság Rómára való igényeinek összeütközése pedig megoldhatatlan 
csomó maradt, bár idővel annak jelenségei a megszokás által tagadha
tatlanul enyhültek. Harmonikus benyomásról ott nem lehet szó. Már 
az a körülmény is, hogy a politikai jelentőséggel biró idegennek válasz
tania kellett, hogy a Vatikánnal érintkezzék-e, vagy a Quirinállal, de 
a kettővel együtt nem tehette, eléggé jellemzi a szintézis lehetetlenségét.

Ez a kép most egészen megváltozott.
A lelkek megszabadultak attól a súlyos tehertételtől, melyet az 

egyházzal való ellentét millió olasznak érzelmi világában je len te tt; 
helyreállott a két Róma, a világ-egyház Rómája és az olasz nemzeti 
vágyak Rómája közt az összhang: az egyház elismeri az olasz nemzet 
jogát Rómához, mint fővároshoz, az olasz állam elismeri és egy szim
bolikus jelentőségű terület átengedésével valóvá teszi a pápa teljes 
souverainitását világi vonatkozásban is. A fascizmus uralomra jutásá
nak 10-ik évfordulóján az olasz nép templomaiban mond hálaadó 
imát az egek urának.

Az új helyzet az egész vonalon új képet teremtett.
Olaszország ma Európának egyik legnagyobb erőforrása ; az előbb 

indolens, a dolce far nientét mindenek fölött élvező olasz nép ma a 
földgömbnek legmunkásabb és legfegyelmezettebb népe; a közszolgá
latok pontossága az egész országban mintaszerű, sehol lazaság, fölüle- 
tesség vagy lassúság; a közbiztonság mi kívánnivalót sem hágy, ott
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sem, ahol, úgy mint pl. Palermóban, előbb néhány kilométernyire sem 
lehetett távozni a városból karabineri kíséret nélkül; nincs többé sem 
Maffia, sem Camorra ; a nagyvárosok utcai közönségének fegyelmezett
sége is feltűnő. Az olasz állami gépezet befelé mintaszerűen teljesíti 
feladatát és fönnakadás nélküli engedelmességet talál annak minden 
közege.

De kilép muzeális elzárkózottságából és új életre ébred a régi Róma 
is: a Forum Románam és a Capitolium Rómája. Kifejezetten az ő 
állami eszméjéhez fűzi az új Róma, és vele együtt egész Itália, energiái
nak büszke ébredését; a tradíció fonalát a római impérium szellemi 
hagyatékához k ö ti: ez a nagy múlt nem merőben álmodozás többé, — 
ilyenre nem ér rá az új Olaszország — hanem működő élő erő, termé
szetesen nem úgy, hogy világuralomra törekednék a vele anyagi és 
erkölcsi erőben ép úgy, mint kultúrái fejlődésben egyenrangú nemzetek 
közt, hanem úgy, hogy senkit magánál előbbrevalónak ne ismerjen, 
sőt, a megerősödés, haladás, előretörés békés versenyében a primus 
inter pares helyére jusson, úgy, hogy a társadalmi világproblémák békés 
megoldása felé saját intézményeiben mutasson utat.

E soroknak nem célja az Olaszországban jelenleg uralkodó rend
szernek bírálata, ami olyan mélyreható tanulmányt tenne szükségessé, 
amilyenhez mai életkörülményeim nem adnak lehetőséget. Csupán 
benyomásokról akarok beszámolni, melyeknél szembeötlőbbeket és a 
bámulatot nagyobb mértékben előidézőket alig tapasztaltam egész 
életemben. Ezek előterében áll az az esztétikai hatás, amelyet mind
annak, amit a «Róma»-fogalommal kapcsolatba hozhatunk és ami 
annyira heterogen, sokszor ellentétes elemekből alakult ki, harmóniába 
és szervi egységbe hozatala idéz elő. Ez a sikeres lélektani munka, az 
olasz nemzet erkölcsi egységgé tömörítése érdekében, talán legimponá- 
lóbh teljesítménye a mai rendszernek. A régi római impérium eszme
világának bekapcsolása a legmodernebb társadalompolitikai célkitűzésbe, 
ezeknek a nagy emlékeknek oly mértékben történt fölélesztése, hogy a 
tömegek vígan és benső elhatározottsággal törődnek bele abba a fegyel
mezettségbe és megfeszített munkába, melyet a rendszer minden embertől 
követel; a legmagasabbra felcsigázott olasz nemzeti önérzetnek, az 
olasz egységi törekvések forradalmi hagyományainak kibékítése a katho- 
likus egyház változatlan tanításával és a megifjodott hitbuzgalommal; 
de még a királyság nimbuszának is, mint összekapcsoló erőnek, beállítása 
egy magát forradalomnak nevező politikai rendszerbe, szóval: az összes 
lélektani tényezőknek, melyek az olasz néplélekre hatnak, együttes 
mozgásba hozatala és harmóniában tartása, a nemzeti energiáknak a 
legvégsőkig való fokozására : ez önnönmagában véve olyan teljesítmény,
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amelynek párját alig ismerem a történelemben. Ez pedig az új helyzet 
döntő fontosságú jellemvonása. Mert ne feledjük, hogy bármennyire 
viselje is magán a fascista rendszer egy egészen kivételes méretű egyéni
ség kinyomatát, bármennyire is lehessen azt személyes uralomnak, 
diktatúrának, vagy egyáltalán a szabadságellenes hatalmi alakulatok 
valamelyikének elnevezni: hatalma gyökereit mégis tömegérzésben, 
tömeghitben, tömeglelkesedésben bírja és Mussolini kivételes nagy
ságát semmi sem m utatja jobban, mint éppen az a körülmény, hogy 
személyes hatalmának fáját tömegérzések talajába tudta ültetni.

Nem egyszer történt, hogy az olasz fascismust az orosz szovjet
uralommal hozták párhuzamba, mert mind a kettő a gazdasági politika 
terén a szervezést akarja az egyéni kezdeményezés szabadságának 
helyébe tenn i; hogy a német műszóval éljek : «Planwirtschaft»-ot akar 
létesíteni. De mindenben, ami ezen az általános megállapításon túl megy, 
alig képzelhető rikítóbb ellentét, mint az, amely e két rendszer között 
fönnáll. Az orosz szovjeturalom az összes létező erkölcsi erő tényezők 
szétrombolására akar építeni, vallást, családot, nemzeti hagyományokat, 
hagyományos tekintélyeket megsemmisíteni és a társadalmat kizárólag 
a marxista anyagias világnézet alapján újból felépíteni. A fascista Olasz
ország ellenben, amint láttuk, mindazokat a hagyományos ethikai erő
tényezőket nemcsak fenntartani, hanem megerősíteni iparkodik és 
belőlük akarja a fokozott teljesítményhez szükséges erőnövekedést 
meríteni. Az orosz szovjeturalomnak tervszerű gazdálkodási rendszere 
az egyes embert mint géprészletet állítja be a kollektív termelésbe, 
egyéni kezdeményezés, egyéni felelősség, egyéni esély nélkül; az egyéni
ség ebben a rendszerben elveszti minden létjogosultságát és megfosztatik 
minden létigénytől; kétségbeejtően szürke tömeggé válnék uralma 
alatt az egész emberiség, mert megszűnnék minden inger a kiválóság 
megszerzésére, a fokozott munkateljesítmény elvégzésére. El sem kép
zelhető a szellemi hanyatlásnak mértéke, mely ebből a rendszerből, az 
erkölcsi nihilizmusnak legteljesebb megnyilvánulásából származnék. 
A fascismus ellenben, ha szervezi is a gazdasági munkát, ezt az emberi 
méltóságon alul levő fokra való hanyatlás megelőzése végett teszi és a 
kiválóságnak útját nyitva tartja a kivételes érvényesülés felé : oda 
törekszik, hogy az individualizmus kinövéseit fékezze, a nélkül, hogy 
az individualitást gyengítené. Természetes, hogy szervezési akciója 
nagyrészt még a kísérletezés stádiumában van ; az utolsó szót ezen 
a területen még nem mondta k i ; de az elsőt igen, mégpedig akkép, 
hogy felfigyelnek még azok is, akik az egész rendszert nem jó szemmel 
nézik. A már eddig elért eredmények is, valamint egyáltalán a néplélekre 
gyakorolt megállapítható befolyás, engesztelhetlen ellentétet állapíta-
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nak meg a fascista és a szovjetrendszer közt. Reám mély benyomást 
te tt egy kiváló hölgynek nyilatkozata, aki huzamos időn át élt szovjet 
Oroszországban és benyomásait abban az egyszerű mondatban rög
zítette meg, hogy az egész idő alatt nem látott mosolygó arco t; Olasz
országban pedig a jókedvnek nyomaival találkozunk mindenütt, az 
élethez való bátorsággal és bizalommal. Kétségtelenül érzik ott is a 
súlyos gazdasági világkrizisnek következményeit, különösen az észak- 
olaszországi tartományokban, melyeknek gazdasági viszonyai leginkább 
hasonlóak a mieinkhez. De annak a nyomorúságnak, a gazdasági élet 
azon összeroppanásának jelenségeit, minőkkel itthon, sajnos, lépten- 
nyomon találkozunk, szabadszemmel nem igen lehet észlelni. Róma 
utcáinak élénksége semmivel sem kisebb, mint amilyen normális idők
ben volt ; egyetlen megszűnt üzletet és ennek folytán kiadó boltot 
sem láttam a város azon részeiben, amelyeket bejártam. Kétségtelen 
tény, hogy a mai gazdasági világhelyzet legnagyobb csapása, a munka- 
nélküliség, tekintetében Olaszország jobban áll minden nemzetnél. 
Kezemben van a Ministero déllé Corporazioni által kiadott havi jelen
téseknek múlt évi októberi füzete, melyben azt olvasom, hogy 1932. 
szeptember havában a munkanélküliek összes száma 949,499 volt (710,022 
férfi és 239,477 nő) az augusztus havi 945,927-el- szemben, tehát a 
mezőgazdasági munkában idényszerűleg beálló munkacsökkenés ellenére 
a többlet csak 3572 volt. De az abszolút szám is, viszonyítva az ország 
összlakosságához, a mai viszonyok közt csekélynek mondható. Az olasz 
pénzügyekre vonatkozó visszahatásról nem szólhatok, ehhez is több 
tanulmány volna szükséges, mint amennyit ezidőszerint ennek az ügy
nek szentelhetek. De kétségtelen tény az, hogy az olasz líra mindvégig 
szilárd maradt, olyan időkben is, amelyekben — amit mindenki lehetet
lennek tartott — az angol font ingadozik. Ismétlem, hogy ezekben a 
sorokban csak személyes benyomásokról számolhatok be, mélyreható 
bírálatot azok nem tartalmazhatnak, nem is lépnek föl ilyen igénnyel.

De, ha személyes benyomásokról van szó, nem maradhat ki az, 
amelyet arról a nevezetes férfiról szereztem, akinek egyénisége és párat
lanul messziható szuggesztív ereje nyilvánul meg az itt ecsetelt összes 
jelenségekben. A «Duce»-ról kell szólnom, akinek ez az elnevezése : Duce, 
vezér, hivatalos megszólításává vált, nem valami udvari decretum által, 
hanem egy spontán keletkezett szokás folytán ; ami tehát nem forma, 
hanem valódiság, mert kifejezésre hoz egy belső meggyőződésen és 
határtalan bizalmon alapuló, a kedélyességet nem nélkülöző felsőbbségi 
és alárendeltségi viszonyt, és egyúttal a szellemi distanciának kiegyen
lítését a lelki közelség által. Ez pedig annyira olasz dolog, hogy még a 
hadseregben is különös színezetet ád a katonai fegyelemnek. Ez a nemzet
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nem nélkülözheti a melegséget; sem a fizikai, sem a pszichikai légkörben. 
Mussolini nem volna a legnagyobb és egyszersmind a legolaszabb élő 
olasz, ha népének ezt a sajátosságát át nem érezné, illetve: ha nála 
nem volna épp oly természetes és szükségszerű a hatalomnak — bár
mely korlátlan legyen az egyébként — ez az érzelmi árnyalása, amilyen 
természetes és szükségszerű az a kormányzottaknak lelki világában. 
Hogy pedig ez mennyit enyhít a vezetés keménységén, a nélkül, hogy 
annak erejét csökkentené, az egyenesen kiszámíthatlan.

Mik voltak tehát személyi benyomásaim a dúcéról? Lehettek-e 
egyáltalán olyanok, amelyek lehetővé teszik, hogy magamnak képet 
alkossak egyéniségéről, illetve hogy azt a képet, melyet a nyilvánosság 
előtt lefolyt közszerepléséről magunknak megalkothatunk, egyéni voná
sokkal egészíthessem ki?

Ügy hiszem, hogy igen.
Nem voltam ugyan abban a szerencsés helyzetben, hogy Ludwig 

Emil módjára órákig társaloghassak vele és előre elkészített valóságos 
kérdőívekre adott válaszait jegyezhessem fö l; de az én nézetem szerint 
ez nem is célhoz vezető módja egy nagy egyéniség megközelítésének ; 
mégpedig azért nem, mert, a kérdések formulázása és így a beszélgetések 
tárgyának megállapítása a kérdezőnek kezében lévén, a kép, mely 
ekkép alakul ki, legalább is annyit ju tta t kifejezésre a kérdezőnek, mint 
amennyit a kikérdezettnek egyéniségéből: az ju t előtérbe, amit a 
kérdező tart fontosnak, és homályban marad esetleg sok olyan vonás, 
amely igazában a valódi egyéniségre nézve nagyobb mércékben volna 
jellemző. Én három ízben folytattam Mussolinivel magánbeszélgetést 
dolgozószobájában, ami körülbelül mindössze ugyanannyi órának felel 
meg ; ez alatt az aránylag rövid idő alatt sem ült nekem, hogy úgy 
mondjam, portrét, nem olyan kérdéseimre válaszolt, amelyeket az arc
képfestés céljából én tettem föl, hanem mindannyiszor olyan kérdésekről 
folyt a társalgás, melyek országainknak vitális érdekeit érintették, 
melyek tehát különben is az ő élete munkájának tartalmát alkotják ; 
és nyilatkozott, az országaink közt fönnálló érdekközösség és barátság 
folytán, teljes nyíltsággal, engem fölöttébb megtisztelő bizalommal. 
A kép, amelyet ekkép nyerhettem, megközelítőleg sem mondható 
teljesnek, de mindenesetre természethű. Hogy először is egy jellemző 
külsőséget említsek m eg: első találkozásunk alkalmával azzal a kér
déssel kezdtem beszélgetésünket, hogy mennyi időt szentelhet nekem 
ő excellenciája. Erre ő azt válaszolta, hogy ma csak egy félórát; de 
ha ez nem bizonyulna elegendőnek, akkor keressem föl — mondá egy 
vastag feljegyzési könyvbe vetett pillantás után — holnapután ugyan
ebben az órában. így is történt, és mikor harmadnapra ismét megje
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lenteni nála, egy pillanatnyi kapkodás nélkül ott vettük föl a beszél
getés fonalát, ahol két napja elejtettük volt és ő, kinek agyvelejében 
a két nap alatt bizonyára tömérdek reá nézve fontosabb ügy fordult 
volt meg, épp oly természetesen illeszkedett bele az eszmecsere folyto
nosságába, mintha az egész idő alatt csupán erről elmélkedett volna, 
úgyhogy én ezt a két látogatást egynek számítom. Most pedig, amikor 
már november hó elején be volt nála jelentve, hogy a hó 14-e és 20-a 
közt fogok Rómában időzni, november 4-én küldte a követség útján 
azt az üzenetet, hogy november 15-én délutáni félhat órakor várja 
látogatásomat. Valóban, mikor minden további bejelentés nélkül a 
jelzett napon és órában hivatalos helyiségében jelentkeztem, egy percnyi 
várakozás nélkül, azaz pontosan félhat órakor vezettek be dolgozó- 
szobájába. Csak ilyen pedáns időbeosztással lehet azt a rettenetes munka
halmazt elvégezni, amely az ő vállain nyugszik.

Ami nála elsősorban megkapott, az a keresetlen közvetlenség, a 
teljes póznélküliség, amellyel Mussolini magát ilyen magánbeszélgeté
seknél adja. Ez a jóleső külsőség pedig az önösség azon abszolút hiányá
ban gyökerezik, mely célkitűzéseit jellemzi. Ö egy nagy feladatot lát 
maga e lő tt: az olasz nemzetet a históriai teljesítmény azon magaslatára 
emelni, amelyre való képesség benne lappang és amelyet egy a renais
sance idejében megakadt történelmi folyamat a régi Rómában kifeje
zésre ju tta to tt volt. Ennek a fejlődésnek fonalát akarja újból fölvenni, 
a régi Róma nagyságát a változó viszonyokhoz simuló alakban fölélesz
teni, az egymást fölváltó nemzedékekbe a nemzeti élet folytonosságának 
gondolatát, mint uralkodó eszmét belevinni. Ettől a gondolattól van 
telítve esze, szíve ; a hatalom neki nem egyéni kedvtelés, hanem csak 
eszköz erre a célra ; ehhez méri politikájának részletkoncepcióját, a 
világ hatalmi viszonyainak hideg, illuziómentes mérlegelésével; ebbe 
a koncepcióba illeszkednek be azok a nagy társadalmi és politikai refor
mok, amelyekben még helye van a kísérletezésnek, a csiszolásnak, a 
részletek módosulásának, de amelyek lényegét olyannak tartja, mely 
a társadalmi világkrizis megoldására vezető utat jelöli meg és ennek 
az útmegjelölésnek dicsőségét is hazájának szánja. Ezek nem olyan 
ambíciók, amelyek bármely nemzetet is önérzetében, jogaiban és lét
érdekeiben veszélyeztetnének vagy bántanának ; külpolitikai alapgon
dolatuk az egyenlőség : a fölényért azután szabad a verseny. Külpoli
tikája tehát lehet békés, sőt kell, hogy az legyen, a nemzeti önérzet 
és a nemzeti létérdekek által megállapított végső határig. Ennek a 
koncepciónak él Mussolini, ennek szenteli minden erejét, életének min
den percét, azzal a minuciózus rendszerességgel, amely az ő kolosszális 
munkateljesítményének egyik főfeltétele, magát nem kímélve, de ész-
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szerű életbeosztással gondoskodva fizikai egészségének és lelki derűjének 
fenntartásáról, amint ez kötelessége mindenkinek, aki egy nagy missziót 
lát maga előtt és aki érzi, hogy ez a misszió, legalább ideig-óráig, őt 
nem nélkülözheti. Hogy pedig Mussolininek ezt éreznie kell, arra mutat 
a visszaemlékezés az általa teremtett és diadalra ju tta to tt mozgalonj 
előzményeire, keletkezésének körülményeire. Hiszen Olaszországot már- 
már elnyelte a háborút közvetlenül követő években az anarchia örvénye : 
annak széléről rántotta vissza az országot az a férfiú, akinek sikerült 
egy addig példátlan dolog: a rendet, a békés fejlődést és annak biztos
ságát szerető nagy, de többnyire tunya többségnek megszervezése a 
felforgatás után vágyó fanatikus kisebbség garázdálkodásával szemben. 
Ez annyira új dolog a forradalomszerű átalakulások történetében, hogy 
annak tartósságát minden lehető személyi és intézményes biztosítékkal 
körül kell venni.

Mussolininek ez a páratlan történelmi teljesítménye és egyszer
smind gondviselésszerű küldetése. Mikor ezt átérezve, állottam az előtt 
a férfiú előtt, akinek személye koncentrált történelem, természetszerűen 
kutatni iparkodtam, hogy miben rejlik emberi rátermettsége ennek a 
kolosszális tehernek elviselésére. Én a rejtély megoldását az emberi 
tulajdonságok oly ritka egyensúlyozottságában keresem, minővel kívüle 
csak igen keveseknél találkoztam és amely a társalgásban is érezteti 
magát. Minden szava egyszersmind gondolat, szabatos, kimért, hatá
rozott, úgy, amint határozott az akarat is, amelyre a keresztülvitel 
feladata vár. Egy félórai társalgás alatt tovább jutni vele, mint másokkal 
órákon á t ; e mellett legyőzhetetlen világossággal erőszakolja magát 
reánk, legyünk bár az emberi nem iránt a legbizalmatlanabbak, az a 
benyomás, hogy ez az ember abszolúte őszinte és becsületes, sőt ami 
több : jó ; igenis jó, felebarátaival együtt érző és irántuk a feladat 
által követelt határig kíméletes. Persze csak ezen határig : mert amikor 
hivatása parancsol, előáll a kérlelhetlen keménység másokkal éppúgy, 
mint önnönmagával szemben : ezt a közvetlen benyomást megerősítette 
mindaz, amit a hozzá közel állók szájából hallottam, úgymint pl. annak 
elbeszélése, hogy egy vétkes hivatalnokkal szemben egyedül ő ellenezte 
a végső szigor alkalmazását, tekintettel annak a szegény embernek 
hét gyermekére. Ennek a jóságnak kiemelését pedig ne vegye senki 
merő szentimentalizmusnak ; ebben is erő rejlik. Ö azok közé a nagyok 
közé tartozik, akiknek nemcsak bámulattal kell adózni, hanem akik 
iránt igazi emberi rokonszenvet is lehet érezni. A szeretet is egyik alkotó 
része a lelkek fölött gyakorolt páratlan hatalmának.

Egyéniségének van még egy nagy ereje : származása és élettör
ténete. Egyszerű sorsban született, mint gyermek és serdülő ifjú a
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szegényebb osztályok érzelmi világában élt. ; ismerte a nélkülözést és 
az anyagi létért való küzdelem keserveit ; megtapasztalta a szegény 
értelmiség életének sanyarúságait; az egész szociális létrán kellett 
küzdve fölfelé iparkodnia, átélte mindazokat a nehézségeket, melyek
kel ez a küzdelem jár, magába szívta a keserűségnek azt az atmoszféráját, 
amely a társadalmi igazságtalanságok tapasztalásából fejlődik ; szóval r 
ismeri az egész életet. Mit tudunk, mit érzünk át mindezekből mi, akik 
az úgynevezett felsőbb tízezrek körében születtünk és neveltettünk? 
Elméletileg tudjuk, hogy vannak szegényebb sorsúak, nélkülözéseknek 
és megélhetési nehézségeknek kitett embertársak: sajnáljuk is őket, 
reformeszmékkel is foglalkozunk az ő érdekükben: de a vesékig és a 
velőig mégis csak átélt dolgok hatolnak és türelemre csak az intheti 
a nélkülözést szenvedőket, az erőszakos felforgatás szellemétől csak az 
tarthatja őket vissza, a békés fejlődésbe vetett bizalmat csak az ébreszt
heti bennük, aki így szólhat: «Tudom, hogy mi bánt titeket, átszen
vedtem én is, de tudom az utat, amely fölfelé vezet, az pedig nem az 
erőszakos felforgatás útja».

Kétségtelen tehát, hogy a fascismus azon sikereiben, melyeket a 
világ akarva, nem akarva bámul, nevezetes része van annak a hatalmas 
egyéniségnek, mely azt létrehozta és döntő, sőt ez idő szerint Olasz
ország belső életében egyedül érvényesülő hatalommá emelkedett. Így 
állván a dolog, önkéntelenül fölmerül az a kérdés, vájjon ez a szervezet 
túlélheti-e mesterét, megélhet-e intézményes erejénél fogva akkor is, 
amikor már nem lesz Mussolini?

Olaszország jövőjére nézve sorsdöntő kérdés, melyet bizonyára 
senki sem tesz föl magának oly aggódó meggondolással, mint éppen ő, 
a Duce, a Vezér.

Nehéz az idegennek erre a kérdésre válaszolni; hogy mit óhajtunk 
mi magyarok, annak kifejtésébe nem szükséges bocsátkoznom ; hiszen 
világos, hogy a mi kívánságunk csak az lehet, ami az olasz nemzet 
kívánsága, az, ami az ő boldogsága és nagysága föltételeinek megfelel. 
De mik a valódi esélyek?

Úgy hiszem, jobbak, mint aminőkkel a történelem tanulsága szerint 
kivételes hatalmi állások bírni szoktak ; mégpedig azért, mert a fascis- 
musnak lényegesen több az intézményes megalapozottsága és sokkal 
mélyebbek a lélektani alapmotívumai, mint a felületes szemlélő gondolja : 
Mussolini személyi szuggesztív hatalmát ugyanis nem csupán arra 
használta föl, hogy engedelmességet csikarjon ki a tömegekből, hanem 
arra is, hogy általános horderejű eszméket vigyen a nagyközönség ön
tudatába, hogy annak érzelmi világát átalakítsa. Szervezetileg pedig, 
amint arra már előbb reámutattam, a fascismus még nem mondta ki
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utolsó szavát. Bizonyos, hogy még több tekintetben evolúció előtt áll, 
melynek iránya nem lehet más, mint fennállása objektív biztosítékai
nak kiépítése.

Ezekre a lehetőségekre természetszerűleg nagy befolyással lesz 
nem csupán a fascismus sikere a gazdasági és szociális téren, ahol jó 
előjelek mutatkoznak, hanem a gazdasági világhelyzet kialakulása is 
és egy olyan társadalmi reformirányzatnak általános érvényesülése, 
amely a fascismus kezdeményezéseivel rokon. Ilyenre célzott talán 
Mussolini, mikor utolsó milánói beszédében azt a merész kijelentést 
tette, hogy néhány év múlva egész Európa fascists lesz. Ezt nehezen 
érthette szószerint, hanem valószínűleg azt akarta megértetni, hogy 
a kapitalista rendszernek nagy átalakuláson kell keresztülmennie és 
hogy ezeknek irányát jelöli meg a Carta di Lavoro és a corporatív rend
szernek fascists kialakítása. És ki merné tagadásba vonni az ilyen 
fejlődésnek lehetőségét, hogy ne mondjam, valószínűségét? A Szovjet- 
Oroszországban megkísérlett marxista berendezéssel szemben kapitalista 
felfogásnak hódol a művelt világ legnagyobb része ; de épp oly általános 
az a meggyőződés is, hogy a kapitalista rendszer súlyos krízisnek napjait 
éli, amely krízisen csak mélyreható átalakulás árán diadalmaskodhatik. 
Ha a világ hatalmasságai ezt meg nem értik, akkor úgyis vége van a mi 
civilizációnknak, akkor egyik vagy másik alakban győz az a barbárság, 
melynek rémuralmát Szovjet-Oroszországban szemlélhetjük. Ha pedig, 
amit hinnünk és remélnünk kell, amire minden erőfeszítésünket össz
pontosítanunk kell, győz a jobb belátás és a mai akut lobbos állapot 
legyőzése után s következetesen keresztülvitt társadalmi átalakulásra 
tud áttérni a művelt világ, akkor kétségtelenül becses előmunkálatokat 
fog találni a fascista rendszer szociálpolitikájában és akkor olyan 
általános légkör alakul ki, mely ennek a rendszernek evolúciójára nézve 
is kedvező lesz.

A helyzet tehát korántsem reménytelen egy olyan jövő tekinteté
ben, mely fokozatosan intézményessé alakítja át a most még túlnyomóan 
személyi hatalmon alapuló berendezkedést és azért nem reménytelen 
mert az elejétől fogva széles néprétegek szükségleteire és érzelmi világára 
is támaszkodott és ezekkel számolva épült ki.

De ezek a fejtegetések talán már túlmennek azoknak a subjectiv 
benyomásoknak keretén, melyekről egyedül kívánok itt beszámolni. 
Nem folytatom tehát, hanem inkább arról a képről mondok még néhány 
szót, amelyet a kongresszusi tárgyalások szellemétől nyertem és mely 
új perspektívákat nyitott gondolkodásom előtt. A kitűzött tárgynak 
természete ugyanis a nézeteknek és a szempontoknak szinte határtalan 
szétágazására vezetett: ez máskép nem is lehetett, mert hiszen egy ilyen
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nemhivatalos jellegű tudományos megvitatásnak ez volt az első kísérlete. 
De föltűnő volt, mennyire tudott mindenki, a vitában résztvett politi
kusok is, a legkényesebb kérdések megvitatásánál az akadémikus hűvös
ség és tudományos tárgyilagosság határai közt megmaradni. Megjelent 
tehát előttem és bizonyára közülünk sokak előtt egy új képe a közvéle
mény kialakulásának, a tudományosság égisze alatt. Aki p. o. hallotta, 
minő választ kaptam én, midőn a békeszerződések revíziójának szük
ségességét, keletkezésük körülményei és az akkori lélektani állapotok 
mérlegelése alapján kikerülhetetlennek hirdettem, a kiváló görög állam- 
férfiútól és jogásztól, különben az orthodox francia álláspont leghiva- 
tottabb védőjétől, Politis Mihály tói, az méltányolhatta a tudományos 
és történelmi légkör hatását a legkényesebb problémáknak megbeszé
lésére is. Nem volt itt szenvedélyességnek vagy valamely előre meg
állapított tételhez való ragaszkodásnak, amilyen a politikai vitatkozá
sokat jellemzi, nyoma sem. Az igazság kiderítésének közös célja, tehát 
az igazi tudományosság törvénye látszott uralkodni az eltérő felfogások 
előadásán. És ez a tapasztalás megérlelte bennem azt a gondolatot, — 
bizonyára nemcsak én bennem — hogy rendszeressé kellene tenni az 
égető politikai problémáknak megvitatását olyan tudományos keretben, 
amilyent a római akadémia nekik ennél az összejövetelnél kölcsönzött. 
Nem az lehet a cél, hogy a tudományt lerántsuk a politikai kontroverziák 
szenvedélyes és ködös légkörébe, hanem ellenkezőleg, az, hogy a politikai 
kontroverziákat fölemeljük a tudományos megvilágitásnak tiszta fény
körébe és ilyen munkának folytatása által a művelt emberiség szellemi 
elitjének egy közvéleményét teremtsük, mely erkölcsi súlyánál fogva 
kétségtelenül befolyást gyakorolna a politikai életnek is egészségesebb 
kialakulására. Genf erre nem alkalmas ; hiszen ott legföllebb tetszetősebb 
formát nyernek a politikai kontroverziák és azok kiegyenlítését a leg
jobb esetben a politikai «do ut des» alapján keresi. Egészen mások vol
tunk mi Rómában annál a «convegno»-nál, amely, hogy a galériával való 
minden kacérkodásnak elejét vegye, még nyilvánosan sem tartotta 
üléseit, ahol tehát mindenkinek, saját érdekében is, kizárólag arra kellett 
törekednie, hogy a tárgyi igazság súlyával léphessen sorompóba. Vala
hogyan magaslati légkört élveztünk mindnyájan, még pedig rómait, 
tehát annak netovábbját. Hiába voltunk annyira elfoglalva mind a 
délutáni, mind a délelőtti órákban, hogy Róma megtekintésére úgy
szólván semmi idejök sem maradt azoknak, akik nem voltak elég sze
rencsések, hogy tartózkodásukat néhány nappal meghosszabbíthassák, 
ami nekem sem ju to tt osztályrészül: mégis telítve voltunk Rómával. 
Akik ott már előbb megfordultak volt, azok a gyönyörű őszi napok 
szelíd fényébe mártott tájkép láttára érezték a régi benyomásoknak új



38 GRÓF A P P O N Y I ALBERT.

életre ébredését. De mindnyájan a római légáramlatok befolyása alatt, 
állottunk a vendéglátó akadémia tagjaival való barátságos érintkezés
ben, kik közül elég megneveznem az akadémia illusztris elnökét, azt a 
Marconit, aki a szellemek érintkezését felszabadította a távolság aka
dályai alól, és aki most is fáradhatatlanul tovább dolgozik találmányai
nak tökéletesbítésén, úgyhogy — amint hírlik — újabb nagyfontosságú 
fölfedezések előestéjén állunk. Marconi életkor tekintetében túl van az 
ötven éven, de megjelenése alig árulna el negyvenet. Kifogástalanul 
gondozott öltözködése és nyugodt modora egy angol gentleman benyo
mását teszi — anyja tényleg angol nő volt. Nála sincs a póznak, a fon
toskodásnak nyoma sem ; keresetlen szívélyességgel látta, szép és szere
tetreméltó feleségével együtt, kétszer vendégül az akadémia meghívott
ja it abban a szép palotában, mely e tudományos intézetnek otthona. 
Nekem egy véletlen folytán alkalom adatott arra, hogy vele behatóbb 
eszmecserét folytassak : sok érdekeset mondott Mussoliniról, akivel őt 
szoros barátság köti össze; nem különben a pápa őszentségéről, aki a 
tudósnak rokonérzésével méltányolja a kor egyik legnagyobb tudósának 
jelentőségét, egyszersmind egyháza hű fiának egyéniségét. Marconi 
különben jelentékeny politikai szerepet is játszik : a fascista nagy
tanácsnak egyik befolyásos tagja és egyaránt élvezvén az egyházi és a 
világi Rómának bizalmát, ő egyike azoknak a nem hivatalos össze
kapcsoló tényezőknek, melyek a kettőnek sokszor kényes problémákat 
fölvető együttműködését biztosítják.

*

De ezzel nem jutottam el azoknak a nagy benyomásoknak végéhez, 
melyek az 1932. november havában töltött nyolc római napba torlódtak 
össze. Föl akartam ugyanis használni ezt az alkalmat arra is, hogy 
egyházam fejének hódolatomat bemutassam ; magánkihallgatást kértem 
és nyertem őszentségétől, XI. Pius pápától: a harmadik Piustól, akinél 
a Vatikánban tiszteleghettem. Már bevezetőleg megemlékeztem a külső 
körülmények azon nagy különbségéről, mely 1870. tavaszán és 1932. őszén 
te tt római látogatásaim közt tátong és amelynek szinte szédítő erejét 
éreztem, midőn ugyanazokon a folyosókon és termeken keresztül, 
ugyanolyan egyenruhákba öltözött gárdisták és egyházi udvari sze
mélyzeti tagok közt haladva léptem XI. Pius elé, ugyanabba a dolgozó- 
szobába, amelyben 62 évvel ezelőtt Pio Nono áldását vettem. Hiszen 
a dolog lényegében ugyanaz volt akkor és ugyanaz lesz megszámlál- 
hatlan évek múlva is, amit a hívő a katholikus egyház fejénél keres 
és talál. Változatlan a pápának egyházi hatalma, változatlan a taní
tás, melynek ő a legfőbb letéteményese ; változatlan annak a nyugodt
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fölénynek érzete és benyomása is, mellyel az egyház a világi dolgok 
minden felfordulásának szemébe néz, bízván az isteni ígéretben, mely 
Péter sziklájának rendíthetetlenségét mindenkorra biztosítja.

De mennyi új fér bele ebbe a változatlanságba és 1870-hez képest 
1932 az újnak leghatalmasabb kifejlődését jelenti, mely azzal a válto
zatlannal egyáltalán összeegyeztethető. IX. Pius még uralkodója volt 
egy megcsonkított és túlnyomó erőktől szorongatott pápai államnak ; 
XI. Pius ismét örvend mindenki által elismert világi souverainitásnak, 
még kisebb területen ugyan, de minden külső szorongatás és veszélyez
tetés nélkül, olyan területen, mely függetlenségét biztosítja és nem ád 
alkalmat az egyházi és a világi uralkodásnak mindig kényes összevegyí
tésére : IX. Pius ennek a kérdésnek tekintetében egy nagy probléma 
előtt állott, melyben ő kötelességszerűleg a végletekig ragaszkodott azon 
jogoknak fenntartásához, amelyeket a múlttól örökölt és utódainak 
sértetlenül átadni ta rto zo tt; hatvan év múltán XI. Pius, miután e 
hatvan év tapasztalása a múlt helyreállításának lehetetlenségét kétség
telenné tette, bátran egy új kezdés területére lépett és egy jövőt alakított 
m eg; szigorúan vett egyházi téren IX. Piusnak küzdenie kellett leg
buzgóbb hívei közt is mutatkozó széthúzó áramlatokkal. X I. Pius ilyen 
küzdelmet nem ismer; egész történelme során a katholicizmus sohasem 
mutatott olyan belső egységet, mint ma, és ennek biztosításában óriási 
támpontot nyert a profán tudományok vívmányaiban, mert első pil
lantásra látható, mennyivel hatásosabbá és könnyebbé válik a világ
egyház kormányzásának feladata akkor, mikor Rómából Pekingbe 
beszélgetni lehet.

Nem folytatom a kontrasztok felsorolását; csupán arra az egyre 
kívánok még rámutatni, mely az egyéniségek különbözőségében nyil
vánul meg.

Hogy a Szent Péter trónján egymást követő uralkodók egyénisége 
nagy különbségeket ju tta t kifejezésre, abban nincs semmi meglepő. 
Ki kell azonban emelnem, hogy a katholikus egyház, életének azon 
súlyos századán keresztül, melynek javarészét én is átéltem, abban a 
különös isteni kegyelemben részesül, hogy mindig nemcsak föltétlenül 
tiszteletreméltó, hanem egyszersmind kiváló férfiak állottak kormány
zatának élén ; IX. Pius, aki méltóságteljes nyugalommal állott meg 
külső katasztrófák megpróbáltatásaiban és aki személyes varázsával 
mindenkit lenyűgözött, aki vele érintkezésbe lépett; X III. Leó, akinek 
szellemi nagysága és X. Pius, akinek szentsége előtt az egész világ meg
hajolt ; XV. Benedek, akit a világháború a legnehezebb problémák elé 
állított az egyház kormányzatában, és aki azokkal úgy tudott megbir
kózni, hogy a pápaság megnövekedett tekintéllyel emelkedett ki a kriti
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kus helyzetből; most pedig az a XI. Pius, a nagy elhatározások, a nagy 
felelősségvállalások embere, aki éppen jókor jött a lelki Róma kormányza
tának élére, amikor a világi Róma hatalma egy Mussolini kezében van.

XI. Piusból a személyes érintkezésnél nem szól a melegségnek az 
a közvetlensége, amely hasonló nevű elődjének föllépését jellemezte ; 
benne a tudós típusa érvényesül leginkább ; az ember mindig tudatában 
van annak, hogy minden gondolata keresztülment egy éles, erős és 
gazdag elme mélyreható boncoló munkáján, amelyből mint kemény 
akarat bontakozik ki. Csakis az ilyen pápa vehette magára az irány- 
változást a világi hatalom kérdésében ; csak egy kiváló szellem és bátor 
lélek érlelhette meg azt a kereszténység terjesztése szempontjából oly 
nagy jelentőségű reformot, amely a fehér fajhoz nem tartozó népeknél 
bennszülött hierarchiát létesített, tehát a tanitó és kormányzó egyházi 
hatalmat ott olyan férfiakra ruházta, akik népük érzelmi világát meg
értik, sőt mindenben, ami a kereszténységgel nem ellenkezik, azt maguké
nak vallják és így nem találkoznak azzal a bizalmatlansággal, mely többé- 
kevésbbé mindig tapad az idegen misszionáriusokhoz, annak a gyanú
nak folytán, hogy a keresztény hit hirdetői egyszersmind idegen világi 
érdekek ágensei. De XI. Pius más irányban is megértette korát és mélyen 
szántó megnyilatkozásokban fölújította, sőt újabb megállapításokkal 
kibővítette nagy elődjének. X III. Leónak társadalompolitikai kezde
ményezéseit és ezzel vezérlő szerepet biztosított egyházának a mai idők 
leguniverzálisabb és legégetőbb problémájának terén. Az ő vezetése 
alatt az egyház nem kullog hátul az emberiség világi fejlődésében ter
mészetszerűleg fölmerülő problémák terén, a többé vissza nem hozható 
m últat siratva, hanem elől jár a jövőbe néző haladás útjain. Mélységes 
megnyugvással és világnézetemben megerősödve szívtam magamba 
ezeket a vatikáni benyomásokat; a pápai Róma ma is nagy elgondolá
soknak és nagy elhatározásoknak színhelye: egy fénylő reménysugár 
napjainknak' nyomasztó sötétségében.

*

Elutazásom napjának késő délutánján tudtam még annyi szabad 
időt találni, hogy a lenyugvó napot a Monte Pincióról üdvözölhessem. 
Rózsás színbe átmenő sugarai világították meg a képet, mely a Colosseum
tól a Szent Péter-templomig terjed, tehát érzékelhető szimbólumát 
nyújtja azoknak a lelki kincseknek, melyeket Róma jelent, azoknak a 
mélységes benyomásoknak, melyeket Rómától nyerhetünk. Néztem, 
ameddig látni leh e te tt: mikor pedig testi szemeimnek besötétedett, 
a magasztos kép tovább világított lelkemben és azzal telítve tértem 
vissza a küzdelmes élet feladataihoz.
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KÖLTEMÉNYEK.
Sajó SÁNDORtól.

A m agyar nyelv.

Köszönöm, édes anyanyelvem,
Te gyönyörű, egyetlenegy,
Hogy nekem adtad hangjaid zenéjét 
S megengedted, hogy szívem dobogását 
Magyarul muzsikáljam;
Hogy hangszer lettél szent érzéseimben : 
Áhítatomban búgó orgona,
Búbánatomban síró hegedű.
S hogy könnyebb kedvem halk fuvalmait 
A te tilinkód zendítette dalba. 
Köszönöm, édes anyanyelvem,
Hogy fészket raktál hallgatag szivemben : 
Sasfészket büszke álmaimnak 
Szent magyarságom sziklaormán,
Turbékos hangú gerlefészket 
Szerelmes lelkem lombos ágán 
S hogy örömeim pipacsos mezőit 
Pacsirtaszóval zengetted te li. . .

Ó, boldogító sokszavúság,
Te lélekbűvölő varázs :
Te gordonkázó szomorúság,
Vagy füttyös kedvű vigadás :
Te ezerszínű hangszivárvány 
Egy kicsi kerek ég alatt :
Tanultalak egy élet árán 
És kincsemmé tanultalak!
Te vagy az áhitat zenéje,
Szerelmes szív ha csillagokba néz 
S megcsordulsz, szívből ajkra érve,
Mint édes tiszta méz ;
Te vagy a zengő őserő,
Ha keservekből törsz elő,
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Mint bús igazság, szent harag 
S e búsan búgó szent kesergőt 
Ügy zúgatják itt vizek, erdők,
Hogy magyarul visszhangzanak!

0 , jártam én is messzi templomot ;
Az Isten lelke ott is ott lobog,
De más, de szebb a hangja i t t :
Ez árvaságos szűk határon 
Jobban megértem és csodálom 
A nagy mindenség titk a it;
I t t  hozzám minden magyarul beszél,
A földi hant, az égi csillag,
Az erdőn átzúgó vihar,
Fűszálra lengő röpke szél. . .
E hangok édes dallamán,
Még hallom, mit mond boldogult anyám, 
S hiszem, mit kiskoromba’ hittem :
Ha ünnephangon szól az Isten,
Az ő ajkán is magyar szó lebeg, —•
Te zengsz a messzi égvilágon, 
Hamupipőkés árvaságom,
Én féltett kincsem, anyanyelvem,
Te gyönyörű, egyetlenegy!

V
Z irci ének.

Fogy, fogy az erdő ősi szép Bakonyban, 
A sok nagy irtást sírva számolom ; 
Búvót keresve megritkult vadonban, —
A zirci papkert az én Bakonyom.
I t t  százéves fák nyújtózkodnak égre,
Az ősi körkép megtarolt vidéke 
E kertre féltőn s büszkélkedve néz ;
A lélek zsong, mint halk hullámverés 
És elmerül az édes ámulatban . . .
Fák, gyönyörű fák. ég felé sudárzók. 
Tölgyszálak, hársak, karcsú szálfenyők! 
Turbékos, füttyös, pittyenő madárszót 
Hol rejtegettek annyi zengetőt?
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Fák, gyönyörű fák, selymes pázsitok!
Hány szépség vagytok? hány csodás titok? 
Bujósdijáték árnyas utamon :
Ki itt a búvó, — fény vagy fuvalom?
Ki csiklandozgat lombot, levelet: 
Sugár-aranyszál? égi lehelet ?
A kéklő mennybolt álom-permetegje 
Szitálva hull a szépség-rengetegre 
És szívet-lelket csendbe andalít; 
Napfényverőn és sejtelmes homályon 
Itt egybeolvad a való s az álom 
És rámteríti lengő szárnyait. . .
A csenden olykor, messze-messze bongva, 
Harangszó leng át galambszárnyakon:
Mélázva pillant két sugártoronyra 
A nyár ölében szendergő Bakony ;
A tájon olykor, múltat költögetve,
Tűnt századévek képe suhan á t :
Keresztet ír a fákra és kövekre 
Egy mézajkú és lángszavú a p á t;
Az árnyas lombok sűrűjén keresztül,
Ügy sejtem olykor lelkek Lelke jár :
Tán Krisztus jár ott, szállván a keresztrül, — 
Azért oly boldog békés most e nyár . . .
Ó, ez a kert a Szépség és a Béke, 
Megfáradottak édes menedéke,
Itt nyár végén is ifjú még a május, —
E kert az égre viruló 
Te deum laudamus! . . .

A nagy kert szélén száraz tófenék ;
Kemény iszapja kérges és repedt ;
Feketevérű lomha szörnyeteg;
A medre mély, a part magas, —
Sár, sár, — de súlyos, mint a vas:
Ezt ássa, vájja, hordja, nyár hevén,
Alföldi ötven kubikos-legény, —>
Öregje-ifja: mind legény a gáton,
— A szomszédházból hangszóró beszél: 
Los-Angeles-bm, nagy oliinpiászon,
Most versenyeznek lázas bajviváson
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Futók és ugrók s ökölbaj nokok ; 
Nevük harsogja százezer torok, 
Világgá hírli, naggyá harsonázza; — 
A kubikusok bús olimpiásza 
Oly dicstelen, oly hír nélkül való . . . 
Ó, a kenyérgond zordabb sarkaló! 
Talicska gördül, ürül és telik 
Beggeltől délig, déltől esteiig;
A jelszó: hallgass és előre! —
A nagy tehernek nekidőlve 
Feszül a váll, a mell, a láb,
És egy-erővel szobrossá feszíti 
A barna combok izmos oszlopát.
Itt nincs hiúság, érdek nem vitáz,
Itt munka pezsdül, semmi más,
Eget kenyérért itt így ostromol 
Ütemre mozgó ötven bronzszobor, — 
Nincs ennél szentebb, szebb olimpiász! 
Ki itten küzdelemre kél,
Az én szivemnek egy ily kubikos 
Száz öklözőnél többet ér!
— Az ég ormára most hágott a nap : 
Találkozott a nyár, a dél, a csend ; 
Harangszó kondid, Isten hangja zeng 
S most már a szó is ajkra rebben : 
Mormolja ötven kubikos :
Miatyánk, ki vagy a mennyekben . . . 
A vérben még a munka láza lüktet
S mormolja ötven kubikos :
. . . mindennapi kenyerünket . . .
És kenyeret szel déli pihenőn.
— Szivemet lassan átitatja 
A Szépség s Munka áhitatja
S mint kéklő ég a bárányfelleget, 
Ringatja szárnyán csendesen 
E halkan zengő zirci éneket. . .
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HONVÁGY .1

—  Elbeszélés. —

HERCZEG PERENCtŐl.

I.

Latin óra alatt nyitva állott az ablak. Ottkünn vakítóan és altatóan 
sütött a nap. A közeli pályaudvarról egy tolató mozdony ütemes doho- 
gása hallatszott, hol crescendo, hol meg decrescendo. A tanár magya
rázott, olyan hangon, amely a szélvihart is el tudná zsibbasztani:

— «De» jelöli először az elválást a, térben : de digito annulum 
detrahere . . .

A kék messziségből pacsirtaének is hallatszott, mert a vasúton túl 
már szántóföldek kezdődtek. Az ének édes és kacskaringós sujtásokat 
rajzolt a fiúk álmos leikébe.

— «De» jelöli továbbá az irányt. De Assyria revocavit exercitum . . .
A tanár hirtelen az asztalra csapott.
— Lantos, hol já r az eszed?
A harmadik pad sarkán ült Lantos. Természetesen nem válaszolt, 

ilyen kérdésre nem szokás, csak ártatlan csodálkozással és tiszteletteljes 
méltatlankodással nézett a tanár szemébe.

— Számoknál «de» a kivonást jelöli. Annis duobus de viginti.
Hol is járt az imént Lantos esze? Almira szigetén já rt és azt csak

ugyan nem lehetett bevallani a tanárnak. Mert Almira kis korálsziget 
a Csendes-óceán közepén, közel az egyenlítőhöz. Lantos nemrégiben egy 
francia folyóiratot kapott kezébe, a színes melléklet almirai tájat ábrá
zolt. Pálmák és sziklák, fölöttük és alattuk a tenger és az ég szomjas 
kék végtelensége. Azóta a távoli korálsziget vasárnapi orgonabúgással 
szólt bele a kisdiák hétköznapjaiba.

Ha ő egyszer a maga ura lesz, akkor haladéktalanul elmegy Almirába. 
Sőt lelkileg már oda is hurcolkodott. Az iskola dermesztő unalma és a 
tanulóévek lealázásai elől a Csendes-óceánra menekült. Ott vár reá az 
élet. Ami most van, az nem élet, csak várakozó tengődés, mint a gubóé, 
mikor a pillangószárnyakat növeszti. Almira a szabadság és a szabadság 
az élet. Ó, milyen forró, milyen édes és fájdalmas honvágy epesztette 
Almira után!

Már komolyan készülődött az útra, szerzett egy delejtűt és egy

1 Ez az elbeszélés később Utazás Almirába címmel jelent meg.
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zseblám pást. . .  A kincsei most is nála vannak, ha megtapogatja, akkor 
rögtön titokzatos és ragyogótollú paradicsommadarak szárnysuhogását 
hallja. Almira!

— Diem de d ie : napról-napra . . . Lantos, ide figyelj — de tertia 
vigilia : harmadik őrváltáskor . . .

II.

A korálsziget lassan elmerült az idő tengerében, mint a téli napgolyó 
a ködfelhőben. De tíz esztendővel később, tíz szürke esztendővel később, 
Lantos megint hallotta az almirai madarak szárnysuhogását — ezúttal 
a budapesti Szecesszió-kávéházban.

Valami szerencsés véletlen — egész életében mindig szerencséje 
volt! — utat nyitott neki a Tomka-társaságba, sőt megnyerte neki a 
társaság ünnepelt és rettegett zsarnokának, Tomka Róbertnek barát
ságát is. Tomka akkoriban az ifjú entellektiielek vezére volt, egyéb
ként egy mammutvagyonú iparbáró egyetlen fia. Az egész legény csupa 
tehetség, a körme hegyéig csupa önhitt, káprázatos, borotvaélű tá 
madó kedv.

— Újévkor lapot indítok! Ígérte és az Ígérete már tele volt had
üzenetekkel és támadásokkal.

— A lap címe : A Riadó!
— Riadó jó név. Ez lerántja az alvó filiszterekről a paplant. És a 

programm?
— A programm négy szó: Temessétek el a halottakat! Mert a 

magyar életet tűrhetetlenné teszi, hogy a konvenció hullaházat csinált 
az országból . . .

Mi ütött Lantosba? Egyszerre lobogni és lángolni kezdett, egy
szerre felugrott.

— Igaz, igaz, ezerszer is igaz! A közéletet önmagukat túlélt tekin
télyek és odvas elvek töltik meg! Aki meghalt, legyen az ember vagy 
gondolat, azt eltemetni, hogy helyet adjon az életnek!

Tomka megfogta az ifjú karját és a szemébe merítette hideg, hegyes 
tekintetét.

— A Riadónak te leszel a szerkesztője! Más nem is lehet.
— Én? — rémüldözött és ujjongott Lantosban a huszonkét esz

tendő. —• Én? Nem értek a lapszerkesztés technikájához.
— Annál jobb, így legalább nem fogsz konvencionális lapot csinálni.
E ttő l kezdve az élete állandó csomagolásban telt. A gondolatait

válogatta, rendezte, pakkolta a Riadó számára. Mert most kezdődik az 
élet! Az élet készen áll a küszöbön és arany trombitákkal hívja. Az élet :



HONVÁGY. 47

a harc. Ő akkor fog élni, ha azok a tüzes harcok, amelyek a Riadó körül 
lobogni fognak, célt és méltóságot adnak neki.

És megint azt a forró, édes és fájdalmas honvágyat érezte, amely 
valamikor Almira felé hívta a lelkét.

A Riadóból azonban sohasem lett újság. Tomka, az ünnepelt és ret
tegett, váratlanul felfedezte magában a festő tehetségét és ezentúl reggel
től estig festett, violaszín mezőket, mahagóniszín erdőket, türkisz-zöld 
égboltot. Egyéb semmi sem érdekelte, mert most már tudta : ő az énjét 
a makrokozmoszban csak ecsettel a kezében érvényesítheti.

A Riadó pedig, mint a meglékelt gálya, búsan és lassan elmerült a 
feledés tengerében, ahol az elsüllyedt Almira várta.

III.

Jó, rendes hivatalnok lett Lantosból, bár semmi sem vonzotta erre 
a pályára. Mindig az volt az érzése, hogy ő nem is a sáját életét, hanem 
más valakiét éli, talán az apjáét, vagy nagyapjáét.

Egy nap azonban — éppen vasárnap volt — az Eszterházy-utcában 
összetalálkozott a saját életével. Egy fiatal nőt látott. Talán nem is volt 
szép, de több v o lt : minden, ami nő csak lehet: az arany kulcs, amely
től megnyílnak a férfilélek lakatjai. Egy szigorúarcú idősebb asszony
ság kíséretében járt, de azért mégis olyan árva és magárahagyott be
nyomást tett, mintha semmi közössége nem volna a többi emberrel. Ha 
az almirai paradicsommadár eljön a pesti verebek közé, az sem lehetne 
itt idegenebb.

Csak vasárnap látta, mindig ugyanabban az utcában, azért a Vasár
nap kisasszony nevet adta neki. A harmadik utcai találkozásnál az 
idegen nő már megismerte Lantost. Nem nézett reá, de meglátta ; 
nem mosolygott, de a szája sarkában valami parányi kis édesség csil
lant meg..

Némi utánjárással meg lehetett volna tudni, ki ez a Vasárnap kis
asszony, de az egész kaland olyan csodahalkan, olyan mesegyöngéden 
indult, hogy nem lehetett belekapni durva kézzel. A Sorsnak, amely 
megmutatta őket egymásnak, kötelessége, hogy tovább gombolyítsa a 
fonalat.

De, hogy ezt az álmot mégis hozzáfűzze a valósághoz, egy szép, régi 
és drága kézitükröt vett Vasárnap kisasszonynak. Ez lesz az első aján
dék, amit adni fog neki. Adhatna-e szebbet, mint a leány saját arcát, 
Gellinihez méltó keretben?

Érezte, hogy korlátok veszik körül a leányt. Titkok és tilalmak, 
amelyeknek erejét neki kell áttörnie. Át fogja törni, mert át akarja törni.
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Napoleon is ügyvéd fia volt, csakúgy, mint Lantos, mégis feleségül 
nyerte egy nagy császár leányát.

Egyszer azután egy folyóirat címlapján megtalálta Vasárnap kis
asszony arcképét. Krisztina főhercegnő császári és királyi fensége.

Az élet újból becsukta és behúzta káprázatos tűzvirágait és Vasár
nap kisasszony, a nélkül, hogy tudott volna róla, az elsüllyedt Almira 
csendes lakója lett. Mert hiszen igaz, az ajacciói ügyvéd fia elnyerte 
a császárságot, de előbb csatát kellett nyernie Rivolinál, Marengónál, 
Austerlitznél és Jénánál, amihez a vásárhelyi ügyvéd fiának sem ideje, 
sem alkalma nem volt.

IV.

Újabban gyakran dicsérték Lantost, hogy milyen pompás színben 
van. Valósággal fiatalember még. Huszonötéves korában azonban soha
sem dicsérték a fiatalságát. Tagadhatatlan, hogy a haja kissé már meg
ritkult, a dereka kissé megvastagodott. És az első emeletre is liften szere
te tt járni.

Meglehetős karriert csinált, de ez nem érdekelte. Időközben meg is 
házasodott. Jól megvoltak egymással, ő és az asszony, de a házasság nem 
életcél, valamint a nyugdíjképesség sem az.

Úgy látszik, a sok ajtó közül, amely az élet palotájába nyílik, ő 
még mindig nem találta meg az igazit. Nem tudott benyitni az ünneplő
szobába, hanem csak idegenül ácsorgott a külső folyosókon.

De azután hirtelen fölpattant az igazi ajtó! A véletlen összehozta 
szülővárosának polgármesterével.

— Ejnye, Lantoskám, nem akarnál te képviselő lenni? Nagy Sándor 
legközelebb főispán lesz és ha te vállalnád, nagy zavarból mentenél 
ki minket. Mert mi ezúttal komoly embert akarunk, — a polgárok 
igen megúnták már a nagyhangú politikusokat — olyan ember kell, 
aki nem csinál galibát, hanem rendben elvégzi idefenn a választók 
dolgát.

— Lehet róla beszélni, — szólt Lantos erőltetett egykedvűséggel.
Almira kiemelkedett a hullámsírjából, a paradicsommadarak megint

suhogtatták mesés szárnyukat. Igen, ez az élet! Most már sejtette, miért 
született ő erre a világra : hogy a szegények és elnyomottak bajvívója 
legyen. A nemzet eleven lelkiismerete.

És midőn ezt elvégezte magában, forró és szomorú szeretettel gon
dolt a népre, arra a kedves és nagyszerű népre, amely minden hatalom 
és gazdagság forrása és amely maga mégis cselédszámba megy az or
szágban.

Nem, ő nem fog kertelni, — ő olyan «galibát» fog csinálni az ország-
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házban, mint a csuka a halastóban. Megfogja mondani azt, amit Magyar- 
országon még soha senki sem mondott meg : az egész igazságot!

És már látta is önmagát, amint ott áll a tomboló képviselőházban, 
a mellén keresztbefont karokkal, rendületlenül — kőszirt a háborgó 
tenger közepén.

A hatalmasok gyűlölni fogják, de a néjD szeretni fogja. Ö, milyen 
honvágyat érzett a nagy, az igazi szeretet után, mindannyiunk szülő
anyja, a nép szeretete után!

A polgármesterrel abban állapodtak meg, hogy az majd értesíteni 
fogja, ha időszerű lesz a jelölés. De mielőtt megérkezett volna az értesítés, 
a lapok azt a hírt hozták, hogy Nagy Sándort csakugyan kinevezték fő
ispánnak, egy száztagú küldöttség pedig fölajánlotta a megüresedett 
mandátumot az új kereskedelmi miniszternek. Az egyhangú választás 
biztos.

A nagy kincs, a népnek aranynál és gyöngyöknél drágább szeretete, 
elmerült Lantos hajótörött gályájával együtt.

V.

A füredi parti sétányon két öreg úr találkozott. Megálltak, nézték 
egymást, nevettek, kezet fogtak.

— Csakugyan te vagy, Bittó?
— Én hát. Te meg Lantos vagy.
— Régóta nem láttuk egymást. Ugyan hány éve is lehet?
-— Jobb azt nem számolgatni.
Leültek egy padra. Lantos úgy találta, hogy az ő hajdani iskola- 

társából vén salabakter lett. Bittó valami hasonló megfigyelést tett a 
barátjával. De azért nagylelkűen biztatták egymást: «Jó színben vagy, 
pajtás!» «Te is pompásan tartod magadat!»

Aztán beszélgetni kezdtek arról, ami volt és ami lehetett volna. 
Megegyeztek abban, hogy mindenütt jó, csak itt nem, ahol az ember 
van. Az életben pedig az a legszebb, ami nincs : az elérhetetlen. Időköz
ben szürke felhők torlódtak össze az égen.

— Már megint eső! — morogta Bittó. És hozzátette: — Szörnyű 
nyár ez! Eső és hideg szél, vagy pedig fúlasztó hőség.

— Egyáltalában nem öreg embernek való kiima ez a miénk, — 
hagyta rá Lantos. — A tél hat hónapig tart. Ez a csúz és az influenza 
hazája. És ezért még méregdrágán meg kell fizetned, az állam adó fejé
ben lenyúzza a bőrödet.

— A botrányok országa — toldotta meg Bittó. — Az ember alig 
mer újságot a kezébe venn i: sikkasztások, csődök, öngyilkosságok, har-

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. TJX. 4
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cok és izgalmak semmiért. Sokszor ju to tt már eszembe : jó volna má
sutt élni.

— Jó volna, jó volna, de hol?
— Ha ki is nevetsz, — mondta Bittó — én valami pálmás szigetre 

vágyódom a déli tengeren. Olyan helyre, ahol nincs tél és nincs légcső
hurut, ahol kék az ég és nincs se botrány, se adósság.

— Tudok olyan szigetet — mondta Lantos elgondolkozva. — A 
Csendes-óceánon van, közel az Egyenlítőhöz, Almirának hívják.

A másik öreg csendesen nevetett.
— Messzi van a te szigeted, pajtás. Tudok egyet, amely közelebb 

esik. I t t  van mindjárt a város végében. Se tél, se hurut, se botrány, se 
adó, pajtás!

Elhallgattak. És Lantos megint érezte azt a forró, édes és fájdalmas 
honvágyat, amely hajdanában sütötte a szívét, mikor az almirai mese 
madarak suhantak el a füle mellett.
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APPONYI MINT SZÓNOK.
—  E ln ö k i m e g n y itó -b e s z é d . —

B k RZEVICZY A l B ERTÍÓL

Társaságunk múlt évi ünnepi közülésének elnöki megnyitó-beszédje* 
ünneplése volt annak a három kiváló tagtársunknak, kik negyven év 
óta tartoztak Társaságunkhoz: gróf Apponyi Albertnek, Herczeg 
Ferencnek és Kozma Andornak, kik közül az első kettőnek művei is 
felolvasásra kerültek akkor.

Nem sejtettük, hogy ez az ünneplés kettejükre nézve búcsúvétellé 
fog válni. Nem sejtettük, hogy mikor e teremben zajos éljenek hang
zottak fel az Apponyi irodalmi jelentőségének méltatásánál s nagy
érdekű római benyomásainak felolvasásánál, őt Genfben, hová hazánk 
ügyét védeni ment, a gyilkos kór már ágyba döntötte, hogy két nappal 
később sírba vigye. Csakhamar elvesztettük a már akkor súlyosan beteg 
Kozma Andort is ; a három ünnepelt közül, kikkel akkor mint élő 
munkatársainkkal dicsekedtünk, ma már csak egy : Herczeg Ferenc 
él közöttünk, kinek fiatalos erőben betöltött hetvenedik életéve alkal
mával mi is koszorút fontunk.

Az Apponyi Albert s a Kozma Andor elvesztése fölötti fájdalmunk
nak már kifejezést adtunk nyomban e veszteségeink bekövetkezése 
után ; de ón úgy érzem, hogy a pár nap előtt letelt első évforduló idő
szerűvé teszi, hogy mai elnöki beszédemben is visszatérjek a még egy 
év előtt élőként ünnepelt feledhetetlen, nagy társunk, gróf Apponyi 
Albert emlékére, melyet én elnöki szózatom legméltóbb tárgyává akkor 
teszek, ha az ő páratlanul álló szónoki mivoltával, melynek alapján őt 
tulajdonképpen irodalmi Társaságunk tagjává avattuk, foglalkozom.

Én abban a szerencsében részesültem, hogy ötvenegy éven át 
lehettem figyelmes hallgatója az Apponyi szónoki működésének. Hallot
tam az 1881-i válaszfelirati vitában mondott beszédeit és hallottam az 
1932. késő őszén a római Convegno Volta berekesztésekor a kongresszus 
nevében mondott köszönő szózatát. Évek hosszú során át voltunk kép
viselőtársak és vettünk részt együtt a delegáció üléseiben : vele együtt

4*
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jártam a külföldön propaganda-beszédek tartása s nemzetközi gyüle
kezetekben való részvétel végett. Mélyen emlékezetembe vésődtek a 
legkülönbözőbb alkalommal elhangzott beszédei és aratott tüneményes 
szónoki sikerei.

Ő mindenesetre a legrendkívülibb szónoki egyéniség volt, akit 
hosszú életpályámon megismerhettem. Már imponáló megjelenése, ki
fejezésteljes arca, különösen tekintete, hangjának varázsa ráirányozta a 
figyelmet; ritka széleskörű műveltség könnyítette meg neki azt, hogy 
a legkülönbözőbb hallgatóságnak mindig érdekeset tudjon mondani. 
A szónoklás gazdag természeti adományát ő gondos és öntudatos tanul
mánnyal képezte ki. Csodás volt önuralma és mérséklete, mellyel magát 
minden kilengéstől, minden szertelenségtől meg tudta óvni s mindig 
megőrizte ellenfeleivel szemben nyugodt fölényét, mindig el tudta 
kerülni azt, hogy beszédei akár a terjedelem tiílfokozása, akár az anyag 
túlhalmozása által fárasztókká vagy közönyösökké váljanak. Csodás 
volt tapintata a politikai harcban i s ; tudott éles lenni, de sohase 
vált sértővé, sohasem bántott meg föltételezhető érzékenységeket: 
szónoki taktikája mindig a meggyőzésre, nem a harcképtelenné tételre 
irányult.

Az ő szónoki pályáját egészen rendkívülivé főleg bámulatos nyelv- 
tehetsége tette. Az olyan jelenségek, mint Kossuth és Apponyi, akik 
anyanyelvükön kívül több más nyelven is ugyanazzal a hatással tudtak 
beszélni, a nagy nemzeteknél alig fordulnak elő; a nagy nemzetek 
nincsenek rászorulva, hogy szónoki fegyverzetüket oly sokféle nyelv 
használatának készségével tökéletesbítsék ; a kis nemzeteknek a szük
ség adta meg a reá való képességet. Apponyi élete végéveiben tényleg 
öt európai nyelven tudott teljesen egyenlő hatással szónokolni. Foko
zatosan érte el ezt a rendkívüli képességet. Középiskolai tanulmányait 
német iskolában végezvén, a német nyelvet a magyarral egyforma 
készséggel kezelte már gyermekkora óta ; fiatalon aratott német nyel
ven szónoki babérokat is. Természetesen már fiatalon tanulta meg a 
francia, angol, sőt olasz nyelveket is, de francia szónokká főkép az 
Interparlamentáris Űnió körében képezte ki magát. Ő maga beszélte 
el, hogy mikor 1904-ben, tehát 58 éves korában, a magyar csoporttal 
kiutazott a Cunard-társaság Campania nevű gőzösén Amerikába, a 
sain louis-i interparlamentáris konferenciára s a hajó parancsnoka 
útközben ünnepi hangversenyt rendezvén a hajós-személyzet özvegyei 
és árvái javára, mint a hajó legkiválóbb utasát, őt kérte föl a szokásos 
ünnepi beszéd megtartására, ez volt első nagyobb, nyilvános angol 
beszédje, s már ez oly tomboló lelkesedést keltett, hogy — saját vallo
mása szerint — ez az első sikere indította arra, hogy amerikai szereplése
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alatt nem az addig megszokott francia, hanem az angol nyelvet hasz
nálja felszólalásainál.

Legkésőbben kerítette szónoki hatalmába az olasz nyelvet. Egy 
kisebb olasz beszédet ugyan már 1920-ban a békekötés céljából kikül
dött «legfőbb tanács» előtt is tarto tt, de olasz szónokká igazán csak 
akkor lett, mikor a korszakos fontosságú lateráni egyezmény követ
keztében a Vatikánnal együtt Apponyi is kibékült Olaszországgal és 
szívesen fogadta el a meghívásokat Rómába, ahol a pápa világi ural
mának megszűnte óta nem járt. Mikor az új olasz kir. Akadémia 1932 
őszén rendezett Volta-kongresszusára együtt voltunk hivatalosak s a 
gyűlés befejeztével annak tagjai egyértelműleg Apponyit kérték föl, • 
hogy az Akadémiának, az olasz kormánynak és Róma városának fejezze 
ki a kongresszus köszönetét a szíves vendéglátásért s az érdekes eszme
cseréért, a megbízásnak egy rögtönzött olasz beszédben oly mesteri 
módon felelt meg, hogy felszólalása mindenkit elragadott.

Az idegen nyelveken való szónoklás legnehezebb próbáját akkor 
állotta ki Apponyi, amikor egyszer, egyetlenegyszer megadatott Magyar- 
ország képviselőjének a jog, hogy a Párizsban összeült békekonferencia 
előtt elmondja Magyarország véleményét a velünk pár nappal előbb 
közölt, utóbb a trianoni szerződés neve alatt ismeretesekké lett gyilkos 
békeföltételekről. <5 maga beszéli el, hogy mikor a teljesen ellenséges 
környezetben, csupán némaságra kárhoztatott magyar társai egyet
értésére számíthatva, a föltételeket leghatározottabban visszautasító 
francia beszédjét megkezdte, annak első szakasza után az elnöklő Clé- 
menceau félbeszakította, mondván, hogy most majd a mondottakat egy 
tolmács fogja angolra fordítani. Erre Apponyi, érezve, hogy beszédjének 
egész hatása odavész, ha az egy tolmáccsal folytatott dialógussá válik, 
a «legfőbb tanács» engedélyét kérte arra, hogy beszédjét ő maga tolmá
csolhassa angolul, ott szakítva meg annak menetét, ahol jónak látja.
A beleegyezést megadták, és ő megtartotta tervezett előadását válto
gatva franciául és angolul, végül még az olaszok számára is röviden 
összefoglalva olaszul a mondottakat. Ő ez időben hetvennégy éves 
v o lt; emlékezéseiben azt írja, hogy az bizony erősen fokozta azt a 
szellemi megterhelést, amelyet amúgy is viselnie kellett. De sikerült 
ezt a nehézséget is legyőznie, és pedig olyannyira, hogy ezáltal előadásá
nak gondosan felépített egysége nem szenvedett és nem vált érezhetővé 
beszéde erejének ellankadása sem. «Csak az emlékezetes nap délután
ján, — úgymond — mikor már elült a cselekvés által kiváltott ideg
izgalom, vett erőt rajtam  a fáradtság — igaz, hogy oly mértékben, 
amint azt sem azelőtt, sem azután sohase tapasztaltam».

Nem lehet csodálni, hogy az ilyen szónoki teljesítmények, amelye
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két a kötelességérzet és meggyőződés melege hevített át, még ellen
feleit is bámulatra ragadták. Clémenceau, az öreg tigris, sokkal nyája
sabb hangon szólt hozzá beszédje után, mint azelőtt; Lloyd George 
odasúgta neki : «Ragyogó ékesszólással beszélt!» Beszédjének lett volna 
gyakorlati hatása is, ha a «legfőbb tanács» tagjai már akkor kötelezett
séget nem vállaltak volna a ránk diktált föltételekhez való ragaszko
dásra.

Apponyinak, mint szónoknak, nemzetközi téren szerzett rendkívüli 
tekintélyéről tanúskodik az a szinte rajongó nyilatkozat, melyet egyéni
ségéről halála után a hírneves francia államférfiú, Herriot tett, mondván, 

• hogy «Apponyi gróf elbűvölő egyénisége erőt képviselt. — sokszor 
félelmetes e rő t. . .  s ezt az erőt ékesszólása még megtízszerezte. Mi — 
úgymond — Apponyi grófot a Nemzetek Szövetségében ismertük meg 
igazán : senki sem vonhatja kétségbe, hogy ő hazáját ott a legragyogóbb 
módon képviselte . . . Nálánál senki sem tudta jobban felmagasztalni 
a jogot, senki sem tudta frissebb, fiatalosabb dísszel körülfonni az ékes
szólás megszokott tárgyait is. Volt benne valami antik nagyság; az 
ő fájdalmát mindenki tiszteletben tartotta, mert az sohasem nyilvánult 
meg durván, mint ahogy azt másoknál itt-ott tapasztalnunk kellett . . . 
Bár sok választott el Apponyitól, nagyon is méltányolni tudom az ő 
erkölcsi nagyságát, szavainak, gesztusainak nemességét, műveltségét : 
fejet hajtok a nagy hazafi előtt, akiben testet öltött Magyarország 
lelke . . .»

Az Apponyi beszédeinek áttekintése rendkívül nehéz. Egy össze
gyűjtött kiadásuk megjelent két kötetben 1895-ben, Benedek Elek 
szerkesztésében, azonban az úgyszólván csak fiatalkori s majdnem kivétel 
nélkül képviselőházi beszédeit tartalmazza az 1872—1890. évekből, 
azokat sem mind. Azután megjelent egy kisebb gyűjtemény a Magyar 
Könyvtárban, melyben a legkésőbbi beszéd 1900-ból való ; ezek közt 
pár francia nyelven mondott is található. A Pethő Sándor Apponyiról 
írt könyvének francia kiadása hozta 1931-ben tizenegy külföldön tar
tott beszédjét, jobbára olyanokat, melyek a Nemzetek Szövetségében 
mondattak el, eredeti francia szövegükben. Egyes előadásai és előadás- 
sorozatai külön füzetben láttak napvilágot; az interparlamentáris 
konferenciákban tartott beszédeit az illető konferencia évkönyvei, a 
Népszövetségben mondottakat a Népszövetség naplói közölték. Való
ban nagy nemzeti feladat volna a világhírű szónok összes beszédeinek 
egybegyűjtése és kiadása az idegen nyelven mondottak magyar szöve
gével együtt.

Ő a Kisfaludy-Társaságban 1895-ben székfoglalóként felolvasott 
Esztétika és 'politika, művész és államférfiú című értekezésében hang
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súlyozta, hogy az államférfiúnak feladatai lényegének teljesítésében 
művészi tulajdonokkal is kell bírnia, de csak objektív művészi tulaj
donok képesítik oly alkotásokra, melyek az állandóság biztosítékait 
bírják. «A valódi esztétika a politikában, az igazi műremek az állam
férfiú életében ugyanaz, ami a legfőbb erkölcsi jó és a nemzetek leg
drágább kincse: a politikai jellem».

Nyilvánvaló, hogy Apponyi az államférfiú működésének egészét 
mérte bizonyos esztétikai mértékkel. A szónoklat külön esztétikai szem
pontjaival elméletileg nem foglalkozott, sőt beszédei első gyűjteményé
nek előszavában nagyon is szerényen nyilatkozott majdnem mindig 
rögtönzött politikai beszédeinek esztétikai, irodalmi becséről.

Azonban nagyon érdekesek azok a följegyzések, amelyeket ebben 
az előszóban, mondhatni szónoki technikájára nézve, közöl.

«Nagyon érzem — úgymond — szónoki alkotásaimnak hiányait 
és különösen azokat a nyelvészeti tökéletlenségeket, melyek szónoki 
módszeremnek majdnem elkerülhetetlen folyományai. Beszédeim ugyanis 
majdnem mindig a rögtönzés szülöttei. Egész közpályámon (ez 1895-ben 
volt írva) csak' három politikai beszédre emlékszem, melyet szóról- 
szóra előre leírtam . . .  De legyen szabad — így folytatja — e helyen 
kimerítőbb választ adnom arra a kérdésre, melyet már sokan intéztek 
hozzám, hogy miképpen készülnek tehát beszédeim. A politikai viták 
természetéből folyólag van köztük egynéhány, amely tartalmilag is 
rögtönzés és ez nem is oly nehéz dolog, mint amilyennek azt a be nem 
avatott közönség képzeli. A sikerült rögtönzésnek titka többnyire az, 
hogy tulajdonképpen nem is rögtönzés. Hisz olyan tárgyakról van szó, 
melyekről folyton gondolkozunk, melyekre vonatkozó minden érv és 
ellenérv fejünkben készen áll, és olyan ellenfelekkel állunk szemben, 
kiknek felfogását és eszejárását alaposan tanulmányoztuk ; ritka eset 
az, hogy valamely érvelés minket valóban meglepjen. Egy kis formai 
routine mellett tehát nem boszorkányság ezt az előre felhalmozott 
gondolatkészletet akármely pillanatban alakba önteni. Mindazonáltal, 
amikor tehetem, amikor előre tudom, hogy mely tárgyról és mikor 
fogok beszélni, tehát az esetek túlnyomó többségében, igen gondosan 
és nagy munkával készülök beszédeimre. Tartozni vélek ezzel úgy az 
ügynek, melyet képviselek, mint annak a közönségnek, melytől figyel
met kívánok ; mindkét irányban kötelességnek tartom azt, hogy csak 
olyat mondjak, ami a figyelmet megérdemli, mégpedig a legjobbat és 
a legjobb formában, amely tőlem telik. És ezt a kettős kötelességérzetet 
csak azért nem viszem a beszéd szövegének előzetes leírásáig, mert 
többszörös kísérletek arról győztek meg, hogy a közönséggel szemtől- 
szemben állva, valami magnetikus kölcsönhatás befolyása alatt sokkal
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biztosabban találom meg az előadásnak azt a formáját, mely — ha 
nem is a legtökéletesebb akadémikus szempontból, — de a legközvet
lenebb, legvilágosabb és leghatásosabb. Politikai szónoklatnál pedig ez 
a fő, nem az esztétikai tökéletesség».

«A készülés munkája tehát a tartalomra és annak elrendezésére 
vonatkozik. Először mindazokból a gondolatokból, adatokból, érvekből, 
melyek a beszéd tárgyára nézve kínálkoznak, kiszemelem azokat, melye
ket elmondásra és meghallgatásra érdemeseknek találok. Ez a kiválasztó 
és kiselejtező munka nem a legkevésbbé fontos. Sok képzett és okos 
ember válik unalmas szónokká azért, mert úgy hiszi, hogy mindent el 
kell mondania, amit valamely tárgyról összehordani képes és mert 
nem tudja magát abba belegondolni, hogy a hallgatóságot nem érdekli 
minden részlet, amely ő előtte fontosnak látszik. Azután következik 
az ekkép kiválasztott anyag rendbehozása, az érvelések egymásután
jának. a beszéd logikai szerkezetének megállapítása. Ezt nagy gonddal, 
néha nagy munkával csinálom meg . . . míg véleményem szerint elértem 
a kívánt világosságot és fontosságot, a szárazabb és érdekfeszítőbb 
részek váltakozását, a fokozatosságot és perspektívát : t. i. azoknak a 
gondolatoknak a kellő kidomborítását, melyekről remélem és óhajtom, 
hogy a hallgató emlékezetében maradnak . . . Ekkép fölszerelve bocsá
tom sajkámat a gyűlések tengerére, ahol azután nem csupán a nyelvezet 
a pillanat eredménye, hanem az egyes részek összehúzása vagy kiter
jesztése is azoktól a benyomásoktól függ, amelyeket a hallgatóságtól 
veszek és ahol az előttem szólók, sőt egyes közbeszólások is nem ritkán 
módosítják, sőt fel is forgatják az előre megállapított tervet».

Ezekből következteti Apponyi, hogy az ő beszédei a politikai harc
nak lévén eszközei, bár ő esztétikailag elfogadható formára törekszik, 
ez a törekvése szükségképpen alárendelt szerepet játszik ama főcél 
mellett, hogy a fegyver védjen és találjon.

A mi feledhetetlen nagy szónokunk beszédeinek nagy része — 
különösen a politikai pályája első feléből valók s a közjogi kérdést 
érintők — a mai viszonyok között tárgyaira nézve túlhaladottnak 
tekinthető, de mint a politikai szónoklat dialektikai és rhetorikai 
példái, ezek a beszédei is mindig meg fogják tartani érvényűket és 
beesőket.

Az ő szónoki életművének gazdagságát már pályájának hosszassága 
és változatossága is megmagyarázza. Míg ifjú- és férfikorában harcolnia 
kellett belpolitikai ellenvélemények és ellentétes törekvések ellen, öreg 
korában, mikor szónoki erejét főkép a haza igaztalanul elragadott 
jogainak védelmére és visszavívására kellett összpontosítania, az egész 
nemzetet a maga táborába egyesíthette. E korszakbeli beszédei mindig
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fegyvertárai és kútforrásai fognak maradni a magyar igazságért vívott 
küzdelmünknek.

Apponyit mély vallásosságtól áthatott életéért a Gondviselés nem
csak azzal jutalmazta, hogy neki kivételesen hosszú életet adott, hanem 
azzal is, hogy az öreg kornak csak díszét éreztette vele, terhét nem. 
Öreg korában szinte áhitatos tisztelet környezte minden oldalról, egy
kori politikai ellenfelei lerakták fegyveröket előtte s barátaival együtt 
gyönyörködtek szelleme törhetetlen erejében és fényében. Mi, kik utolsó 
szónoki sikereinek tanúi lehettünk, bámulattal véltük megfigyelhetni, 
hogy elméje még jnindig továbbfejlődni látszik, még mindig új színeket, 
változatokat, lehetőségeket látszott felmutatni. Semmi hanyatlás, gyen
geség, összezsugorodás nem mutatkozott szellemi működésében.

ÁHkor, hirtelen, magas kora ellenére is váratlanul, egyszerre letűnni 
láttuk őt a színtérről, ez olyan látvány volt, mint mikor egy libanoni 
cédrust teljes lombdíszében sodor le a magasból a zivatar végzetes 
hatalma, s mi annak még összeomlásában is csak óriási nagyságát tudjuk 
csodálni.

E nagy emlék ihlető hatása alatt üdvözlöm a megjelenteket s nyi
tom meg a Kisfaludy-Társaság nyolcvanhetedik ünnepi közülését.

TITKÁRI JELENTÉS.
Kéky Lajos tói.

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Az élet legvigasztalóbb jelenségei közt szoktuk emlegetni az ősznek 
gyümölcsérlelő s melengető bájával párhuzamosan a tevékeny és bölcs, 
munkakedvvel és munkabírással megáldott öregséget. Különös örö
münkre szolgál Társaságunk elmúlt esztendejének gondjai és veszteségei 
előtt egy munkás élet őszének egy ragyogó, sugárt és meleget árasztó 
napjára emlékeznünk vissza, egy évfordulóra, mely a bámulat és hála 
érzését kelti föl lelkűnkben. Kezdhetném-e méltóbban beszámolómat, 
mint azzal, hogy június 7-én ünnepeltük elnöljünk születésenapjának 
nyolcvanadik fordulóját? Egészen kivételes jelenség az ő korában az 
ő munkakedve és munkabírása, nyugalmának bámulatos kötelesség- 
érzetről tanúskodó feláldozása a köz javára. Egyik kiváló társunk 
szavai szerint «ő jóformán csak azt kapta az öregségtől, ami szép és 
értékes és amiért megöregednünk érdemes : szellemi életének elmélyü
lését és finomodott érzékét az igazság felismeréséhez.» Nem' olyanok
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a mai idők, hogy sok örömet okozna az ünnepeknek az ünneplés, s az 
ő nemzedéke különben sem az ünneplést kereste, hanem a munkát. 
Elvonult ő is az ünneplés elől, de Társaságunk júniusi ülésünkön mégis 
a legnagyobb melegséggel emlékezett meg a ritka évfordulóról s benső
séges kifejezést adott tiszteletteljes jókívánságainak, hálájának és 
ragaszkodásának. Sem hívebben, sem szebben nem tudnám kifejezni, 
mit jelent ennek a nyolcvan évnek lankadatlan, áldozatos és áldásos 
munkája, mint ha idézem Herczeg Ferenc szavait : «Tekintettel a szinte 
páratlan fontosságú és áldásos szerepre, amely elnökünknek a magyar 
közéletben, de főleg kulturális életünkben jutott, ez a nap megérdemli, 
bogy piros betűkkel írjuk fel emlékezetünkbe . . .  Átfogó képessége, 
éles ítélete, sugalló erejű kötelességtudása minden téren csodálatos ered
ményeket tudott elérni és őt a magyar kulturális élet nélkülözhetetlen 
támasztó pillérévé tette». Megilletődött érzéssel csodáljuk elnökünk 
életfelfogásának emelkedettségét, hálás szívvel köszönjük a munkát, 
melyet vállal érettünk, és a díszt, melyet áraszt reánk az. hogy ő áll az 
élünkön, s hűséges ragaszkodással kívánunk áldást életére.

Bensőséges érzéssel ünnepeltük kiváló társunk, Herczeg Ferenc 
hetvenedik születésenapját is. Ez az évforduló is a legszélesebb körben 
keltett lelkes visszhangot, s a megbecsülésnek és tiszteletadásnak az ő 
írói nagyságához méltó jelei áradtak az ünnepelt felé. Az ünneplők 
sorában helyet kért Társaságunk is ; az évforduló napján küldöttség 
útján ju tta tta  kifejezésre szerencsekívánatainkat, majd októberi ülésün
kön az elnöki megnyitó-beszéd tolmácsolta érzéseinket. Mindegyik alka
lommal kifejezésre ju to tt örömünk és csodálatunk a fölött, hogy mily 
vitathatatlanul és mennyire csorbítatlan épségben tudta megtartani 
kiváló társunk nemcsak munkakészségét, hanem írói elsőségét, kiváló
ságának érdemhelyét is.

Szívünk szerint áldoztunk elhunyt nagyjaink emléke előtt is a 
kegyelet oltárán. Elküldöttük koszorúnkat és képviselőnket Kelemérbe 
annak az emléktáblának leleplezésére, melyet a község és ref. egyháza 
a ref. papiak falán helyezett el. Ennek a helyén állott az a rozzant 
parochia, melynek nyomorúságát olyan humorosan énekelte meg lakója. 
Tompa Mihály, de falai közt mégis szívéletének talán legmozgalmasabb 
két esztendejét töltötte s onnan bocsátotta szárnyra az első nagyhatású 
hazafias elégiákat és allegóriákat. Koszorút és ünnepi'szónokot küldtünk 
Gárdonyi Géza budai szobrának s annak az emléktáblának leleplezési 
ünnepélyére, mely egy Csörsz-utcai ház falán hirdeti, hogy ott töltötte 
utolsó éveit s onnan indult tragikus utolsó útjára Sajó Sándor kedves 
társunk.

Az elmúlt év százados fordulóját hozta ránk Abonyi Lajos szüle



T IT K Á R I JE L E N T É S . 59

tésének. A magyar földnek és magyar népnek egyik legbensőségesebb 
írója volt, ki vidéki életének idilli elvonultságában, távol az irodalmi 
élet eleven sodrától, csüggedetlen kedvvel s valami alázatosan odaadó 
áhítattal szolgálta csaknem félszázadon át irodalmunkat. Kevesen figyel
ték és ismerték a nép életét és lelkét oly közelről s oly bensőséges együtt
éléssel, mint ő, s kevesen írtak az övéihez hasonló szép népies novellákat. 
Kedves lakóhelyének, honnan írói nevét is vette, Abonynak ünnepélyére 
elküldtük képviselőnket és koszorúnkat, de mi is megemlékeztünk róla 
októberi ülésünkön. Kéky Lajos ismertette és méltatta, s talán jogosan 
búcsúzott méltatlanul elfeledett rokonszenves alakjától azzal a fájó 
érzéssel, hogy sohasem lesz többé annyira magyar világ, mint amilyent 
ők éltek, és sohasem lesz irodalmunk annyira eszményi és magyar, 
mint amilyennek ők művelték. Sohasem fogja többé az optimizmusnak 
olyan dúsan ömlő verőfénye melengetni ezt a hideg és bús magyar 
földet, mint az ő korukban és az ő szívükben.

Ebbe, a tőlünk oly fájdalmas messzeségre tűnt világba szállt vissza 
ünneplő áhítatunk Arany János halálának évfordulóján. A Franklin- 
Társulat, Arany János műveinek kiadója, a költő halálának félszázados 
fordulója alkalmából egy díszes emlékserleget ajánlott fel Társaságunk
nak azzal a rendeltetéssel, hogy azt minden évben Arany János halálá
nak napján a költő halhatatlan emlékére emelje Társaságunk ünnepi 
szónoka. Az első évforduló erre az esztendőre esett, s a serlegavató 
beszédet elnökünk mondotta, ékesszólóan ju ttatva kifejezésre azt a 
kegyeletet, mellyel Társaságunk Arany János áldott emléke iránt visel
tetik.

Legyen szabad megemlítenem azt is, hogy Társaságunk erőteljes és 
lelkes mozgalmat készített elő Madách Imre emlékének méltó meg
örökítésére. Végső nyugvóhelye nemcsak szegényes, hanem valósággal 
dísztelen és vádolóan méltatlan az ő nagyságához, amelyet a fővárosban 
sem hirdet semmiféle emlékmű. Jóleső érzéssel mondhatjuk, hogy moz
galmunk több helyen megértő méltánylásra talált, s hisszük, hogy 
hamarosan eljő az idő, amikor nem kell szégyenkezve gondolnunk a 
szegényes sírra s a hiányzó szoborra abban a fővárosban, melyben 
immár 500. előadásán is túl ju to tt Madách remekműve s ezer meg ezer 
embernek szerzett lelki gazdagodást és gyönyörűséget.

Hálás érzéssel gondolunk arra a jóságos, támogató kézre, amelyet 
minden nehézségünkben magunk mellett érezhetünk : a Magyar Tudo
mányos Akadémiára, mely e mozgalmunk támogatása mellett a szokásos 
évi 1000 pengő adományt is eljuttatta irodalmi céljainkra. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 450, az Első Magyar Általános Biztosító- 
Társaság 200, a Pesti Első Hazai Takarékpénztár 100 s egy névtelenül



60 K É K Y  LAJOS.

maradni kívánó jóakarónk 100 pengőt adományozott Társaságunknak. 
Fogadják Társaságunk nagylelkű barátai köszönetünket.

Örömmel emlékszem meg egy alapítványról is, amely a maga sze
rénységében is az első lépés a felé, hogy Társaságunk pályázat-hirdetések 
útján is szolgálhassa azt a célt, amely dicső emlékű alapítóink terveiben 
élt. Néhai Halmos Izor úr végrendeletileg 1600 pengőt hagyományozott 
Társaságunkra azzal a rendeltetéssel, hogy ennek az összegnek a kamatai 
minden második vagy harmadik évben pályázat-kiírás útján egy magyar 
irodalmi tárgyú kisebb essay jutalmazására fordítandók. Az összegnek 
a befizetése is megtörtént, s így egypár év múlva lehetővé válik, ha 
kisebb összeggel is, hogy pályázatot hirdessünk.

A viszonyok mostohaságát nagyon megérzi Társaságunk is. Könyv
kiadói tevékenységünket évek óta megbénítja elszegényedettségünk. 
Más téren azonban teljes lélekkel igyekszünk teljesíteni kötelességünket. 
Rendesen megtartottuk a közönség örvendetes érdeklődése mellett havi 
felolvasó üléseinket, melyeknek tárgysorán a következők szerepeltek : 
Bárd Miklós: Gondolat-szilánkok (költemények); Berzeviczy A lbert: 
A szavalásról és felolvasásról (tanulmány) ; Csengery János : Az epi
gramma mestere (fordítás Martialisból) ; Falu Tamás : a) Megemlékezés 
Jakab Ödönről; b) Költemények (székfoglaló), Költemények (két Ízben) : 
ifj. Hegedűs Sándor : Jelenet a renaissance-ból; Hevesi Sándor : Nap
lemente Stratfordban (részlet egy készülő Shakespeare-könyvből), Hat 
év magyar színészete (Greguss-bizottsági előadói jelentés) ; Kéky Lajos : 
Abonyi Lajos (tanulmány) ; Komáromi János: Emlékezés Takáts Sán
dorra; Kosztolányi Dezső : Költemények; Lőrinczy György : A moly- 
lepkék (elbeszélés) ; Papp Ferenc : Gyulai Pál, a kolozsvári tanár (tanul
mány) ; Radó A ntal: Ariosto házában (megemlékezés Ariosto halálá
nak négyszázadik évfordulójáról) ; Hajdankori történet (Maupassant 
verses jelenetének fordítása, a fordító prológjával); Sebestyén Károly : 
Filozófia a balladában (tanulmány); Hauptmann Gerhardt Károly 
császár túsza c. színművének II. felvonása (fordítás) ; Sík Sándor: 
Költemények; Surányi Miklós: Ráchel és Lea (részlet az «Aranybástya» 
c. színdarabból) ; Szász Károly : A Kisfaludy-Társaság alapítói (tanul
mány) ; Szinnyei Ferenc : a) Megemlékezés Ambrus Zoltánról, b) Regény- 
és novella-irodalmunk a Bach-korszakban (tanulmány, székfoglaló) ; 
Zilahy Lajos: A tizenkettedik óra (színmű-részlet). Vendégektől: Fáy 
Ilona : A költő gárdista (elbeszélés) ; Balogh Károly : Középkori német 
líra (mutatványokkal). Rendeztünk két, nagyon szépen sikerült vándor- 
gyűlést- is. Május 6-án a Civitas Fidelissima, Sopron, látott vendégül 
bennünket, a Frankenburg-Kör meghívására. Ülésünk, melyen elnö
künkön kívül Falu Tamás, Hevesi Sándor, Kéky Lajos, Kosztolányi
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Dezső, Surányi Miklós és Szárnyéi Ferenc vettek részt előadásaikkal, 
a teljes siker és meleg ünnepeltetés jegyében folyt le. A résztvevők 
elzarándokoltak a Legnagyobb Magyar nagycenki sírjához is és a Társa
ság nevében megkoszorúzták azt. Október 22-én Egerben, a magyar 
hősiesség és magyar kultúra drága emlékei közt tartottuk vándor- 
gyűlésünket az ősi vármegyeháza dísztermében az ottani Gárdonyi 
Irodalmi Társaság meghívására. Az ülés előadói az elnök úron kívül 
Csathó Kálmán, Horánszky Lajos, Kéky Lajos, Sík Sándor és Voinovich 
Géza voltak. Csak büszkeséggel emlékezhetünk arra a meleg fogadta
tásra, amelyben bennünket a vármegye és a város előkelőségei részesí
tettek, élükön Eger fennkölt lelkű érsekével, s arra a mélységes tiszte
letre, melyet a helyi szónokok Társaságunk iránt kifejezésre ju ttattak . 
Az ülést megelőzően megkoszorúztuk Társaságunk nevében Gárdonyi 
Géza sírját.

Munkánk öröme ebben az évben sem lehetett zavartalan, mert ebben 
az évben sem kímélt meg bennünket a sors fájdalmas veszteségektől. 
Halottaink közül kettőt nagygyűlésünkön még lelkesen ünnepeltünk. 
Ünnepeltük az elnöki megnyitónak lelkes és emelkedett szavaiban gróf 
Apponyi Albertet és Kozma Andort, tagságuk negyvenéves fordulója 
alkalmából. Míg gróf Apponyi Albertnek felolvasott Római benyomásai 
frisseségében gyönyörködtünk, nem is sejtettük, hogy ebben a tanulmá
nyában fényes szellemének utolsó lángja lobbant föl előttünk, ő maga 
pedig végső tusáját vívja messze idegenben a kérlelhetetlen halállal. 
Az a fényes méltatás, melyet szónoki művészetéről csak az imént hallot
tunk, fölment annak a részletezésétől, mit vesztettünk benne.

Amikor végső életharcát megharcolta gróf Apponyi Albert, akkor 
már készen állott az a fekete bárka is, amelyen pár hónappal később a 
halál sötét vizeire szállt kedves társunk és másodelnökünk, Kozma Andor. 
Ő nemcsak Társaságunknak volt oszlopos tagja, hanem utolsó szeme 
volt annak a dicsőséges láncnak is, mely Arany János hagyományait a 
személyes kapcsolat révén örökítette tovább. Öt még személyes viszony 
fűzte Arany János barátaihoz : Gyulai Pálhoz, Szász Károlyhoz és Lévay 
Józsefhez. A nagy öregeknek mintegy kezükből vette át a szent örök
séget, melyet híven őrzött és szolgált, de ő már nem adhatta tovább 
ezen a módon. Kevés tagunknak az élete forrt annyira össze Társasá
gunkkal, mint az övé. Két évtizeden át mint másodtitkár s négy eszten
dőn át mint másodelnök értékes szolgálatokat te tt Társaságunknak s 
négy évtizedes tagsága alatt mint előadó mindenkinél többet szerepelt. 
Kedvesen magyaros megjelenése, kellemesen férfias hangja, pompás 
előadása egyikévé tette a legvonzóbb felolvasóknak. Míg hangja nagy
szerűen éreztette, szinte muzsikálta a vers zenéjét vagy prózájának
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élénk lüktetését, szeméből csakúgy áradt az életvidáinság, a fölényes 
bölcsesség, néha önmaga gyönyörködésének is egy-egy boldog felvilla
nása. Ép ily magyaros volt tartalmában is előadása. Művelt, világlátott 
és olvasott ember és író volt, de ezzel összhangosan érzéseiben és kifejezés- 
módjában egyaránt egyike legmagyarosabb költőinknek. Életének szo
morú alkonyán már csak közénk sóvárgó gondolatai szánhattak el hoz
zánk, de hálás emlékezésünkben, melyben a szeretetreméltó költő alak
jával harmonikusan fonódik össze a kedves, elmés és jó barát képe, úgy 
él, amilyennek közöttünk ismertük és szerettük meg : az életkedv költője, 
kiegyensúlyozott, friss, energikus, tökéletesen egészséges és zavartalanul 
összhangos lélek. Ember és költő, akinek az életében báj volt, ahogy’ 
ezt egyik költeményében az élet főkövetelményéül hangoztatta.

És attól sem kímélt meg bennünket a sors, hogy mai ünnepünknek 
mintegy előestéjén munkaerejének teljességében elveszítsük Móra 
Ferencet. Szomorúságunk annál nagyobb, mert pár hónappal ezelőtt 
még azt remélhettük, hogy ezen a gyűlésünkön ő is közreműködik. De
cemberben még «törött egészséggel, de egész szívvel» vállalta a felaján
lott tisztességet, de egypár héttel ezelőtt már azt kérte, hogy tegyük el 
ezt számára jövő nagygyűlésünkre, mert nincs óra, melyben ki ne verné 
a kínverejték: előzetes közülésünkre pedig' már megérkezett a szomorú 
híradás : Móra Ferenc utolsó óráit éli s utolsó üdvözletét küldi a Kisfa- 
ludy-Társaságnak. Távozásával költészetünk egy kedves hanggal fogyat
kozott meg, amely magyar volt, tiszta, őszinte és becsületes volt, akár 
gyermekeknek mesélt, akár felnőtteket gyönyörködtetett. Megválasz
tatása Társaságunkba sokoldalú írói, tudományos és társadalmi tevé
kenységet jutalmazott. -Jövőjéről már székfoglalásakor rezignáltan nyi
latkozott : «Aki a könyvek akkora kriptájában éli az életét, mint én, 
ahol százezrével hevernek az elfelejtett halottak, tisztában van vele, 
mit ér az írói dicsőség, mit jelentenek a tapsok, meddig marad zöld a 
babér . . . Nem vagyok én több, mint kolompszó a gyepes dűlőkön, 
könnyű rőzsefüst a magyar mezők felett, s a kolompszó elhangzik, a füst 
elszáll velem együtt s azokkal együtt, akik kedvüket lelték bennem». El
némult, de azért emlékezetünkben megőrizzük emberi szeretetreméltó- 
ságát, kedvesen zamatos magyarságát s melegszívű, mélységes, teljesen 
egyéni lm , órát. Vegyünk tőle búcsút a maga szavaival: «Amikor 
letette az élet hivatalát, egy darumadár szállt el halkan, suhogva az 
álmodozó nagy magyar rónaság s a rogyadozó magyar tanyák felett. 
Fogyó, ritkuló, kivesző nemes madara egy pusztuló világnak. Nézzünk 
utána meghatódott szívvel!»

Levelező tagjainknak nagyon megritkult sora is megfogyatkozott 
eggyel: meghalt Krohn Károly, a rokon finn nemzetnek tudós és lelkes
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fia, a helsinki egyetemen a folklore tanára, a híres Krohn Gyula fia s 
ennek váratlan halála után munkájának folytatója. Társaságunk válasz
tásával főként a finn-ugor néphagyományok kutatásának összehasonlító 
műveleteiben legelső sorban a finn és magyar népköltési emlékek nemzet
közi ismertetése terén kifejtett értékes munkássága iránt óhajtotta el
ismerését kifejezni.

A kidőlt tagok egy részének helyére új tagokat választott Társa
ságunk. Mindenekelőtt a Kozma Andor elhunytéval megüresedett 
másodelnöki tisztséget töltötte be Voinovich Géza társunkkal. Méltán 
nyilatkozott meg Társaságunk bizalma teljes egyhangúsággal az iránt, 
aki élete két főművéül a Kisfaludy-Társaság két örök büszkesége, Arany 
és Madách életének megírását s munkásságuknak elmélyedő és mélyen 
eszméltető megvilágítását választotta. Előkelő műveltsége, finom ízlése 
és hűsége legdrágább hagyományainkhoz biztosíték számunkra, hogy 
munkásságához a legszebb reményeket fűzhetjük.

Tagjaink sorába választottuk Harsányi Zsoltot, Hekler Antalt, 
Kornis Gyulát és Rédey Tivadart. Mindannyi ismert, jóhangzású név 
irodalmi és tudományos életünkben; mindegyikük egy-egy érdemes 
pálya sikereit és tisztességét hozza körünkbe. Szíves üdvözletünkkel ki
fejezést adunk annak a reményünknek is, hogy munkásságukban kár
pótlást találunk veszteségeinkért.

Adjon Isten az új sarjban dús megújulást a megritkult régi erdőnek!
Kérem jelentésem tudomásul vételét.

KÖLTEMÉNYEK.
ÁPRILY LlAJOStÓl.

A sötétség dala.
Vers egy görög tárgyú szövegből.

A ködből lettem, köd vagyok, 
Párás nyomomban éj terem,
A lábamról harmat pereg : 
Most jöttem  át a tengeren. 
Hullám fején a fény kihúnyt 
S kihúnyt a féhy a part felett, 
Ajtó elé a lány kiáll 
És halkan mondja : Este lett.

A hullámok sós illatát 
Szikkadt virágra lehelem,
A lány kibontja dús haját 
És halkan mondja : Szerelem. 
Az erdőn kentaur csörtet át 
A fénytelen csapásokon, 
Farkas-riasztó őrtüzet 
Himbál a szél a hegyfokon.
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Az emlő nedves bimbaját 
Gyerekszájból kifordítom. 
Hétszer jövök s hétszer lehull 
Asszonytestről a gyolcs chiton. 
Hétszer jövök s fénnyel telik 
A csorba hold arany fele. 
Hétszer jövök s a lassú vér 
Meleg zenével lesz tele. 
Csendemre csillagfény alatt 
Megáll a lázas harcütem.
A spártait s az athénit 
Én hellénekké békitem.
Az égi réten szendereg 
Ares, a véres mámoré,
Meleg tűzhelyről álmodik 
Az irtó testvérháború.

Éjemben élet és halál 
Titokzatos harmóniák :
Napfényes narcisszos mező 
Borongó, mint az alvilág.
A csillag lobban és lefut,
A fák gyümölcse fűidre hull,
S párámban új, erős csírák 
Mozdulnak láthatatlanul.
A csendből lettem, csend vagyok, 
Tetők felett vizek terén,
Vagyok a nagy, sötét kerék 
A végtelenség szekerén.
Már indulok. Bilincseim 
A pillákról elüldözöm.
A vadrétek virágszagát 
A tengerekre hordozom.

A láthatatlan írás.
Hull künn a köd 
S a színeket kioltja.
Csak egy marad :
A kúpos erdő kék-fekete foltja.

Ülök magam 
Tompán a téli ködben,
S zord vonalad
Az erdőn túl ma is szemembe döbben. 
Most messze vagy,
Különös, más planéta.
Vallók neked,
Mint régi és divatja-mult poéta.
Az erdőn túl —
Valaha így neveztek.
A köd mögött
Akkor is így idéztek és kerestek?
Én a neved
Mindig halkabban ejtem,
Elhallgatom
S tán nemsokára tengerszembe rejteni. 
Pedig tudom :
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Te vagy a Hang, a Hívás.
Szívó Delej
S szemembe sajgó Láthatatlan Írás.
Én hullhatok,
Eltép a hűtelenség :
Homlokodon
Egy fényszilánkkal sem csorbul a fenség. 
Te megmaradsz :
Morajos szikla-ország,
Történelem,
Lelkemen-túli zord kívülvalóság.

S mégis : velem
Egy-test vagy, mint a titkom.
Nincs, messzeség,
Nincs vád, mely életemtől elszakítson. 
Más benned él,
Foghat, taposhat, unhat.
Kút vagy nekem
S vágyat buzogtatsz, fogyhatatlan-iíjat. 
Patakjaid
Bennem el nem apadnak,
Mélységeid
Mélységeimben kinccsel felfakadnak. 
Vadméheid 
A rétemen toroznak,
Havasaid
Nárcisszaim csokrában illatoznak. 
Ösvényeid
A két talpamban élnek,
Harangjaid
Hajnal körül a tornyomban zenélnek. 
Fellegeid
Az én tetőmre szállnak,
Viharaid
Az én barlangjaimban orgonáinak. S

S ha hallgatok,
Nem tudom : ritka csendem 
Bennem van-e,
Vagy künn, a benned alvó rengetegben?

A Kisfaludy-Társciság Évlapjai. LIX. 5
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S a nagy moraj,
Nem tudom : hegycsuszamlás? 
Felleg-robaj ?
Fa-döntés? Lélek-omlás?

Egy pohár bor.

Forma van a versem 
Egyszerű sorában : 
Ötvös volt az ősöm 
Brassó városában. 
Kalapácsolt, vésett 
Kohó-szikra mellett, 
Ezüst ámpolnákat, 
Űrvacsora-kelyhet. 
Kupák arany-ércét 
Képpel kifaragta, 
Drágakövet plántált 
Finom foglalatba. 
Boglárokba gyöngyöt, 
Türkizt, csudakéket, 
Kösöntyűket költött, 
Asszony-ékességet. 
Címert domborított 
Vén terem falára, 
Fejedelmi kannát 
Bethlen asztalára. 
Fujtatója dongott, 
Kalapácsa csengett, 
Varjak fellegezték 
Odafenn a Cenket.

Öreg századába 
Ha most visszamennék, 
Míves mesteremnek 
Inasa ha lennék.
Mégis csal az üllő, 
Mindig csalt a forma, 
Tiszteltem a strófát,

Mintha érce volna. 
Míves műhelyemben 
Kohó-tüzet raktam, 
Salaktól az ércét 
Tűzzel tisztogattam. 
Piros parazsamból 
Üllőlapra tettem, 
Ötvös-kalapáccsal 
Kelyhet készítettem.

Szabad kék időkben 
Hegy-vándora voltam, 
Erdélyi nagy erdőt 
V égigbarangoltam. 
Tájak jószagával 
Tele lett a lelkem. 
Napos Maros-mentén 
Sokszor szüreteltem. 
Mustját derítettem, 
Színborát kivártam, 
Nemesebbet szűrni 
Századokba jártam. 
Elkapott a sorsom, 
Addig kalandoztam. 
Poharat is, bort is 
Magammal elhoztam. 
Állok poharammal 
Fájó magyar földön,
S hegyeim borával 
Telistele töltöm. 
Telistele töltöm.
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Enyedi csend.
Enyedi csend, — ma megkívántalak.

Hogy’ ültél kertek s százéves falak 
Áldott hűsében, dombok vállain — 
Gyümölcseim sárgára benned értek 
S benned fakadtak friss virágaim.
Belőled jöttek a könyvtár-homályban 
Öreg könyvekbe bűvölt szellemek.
Szent álmodásod a toronyharang is 
Csak bársony ujjal érintette meg.
Ha sürü volt, te hütötted le vérem,
Te őriztél a városvég felett,
Hol a kápolnadombi sétatéren 
Tanyát fogtunk a vesztett ház helyett. 
Vidéki voltál. Zsibbadt. Egyzenéjü.
De egyzenédben hogy’ dalolt a szin,
Ha — mint aranyhal kristálykut-fenéken —- 
Mélyedben olykor megcsillant a rim.
Voltál nászinduló és dajka-dallam,
Bróm békessége és halál-követ.
Apám nyolcvanhatéves ősz fejével 
öledbe hullt a méhesből jövet.
S volt egy napod. Az Isten fénye késett, 
Sötétbe hullt a megbomlott világ.
Jaj, most is hallom rémült szívverésed,
S hallom, milyen vad-éleset sikoltasz, 
Amikor átdöfnek piros szuronnyal 
Az első ellenséges trombiták.

Ezt pesti utcalázban énekeltem,
Füst hullt a zajba és kémény-salak.
Enyedi csend, — te régi, drága, tiszta, 
Beád gondoltam és áldottalak.

A zarándok.
1.

Én láttam őt a városvég felett 
Indulni könnyű bottal, egymagában.
Ott ültem fenn, az erdőszéli domb 
Galagonyavirágos oldalában.

5*
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A templomcsillag búcsúztatta még,
Aztán a fényben nőtt a tér naponta. 
Tekintetein büszkén utána nyúlt,
Amerre őt a fajta vágya vonta.

Néztem, komor hegyeknek hogy' feszül 
S hervadt pusztákról hogy' lép át a hóba. 
Nyugati ködben messze elmaradt 
A nagy lázakba zsibbadt Európa.

S még mindig ment, és óriásra n ő tt :
Égő 'zarándok, vakmerő apostol.
Mig elnyelte a magasság s a csend : 
Himalája, a roppant kőkolöstor.

2 .

Én láttam őt, amikor ú tra ment,
S láttam  a dardsilingi szalmaágyon.
Nagy látomásos szemmel hogy- futott 
Hazafelé az irtó pusztaságon.

Zengő szelekben, vad vizek felett 
Lihegve lábalt mindig új oromra.
Számum ragadta, forró szomjúság,
Mig rálelt városára. Városomra.

Tűzzel kivert száján a régi szó,
A visszahívó föld zenéje égett.
Ó, idegenül hallgatók hogyan 
Érthették volna ezt a lázbeszédet?

Késő dicsőség szent révületét,
S a mámortalan, tompa szó t: Hiába.
Az óriást, aki lobogva hullt 
A felséges magyar tragédiába.
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A KÖLTÉSZET HIVATÁSA.
V oinovich  GÉZÁtÓl.

Régi baljóslatuk az irodalmat könnyen nélkülöző elméknek, hogy 
a  költészet, kivált a verses költészet, halálra van ítélve, elsorvad, kihal. 
A múlt század hatvanas éveiben, a második császárság anyagias, ledér 
korában, az irodalmára oly büszke francia nép közt már a verebek is 
csiripelték a költészet halálát. E kegyetlen próféciával akkor az irodalom
nak egy éber figyelője szállt szembe, Vapereau, aki évről-évre egy-egy 
vaskos kötetben adta bírálatát az egész esztendő irodalmi és tudományos 
munkásságának. Közhiedelem, mondta, hogy a szent tűz, kialszik a 
megélhetés göridjai közepett; az azok kielégítésére fordított önző munka 
közben nem marad tér a nemes gondolatok, a haszon nélkül való eszmék 
számára, mint a pozitív szellemek mondják, ami egyet jelent azzal, 
hogy nincs helye a szépnek!

S éppen ekkor jelent meg és hódított, cáfolatul, egy hatalma 
költői alkotás, a képzeletnek nem is valami tornyos tündérkastélya, 
hanem valóságos földrésze : Hugo Victor Századok legendája. Ennek meg
jelenéséhez fűzte Vapereau a költészet védelmét.

Ugyanezen időben Oroszországban egy új világ sóvárgása akarta 
félrevetni az útból az irodalmat. Piszárev esztétikus hirdette, hogy a vers 
utolsó óráit éli, komoly ember többé nem adja magát képzelt történetek 
kitalálására. — Ez éppen az orosz regény nagy virágzása idején történt. 
Később a legnagyobb regények írója, Tolsztoj, ítélte el tulajdon regényeit 
és fordult ellene minden művészetnek, mint üres és hiábavaló időtöltés
nek. Elméletét elnyelte az idő — regényei megmaradtak.

Nálunk Eötvös József emelt szót a költészet hervadásáról szóló 
felfogás elharapózása ellen, éppen a Kisfaludy-Társaságban, 1862-ben. 
«Költői minden kor, mely eszmékért lelkesülni tud» — mondotta. 
Tárgy és forma tekintetében az ő ítélete szerint is alább szállt ugyan az 
irodalom, de ez éppen «azon roppant elterjedésnek következése, melyet 
a szellemi művek napjainkban nyertek».

Azóta is vajmi sokszor felhangzott a költészet temetési indulója, 
hol diadalordításban, hol siratón, — de újra meg vijra felhangzik egy- 
egy nagy költői mű dicsősége is. A költészet csak akkor fog elnémulni, 
mikor a madár-ének. Akkor néma lesz az erdő, nem lesz szózat, mely a 
napkeltét köszöntse, hangok vidám sugarai nem cikáznak a levegőben, 
csak a szél fog zúgni a siket világ felett s talán a fák is levetik lombjukat 
e- szépség nélkül való szomorú világban.
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Az irodalom iránt való közönynek leggyakoribb oka a szegénység 
a kenyér szüksége. A kultúra a jólét virága, ha a jólét megcsappan, 
legelőször a virágról mondunk le. Ez ellen már hatvan esztendővel 
ezelőtt érvelt egy német esztétikus, Ludwig Pfau, rámutatva, hogy köz- 
gazdasági szempontból az irodalom nagy kenyéradó, papírgyárak, 
nyomdák, könyvkötőműhelyek, könyvkereskedések eltartója, termé
szetesen különösen nagy mértékben Németországban. De nálunk sem 
szabad ezt a szerepét kevésre becsülni, ha jneggondoljuk, hogy 1928-ban 
az Egyesült Államok könyvtermése 10,000 kötet volt s ugyanazon évben 
a kis Csonka-Magyarországon csaknem ötezer kötet jelent meg. Szinte 
úgy tetszik, mintha a könyv maga volna egyik ellensége önmagának, 
elsodorva áradatával a maradandó értékeket.

Olykor egy-egy társadalmi divat szorítja háttérbe az irodalmat. 
A háború a sportot fejlesztette ki, talán túlságosan. A görögök az olympiai 
játékok mellett megtöltötték színházukat is. Mostanában egy átutazó
nak, aki a vonatról gyönyörködve nézte óraszámra a week-end labda
rugóit, tenniszezőit, csónakázóit, egy művelt angol elkomorodva mondta : 
ha ez így tart, harminc év múlva keresni kell a művelt embert Angliában.

A tudomány egy-egy ágának fellendülése is háttérbe szoríthatja a 
szépirodalmat s átalakíthatja. A múlt század ötvenes-hatvanas éveiben 
Comte pozitív filozófiája, a materializmus, az orvostudományok fejlő
dése rávezette a romanticizmus képzelgő irodalmát a naturalizmus és 
a gondos lélekrajz írtjára.

Üjabban a technika csodálatos fejlődése foglal le minden érdeklődést. 
Ma a gyermek-játékokban több technikai ügyesség van, mint volt az 
előbbi nemzedék felnőttjeinek életében. Nem kellene felednünk, hogy e 
fejlődést oly nemzedék hozta létre, mely Jules Verne természettudományi 
képzelgéseken épült regényein nőtt fel s némi részben azokból is merítette 
érdeklődését, képzeletének irányát. Hagyján, ha a találmányok és gépek 
felszabadítanák. az embert szellemibb életre, de egyelőre inkább fejére 
nőnek s a géppel sokszorosított szórakozással elvonják az egyéni művé
szettől, a magasabb szellemi élvezetektől.

Az irodalom gyászjelentését azonban, mint eddig, ezután is hiába 
fogalmazzák meg. A költészetnek helye, rendeltetése van a mindennapi 
józan életben is, beletartozik a világ rendjébe, szükség van rá.

Amint a levegőnek megvannak tüneményei a délibábban, villámlás
ban, a víznek a tükrözésben, a fénynek a sugártörésben, fényszórásban : 
a szellem tüneményei is megvannak ősidőktől fogva a költészetben. 
A hindu mese szerint Valmiki fakadt először dallamos panaszra, egy 
halálra sebzett gém vergődésének láttán ; azóta az emberi fájdalom ezer 
és ezer éven át megszépített hangokban önti ki keservét, vagy ujjong
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íel örömében. A nagy bölcselő, Emerson látva látja, hogy a természetben 
minden keresi, aki hírt adjon róla, hangot adjon neki: a nehézkedési erő 
Newtont, az elem a kémikust, az emberi szív és az élet: a költőt. Költé
szet nélkül az ember élete enyhülőt és ábránd nélküli munka robotja 
volna, — oly sivár, mint egv álomtalan éj.

E rettenetes komoly mindenségben a költészet sem meddő üres 
játék. Többféle úton-módon javára van az embernek. Célja és hatása 
szerint három faját lehetne nagyjában megkülönböztetni, három osz
tályba elválasztani.

Legszélső fokán a pusztán mulattató, szórakoztató könyv is legalább 
pihenőt jelent a gondok sivatagában, elvonatkozást, kiemelkedést a 
mindennapi életből. Játékot hoz a léleknek, a mosoly csillámát, ami 
egyik édes enyhítője napjainknak. Kivetkőztet a magunk életéből, mások 
alakját, lelkét, sorsát öltjük magunkra, a megszokott emberek, megunt 
körülmények helyett újak közé lépünk, egy időre a mások életét éljük 
felelőtlenül — ebben van a könnyű könyv pihentető ereje.

Ez élteti a mesét, akármilyen alakjában, a tündérmesétől a regényig,
— hogy a béresgyerek, aki egész nap a fekete barázdát tapossa lomha 
ökrei nyomában, este, mesét hallgatva királyfivá lesz, aki sárkányokkal 
viaskodik, beveszi a kacsalábon forgó kastélyt és feleségül nyeri a király
lányt, fele-királysággal. Amíg a mesét hallgatja, amíg beleképzeli magát,
— a magáénál szebb, gondtalanabb, diadalmas életet él.

Így lesz a könyv éber álmok szövője, lelkek pihentetője.
Szent Vitus legendája szerint a vihar megállt, felhő szétoszlott, 

nap sütött a völgy felett, ahol ő beszélt; egy jó könyv olvasása is szél
csendet teremt körülöttünk, napfényt sugároztat reánk.

Az irodalomnak egy másik rétege nagyobb hatást kíván ránk tenni, 
irányítani akar, a kor és társadalom bírájává emelkedik. Az írótoll 
nagy varázsló, úgy tudja megérinteni a szikla-szíveket, mint Mózes 
vesszeje a kőszirtet: hogy a jóság forrása fakad nyomában. Megállapított 
tény, hogy abban az esztendőben, amikor Dickens Karácsonyi éneke 
megjelent, az emberek több karácsonyi ajándékot vásároltak egymás 
számára, mint más években. Könyvek megnyithatják szemünket a 
társadalmi berendezettség visszásságai iránt, mint Dickens regényei 
megmutatták az adósok börtönének, a törvénykezés lassúságának súlyos 
hibáit, a magán-iskolák visszaéléseit, árva gyermekek elhagyottságát, — 
az önelégült angol társadalomnak szeme elé tárták sok hibás, kártevő 
fonákságát. Tolsztoj egy színdarabbal harcol a pálinka mérge ellen. Az 
ily könyvekben érvek zörögnek, mint a fegyveresek a trójai fa-lóban. 
Erejök abban van, hogy nem elmélet, nem az ész meggyőzése útján 
hatnak, hanem megindítnak, emberi sorsok és szenvedések rajzával, az



VOINOVICH GÉZA.

érzéshez, a szívhez szólva. Defoe Robinsonja elvégzi kicsiben a civilizáció 
egész munkáját, feltalálja úgyszólván az egész kultúrát, egyénileg szinte 
végig éli a művelődés történetét; hű Péntekje mellett látva, latra vet
hetjük az értelem és műveltség értékét, — csakhogy minden cselekedete, 
sikere, személyének biztonsága útján érdekel, ezért érdekfeszítő olvas
mány. A «segíts magadon» eleven példája e könyv, az író a felnőtteknek 
szánta, ezek értetlenségből adták a gyermekek kezébe; — jól tették, 
azok többet tanulhatnak belőle, mint a felnőttek példájából.

A kor és társadalom hat-e vájjon az irodalomra, vagy megfordítva : 
oly kérdés, melyre ellentétes két válasz lehetséges és mind a kettő helyt
álló. A francia forradalom korlátlan tettvágya, Napóleon erélyének 
emberfölötti mértéke tápot adott a képzeletnek, kiterjesztette határait, 
ezzel szinte igazolta a romanticizmus képzelgését, emberfölötti alakjait. 
Angliában a felkapó polgári osztály állítja a hősi éposz helyébe a polgári 
regényt; Nálunk az 1800-as évek első felében az irodalom és az élet 
kölcsönösen ösztönzik egymást.

Nagy társadalmi átalakulásokat sokszor könyvek készítettek elő, 
akármennyire bosszankodott is egy francia főnemes, hogy Párizs nem 
ő rájok hallgat, hanem Diderot-féle szegény írókra, kik a negyedik 
emeleten laknak. A könyvek ható ereje dolgában kell-e hivatkozni 
Tamás bátya kunyhójárd, mely segített elvagdosni a rabszolgakereskedés 
kötelékeit; nálunk Eötvös Falu jegyzőjére. Széchenyi eszméi erősebbek 
voltak a bécsi kormány erőszakánál, s nemzeti megujhódásunk korának 
Zalán jutása volt költői praeludiuma.

Az élet, a társadalom vizsgálóinak, figyelőinek szavát úgy kell 
vennünk, amint nagy utazók útleírásait olvassuk, előttünk ismeretlen 
tájakról.

Igen, könyvek ismertetik meg velünk az életet, a mások életén át a 
magunkét. Hiába kürtöljük az élet fontosságát, könyvből tanuljuk az 
életet — a betűk abc-} e után az élet abc-jét.

A könyv tanít meg arra is, hogy az emberi szívet, az ember termé
szetét, szóval, hogy önmagunkat megösmerjük. Ez legmagasabb feladata 
a költészetnek, az irodalomnak. Feltárja a szív örök törvényeit, fel 
változásait. Trója falaiból csak elomló romok maradtak, de az apai szív 
fájdalma ma is ugyanaz, mint Priamusé ; a női csáb ma is boldogít és 
rombol, mint Helena szépsége. A világ folyvást változik, rég tudott 
dolgok feledésbe merülnek, az emberi elme új meg új hasznos és kényelmi 
fortélyokat talál ki és elfelejti a régieket, mint a kötéllel bélelt patkókat, 
amelyek Pompeji köves utcáinak csendjét őrizték; a tarpéji szirtet fel- 
töltötte az idő, ma iskolás gyermekek ugrálnak le róla játékból az egykor 
halálos mélységbe; de az emberi szív ma is a régi: Macbethek görnyednek

72
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az adóhivatalokban, Rómeók faragják nevek kezdőbetűit az iskola
padokba, Lear királyok koldulnak az utcasarkokon, — csakhogy amazok 
ma nem koronára sóvárognak, csak előléptetésre, a Learek nem orszá
gokat vesztettek, csak hadikölcsön-kötvényeket.

Az irodalom e — nagyjában — hármas tagozata mellett a magyar 
irodalomra még egy nagy feladat hárult, melyet tisztességgel teljesített 
minden időben. Irodalmunk mindig nemzetébresztő, nemzetfenntartó 
erő volt, annak is kell maradnia. «Testvértelen ága nemünknek» — a 
béke rövid korszakaiban is örök veszély függött fejünk fölött, az élethez 
való jogunkat darabonként, egy-egy kis időre, mindig újra meg újra kel
lett megváltanunk. Irodalmunk tökéletesen megfelelt annak a hivatás
nak, melyet tőle várni lehetett. Nagy érdeme : folytonossága. Megvolt 
oly időkben is, mikor az írott szó csak leíróját érdekelte, olvasója nein 
igen akadt. A magyar költő képe sokáig Tinódi Lantos Sebestyén és 
Csokonai, akik vándorbottal kezükben róják az országútat, a végvárak 
veszedelméről énekelve, vagy nagy nemzeti epopeiát tervezve s keresve 
a Maecenást, aki éneküket kiadja. Nincs ezen pirulni való. Az emberiség 
jó, ha utólag osztja jutalmát. Schubert a zenekultúra városában csak 
élete végén bírt egy zongorát szerezni; Pasteur egy rozzant csűrben 
kezdte kísérleteit: Ruskin a mi korunkban is szemére vetette a dús 
Angliának, hogy többet költ boros pincéire, mint könyvtárakra.

A műveltség bástyatornya mindenütt úgy épült, mint a mondában 
Déva vára : vér és életek vannak kövei közé falazva. Börtönében Kazinczy 
tulajdon vérével í r t : ez jelképes a magyar íróra.

Másik fontossága irodalmunknak, hogy magába vett, visszatükrözött 
minden nyugati eszme-áramlatot. A legendák mellett átvesz világi szép
históriákat. Zrínyi a középkor époszi példáját, Vergiliust, és a keresztény 
eposz költőjét, Tassét választja mesteréül. Apáczai magyarrá teszi a 
logikácskát. Nincs a világirodalomban remekmű, mely magyarul meg 
nem szólalt volna. Irodalmunk, mint egy bátor gálya, minden kikötőt 
fölkeresett, minden szélnek elébe tárta vitorláit, minden útról gazdagon 
érkezett haza, mert bármi széllel : az iránytű mindig hazafelé mutatott.

Ez a nemzeti szellem irodalmunk legnagyobb tulajdonsága. Atillá
nak a külföldi följegyzésekben zordon alakját a magyar krónikák a nép
mesék kincseivel vették körü l: Zrínyi Tassót követi, a keresztény éposz 
költőjét, de a hazai magyar-török harcok körében. Mária Terézia 
fényes Burgjában a testőr-írók szívét a magyarság elmaradottsága szoron
gatja. Ezt a nemzeti hagyományt irodalmunknak fenn kell tartania. 
Nekünk nem szabad például venni más nemzetek könnyelmű, ledér 
irodalmát. Nagy nemzetek elbírhatják, kiheverhetik a z t : nálunk az 
irodalom, ha eszméi zavarosak, érzése fonák, erkölcse festett kezd lenni,
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nem csupán az ízlést mérgezi meg, hanem az erkölcsöt, a nemzeti érzést 
is, — egyszerre nemzetrontó.

A közönségre is hárul e részben feladat. A nálunk dívó olvasásnak 
nagy hiánya, hogy úgyszólván eltűntek az élő könyvek közül a régi 
írók, a klasszikusok is. A közelebbi évek kidőlt írói is mintha magukkal 
vitték volna sírjukba műveiket. Az irodalom halottai nálunk mélyebben 
vannak eltemetve, mint másutt — mondotta Angyal Dávid. Ezzel sok 
szépség megy veszendőbe. A francia irodalom egy jeles búvára, Nisard, 
a nemzet irodalmi értékeinek féltésében odáig m en t: <<Amely napon a 
nagy Corneille megszűnnék népszerű lenni színpadjainkon, aznap meg
szűnnénk nagy nemzet lenni». — Nálunk nem a nagyság megy veszendőbe, 
hanem a drága nemzeti erő egy része.

Ma főképpen az új könyveken kapnak. Olybá veszik, akár a hírlapot, 
elolvasás után elvetik. Pedig, amely könyvet csak egyszer érdemes elol
vasni, azt egyszer sem érdemes elolvasni. Kemény Zsigmond joggal 
hangoztatta, hogy haszontalan könyvek olvasása elvégre a nem-olvasás
hoz vezet.

Az irodalomra szükség van, de komoly értékű irodalomra.
A szépirodalom a műveltség első lépcsője, a propylaeák, melyek 

fölvezetnek a tudományhoz. Aki szépirodalmi könyvet nem olvas, nem 
fog olvasni történelmit, természettanit, tudományost sem.

Ez általános kultúrái szerepe a könyvnek.
Másik nagy fontossága: a nemzeti érzés ébrentartása. Testvérek 

vagyunk azokkal, akikkel egy mesét hallgattunk, egy dalt dudoltunk, 
kikkel hasonló érzelmek sugalmára ugyanaz az ismert vers ötlik eszünkbe, 
kezünk ugyanazon ismerős könyvekért nyúl. Az ily átfogó érzések hason
latosak a délkörökhöz, melyek láthatatlanul, megfoghatatlanul húzód
nak fölöttünk és mégis hegyek leomolhatnak, folyók medret cserélhetnek, 
országhatárok megváltoznak, a délkörök ott vannak helyükön.

Ne szakadjon el az irodalom a kortól, legyen korszerű, ebben van 
életrevaló hasznossága. Az orosz kritikusok Tolsztoj, Turgenyev, Doszto- 
jevszki munkáit is hibáztatták, mert szerintük később is fiatal koruk 
hatvanas éveit festették regényeikben. Nem kell a korszerűségnek 
kiáltónak lenni, — hanem természetesnek. Arany János szerénységében 
azt hitte, az első Toldi fogadtatására sokat tett a demokrácia felé gravitáló 
közszellem; az erős, életrevaló ifjú, ki lerázva a viszonyok jármát, fölfelé 
tör, összhangzott azon kor nemzeti vágyaival, mint Gyulai Pál rögtön 
észrevette. Arany hún eposzát is némiképpen a kor sugalmazta: az 
elnyomó idegen erő, az ősi ország leigázása mintegy a közelmúltat 
példázta, Csaba pedig a reményt, — hogy egy új nemzedék visszaszerzi, 
ami elveszett. — Madách nagy bölcselmi költeményéből a hatvanas
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évek küszöbén az új életre készülő magyarsághoz szólott a «bízva 
bízzál».

Most is az íróknak kell megkeresniük az új idők új útait, kimondani 
új igéit.

Pejünk felett az idő harangja. Csendülhet hajnali dicséretre, kondul- 
hat gyászra. Az írók dolga, úgy húzni meg kötelét, hogy reményt hir
dessen és munkára hívjon; a közönség dolga, hogy a hívó szót megértse.

Üdvöz legyen, aki reményt hoz!

KÖLTEMÉNYEK.
SÍK SÁNDORtÓl.

Im ádság a Bálvány előtt.

Agyaglábú Kolosszus!
Kit istenné tömjéneznek fölénk 
Élelmes udvaroncok és bódult milliók,
S országokat állítanak oltárodul 
És áldozatul kaszálnák eléd,
Aki egy fejjel több a többinél, — 
Hallgass rám, Tömegisten,
Hallgasd meg ezt a káromló imát :
Amaz ezerek szólnak ajakammal,
Akiket meg nem számolhatni számmal 
És nem mérhetni, csak a végtelennel,
S faragott istent egyik sóm imád.

Nem, ó Bálvány, mi nem bálványozunk. 
A monoton litániából,
Mellyel hozzád hunyásznak híveid,
Egeket vívó diszharmóniával 
Harsan ki férfiónekünk.
Nekünk nem kell a megrágott falat, 
Belénk-dalolt dal, előírt imádság: 
Ajakunkon a szív bősége szól,
S szívből a Lélek, aki ott fuvall,
Ahol akar és ahogyan akar ;
És szívünkből szakadt imánk Ahhoz kiált,



SÍK  SÁ N D O R.

Kinek titokzatos betűje ott lobog 
Olthatatlanul minden élő homlokon,
A tieiden is, ó Milliófejő,
Hiába fenekedtől annyiszor 
Letörölni a világ homlokáról.

Mi ott voltunk, amikor Szókratésznek 
Kezébe adtad a bürökkehelyt,
Álltunk a részeg guillotine tövében, 
Ott borzongtunk Pilátus udvarában, 
Amikor egy ajakkal üvöltötted 
A Barabbást- és a Feszítsd meg-et, 
És láttuk a Kálváriáról,
Vérből, hamuból, oltár üszke közzül 
Örökké újrakelni a Jelet,
Az Egyetlenét. Mi övé vagyunk,
És ellened mondunk az Ő nevében.

Ó, mert mi tudjuk, hogy mi vagy : 
Beletlen váz, torz és agyatlan álarc, 
Szemgödreidből üres szél sivít,
Szád tölcsérén hatalmas papjaid 
Ordíttatják világgá százszorozva 
Áhítatos füleknek hangjukat 
S nevedben írnak törvényt a világnak, 
A millióknak, akik térdrehullva 
önképüket imádják arcodon.
Jól ismerünk! Ha leszakítanék 
Érinthetetlen csillámköpenyed,
Ha szétvernék testvázad óriás 
Aranydongáit, ó szegény Kolosszus, 
Istenségedből nem maradna más,
Csak a sok hentergő emberbogár,
Az összezárt fejetlen milliók,
Akiket egyszer egy kéz leborított 
Az istenek gazdátlan köpenyével 
S arany kolosszust építvén föléjük 
Isten-neveket írt a homlokára.

Nem, faragott istenség, nem imádlak, 
Én szánlak, ó Kolosszus, és szeretlek,
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Mint ember embert, gyengét az erős.
Nem jövök kérn i: nem adhatsz nekem, 
Nincs, amit adhass : én azért jövök,
Hogy én adjak neked, a legnagyobbat, 
Amim csak van : töretlen magamat.
Azért jövök, mert tabuid mögül 
Felém, felénk hallom kiáltani 
A megváltatlan bálvány jajszavát,
Tömjént nem osztó egyistenhívők felé. 
Hát itt vagyok, hát elhozom neked 
Az énemet. A gondolatomat,
A félelmest, az idegent, a pártütőt,
És nem engedem elcsonkítani,
Mert nincsen jód a csonka gondolatból,
S nincs más reményed, mint a gondolat, — 
A nagy, az egész, az egyemberi.
És hozom neked gazdag szívemet,
Érzései örvénylő tengerével.
Nyugtalanító, lázadó tüzekkel,
És nem engedek oltót közelembe,
Mert életed és sorsod és jövőd 
Ebből a termő lángból születik.
Hozom egész szent különségemet,
Hogy neked adjam. Fejjel magasabb 
Akarok lenni nálad, ó Kolosszus,
Hogy le tudjak hajolni hozzád ;
A megváltás a magasból való.
Így, így adom magamat mindenestül, 
Hogy ahány holt atomod illeti 
A lelkemet, annyiszor megszülessél 
Egyekké, egészekké, emberekké!
Igyál föl engem, szegény Millió!

Sóhajtás a hegyen.

Hegyek hátán járdogálok, 
Üldögélek, meditálok.
A világból kiszakadtam,
Kék fölöttem, zöld alattam. 
Bár közéje illeném!

Csupa lanka fenyvest látok, 
Tengertáncos hegyvilágot. 
Csupa hullám, csupa dallam! 
Ami nincs is, belehallom,
Ami fáj is, muzsikál.
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Fürge könnyű fellegárnyak 
Erre jönnek, tovaszállnak.
Jaj de volna szállni kedvem! 
Nézem őket irigykedve,
Mint a sárga repceföld.

Ó hogy’ int a tarka táv o l:
El a bűnös, buta mából! 
Zsibbadt lelkem ó hogy lendül, 
Föl a kötőfék jelenbül,
Mely kemény húsomba vág!

Felszökellni, köteletlen, 
Merre zsong az ismeretlen, 
Szállni, nőni, föl a fölbe, 
Elsimulni amaz Ölbe,
Amely egyre hívogat!

Ott, az ölben, elpihenni! 
Aztán újra visszalenni,
S mindenkinek, kéretetlen,. 
Odatárni meleg mellem, 
Mint a jóságos hegyek!

Szénaillat.

A mézillattól mámoros mezőt, 
Méhikék, pillék zsongó kánaánját, 
Tegnap hajnal előtt 
Hosszú haldokló rendekbe kaszálták. 
Se baj! Ne sajnáld! így a jó :
Így születik a szénaillat,
S a szénaillat örökkévaló!

Az éden hazajáró illata 
Játszadozott a kábult emberekkel 
Egy nap, egy éjszaka.
Aztán behordták zörgő szekerekkel. 
Mezők virága egy napig nyíló!
De minden szépet visszaillatoztat:
A szénaillat örökkévaló!

Ha lépteden majd csikorog a tél 
És didereg az esthajnali csillag: 
Akkor is él,
Akkor is melegít a régi illat.
Fű, mámor, é le t: illanó.
De illata az Istené :
A szénaillat örökkévaló.
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FIATALSÁG.
Csathó KÁLMÁNtól.

Volt nekem egy nagyon kedves öreg barátom, aki egyszer belém- 
karolt a korzón, sétaközben és azt m ondta:

— Tudod, mi a legszebb és legcsodálatosabb ezen a világon? Az, 
hogy minden esztendőben vannak tizennyolcéves leányok! Minden 
esztendőben!. .  .

Majd, miután elgyönyörködött egy kis ideig ebben a gondolatban, 
sőt még inkább a körülöttünk sétáló tizennyolcéves leányokban, hozzá
tette :

— Nem baj, hogy megvénülnek! Terem a helyükbe másik!
Ez természetesen régen történt. Ma ez az utolsó két mondat aligha 

ju to tt volna eszébe. Inkább az új csoda tűnt volna fel neki, hogy a 
leányok nem vénülnek, sőt az asszonyok sem. Mi ezen nem csodálko
zunk, mert már megszoktuk, mint az automobilt, vagy a rádiót. Észre 
se vesszük már egyiket sem. De bizonyos, hogy szegény Vilmos bácsit, 
ha egy nap bejöhetne a temetőből és végigsétálhatna a városon, csak ez 
lepné meg egyedül! Mert mi ehhez képest a technika valamennyi vív
mánya? !

Mindezt azért teszem szóvá, mert a fiatalság égető problémáin elmél
kedve, megdöbbenve ütköztem bele abba a megcáfolhatatlan igazságba, 
hogy manapság nincsenek öregek. Legalább is öregasszonyok. Legfeljebb 
a szegény emberek között. De már bálokon például egyetlenegy öreg
asszonyt sem lehet látni. Nem azért, mintha a mamák nem mennének 
el manapság a bálokba, hanem azért, mert a mai mamák nem öregek.

Én legalább, aki éppen azért mentem el néhány bálba az idén, 
hogy ezt a pletykát ellenőrizzem, nem láttam köztük egyetlenegy öreget 
sem. Sőt, ha őszinte akarok lenni, nem is láttam mamát, csak csupa fiatal 
leányt, akik közül legfeljebb a személyes ismerőseimről tudtam, hogy 
valójában nem azok, hanem riiamák és ott táncol valahol a leányuk is. 
Az idegenek közül azonban egyikről sem bírtam megállapítani, hogy 
bálozó leány-e, vagy mama. Egyidősek voltak valamennyien!

Hajdanában ez egy kicsit máskép volt! De milyen máskép! Emlé
kezem például Zsófi nénire, a Juliska mamájára.

Mintha most is hallanám, amint egyszer a szomszédszobában édes
anyámmal diskurált. Én akkoriban még azzal gyanúsítottam a felnőtteket 
állandóan, hogy valami titkuk van, amit nekem nem akarnak elárulni, 
tehát figyelni kezdtem, hogy hátha végre megtudhatok valamit. De csa
lódtam : a titokról nem esett szó csak Juliskáról. Juliska abban az idő
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ben jóval idősebb volt nálam. Annyival, hogy már felnőttnek számított. 
Mellesleg szólva, ez a korkülönbség azóta elenyészett köztünk egészen, 
sőt át is alakult a Juliska javára. Most ugyanis egy idő óta sokkal fiata
labb nálam.

Tehát, mondom, Juliskáról volt szó. Édesanyám azt mondta :
— Na de, ha szereti! . . . Ha Lajost szereti!
Zsófi néni ingerülten felelte :
—- Ha szereti is! Mi az a szerelem ?... Ma van, holnap nincs! 

Elszáll a fiatalsággal! Aztán itt marad a gond!
— De Zsófikám, — próbálta meggyőzni édesanyám. — Emlékezzél 

csak! Téged is hozzá akartak erőltetni egy gazdag emberhez! És te mégis 
ahhoz mentél, akit szerettél!

— Éppen azért! — válaszolt Zsófi néni. — Nem akarom, hogy a 
leányom is olyan boldogtalan legyen, mint én! Bár szót fogadtam volna 
szegény anyámnak! De sok késő bánattól megmenekültem volna! 
Mennyi gondtól! Akkor, azokban a napokban talán boldogtalan lettem 
volna, kisírtam volna a szememet Gusztiért, de nem vénültem volna 
meg időelőtt! Nézz rám! Negyvenhárom éves vagyok és hatvannak 
látszom!

Ebben igaza is volt. Sőt talán optimista is volt, mikor hatvanat 
mondott, mert ha visszagondolok rá, hetvenre is becsülném a mai 
szememmel. Fésülve mindig úgy volt, mintha éppen mosdani készülne: 
kis, kemény kontyba volt csavarva a haja a fejebúbján. Feketében 
járt, magasnyakú ruhaderékban és földigérő szoknyában. A mellett 
őszintén kövér volt, színtelen és ráncos arcú. Csak a hangja csengett 
a vita hevében fiatalosan.

—• Nagyon sajnálom szegény Juliskát, — mondta édesanyám. — 
Tegnap beszéltem vele. Keservesen sírt!

Zsófi néni konokul megmaradt elhatározása m ellett:
— Jobb, ha most sír! Sirja ki magát, azt nem bánom, de csak men

jen hozzá Marcihoz! Marci komoly ember, szépen keres, a mellett rendes, 
m egbízható... Lajos haszontalan lump! És fiatal is Juliskához. Csak 
öt évvel idősebb nála! Sohase jó az, ha egy asszonynak túlfiatal az ura! 
Mert az asszonyok, sajnos, túlhamar vénülnek! . . . Nézd meg az én 
Gusztimat! Még ma is fiatalember hozzám képest! Pedig valójában tíz 
esztendővel öregebb nálam.

Édesanyámban volt egy kis regényes hajlandóság. És mivel nála a 
Zsófi néni és a Guszti bácsi házassága úgy volt elkönyvelve, mint a 
szerelem diadala, nem szívesen engedte, hogy megfosszák ettől az 
illúziótól.

— Most így beszélsz, Zsófikám! — szólott. — De ha a szívedre
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teszed a kezed, be kell ismerned, hogy mégis csak nagyon boldog voltál 
Gusztival!

Zsófi néni sóhajto tt:
— Egy darabig! . . . Talán! . . . De mostanában? . . . Csak a gond, 

lelkem! Meg a féltés! Az örökös féltés!
I tt  elhalkult a beszélgetés, a többit nem értettem. De már nem is 

voltam rá kíváncsi. Mi érdekes lehet abban, hogy Zsófi néni félti Guszti 
bácsit? Ezt tudtam úgyis! Eleget mulattam rajta, hogy mindig meleg 
sálokat csavargatott az ura nyakára és kánikulában is rá akarta eről
tetni a felsőkabátját. És még az a baja vele, hogy fiatal hozzá képest? 
Hiszen, ha öregebb lenne, még jobban félthetné!

A Juliska sorsa azonban ettől kezdve engem is élénken foglalkoz
tatott. El voltam keseredve, mikor megtudtam, hogy édesanyámnak a 
közbenjárása nem használt semmit, szegény leánynak le kellett mon
dania Lajosról és hozzá kellett mennie Marcihoz, akit már látatlanban 
ki nem állhattam.

Annál jobban meglepett aztán, mikor azt láttam, hogy Juliska egy 
cseppet sem bánik úgy a vőlegényével, mintha nem szeretné. Egy szép 
napon ugyanis Zsófi néniék eljöttek hozzánk Marcival együtt, hogy 
megismerkedjünk vele. Marci azonban alig jutott hozzá, hogy bárkivel 
is beszéljen Juliskán kívül, aki teljesen lefoglalta. Ha nem hallottam 
volna előzetesen az édesanyám meg a Zsófi néni beszélgetését, esküdni 
mertem volna rá, hogy halálosan szerelmes belé.

Később, az esküvő után, megtudtam, hogy ez csak tettetés volt. 
Köteles komédiázás, amire Juliska rá volt kényszerítve. Ezt ő maga 
árulta el, mikor egyszer azt gondolva, hogy úgysem értem meg, azt 
mondta előttem édesanyámnak :

— Tudja, kedves néni, az én életemnek már úgyis vége! Halott 
vagyok! Koporsóban fekszem !... De nem vádolok érte senkit! Leg- 
kevésbbé mamát, aki jót akart! Halott vagyok, hát hallgatok!

Most már forró részvétet éreztem Juliska iránt és komolyan aggód
tam érte. Ő azonban hősiesen viselte sorsát és nemcsak hogy bele nem 
hervadt a boldogtalanságba, hanem ellenkezőleg, virulni kezdett. Sáppadt 
és jelentéktelen leányból egypár esztendő alatt ragyogó szép asszonnyá 
teljesedett. Csak a hajaszíne volt még egy kicsit fakó és a foga volt egy 
cseppet rendetlen növésű. Ez volt az egyetlen hiba rajta, de talán éppen 
ez tette annyira vonzóvá és bájossá. Meg valami enyhe szomorúság, ami 
az egész lényét elárasztotta és arra késztetett minden férfit, hogy kutassa 
ennek a szomorúságnak az okát és megpróbálja eloszlatni.

Marci ezzel szemben egy-kettőre megöregedett. Amint mondják, 
agyondolgozta magát, belerokkant az íróasztalnál való görnyedésbe.

A Kisfaliidy-Tärsasäg Évlapjai. T.IX. fi
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Tízévi házasság után olyan volt Juliska mellett, mintha az apja volna. 
Csak rájuk kellett nézni, világos volt, hogy a viruló, szép, fiatal asszony 
nem is lehet más, csak boldogtalan ennek az öreg férjnek az oldalán. 
Amit különben Juliska be is vallott édesanyámnak :

— Nincs nekem egyebem, kedves néni, csak a kis leányom! Érte 
élek, neki, végette, miatta! Ha ő nem lenne, nem is volna semmi célja 
és értelme az életemnek. De azt akarom, hogy ő boldogabb legyen nálam! 
Lesz rá gondom, hogy ne engedjem a magam sorsára jutni!

Ekkoriban már magam is felnőtt ember voltam és édesanyám 
könnyes szemmel közölte velem, hogy mit mondott szegény Juliska. 
És nagyon megneheztelt rám, amiért cinikusan azt találtam felelni:

— Szerencsére nem nagyon veszem észre, hogy a nagy boldogtalan
ság vénítené Juliskát! . . . Fiatalabb, mint valaha, mindenütt ott van . . . 
Jön-megy és cipeli szegény, fáradt urát egyik mulatságból a másikba! 
Én inkább azt a szegény Marcit sajnálom!

— Szívtelenség így beszélni! — szólt édesanyám. — Szegény asz- 
szonynak egyebe sincs, csak az a kis szórakozása! Azt is el akarnád 
venni tőle?

Dehogy akartam! Egyáltalában nem akartam Juliskától semmit, 
annál kevésbbé, mert nemsokára, rá magam is megházasodtam és otthon- 
ülő ember lett belőlem. Juliskával most már alig találkoztam, legfeljebb 
az utcán láttam néha messziről és megcsodáltam, hogy az idő mennyire 
nem hagyott rajta semmi nyomot.

Aztán teltek az évek és egyszerre csak rájöttem, hogy megöreged
tem. Ezt abból tudtam meg, hogy egy szép napon azon kaptam rajta 
magam, hogy már nem az öregeket gyanúsítom vele, hogy valami titkuk 
van előttem, hanem a fiatalokat. Ezt a mai fiatalságot, amelyikkel szem
ben határozottan az az érzésem, hogy valamit tud, amit nem akar meg
mondani. Minden gyerek maga a megtestesült titokzatos jövendő, ami 
előttem zárva van. Ha megnyilatkoznának, talán meg tudnék egymást 
érteni, de a szívükben mintha semmi egyéb sem volna irántunk, csak 
idegenkedés és bizalmatlanság, amit teljességgel nem értek. Mert hiába 
kutatok az emlékezetemben, én ilyesmit sohasem éreztem annakidején 
az öregekkel szemben. Sőt! Sokkal jobban érdekeltek az öregek, akiket 
óraszámra el tudtam hallgatni, ha a régi világról beszéltek. Ezeket a mai 
gyerekeket nem érdekli a mi elmúlt életünk és semmi bölcsességünk. 
Hogy’ van ez? .

Akinek magának van gyereke, abban sokkal kevésbbé támadhat 
fel ez az érzés, mint a magamfajta gyerektelenben, aki csak a vérségi köte
léken kívül találkozhatik az új nemzedékkel. De talán éppen ezért elfogu
latlanabba] láthatja, hogy a mi nemzedékünknek az utánunk követ
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kezűvel nincs semmi lelki kapcsolata, sőt, hogy valósággal mint ellen
ségek állunk szemben egymással. Mi lehet ennek az oka?

És ezen való töprengésem közben megint összeakadtam sok-sok 
esztendő múlva Juliskával. Bálban találkoztam vele és mikor ráismer
tem, a Vilmos bácsi mondása ju to tt eszembe, de egy kis módosítással. 
Ilyenformán :

— Milyen csodálatos az, hogy minden esztendőben vannak tizen
nyolcéves nagymamák!

Mert Juliska immár nagymama-korban van, de még mindig olyan, 
mintha tizennyolcesztendős lenne. Azaz, sokkal szebb! Tizennyolcéves 
korában ugyanis sáppadt volt, vértelen, színtelen és fakóhajú. Ma pedig 
olyan az arca, mint a hamvas barack, a haja érdekesen bronzszínűre 
őszült, a fogsora hibátlan, az arcán egyetlen ránc sincs, a nyaka vékony, 
kerek és fiatalos. A hátára már nem ju to tt a ruhája anyagából csak két 
keskeny csík és ez a hiány minden kétséget eloszlatva megmutatja, hogy 
a termete üde s hibátlan. Pedig tudom, egészen határozottan tudom, 
hogy jóval öregebb, mint szegény Zsófi néni volt, mikor édesanyámmal 
arról beszélt, hogy Juliskát hozzáadja Marcihoz. Zsófi néni fiatalabb volt 
akkor, de hússzal mutatott öregebbet, Juliska ma idősebb, de harminccal 
mutat fiatalabbat.

Mi ez? A modern technika csodája! A kozmetika diadala, ami 
közvetve megifjítja a lelket is. Mert Juliska nemcsak külsőre fiatal, 
hanem kedélyre is. Ahogy táncol, ahogy beszél a húsz-huszonötéves 
fiúkkal, ahogy rájuk mosolyog, ahogy elkomolyodik egy-egy szavukra, 
az mind világosan elárulja, hogy nemcsak fiatalnak mutatja, hanem 
annak is érzi magát.

— Hol a leányod? —- kérdeztem tőle.
Körülnézett és egy pillanat múlva odaintett egy vékonyka kis fakó

hajú leányt, akiben mintha csak a régi, leánykori Juliskát láttam volna 
viszont.

—- Gyere Mucikám! — mutatkozzál be a bácsinak.
Muci közömbösen nyújtotta a kezét:
— Jóestét! — majd fáradtan fordult az anyjához : — Mondd, 

Édi! Nem akarsz még hazajönni? Vagy még nem táncoltál eleget?
Juliska dühbejött:
— Én? . . . Látod! — folytatta felém fordulva. — A mai fiatalság! 

Ünja! Mindent ún! A helyett, hogy megköszönné, hogy az ember szóra
koztatni próbálja, mulatságba viszi! . . . Csakazért se fogok most haza
menni! Tessék mulatni! Szervusz!

Eltáncolt egy tejfelesszájú gyerek karján, mi pedig ketten marad
tunk Mucival.

6 *
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— Csakugyan szeretne hazamenni? — kérdeztem. — Unja ezt a 
mulatságot?

— Mulatság! — legyintett. — Hol vagyok én már ettől! Ez csak 
olyan fiataloknak való, mint Édi! — tette hozzá mosolyogva.

Valami megrezdült bennem. Az öröm, mert egy pillanatra az volt 
az érzésem, hogy végre egy olyan fiatallal állok szemben, akitől meg 
fogom tudni az igazat. Vannak ilyen megmagyarázhatatlan, hirtelen 
támadó rokonszenvek, amik talán abból fakadnak, hogy két ember 
ugyanazt gondolja egyszerre.

— Milyen szép fiatalságuk lehetett maguknak! — szólott.
— Miből gondolja? — kérdeztem, mert már tudtam, hogy mit 

akar mondani. De az utolsó pillanatban visszatorpant és csak annyit 
felelt :

— Semmiből! Csak úgy mondom!
Éreztem, hogy mielőtt még kinyílhatott volna, elzárul a lelke előttem 

egészen. Talán gyöngédségből és szeretetből az édesanyja iránt, mert 
hiszen világos, hogy mikor a mi szép fiatalságunkról beszélt, az járhatott 
eszében, hogy bizonyosan azért is ragaszkodik a mi nemzedékünk egy 
része olyan görcsösen hozzá még ma is.

A büffében megivott egy szódás viskit.
— Ha unja a bálozást, — kérdeztem, — miért nem megy férjhez?
— Maga szerint csak ez a két dolog van a világon? A bál és a házas

ság? — kérdezte és úgy nézett rám, hogy egy kicsit elszégyeltem magam. 
Szerencsére folytatta : — Különben szeretném tudni, kihez mehetnék 
hozzá, ha akarnék is? Józan ésszel! Mert hol van ma olyan ember, aki 
egyáltalában megházasodhatik? És hol van olyan leány, aki éppen abba 
szerelmes, aki el is veheti? Egy-két kivételes szerencsés! . . .  De általá
nosságban? . . .  A maguk nemzedéke elárasztotta a világot gépekkel és 
feleslegessé tette a mi nemzedékünket. Világrahozott bennünket, de el
pocsékolta a jövőnket! Elköltötte a vagyont és megteremtette a munka- 
nélküliséget. Ami hely pedig még kínálkoznék számunkra, azt elfoglalta 
előlünk . . .  Azonkívül pedig. . . De jobb erről nem is beszélni.

Elhallgatott, felállt.
-  Megyek táncolni! — mondta. — Ha már itt vagyok!

Elgondolkozva néztem utána. Azonkívül pedig . . .? Vájjon mit 
akart mondani? Azt, hogy a meghosszabbított ifjúságú mamák elfoglal
ták előlük még a fiatalságukat is?

Ijedten néztem körül: hát csakugyan? Ezek a mai mamák mind 
ilyenek?

De ekkor megpillantottam a fal mellett egypár öregasszonyt. 
Igazi, hamisítatlan mamákat. Valóságosakat! Akik úgy üldögéltek ott, 
mint hajdanában Zsófi néni: nem a maguk, hanem a leányuk kedvéért.

M
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Nem, nem! Nem kell egészen kétségbeesni! Az egész világ nem 
romolhatik el egyszerre! De akinek pechje volt, hogy a Juliska leányá
nak, vagy fiának született, annak joga van haragudni és egy cseppet 
sem csodálom, ha nem érdekli a mi múltúnk, amely után ő csak romo
kat talál.

Jön majd új nemzedék megint! Mert csodálatos az, de minden évben 
vannak tizennyolcéves leányok csakugyan. De azokat már a Juliskák 
leányai fogják nevelni, okulva a maguk keserves tapasztalatain és eszük- 
ágában sem lesz, hogy eltáncolják a leányaik fiatalságát.

Legfeljebb ezeknek a Zsófi néniknek a leányai veszedelmesek! Mert 
ezeknek ma is szép a fiatalságuk, lévén ők igazi mamák leányai és félő, 
hogy nem is akarják majd a fiatalságukat abbahagyni . . . Akárcsak 
Juliska! Ötvenöt éves korában!

AZ EMBER TRAGÉDIÁJÁNAK 
KÖLTŐI IGAZSÁGA.

— Pohárköszöntő a Gyulai-serleggel a Kisfaludy-Társaság ünnepi 
lakomáján, 1934. február 11-én. —

Ravasz LÁszLÓtól.

Vannak művészi alkotások, amelyek tárgyuknál vagy méretük
nél fogva túlnőnek az őket szülő életdarabon s magukba szívják szerző
jük egész életét és egész világát. A szerző minden gondolata ezt a művet 
készíti elé, vagy erre visszazengő emlékezés, úgy hogy e művön kívül 
elvész minden alkotásuk, mint a műremek mellett a forgács, a vázlat, 
az állvány és a hordalék. Ilyen mű Az ember tragédiája is, amely egészen 
fölszívta a szerzőt. Minden próbálkozása csak előgyakorlat és tanul
mány ehhez az egyetlenegyhez, s minden gondolata akkor kezd vilá
gítani, élni, mikor ebben a műben helyezkedik el. A drágakő fényesíti 
a koronát, de a korona kiemeli és felmagasztalja az ékkőt.

Az ember tragédiáját már alapgondolata egyedüliségre és párat
lanságra rendelte. Aki ilyet épít, elfelejti, hogy falvakat és városokat 
kezdett, egyetlen székesegyházra pontosítja össze erejét. Az ember 
tragédiája katedrális-költemény: világnézeti költemény. Ez nem azt 
jelenti, hogy egységes világképből fakadt, vagy belőle egységes világ
kép olvasható ki, mert ez a bonyolultabb költeményeknek már vele
járója ; hanem azt, hogy minden korszak és minden gondolkodó ember 
világnézetét a maga egészében érdekli, megmozdítja, magával szembe
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állítja és leszámolásra készteti. Mindenki megtalálja benne önmagát, 
az embert, mint örök kérdést és örök feleletet. A legújabb filozófia 
nyelvén exisztenciális költeménynek nevezhetnék, mert minden kér
dések gyökérkérdését állítja elénk: mi a lét értelme, értéke, célja? 
Azáltal, hogy magunkról véleményt mondunk, ebben a költeményben 
érdekelve vagyunk.

Ebből következett a költeménynek az a sorsa, hogy az olvasók 
és kritikusok vagy a költő egyéni életéből próbálták megérteni s úgy 
fogták fel, mint elpalástolt lírát, álarcos önéletrajzot ; vagy pedig 
önmagukból magyarázták s mindenki saját világnézetét kereste és 
találta meg benne. Azokat nem is említem, akik egy költeményt mindig 
csak egy másik költeményből tudnak megérteni és megmagyarázni, 
s a tragédiából csak azt látják, ami a vele egyfajú alkotásokkal test
vér. Furcsa könyvvezetők ezek: azt hiszik, hogy költeni annyi, mint 
kölcsönkérni.

Azért kell mindig visszatérni a műhöz. Mind a három szemléleti 
mód nyújt adalékot, kétes esetekben gyújt világosságot, de csak akkor 
vagyunk igazságosak, ha egy műalkotást önmagából értünk meg.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy az első három szín és az 
utolsó szín nemcsak keret és külső építmény. A tragédiának gyökere 
itt van elásva, a koncepció acélváza ide vezeti le az egész alkotmány 
súlyrendszerét. Arról van szó, hogy miért élünk, mi az emberi élet célja, 
értelme és értéke. Olyan-e ez az élet, hogy érdemes elvállalni? Méltó 
dolog-e elvállalni? Kell-e élni, lehet-e élni, szabad-e élni? Ez az ember
sors legnagyobb kérdése ; de a költő azt is érezteti, hogy ez a kérdés 
nem közömbös a terem tett mindenségre, sőt annak alkotójára sem. 
Az ember a mindenség csúcsa, az Isten szemefénye, az a csattanó, amiért 
a világ megszületett. Az ember-kérdés így lesz a lét kérdésévé.

Erre a nagy kérdésre nem Ádám és nem Éva felel. Két egymásnak 
ellentmondó felelet hangzik e l : egy nem és egy igen. A nemnek és igen
nek ezt a sarkias feszülését Ádám végigéli az emberiség történetében, 
s ez a tragédia belső dinamikája. A két válasz közül az elsőt Lucifer 
adja. Az ő válasza az, hogy nem érdemes élni s ezért oda akarja vinni 
az embert, hogy megátkozva önmagát, letörölje a nagy világcélt, ki
irtsa a világ értelmét, megsemmisítse a teremtés koronáját : önmagát. 
Ezt a luciferi célt úgy véli elérni, hogy megmutatja az embernek az 
életet, mint fokozatos kiábrándulások útját, amely a végső kétségbe
esésbe visz. Igen egyszerű eszközökkel éri ezt el. Megmutatja magát 
az életet a történelem hosszmetszetében, csupán annyit tesz, hogy vala
mit elhallgat és valamit sugalmaz. Elhallgat nagy pozitívumokat, az 
apró dolgokban megbújt örökkévalóságot, és sugalmaz finom negatívu-
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mókát, a nagy dolgokba elbújt ürességet és dőreséget. Így kiderül, hogy 
az ember mindig új eszme után szalad, azt tartja  legfőbb jónak, s mikor 
eléri, látja, hogy rosszabb a rossznál. A bolygó zsidó tragédiája ez :

Melyet hazud a sivatag,
Mind délibab : tó és patak ;
Gyümölcs unszol, friss balzsamu,
Kívül arany, belül hamu . . .

Tovább! Tovább!

Amíg ezeket az egyik végletből a másikba csapódó képeket mutatja 
Lucifer : lepörög előttünk a világtörténelem filmje, mint a csalódás 
és kiábrándulás óriási eposza. Minden színnel a halálos gyűrű egyre 
szűkebbre fonódik Ádám körül, egyre nagyobb a csalódás rázuhanó 
köve, vánszorgóbb és kétségesebb a remény. A XlII-ik színben, mint 
a kelepcébe került vad, mégegyszer összeszedi minden energiáját s 
meg akar szökni a megátkozott földről. De nincs menekvés; s az utolsó 
szín elébe állítja a véget, amelyben minden odalesz ; ez a világirodalom 
legszörnyűbb halálképe. Egészen nyugati szemléletben a Nirvána hima- 
lájás hidege száll le szívünkre. Minden megtörtént, hogy Ádám magáévá 
tegye a luciferi felelet bölcseségét s levonva annak végső következmé
nyét, maradék méltóságának erejével öntudatosan dobja el magától 
azt az életet, amelyet évezredek alatt fog kicsikarni kezéből a halál, 
miután megalázta és elállatiasította.

De érezzük azt, hogy ez a felelet nem az igazi; ez a Luciferé és 
hazugságon alapszik : egy olyan világlátáson, amely a valóság látsza
tával bír ugyanide mégsem valóság. A történeti színek között van egy 
elhallgatott történelem, amelyik minden percben kiegyenlítené s ki
engesztelné a keserű valóságot, de nem ju that szóhoz, éppen azért, 
mert Lucifer a nagy film rendezője. De éppen azért, mert nincs jelene- 
tezve : tanúsága, igazsága, ígérete lassan szűrődik le Ádám szívében 
s egyre inkább gyűl, gyűl az öntudat alatt valami balzsamos ellenméreg, 
drága orvosság, amely majd egy megváltó igében fog kicsordulni. Ez 
a megváltó ige a bizalom, a kegyelem. Ez a dráma utolsó szava, a climax 
csúcspontján kigyúló értelem, a mindent átfogó és eldöntő felelet; 
az örökkévaló ige. Érdemes-e az életet élni, van-e ennek célja és becse? 
Erre a kérdésre felel a teremtő szó : igen. Miért? Azért, mert az ember 
Istené és Isten az emberé. Maga az élet jó és szép, ez az örök küzdelem, 
úgy amint az Úrhoz kapcsolódik, akaratától áttüzesítve győzelemmé 
válik s világteremtő munkájának eszközévé magasztosul. Nem más 
világ, nem más történelem, nem más Ádám s nem más embersors az, 
amit ígér a bizalom és kegyelem Ura, csak más minőségű, más látású,



más világérzésű és más értelmű sors. A kiábrándulás költeménye így 
lesz a bizalom költeményévé, a rettentő álmok sötét felhői felett ki
tündökölnek a hit vízióinak fehér hegycsúcsai, s ha igazán érezzük, 
hogy Lucifer elbukott, egész lényünk azt harangozza, hogy Ádám meg 
van mentve és az Űr győzött. Elönti szívünket a világ legnagyobb s 
legboldogabb gondolata: a váltság, mint az álomból ébredőt az édes, 
meleg hajnal.

Melyik felelet a Madáché? A luciferi nem, vagy az'Űr igene? A tra 
gédián kívül lehet, hogy Madách e kérdésre sokszor luciferi feleletet 
adott vagy szíve erre hajlott. De a tragédia maga minden erővel az Űr 
feleletét ámenezi, mert egész alkata, vetülete és dinamikája erre és 
ezért épült fel. Ez a tragédia költői igazsága.

A költői igazság nem függ a tétel logikai értékétől, pedagógiai alkal
masságától, egyházi vagy nemzeti tanításokkal való egybehangozásá- 
tól. Lehetett volna, hogy Madách Lucifer pártjára álljon és egy sátáni 
kacaj diadalkiáltására kártyavárként omoljanak össze a mindenség 
oszlopai. Lehetett volna a szép, büszke és lázadó szellem a győztes, 
mint ahogy a nem is lehet költői igazság, nemcsak az igen. De abból, 
hogy a költemény az igen igazságát vallja s ez igazságot különös látással 
megpillantva, különös leleménnyel egybeszerkesztve, megrendítő módon 
szemléltetve, egyetlenegy végső képben összefogva, általa az egész 
világot átölelve és érdekelve, mindnyájunk életfonalát magához fűzve 
egy rejtelmes géniusz igéiben kijelenti, magyarázza és bizonyítja : sok 
boldog eredmény következik. A kiábrándulás költője ezáltal nagy 
vigasztalások kikiáltójává lett. Egy kereső, a felvilágosodottság tikkadt 
mezőin bolyongó lélek, nagy megsejtések és rámutatások ádventi em
berévé vált. A pesszimistának induló költeményből az optimizmus 
csodakútja lett, amelynek mélységeiben sötétség ásít, de csak lenn sötét 
a víz : ha korsónkkal kimerítjük s magasra tartjuk, kristálytisztán 
szikrázik, mint az élet itala. Valami zordon és magasztos szépséget ad 
az egész költeménynek, hogy roppant bánatok közül mosolyog ki a hit 
győzelmes, gyermekded szeme. Egyik versének hasonlata szerint egy 
roppant szirtnek, mely örökös viharral küzd, végre boldog örömet okoz, 
hogy reászáll egy fecske, elénekelni a békesség dalát. Az a két ige, melynek 
monumentális hordozója e költemény, kulcsszava a mai és az örök 
magyar sorsnak. Ez a két ige : küzdelem és bizalom. A küzdő ember 
és a bízó ember harmóniája ez a könyv, amely mindenha időszerű lesz, 
de sohasem annyira, mint éppen ma.

Idézem és köszöntőm a Madách Imre szellemét!

8 8  RAVASZ LÁSZLÓ : AZ EM BER TRA G ÉD IÁ JÁ N A K  KÖLTŐI IGAZSÁGA.
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ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉD.
V oiNOViCH G é z a  másodelnöktől.

Politikai vagy társadalmi mozgalmak, rázkódtatások rendszerint 
áthatnak az irodalomra. Régi igazság ez, melyet unalomig elcsépelt 
példák bizonyítanak. Vannak viszont korszakok, midőn az emberi 
szellem egy vagy más téren mintegy kábulatba merül, fásult letargiába, 
ereje, termékenysége egyidőre elapad. Gustave Lanson, aki oly érzékeny 
biztossággal nyúl az irodalmi jelenségekhez, akár az orvos lancettája 
az élő testhez, világosan mutat rá : a nagy francia forradalom Után a 
művelt társadalmi osztály hanyatlásával mint süllyedt középszerőségbe 
az irodalom s foglalt tért a mindennap rövid életű termése, s hogy a 
nagy felszabadulás nyomán a romanticizmus részben az ízlés, a mű
fajok, a szabályok lerombolásából táplálkozott, míg azután a második 
császárság anyagias belső uralma a józan naturalizmust készítette elő.

Napjainkban hasonló jelenségek tanúi vagyunk világszerte. A nagy 
háború csataterein megsebesült a szellemi kultúra is. Az emberiség nagy 
eszményei elhomályosultak, megrendült az erkölcs és az ízlés, — hiszen 
e kettő vérrokon — szárnya szegett a képzeletnek. A csaták terén az 
élet védelme megtagadott mindent, amit azelőtt erkölcsnek éreztünk. 
A kaszás csontváz Böcklin tüzet fújó táltosain égetve, dúlva robogott 
városok és mezők felett. Utóbb a megélhetés gondjai között kapkodó 
emberiség, mint egy viharvert hajó népe, szabadulni kíván a súlytól, 
mely azelőtt egyensúlyban és biztonságban tartotta. A kimerült idegek, 
a gond telt sívár élet tágítani igyekszik az erkölcs fékén.

1871-ben, a porosz-francia háború után a világ csodálkozva látta 
Párizs könnyed mulatozását, az önfeledt, éltető könnyelműséget. Nem
régiben a francia Akadémián Paul Valéry arról beszélt, hogy az erény-szó 
haldoklik, már nem tartozik a bennünk élő szótárhoz, melyet gyakran 
használunk. Ritka eset, — úgymond — hogy ez a szó felmerüljön ajkun
kon, az ember egy évig élhet és cselekedhetik a nélkül, hogy csak egyszer 
is érezné e szó kimondásának szükségét.

Amit e szavak panaszolnak, az erény e száműzetése a mindennapi
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fogalmak köréből, megváltoztatja a tettek mértékét és eltörli a szenvedés 
érdemét. Lomtárba kerül a költői igazságszolgáltatás elve, pedig fölemelő 
és vigasztaló. Félszázaddal ezelőtt Turgenyev még» forradalmárnak 
látszott, amikor A puszta Learjében a keserűségében gyermekein bosszút 
álló apát merte festeni; ma az irodalom jobbára az élet igazságtalan
ságait rajzolja.

Az erkölcsi felfogással együtt változik a közönség ízlése. A háborúra 
következő évek óriás vízválasztó gyanánt emelkednek az ízlés terén. 
Írók, akiket addig a legmodernebbeknek néztek, — egy Flaubert, Mau
passant —- egyszerre mély szakadékon túl, szinte emberöltők távolában 
látszanak, mint egy elsüllyedt világ hírmondói. Az irodalom magas fel
fogása, a nagy példák vesztenek vonzerejükből. Az irodalom azelőtt 
magas ormokra vezető út volt, ma többnyire kényelmes sétatér, fáradság
nélküli szórakozás. A képzeletnek, úgy látszik, szárnya szegett az ágyúk 
tüzében. Író és közönség a pontos valósághoz tapadnak. A regény, mint
egy kifosztva a képzelet örökségéből, az életrajz felé fordul, mémoire-ok 
és életrajzi regények lepik el a könyvkiadók polcait. Időben többnyire 
közelebbi kört választanak és szorosabban tartják  magukat a valóhoz, 
mint a régi történelmi regény ; művelők és ismeretterjesztők, de adatok
kal pótolják a műgondot s mindenesetre az ízlés változására vallanak. 
Más irányban a közönség könnyed vidámságot, gondfelejtető mulattatást 
kíván a könyvtől s eszébe se ju t megkérdezni : honnan vegyen jó kedvet 
az író, aki ugyanabban a gondterhes világban él, mint közönsége ?

Látszatra irodalom és közönség ma közelebb vannak egymáshoz, 
de ez nem a közönség emelkedését jelenti, hanem az irodalom alkalmaz
kodását. Külterjes irodalom korában élünk. Nemcsak a hivatottaké az 
ú t : unaloműzés, kenyérkereseti próbálkozás adja kézbe a to lla t; sokszor, 
aki gyermekkorában megtanult egy idegen nyelvet mindennapi haszná
latra, már fordítónak ajánlkozik. Akire az irodalomnak mint értelmes 
és megértő olvasóra volna szüksége, gyakran elvéti szerepét és írónak 
adja ki piagát. Egyre-másra irodalmi társaságok alakulnak s e körök 
olvasás helyett az irodalom művelésére adják magukat, pedig a dilet
tantizmus csak addig hasznos és tiszteletreméltó, míg nem akar a hiva- 
tottság helyébe állni, hanem beéri annak méltánylásával.

Világszerte csak úgy árad a könyvek özöne, de kevés a kiemelkedő, 
szakasztott úgy, mint a Lanson-jellemzette korban. Angliában Gals
worthy óta elapadt a regények bő folyama, inkább Amerika felől jő 
Noé galambja egy-egy nagy regénnyel. A francia irodalom, mely nemrég 
— szinte azt mondhatni : ellátta a világ színpadait színművekkel, melyek
ben alakok, helyzetek, fordulatok úgyszólván patronirozva voltak, hogy 

•az új szerzőknek csak a variáció maradt, — ma elcsendesült, maga is
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«bevitelre szorul». A legnagyobb könyv-olvasó nép, a Német-birodalom, 
Ausztriának engedi át művészetekben a vezető helyet. A szépirodalom, 
mint valami gyári iparcikk a nagy verseny idején, az utcasarkokon 
kínálgatja magát, fillérekért.

Ezzel ellentétben bensőleg egyre szűkül a valódi irodalom köre. 
Stílus dolgában könnyű írás a cél, természetes, mindennapi beszéd a 
papíron. Az írók szótára összezsugorodott, a nyelvnek csak közönséges 
szavai vannak használatban, a színes, árnyaló, eredeti kifejezések kivesző
ben, ezzel odavész a nyelv színe, zamata, egyénisége. Képes kifejezés, 
mely a képzelethez is szólna, képet idézne, mutatóba is alig akad ; az 
ily szavaknak kitépték a szárnyát. A vad népek megélnek háromszáz 
szóval, a kultúrát a bő szótár jelenti. Ma számos eredeti könyvet, ha 
nem vét is a nyelvtan ellen, úgy olvashatunk, mint valami színtelen, 
hevenyészett fordítást. Jaj az írónak és jaj az olvasónak, ha az író ter
mészetesség orvén a mindennapi szószátyár beszédet önti papírra. Ha 
úgy kell írni, amint beszélünk, oly felületesen, formátlanul, oly bő
beszédűn : akkor vessünk csóvát azok könyvei alá, akiket eddig az írás 
mestereinek tartottunk, m ert ők bizony megszűrték a tollon keresztül 
a szót. Örök igazság Macaulay mondása : «könnyű írás átkozottul nehéz 
olvasmány».

A nagy példák tanulmánya és követése kezd kimenni divatból, 
ezzel a műfajok és műformák épsége és szépsége csorbul, sőt nagyrészt 
veszendőbe megy. Ma a legtöbb író kerül minden szabályt, minden meg
szokottat, mindent, ami «már volt». Hogy az író mindent magából 
merítsen, ma jelszó : csakhogy azon fordul meg, mit talál magában. 
Ahonnan markolni akarunk, oda gyűjteni kell, másképp üres marékkai 
találunk adakozni. Egy kis élet kevés tanulságot ad, ha máshonnan nem 
gyűjtünk hozzá. A bányásznak, míg a kincs erét keresi, sokat kell hiába 
vájni, sok törmeléket félretakarítani.

A tanulmány híja hozza magával a műfajok és műformák semmibe
vevését világszerte. Volt ez így máskor is, a romanticizmus, meg a Sturm 
und Drang korszakában, de azok új tartalmat hoztak, az egyéniség és a 
szenvedély jogát, amihez ma kimerült a világ és hiányzik a nagy egyéni
ség. Egész műfajok halnak ki szemünk láttára, mint a képzőművészetben 
a történelmi festészet, a szobrászatban szinte minden a síremlékeken 
kívül. A költészetben az éposz Arany János sírjába van temetve, mint 
őskori királlyal koronája. Mistral Miretó-ja páratlan tünemény ; Pascoli-t 
Virgil utolsó fiának nevezte D’Annunzio. Az óda, az elégia is kihaltak : 
ha ily érzés megszólal néha, a lyra általános mezébe öltözik. Maga a 
szorosabban vett lyrai vers bizonytalan úton jár a műfajok közt, össze
torkollik benne minden, legtöbbször szinte a dal és a lyrai epigramma
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közt lebeg. Ezzel nem csupán a műíormák változatossága megy veszen
dőbe, hanem nagyrészt a tartalomé is, mely a neki való köntösben tudná 
kiélni magát. A költészettani példák és szabályok ma oly üresen állnak a 
poétikai tankönyvekben, mint a lovagkori páncélok a múzeumok folyo
sóin.

A prózai műfajok sem mentek az elszegényedéstől. A népszerű 
regény számos változáson ment át. Mily jó volt nyugodtabb időkben 
beleélni magunkat egy három- vagy ötkötetes regénybe, heteken át e 
világ alakjai, eseményei közt forogni, más életeket élni át magunk
ban. A siető világ egy kötetre szorította a regényt, újabban megint 
megnövelte a terjesztés érdeke. Bensőleg is megváltozik, midőn való
színűség helyett a teljes valóság útjára tér, életrajzokat elevenítve 
meg, lemond a képzelet gyönyörűségéről és a művészi szerkezetről, a 
valóság fejében.

Az egykötetes regény magába szívta a nagyobb elbeszélést, a napi
lapok tárcája pedig spanyol csizmába kényszeríti a novellát, a ,vonal alá’. 
Különös elfogultság, hogy nálunk kötetbe gyűjtve nem számíthat 
olvasóra ez érdekes műfaj, mely művészi rövidségben a regény minden 
érdekességét megcsillanthatja. De az ízléssel nem lehet disputáim — az 
ízlés híjával még kevésbbé.

A szónoklat lemond a beszéd szépségéről, érzelmi hatásáról; 
nem bízik ezek meggyőző, elragadó erejében. A szónoki beszéd a 
templomi szószéken vonja meg magát.

Legszembeszökőbb a változás a színműveken. A legnagyobb két 
költői műfaj, az éposz és a tragédia elnémulására nyilvánvalóan hatott a 
lazább erkölcsi életnézet, hiszen az éposz győzelmes hőseiben általában 
az erény szokott diadalmaskodni, a tragédia pedig az erkölcsi világrend
del való vakmerő szembeszállás bukását mutatja. Oly korszakban, 
midőn e felsőbb hatalom nem feltétlenül uralkodik, önként tűnik el e 
két műfaj a meg nem értetés elől.

Megszűnt a salon-társalgás, ezt sínyli a regény, még inkább a 
társadalmi színmű, a társalgási színmű, mely egészen kiveszett.

A köznapibb értelemben vett színművet külső hatások alakították. 
Színváltozás dolgában fel akarta venni a versenyt a mozgóképpel, 
miben a technika is segítségére volt a forgó- és tolószínpaddal. Csakhogy 
a színpad e külső fejlődése a drámán boszulta meg magát : látványosság
ban nem képes utolérni a filmet s e versenyben feláldozta a drámának 
kevés színekbe sürített tömörségét, a beszéd mélységét, a jellemzés 
erejét, — egyszóval egész költészetét. A mellett a film nagy népszerű
ségében nem győzte magát ellátni színművéül, a világ csaknem minden 
regényét is fölemésztené ; e példára a színház is átadja magát a formát
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lanabb regényszerűségnek s a regény újabb divata nyomán az életrajzi 
színműnek.

Mindezen tünetek nem csupán nálunk figyelhetők meg, egy
formák világszerte. Valószínűleg átmeneti jelenségek ; Lanson se tudja 
az említett korról, hogy a megelőzőhöz, vagy a következőhöz szá
mítsa-e.

Ily bizonytalanság, ily változások korában van éppen fontos szerepe 
az irodalmi társaságnak : egyrészt hogy figyelje és felfedje a tüneteket 
a bel- és külföld irodalmában, másrészt fenntartsa az irodalom folytonos
ságát, felmutassa az irodalom állandó eszményeit és nagy példáit, nemzeti 
irodalmunk fejlődésének érdekében.

Társaságunk maholnap fennállásának századik esztendejébe lép, 
s e hosszú időn keresztül mindig megfelelt feladatainak, hisszük, meg 
fog felelni a jövőben is.

E reményben nyitom meg a Kisfaludy-Társaság nyolcvannyolcadik 
ünnepélyes közülését.

TITKÁRI JELENTÉS.
KÉKY IjÁJOStÓl.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Társaságunk életének első száz esztendeje immár befejezéséhez 

közeledik; történetünk első századának mintegy szilveszter-estjét 
ünnepeljük ma. 1836. júl. 14-én alakult át Kisfaludy-Társasággá a Kis
faludy Károly szűkebb baráti köréből mesterük halála után létesült 
Emléktársaság. Százöt esztendő telt el azóta, hogy a barátság és hála 
érzetétől indítva Kisfaludy Károly emlékezetének megünneplésére és 
fenntartására egyesült néhány író, kik az ő zászlaja alatt kezdették és 
küzdötték meg írói pályájukat; majd hat esztendő múltán — mint az 
első igazgatói beszéd mondja — «nem akarva azt, hogy bár kedves, de 
csak hervadékony virágot hintsenek kedvesük sírjára, egy kisded gyü- 
mölcsfácskát is ültetőnek annak felibe, mely évenként nyújtsa a tisztelő 
látogatónak csekély gyümölcsét ugyan, de kedvest, de becsest annál 
fogva, hogy a gyümölcs Kisfaludynak hamvainál termett».

A jövő esztendő már új századot kezd Társaságunk történetében. 
Hálás tárgyul kínálkoznék párhuzamba állítani azokat a viszonyokat, 
melyek közt Társaságunk megszületett, a maiakkal, melyek közt első 
száz évünket búcsúztatjuk s várjuk a másodiknak reánk virradását. De 
ez túlnőne e rövid beszámoló keretein, csak azt állapíthatjuk meg hála-
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val eltelten a Gondviselés iránt, hogy mindaz, ami a lelkes alapítók 
keblét nemes hivatás, magasratörő remény és szent vágy gyanánt dobog
ta tta  meg, mindaz a mostoha körülmények közt is beteljesült, gyümölcsöt 
érlelt s immár dicsőséges emlékké magasztosult számunkra. De ha azt 
a kérdést vetjük föl az új század előestéjén, hogy van-e mibennünk is 
annyi remény és hit az új század munkájára, mint volt az alapítókban, —- 
szívünk elszorul s egy fájó sóhaj a felelet. Az erő, mely rendelkezésünkre 
áll, talán több, de a lángoló és szent lelkesedés, az eszmények varázsa 
nagyon megfogyatkozott egész világunkban.

Mi megtettük az elmúlt évben is mindazt, ami erőnktől telt. Anyagi 
összeomlásunk óta állandó panaszunk, hogy szolgálatunknak legjelenté
kenyebb és legmaradandóbb ágát, a könyvkiadást lehetetlenné teszi 
számunkra szegénységünk. Hogy ezt teljesíthessük, ahhoz több segítő 
kéznek kellene felénk nyúlnia. De remélhetjük-e s kívánhatjuk-e ezt 
-az elszegényedett magyar társadalomtól, különösen attól a részétől, 
mely eddig is támogatott bennünket? Annál mélyebb hálával mondunk 
köszönetét azoknak, akik segítségünkre voltak adományaikkal: a 
M. Tud. Akadémiának 1000, a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Min.-nak 
450, az Első Magyar Általános Biztosító Társaságnak 200 s a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár Egyesületnek 100 P-ős adományáért és 
Jeszenszky Pál úrnak, aki régebbi egymillió koronás alapítványi tőkéjét 
163 P 80 f. mai értékben átutaltatta Társaságunk pénztárába.

Tevékenységünk legáltalánosabb munkaköre gyanánt megtartottuk 
rendes havi felolvasó üléseinket, melyeknek tárgysorán a következő 
előadások szerepeltek: Bárd Miklós: Kitavaszodás, A rengetegben (költe
mények) ; Csengery János : Hesiodos Munkák és Napok c. tankölteménye 
(műfordítás) ; Falu Tamás : Költemények (két ízben) ; Gvallay Domokos : 
Aranyos cipellő, Énekelni kezdek (elbeszélések) ; Harsányi Zsolt : a) 
Megemlékezés Kozma Andorról, b) A tarka bika (elbeszélés, székfoglaló), 
Részlet az Ecce homo c. regényből; Hegedűs L óránt: Kossuth Lajos, 
legendák hőse; ifj . Hegedűs Sándor : A vadászház (elbeszélés) ; Hekler 
A ntal: a) Megemlékezés Négyesy Lászlóról, b) A X I X .  század magyar 
művészetének vázlata (tanulmány, székfoglaló) ; Hat év magyar szobrászata 
(előadói jelentés az 1934. évi Greguss-jutalomról) ; Hevesi Sándor: 
A bűvészinas (színdarab-részlet), Shakespeare legjobb drámája (tanulmány); 
Horánszky Lajos : A linzi száműzöttek (megemlékezés Bacsányi János 
és felesége hamvainak hazahozatala alkalmából) ; Kenedy Géza : A falu 
meg a város nyelve (tanulmány) ; Kosztolányi Dezső ; Költemények; Lő- 
rinczy György : Négyesy László, Vadludak (Költemények); Radó Antal : 
Firduszi (tanulmány) ; Rédey Tivadar : a) Megemlékezés Takáts Sándor
ról, b) A színházi kritikus lelkiismerete (tanulmány, székfoglaló); Surányi
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Miklós: Részlet egy Széchenyi-regényből; Szász Béla: Angol költőkből 
(műfordítások).

Ezek a havi felolvasó üléseink módot adnak arra, hogy fővárosi 
közönségünkkel fenntarthassuk immár csaknem százéves kapcsolatun
kat. A technika csodája, a rádió éveken át lehetővé tette a vidékkel való 
összeköttetésünket is. A rádióval való kapcsolatunk megszűnte óta 
örömmel ragadjuk meg a vidék irodalomszerető közönségével való 
érintkezésre azt az alkalmat, amelyet a vidéki vándorgyűlések nyújtanak. 
Az elmúlt évben is három szépen sikerült vándorgyűlést tartottunk : 
máj. 5-én a szabolcsvármegyei Bessenyei Kör meghívására Nyíregyházán, 
jún. 8-án az Arany János Társaság vendégeként Nagykőrösön s nov. 
25-én a Kisfaludy Irodalmi Kör meghívására Győrött. Mind a három 
ülést m. elnökünk vezette s ő mondott mindegyiken nagy hatású elnöki 
megnyitót, rajta kívül Nyíregyházán Áprily Lajos, Harsányi Zsolt, 
Kéky Lajos, Bédey Tivadar és Zilahy Lajos, Nagykőrösön Csengery 
János, Falu Tamás, Kéky Lajos, Badó Antal és Szinnyei Ferenc, Győrött 
Falu Tamás, Hegedűs Lóránt, Kéky Lajos, Kosztolányi Dezső és Bédey 
Tivadar vettek részt.

Bensőséges kegyelettel, szívünk szerint áldoztunk nagyjaink emlé
kének is. Már két esztendővel ezelőtt lelkes mozgalmat készített elő 
Társaságunk Madách Imre emlékének méltó megörökítésére, első sorban 
hamvainak az ő nagyságához méltóbb sírboltba történő áthelyezésére 
az alsósztregovai kis falusi temető egyszerű kápolnácskájának omladozó 
sírboltjából. Társaságunk kötelezve érezte magát ennek a kegyeletes 
szolgálatnak a végrehajtására s a M. Tud. Akadémia nagylelkű anyagi 
támogatásával Madách halálának hetvenedik évfordulójára elkészülvén 
a Madách-kastély ősi parkjának egy elbűvölően szép pontján az új 
sírbolt, a hamvak átvitele júl. 2-án történt meg feledhetetlen ünnepély 
keretében. Társaságunk képviseletében Horánszky Lajos, Harsányi Zsolt 
és Kéky Lajos r. tagok jelentek meg s Társaságunk kegyeletét és hűségét 
a költő dicsőséges emlékéhez Horánszky Lajos tolmácsolta. Megrázó, 
feledhetetlen élmény volt ez az ünnepély az elrablóit magyar föld fojto
gató légkörében. Amennyire megrendült lélekkel láttuk az enyészet 
diadalát a halandó test fölött, annyira emelkedett érzéssel gondoltunk a 
lángelme remekművének halhatatlanságára.

Szívvel-lélekkel kivette részét Társaságunk abból az országos gyűjtés
ből is, amely Madách budapesti szobrára indult meg s amelyhez Társa
ságunk tagjai 570 P-vel járultak hozzá.

Társaságunk másik nagy büszkeségének, Arany Jánosnak emléke 
előtt is kegyelettel áldoztunk. Halála napjának évfordulóján, okt. 22-én 
ünnepi lakomára gyűltünk össze s Arany halhatatlan emlékére Arany
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nagyságát méltató beszéd kíséretében m. elnökünk emelte a Franklin- 
Társulattól ajándékozott emlékserleget. Örömmel láttuk sorainkban a 
vall.- és közokt. min., a Franklin-Társulat s a testvér irodalmi egyesületek 
képviselőit.

Gróf Tisza István szobrának leleplezési ünnepélyén a felavató 
beszédet elnökünk mondta mint a szobor-bizottság elnöke. Amit mondott, 
az a mi érzelmeinknek is meleg és hű tolmácsolása volt s mi mindnyájan 
azzal a kegyelettel csüggünk dicső emlékű, mártír tagtársunk halhatatlan 
emlékén, amelynek oly ékesen szóló kifejezést adott elnökünk.

Számos irodalmi ünnepélyen is képviseltette magát Társaságunk. 
Bacsányi János és felesége Linzből hazahozott hamvainak tapolcai teme
tési ünnepélyén Szinnyei Ferenc, a költő b. Amadé Antal és fia, íjászló 
győri házán a Kisfaludy Irodalmi Kör által elhelyezett emléktábla 
leleplezési ünnepén Császár Elemér, feledhetetlen m. elnökünk, Kozma 
Andor marcali szülőházán Marcali nagyközség által készíttetett emlék
tábla leleplezési ünnepélyén, valamint Lévay József miskolci szobrának 
a Miskolci Hét keretében történt leleplezésén a titkár. Verseghy Ferenc 
szolnoki szobrának leleplezési ünnepélyén Császár Elemér, Négyesy 
László síremlékének felavatásán a titkár képviselte Társaságunkat. 
Minden egyes alkalommal kegyeletünk jeléül koszorút is helyeztünk az 
emlékművekre.

Szomorúsággal gondolunk Könyvkiadó Bizottságunk nemrég elhúnyt 
buzgó és érdemes tagjának, Társaságunk régi és hű barátjának, Antal 
Gézának elvesztésére. A kiváló főpap nemcsak az egyházi élet terén 
szerzett érdemeket, hanem közművelődésünknek is értékes munkása volt. 
Fáradhatatlanul építgette nemes emlékű, hollandi származású hitvesével, 
a jeles írónővel, Madách remekének hollandi fordítójával és ismertető
jével a nemes hollandus nemzethez fűző kulturális kapcsolatainkat. 
Társaságunkhoz szinte baráti szálak fűzték, gyakran megjelent üléseinken 
s könyvkiadó vállalatunk számára lefordította Scheffel Ekkehardjkt. 
Emlékét kegyelettel őrizzük.

Egyébként a múlt éveknek fájdalmas és egymást sűrűn követő 
veszteségei után kegyelmes volt hozzánk a Gondviselés, nem kívánt 
újabb áldozatot tagjaink sorából. Aldassék érette.

Örömünkre szolgál, hogy hálával és szeretettel emlékezhetünk meg 
egy kedves évfordulóról s a legmelegebb érzésekkel ünnepelhetjük 
kedves társunk, Badó Antal társasági tagságának negyvenéves forduló
ját. 1895. febr. 6-án választotta őt rendes tagjai sorába Társaságunk 
Jakab. Ödönnel együtt Endrődi Sándor és Hegedűs István ajánlása 
alapján. Ajánlói s a pályafutásban győzelmes társa rég eltávoztak az 
élők sorából, őt nagy örömünkre lelkessége, munkakedve és kötelesség
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tudása teljességében üdvözölhetjük közöttünk. Jellemző kötelesség
érzetére, hogy megválasztatása után egy hónappal már széket is foglalt 
Egy új olasz költőnő címmel, Ada Negri lelkes és szép méltatását s néhány 
költeményének pompás fordítását nyújtva. Azóta egyike Társaságunk 
legmunkásabb tagjainak, akinek készségére mindig lehetett számítani a 
Társaság tevékenységének bármely körében: akár a felolvasóasztalnál, 
akár bizottságok munkálataiban, akár kiadványaink gyarapításában, 
melyeknek sorában két jeles eredeti munka s számos kitűnő műfordítás 
őrzi nevét. Hálával köszönjük meg e szép évfordulón értékes munkássá
gát. szeretetét és hűségét Társaságunk iránt s szívünkből kívánjuk e 
munkásságnak további méltó folytatását még hosszú időn keresztül, 
ü  maga a legszebb s egész társasági múltjához legméltóbb módon ünnepli 
ezt az évfordulót : munkával s teszi ezt a legrokonszenvesebb érzéstől, 
a hálától sugallva. Felolvasásában jóakarójának, mesterének emlékezetét 
újítja fel, egy régi sírra helyezi a friss koszorút, melyet nyújtunk neki, 
s ezzel nekünk is módot ad arra,, hogy kegyelettel gondoljunk Társasá
gunk egykori kiváló tagjának, Győry Vilmosnak munkás és áldásos 
életére, melyet ötven esztendővel ezelőtt oly korán s oly gyászos hamar- 
sággal tört derékba a halál.

Vessünk még egy búcsúzkodó pillantást elmúlásához közeledő 
évszázadunkra s áldást mondva az úttörőkre, az alapítókra s minden 
munkására e század munkájának, álljunk meg egy percre egy képnél s 
egy mondásnál. 1886-ban harminckilencedik ünnepélyes közűlésünk 
Szemere Pál emlékének volt szentelve. Gyulai Pál elnöki megnyitójában 
elmondja, hogy 1849 telén s 1850 tavaszán Pesten küszködött néhány író
társával együtt, szívükben a nagy katasztrófa gyászával s a jövő remény
telenségének érzésével. Olykor meglátogatták az akkori irodalom Nesz
torát, Szemere Pált s kiöntötték előtte hazafiúi fájdalmukat, kétségbe
esésüket. Szemere osztozott fájdalmukban, de kétségbeesésükben nem. 
«Fiaim, — mondotta nekik — csak én tudom, mi volt ez a nemzet, 
midőn e század elején a világba léptem. Sohasem hittem, hogy ennyire 
fejlődjék s ily erőt tudjon kifejteni. Gyakran szégyeltem, hogy magyar 
vagyok ; most kevély vagyok reá, bajuszomat se beretválom többé, m ert 
ezentúl pirulás nélkül viselhetem. Majd egy század óta történelmünk csak 
egy-egy epigrammái villanatból állott, most legalább felvittük a tragi
kumig. Ez a hazafiasság, ez a hősiesség, ez az erő, ez a kiomlott vér nem 
marad következmények nélkül. Munkálkodjatok ; én hiszek és remélek».

Mintha Társaságunknak tovatűnő első százada is ezzel búcsúznék 
tőlünk, ezt hagyva végrendeletül számunkra : «Munkálkodjatok; én 
hiszek és remélek».

Kérem jelentésem tudomásul vételét.
A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. TJX. 7
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APPONYI VILÁGNÉZETE.
— Székfoglaló tanulmány.1 —

K O R N IS  GrYULÁtÓl.

Apponyi a magyar fajnak ezer esztendeig épült «emberkatedrálisa», 
amelynek homlokzata nagyszerű arányaival három nemzedék történetére 
néz s amelynek fundamentuma csak a régi, hatalmas Nagy-Magyarország 
lehetett. Eégi dicsőségünknek itt maradt jelképeként járt közöttünk s a 
nemzetközi politika fórumain. Az emberi élet és kultúra legmagasabb 
csúcsait elérte, ahová ember egyáltalában eljuthat. Élete nagyszerű 
műremek: csupa harmónia. A közélet embere és a magánélet embere 
teljes összhangban élt benne ; erkölcsi elvei életében testet öltöttek ; 
beszédeiben a külső forma nagyszerű keretei a tartalom belső szépségé
nek arányait födték. Az összeomlás előtt a nemzet hivatástudatának 
és eszményeinek hivatott letéteményese; a nagy nemzeti tragédia után 
hitünknek prófétai ébrentartója, a kétségbeesés politikájától megóvója, 
nemzeti kultúránk és igazságunk európai nagykövete, aki a barbár 
ázsiainak s Európába jogtalanul betolakodottnak kikiáltott magyar 
nemzetet mindig a világkultúrának legelőkelőbb és legméltóságteljesebb 
formájában képviselte. «Volt benne valami antik nagyság, —- mondja 
róla Édouard Herriot — az ő fájdalmát mindenki tiszteletben tartotta ; 
nagyon is méltányolni tudom erkölcsi nagyságát, szavainak, gesztusai
nak nemességét, kultúráját; fejet hajtok a nagy hazafi előtt, akiben 
testet öltött Magyarország lelke, — azé a Magyarországé, amelynek 
már a neve említése is annyi fényt varázsol lelki szemeink elé».

Nem csupán páratlan retorikája és egyetemes műveltsége, hanem 
első sorban személyének erkölcsi nagysága és szépsége ragadta meg és 
varázsolta el mind honfitársait, mind a többi nemzetek fiait. S mi volt 
ennek a hatásnak mélyebb háttere? Világfelfogásának elvszerű szilárd
sága, kiegyensúlyozottsága és harmóniája. Ez sugalmazó erejének leg
mélyebb titka. Előkelő világnézetének eszményi magaslatairól ragadta 
meg mindig a nemzeti élet és politika mindennapi, szürkének látszó 
kérdéseit. Azért tudta az ellenséges érzületű nagyvilág előtt is a magyar 
problémát az ismeretlenségből és a homályból, a közönyösségből és a 
türelmetlenségből kiemelni, mert a nagy elvi igazságok hegycsúcsait 
tudta megszállni s az egyetemes emberiség világnézeti kategóriáinak 
szögéből tudta igazolni a magyarság történeti hivatását és jogát. Mindig

Egészében megjelent a Budapesti Szemle 237. k.-ben.
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valamely eszmény szolgálatában állt, ha valamely ügyet képviselt. 
Minden gyakorlati kérdést az eszméknek elméleti magaslatára emelt 
föl, mert mélyen áthatotta az eszmék igazsága. Ez biztosította számára 
itthon és odakünn az ellenfelek tiszteletét is. Mindenki érezte, hogy 
az igazságnak őszinte, tárgyilagos, szinte személytelen keresője szól 
belőle.

Álilyen volt a világfelfogása ennek a valóban nagy embernek, akinek 
alakja háromnegyed századnak koncentrált története? A világnézeti 
integrálódásnak micsoda fokát érte el? Mik voltak a világ és az élet 
Apponyi-féle egyetemes és elvszerű felfogásának alappillérei?

Az átlagos művelt embernek benyomásai, ismeretei, értékelései 
fokozatosan valamiféle egésszé, világképpé illeszkednek össze, amelyet 
főkép annak a kultúrának hagyományszerű közössége határoz meg, 
amelybe az egyén beleszületik. Vallási, metafizikai, erkölcsi, jogi, mű
vészeti állásfoglalása általában a hagyományos felfogásnak útjait járja. 
Ez a világnézet ritkán válik tudatossá, a magára való ráelmélésnek 
komoly tárgyává : többnyire velejében intuitiv, reproduktív és kriti- 
kátlan. A «művelt» ember iparkodik kultúrájának tartalmi körét folyton 
tágítani és kiegészíteni; de csak nagy ritkán eszmél a műveltségtar
talom elvi hátterére, ennek világnézeti szempontjaira.

Ezzel szemben a világnézet a filozófia magaslatára akkor emelkedik, 
ha tudatos, egyetemességre törekvő és kritikai. Apponyi világfelfogására 
valóban ráillenek a filozófiai világnézetnek ezek az ismertetőjegyei.

Apponyi először is fiatal korától kezdve tudatosan és tervszerűen 
törekszik arra, hogy szelleme számára egységes világképet formáljon ki, 
amelyben elméleti ismeret és értékelés, tudás és eszmény, tény és norma 
összhangban álljon. Ilyen világnézet kialakítását mintegy élete fel
adatának és magasabb értelmének tekinti: a maradandót keresi mindig 
a mulandóban. Hegel azt mondja, hogy «Minerva madara csak nap
lementekor kezdi meg repülését», amivel arra céloz, hogy a filozófiai 
öntudatra ébredés az emberek egyéni életében s az emberi kultúrák 
fejlődésében csak későn, amikor az életnek kritikátlanul, önfeledten 
nézett verőfényes napja már leszállóban van, szokott megindulni. Apponyi 
Minerva-madara korán felröpült : már ifjúkorában a környező világ 
tárgyai, személyei, fogalmai, társadalmi légköre, értékei nem maguktól 
értetődő, éppen adott, megszokott dolgok előtte, hanem gondolatfájást 
okozó problémák, elméjét gondolkodásra gerjesztő valamik, amiken 
fejét töri, amiket tudatosan egységes világképbe iparkodik illeszteni.

Filozófiai műveltségének elemeit a kalksburgi jezsuita gimnázium
ban szerezte meg a VII. és V III. osztályban. Ezeket azonban Apponyi 
csak «filozófiai foszlányoknak» nevezi, amelyeket a tanterv «filozófiai

7*
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propedeutika» néven foglalt össze. Inkább a hittan keretei adtak alkalmat 
neki a filozófiai elmélyedésre egy kitűnő jezsuita páter, Franz Hattler 
vezetése alatt. Ö ojtotta «belém — mondja élte alkonyán Apponyi — 
a filozófiai tanulmányok iránti hajlamot, amely végigkísért egész életemen 
s nagyon hasznára vált politikai pályafutásomnak, mert megadta a 
lökést arra, hogy az egyes problémákat alaposabban tanulmányozzam 
s így jobban megértsem». Jellemző arra a szomjúságra, amellyel tuda
tosan állást akar az ifjú foglalni a világ és az élet végső kérdéseire nézve, 
az a tény, hogy egy esztendőt kizárólag filozófiai tanulmányoknak 
szentel, mielőtt egyetemi tanulmányait megkezdi. Ezek befejezése után 
az államtudományi és közgazdasági stúdiumok mellett pályaválasztása 
előtt egészen tudatosan újra filozófiai tanulmányokba mélyed. Ezeket 
termékenyen egészítik ki utazásai közben Montalembert-rel, Dupanlou 
püspökkel, Manning westminsteri bíborossal s Ketteler mainzi püspökkel 
a kor nagy eszmeáramlatairól való eszmecseréi. Élte fogytáig belső 
lelki szükségletből, élményszerűen gondolkodott a filozófia problémáin. 
«Számomra, sajnálatraméltó politikusra — jelenti ki agg korában — 
a filozófiai elmélkedések valóságos szellemi légfürdőt jelentettek : ilyen
kor úgy érzem magamat, akárcsak a városi lakos, amikor kimenekül 
a hegyek közé, avagy a tengerpartra. A filozófiában való elmélyedés 
pályámon is segítségemre volt, mert fokozta éleslátásomat és áttekintő
képességemet». Nyolcvanéves korában örömmel megy Darmstadtba, 
Kayserling gróf Schule der Weisheit-jébe, hogy a törvény és a szabadság 
viszonyára vonatkozó elmélkedésekben résztvegyen s előadja egyik 
legmélyebb államfilozófiai és metafizikai tanulmányát Macht als Bindung 
címen. Többször megadta a sors számomra azt az örömet, hogy filozófiai 
kérdésekről óraszám beszélgethettem vele. Mintha a filozófia másik 
professzora vitatkozott volna velem : Platont és Aristotelest ex fontibus 
éppoly jól ismerte, mint Kantot és Bergsont, a skolasztikát éppúgy, 
mint a pozitivizmus fejlődéselméletét, az ismeretelmélet finom meg
különböztetéseit olyan alaposan, mint a metafizikának a létezők végső 
elemeire s ezek összefüggésére vonatkozó problémáit. Csodálva éreztem 
géniuszának friss járását, szellemi lépteinek logikai biztosságát, lelkének 
könnyed szárnyalását.

A konkrétumban mindjárt megpillantotta az egyetemest : az 
ideák embere volt, valóban filozófus Platón értelmében: <pü,oxa^óí.ou 
yap 6 iptXóaoipoq. A filozófiai világnézetnek a tudatosság mellett ez a 
második ismertetőjegye: az egyetemességre, egészben való, azaz elvi 
látásra való törekvés. Apponyi felül tudott emelkedni mindig az egyes 
jelenségek szűk körén: azonnal egyetemes szempontok után indult, 
a  világ és az élet részjelenségeit mindjárt totalitásban akarta megpil
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lantani, a szűkebb ós múló érdekek köréből kiemelni, egyetemes eszme
körbe állítani. Mint államférfi elsősorban a nemzeti életet iparkodott 
a maga végső céljainak, eszményeinek egészében látni, hogy ehhez mérje 
társadalomformáló, nemzetjavító tevékenységét. «Nagyszabású, veze
tésre termett államférfi — mondja Apponyi négy évtizeddel ezelőtt a 
Kisfaludy-Társaságban filozófiai magaslaton szárnyaló székfoglalójá
ban —• csak az lehet, aki céljainak ilyen rendszerét tudja megállapítani. 
A .rendszer’ nevét pedig csak az a koncepció érdemli meg, mely a nem
zeti élet minden ágában arányos és összefüggő haladást tervez. Mert a 
politikában tényleg minden összefügg mindennel. A szellemi és az anyagi 
kultúra, az államnak belső szervezése és a nemzet külső hatalmi állása : 
ezek a dolgok mind csak párhuzamosan haladhatnak s egyiknek fejlődése 
tartósan és egészségesen túl nem szárnyalhatja a többiekét. A legmaga
sabb államférfim minőség eléréséhez, egy nemzet sorsának legfőbb 
vezérletéhez a nemzeti élet összes ágainak áttekintése és ezek együttes 
fejlődési képességének előrelátása szükséges, vagyis: áttekintő előre
látás». Az ideális államférfit tehát Apponyi egyetemesen látónak, azaz 
filozófus-természetűnek, Platon nyelvén ffuvoizrcxós-níik minősíti. Csakis 
az ilyen, a részletek fölé elvileg emelkedni tudó államférfi láthatja a 
nemzet olyan állapotát, amely még nincs, hanem csak a jövőben mint 
cél- és értékrendszer valósítandó meg. Apponyi mint vérbeli filozófus 
alkalmazza a politikai érték- és eszközrendszerre a metafizikának nagy 
leibnizi elvét, a princípium cohaerentiae-t, mely szerint minden dolog 
minden más dologgal összefügg. Más kérdés, vájjon nem esünk-e egy
oldalúságba, ha az államférfinak csak ezt a filozófus-természetét tekintjük 
fő normatív tulajdonságul s nem vesszük számba az ösztönnek s intuíció
nak a konkrét jelenségekhez kapcsolódó reálpolitikai érzékét. Apponyi 
éppen lelki alkatának egyetemességre irányuló szerkezete m iatt soha
sem volt jó pártpolitikus: nem tudott egyoldalú lenni. Mindent egész
ben látni törekedett: filozófus volt. Ezért sokszor nem lehetett gyakorlati 
politikai sikere. Az, ami erénye volt az életfelfogás egyetemessége szem
pontjából, gyakran hibája volt a politikai arénában. A dolgokat sok 
oldalról néző, a sápadt tárgyilagosságra törekvő ember Nietzsche 
szerint totalizmusban szenved : minden feltételt figyelembe akar venni, 
méltányolni s közben elmulasztja a tett alkalmait. Akarni és cselekedni 
a politikában legtöbbször annyi, mint bizonyos cél érdekében egyoldalú
nak lenni. Az aktivizmusnak ez az egyoldalúsága a filozofálásra-tépelő- 
désre hajló, mert az életet sokféle eszményi szempontból néző Apponyi- 
ból hiányzott. Egy azonban bizonyos : egyetemesebb, magasabb elvek 
híján az államférfi is csak gyakorlati mesterember, politikai filiszter, 
merőben ápouaoc, ávrjp marad.
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A filozófiai világnézet harmadik jegye, a kritikai törekvés, csak 
olyat illeszt bele az egységes világképbe, aminek érvényességi alapját 
előbb megvizsgálta, a mindennapi nem-filozófiai világnézettel szemben, 
amelynek forrása csupán a hagyománynak consensus gentium-ja  és 
tekintélye. Apponyi szigorúan kritikai fő, aki — vallásának hittételeit 
nem számítva — világfelfogásának alapgondolatait észokokkal, a ratio 
erejével bíráló módon iparkodik igazolni. S ha szellemi fejlődése során 
más belátásra tér (mint pl. a társadalomfilozófia számos pontján), 
akkor világképének egyes részleteit hajlandó módosítani.

*

Apponyi világnézetének legfőbb vonása az idealizmus: platoni 
politikus volt. Szemét mindig az ideálokra függesztette, a végső értékek
nek, a tökéletesnek ragyogó fantáziaképein csüngött s itt, az eszmék 
hűvös sztratoszférájában platoni szárnyakkal lebegve, a közönséges 
élet igazi valóságát és gyarlóságait alig vette észre. Szellemi térképéről 
nem hiányzott Utópia tartománya sem. Idealizmusa lelki alkatából 
folyt : világnézete olyan, mint egyénisége. Csodálatos emberi nagysága, 
hogy zavartalan nyugalommal felül tudott emelkedni az emberi kicsiny
ségeken, intrikákon és igazságtalanságon. Fölemelő látvány : idealiz
musát hat évtizeden át meg tudta őrizni az élet legmozgalmasabb és 
legharciasabb terén, a politikában, ahol legjobban dúl az izzó szenvedély 
és a kaján irigység, az önző hatalomvágy és a féltékeny hiúság, ahol 
a közélet demagóg vadkutyái, canis rutilans-íú és titokban dolgozó, 
intrikus vakondokai, animal nocturnum-ai szabadon garázdálkodnak. 
Apponyi ebben a légkörben is szinte a gyermek naiv optimizmusával 
hisz az emberekben, bármennyit kénytelen is csalódni bennük : minden 
embert jónak tart és szeret, s hiszi, hogy szeretik : amat et amatur. 
«Idealista voltam — írja emlékiratában a nemes aggastyán — az egész 
vonalon, hála az égnek, hogy az voltam és -— sok csalódás után, kevesebb 
lelki frisseséggel ugyan, de rendületlenül az vagyok ma is». Eszményi 
felfogásának eredő forrása az a tény, hogy gyermek- és ifjúkorában 
csupa jó  és szeretetreméltó ember vette körül s a társadalom rút oldalait 
úgyszólván alig volt alkalma megismerni. Innen van, hogy később is, 
szellemi megérése után, az emberekkel való érintkezésben, mint maga 
vallja, túlságosan hiszékenynek bizonyult, ami sokszor súlyos csalódá
sokat okozott neki. Ennek ellenére mindvégig embertársait előnyösen 
szerette megítélni, a rokonszenvet mindenkinek előlegezte, amit egyéb
ként az életöröm s a nyilvános életben való munkakedv egyik jelentékeny 
forrásának tekintett.

Idealizmusának főalapja mély vallásossága, az a sziklaszilárd
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metafizikai meggyőződése, hogy «a világegésznek végső értelme az 
istenség és az isteni világterv, amelyben tere van az emberek szabad 
tevékenységének. . .  Az Isten az ősalapja, mintája és magyarázata 
ennek a jelenségvilágnak, amelynek tévedése nem fennállásában, hanem 
az isteni értelemtől való elszakadásban, a vele való ellenkezésében áll». 
(Gesetz und Freiheit. Darmstadt, 1926. Der Leuchter. VII. 118. 1.) 
Az igazságos isteni rendbe vetett rendíthetetlen hit Apponyi világképét 
a derült összhang optimizmusának zománcával vonja be. Isten a világ 
létezőinek és értékeinek végső alapja, az ideálok abszolút biztosítéka ; 
nekünk, embereknek az a kötelességünk, hogy az isteni értékeket, mint 
a végtelenben csillogó eszményeket tevékenységünk útján megközelítsük.

Az eszményeknek ez a metafizikája Apponyi politikai hivatásának 
és tevékenységének kútfeje. «Mi a nemzet elé ideálokat iparkodtunk ' 
állítani, — mondja egyik nagyhatású beszédében (1891. okt. 17.) — a 
nemzet szellemi és erkölcsi erejét új tevékenységre ébreszteni azáltal, 
hogy eléje nagy célokat tűzünk, mert azt hisszük, hogy a hazai közélet 
minden ágának erkölcsi tisztítása csak úgy érhető el, ha eszményeket 
állítunk az ifjú nemzedék elé, nem pedig konnexiókat és hivatalokat, 
mint törekvésük végcéljait. Valami mozgató erőre szüksége van az 
emberi léleknek. Ha ez nem valamely eszmény, akkor a Iwrror vacui 
következtében az egyéni önérdek válik azzá». Ilyen eszménye, amelyért 
szakadatlanul küzdött, a nemzet jogainak és önérzetének fenntartása.
S valóban, a fiatal magyar nemzedék, mely már nem ismerte az abszo
lutizmus korából a nemzet hatalmának elégtelenségét Bécscsel szemben, 
annak a nemzeti idealizmusnak szellemi talaján nőtt fel, amelyet Apponyi 
lelke sugárzott szét a magyar nemzet hivatásáról, jogairól, jövőjéről és 
vágyairól. Nemzeti függetlenségünk és önállóságunk eszmei tartalmával 
Apponyi retorikája érte el a legmélyebb hatást.

Az egész kiegyezési korszaknak, de egyben Apponyi nemzeti ide
alizmusának és évtizedekig tartó bámulatos erőkifejtésének mély tragi
kuma az a hit, hogy a teljes nemzeti önállóság és függetlenség attribú
tumai, főképp katonai téren, fokozatosan, a nemzet és a király között 
való hatalmi összecsapás nélkül, kivívhatok. Apponyi a nemzeti élet 
biológiai törvényszerűségének tartotta a nemzeti igényeknek a had
seregben való érvényesítését, amit szemében meggátolt a nem tiszta, 
hanem erőszakos választásokon összegyűjtött többség. Erkölcsi ide
alizmusa nem vette észre, hogy a királyi hatalom erejével szemben a 
magyar parlamentarizmus csak fikció. Angol mintára csak a parlament 
ideá-ját nézte s azt hitte, hogy amit a népképviselet elhatároz mint a 
nemzet egyetemes sóvárgásának tárgyát, azt a királynak erkölcsi és 
alkotmányos kötelessége jóváhagyni és szentesíteni. Idealizmusa nem
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engedte vele megláttatni a hatalmi erők valóságos viszonyát : a nemzet 
vágyaitól stilizált politikai világban élt.

De ugyancsak az eszményi felfogás naív optimizmusa irányította 
a magyar állam másik tragikus nagy kérdésének : a nemzetiségi politi
kának kezelésében is. A súlyos nemzetiségi kérdésben csak a politikai 
pszichotechnika feladatát látta : bánjunk jól idegenajkú polgártársaink
kal, nemzeti érdekeink megóvása mellett lehetőleg teljesítsük kíván
ságaikat, s akkor eszük ágában sem lesz elszakadni tőlünk, akkor 
magától megszűnik szomszédos faj testvéreikhez vonzó faj kémiai affini
tásuk. Azzal vádolja az uralkodó kormányzatot, hogy nincs érzéke a 
népélet szerves erői iránt, egyoldalú mechanisztikus módon kezeli a 
nemzetiségek lelkét. Apponyi a magyar állam belső megerősítésével, 
minden irányban megóvott tekintélyével, a nemzeti életnek a hadsereg
ben is érvényesülő teljességével, a kormányzat pártatlan igazságosságával 
és szociális érzékével, az állampolgári nevelés szellemétől telített köz
oktatással (amelyen nem a nyelvi magyarosítás erőszakos eszközét érti) 
iparkodik az ország nemzeti egységének feltételeit megteremteni. A nem
zetiségek sokágú problémáját tehát egyszerűen pszichológiai kérdésre 
vezeti vissza. S mi az indítéka erre? Embertársainak idealisztikus fel
fogása : a jóságos szeretet. Ennek melegével, amely jogrendet, szabad
ságot és alkotmányos életet biztosít, akarta lélekben egybeolvasztani 
idegenajkú polgártársainkat a magyarsággal. Nem gondolt arra, hogy 
mindez csak sietteti és sikeresebbé teszi az elszakadási törekvéseket. 
S az ellenséges propaganda a filantropizmus nevében Tolsztojtól Björn- 
sonig mint a nemzetiségek sötét és erőszakos elnyomóját rágalmazta 
meg és támadta a legnagyobb magyar emberbarátot.

Idealizmusa magas etikai követelménnyel lép föl nemzetével és 
ennek kormányzatával szemben. A nemzeti élet lényegét és erejét a 
közerkölcsisógben látja. Ostorozza a szervilizmust, az elvi meggyőződés 
hiányát, a hatalmasok előtt való meghajlást, a közigazgatásnak a párt
uralom szolgálatába állítását, az erőszakra és vesztegetésre alapított 
választási rendszert, a politikai üzleteskedést, az egyesek és közületek 
haszonlesését politikai szolgálat fejében. «A nyugati népekkel felveendő 
verseny tekintetében a magyar nemzeti jellem aggasztó vonásai közé 
tartozik bizonyos pongyolaság a rideg, mindennapi, nem lelkesítő, 
száraz kötelességteljesítés terén : ezekhez tartozik a hajlam bizonyos 
bonhomiával a pajtáskodás kedélyességének feláldozni a szigorú erkölcsi 
felfogást . . .  Az önkormányzat nem a társadalom erejét veszi igénybe 
az állam szolgálatában, hanem megfordítva : az állam hatalmát helyezi 
a társadalmi tényezők szolgálatába». (A közigazgatás reformjáról szóló 
beszéde 1891. máj. 30.)
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Apponyi politikai idealizmusa már fiatalkorában megnyilvánul a 
pártalakulások eszmei tartalmának követelésében. Csak olyan politikai 
párttömörülést tart helyesnek, erkölcsösnek és akcióképesnek, amelyet 
valamely közös eszmény, nem pedig a hatalmi eszközök puszta birtoklása 
tart egybe. Amikor a Deák-párt és a balközép nem elvi, hanem csak 
személyi alapon fuzionál, Apponyi Cicero De Republica című művének 
egy tételét idézi az új párt fejére. Mi voltaképpen egy párt igazi lényege? 
Idem de republica sentire: a közügyről hasonló értelemben gondolkodni, 
azonos eszméket táplálni. Megtagadja az elvi-erkölcsi jelleget olyan 
párttól, amely az eszmék előtérbeállítását lázasan kerüli, mintegy 
ideophobiában szenved, céljainak és eszményeinek megvitatását a párt
alakulás valóságos akadályának tekinti. (1875. máj. 4. beszéde a kép
viselőházban.) Öreg korára azonban, a sokféle pártban szerzett bőséges 
tapasztalatai után, a pártok felfogásának ez az idealizmusa már erősen 
megcsökken benne. Egyenest azt vallja, hogy «utálja a pártprogram- 
mokat» : azt tapasztalta ugyanis, hogy a szigorú pártprogramm csak 
arra való, hogy amikor az ember valami okosat akar tenni, ez nem 
lehetséges, mert beleütközik a pártprogramm valamely paragrafusába. 
Az élet fejlődését nem lehet pontosan előrelátni és ezért tág körben 
kell fenntartani az elhatározás szabadságát a kifejlődő körülmények
hez való alkalmazkodás tekintetében. A pártprogramm csak az irány 
általános elvi megjelölésére szorítkozhatik, de a részletes alkalmazásban 
meg kell őriznünk a szabadságot az új feltételekhez való alkalmazkodás 
szempontjából. (Emlékiratai. II. 114. 1.) Az eszményi politikai elvek 
filozófusa egy hosszú politikai pálya végén kénytelen leszállani az ideák 
világából a fejlődő élet exigenciáinak ta la já ra : Platon nemcsak a 
Politeiát írta meg, mint az eszményi állam képét, hanem élte végén 
a Nomoit is, amelyben már az élet és az ember valóságos természetét 
veszi alapul.

Az eszmények és a valóság között tátongó szakadék, amely talán 
az életnek egyik területén sem oly széles, mint éppen a politikában, az 
idealista Apponyinak egyébként annyira összhangzó leikébe diszhar
móniát vegyített, sőt élte végén a közélet terén szerzett tapasztalásai, 
mint maga vallja (Emlékir. I. 20.), arra az elkésett töprengésre kény
szerítették, vájjon szerencsésen választotta-e meg pályáját. Idealizmusa 
kételkedni kezd hosszú életének értelmében. Megrázó vallomása : bio- 
dicaeájában tragikum lappang. Ha életét újra kezdhetné, nem politikus, 
hanem tudós lenne. Mert a tudomány emberének semmi egyébbel sem 
kell törődnie, mint a tiszta igazsággal, ahogyan ezt felismeri. Ezért 
mindig teljes harmóniában lehet önmagával. Ellenben a politikusnak az 
igazságon kívül még folyton számba kell vennie «másoknak» — legye-
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nek ezek uralkodók, tömegek vagy pártok — balítéleteit, gyengeségeit, 
szenvedélyeit: ezeknek szükségkép bizonyos fokú engedményeket kell 
tennie, a teljes igazság rovására is, mert különben egy lépést sem haladhat 
a kitűzött helyes cél felé, sőt az igazságnak még nagyobb vereségét 
kockáztatja. «A becsületes politikus lelkét — folytatja -— állandóan 
gyötrik ezek az elkerülhetetlen kompromisszumok; állandóan kétel
kedik, hol a határ, amelynél tovább nem mehet, ameddig elmenni 
azonban épp az ügy érdekében kell. Tökéletes benső harmóniát tehát 
alig élvez valaha. A tiszta igazság a politikában olyan, mint a tiszta 
arany, amely az érmeforgalomra csak bizonyos nemtelen ércvegyülékek 
által válik alkalmassá, amikor aztán mindig kétséges, hány százalék 
ilyen vegyülék mellett érdemli még az ,arany’ nevet, éppúgy: hány szá
zalék engedmény mellett marad még igazság a forgalomképessé tett 
igazság? Számszerűit ez a kérdés meg nem oldható és azért nehezedik 
bizonyos homály a legideálisabb politikai törekvésekre is. Boldog a 
tudós, akit munkájának természete ettől mentesít».

Apponyi éppen ezért, ha életének lényeges tartalma a politika 
volt is, amikor csak tehette, sietett a tudomány és a filozófia tiszta 
magaslati légkörébe, ahol az élet füstjétől és porától okozott levegő- 
perspektiva nem zavarhatta meg az igazság tiszta látásában és elmé
lyedő kultuszában. Milyen boldog, amikor nyolcvanhat éves korában, 
1932 őszén, résztvehet a római Convegno Voltán, a nemzetközi tudo
mányos kongresszuson, ahol a vitában felszólaló politikusok a leg
kényesebb nemzetközi politikai kérdések megvitatásánál, bármilyen 
nemzethez vagy párthoz tartoztak is, az akadémikus hűvösség és tudo
mányos tárgyilagosság határai közt tudtak maradni. Mennyire elemében 
van az idealista Apponyi itt a kongresszuson, ahol nyoma sem volt, 
mint mondja, a szenvedélyességnek vagy valamely előre megállapított 
tételhez való ragaszkodásnak, ami a politikai vitákat jellemezni szokta. 
A filozófus Apponyi valóban otthon érezte magát, mert az igazság ki
derítésének közös célja, tehát az ideális tudományosság törvénye ural
kodott az eltérő felfogások előadásán. I t t  nem rántották le a tudományt 
a politikai ellentétek ködös és szenvedélyes légkörébe, hanem éppen 
ellenkezőleg: a politikai vitás kérdéseket fölemelték a tudományos 
megvilágításnak tiszta fénykörébe. Ezen az eredményen annyira fel
lelkesedik Apponyi, hogy ősi idealizmusa újra előtör : hisz a tudomány
nak életformáló hivatásában a politika terén is. Azt gondolja, hogy a 
politikusok nemzetközi tudományos vitája útján a művelt emberiség 
szellemi elitjének közvéleménye teremthető meg, amely erkölcsi súlyánál 
fogva kétségtelenül befolyást gyakorolna a politikai életnek is egész
ségesebb kialakulására». Genf erre nem alkalmas : a politikai ellentétek
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kiegyenlítését a legjobb esetben a do, ut des alapján keresi. Ellenben a 
nem nyilvános tudományos nemzetközi értekezleteken mindenkinek 
arra kell törekednie, hogy a tárgyi igazság súlyával léphessen sorom
póba. (Élmények és Emlékek. 201. 1.) Apponyinak nem engedi idealiz
musa meglátni azt, hogy a tudomány oly területein, ahol nem a mate
matikának evidens belátásai, hanem értékítéletek forognak szóban, a 
tudósok nemzeti érzése olyan lelki koefficiens, amely számukra mindig 
eleve színezi az «igazságot».

De ha Apponyi világnézetének ilyen erős logikai sarkpontja a 
tudományos igazságnak önzetlen kultusza, amelyre természeténél fogva 
oly erős belső lelki hajtóereje volt, miért nem vonult vissza a tudományos 
kutatás magas őrtornyába s miért nem hagyta ott a politika sáros 
porondját'? Logikai idealizmusánál még nagyobb volt etikai idealizmusa. 
«A közélet — mondja — Magyarországon ma olyan, hogy aki benne 
van: az kötelességérzetből tart ki és marad meg benne, nem tartja  becsü
letével összeférhetőnek, hogy nehéz helyzeteket elhagyjon; mert át van 
hatva attól a meggyőződéstől, hogy a társadalom minden tagjának 
azzal, amivel képes, a társadalom és az ország javának előmozdításához 
járulni kötelessége ; hogy az, akit tanulmányainak iránya a közpályára 
vezetett, tartozik mindaddig, amíg ezt reá nézve teljesen lehetetlenné 
nem teszik, itt megmaradni». (1883. jan. 3. képviselőházi beszéde.)

Apponyi, részben hajlamai ellenére, a politikai pályán maradt, 
mert nemcsak vér és történeti hagyomány, hanem erkölcsi személyisége 
és szellemi alkata szerint is arisztokrata volt : úr, grandseigneur, aki 
az úr igazi lényegét a köz iránt való áldozatos szolgálatban érzi. Erkölcsi 
nagysága felülmúlja politikai nagyságát. Hatalmas géniusza maradék 
nélkül feloldódott a nemzeti közösség önzetlen szolgálatában. Monumen
tális egyéniségében a magyar jellemnek mindazokat az erkölcsi tulajdon
ságait a spektrum telített színnyalábjában egyesítette, amelyek a magyar
ságot a világ előtt rokonszenvessé és szeretetreméltóvá teszik. Amikor 
Kayserling gróf a magyart arisztokratikus fajnak minősíti s kijelenti, 
hogy «minden, ami nagyot Európa valaha alkotott, az arisztokratikus 
szellemen alapszik, amely ma már csak a magyar népet hatja át», akkor 
modellül előtte bizonyára a tőle jól ismert Apponyinak nemes alakja 
állott (Das Spektrum Europas. 1928. 265. 1.). De ugyancsak akkor is, 
amikor a magyarságot mint «politikailag érett népet» jellemzi (273. 1.). 
Apponyi erkölcsi nagyságán még legádázabb ellenségünk, Clémenceau 
is elámult, amikor Párizsban a karthágói békeszerződések átadása után 
meghallgatta a porbasujtott nemzet nagy fiának háromnyelvű szónok
latát : Ca, ca' est un hőmmel — suttogta. A tiger Gallicus-t is megszelí
dítette s pillanatra elvarázsolta Apponyi önérzete és méltósága, fajdal
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mának nemes pátosza, amelynél csak egész lényéből kisugárzó étosza, 
volt megragadóbb.

Apponyi előtt mindig az eszmény, a tökéletes lebegett : ezért 
magát tökéletlennek tartotta, aki folyton kiegészítésre, továbbfejlesz
tésre, mind mélyebb önismeretre szorul, hogy hiányait csökkentse. 
Megvolt benne az igazi erősek erénye : az alázatosság. Az igazi művelt
séget, a magasabb kultúrember jegyét az ösztönökkel és szenvedélyekkel 
szemben az örökös lélekjelenlétben, szellemi erőinek folytonos uralmá
ban látta. Engedelmeskedni iparkodott tiszta szándékkal «a legfőbb 
Bírónak, aki felettünk áll s aki minden embert oly nagyra becsül, hogy 
mindegyikünknél külön nagykövetet tart : a lelkiismeretet». Ennek 
érzékenységét gyakori megvizsgálás és gyónás útján iparkodott meg
őrizni. Lelkében, bár fiatalabb korában harcos politikus volt, nem 
foglaltak helyet nemtelen indulatok. Sohasem volt — maga mondja — 
«jó gyűlölő»: Shakespeare-nek nem telt volna benne öröme. Nagy 
műveltsége és hajlékony beleélőképessége alapján mindig transzponálni 
tudta magát, heves politikai küzdelmei közepett is, ellenfeleinek érvelé
sébe, a kérdések másik oldalába; nem esett a politikusok szokásos 
hibájába, hogy «ellenfeleit vagy hülyéknek, vagy gazembereknek tartsa». 
Nem hiányzott belőle, mint konfessziójában nemes alázattal vallja, a 
becsvágy, amely szoros lelki szomszédságban él a hiúsággal. Jólesett 
neki, amikor a terem és a karzat rögtön megtelt és síri csend állott be, 
mihelyt szólásra hívták, s amíg beszélt, érezte, hogy magnetikus hatal
mában van hallgatóságának hangulata. Joggal jegyzi meg : «Aki ilyen 
gyengeségektől mindig mentes volt, az vessen követ reám». Vádolták 
őt a népszerűség hajhászásával. Aki azonban szellemi alkatának ide
alisztikus szerkezetébe hatol, az tudja, hogy politikai küzdelmeinek 
forrása nemzeti eszményei voltak, amelyeket a legmélyebben élt meg, 
a népszerűség nála azonban nem cél volt, hanem csak fényes retorikájú 
harcainak mellékterméke. Tudta vállalni a népszerűtlenség hangulatát 
is. Nem egyéni érdekének, hanem eszméknek szolgálatában állott. 
S eszméit nem hagyta cserben a hatalom ért: fontosabb volt szemében 
a katonai kérdésben elfoglalt álláspontja, mint a királytól számára 
felajánlott miniszterelnöki hatalom. A hatalmat nem célnak, hanem csak 
eszköznek tartotta arra, hogy eszméit megvalósíthassa. Ha az utóbbi 
nem lehetséges, akkor meggyőződése szerint a miniszterség nem egyéb, 
mint amit a szó etimologiailag je len t: «Szolgaság, talán cifra szolgaság, 
de mégis csak szolgaság». (Einlékir. I. 75). Az eszmét iparkodott hata
lommá avatni s nem a hatalmat eszmévé emelni.

Csodálatraméltó önkritikája : a nagyok alázatosságával ismeri el 
politikai pályáján elkövetett tévedéseit; még a katonai kérdésben is
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élte fogytán megérti Ferenc József király álláspontját s a monarchia 
védereje szempontjából túlhajtottnak ismeri el a maga küzdelmeit. 
Olyan tárgyilagosan tud írni Emlékirataiban drámai forróságú politikai 
harcairól, mintha ezek nem negyven, hanem négyszáz évvel azelőtt 
folytak volna le. A «mémoir-betegségnek» nyoma sincs benne: valóban 
hiányzik belőle az önigazolásra való törekvés, a visszapillantó fontos
kodás, amely sejtetni engedi, hogy az ember nem osztotta korának 
eltévelyedéseit, de mindazonáltal tulajdonképpen az események közép
pontjában állott.

Apponyi a Kisfaludy-Társaságban tartott székfoglalójában az 
esztétika és a politika, a művész és az államférfi hasonlóságának gyökerét 
az erkölcsi idealizmusban találta meg. A művész az általánost a különös
nek szemléletes alakjában ábrázolja, egyedi tárgyakat rajzol, de úgy, 
hogy az egyedit, a különöst az általános, a tipikus, az örökkévaló ragyogja 
át : az eszmény. Az államférfi is a nemzeti erők, célok és eszközök 
ismeretéhez kapcsolódik, de eszménynek is kell előtte lebegni: tevékeny
ségét mindig összhangba kell hozni az erkölcsi világrenddel; mindenek
előtt a nemzet erkölcsi minőségének emelésére köteles törekedni. Ezt 
azonban csak úgy teheti, ha énjének szubjektív igényeit mindig alá
rendeli a közcélnak, ha egész életét azonosítja eszményi meggyőző
désével. Ez a politikai jellem a legelső és legszükségesebb államférfiúi 
tulajdonság, melynek erkölcsi minősége átsugárzik az egész nemzetre 
s ennek szellemi alkatát formálja. Az államférfiúi tevékenységnek a 
jellem kölcsönöz egyben szépséget is : nem elsősorban a külső formák, 
amelyeknek a politikai szónoklatban és publicisztikában esetleg önálló 
művészi értékük is van, hanem «az államférfi élete művének az az egy
öntetűsége, amely az alkotások sokféleségébe egy következetesen vallott 
erkölcsi alapeszmének rendező erejét viszi be, és egyéniségének az a 
nyugodt önzetlensége, mely megtántorodás nélkül irányít minden 
erőt egy magasabb cél felé. A valódi esztétika a politikában, az igazi 
műremek az államférfiúi életben ugyanaz, ami a legfőbb erkölcsi jó és a 
nemzetnek legdrágább kincse: a politikai jellem. Ezért veszi körül a népek 
egészséges ösztöne a kultusznak különös nemével azon nagyok emlékét, 
kiket magas erkölcsi felfogás tűntet ki. Egy Aristidesnek, egy Cincin- 
natusnak, egy Washingtonnak, egy Deák Ferencnek neve a meghatott
ságnak olyan nemét idézi bennünk elő, mely a legbensőbb esztétikai 
hatással rokon». Joggal közéjük számíthatjuk magát Apponyit i s : 
lénye esztétikai varázsának alapja erkölcsi harmóniája és nagysága. 
Megvolt benne a politikai szépség erénye, de méginkább a politikai 
erény szépsége.
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Kornis Gyula székfoglaló r. taghoz.

BER ZE V IC ZY  Ä L B E R T tÖ l.

A Kisfaludy-Társaság csak a saját díszét és súlyát növelte, amikor 
tavalyi közgyűlésén t. barátomat, Kornis Gyulát rendes tagjai sorába 
iktatta, mely választásnak ő dicséretes gyorsasággal már a mai ünnepi 
közőlésen, tehát egy éven belül megtartott székfoglalójával megfelelt.

Rendkívül kiterjedt s különösen a filozófiában és pedagógiában 
mélyreható tudása, ezen alapuló tudományos tekintélye s hírneve, köz
életi szerepe, de különösen szinte páratlan munkabírása tisztelt társunkat 
már javakorában szellemi életünk egyik vezető alakjává emelték.

Termékenysége egészen bámulatos, huszonhat évet alig meghaladó 
írói működése úgy mennyiségileg, mint minőségileg hatalmas méretek
ben gazdagította irodalmunkat. Pedig tisztelt barátom nem tartozik a 
könnyű könyvgyártók közé ; minden munkája indokolt, alapos, értékes 
és formailag is mintaszerű. Ő ért hozzá a modern közélet kérdéseit is 
tudományos megvilágításba helyezni s másrészt tudományos értékű 
fejtegetéseket majdnem szépirodalmi alakban ténni élvezhetőkké.

Műveinek hatalmas tömegéből legyen szabad ezeknek az üdvözlő 
szavaknak szűk keretében kiemelnem A lelki életet tárgyazó három- 
kötetes könyvét, mely művelt közönségünknek a lelki élet legszélesebb 
köreire nézve nyújt tájékozást, A magyar művelődés eszményei-t 1777-től 
1848-ig ismertető kétkötetes munkáját, mellyel az Akadémia Marczi- 
bányi-díját nyerte el, Kultúra és politika s A kultúra válsága cím alatt 
összegyűjtött értékes tanulmányait s végül Az államférfi című két 
kötetét, mely a maga nemében páratlan módon elemzi és hasonlítja össze 
a történelem legtágasabb köréből merített példák, esetek s jellemvonások 
kapcsában az állami érfiúi egyéniségeket. Valóságos politikai psychologia 
ez, aminőt csak az írhatott, ki mint vérbeli filozófus megjárta a politika 
útjait is, megvilágitva azokat a filozófia szövétnekével, de meg nem 
engedve, hogy e szövétnek fényét a politika tusái egy percre is elhomá
lyosítsák.

A Kisfaludy-Társaság azzal is kifejezést akart adni tisztelt társunk 
iránti nagyrabecsülésének, hogy őt Apponyi helyére sorolta. Rokonlelkek 
valóban mint olyanok, kikben a tudomány és a közélet találkoztak, habár 
más-más a túlsúly az egyiknél és a másiknál. Tisztelt barátom az előd
jéről való köteles megemlékezést kibővítette Apponyi világnézetét vizs
gáló tanulmánnyá, mely mindenkép méltó volt tárgyához és a szerzőhöz.

110 BERZEVICZY A L B E R T I ELNÖKI ÜDVÖZLŐ BESZED.
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Midőn t. Társunkat székfoglalása alkalmából melegen üdvözlöm s 
Társaságunk tagjává fölavatom, tagsági oklevelét úgy adom át, mint 
zálogát annak a benső, tartós és munkás viszonynak, mely őt ezentúl 
a Kisfaludy-Társasághoz fogja csatolni.

K om is G yula válasza.
Nagyméltóságú Elnök Űr !
Igaz hálával köszönöm meg Nagyméltóságod kegyes szavait : 

nagyobb megtiszteltetés alig érhetne, mint hogy az a kiváló férfiú iktat 
be a tek. Társaság tagjai közé, akinek valóban klasszikus irodalmi és 
közéleti alakja előttünk fiatal korunktól kezdve minta gyanánt ragyog. 
Köszönöm a tek. Társaságnak, hogy érdemesnek tarto tt e legrégibb 
magyar irodalmi egyesület tagságára.

Elesettségünkben és széttépettségünkben még fokozottabb az iro
dalomnak nemzetfenntartó és nemzetfejlesztő jelentősége. Hittel hiszek 
abban, hogy az irodalom egyik legfőbb lélekformáló tényező, amely 
a nemzetnek érzelmi világát és akarati irányát, hivatástudatát, művelő
dési eszményeit és történeti aspirációit alakítja, nemzedékről nemzedékre 
kimunkálja, a holtakat az élőkkel, az itt élőket az elszakított testvérek
kel a halhatatlan magyar nemzet corpus mysticum-ab&n összekapcsolja.

Mert ami a nemzetet elsősorban külön nemzetté avatja, az a saját
szerű, a többi nemzetekétől elütő színezetű kultúrája, a történeti tudat
nak, az értékfelfogásnak hagyományos, évszázadokon át lecsapódott 
közössége. A közös történeti értéktudatnak és lelkiségnek pedig leg
jelentősebb kialakítója éppen az irodalom.

Társaságunk ennek a nemzeti irodalomnak ápolását és fejlesztését 
vette célba s immár egy híján száz esztendő óta teljesíti ezt a feladatát. 
Kegyes bizalmuk folytán, amelyet újból köszönök, most én is kivehetem 
részemet a Társaságnak ebből a munkájából.

KÖLTEMÉNYEK.
Babits MihályIóI.

Csillái) után.
Ülök életunt szobámban, 
Hideg teát kavarok . . .  
Körülöttem fáj ás-félés 
Ködhálója kavarog.

Kikelek tikkadt helyemből, 
Kinyitom az ablakot 
S megpillantok odakint egy 
ígéretes csillagot.
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Óh ha most mindent itthagynék, 
Mennék a csillag után,
Mint rég a három királyok 
Betlehemi éjszakán!
Gépkocsin vagy teveháton — 
Olyan mindegy, hogy hogyan! 
Aranyat, tömjént és mirrhát 
Vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg 
Utamat szelné a vám.
«Aranyad tilos kivinni», —
Szólna ott a vámos rám.
— «Tömjéned meg, ami csak van, 
Az mind kell, az itteni 
Hazai hatalmak fényét
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Méltón dicsőíteni.»
Százszor megállítanának, — 
Örülnék, ha átcsúszom :
Arany nélkül, tömjén nélkül 
Érnék hozzád, Jézusom.
Jaj és mire odaérnék,
Hova a csillag vezet,
Te már függnél a kereszten 
És a lábad csupa seb 
S a helyett, hogy bölcsőd köré 
Szórjak tömjént, aranyat, 
Megmaradt szegény mirrhámmal, 
Keserűszagú mirrhámmal 
Kenném véres lábadat.

A z  e lb o c s á t o t t  v a d .

Nem hiszek az Elrendelésben, 
Mert van szivemben akarat,
S tán ha kezem máskép legyintem, 
A világ másfelé halad.
Mégis érzem, valaki néz rám, 
Visz, őriz ezer baj között, [rám, 
De nem hagy nyugton, bajt idéz 
Mihelyt gőgömben renyhülök.

Ez a valaki tán az Isten,
Akitől bújni hasztalan.
Nem hiszek az Elrendelésben,
De van egy erős, ős uram.
Már gyermekül vermébe ejtett 
S mint bölcs vadász gyenge vadat, 
Elbocsátott, de nem felejtett : 
Szabadon sem vagyok szabad.

Ily vadra, régi hercegeknek 
Szokásuk volt, mondják, jelet, 
Aranyos nyakörvet verettek, 
Hogy mindég ráismerjenek.

így hordom én is titkos orvét 
Annak, aki e rengeteg 
Ölében elfogott, de önkényt 
Újból elveszni engedett.

Azóta bolygok a viharban 
Vadmódra, — de az ő jele, 
Erejének bélyege rajtam,
Hogy ne nyughassam nélküle 
S mint szélcibált bogáncs, amelyen 
A szivárvány lába pihen,
Illattal tellik : úgy beteljen 
Sóvárgással bogáncs-szivem.

Nem hiszek az Elrendelésben, 
Mert szabad vagyok : oly szabad, 
Mint a bolond bogáncs a szélben, 
Vagy vad bozót között a vad. 
«Vezessen Hozzád a szabadság!» 
így kérem olykor, aki vár,
Mert nem annak kell az imádság, 
Ki Istent megtalálta már.
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Intelem  vezeklésre.

Mivel e földön jónak lenni oly nehéz —
Erényeid elhagynak, mint az ifjúság,
De bűneid utánad jönnek, mint a hű kutyák,
S ha netán elfáradva az utón leülsz,
Mind köribéd telepszik és arcodba néz
Nyugodtan, mintha mondanák: «Nem menekülsz!» —
S ha néha egyet bottal elkergetsz és messze versz, 
Kicsit hátrábbhuzódik, és ha nem figyelsz,
Megint előjön, kezed nyalja, s mintha már 
Lelked belső helyein és zugaiban 
Kotorna nyelve ragadósan, síkosán,
És érzed már, hogy többé nem kergetheted 
S nem verheted, hacsak magadat nem vered —

* Verd! verd! ezer bűn nyelve lobog benned, mint a tűz, 
És lelked már nem is egyéb, mint ez a tűz :
Te csak a bűnök teste vagy, mely lábon jár 
S viszi és rejti, mint legmélyebb lényegét 
S önbelsejét, az önzést és rossz vágyakat,
Mint a bélpoklos poklát, mely benne rohad 
És őt is elrohasztja — viszi, mint az őrület 
Vak égését, ezt a sivár belső tüzet,
Amelyben minden bölcs erő és fiatal 
Erény úgy illan el, mint tűzben az olaj,
Légbe leng fel és híg egek felé enyész —
Mivel e földön jónak lenni oly nehéz!

A mafjyarok Istenéhez.

Vagy-e? S ki vagy? S mienk vagy-e? Csupán 
Mienk és senki másé? Szabad-e,
Hogy csupán a mienk légy? És lehetsz-e 
Az, aki vagy, ha csupán a mienk vagy? S

S mégis: lehetsz-e, aki vagy, ha nem tudsz 
Csupán-mienk is lenni? Lehet-e 
Világod végtelen, ha nem vagyunk 
Mi is középen, és sorsunk a Tengely?

A Kiafaludy-Társaíiág Évlapjai. LfX.  8
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Mi vár reánk? És jön-e még igazság?
Vagy mi leszünk a keresztre-feszített 
A nemzetek közt? Akkor is középen 
All a Kereszt, s ki szenved : messiás.

És ez van talán hátra még. Az embert,
Az aprót, megváltottad már. A népek 
Váltsága jő most. S bizonnyal mienk vagy, 
Isten, amig mi hordjuk a keresztet.

Mert nem lehetsz a mérges kis Wotanok 
Öccse te, egy a sok közül, pogány 
Csillag, hanem ki eljött, csillagoltó 
Nap, s kinél kisebb nékünk nem elég :

Magyarok és mindenek istene.

GYŐRY VILMOS, A MŰFORDÍTÓ.
— Halála 50. évfordulója alkalmából. —

RaDÓ ANTALtÓl.

Éppen 67 esztendeje annak, hogy a Kisfaludy-Társaság egy mű
fordítói pályázatán első irodalmi diadalát aratta egy 30 éves evangélikus 
lelkész, aki akkor már hat év óta Orosházán hirdette az Úr igéjét. Győry 
Vilmos neve már akkor nem volt egészen ismeretlen a közönség előtt. 
Tudták róla, hogy az ifjúság számára egy kitűnő történeti elbeszélést 
írt, hogy egyszerű, nemeshangú lírai költemények alatt is sűrűn szere
pelt neve az újságok és folyóiratok hasábjain, és tudták róla azt is, hogy 
versek átültetésével is foglalkozik, sőt hogy 1863-ban már be is mutat
tak tőle a Társaság egyik felolvasó ülésén néhány svédből való műfor
dítást. A pályázat bírálóit mégis meglepte az a szinte virtuóz formai 
készség, amellyel a svéd költészetnek egyik remekművét átplántálta 
hozzánk, és megtörtént az a rendkívüli eset, hogy a pályadíj babér- 
koszorújával együtt a Társaság egy másik koszorút is nyújtott feléje : 
megválasztatott e műfordításáért a Társaság rendes tagjává.

Hiszen a Kisfaludy-Társaság a műfordítói munkásságra megalapí
tása évétől fogva mindig igen nagy súlyt vetett, nemcsak azért, mert 
vezetői meg voltak győződve, hogy idegen műveknek a hazai talajba
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való átvitele gazdagítja nemzeti irodalmunkat, hanem azért is, mert e 
tolmácsoló munka még jobban belekapcsol bennünket abba az európai 
kultúrközösségbe, melyhez már ezer év óta hozzátartozónak érezzük 
magunkat. Valóban alig van irodalom, ahol a legnagyobbak is olyan 
buzgósággal hirdették volna a külföld költészetével való foglalkozás 
szükségességét és e részben maguk is oly nemes példával jártak volna 
elől, mint ez nálunk történt. Attól fogva, hogy irodalmunk megújhodását 
a testőr-iskola megindította, át a klasszikái iskola poétáin, át Kazinczy 
Ferencen, aki nyelvünk fejlesztésének eszközéül éppen a műfordítást 
választotta, egész Vörösmartyig, Petőfiig, Arany Jánosig, majdnem 
valamennyi nagy költőnk e téren is fáradozott, melyen aztán Szász 
Károly, bár mint eredeti költő is a legjobbak sorába emelkedett, csudá
latos munkaerővel többet tett, mint jóformán összes előzői. Bizonyára 
az ő nemes példája is lelkesítette Győry Vilmost, a szintén pap-literá- 
tort, — aki tehát mint az egyház szolgája is pályatársának vallhatta 
Szász Károlyt — midőn elhatározta, hogy bár az eredeti költői termelés 
mezején ő is sok értékeset tudott alkotni, munkássága javarészét mégis 
a műfordításnak szentelje.

A Kisfaludy-Társaság akkori vezetői nemcsak annak örvendtek, 
hogy a koszorúzott pályamű, Tegnér Frithiof-mondája, oly kitűnő ver
seléssel, olyan gondos és lelkiismeretes tolmácsolásban kerül elébük, 
hanem annak is, hogy ezzel olyan irodalomnak akadt nálunk tolmácsa, 
melyet alig ismertünk. Hiszen addigi fordítóink csak a klasszikus nyel
vekből, a modern nyelvek közül inkább csak németből, franciából, 
angolból, egy keveset olaszból fordítottak, és a skandináv irodalmakat, 
melyek nyelvét alig sajátította el valaki, teljesen elhanyagolták. Győry 
Vilmos bizonyára tekintettel volt erre a sajnálatos hézagra, midőn 
figyelmét a svéd költészetre fordította, mindamellett, hogy ez nem dicse
kedhetik olyan remekművekkel, aminőkkel a nagy európai kultúrnemzetek 
irodalmai. Nagyon jól tudta, hogy a műfordítás értékének megállapítá
sánál a legtöbb bíráló hajlandó a fordító fogyatkozásának tulajdonítani 
azt, hogy a mű nem kelt bennük oly mély hatást, mint várták volna, és 
hogy viszont az igazi nagyok átültetése keltette gyönyörűséget könnyen 
tulajdonítják a fordító érdemének. De Győry Vilmost ezek az egyéni 
szempontok nem ingatták meg abban az elhatározásában, hogy a közre 
legyen tekintettel és tolmácsoló munkásságát épp azon a téren fejtse ki, 
melyen a magyar irodalom némely hézagát kellett kitöltenie. Ez vitte 
őt rá a spanyol irodalommal való foglalkozásra is, amely nálunk az ő 
felléptéig szintén majdnem teljesen el volt hanyagolva. A nagy spanyol 
színműírók fordításánál is jól tudta, hogy azok a mai közönségnek már 
kevésbbé tetszhetnek, hogy, kivéve talán egyet-kettőt, ma már sehol

8*
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sem kerülnek színre. De tudta azt is, hogy legalább részben való meg
ismerésük nélkül világirodalmi tájékozottságunk felette hézagos volna, 
és ezért, a nemzeti irodalom teljességére való tekintettel lett úttörő 
mint a spanyol költészet tolmácsa is.

Mindkét nembeli fordításánál tehát igen hátrányos helyzetben volt 
azokkal szemben, akik egy Shakespeare, egy Dante vagy a modern 
nagyok közül egy Victor Hugo, egy Goethe magyarításával gazdagították 
irodalmunkat. Svédből való fordításainak legszebbike, a Frithiof-monda, 
is kedves, vonzó olvasmány ugyan, hisz már Goeethe is szerette, de már 
csak a beleszőtt skandináv mythologiai elemeknél fogva sem férhet hozzá 
a magyar olvasó szívéhez, és így Győrynek tapasztalnia kellett, hogy 
bár munkája, mint műfordítás, magasan felette áll egy jóbarátja és 
rokona, Bérczy Károly Anyegin-fordításának, mégis ez lett a népszerűbb, 
bármennyire gyöngébb is nyelve és verselése, és bármily hűtlenségeket 
is követett el szerzője a szöveggel szemben. A kisebb svéd verseket tar
talmazó Svéd költőkből c. Győry-féle anthológia darabjai között is kevés 
van, mely valóban nagy lírai alkotásnak volna mondható ; jobbára 
igen tisztes színvonalon álló, sokszor igen épületes, szépen moralizáló, 
de nem éppen megkapó verseket ismerünk meg e könyvből, melyek jó 
részének fordítását csak az a szempont igazolhatja, hogy Győry Vilmos 
hű képét akarta nyújtani a nagy északi nemzet lírájának. Egy-egy 
jelentéktelen dalocska fordításánál szinte felveti az ember azt a kérdést, 
hogy vájjon érdemes volt-e ennek az átültetésével bajlódni olyan 
gonddal, olyan formásán, olyan zengzetesen, ahogy ezt a feladatot 
Győry végezte, akinek eredeti versei közt sok van ezeknél különb.

A spanyol drámák fordítása is, mint említettem, meglehetősen hálát
lan feladat volt, nemcsak az említettem oknál fogva, hanem másért is. 
I t t  ugyanis olyan nyelvi és verselési nehézségek tolultak elébe, melyek 
a feladat tökéletes megoldását szinte lehetetlenné tették. Ezek a régi 
spanyol drámák még az eredeti nyelvet jól ismerők számára is nagyon 
nehéz olvasmányok. A képek buja sokasága, az oly kifejezések és fordu
latok nagy száma, melyeket sem a mai spanyol társalgási nyelv, sem a 
mai prózai könyvstílus nem ismer, a sűrű szójátékok és célzások, mindez 
olyanná teszi a szöveget, hogy nemcsak az idegen olvasó, hanem még 
a mai spanyol ember számára is magyarázó jegyzetek szükségesek a 
teljes megértéshez. Aztán a XVII. század spanyol drámaírói legtöbbjé
nek már megvolt csirájában az a hibája, mely később mint euphuizmus, 
cifrabeszédűség, szinte ragállyá tette azt a mennél elméskedőbb, mennél 
ékeskedőbb írásmódot, melynek kinövéseitől tudvalévőén még Sha
kespeare sem maradt egészen ment. A nyelvezet nehézségéhez hozzá
járul a versforma nehézsége is. A spanyolnak leggyakoribb metruma
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épp úgy a románcokban, mint a drámákban a négyes trochaeus-sor, 
amely a mi nyelvünkön nagyon is rövid, nagyon is pattogó, kivált ha 
olyan hosszúra nyújtott tirádákban és elbeszélésekben kell hallanunk, 
amelyek a spanyol drámákban egyre-másra előfordulnak. Ezek a kurta 
sorok többnyire rímelnek, vagy spanyol asszonánccal vannak egybe
kötve, amely asszonánc azonban egészen más, mint a magyar asszonánc, 
amennyiben nem kell hozzá egyéb, mint a sorvégek magánhangzóinak 
egyezése. La mente és temes pl. a spanyol nyelvben egészen jó asszonánc, 
holott a mi fülünk számára nincs e két szóban semmi harmonikus össze- 
hangzás, bár a két magánhangzó azonos. Ez uralkodó versalakhoz járul 
sok más metrum is : oktávák, szonettek, úgynevezett decimák, redon- 
dillák és egyéb, a spanyol prozódiában szokásos alakok, kivált a lírai 
helyeken. Az Állhatatos fejedelem c. darabban még terzinák is előfor
dulnak. A nehéz formák e sokfélesége, ismétlem, szinte lehetetlenné teszi 
a műfordítóra nézve a szigorú alaki hűséget, és Győry, aki máskülönben 
minden fordításában híven ragaszkodott az eredeti mértékhez, itt kény
telen-kelletlen sokszor rímtelen jambusban fordította a négylábú rímelő 
trochaeust, sőt egyéb versformákat is. Csakhogy az eredeti formáktól 
való ily eltérés mindig igen kényes dolog. Megbontja az eredeti mű szöve
dékét és így könnyen hamis képet nyújthat annak szépségeiről. Győry 
Vilmos e nehézségeket többnyire szerencsés kézzel hárította el útjából, 
már amennyiben ez lehetséges volt, és spanyol fordításai közül kivált 
A zalameai bíró című színpadon is kitűnően megállotta helyét. Cal- 
deronnak ez kétségkívül legsikerültebb m unkája; sehol olyan hatal
mas erővel nem szólaltatja meg a drámai szenvedélyeket, mint ebben, 
sehol nem érezzük annyira azt a korát messze megelőző demokrata len
dületet, mint ebben a művében, ahol a paraszt atya olyan merészen 
száll szembe az arisztokrata csábítóval. Győry spanyolból való fordításai 
közül ez a legértékesebb és Beöthy Zsolt jól mondotta épp erről, hogy 
irodalmunk gazdagodott e füzettel, «melynek zengő sorainál édesebb 
versek soha sem tolmácsoltak megrázóbb tartalmat». A Moreto-féle 
Közönyt közönnyel c. vígjáték fordítása is bevált a színpadon, vala
mint Az élet álom is, és egy másik spanyol dráma-fordítása, az ugyan
csak Calderon-féle Állhatatos fejedelem, melynek első részét egyébiránt 
Greguss Gyula fordította le. Az Alarcon-féle Hazug nem került színre.

Nem szerencsés feladat elé állították Győry Vilmost azok sem, akik 
a Kisfaludy-Társaság Shakespeare- és Moliére-fordításában való rész
vételre bírták rá. Shakespeare-től a Minden jó, ha jó a vége c. darabot 
kellett átültetnie, a nagy drámaköltőnek kétségkívül egyik leggyengébb 
művét, mely a mellett az erkölcsi dolgokban nagyon kényes Győryt némi 
nyerseségénél fogva bánthatta is, Moliére-től pedig egy egészen alacsony
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színvonalú, udvari balett mellé írt színjátékot, az Elisi hercegnőt. 
Mindkét darabot a nála megszokott rendkívüli lelkiismeretességgel for
dította le, de színre egyik sem került — máshol sem játsszák — és alig 
is fog valaha színre kerülni. Moliére darabjában, éppúgy, mint a mi 
Moliére-fordítóink legnagyobb része, ő sem tolmácsolta az eredetinek 
rímes alexandrinjait rímes sorokban, hanem rímtelen ötös jambusokban, 
csak a dalszerű részekben használva a rímes formát. De az eredeti for
mának ez elejtéséért, ami nagyon csökkenti a Kisfaludy-Társaság magyar 
Moliére-jének értékét, nem őt értheti gáncs. Ebben ő csak alkalmaz
kodott e fordítás általános irányelveihez, melyeket kivált az első kötetbe 
felvett Kazinczy Gábor-féle fordításokra való tekintettel állapítottak 
meg. Kazinczy Gábor ugyanis rímtelenül fordította még Moliére leg
híresebb darabját, a Tartuffe-öt is, azzal a naiv indokolással mentve 
ezt az eljárását, hogy «mily nehéz kenyér nyelvünkön a rímelés, mutatja 
a mindennapi tapasztalás!»

Ami Shakespeare Minden jó, ha jó a vége c. munkáját illeti, a 
nagy költő egyetlen darabjában sem dúl úgy az euphuizmus ragálya, 
mint ebben, ahol pl. e helyett «miért sírsz?» azt mondja az egyik szereplő: 
«mi ez, hogy a nedv bajt jelentő hírnöke, a színes írisz rezg pilláidon?», 
vagy e helyett: «az apjára való emlékezés mindig sápadttá teszi», ezt 
olvassuk: «atyjának emlékezete soha sem közelíthet a nélkül szívé
hez, hogy bánatnak zsarnoksága minden elevenségtől meg ne fossza 
arcait». Ily stílust ma már a legnagyobb nyelvművész sem bír elfogad
hatóvá tenni!

Ugyancsak hálátlan feladat volt, hogy rábízták Moliére néhány 
kisebb költeménye fordítását is, alkalmi apróságokat, amelyek nélkül 
bízvást ellehetett volna a magyar Moliére, valamint hogy neki kellett 
átültetnie Shakespeare két elbeszélő költeményét is, A szerető panasza 
és a Lukrécia címűeket, melyek a XVII. században szokásos pásztor
költészetnek nem értéktelen termékei ugyan, de amelyeket, ha nem 
Shakespeare írta volna őket, bizonyára soha ki nem ástak volna a feledés 
verméből.

Nem lehet ugyanezt mondani Shakespeare szonettéiről, melyeknek 
fordítására Győry Vilmos Szász Károllyal együtt vállalkozott, úgy hogy 
mindegyikük körülbelül felét ültette át e verseknek. Ezek között van
nak bizonyára megkapóak is, aminőket csak erős költői tehetséggel meg
áldott dalnok írh a to tt; átültetésük is igen nehéz feladat, bár az angol 
szonettek formája annyiban egyszerűbb az olasz szonetténál, hogy a 
két első strófa nem azonos rímű, mint az olasz szonettben. De tudjuk, 
hogy e versek jó része is homályos célzásokkal van tele, máig is v itat
koznak azon, hogy egyik-másik férfihoz vagy nőhöz van-e intézve, cél
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zásaik sincsenek mind megfejtve, már pedig a közönség, ha egyáltalá
ban olvas lírai verseket, nem szeret azokban talányokat fejtegetni.

De mindezek a fordítások, épp úgy mint a Győrytől a spanyol nép- 
költészetből és régi spanyol románcokból fordított kisebb darabok is, 
fényesen igazolják, hogy őbenne megvolt a műfordító legfőbb kelléke : 
az az adomány, hogy hozzásimulhatott az eredeti mindenkori hangjá
hoz ; mindegyikben fényesen nyilvánult az a ritka tulajdonsága, hogy 
szellemének hajlékonysága, az idegen benyomás iránti rendkívüli fogé
konysága asszimilálni bírta a mások érzéseit és gondolatait. Megvolt 
aztán Győryben a műfordítónak másik lényeges kelléke, a nyelvi és 
verselésbeli készség, melyet a műfordítótól sokkal nagyobb mértékben 
kell megkövetelni, mint az eredeti versek szerzőitől. Hisz ezek, ha azt 
a gondolatot, mely lelkűkben él, nem fejezhetik ki egész szabatosan, 
más gondolatot tehetnek helyébe, a nélkül, hogy azt bárki is rájuk olvas
hatná, ellenben a műfordítónak azt kell adnia, ami az eredetiben előtte 
van ; ha eltért tőle, hibájára könnyű ráakadni. Győry már első nagyobb 
fordításában is, a Frithiof-mondában, mint említettem, a legváltoza
tosabb versalakokkal volt kénytelen megbirkózni. Volt ott hexameter, 
nyolcas stanza, strófátlan párrímes, komplikált és egyszerű rímelésű 
strófa, sőt még betűrímes szakasz is, és Győry Vilmos mind e versalakok
kal szinte játszi könnyedséggel mérkőzött. Ezzel a sima. könnyed ver
selő technikával szemben alig jöhet számba Győry e legnevezetesebb 
versfordításának az a fogyatékossága, hogy olyan szókat is használ 
itt-ott, melyek a nyelvújítás szüleményei és azóta már kikoptak a hasz
nálatból, mint pl. korány és virány, vagy olyan nyelvalakokat, mint 
pl. az -and, -end végződésű jövő, amely ma már szintén teljesen elavult. 
Ez természetesen nem a műfordító hibája, hanem az irodalmi nyelv 
változásának következménye.

De azért túlzás volna azt állítani, hogy semmi egyéb szeplő nem 
akad Győry műfordításaiban. Aki ismeri ennek a mesterségnek nehéz
ségeit, tudja, hogy itt tökéleteset alkotni szinte lehetetlenség. Egy-egy 
döccenés a legjobbak munkáiban is akad, egy-egy félreértés szinte 
elkerülhetetlen, egy-egy szövevényesebb szerkezet szinte makacsul 
ellenáll az egészen pontos tolmácsolásnak. Két egymástól merőben 
elütő nyelv szelleme sokszor elháríthatatlan akadálya a tartalom és 
forma minden ízében hű visszatükrözésének, s ezzel számolnia kell min
den igazságos és méltányos bírálatnak.

Legnagyobb műfordítói sikerét Győry nem is verses fordításaival 
aratta, hanem egy hatalmas prózai művel: Cervantes Don Quijote- 
jának, a teljes, négykötetes munkának átültetésével. I tt  már maga a 
választás is szerencsés volt. Hiszen ez a mű valóban a világirodalomnak
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olyan remeke, melynek fordítása nem hiányozhatik egyetlen nemzet 
szellemi kincstárából sem. Pedig a nehézségek, melyekkel a fordítónak 
meg kellett küzdenie, itt is igen nagyok voltak. Alig van olyan mű, mely
ben a nyelvi szempontok olyan fontosak volnának, mint Cervantes e 
könyvében, melyben az avatott búvárt minden lépten-nyomon meglepi 
az a nyelvi alkotó erő, mellyel Cervantes oly jellegzetessé tudta tenni 
stílusát. Az a végtelen sok szójáték, melyet a castiliai szöveg tartalmaz, 
a kifejezések sokféle finom árnyalata, melyekből csak a felületes olvasó 
nem érzi ki a bennük rejlő csöndes iróniát, a népies beszédnek az a felül
múlhatatlan zamata, mely főleg Sancho Pansa mondásait teszi olyan 
jóízűekké és tőrühnetszettekké : mindezek kemény próbára teszik a 
fordító nyelvi készségét. Mily tolmácsoló erő kell ahhoz, hogy idegen 
nyelven is éreztessük a hős beszédeinek azt az archaizáló jellegét, 
melyet a búsképű lovag az ő kedvenc olvasmányaiból, a régi lovag- 
regényekből szedett! Kongó frázisokkal él sokszor a leghétköznapibb 
dolgokban is, és a magyar szövegből is ki kell mindenütt csengenie e 
hangnak a már nem élő szókincs, a már nem divatos mondatszerkezetek 
révén, a végből hogy ezek a pompázó retorikával elmondott sallangos 
dikciók, melyek a legmerőbb ellentétben vannak a helyzettel, épp ez 
ellentétnél fogva megnevettessék az olvasót. Természetes, hogy ez a 
fordítónak teljes mértékben és mindenütt itt sem sikerülhetett; hiszen 
ő nem meríthetett régi magyar lovagregényekből, mint Cervantes, az 
ő stílusában nem fedezheti fel a nyelvtörténet tudósa az Arnadis de 
Gaula-k és egyéb ékes históriák dagályos frázisait, és igy bizonyos mér
tékben. mint majdnem minden fordításnál, néha elhalványul a másolat 
az eredeti mellett. De bízvást elmondhatjuk, hogy Győry Vilmosnál 
többet senki sem tehetett volna az eredeti színének megóvásáért; épp 
csak azok a korlátok tartották vissza, melyeken senki túl nem léphetett 
volna. A fordítás egyes részeinek ez az elhalványulása az eredetivel 
szemben különben is csak a főhősnek beszédeire vonatkoztatható. A 
fegyvernök népies, parasztos beszéde Győry Vilmosban, a magyar nyelv 
egyik legkitűnőbb mesterében, oly csodálatos tolmácsra akadt, hogy 
már maguk a nagy munkának ezek a részei a Győry-féle Don Quijote-ot 
a legjobb magyar próza-fordítások legelső sorába emelik. I tt  valóban 
megfelel Győry annak a követelésnek, melyet a fordító elé már Pázmány 
Péter tűzött, hogy «a szólásnak módját úgy kell ejteni, hogy az oly 
kedvesen folyjon, mintha először magyar embertől magyar nyelven 
Íratott volna».

Ezért Győry Don Quijote-jet is fényesen igazolja azoknak az állás
pontját, akik szerint a jó műfordítás nemcsak azoknak szerez gyönyörű
séget, akik az eredeti nyelvet meg nem értik, hanem azoknak is. akik
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az eredetit is bírják olvasni és így fokozottabb élvezettel csodálhatják 
azt a művészetet, mellyel a tolmács a magyar nyelv minden szépségének 
és erejének kifejtésével fel tud emelkedni az eredeti színvonaláig. Győry 
Vilmos e fordítására is alkalmazni lehet azt, amit Gyulai mondott a jó 
fordításról, hogy az nemcsak új tartalommal gazdagítja az irodalmat, 
hanem gyakran az eredeti nyelvművészet emelésére is kihat. E részben 
egyenlő értékű Győry Vilmos e fordítása Arany János műfordításaival, 
melyek, mint ugyancsak Gyulai Pál megjegyezte, néha nyelvünk bájai
nak oly árnyalatait is feltüntetik, amelyek eredeti műveiben hiányoz
nak és azért épp olyan gyönyörűséget nyújtanak és épp olyan méltók 
a tanulmányra, mint eredeti művei.

Midőn Győry Vilmost e helyütt főképpen mint műfordítót kívántam 
méltatni, ezt csak azért tettem, mert igaz hivatását e téren találta fel 
és e téren tette a legnagyobb szolgálatot nemzetünknek. Ezzel azonban 
koránt sem akarom lekicsinyelni eredeti munkásságát. Hiszen sok más 
téren is rengeteget alkotott. Mint lírai költő is a kiválóbbak közé tar
tozott, noha nem adott ki verskötetet és költeményei csak halála után 
jelentek meg összegyűjtve. Ha megszólalt lantja, mindig tiszta, csengő 
formában, sokszor kedves humorral, mindig ízléssel, mindig őszintén 
és közvetlen hangon szólott. A gyermekek számára írott apró versei 
is épp olyan értékes gyarapodásai ifjúsági irodalmunknak, mint vallásos 
versei a protestáns egyházi költészetnek. Elbeszélései is, melyek 1867-től 
fogva jelentek meg a lapokban és, épp úgy mint eredeti költeményei, csak 
halála után gyüjtettek össze, szintén értékesek ; stílusa ezekben is egy
szerű, keresetlen, ment minden modorosságtól. A mellett az orosházi 
népéletnek rajzában olyan élesszemű megfigyelőnek, olyan kiváló jellem
zőnek mutatkozott, hogy munkái egy színvonalon állanak barátjának, 
Abonyi Lajosnak szintén a népéletből vett novelláival. Három népszín
művének, a Nótás Kata, az Öregbéres és a Jeles kompánia címűeknek 
színpadi hatása nem volt ugyan jelentős, de ezek is pompás ábrázolásait 
nyújtják a falusi életnek.

Ezek mellett hány más térre aprózódott fel munkássága! Hiszen ő 
nemcsak az irodalom, hanem az egyház szolgája is volt és ünnepi beszé
deiben is az ihlett hitszónok és lelkipásztor szólaltatja meg a mély 
vallásosság legnemesebb hangjait, sohasem hamis retorikával, hanem 
mindig egyszerű bensőséggel. Ifjúsági elbeszéléseiben is, melyek közül 
kiválik a Balassa-János című, a magyar ifjúsági irodalom úttörői közé 
emelkedett. Irodalomtörténeti értekezéseiben, melyekben az általa le
fordított művek szerzőit ismertette, ha itt-o tt talán elfogultan is, de 
mindig a meggyőződés hevével és az előadás nemes szépségével oldotta 
meg feladatát. Sőt bátran állíthatjuk, hogy Calderonról szóló tanul



122 BADÓ A N TA L : GYŐRY VILM OS, A M ŰFO RD ÍTÓ .

mánya egyike a legjobb magyar essayknek. És ezek mellett hány olyan 
munkája volt, melyekre csak kenyérkeresés céljából kellett vállalkoznia, 
főleg az orosházi szűk esztendőkben, amikor néha egész éven át nem 
volt számottevő lelkészi jövedelme! Ott van például Vámbéry perzsiai 
útjának magyar fordítása, melynek címlapján nem szerepel neve sem 
és melyet nagyon szerény tisztelet díj ért végzett, még hálálkodva is a 
szűkmarkú kiadónak, aki evvel a feladattal megbízta. Ilyféle munkákon 
kívül a nála megszokott rendkívüli lelkiismeretességgel végzett sok 
olyat is, amelyért díjazás egyáltalában nem járt. Nem szólva a lelkészi 
hivatásával járó különféle tisztségekről, melyek nagyon sok idejét fel
emésztették, ott voltak azok a bírálati jelentések, melyeket nagyobbára 
a Kisfaludy-Társaság megbízásából végzett és melyeknél lelkiismerete
sebbeket keveset tartalmaznak e Társaság évlapjai. Valóságos minta
képe például az ily bírálatoknak az, melyet Moliére Botcsinálta doktora 
magyar fordításáról készített.

E bírálatok közt van az, amely 1882. január 10-én kelt és amely
ben Győry Vilmos, mint egy műfordítói pályázat előadója számolt be 
a pályaművekről. Aprólékosan sorra véve az összes benyújtott munkákat, 
arra a következtetésre jutott, hogy a 40 arany jutalom Byron Lazája 
fordításának adassák ki, amely indítványhoz a másik két bíráló éppúgy, 
mint a Társaság plénuma, hozzájárult. Az, akit e kitüntetés ért, egy 
tizenkilenc éves ifjú volt, aki, miután az 53 évvel ezelőtt megtartott 
Kisfaludy-társasági közgyűlésen dobogó szívvel hallgatta a sikeréről 
Szóló jelentést, másnap elment a Deák Ferenc-utcai evangélikus lelkész
lakba, hogy megköszönje Győry Vilmosnak azt az elnéző kegyességét, 
mellyel munkáját megkoszorúzásra méltónak ítélte. Győry jóságos kék 
szemével nyájasan végignézett azon az ifjún, aztán megölelte és szívből 
fakadó, biztató és buzdító szavakkal lelkesítette a megkezdett ösvényen 
való továbbhaladásra.

Az ajkak, melyekről e jóságos szavak ötvenhárom évvel ezelőtt el
hangzottak, nem sokkal ezután, félszázada, örökre elnémultak ; és az, 
akihez e szavak intézve voltak, hálás a sorsnak, hogy ez évforduló alkal
mából ő emlékezhetett meg a megdicsőültről, megemlékezhetett ünnepi 
ülésén annak az irodalmi társaságnak, melynek voltak ugyan Győry 
Vilmosnál nagyobb alak ja i; de nem volt senki, aki szolgálatra készebben 
állt volna e Társaság rendelkezésére, nem volt senki nála önzetlenebb, 
nála lelkesebb, nála magyarabb!
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Óriási robbanás, — siketítő csattanás, mintha leszakadt volna az 
égbolt. . .  A palota alapjaiban m egingott. .  . Aztán rémült csend lett, 
csak a vakolat hullása hallatszott valahonnan, hosszan csörgedezve, 
mint a hegyi patak . . . Most pedig szaladó csizmák közeledtek a folyosó 
téglapadozatán.

Ferkó úrfi dobogó szívvel ült oszlopos ágyában, mely olyan hatalmas 
volt, mint a dunai gálya. Úgy ült árván ott, mint a fészekben felejtett 
madárfiók. Az ajtó most kivágódott és betántorgott, — nem! bezuhant 
Kőrösy György uram. Az arca fakó a rémülettől.

—• Kis uram! Kis uram!
Ferkó mosolyogva néz rá. Ö is sápadt, de azért tudja : ha valamikor, 

úgy most illik mosolyognia. Kőrösy ugyan látja, hogy nincs baj, de 
eszébe ju t mindaz, ami lehetett volna és az ágy elé roskad, magához 
öleli az úrfit.

— Édes, drága kisfiam!
Ferkó tisztában van vele, hogy ez tulajdonképpen nem helyes dolog, 

Kőrösy az ő szolgálattevő kamarása, őmaga pedig, bár még csak kilenc- 
esztendős, fejedelmek és királyok unokája, sőt — Badinyi preceptor 
uram szerint — még bizánci császárok vére is folyik ereiben. De azért 
jólesik neki a kamarás nagy szeretete, különösen négyszemközt, mikor 
az ember azt teheti, amit akar.

— Ez kétmázsás volt, ugy-e? — kérdi szakértőén.
— Kétmázsás, hogy hullana belőle minden német kalapjára! 

A gazok tegnap öreg ágyúkat vontattak a vár alá!
Megint siető lépések konganak a folyosón. Ez Badinyi János uram, 

a preceptor. Szaporán jön, de azért megfontoltan, mert ő filozófus.
— Megijedt, kisuram? — kérdezi már az ajtóból.
— Hát szabad egy Rákóczinak megijednie? — kérdezi vissza 

nevető szájjal a fiú.
A preceptor is vigyorog, -— igen, ő szokta mondani, hogy nem 

szabad!
— Hol vágott be a golyóbis? — érdeklődik Ferkó.
— A csigalépcsőn, Juliánka őnagysága szobája mellett. Az ablakon 

repült be, máskép nem tudott volna, mert a ház bombaálló.
— Nagyon megijedt Juliánka néném?
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Nem volt a szobájában, a templomba ment a nagyasszonnyal.
Badinyi jónak látta, hogy az esetből erkölcsi tanulságot faragjon.
— Lássa, kisuram, a jó Isten megjutalmazta Juliankát, mert 

koránkelő.
Ferkó kissé elpirult, mert ő bizony nem szeret korán kelni. De azért 

nem óhajtaná a Gondviselést ingerelni, mikor az éppen tüzes bombák
kal labdázik. Hirtelen kiugrott ágyából és meztelen talpán megállott a 
fekete medvebőrön. Kilencéves, de formás és nagyranőtt, az ember 
tizenkettőnek-tizenháromnak nézné. Nyugodt, széles arcán látnivaló, 
hogy ez amaz emberséges kisfiú, akiről édesanyja egykor majd azt fogja 
mondani a halálos ágyán: «Soha életemben meg nem szomorított!»

— Majd mi ketten felöltöztetjük Badinyi urammal — indítvá
nyozza a kamarás. (Boldog, ha valami szolgálatot tehet Ferkó körül.)

Nem is szóltak a lakájoknak, hanem maguk kikeresték a nagy 
tölgyí'aládából az arannyal prémezett császárveres parádéköntöst. Ők 
tudták, miért éppen ezt. Miközben a csatok, gombok, selyemhevederek 
rendeltetésén tanácskoztak és vitatkoztak, az úrfi elnézőn mosolygott az 
ügyetlenségükön.

— Édesanya miért ment ma olyan korán templomba? — kérdezte, 
mikor Badinyi éppen óvatosan megszorította derekán a nadrágszíjat.

Évfordulója van a kegyelmes asszonynak, ezen a napon kérte 
feleségül Thököly uram őnagysága.

Ferkó kissé elhúzta a száját. Imre apát ő nem szerette! Tudta, 
hogy ez nagy bűn, de azért mégsem szerette. Első perctől fogva keserű 
és forró féltékenység izzott benne édesanyja második ura ellen. Ha rá
parancsoltak, hogy imádkozzék Imre apáért, akire, örökös portyázásai 
és száguldásai közepett, ugyancsak ráfért az imádság, akkor Ferkó csak 
azért is a meghalt Bákóczi-apáért fohászkodott. Az igaziért!

Zrínyi Ilona egészen a gyermekeinek élt, míg Rákóczi özvegye volt, 
de abban az órában, mikor másodszor oltár elé lépett, életre-halálra rabja 
lett Thököly Imrének. A kuruc király, aki egyébként tizennégy évvel 
fiatalabb is volt a feleségénél, csakugyan arra is született, hogy bál
ványa legyen a nőknek. Délceg gavallér volt, elmés, vidám, könnyed és 
lovascsatában csak oly vakmerő, mint poharazásnál vagy tánc közben. 
Nagy pompával ruházkodott, szerette a feltűnést, ha megjelent valahol, 
trombiták harsogása, selyemzászlók suhogása, nemesvérű lovak nyerí
tése kísérte. Hibája csak egy volt ennek a mese-királyfinak: állandó 
nyugtalanság hajtotta, nem tudott megülni a felesége mellett és ritkán 
já r t  a végére annak, amibe belekapott. Kitartó ő csak egyben v o lt: 
híven tartotta a török barátságot, bár ezért nagyon megszólták az or
szágban.
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Mikor először mutatkozott Rákócziné özvegyi udvarában, Ferkó 
azt kérdezte édesanyjától, igaz-e, bogy Imre bácsi öregapja lókupec volt 
Késmárkon. Ilona asszony ezt rossznéven v e tte ; pedig hát igaz volt. 
A mostohaapa a kis Ferkó néma engedelmességéből kiérezhetett valami 
ellenséges indulatot, talán valami félig öntudatlan Rákóczi-gőgöt, mert 
mindig csípős kötekedés hangján beszélt a fiúval. Nagyságos uramnak 
vagy Második Ferkó fejedelemnek nevezte.

Mikor Kara Musztafa nagyvezér Bécs ellen indult a csürhe seregé
vel, Thököly, mint a pogány császár hűbérese, a kurucaival maga is 
táborba szállt. Ferkót magával vitte, pedig édesanyja nem könnyen 
adta a hétéves kisfiát. Azért vitte persze, hogy a bégek és agák előtt 
eldicsekedjék a híres Rákóczi-csemetével. A táborban gyalázatos soruk 
volt, a törökök köröskörül felgázolták már az országot, Thökölyéknek 
zabkenyéren és mocsárvizen kellett élniök. Ferkó vérhast is kapott, és 
ha nem lett volna mellette a hű Kőrösy, akkor a kis Rákóczi talán Kara 
Musztafa hadseregének veszteségi lajstromára került volna. A hadműve
letekből ő különben csak annyit tapasztalt, hogy egy éjszaka sátáni 
üvöltéssel keresztülrobogott Thököly táborán a Bécs alól menekülő 
janicsárság, mire a kurucok is szekérre hányták a sátraikat és eliszkoltak.

A táborban egy titokzatos valaki nemesi birtokot ajánlott Kőrösy 
uramnak, ha megéteti a Rákóczi-fiút. A kamarás sohasem vallotta meg, 
hogy ki volt az a valaki, de attól fogva Ferkónak csak azt volt szabad 
ennie, amit Kőrösy a maga kezével sütött-főzött neki. Keserves dolog 
volt, mert a jeles kamarásnak nem volt semmi tehetsége a konyha
tudományhoz.

Még egy különös emlék vésődött be az úrfi ifjú elméjébe. A bécsi 
futás után Thököly, hogy visszanyerje a Fényes Porta bizalmát, a 
mostohafiát túszul Konstantinápolyba akarta küldeni. Ilona asszony 
halálra megrémült és sokat sírt akkoriban. Ferkó nem sírt, de komolyan 
és szúrós szemmel nézte édesanyját, mit fog vájjon határozni. Zrínyi 
Ilonának azonban nem volt akarata Thököly mellett. Egy nap, a nélkül, 
hogy a fia szemébe nézett volna, azt mondta : — Ferkó, te Törökországba 
fogsz menni! — Igenis! — szólt csendesen a gyerek. A Rákóczi-ház 
régi szolgái majdhogy fegyvert nem fogtak Thökölyre. Egy Rákóczit 
zálogba adni egy Thökölyért? Egy csillagot egy faggyúmécsért?

Az indulás napján a fiú már nyeregben ült, mikor a mindig ki
számíthatatlan Imre úr azt mondta : -— Ferkó itthon marad! —- azután 
elvágtatott a kurucaival, mint a pusztai förgeteg és azóta sem jö tt vissza, 
mert a váradi basa láncraverten küldte alá Nándorfehérvárra.

És hogy most a német sereg öreg ágyúkkal töri Munkács várát, 
azt is Imre apának lehet felróni. A Rákóczi-háznak mostanában nem volt
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baja a bécsi királlyal. Hiszen Báthory Zsófia nagymama olyan szent 
labancasszony volt, hogy meg akart volna égetni minden protestánst, 
sőt egyszer háborút is viselt a tulajdon fia ellen, a halála óráján pedig 
Lipót császárt tette meg a Bákóczi-árvák gyámjává. Thököly azonban 
föltette a szerencséjét a törökre, mikor az már csak a saját hazajáró 
kísértete volt. Sok száguldozás és égetés közt el is veszítette egymásután 
a várait, a Thököly-féléket úgy, mint a Bákóczi-féléket, végül a munkácsi 
hegyre ültette a feleségét, maga pedig elment pogányföldre.

Ha az urával szemben nem is volt akarata Ilona asszonynak, bezzeg 
volt a bécsi császárral szemben! Bécsújhely óta ő gyűlölt mindent, ami 
német. Egész Európa ámulatára és a királyok nem kis kárörömére, 
három évig az anyaoroszlán bátorságával védte a várát. A magyarok 
azt mondták : most már csak Munkács várában él a szabadság!

Ferkó úrfi időközben elkészült az öltözködésével. Uraimék aranyos 
kardot csatoltak az oldalára, gyémántforgós süveget nyomtak a barna
fürtös fejére és kis vezéri buzogányt adtak kesztyűs kezébe. Mert ha 
kilencéves gyerek volt is, azért ő volt ennek az országnak első embere. 
Hárman megindultak a várudvar felé. Ferkó elől lépkedett szerényen, 
de délcegen, a két familiáris követte.

— Hogyan áll a lelkem kezében az a buzogány! — sóhajtotta gyö
nyörködve Kőrösy uram. Az ámbitus fordulóján hirtelen becsapódott 
előttük egy ajtó. Nem szobába nyílt, hanem kis fülkébe, honnan a nagy 
palota kályháját fűtötték. Kőrösy kinyitotta az ajtót, tudni akarta, 
nyár közepén kinek mi dolga a fűtőkamrában. A homályban egy riadt 
párocska lapult. A búzavirágszínű leányzó majd elsüllyedt szégyenében, 
a legény pedig igen ostobán forgatta a dülledt két szemét.

Badinyi, aki mint preceptor felelős volt a növendéke jóerkölcseiért, 
haragosan becsapta megint az ajtót. Ferkó azonban már felismerte a 
búzavirágszínű hajadonban édesanyja nemes szolgálóleányát, Fejér 
Katót, a bögölyszemű ifjoncban pedig Harangozó Miskát, a második 
kornétást. De azért nem szólt egy szót sem, hanem ünnepélyesen tovább 
lépkedett.

Mikor kiértek a felső kastély zegzugos udvarára, — a várnak három, 
lépcsősen egymás fölé emelkedő kastélya volt —• a nagyasszony már 
kijött a templomból. Mellette volt a szép kis Juliánka leánya, talpig 
rózsaszínben, rózsás pártával a finom fején. Az udvari frájok éppen 
tollas ezüst sisakot borítottak Ilona asszony gyönggyel átfűzött vastag 
kontyára. Mert a nagyasszony katonai díszben volt, páncélinget, vas
kesztyűt, kardot viselt. Negyven felé járt, de még mindig őt tartották 
Magyarország legszebb asszonyának. Hosszú, ruganyos termete vállbán 
feltűnően széles, derékban keskeny. Nemes, elragadóan merész metszésű
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profilja van, a sötét szeme olyan tüzesen szikrázó, aminőt asszonyon 
még nem igen láttak. Nem ok nélkül nevezték csillagszeműnek a költők. 
Pedig eleget sírt életében, az imádott apja miatt, akit Bécsújhelyen le
nyakaztak, és a második ura miatt, aki oly ritka vendég volt házában.

Minden reggel magára vette a páncélját, hogy a gyerekekkel körül
járja a falakat. Nem kérkedésből tette, hanem okos számításból, hogy 
a várőrségben a lelket tartsa és hogy az ellenséggel tudassa rendületlen 
elszántságát. Három év folyamán két osztrák tábornok, Caraffa és Terzi, 
otthagyta katonai hírét az alváros békalencsés árkában. Most maga 
gróf Cáprara főgenerális törte a várat. A grófot hihetetlenül felbőszítette 
a napról-napra ismétlődő kihívás. Valahányszor Zrínyi Ilona megjelent 
a vár fokán, valóságos golyózáport indított feléje. Az a tudat, hogy egy 
szép asszony és kis gyermekei ellen bömbölteti a császár ütegeit, arcába 
kergette a szégyen pírját és a szégyen dühöngésig szította a haragját.

Ebben a pillanatban is szaporábban morogtak odalenn az ágyúk. 
Egy-egy füstlabda elbúgott a fejük fölött, olykor egy mélyebben járó 
teke megzökkentette lábuk alatt a falat. Az asszony ajkán ott mosolygott 
a Zrínyiek, a kereszténység legvitézebb katonáinak harcias büszkesége. 
A gyermekei görcsösen fogták a kezét és szakadatlanul édesanyjuk szép 
arcát nézték, mintha annak látásából merítenének bátorságot.

A várbeli hajdúk és pattantyúsok a süvegüket lengették és kardju
kat suhogtatták asszonyuk felé. íme, köztük járt a bátorság és a győze
lem, egy tündérszép asszony képében! Ez pótolta némileg a szalonnát, 
ami hiányzott a száraz zabkenyerük mellől. Szilaj kiáltás hullámzott 
végig a bástyákon, felszökkenve a toronytetőkre : Vivát Rákóczi! Vivát 
a szabadság!

Ferkó megszokta, hogy ezt a két szót: Rákóczi és Szabadság, 
együtt kiáltsák az emberek. Nem tudta pontosan, mi az a szabadság, 
de azt jnár megértette, hogy az ő fajtája életre-halálra el van annak 
kötelezve. Félelmetes és nagyszerű valami lehet, mert tűzzel és vérrel 
él. Bizonyára úgy van, hogy az Úristen az ő atyafiságára bízta, hogy 
gondozói legyenek a szabadságnak, mint valami szelídített sárkánynak. 
A rokon urak, ha összejönnek, mindig erről suttognak vagy szónokolnak. 
Olykor hirtelen lóra kapnak és kirobognak az országba, akkor világosak 
az éjszakák égő városok tüzétől. Mindent a szabadságért. Zrínyi nagyapát 
ezért nyakazták le Bécsújhelyen, Frangepán bácsit és Nádasdy uramat 
is. És Ferkó tudja, hogy Imre apa, bár őt nem szerette, a szabadság 
vitéz katonája.

De Bécsben, a fekete mesevárosban, egy komor nagyúr ül irtóztató 
magányban : a császár! Ferkó olyasmit képzel, hogy mindig sötét szobá
ban él és sohasem nevet. 0  nem engedi meg a szabadságot. A magyarok
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azt mondják : mert rosszul tudja, mert az udvari cselédek nem jól 
mondják neki az igazságot!

És azok, akik most odalenn, a völgyben a bástyakosaras földhányá
sok mögül igazgatják az öreg ágyúkat és csatakígyókat, a bécsi császár 
szolgái és azért jöttek, hogy halomra döntsék a magyar szabadságot. 
Hogy miért van így, azon nem igen törte a fejét. Alkalmasint a jó Isten 
rendelte, hogy ilyen emberek is legyenek, meg amolyanok is.

Már a végén voltak a mindennapi körútjoknak, mikor velőtrázó 
asszonyi sikoltozás döfött bele a fülükbe. Mint rendesen, ezúttal is az 
udvarló leányok csapatja já rt a nyomukban. De most valamennyien 
egy helyen keringtek és körüljárogattak valakit, aki a földön feküdt.

— Mit műveltek ott? — kérdezte a nagyasszony.
Zavaros hangok: Jaj, a szegény! A feje! Nincs feje! Elvitte a 

golyóbis!
Nagy vértóban rútul megtépett, búzavirágszín szoknya feküdt. 

Két lába és karja volt, de feje nem. Olyan volt szegény, mint a virág, 
mit formátlanra taposott az ökör.

— Vigyétek a kápolnába, ott ravatalozzátok fel! — parancsolta 
a nagyasszony, miközben keresztet vetett magára. És hozzátette : — 
Katonai temetést érdemel!

Odalenn az ostromlók észrevehettek valamit, mert gúnyos károgás 
és diadalmas üvöltés hallatszott föl a hegyre. Ilona asszony a vállán 
keresztül nézett vissza, majd kevélyen mondta :

— Még egyszer végigmegyünk a falon!
És kezén fogta a két gyermekét. . .  Megint az a Zrinyi-mosoly 

játszadozott az ajkán. Nem, az ő fajtája nem hátrál meg a halál előtt!
A szerencsétlen leány most is ott feküdt még a pokróc alatt, melyet 

hamar ráterítettek. Magas árboc tövében nyúlt e l ; a rúd tetején s 
Rákócziak piros hadizászlója csattogott a napfényes égben. Ferkó líríi 
első pillantásra megismerte a ruhájáról: Fejér Kató volt, aki félórával 
előbb a fűtőlyukban csókolódzott.

Szegény Kató volt az első, aki Rákóczi Ferenc mellett vitézi halált 
szenvedett a szabadságért.
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CSÁSZÁR FERENC EMLÉKE.
Pohárköszöntő a Gyulai-serleggel a Kisfaludy-Társaság ünnepi lakomáján: 

1935. február 10.

P i n t é r  jE N Ő tő l.

Egy dunántúli szegény iparos-család gyermeke a régi Magyarország 
rendi világában fényes pályát fut meg. Tehetségén kívül nem segíti 
senki, a rang és vagyon birtokosai között magára hagyatva indul neki 
az életnek huszonhárom éves korában.

Fiume, az egyetlen magyar tengeri város, pályázatot hirdet tanári 
állásra. A fiumei gimnáziumban 1830 őszén Császár Ferenc lesz a magyar 
nyelv tanára. Néhány évvel később már ott űl a fiumei patrícius-tanács
nokok sorában s a magyar kikötőváros jövőjéről együtt tanácskozik a 
fiumei ősi nemzetségek ivadékaival.

Megindul a Magyar Tudományos Akadémia működése : a Tudós 
Társaság legelső kiadványainak egyike Császár Ferenc olasz nyelven 
írt magyar nyelvtana és olvasókönyve. A fiumei tanár és okleveles 
ügyvéd kitűnően beszél és ír olaszul s az Akadémia megbízásából egymás
után fordítja magyarra az olasz szépírókat és tudományos szerzőket. 
Dantét ő honosítja meg Magyarországon, Olaszországot az ő útleírásán 
keresztül ismerik meg honfitársai.

A magyar kormányhatóságok 1840 táján szakembert keresnek a 
pesti kereskedelmi és váltótörvényszékhez. A fiumei tanár jogi tudo
mánya akaratlanul is szemükbe ötlik. Ehhez az új szakhoz nem értenek 
a magyar bírák, holott most kezd valóra válni gróf Széchenyi István 
közgazdasági kezdeményezése. Császár Ferenc kitűnően ismeri a keres
kedelmi törvénykezés fogásait, néhány év múlva már biztos tudású 
utódok kerülnek ki keze alól. Jutalmul hétszemélynökké lesz : a hét- 
személyes tábla bírájává. Harminckilenc éves. Példátlan kitüntetés 
abban az időben és az ő életkorában. Ekkor már a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja, nem sokkal utóbb a Magyar Tudományos Akadémia tisz
teleti tagja.

Az országra rázúdul a szabadságharc vihara. Lezuhan ő is magas 
polcáról. Az oroszok elpusztítják vagyonát, az osztrákok megfosztják 
bírói méltóságától. Nejével és bat gyermekével együtt koldusbotra ju t. 
Ügyvédi megbízások után szaladozik Pesten, cikkeket ír a lapokba, 
szépirodalmi folyóiratot indít. Egyik vidéki útján a megvadult lovak

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. LIX. 9
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elragadják kocsiját, ennek a szerencsétlenségnek lesz az áldozata ötvenegy 
éves korában.

A legeszesebb, legműveltebb, leghasznosabb magyarok egyike volt. 
Az önkényuralom borús napjaiban, 1850 tavaszán, ő alapította a Pesti 
Naplót. A kenyértelen szerkesztő kenyeret adott sok magyar írónak s 
alkalmat teremtett arra, hogy honfitársai megkezdjék az ország szellemi 
újjáépítését. Ennek a lapnak hasábjain emelkedett báró Kemény Zsig- 
mond a magyar hírlapírás fejedelmi székébe ; itt dolgoztak a Kisfaludy- 
Társaság tagjai közül Arany János, Bérczy Károly, Erdélyi János, 
Greguss Ágost, Gyulai Pál, Jókai Mór, Salamon Ferenc, Tompa Mihály.

Tizenkét millió magyar él ma a föld kerekségén, de vájjon olvasott-e 
közülük csak száz is Császár-verset, beleértve az olvasók számába 
magukat az irodalomtörténetírókat is. Császár Ferenc, a lírikus, a tenger 
költészetének első megszólaltatója irodalmunkban — elmúlt. Esztétikai 
kincset nem hagyott az utókorra, történeti érdemei azonban ma is 
világítanak.

Az utókor mit tanít róla? Petőfi Sándor nagyságától megbűvölve, 
azt emlegetik, hogy a költő számos vértelen szonettet írt s tipikus meg
szólaltatója volt a Bajza József szellemét követő almanach-lírának. 
Mint kritikus, mondja az utókor méltatlankodása, megrontotta jó hír
nevét Petőfi-bírálatával.

Mindenesetre, ha Császár Ferenc csak a maga előkelő méltóságának 
nyugalmát élvezi s nem törődik az irodalom vívódásaival; ha Császár 
Ferenc úgy tesz, mint a legtöbb inagasrangú vagy jómódú ember, akik
nek egészen mindegy, vannak-e írók és tudósok Magyarországon : akkor 
nem hurcolja meg sem a maga kora, sem az utókor. De Császár Ferenc- 
ben szent láng égett, az irodalom a lélek áldozatos ügye volt előtte, 
munkált és használt; s nem kevésbbé szerette hazáját, mint Petőfi 
Sándor vagy Yahot Imre.

Irodalmi munkássága mellett ez a tetterős hazaszeretet egyéniségé
nek legvonzóbb vonása. Mikor Fiume városában jólét, bizalom, szeretet 
fogja körül, szívében ott sajog a hontalanság bánata. Izgalommal várja 
a  szabadulás óráját, megkönnyebbülve búcsúzik a tengerpart népétől:

Isten veled szabad 
Nép, föld s borutlan ég! 
Áldásitok között 
Én hontalan valék ;
S ha elfeledtem is 
A sors csapásait,
Nem, nem feledhetém 
Ó hon, szép halmaid.

Isten hozzád szabad 
Nép, föld s borutlan ég! 
Hazámba térek én,
Itt hontalan valék.
S ha újra érzem is 
A sors irigy kezét, 
Porában alszom át 
Bús sírom éjjelét.
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Másik költeményében :

Te, dél leánya!
Szép bíborarccal, 
Lánggal szemedben, 
Hollóhajaddal,
Ki tudsz könnyezni 
Honod baján 
S viszont örülni 
Virágzatán :

Te, dél leánya! 
Érző szíveddel, 
Ki tudsz szeretni 
Égő kebellel : 
Fogadj öledbe 
Engem, ha majd 
A kedvező szél 
Honomba hajt!

Visszatérni a drága hazába, élni a nemes eszményekért; ■— s ha 
elérkezik az óra : meghalni nyugodtan, nem remegve a halál percétől.

. . . Megtörő szemem 
Pilláit akkor gyöngén zárja be 
Szívemnek élő része — hitvesem 
Vagy bús szülöttim háladó keze. 
Hő érzet s áldás kísérik hideg 
Testem virágos nyughelyére és 
Caesar dagályos sírkövét felettem 
Forró könnyekből álló váltja fel!

Száz esztendővel ezelőtt ez volt a magyar költői stílus. Ez a stílus 
régen elmúlt. Homályba borult a te neved is, Császár Ferenc. Legyenek 
nyugodtak álmaid! A Kisfaludy-Társaság hű baráti köre és a magyar 
irodalomtörténet nem feledkezik meg érdemeidről.

9*
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— Elnöki megnyitó-beszéd. —

B e RZEVICZY A b B E K T tŐ l .

Mélyen tisztelt ünneplő gyülekezet!

A Kisfaludy-Társaság ez alkalommal megalakulásának századik 
évfordulóját ünnepli. 1836. júliusában határozták el Toldy Ferenc és 
néhány barátja, hogy a hat évvel előhb elhunyt Kisfaludy Károly 
műveinek kiadásából származott, valamint az ő emlékszobrának létesí
tése után a gyűjtésből megmaradt pénzösszeg kamatait irodalmi pályá
zatok hirdetésére fogják felhasználni s e célból irodalmi társaságot ala
pítanak.

Társaságunk megalapítása tehát valóban a Kisfaludy Károly el
huny tához és emlékéhez kapcsolódik, úgy hogy Társaságunk méltán és 
joggal viseli az ő nevét is.

Egyébiránt a múlt század harmincas évei valóban alkalmasak és 
hivatottak voltak nálunk az irodalmi szervezkedésre. Irodalmunk a 
század első negyedében Kazinczy, Kölcsey, Berzsenyi, a két Kisfaludy 
és Vörösmarty Mihály munkássága által hirtelen föllendült és fejlődés
nek indult. A nyelvújítási harc elnémult, megállapodásra ju tta tta  Vörös
marty költészete, mely a legélesebb vitakérdéseket végérvényesen el
döntötte. Az ő Zalánya, talán a legtökéletesebb és legnagyobb költői mű 
volt, melyet irodalmunk addig létrehozott; az ő letelepedése Pesten 
bizonyos középpontot nyújtott az irodalmi munkának és egyebek közt 
meghonosította az állandóbb és komolyabb irodalmi kritikát. Talán 
még nagyobb hatással volt irodalmunk fejlődésére Kisfaludy Károly- 
nak nagyon is rövid élete és pesti szereplése. Benne különös mérték
ben megvoltak a tulajdonságok, melyek az irodalmi erők összetartására 
és vezetésére alkalmasak; általa lett Pest irodalmi középpont és ő vitte 
a magyar nyelvet s a magyar humort a maguk idejében rendkívül nép
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szerű színművei által játékszínünkre, mely addig majdnem csak kül
földi fordításokra volt utalva. Az ő halálos ágyát, a Váci-utcában ma is 
emléktáblával megjelölt házban, barátai, Vörösmarty, Bajza és az 
akkor még Schedel néven szereplő Toldy állották körü l; bennük fogam- 
zott meg mindjárt a gondolat, hogy Kisfaludyt emlékében kell tovább 
is irodalmunk vezetőjévé és irányítójává tenni. Hat évig tartott, amíg 
e szándék a Társaság szervezésével valósult meg, épp úgy, mint ahogy 
Akadémiánknak is a Széchenyi 18'25-i alapító elhatározása után még öt 
évig kellett várnia, amíg az alakulás összes vajúdásait legyőzhette.

Nekünk, kik a Kisfaludy-Társaság alapítóinak nyomdokaiba lép
tünk s magunk is korunk szerint különböző nemzedékeket és különböző 
korokat képviselünk, jutott feladatunkul, hogy erről a százados évforduló
ról megemlékezzünk, s ennek a megemlékezésnek legméltóbb formát 
azzal véltünk adhatni, ha Társaságunk történetét megírjuk és kiadjuk, 
amire titkárunk szíves készséggel és lángoló buzgalommal vállalkozott. 
De még más emléket is akarunk állítani magának a százados ünneplés
nek, amikor mintegy folytatásául a régi Aurora almanachnak, Társa
ságunk történetével együtt ebbe az emlékkönyvbe foglaljuk össze jelen
legi társainknak ez alkalomra írt munkáit.

Midőn tehát a százados évforduló által különösen emlékezetessé 
váló mai ünnepi közűlésünket megnyitom, megnyitó elnöki szózatom 
tárgyául az elnök-elődeimről való megemlékezést választom. S mikor e 
tárgyhoz nyúlok, mindenekelőtt meleg köszönetét kell mondanom tisz
telt barátomnak, titkárunknak, ki a Társaság története számára kikuta
to tt s összegyűjtött anyagból bocsátotta rendelkezésemre a legtöbb 
adatot, mely e megemlékezésem alapjául szolgál.

Mikor a Kisfaludy-Társaság 1836-ban az addigi «Emléktársaság»- 
ból «Jutalmazó társaság»-gá alakult s a maga szervezetét megállapította, 
nem szervezett elnöki állást, hanem igazgatóit, ennek viselőjére bízván 
az ügyek vezetését a melléje rendelt jegyző segítségével.

Az 1837. februárius 6-án végbement szervezkedés alkalmával a 
Társaság élére igazgatói minőségben Fáy András került, ki e tisztet 
három évig, 1840. februárius 1-ig viselte. Tovább az-a közszeretet, mely 
irodalmunk e nagyérdemű veteránját környezte, sem volt képes őt a 
maradásra reábírni; helyére a következő három évre igazgatóvá egy
értelműméi báró Jósika Miklóst választotta a Társaság. Jósika alatt 
történt meg az igazgatói állásnak elnökivé való átváltoztatása s egy
idejűleg a Társaság hatáskörének bizonyos kiterjesztése, mert a Kis
faludy-Társaság ezentúl nem szorítkozott többé csupán egyes irodalmi 
művek jutalmazására, hanem «Szépirodalmi Intézet»-té alakult, mely 
kezdettől fogva bizonyos irányító szerepet vitt szépirodalmunkban.
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Jósika akkoriban már szépirodalmunk egyik legnagyobb tekintélye volt, 
kinek szaporán keletkező regényei és elbeszélései rendkívül népszerűség
nek örvendtek, különösen a hölgyközönség körében. 0  tehát egy nagy 
név volt a Társaság számára, de vezetőszerepet alig vihetett, miután 
többnyire erdélyi birtokán tartózkodott s nem szeretett nyilvánosan 
beszélni. Majdnem minden évben küldött azonban felolvasásra egy-egy 
novellát, melyet azután többnyire Székács József olvasott fel érces 
hangján s művészi előadással. Ez időben a Társaságban felolvasásra 
került elbeszélései a romantika minden tereit átfogták : a mohamedán 
keletet, a régi Rómát, Erdély történetét, sőt az angyalok birodalmát is.

Mikor Jósika Miklós 1848. február elsején megvált az elnökségtől, 
helyét báró Eötvös József foglalta el, ki azt majdnem második miniszter
sége idejéig viselte ; azonban hosszú időn át úgyszólván csak névleges 
elnök volt, mert Eötvös még 1848 őszén külföldre költözött s a Kis- 
faludy-Társaság az abszolutizmus egész ideje alatt el volt tiltva a műkö
déstől. Bizonyára Eötvös közbenjárására kapott végül Bach bukása s 
az elvesztett olasz háború után Társaságunk ismét engedélyt arra, hogy 
újra alakulhasson s munkáját megújítsa.

Eötvös buzdítására lépett be a magyar társadalom számos tagja 
a Társaság alapítói közé, ami az anyagi megerősödést jelentette. Eötvös 
elnökségének legemlékezetesebb ténye az, hogy a Kisfaludy-Társaság 
1860 őszén Arany Jánost igazgatójává választotta s így lehetővé tette, 
hogy ő Nagykőröst elhagyva Pestre költözzék. Ugyancsak az ő elnöklete 
alatt indult meg a magyar Shakespeare-kiadás, talált lelkes fogadta
tásra Madách Imre Az ember tragédiájával és költözött be a Társaság, 
mint az Akadémia szívesen látott vendége, ebbe a palotába. Eötvös elnöki 
beszédei valóban irányíthatták irodalmunkat; találóan írták körül 
feladatait, mind a magyar szellem megnyilvánulása, mind a külföld 
szellemi kincseinek befogadása terén. Emlékezetes az a beszéde, amely
ben élesen hangoztatta azt, amiről ma néhányan nagyon is könnyen 
feledkeznek meg, hogy a művésznek — ideértve a költőt is — mint mű
vésznek, mint embernek és mint hazafinak háromszorosan kell koszorú
já t kiérdemelnie. Miután Eötvös minden marasztalási kísérletnek ellent- 
állott, 1867 elején a Társaság egyhangúlag Arany Jánost, volt igazgató
já t választotta meg elnökké ; Arany azonban az elnöki tisztet elfogadni 
teljességgel nem akarván, báró Kemény Zsigmond lett az új elnök, kit 
regényírói és publicisztikai fényes működése valóban hivatottá tett ez 
állás viselésére. Alatta alakult át a Kisfaludy-Társaság «Széptudományi 
Intézet»-té, amely elnevezés mindenesetre hatáskörének kiterjesztését 
jelentette. Elnöklete alatt indult meg a Társaság második nagy vállal
kozása : a magyar Moliére-kiadás, s az ő erélye mentette meg a Társaság
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vagyonát egy lelkiismeretlen kezelő által való elveszéstől. Sajnos, ez 
erélyének utolsó fellobbanása v o lt; a nagy munkát végzett ember 
1869-től kezdve testileg és lelkileg összeroppant s nemsokára lemondani 
volt kénytelen.

Helyébe 1873 elején Toldy Ferencet választották meg, ki már 
addig is sok tekintetben elhatározó, sőt vezető szerepet vitt a Társaság
ban s annak céljaival és működésével egészen összeforrott. Különösen 
érvényesültek mellette a Társaság vezetése körül Greguss Ágoston és 
Szász Károly is. Nagy veszteség volt Társaságunkra nézve, hogy Toldy 
évei ekkoriban már meg voltak számlálva, őt munkaerejének és tevékeny
ségének teljességében ragadta el a halál 1875. decemberében ; vele való
ban egész korszak szállott sírba : irodalmi megújhodásunk korszaka.

Utána ismét nehéz volt méltó utódot választani; a Társaság bi
zalma Lukács Mórichoz fordult, ki önmagát csak dilettáns írónak val
lotta, de nagy műveltségével, az irodalomért való lelkesedésével teljesen 
méltónak bizonyult az elnöki tisztre. Kevéssel ezután elvesztvén hű és 
rokonlelkű nejét, Birlv Krisztinát, Lukács az ő nevére nagy alapítványt 
tett irodalmi célra. 0  magában főkép a múlt nagy irodalmi tradícióinak 
utolsó képviselőjét látta, de csak három évig volt hajlandó az elnöki 
teendőket vinni, távozásakor is nagy alapítvánnyal ajándékozván meg 
a Társaságot.

Lukács Móric utódja Gyulai Pál le t t ; az ő elnöksége alatt jelent 
meg a Toldi-trilógia befejezése, a Toldi szerelme, s a Kisfaludy Károly 
halálának 50. évfordulója adott alkalmat arra, hogy az ő mellszobrát, 
mely addig a Nemzeti Múzeum egy pincéjében hevert, végre felállítsák ; 
a Társaság félszázados jubileuma is a Gyulai elnöksége idejébe e se tt; 
nagy része volt a Népköltési Gyűjtemény újból megindításában. Gyulai 
páratlan tekintélynek örvendett az egész irodalomban, azonban nézetei
hez való merev ragaszkodásával gyakran került összeütközésbe írótársai
val. 1899-ben egy valóban jelentéktelen dolog, az aradi vértanúk sírjá
nak megkoszorúzása körül felmerült nézeteltérések lemondásra indítot
ták s a Társaság minden igyekezete őt maradásra bírni, meghiúsult.

Utódjává 1900. elején az addigi titkárt, Beöthy Zsoltot, válasz
totta a Társaság. 0  bámulatosan tudta a Kisfaludy-Társaságot igazán 
baráti körré változtatni. Elismert nagy tekintélye mellett, vonzó egyéni
sége, megnyerő modora s az, hogy benne a tudós mellett mindig maradt 
valami a bohémből is, lehetővé tette, hogy elnöksége alatt a békés 
egyetértés és jótékony vetélkedés virágkorát éltük. Sok időt szentelt a 
Társaságnak ; az irodalmi megbeszélések a zöld asztaltól gyakran á t
helyezkedtek a kávéház márványasztalához ; e mellett elnöki beszédei, 
különösen ha azokat valamely nagy emléknek szentelte, valódi kis



136 K E K Y  LAJOS.

irodalmi remekek voltak. Elnöksége alatt indult meg nagy lendülettel 
a Shakespeare-kultusz Magyarországon és a Shakespeare-tár című 
folyóirat, mely vállalkozásunknak azonban épp úgy, mint a Költők 
és írók és a Nemzeti Könyvtárnak a beállott mostoha idők hamar véget 
szabtak.

Beállott nemzeti katasztrófánk nem rendítette meg Beöthyt ; ő h itt 
a jövőben s lelkesen hangoztatta, hogy ha megszűkült a föld körülöttünk, 
annál inkább kell a magasba törekednünk. Azonban előrehaladott kora 
és mindinkább romló egészsége nem engedték meg neki, hogy reményei 
teljesüléséhez csak közeledjék is. Az 1922-i év tavasza elragadta őt s 
vele teljessé lett a nagy emlékeknek az a sora, mely bennünket volt 
elnökeink egyéniségéhez és működéséhez köt. Az emlékeknek ez a sora 
volt elnökeink harmonikus egységét mutatja a nemzetinek érvényesíté
sében s az európai szellemi közösség ápolásában, a formakultuszban és a 
nemes ideálok szolgálatában. Ez a harmonikus egység követőiket is 
hűségre kötelezi.

Mint aki magam is nemsokára már csak a múlté leszek, meghajtom 
zászlómat elődeim előtt, akiknek hagyományát és példáját mint leg
drágább kincsünket fogom átadni az utánam következőnek.

E kegyeletes emlékek sugallata alatt nyitom meg a Kisfaludy- 
Társaság ünnepi közülését és melegen üdvözlöm mindazokat, akik ez 
évforduló megünneplésében velünk egyesültek.

TITKÁRI JELENTÉS.
Kéky LAJOstól.

Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség!

Egy tovatűnt, külső eseményekben és eredményekben szegény 
esztendőről kellene röviden beszámolnom ; de ma, az ünnep áhítatában 
nagy messzeségekre nyíló távlat tárul fel a múltba visszanéző tekintet 
előtt. Látjuk a jelentéktelen mezővároskából hatalmas lendülettel az 
ország fővárosává fejlődő Pestet s benne néhány lelkes magyar írót, 
amint keservesen küszködnek a sors mostohaságával, a dermesztő közöny
nyel és a maguk szegénységével, de szívükben ott melengetik s a kis- 
lelkűekében is élesztgetik, mint valami szent öröktüzet, a szebb és 
méltóbb magyar jövőnek a hitét. És mintha csodát tenne ez a lehetet
lenséggel tusakodó s a hihetetlenben bizakodó h i t : a mozdulatlan ma
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gyár föld megmozdul, az álomtól öldösött szívű magyarság munká
hoz lát, hogy kiharcolja ezt a rajongó poétáktól megálmodott bol
dogabb jövőt.

Ennek a hitnek egyik szép csodatétele a mi Társaságunk is. Mert 
bizony csoda a barátságnak és hálának az a műve, mikor néhány fiatal 
író hűséget fogad az idő előtt kidőlt mester és barát emlékéhez, elhatá
rozza, hogy nevét és életének művét nem engedi a halál prédájául s az 
enyészet martalékául esni, hanem mintegy beépíti egy tovább élő szer
vezetbe, megörökíti egy tovább munkáló társaság tevékenységében. 
S mindezt meg is valósítják, úgyszólván a semmiből.

Száz esztendővel ezelőtt már nemcsak műveinek barátai által közre
bocsátott gyűjteménye terjeszti hazaszerte Kisfaludy Károly nevét ; 
nemcsak emlékszobrát mintázza már Ferenczy, hanem a fáradhatatlan 
Toldy lelkében már egy irodalmi társaság alapításának terve is ott forrong, 
hogy ez fenntartsa a korán elvesztett drága barát nevét s az ő szellemé
ben és eredményeinek továbbfejlesztésével irányítsa irodalmunkat. 
Ennek az esztendőnek július 14-én virrad fel századik évfordulója a 
barátság és hála szép tényének, mikor a hű barátok és tanítványok 
kimondják, hogy mesterük emlékére jutalmazó társaságot alapítanak 
a rendelkezésükre álló 1790 frt 37 kr.-ral, hogy ennek kamataiból 
«a hazának kivált fiatalabb íróit évenkénti jutalmak által a széplite
ratúrai pálya gondosabb megfutására ösztönözzék s így a literaturát 
aesthetikai és költészeti, eredeti vagy fordított, jeles dolgozatokkal 
gazdagítsák».

S másfél esztendő múlva már lelkes közönség tölti meg az Akadémá- 
nak a Trattner-Károlyi-házban bérelt termét, hogy a fiatal társaság 
első nyilvános ülésén örvendezzen annak, hogy a magyar közművelődés 
egy nagy jövőre hivatott intézménnyel gyarapodott. A közönség sorá
ban ott lelkesedik a Legnagyobb Magyar is, ki meleg rokoilszenvet tanú
sít a társaság iránt s ennek irodalmi kezdeményét politikai és társadalmi 
téren kiszélesíti, hogy megteremtse az új Magyarországot.

Oh, sok lelkes és fölemelő kép tárulna elénk, ha végig kísérhetnék 
a Társaság százesztendős életét, az eszményi lelkesedésnek s az áldozatos 
és kitartó munkának, a nemes szívnek, tanult főnek és dolgos kéznek 
sok szép műve és drága ajándéka. Dicsekvés nélkül hivatkozhatunk 
arra, hogy Társaságunk száz éve a magyar művelődés történetének egyik 
értékes és szép fejezete. Ügy hisszük, jogos önérzettel mondhatjuk el, 
hogy érdemeink vannak ezen a téren s ha majd a viszonyok megengedik 
tevékenységünknek újból a régi keretek közt leendő megkezdését, joggal 
kérhetjük a magyar közönségtől, hogy ne feledkezzék meg ezekről s ne 
hagyjon cserben bennünket.
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Ügy hisszük, nyugodt lélekkel hivatkozhatunk arra is, hogy egész 
élete folyamán hű volt Társaságunk ahhoz a legnemesebb hagyomány
hoz, melyet még névadó atyjától nyert örökségül: a magyar eredetiség
nek és európai ízlésnek összhangjára való törekvéshez, a múlthoz való 
hűségnek és a haladásnak összeegyeztetéséhez. Társaságunk karolta fel 
először a leggyökeresebb magyar eredetiség költői nyilatkozásainak, a 
népköltési termékeknek gyűjtését, kiadását és magyarázatát, ő indította 
meg jeles magyar írók összes műveinek kiadását; de ugyancsak ő for- 
d ítta tta le és bocsátotta közre közönségünk ízlésének nemesítésére a 
világirodalom legnagyobb remekeit. Kevés híján 500 kötetből és önálló 
füzetből álló kiadványsorozatot jelentetett meg a maga szerény anyagi 
eszközeivel s ebben az irodalmi műveltségnek olyan kincstárát tette 
hozzáférhetővé, amelyhez foghatóval a világnak igen kevés irodalmi 
társasága ajándékozta meg nemzetét. Legyen szabad csak nagy álta
lánosságban említeni meg, hogy Társaságunk adta először a magyar 
közönség kezébe a teljes Shakespeare-t, Moliére-t, Sophoklest, Plautust 
s a nyugati, északi és keleti irodalmak remekeit.

De nemcsak kiadványaival törekedett az irodalmi műveltség gya
rapítására, az ízlés nemesítésére és az e téren fölmerülő szükségletek 
kielégítésére, hanem pályázataival s általán egész tevékenységével is. 
Az irodalmi élet üterén tartotta kezét, megvolt az érzéke a szükségletek 
fölismerésére s megvolt a kötelességérzete is ezek kielégítésére. Több 
ízben módosította szervezetét a kor kívánalmaihoz kéjest s ezekhez 
alkalmazkodva ju tta to tt időnként nagyobb teret kiadványaiban az 
eredeti, majd máskor meg a fordított munkáknak. Teljes joggal állapí
to tta meg elnökünk egyik megnyitó beszédében, hogy ami nemes és 
fölemelő hagyománya van költészetünk és szépprózánk XIX. századi 
fejlődésének, «arra törvényes leszármazás címén is örökjogot formálhat 
a Társaság». '

Nagy eredményeiben minden bizonnyal része van annak a lelkesítő 
kapcsolatnak, mely tevékenységét hozzáfűzte egész közéletünkhöz. 
A kiegyezésig az egész nemzeti élet csaknem kizárólag az irodalom 
terére szorult. Akkor az írók voltak a nemzeti ügy «katonái» s a Társa
ságot «fény és tekintély» övezte. Ösztönzőleg hatott a költészetre 
a maga heroizmusával az a csodálatos korszak, amely kiváltotta a nemzet
ből a leghatalmasabb erőfeszítést a merész átalakulásban, a hősi önvédel
met a végveszéllyel szemben, a lelki erőt a balsors néma tűrésében, a 
csöndes és szívós ellenállásban s végül a lelkes tettvágyat a romokból 
való újjáépítésben. Irodalmunknak és politikánknak ez az összhangos 
együttműködése, amely nélkül ki tudja, lenne-e ma magyar politika, 
a nyugodtabb idők beálltával meglazult, a nemzeti élet súlypontja a
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politika terére tolódott át s haladása ellenére is tagadhatatlanul veszített 
súlyából Társaságunk, sőt az irodalmi viszonyok megváltozása folytán 
még az az üdvös befolyás is csökkent, amelyet a Társaság egykor szép- 
irodalmunkra gyakorolt. Ezen változtatni nem állott módjában a Tár
saságnak s ennek ellenére is nyugodt lélekkel tekinthet vissza múltjára 
s bizalommal nézhet jövőjébe, bár már évek óta a legködösebb és leg- 
sivárabb szakaszát járjuk a százesztendős hosszú útnak.

Ebben az évben is nyomasztólag nehezedtek Társaságunk működé
sére a súlyos közviszonyok. Illetlen volna az ünnepi alkalomhoz a panasz, 
amelyet egyébként is már évek óta ismételünk. Amit nehéz viszonyaink 
közt megtehettünk, azt megtettük. Megtartottuk havi felolvasó ülésein
ket s szívünk szerint áldoztunk a kegyelet oltárán az elhúnyt nagyok 
emlékére. Megünnepeltük május 1-én II. Rákóczi Ferenc halálának 
200 éves fordulóját, május 29-én pedig Hugo Viktor halálának 50 éves 
fordulójáról emlékeztünk meg. Nem hagytuk megemlékezés nélkül 
múlni el azt sem, hogy 2000 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Horatius, 
a nagy római lírikus.

Hálás szívvel mondunk köszönetét minden, Társaságunk részére 
nyújtott támogatásért: a nm. vall. és közokt. min. úrnak 450, a M. Tud. 
Akadémiának 1000, az Első Magyar Általános Biztosító Társaságnak 200, 
a Magyar Földhitelintézetnek 200, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár
nak 100 P-s adományáért. Elismeréssel és köszönettel említjük meg, 
hogy Szilasi Béla úr, a Fanto-műveknek Párizsban élő vezérigazgatója, 
felesége, Szilasi Nelli nevére s ifjúsági iratok jutalmazására tett 10,000 
K-ás alapítványát, mely áldozatául esett a pénzromlásnak, 10,000 P 
befizetésével megújította s ezzel dicséretre és követésre méltó példát 
adott. A Társaság már a pályázatot is kiírta s ennek eredményéről 
valamelyik közeli havi ülésen dönt. A M. Tud. Akadémia 2000 P-t bocsá
to tt rendelkezésünkre, hogy abból elnök urunk 30 éves akadémiai 
elnöksége emlékére irodalmi jutalmazást eszközöljünk. A pályázat mai 
ülésünk meghívóján olvasható.

Súlyos veszteség is érte Társaságunkat. Mielőtt eljuthattak volna 
az új század küszöbére, kidőlt sorunkból két idősebb társunk : Szávay 
Gyula és Kenedy Géza. Szávay Gyulának, a derűs humorú, jóízűen 
magyaros költőnek, igazi ihletője az alkalom volt. Tárgyaiban hajlott 
a modern élet problémái felé, de felfogásukban s világnézetében rendü
letlenül hű maradt a nemzeti hagyományokhoz. Szívét, mely annyira 
telve volt derűs életbölcsességgel, élete végén megtörték a sors csapásai. 
Szomorú magányosságban borult rá az alkony, melynek nem voltak 
többé sem nyájas sugarai, sem melengető emlékei. Kenedy Gézát csak
nem félszázados szépirodalmi és közírói munkásság jutalmául hívta el
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tagjai sorába Társaságunk s niég mintegy másfél évtizedig tevékeny
kedett körünkben is testi és szellemi erejének teljes frisseségében. Nemes 
életeszményt tűzött maga elé s azt igaz hűséggel és bátran szolgálta 
egész hosszú életén át. Eszményeiért a harcot is bátran állotta, akár köz
életi, akár irodalmi küzdelmekben. Ezeket az eszményeket mi tovább 
őrizzük s kegyelettel gondolunk megfáradt s pihenőre tért hű öreg 
harcosukra.

A megüresedett tagsági helyekre új tagokul Schöpflin Aladárt, 
Harsányi Lajost és Nadányi Zoltánt választottuk s kiegészítettük a 
lev. tagoknak nagyon megfogyatkozott számát is két új taggal : az 
Ember Tragédiájának jeles német fordítójával. Mohácsi Jenővel, és 
Sirola Gino fiumei tanárral, magyar költők lelkes olasz tolmácsolójával. 
Bizalommal és szeretettel üdvözöljük körünkben mindnyájukat s kí
vánjuk, találjanak tehetségükhöz és becsvágyukhoz méltó munka
teret közöttünk is és a borulatban lehanyatló első évszázad után 
kezdjenek boldogabb és eredményesebb új századot. A mai lehangoló 
viszonyok között a Társaság célkitűzése egyelőre aligha emelkedhetik 
magasabbra annál, hogy átmentse magát és nemes hagyományait egy 
boldogabb jövő számára; kérjük, legyenek ebben is hű és együttérző 
társaink.

A századforduló mesgyéjén sűrű köd rejti előlünk a titokzatos 
jövendőt. Mit hoz Társaságunk számára : fölvirágzést-e vagy lassú el
sorvadást, múltjához méltó tevékenységi teret-e vagy meddő elszigetelt
séget : ki halandó felelhetne ezekre a nyugtalanító kérdésekre? Nekünk 
hinnünk kell abban, hogy nem mondhat le sem az emberiség, sem a 
nemzet azokról a szolgálatokról, melyekre az irodalom hivatott, s egész 
lelkűnkkel munkálnunk kell azon, hogy irodalmunk hű legyen azokhoz 
a hagyományokhoz, melyeket olyan odaadással és olyan értékes ered
ményekkel képviselt és hirdetett egy századon át Társaságunk.

Áldást mondva dicső elődeink emlékére s kérve jelentésemnek 
tudomásul vételét, azokat a szavakat idézem, amelyekkel Fáy András, 
Társaságunk első igazgatója, az első nyilvános közülést berekesztette: 
«Béke Kisfaludy Károly hamvainak! béke és haladás a hazai literal urá
nak! béke és áldás a magyar hazának!»
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KÉT KÖLTEMÉNY.
SÍK SÁNDORtÓl.

N yugtalan virrasztó.

I.

Mint éjszakföldi castruma kőfalán 
Az éjbe néző légionárius,
Lesvén a pártus és a géta 
Lopva ölő nyila zizzenését,

A szőrös barbárt, aki nem ismeri 
Az élő Város isteneit, borát,
Morogni tud csak és vedelni 
S rontani szét, amit isten, ember

Izzadva épít, álmodik és imád ;
A falka barbárt, akit a föld terem, 
Egyforma mind, akár a farkas,
S rája veres fogain halált hoz :

így áll a költő, nyugtalan őrszeme 
Roskadt falaknak, álmatag istenek 
És béna bölcsek városának :
Áll, s a halál huhog a fülébe.

Amerre fordul, dermedező szivét 
Egy szó nyilazza, és ez a szó halál,
Egy barbár szó : Poéta, némulj,
Nincs, ki szegény szavadat kívánná.

A Törvény reccsen, bújnak a csillagok,
A tiprott földből idegen istenek 
Nehézkes nemzedéke támad,
Daltalan és merev és gyanakvó,

Mogorva Múzsák újjá emelkedik, 
Dobszóra dobbant s kurjog a falka-tánc : 
A szót, a vérből s végtelenből 
Felpihegő pici szót, ki értse?
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II.

Ha én elnémulok?

Ki lesz, aki szól
Az ajakatlan Végtelennek
Titkairól?
Ki hallja meg a csendet?
Ki érzi meg a rög alatt 
A fűszál és a gondolat növését, 
Pehely-szirmon pihegő bogarat 
És a szívetek zümmögését?

Mikor a szenvedély rikolt,
Karcosan, mint a vércse,
Ki lesz helyettem aki értse 
És kihallja belőle a sikolyt?

Ki szűr nektek, ha megepedtek,
Mérges kövekből tiszta cseppet?

Ha sírhatnátok, ki mondja meg, hol fáj? 
Ki fog együtt-sírni veletek?
Ki mondja nektek, hogy örüljetek,
Mert többek vagytok magatoknál,
És sírjatok, mert kevesebbek!

Ha én elhallgatok,
Elalusznak a csillagok,
A piros hajnal szederjesre kékül, 
Elapadnak a föllegek,
És a megalvadt tengerek szinérül 
Az Úrnak lelke visszalebeg.

III.

Nem, — amit mondtam, ne higgyétek : 
Kiáltó száj rég nem vagyok ón!
Már nem vagyok csak két szegény 
Rémült kar, amely kiremeg felétek.
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Két árva kar,
Amely tíz görcsös újjal sírja: Jertek!
Mert ölelni akar,
Mert lesorvad, ha nem ölelhet.

Ha szó vagyok is : nem kiáltás,
Csak suttogás, csak pihegés.
Amit mondok is, oly kevés :
Egy csendes áldás.

És hogyha így sem kellenék,
Ha reménykedő énekemre,
Odalehelt kis életemre 
Még egy amen se tellenék,

Ha visszaűztök, megdobáltok,
Mint bosszúságig hű ebet,
Mely megrugdosva is követ:
Akkor is utánatok sántikálok.

Úgy mint az eb, úgy mint az árnyék, 
Ügy mint a lelkifurdalás :
Semmi nem ijeszt, nem aláz,
Mert küldetésem szörnyű perce vár m ég:

Ha majd csontig ég a pokol-marás,
És ellobogtok, mint az üszkök,
Ha feketére fagy a láz,
És a nagy sírban elfeküsztök :

Kísértetlátó kutya-mód 
Vánszorgok el a sírotokra,
És a keserű csillagokra 
Felüvöltöm a siratót.

Októberi rózsák.
Piroslanak az októberi rózsák.
Széltől, madártól zsongnak a fakó fák.
A szökőkút csorog, akár a jóság,
Bennem is, bennem is, félénk dallamok 
Borzolgatják a lomha őszi prózát.
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Elálldogálok egy árvácska-ágynál.
Mondd, árva szívem, merre, mire vágynál? 
Mi az a dallam, ami benned vájkál?
Messze van, messze van, minden messze van, 
Az is ami volt, az is amit várnál.

Nézel az égre? Az a piros felleg 
Pihegő emlék : nap-vissza-lehellet!
Ülj meg a békés szomorúfűz mellett. 
Békesség, békesség, békés öregek 
Bölcsek mosolya, immáron az illet.

Pereg a levél és pereg az óra.
Jön a november, a dér meg a bóra.
Jobb lesz, gondolj a decemberi hóra.
Neked is neked is, holnap, úgy lehet,
Neked is fúvatnak takaródéra.

Hadd hivassanak! Hiszem, az is szép lesz! 
É rett sziromnak lelengeni édes.
De míg bennem a dal fecskéje fészkes,
Hadd szálljon, — hadd fájjon : a tearózsát 
Idesimítom ajkam melegéhez.

ÉRZÉKENY ROMÁN EGY SZÉPLÉLEKRŐL,
ki legjobban szerette Vitze-hadnagy Kisfaludy uramat.

Pékár GYULÁtól.

Forró nyár tüzelt akkor Anno régen 1796-ben . . . im’ Bellona vihara 
dúl a káprázó lombard síkon, benne a majlandi várban az osztrák s 
kénytelenül véle a morgó magyar is, mert bizony morogva pipálnak 
azok az abonyi bakák s csak úgy káromkodva köpködnek le a bástyák
ról a császár kegyén hízott cseh regimentekre, melyek hátat adva, nyúl- 
fürgeséggel futnak a frantz «Közönséges Társaság» mezítlábas serege 
elől. Az abonyiak helyeslő röhögéssel biccentgetnek : «Hej, vitéz legény 
az a siheder generális, az a . . . micsoda párti is? aszondják, valami 
Bonapárti!» Aztán hazagondolnak a fiúk, elandalodnak s honvágyuk 
keserve menten nótára billen :



Nagy-Abonyban csak két torony látszik,
Itt Majlandban harminckettő látszik,
Hej, inkább látnám az abonyi kettőt,
Mint Majlandban ezt a harminckettőt . . .

Búsan fújják, ám hamar talpra kell szökniök : «Komám, nem egés- 
séges helyen vagyunk itt, a frantz im’ visszafordul s hírhedt, «pokoli 
brigádjával», álgyuval, létrával jön ostromra ellenünk! Hol van vitze- 
hadnagy Kisfaludy urunk?»

Sándor ott áll a bástyafokon. Még így éhesen, betegen is szemre- 
való hirtelenszőke legény, ki Vergilius hexametereivel kúrálja magát s 
közben pásztorkölteményt is ír «Vénus temploma Gnidosban» címmel. 
Most azonban ő is felveti fejét, mert már is rohamtól reng a bástya, 
golyótól omlik a fa l . . . ő maga legelői verekszik a várra ereszkedő sötét
ségben s a táguló bástyarés felviharzó gomolyaiból hol eszményi vonzal
mának Szegedy Rózája, hol érzéki szerelmének spanyol táncosnője, a 
bűbájos Medina Mária tekint reá. Szinte követeiden ostromolja a két 
suhanó jelenés, — szól a szűzies büszke Róza : «Rám gondolsz? Akkor 
engem szeretsz, Sándor!» «Nem», trilláz a Medina hangja, «rám, kettőnk 
észvesztő csókjaira gondolsz, ugy-e, Sandro viio?» Az ifjú szilajon ront 
még előbbre, a halál felé : «Eh, akire végpercében gondol az ember, azt 
szereti legjobban . . . mingyárt megtudom!»

Ám a sors mást "kar, a vitze-hadnagy poéta biz’ nem tud meg 
semmit. Sándor nem esik el az ostrom rohamában, de hajnalra, gyáva 
árulásból, a kapituláló várőrséggel együtt hadi rabságba kerül. Fog
lyok mind . . .  Az abonyi fiúk érzékenyen búcsúznak : «No, mi ugyan 
hiába vertük vissza a írantzokat! Hej, komám .. . nem természetes állat 
a kétfejű sas, de ez a kétfarkú cseh oroszlán se . . . !»

Viszik őket a szélrózsa minden irányába. Sándort is sebesülten az 
olajlombos, daltelt Provence felé.

*

Sanyarú gyaloglás a Lodi—Pavia—Tenda—Nizza vonalon . . .  hozzá 
két kanál bab, egy kanál olaj, kis penészkenyér : ennyit ad a frantz egy 
napra egy rabgyomornak. A kemencés forróság után Sándor lassan éled 
a hegyvidék hűs lombja alatt, de teste üdülésével szíve sebei, marcan
goló kételyei is kiújulnak. Édes kárhozattal üldözik a Viganoné, a kékes
fekete hajú Medina Cadizi csókjai . . . eszébe jut a bécsi szégyen, mikor 
a magyar gárda «kormányzó kapitányának», az irigy, vén Splényi báró
nak a tilalma ellenére kiszökött a palotából a spanyol táncosnőhöz s
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dühödt feljebbvalója a provos-1 küldte érte a Vigano-szalónba . . . arc
pirító szégyen, melynek bosszútromfja az lett, hogy Kisfaludy uramat 
mint «renitens lázadót» kicsapták a tigrisbőrös gárdából s bakává degra- 
dáltan ágyutölteléknek Lombardiába menesztették. Csoda-e, ha a nagy 
megaláztatás után honi földre, Zalába vágyódott? Eb ura fakó . . .  
mielőtt ráadták volna a feneette fehér bakafrakkot, biz megszökött ő 
készülődő ezredétől s télvíz idején lóháton Kámba vágtatott, torony
iránt mezőszegedi Szegedy Ignátz nevezetes vitze-ispány uram kúriája elé. 
Tolvajként lopódzott be az ismerős szobába. . .  valaki, egy kisasszony űl 
ott, az ablak öreg boltive alatt, kezében Veit Webernek valamelyik hősi 
románja, előtte az asztalkán papír, melyre német versekben jegyzi fel 
játszi szellemének játékait. Tartózkodó, büszke szépség, akárcsak az a 
feszes leányotthon, melyben még a bútorok is lábujjhegyen látszanak 
állani. Oly liliomszerű, oly szent, oly illethetetlen ez a leány! A Medina 
karjából bontakozó Sándor szinte röstelkedve áll ott a szűzi tisztaság 
előtt. Új világ, új oltár, új remények . . .  Az exgárdista leül vele szembe 
s világfájdalmas bűnbánattal borul a kezére :

— Hej, Róza húgom . . .  a tavalyi szüret óta, Badacsony óta sokat 
gondoltam én szép kegyedre.

— Ne mondja, lieber Sándor, hahaha . . . Becsben, táncosnők köré
ben? Eddig kegyed a Vigano viganója előtt térdelt. . .  mi lelte most 
egyszerre? Veszekedjünk megint?

— Előre megadom m agam at. .  .
—- Mit akar hát itt?
— Emberséges, jó vigasz szót. Rózáin, fogadjon szívébe egy jámbor 

megtérőt!
— Ah, vallomás? H ihihi. . . Persze most, hogy kitették a gárdától, 

jó volnék én is, ugy-e? Csak menjen, Infanterist úr, talián szépekhez 
lombard-garnizonba.

Róza felszökik s gonoszkodva futtatja ujjait a spinett billentyűin :
— Oh du lieber Augustin, Alles is’ hin . . . Elég lieber Kisfaludy : 

én Szegedy Róza vagyok, engem meg kell érdemelni, érti?
— De hát mit tegyek; hogy . . .
—- Azt ne tőlem . . .  azt a szívétől kérdje. Adieu . .  .
Nos, így végződött a kámi kudarc. A hadirab Sándor odább botorkál 

a provence-i völgyben s úgy érzi, még mindig válaszúton áll a Medina 
hívó csókjai s a Róza tiltó büszkesége közt. Még mindig nem tudja, 
merre vezet az út az ő igazi boldogsága felé.
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«Halt!» A transzport hirtelen megáll s az emlékeiből riadó fogoly 
ámultán néz a nyíló tájra. Szőlőhalmok, olaj, citrom, mandula-ligetek 
nyájas paradicsomában egy ódonszép városka csillog előtte. «Draguignan», 
hallja, «előre, citoyen Kisfaludy, ön ide van internálva!» Mennek, a kő
virágos székesegyház alatt az Olaszkapun át vonulnak be a labirint
szerű, középkorias szűk utcákba s végül az Azemar-sétány közelében 
megállnak egy díszes úrilak előtt. «Citoyen Valentin!» harsan a parancs, 
«itt a foglyod!» Jóképű öreg házaspár tipeg elő, a frigiai sipkás aggastyán 
kissé gyanakvóan kérd i: «Autrichien?» de hamar derül az arca : «ah, 
hongrois? Akkor testvérem, fiam, unokám vagy, tied a házam, jer be, 
éhes vagy? Koccintsunk : mire la Hongrie I»

Jó emberek. Háziak, rokonok, szomszédok, mindenki dédelgeti a 
lázas és rongyos magyar foglyot, kinek Vergiliusán s hóna alatt őrzött 
hegedűjén kívül semmije sincs e földön. Hűs szobába puha ágyra fektetik 
s mire pár napi mély alvás után felkel, Madame Isnard, egy ott nyaraló 
konvent-tag nejének jóvoltából Sándor az osztrák bakafrakk helyett már 
divatos franc bőrben jelenhet meg a Valentin-szalónban. A hölgyek 
ámulnak : egész dandy, hódító merveilleux, mily pompásan áll rajta a 
Danton-frakk, a Saint-Just-csizma! Üdvözlik, faggatják, vigasztalják a 
bánatos, szép fiatal magyar ra b o t. . .

Ám nincs neki kedve a szóhoz, beteg ő bágyadt lelkében is s amint 
teheti, a naplementi enyhületben a magnóliás kert terraszának a magá
nyába szökik ki. Ledől a márványlócára s a hold sarlója alatt az Alpokon 
túlra hol Bécs, hol Zala felé pillant. Újul szívének régi harca : Medina-e 
vagy Róza? S oly inámorító ez a provence-i est, hogy végre lázadóan tör 
k i : «Eh, mit fussak a kevély Róza után? Medina az élet, Medina, a te 
forró karodba térek!»

S ott a balzsamos alkonyi percben Sándor önkénytelenül a hegedű
jét vonja elő. Hévvel gyújt rá a Vigano-féle «Pas de deux» mazurjára, 
melynek lüktető dallama az esti illatokkal versengve száll fel a légbe. 
Ám egyszerre csak csengő női hang simul a vonójához, onnan a lombon 
túl fehérlő szomszéd villa ablakából. A fogoly nagyot néz : ki tudja itt 
a Vigano-mazurt? Mert ezt dalolja hévvel, lendülettel. Lüktető fiatal 
szoprán . . .  A második strófa! Kezdi ő is. De mintha a kerten át közeled
nék a hang. Igen, jön. Sándor halkabban húzza, mire halkabban énekel 
ő is. Most az utolsó akkord! Csend. Léptek a terrasz alatti út kavicsán. 
Egy fiatal leány toppan fel a lépcsőn. Megáll. Sándor felkel.

—- Pardon, monsieur, itthon van Valentin néni? Vizitbe jöttem 
hozzá a kerten át.

Bájosan nyúlánk alak, fichu-vel átkötött csíkos öltöny van rajta, 
ä la Charlotte Corday rövidre nyírt szőke haján bóbitás forradalmi

10*
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főkötő. És mily komoly hév árad mélytüzű sötétkék szeméből . . . 
Kezében könyv, mosolyogva hallgatja a vitze-hadnagy dadogó olasz 
szavát:

— Ah, ön az a magyar fogoly? Akkor bizonyára tud latinul, ugy-e?
A leány nyomban latinul folytatja, Sándor csillanó szemmel deákul

felel, hogy «nincs itthon a néni», majd felveszi a kisasszony leejtett köny
vét, nézi: Vergilius . . . nosza, kihúzza zsebéből a maga példányát s 
megmutatja. Nevetnek, egymásra néznek, kezet fognak . . .

— Örülök, hogy önnek is kedvenc költője, Monsieur. De mily pom
pásan hegedül ön!

— S az ön hangja, kisasszony! De honnan tudja a Vigano-mazurt?
— Oh, láttam őt magát a párizsi operában, ön bizonyára szemé

lyesen ösmeri Bécsből, ugy-e? Hm . . .  azt mondják, jaj annak a férfi
nak, aki a hálójába kerül. Kérem, ne csodálkozzék szabados beszédemen, 
mi republikánus leányok sokat tanulunk, szabadon gondolkodunk s 
szabadon is szólunk. Én például mindjárt kimondom, ön rokonszenves, 
művelt embernek látszik. Először is . . .  mi az a kötés a fején?

— Semmi. Kardvágás Milánó alatt.
A leány rezzenve omlik le a márványlócára :
— Jaj, csak vért ne többet! Én anyámmal Párizsban laktam a rém

uralom alatt. Láttam Dantont, Charlotte Cordayt a vérpadon . . . három 
rokonom fejét láttam lehullni a nyaktiló a la t t . . . Aztán idemenekültünk 
a nagybátyámhoz. Ah . . . annyi rútat láttam, hogy most csak annál 
lelkesebben rajongok minden lelki szépért. És ön, Monsieur? Oly mé
lázó . .  . mi bánata van?

Valentin anyó tipeg elő s nevetgélve ösmerteti meg őket egymással. 
A leány vállat von :

— Igen, Caroline d’Esclapon vagyok. De a név oly mellékes, néni. 
Fő az ember, a szép lélek s legfőbb, hogy magyar foglyunk franciául 
tudjon. Majd leszek én a nyelvmestere ..  .

*

Másnap délután ismét szól a hívó hegedű, felel a szoprán s öt perc 
múlva újból együtt ülnek a márványlócán. Caroline nagykomolyan 
francia nyelvtant von elő. Sándor kedvtelve adja a szófogadó kisdiákot:

— Oh, hamar megtanulom. Úgy hasonlít az olaszhoz. Kezdem is 
m indjárt. . .  a ragozással, ugy-e kedves professzorom ? Tehát : je 
t’aime, tu m'aimes . . . jól van így?

— Hallatlan, — kacag a leány — mondja, miért választja épp 
ezt az igét? ö n  pirul . . . holló, önt ezzel az igével már tanította 
valaki . . . érzem, olaszra s azt is érzem, hogy Vigano volt az a
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valaki! Igen, ő, Medina? Ne tagadja, ön beléje szerelmes. Szegény 
ember!

Alkonyi perc . . . s a szív a homályban könnyebben nyílik. Sándor, 
ki annyi idő óta senkivel se szólhatott szerelméről, önfeledten önti ki 
keservét a rokoniélek előtt :

— Oh, ez a rabságba szédítő bűbáj! Gyűlölöm, néha megfojtanám 
Medinát, máskor meg a magam életét oltanám ki, szenvedek és mégse 
menekülhetek! Eh, minek is? Szép a gyönyörhalál. Tudom, ő vár rám 
Bécsben s már maga a gondolat eszemet veszi. Megyek is hozzája, démo
nomhoz térek . . .

Caroline mélázva hallgatja. Hosszan néz rá, kezében reszket a 
grammatika :

— Azt mondják, ahol démon kisért, ott angyal is jelentkezik. 
Mondja, a veszély percében nem jelentkezett az ön mentésére valami 
nemes női lélek? Valami széplélek, aki mindenben ellentéte kisértőjé
nek? Aki például . . . nem asszony, hanem leány, aki nem az amor yrofano 
ingoványába húzza le önt, hanem az eszményi szerelem tiszta szféráiba 
emeli. Nos . . .?

Sándor meghökken. Ajakán már a szó: «Persze, hogy jelentkezett, 
hisz épp Szegedy Eóza ez a mentő leány s én épp közte meg Medina közt 
állok a válaszúton!» — midőn egyszerre csak a távoli Zalából magán érzi 
a büszke leány tiltó tekintetét. Szinte hallani véli suttogó parancsát : 
«Medinát bevallhatod, de az én nevem szent maradjon!» A vitze-hadnagy 
kelletlenül vonogatja vállát s lesütött szemmel felel a sürgető leánynak . . .

— Nem, nem jelentkezett az a mentő leány . . .
— Sajnálom önt, —*- sóhajt Caroline, de szinte megkönnyebülten — 

de még nem késő. Én . . . én .szívesen segítenék magának . . .
Kél a hold, ezüstjében oly szép ez a leány. Sándor megragadja a 

kezét : «Köszönöm!» de jön épp Valentin néni s a fiataloknak búcsuz- 
niok kell. Kisfaludy uram szobájába tér s szégyenkezve vakarja a fejét. 
Ügy érzi, valami nem szépet t e t t :

— Az árgyélusát, mégis csak be kellett volna vallanom e széplélek- 
nek Eózát is. Most már késő .■ . .

Ily édes nyelv-, és érzelmi leckék közepette jön el az augusztusi nagy 
szabadságnap, a «korona és trón eltörlésének» forradalmi népünnepélye, 
melyen az üvöltő tömeg az Észistennő jelenlétében fejszékkel hasítja 
darabokra az emelvényre kitett színpadias fakoronát. A család kivonul, 
Sándor karonfogva vezeti Carolinet . . . mögöttük egy jakobinus-forma 
zord öreg úr tolakszik. «A nagybátyám», súgja a leány, «vén bolond, szerel
mes belém, féltékeny önre . . .  de jaj, valahogy el ne eresszen, fontosabb 
nekem az ön barátsága. Mon ami, én már döntöttem : meg kell men-
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teneiu önt az amor profano ingoványából. . . igen, meg fogom menteni 
Medinától, meg az idealizmusnak. Hogyan? Majd meglátja.»

Másnap már kettecskén bolyganak künn a Tündérdomb olajfái 
alatt. A kelta dolmen kőasztala mellett együtt olvassák a fűben Rousseau 
«Új Heloiz»-át. Új világ nyílik a rajongó Sándor elé :

— Oh, imádandó virtusok, bocsánandó gyarlóságok, gyönyörű 
tébolyodások! Drága barátnőm, esküszöm, sohse felejtem el Draguignant!

Caroline szinte elalél :
— Igazán nem felejt el? Nos, érzi-e már iskolám hatását? Szaba

dul-e az ingoványból? Eraelkedik-e a tisztább eszmény felé?
— Emelkedem — súgja Sándor. Persze Zalába, Rózára gondol.
— Mon ami, — pirul a remegő leány — ön az «Uj Heloiz» Saint 

Preux-je egészen!
— És Róza egészen Julie — gondolja hozzá Kisfaludy.
Caroline felsóhajt. Tán azt várja, hogy Sándor őt meg Julie-hez hason

lítaná. Eh, tán nem meri kimondani . . . kötekedve évődik a magyarral :
— Nos, Saint-Preux úr, ugy-e kezdi már jobban szeretni Julie-t 

Medinánál? Brávó! Tovább m ost. . . Látja e könyvecskét? Petrarca . . . 
aki Laurát szerette. És itt  szerette, ezen az eszményi szerelemtől szent 
tájon. Itt a közelben a Költő vaucluse-i remetesége . . .

Sándor mohón hallgatja Caroline rajongó szavát a daltelt Provence 
troubadouros múltjáról, szerelmi törvényszékeiről. Aztán a zöldesre 
enyhülő naplementi pírba pillantanak s együtt szavalják a Szerelem 
Diadalának petrarcai szonettjeit.

— Mon ami, tud-e ily odaadó eszményi tisztasággal szeretni?
A vitze-hadnagy lehuny ja szemét. És megint Rózát látja :
— Tudok, tudok!
Caroline boldogan pirul. Hazamenet némán haladnak egymás mellett.

*

Alom a nappal, Sándornak csak az éjei álmatlanok. Bántja a lelki
ismeret s a Medina halaványodó bűbája kisértgeti. Még nincs eldöntve 
a csata. Érzi ezt Caroline is. Egy szeptemberi napon vizitbe hívja fel a 
magyart szobájába :

— Látja ezt a régi festményt a falon? A Petrarca Laurája.
Sándor megdöbben. Csudás hasonlóság, mintha Róza mása lenne

ez a kép. Nézi és úgy é rz i: most végre eldöntve a csatja,!
— Mon ami, ugy-e érdemes volt ily nőt szeretni?
— Érdemes ma is, drága barátnőm . . .
— Hogy’ mondja?!
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Hirtelen lárma a kert felől, trikolor-öves biztos ront be : itt a párizsi 
parancs, a hadifogoly Kisfaludyt azonnal szuronyok közt viszik a spanyol 
határra! «Nagybátyám bosszúja!» sikolt a leány, «de sebaj, majd teszek 
én róla!» S a biztost valóban már a harmadik állomáson utoléri az ellen
parancs, melyben az is benne van, hogy «citoyen Kisfaludy a becsületnek 
parolájára hazabocsáttatik». Hajrá, vissza Draguignanba, a karját táró 
Madame Valentinhez! De levél is van a néni kezében, Skublics Imre ír 
Sándornak: békül már Hóza, Kámba várja a bujdosót. .

A vitze-hadnagy szívéhez nyomja az írást. Aztán indul a kerten át 
s tétován nyit be Caroline-hoz. A leány ránéz, elérti, felsikolt. . .  Sándor 
karjában fogja fel a támolygó teremtést épp ott, a Laura képe alatt.

— Elhagy? El tud hagyni, mon ami? És én azt hittem, megmentem 
Medinától. . .

— Megmentett. Köszönöm, drága széplélek.
— Igen, de én azt hittem, magamnak mentem meg . . .
— Oh, csúf galádság volt tőlem! — tört ki Sándor — egy nevet el

hallgattam, egy leánynevet.
Elmond mindent. Caroline sápadtan bólint :
— Értem. Én hát Szegedy Rózáért munkálkodtam . . . Szeretem 

önt, kívánom, legyen boldogabb nálam, ki a legjobban szerettem ö n t. . . 
Adieu!

Ujjaik lassan szakadnak el. Sándor kimenet látja még, a zokogó 
leány mint borul nyoszolyájára. Ám nyári zivatar a mások könnye, 
nekünk hamar szárad. Érzelmes búcsú a jó háziaktól s azontúl Kisfaludy 
uram már csak előre, kelet felé tekint. Onnan, Zalából int a boldogság 
Himíy felé. Már is dalolja a provánszi ekhónak :

«Szigligetien fogunk élni, szerelmünkben boldogok . . .»
És boldogok is lettek. De Caroline sohse ment férjhez, az új század 

elején sírba hervadt, mely sírra mi már nem találtunk rá többé a dra- 
guignani temetőben. A fáma szerint végóhaja az volt, hogy még halála 
hírével se zavarják meg imádott magyarjának boldogságát. Ám ugyané 
fáma szerint a gyászlevelet azért mégis elküldték, csakhogy Sándor helyett 
tévedésből az öccse ura, Kisfaludy Károly kapta kézhez. S miután a 
mulatós ifjú Károly nem a legjobban volt az'ő immár szigorúra komo
lyodó bátyja urával, bizony sohse is küldte el neki a fekete cédulát. így 
teljesült ama magát áldozó provence-i széplélek végóhaja, ki legjob
ban szerette . . . Rózához vezette vitze-hadnagy Kisfaludy uramat . . .
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KÖLTEMÉNYEK.
Apr ily  L a jo síó I. 

Skót han<|ul:it.
Köd a vizen, köd a határban, 
Folyó, fehér köd, északi. 
Tejével a zsibbadt mezőket 
Hogy’ elaltatta valaki.

A part feketeszikla-lábán 
A hullám rejtetten suhog.
A vizes gyepen szundikálnak 
Az ázott, összebújt juhok.

Különös lehet itt az álom, 
Sóhajtanak, sírnak a fák. 
Kisértetes kastélyzugokban 
Alusznak a vén balladák.

A tengeren szellemhajóvá 
Nő a sötét halászladik.
Patrick Spens úr a vízfenéken 
Kisasszonyokról álmodik.

A sirály szédülten kóvályog 
S a szürkeségbe hull vakon. 
Szédülök én is. Álmodom tán, 
Hogy itt járok most északon,

S Szentandrásnál, mint alvajáró, 
Kit hold helyett a köd kisér, 
Jön a gyönyörű skót királynő : 
A galamb-nyaka csupa vér.

D enevér — fo ly  a vér.
(Első fiam első rímére.)

Enyeden van egy kicsi út,
Éjjel csavargó s róka járja. 
Juhar-során már nem megyünk 
Az erdők epres laposára.

A Holtmarosba nem megyünk 
Kecskebékás tavaszi érre —
S a pádhoz, ahol «foly a vér» 
Volt első rím a «denevér»-re.

Kézenfogó kicsi kezed 
S a kicsi út vörös keresztje 
Hogy’ elmaradt — Szédülten állsz 
Világ szelében lengedezve.

Látod, maholnap vén leszek, 
Lassan félszázra nő az évem 
És százesztendős holt apám 
Enyedi föld rengeti mélyen.

S mégis, ha szűk alvás után 
Hideg lengéssel jő a hajnal 
S parkunkba zirrenő rigók 
Szállanak le fekete rajjal,

Mennék apámmal, riadót 
Ver a szivem s útnak eredne 
Szajkórikoltásos, hűvös, 
Babonás székely rengetegbe.

Hol a keze? Hol a kezed? 
Holdfény villan a denevéren. 
Hallgat a zirrenő madár.
És foly a vér. Ügy foly a vérem.



KÖLTEM ÉN Y EK . 153

F ek ete kő.

Föld hullt a földbe, föld, föld és csokor. 
Föld-zuhatagból felcsapott a por.

Nekem sekély a sírod, szűk telek.
Én így temetlek : elmerítelek.

Búmat fekete kőnek rád kötöm 
És lebocsátlak, át a nagy ködön.

Lelkem ködén, míg tested mélyet ér.
Ott fogsz aludni. Homlokod fehér.

A szádon megszépítő mélabú. 
Nyolcvankétéves tündér, őszhajú.

Mély temető lesz, csenddel gyógyító, 
Balzsamozó víz, új Szentanna-tó.

Leszállók hozzád engedelmesen 
S eldédelgetlek, mint ahogy sosem.

Megint ketten leszünk, ketten csupán, 
Mint rég, falun, sok téli délután.

Megköszönöm a könnyet és tejet, 
Egyetlent féltő sok félelmedet.

Megköszönöm a nótát és mesét,
Az élet babonás költészetét.

Csukott szemedbe már megmondhatom 
Egyszerű szóval: Jó voltál nagyon.

S ha néha újra láz jön, új vihar 
S nagy éji nyugtalanság felkavar,

Egy mély hullámmal tested felvetem 
S a csillagoknak meglebegtetem.
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A kertbe ment.

Uram, én nem tudom, milyen a kerted,
A virágosod és a pázsitod.
Én nem tudom, virágok ültetését 
Ágyásaidban hogy’ igazítod.

Csak azt tudom, hogy kendőjét levetve, 
Júniusi vasárnap hajnalán,
Beteg lábával és beteg szívével 
Bánatosan kertedbe ment anyám.

Uram, tele volt immár félelemmel,
Sokszor riasztó árnyék lepte meg,
De szigonyeres, érdes két kezével 
Még gyomlálgatta volna kertemet.

A kicsi teste : csupa nyugtalanság —
S most elgondolni nem tudom, hogy ül. 
Virágosodban könyörülj meg rajta,
Hogy szegény ne szenvedjen tétlenül.

Mezőiden ne csak virágmagot vess, 
Virágaid közé vegyíts gyomot,
Hogy anyám keze gyomlálhassa kerted, 
Asphodelosod és liliomod.

F ehér kíséret.

Hűs tengeri hajnal. Fedélzeten állok.
Madarak kísérnek, lebegő sirályok.
Ügy lengenek néha, mintha szálon húznám, 
Szárnyukon a hajnal, alattuk a hullám. 
Hajladoznak, hullnak, incselkedve néznek, 
Fehérruhás lányok szebben nem cicéznek, 
Pajkosan lecsapnak, gyöngyös habba dűlnek, 
Záporos tajtéktól meg-megrészegülnek.

Ilyen madaraim nekem sose voltak,
Fehér bókolással így nem udvaroltak.
Fekete madarak engem nem szeretnek.
Fekete madaruk nincs a tengereknek.
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Fekete madarak csak az erdőn laknak, 
Partig elkísérnek, aztán elmaradnak.
Nagy fekete rajban csak eddig gyötörtek, 
Ragadozó lábbal örömemre törtek,
Sokszor temetőből lopakodva jöttek,
Kevés virágomra árnyékot vetettek,
Daloló kedvembe rikácsolva csaptak, 
Színes tollak közé feketét hullattak,
S éjszaka is, hogy az álmom kínnal ölje, 
Ablakomat verte csőrük jégesője.

Fekete madárnak vizen nincs hatalma, 
.Fekete madár a vízbe belehalna.
Fehér madarakkal észak felé szállók — 
Bókoljatok körül, lebegő sirályok, 
Gyönyörű sirályok!

Szilveszter.

Ezt a napot nem várta senki még 
Úgy, mint anyám. Még támadott a tél,
A frissen hullt hó ablakunkig ért,
A borostyánkő-csőrű hímrigó 
Dermedve hullt a vadszőlő közé.
A temetőút hóleples jegén 
— Jaj, babonás jel — elesett a pap —
S ez a nap mégis bölcső volt neki,
Mely a tavasz-csecsemőt rengeti,
És szólt: Hiába hull. Holnap, fiam,
Egy kakaslépéssel megnő a nap.

Nőtt, nőtt. Pár nap s az olvadás kicsalt. 
Jaj, a hóember milyen furcsa rom. 
Eltemetem a meggyászolt rigót,
Nézem a nagy kakast az udvaron, 
Parancsoló, piros királyfejét,
Izmos lábát, az időmozdítót —
Egy kakaslépéssel — milyen csodás —
S este, mikor a fejem leteszem,
Milyen félelmes, milyen óriás.
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Idő-kakas. Ó, hány titokzatos 
Kakaslépés mórt illanó időt,
Amíg kilépte mind az éveket,
Patak hány indul, pázsit hány újul, 
Amikre kék szemével nem nevet.

Szilveszter volt. Éjfél. A levegőben 
Szivárványos rakéták tűzszaga.
A mámor és rakéták versenyében 
Süvöltött a berlini éjszaka.
S egy képet láttam, messze, keleten : 
Fenn a hegyoldal fehér hóalap, 
Madár áll rajta, misztikus, magas, 
Sírdomb felett az óriás kakas,
Emeli lábát —
S egy kakaslépéssel megnő a nap.

AZ IRODALOMISMERET ELLENMONDÁSAT.
— Az irodalom dialektikája. —

R a v a s z  LÁszLÓtól.

A Kisfaludy-Társaság — mint köztudomású — azért alakult, hogy 
egy irodalmi programmot hajtson végre. Ez a programra a Kisfaludy 
Károly és baráti körének hitvallásából, példaadásából és törekvéseiből 
szűrődött le s testamentomkónt öröklődött az első tagokra. A második, 
még nagyobb nemzedék ezt a programmot átalakította, elméletben és 
gyakorlatban egyaránt érvényesítette. Mind az elmóletírók, mind a 
példaadók nemzeti irodalmunk legnagyobb egyéniségei közé tartozván, 
a Kisfaludy-Társaságból egy olyan szellemi areopág lett, amely tör
vényt hozott és törvényt alkalmazott. Természetes, hogy ezt csak úgy 
tehette meg, ha nemcsak a részletkérdésekben, hanem az irodalom végső, 
elméleti kérdéseiben is egyetértett. Mindnyájuknak, vagy legalább is 
a vezetőknek, azonos nézetet kellett vallaniok az irodalom lényegéről, 
céljáról, az irodalomtörténetírás feladatairól, módszereiről és a kritikai 
mértékegységről; egyszóval: tiszta, biztos és érvényes irodalom
ismeret alapján kellett államok. Arany remekei, Gyulai Pál kritikai 
munkái biztosították ennek az irodalomismeretnek feltétlen érvényét.

Ezzel szemben a mai helyzetet az jellemzi, hogy nincs ilyen tiszta,
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biztos és általános érvényű irodalomismeretünk. Nemcsak a részlet- 
kérdésekben különbözünk meg lényegesen, például abban, hogy mikép
pen értékeljük a század elején közkeletűvé vált új irodalmi irány ter
mékeit, hanem vitássá vált az irodalomnak minden lényeges kérdése : 
meginogtak az irodalom filozófiai alapjairól vallott meggyőződéseink. 
Nemcsak a kritikának nem azonos a módszere és a mértékegysége, 
hanem magának az irodalmiság fogalmának is más-más jelentést tulaj
donítunk. Lényegesen különböző felfogások vannak forgalomban az 
irodalomtörténet mivoltáról, tárgyköréről, módszeréről, s általában 
azokról a kérdésekről, amelyek minden irodalmi alkotásnak, legyen 
tudományos vagy művészi az a munka, előfeltételét alkotják. Az iro
dalmi apriori értelme zavarodott meg, s ez a legmélyebb oka a mai 
bizonytalan és válságos helyzetnek. Erről a kérdésről szeretnék beszélni 
az irodalom dialektikája címen.

Milyen a dialektikus ismeret? Az ismeret lényege az, hogy meg
értek és megmagyarázok egy dolgot, s ezt világos és érvényes állít
mányokban fejezem ki. Ennélfogva minden ismeret arra törekszik, hogy 
határozott, ellenmondás nélküli és érvényes ítéleteket állítson. Ezzel 
szemben dialektikusnak nevezem az ismerésnek azt a módját, amikor 
ugyanegy dologról két ellenkező értelmet állítok. Nem szétválasztó 
ítéletet mondok, azt állítván A-ról, hogy vagy B, vagy nem B, hanem 
öntudatosan állítom mind a kettőt, az igent és a nemet is, azzal a tudat
tal. hogy ezáltal jobban meghatározom a tárgy jelentését, mint ha 
csak az egyiket állítanám róla. Például az életről állíthatom azt, hogy 
jó és azt is, hogy rossz. Mindegyikre felsorolhatok ezer példát, sőt mind- 
egyiket-egy-egy filozófiai rendszer végső bizonyosságú és egyeduralmat 
gyakorló tételévé tehetem, amint azt már százszor tették a különféle 
optimista vagy pesszimista filozófusok. De akár egyiket, akár másikat 
állítom, valójában kevesebb igazságot mondok, mint ha a kettőt ön
tudatos dialektikával tételezem és összekapcsolom így : az élet jó és 
az élet rossz. Mondhatom az emberről azt, hogy nagy és kicsiny, nyomo
rult és dicsőséges, félisten és állat. De ha csak az egyiket állítom, keve
sebbet mondok és távolabb estem az igazságtól, mint ha mind a kettőt 
állítom, mondván, hogy az ember egyszerre nagy és kicsi, nyomorult 
és dicsőséges, isteni és állati lény. A filozófiának nem új találmánya 
ez a dialektikus megismerés, mert ezt már Sokrates divatba hozta s 
azóta is mindig él vele a gondolkozás, valahányszor olyan igazságokat 
kellett átvizsgálás alá venni, amelyek időközben megavultak vagy 
észrevétlenül félrecsúsztak. Nem ad végleges megoldást és ellenmondás- 
nélküli ismeretet, de felveti a problémákat, leszámol dogmatikus elő
ítéletekkel és megrögzött tévedésekkel. Ezért élek vele most én is.
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Természetes, hogy nem minden tárggyal tehetem meg ezt az ellen- 
tételezést. Arról, ami csak egy, nem mondhatom, hogy sok, s arról, 
ami sok, nem mondhatom sem azt, hogy egy, sem azt, hogy minden ; 
arról, ami csak fehér, nem mondhatom, hogy fekete is, s arról, ami 
abszolút igaz, nem állíthatom, hogy egyszersmind hamis. Ebből az 
következik, hogy vannak dolgok, amelyekről csak egy jelentést állít
hatok, mert az ellenkezője a dolog fogalmát törné széjjel. Ilyenek az 
egyszerű dolgok, ilyen minden, ami általános érvényű észigazság, akár 
matematikai, akár logikai testű. E két véglet között helyezkednek el 
azonban azok a rendkívül bonyolult, összetett, elkeveredett és ki nem 
tisztult dolgok, amelyek sokkal nagyobbak annál, hogy egy állítmánnyal 
tartalmukat véglegesen megmagyarázzam, viszont természetüknél fogva 
kisebbek vagy testesebbek azoknál a végső logikai fogalmaknál, amelyek
nek tiszta észszerűségből áll a lényük. Ezért, ha mindent el akarok 
mondani, ami bennük rejtve van, kénytelen vagyok ellenmondó állít
mányokat kockáztatni meg róluk. Ilyenek az emberi élet egészét vagy 
az emberiség valamely egyetemes tevékenységét jelentő dolgok, amik
ben a véges a végtelennel, az anyag a szellemmel összekeveredik : tör
ténelem, művészet, vallás, nyelv, erkölcs, társadalom, emberiség, élet, 
halál, lélek, világ.

Hogy az irodalom ezek közé tartozik, az első pillantásra látszik. 
Nem is tartozhatik máshová, már csak terjedelménél, természeténél és 
összefüggésénél fogva sem. Ha ezt mondom: irodalom, gondolnom 
kell minden megrögzített szövegre, amely kéziratban vagy nyomtatás
ban, esetleg feliratokban, az emberiség közkincsévé vált. Beletartozik 
az asszír királyok írásos téglagyüjteménye éppúgy, mint a Mésa király 
feliratos táblája. Ide tartozik minden papiruszszelet és minden olyan 
tört osztrákon, amely emberi gondolatot fejez ki, de ide tartozik a világ 
minden kódexe, minden könyve és újságja. Ha ebből az áttekinthetetlen 
anyagból kiveszem egyetlenegy nemzetnek irodalmát, amely úgy aránylik 
az egészhez, mint egy közös tőről nőtt banánfacsoport az őserdőhöz : 
nem sokkal könnyebbültem meg. Hány könyvből áll csak az egy magyar 
irodalom is! Mindenik könyvben valahogy benne van minden előző, 
mint hatás, örökség, sőt benne van az emberi művelődés, mert benne 
van az emberi élet.

De tovább megyek és azt kell mondanom, hogy minden kézirat, 
minden könyv mögött áll egy lélek : a szerző, a maga mérhetetlenül 
gazdag világával, történeti adottságának ezerféle jegyével. Mindenik 
magában véve egy ismeretlen és zárt világegyetem, mint minden lélek, 
minden géniusz.

Az írón és művészen is túl kell tekintenem és meg kell látnom az



AZ ÍRO D  ALOM ISM ERET ELLENM ONDÁSAI. 159

idő és tér homályos mélységeibe benyúló óriási amfiteátrumát azoknak, 
akik a műveket olvasták s ezáltal lélekben meggazdagodtak vagy á t
alakultak. Létesült közöttük és az író vagy művész között valamely 
lényeges és sorsszerű kapcsolat, m ert egy ideig együttéltek. És ennek az 
együttélésnek eredményei támadtak : hatások, amelyek szétsugároztak, 
s azután történelemmé ülepedtek. Tehát, ha az irodalomról beszélek, 
egyetlenegy betűtől, minden betűn, gondolaton és nyelven keresztül 
elérkezem az egyetemes emberi szellemhez, s viszont,. ha az emberi 
szellem rejtelmeit kutatom és törvényeit akarom feltárni, elérkezem 
a műveltségnek bonyolult hatásszövedékén keresztül a legfélreesőbb és 
legjelentéktelenebb szó filológiai problémájához.

Mit csinálok ezzel a roppant anyaggal? Azt hiszem, elég nagy 
kérdés ahhoz, hogy megroskadjunk a súlya alatt. Pedig ennél még 
nagyobb kérdés az, hogy ez az óriási anyag mit csinál velem, mit csinál 
minden társadalommal, azokkal, akik előttem jártak, és azokkal, akik 
ezentúl következnek? Mit csinált a múltban és mit fog csinálni a jövőben?

Ha az irodalom ilyen méretű tárgy, természetesen nem lehet egy
könnyen elbánni vele. Tanácsos tehát bekeríteni, úgy, hogy egymással 
ellenmondó ítéleteket fogalmazzunk róla.

Az első ellenmondás magában ebben a fogalomban v a n : irodalom - 
ismeret. Az irodalom és az ismeret lényegüknél fogva ellenmondanak 
egymásnak. Nemcsak olyan értelemben, mint ahogy minden tárgy és 
minden ismeret között ellenmondás feszül és a mindenkori megértés 
ennek az ellenmondásnak átmeneti megoldása, amelyet újra meg újra 
ki kell verekednünk. Ugyanis ismerni csak én, az alany tudok, s amit 
ismerek, azt tárggyá kell tennem. A tárgy mindaddig gőgösen elzárkózik 
előlem, sőt csúfol engem, amíg az ismeréssel nem győzöm le, foglyul 
nem ejtem és be nem sorozom gondolataim birodalmába, ahol én vagyok 
az úr. Ilyen értelemben sohasem lehetek úrrá az irodalom felett, 
mert nagysága és természete miatt sohasem ismerhetem meg teljesen. 
De irodalomról mégis csak az ismeret határán belül beszélhetek, mert 
a meg nem ismert irodalom számomra nem létező dolog, miután tárggyá 
nem válhatik. Az irodalom tehát csak az ismeretben lesz valósággá : 
addig csak egy szó; jelentést, értelmet csak az ismeretben nyer, vagyis : 
az irodalom az ismeretben van. Ez az ismeret azonban nem marad egy 
embernek belső világában, mert amiről csak egyetlen ember tud, de 
az soha senkinek el nem mondja, ki nem fejezi, tárggyá nem teszi, az 
tulajdonképpen nem létezik. Ha pedig elmondja, kifejezi, tárggyá teszi, 
éppen ezáltal alkotó elemévé válik annak az irodalomnak, amelyet meg 
akarunk ismerni. I tt áll tehát fentebbi tételünknek ellentétele: az ismeret 
benne van az irodalomban és annak olyan lényeges alkotó része, mint
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az emberi életnek az öntudat. Mikor azt mondom : irodalom, már 
magam belekeveredtem a tárgyba, s általam lett az ismereti tárggyá. 
Ha tehát meg akarom ismerni, ne csodálkozzam, hogy nemcsak a tárgyat 
találom meg benne, hanem magamat is. Ebből az a feszültség követ
kezik, hogy mikor az irodalmat meg akarom ismerni, tulajdonképpen 
csinálom azt. Alkotom, mielőtt megismerném és alkotom azáltal, hogy 
megismerem.

Hogyan? Megmutatják az ismerési folyamat során, tovább fel
bukkanó ellenmondások.

Az ismeret lényege, akármennyire eltérjenek is a részletkérdésekben 
a filozófusok, mégis abból áll, hogy a tárgy átalakul énhozzám s én 
ugyanakkor a tárgyhoz alakulok. A megértés nem egyéb, mint a tőlem 
idegen tárgyban felfedezése azoknak a szellemi jelentéseknek, amelyek 
közvetlenül ismerősök előttem, mert öntudatommal s annak bonyolult 
jelentés-szerkezetével valahogy azonosultak. Felfedezem a tárgyban azt, 
ami tőlem idegen, és megmagyarázom azzal, ami hozzám hasonló. Érdes
nek, puhának, színesnek, hangzónak, fényesnek látok valamit, s mindezt 
magamból ismerem; megállapítom, hogy van benne azonosság és 
különbség, tehát összefüggésre, állandóságra és lényegre bukkanok: 
van, ami rajta változik, ismétlődik, hatást ébreszt, a hatásra visszahat, 
s mind e változásokat megmagyarázom azzal, ha mögöttük valami 
olyat ragadok meg, amit önmagámból létnek, valóságnak, önfenntartás
nak, erőnek, életnek, célnak, eszköznek és értéknek nevezek. Ebben a 
munkában nem önkényesen és parancsolva járok el, hanem alázatosan, 
engedelmeskedve, bizakodva és illeszkedve, meghajolva a valóság kegyet
len fönsége előtt, hihetetlen passzivitással magamat alárendelve a más
nak, mindaddig, míg egész lényem beleolvad és hozzáidomul ahhoz a 
tárgyhoz, amelynek abban a pillanatban feltétlen ura és hordozója lesz, 
amikor a megismerés által elvesztem benne. Minden megismerés úrrá- 
létel, de minden megismerés útja szolgálat és megalázkodás. Tehát 
akkor, amikor megismerek, egy teremtési folyamatnak vagyok a részese. 
Egyrészt én teremtek, mert a sötét semmiségből a hatásoknak és az 
ingereknek őskáoszából kihozom, elénk állítom a belőlem támadt, 
nekem gyönyörű s királyságom pálcájának engedelmeskedő világot. 
Másrészt teremtődöm magam is, mert hasonlóvá kell lennem ahhoz, 
amit megismerek, s éppen a megismerés, mint a szellem kifejlődésének 
az útja, bontja ki a bennem szunnyadó világot s lassanként olyanná 
leszek, mint a tárgyam : öntudatossá, hogy öntudatot megismerjek, 
élővé, hogy értsem az életet, örökkévalóvá, hogy az örökkévalót meg
ismerhessem. Ha a megismerésnek mint teremtési folyamatnak ezt a 
két oldalát nyilvántartjuk, hatásában felfokozzuk, azt kell mondanunk,
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hogy minden ismerésben két csíra van, egyik a tudomány csírája, másik 
a művészet csírája s van egy pont a kezdet kezdetén, ahol ez a kettő 
egy, s csak később válnak el egymástól. A legprimitívebb ismerés kez
detleges töredéke a tudománynak, s a legprimitívebb ismerés első kísérlet 
az egyetlen és örök művészet terén, amelyet Aristoteles poézisnek, 
alkotó cselekvésnek nevezett. Az irodalomismeret tehát természeténél 
fogva ismét két ellentétes törekvést mutat : befogadás és alkotás, 
teremtés és teremtetés. Lényegéből következik, hogy az irodalomismeret 
tudomány és az irodalomismeret művészet. Nincs olyan irodalomismeret, 
amely ne volna egyszersmind értékalkotás is, mint ahogy nincs olyan 
természetismeret, amelyben benne ne foglaltatnék a technika csírája is. 
Az irodalmisággal való foglalkozás nemcsak igazságkeresés, hanem szép
ségtermelés és szépségművelés is. I tt  van a legmélyebb gyökere annak, 
hogy az irodalomismeret sohasem fér el ontológiai síkban, szükség
képpen áthelyezkedik az axiológiai térbe is.

Mindjárt megmutatja ezt az irodalom fogalmának körülhatárolása. 
Az első nagy kérdés : mi tartozik bele az irodalomba? Sokan azt mond
ják, csak az írott mű, sokan azt mondják, hogy az íratlan művek is. 
De az «íratlan irodalom» nélkül nem lehet igazában megismerni az iro
dalmat, mint ahogy nem ismeri a gyermeket az az orvos, aki nem foglal
kozott a magzat életével. Az íratlan irodalom ismét kétféle : praeliteralis, 
amikor még a költői alkotások az élő beszéd zengő testében élték változó, 
bizonytalan életüket. De meg lehet-e érteni Homerost a rapsódosok, a 
középkor szerelmi költészetét a Minnesängerek, a szent könyveket az 
élő szájhagyomány nélkül? Hiszen az a tény, hogy leírták, akkor követ
kezett el, mikor már századokon át éltek s tökéletesen kialakultak. 
A másik fajtája az íratlan irodalomnak a subliteralis, mely nincs ugyan 
megírva, de él és hat, terjed, inspirál, itt is, ott is beözönlik az irodalomba, 
mint például a népköltészet. A magyar irodalmat nem lehet megérteni 
a népköltészet nélkül. Azt hiszem, hogy nem elegendő a hatások ki
mutatása, hanem szükséges a népköltészetben rejlő szellemiségnek, alkotó 
tevékenységnek, formatalálásnak rendszeres bírálata. A lappangó vagy 
elveszett irodalmi művekről is azt kell mondanom, hogy beletartoznak 
az irodalom ismeretébe. Mikes Kelemen leveleit nem abból a korból 
igyekszünk megérteni, amelyben kiadták, hanem abból, amelyikben 
írták ; Pál apostolnak a korinthusiakhoz Írott négy levele közül kettő 
elveszett, de ezt az elveszett két levelet sem hagyhatja figyelmen kívül 
az irodalomtörténet. Az, ami tárgyként nincs előttünk, lehet eszmei 
valóság, s vájjon ami a görög szobrászatból, ókori és keresztyén építé
szetből széttört és elveszett, nem éppen olyan lényeges alkotórésze-e a 
művészettörténetnek, mint a lábnyomokból, csontmaradványokból rés-

A K isfaludy-Társaság Évlapjai. LIX. 11



162 RAVASZ LÁSZLÓ.

taurált őslények a paleontológiának? Mikor mindezek fölött döntünk 
azért, hogy az irodalom fogalmát körülhatároljuk, már egy apriori meg
győződésnek vontuk le a következményét.

De mehetünk tovább és hozhatunk fel más példákat is. Toldy 
Ferenc azt vallotta, hogy az irodalomhoz csak a költészet tartozik és 
kirekesztette belőle a szónoklatot és a publicisztikát. Elvben Gyulai Pál 
is ilyen nézetet vallott, de ki tudná megírni a magyar irodalomtörténetet 
a Széchenyi publicisztikája, a Kossuth szónoklata, a reformátorok és 
Pázmány igehirdetése nélkül? Mások a könnyebb végét fogták a dolog
nak s azt mondották, az irodalomba nem tartozik más mű, csak a «book 
of power», s még a költészeti anyag is csak akkor tárgya az irodalomnak, 
ha bizonyos érték jelenik meg benne, akár történeti, amennyiben korára 
hatott, akár esztétikai, amely belső becsét adja. De nem tárgya-e az 
irodalomtörténetnek az a papirusz-szelet, amelyre egy glossolália van 
feljegyezve, vagy egy töredékes együgyű vers, amelyet egy középkori 
barát írt, s verssé is csak véletlenül vált, mint a königsbergi töredék? 
Minden jelentéktelen papírdarab évezredek múlva becses irodalomtör
téneti adalék lehet, viszont ha a háború utáni magyar irodalom történetét 
írná meg valaki, vasúti kocsikat megtöltő újságcikkeket kénytelen volna 
figyelmen kívül hagyni, pedig ezek lehetnek ugyancsak «hatalmas» írások.

Mindezekből világosan áll az a tény, hogy az irodalom fogalmának 
körülhatárolása már az ismerőnek szubjektív kiválasztási ténye, amely - 
lyel döntött, értékelt, megkülönböztetett, perspektívát vállalt, s ez a 
döntése, értékelése, szinte azt mondhatnám : eleve elrendelő eljárása, 
nem magától a tárgytól függ, hanem megfordítva : a tárgy függ az 
ismerő adottságától, egyéni hitvallásától, az alkotásról, az emberről, 
a szellemről vallott végső meggyőződésétől. Ha ezt a tényt világos ismeret- 
elméleti törvényekben lehet megfogalmazni, méltán nevezhetjük iro
dalmi apriorinak.

Tovább mehetünk és állíthatjuk, hogy az irodalom, ha ismeret, 
első sorban történeti ismeret, mert az alkotásnak az eredményei attól 
a perctől kezdve, hogy megszülettek, hadisorba állanak és beleillesz
kednek a múlt láthatatlan seregébe. Ugyanakkor pedig állítanunk kell 
azt, hogy az irodalmi alkotások múltbeli roppant tömegét csak akkor 
tudom megismerni, ha tudom, mi az az állandó, örök, változhatatlan, 
tehát időfeletti szellemi tevékenység, amely az irodalmi alkotásokat 
létrehozza. Így előttünk áll egy új antinómia : az irodalomismeret 
történeti szemlélet, az irodalomismeret funkcionális szemlélet eredménye. 
Tehát az irodalomismeret nemcsak irodalomtörténet, hanem poétika, 
alkotástan, a nyelvben megjelenő műalkotás esztétikája, egyszóval a 
teremtő szellem vizsgálata.
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Ha történeti az irodalomismeret: osztozkodik minden történeti 
ismeret örök ellenmondásában, hogy csak akkor van értelme, ha objek
tíve igaz, de objektíve igaz ismeret csak egy alany által lehetséges, tehát 
minden történetismeretben az igazság és lehetőség elvi ellenmondásban 
áll. Viszont, ha a másik oldalt nézzük, amelyet funkcionális szemlélet
nek neveztünk, világos lesz, hogy egy időfeletti és állandó tevékenységet 
csak a jelenvalóság pillanatában érthetek meg. Egy húrnak a hangját 
akkor hallom meg, ha megzendítem és vele együtt rezeg a lényem is. 
Ha nincs meg ez a kettős rezgés, ha akármelyik hiányzik közülök, soha
sem értem meg a hangot. Az irodalom pedig egy örökké élő zenének 
és hozzátehetjük, hangtalan zenének csak a száraz hangjegyeit adja 
elénk, tehát a múltban van adva; viszont a megértés lehetősége a 
pillanatban nyílik : múlt és pillanat egymást kizáró ellenmondások. 
Balassi ajkán négy század óta elhallgatott az ének, s nekem mégis 
hallanom kell, hogy megérthessem. Ma kell, hogy megzendüljön nekem, 
s csak így tudhatom meg, hogyan zengett egykor. Ezt a szinte meta
fizikai ellenmondást nem lehet jobban megfogalmazni, mint azzal a 
bergsoni tétellel, hogy az irodalomismeret tárgya az időben van, de az 
irodalomismerés gyökere időfeletti szemléletből: az intuitióból ered.

Mindezek az ellenmondások a szellem ellenmondásai s azért jelent
keznek, mert az irodalom csak phenomenon : a mögötte álló noumenon 
a szellem.

Folytatódnak ezek az ellenmondások, ha az irodalmat magát mint 
szellemi tárgyat veszem figyelembe. Az irodalomban van valami állandó 
lényeg, amely szakadatlanul változó formában jelenik meg. Ha ez a 
lényeg nem állandó, akkor nincs, s elveszett az irodalom substantiája. 
A substantia pedig létkérdés, mert csak az létezik, ami lényegszerű. 
Még a változás is csak azért létezhetik, mert gondolati testében van 
egy állandó és mindig azonos vonás : a változás logikai jelentése. Ha 
azt kérdezem, hogy mi az irodalomnak ez az állandó lényeges vonása, 
amely minden műben, minden irodalomban azonos, az emberi szellem 
alkotó tevékenységére kell gondolnom. Nincs tehát olyan irodalmi 
ismeret, amelynek nem kellene számolnia azzal a végső kérdéssel, mi 
a szellem és mi annak szakadatlan irodalmat alkotó tevékenysége. 
Viszont az irodalom szakadatlanul változó formában jelenik meg. Ha 
nem volna meg ez a változás, azaz, ha a világon minden irodalmi mű 
a kezdettől fogva a világ végéig tökéletesen azonos alkotás volna, ismét 
nem lehetne irodalomról beszélni, csak ugyanegy, ezerszer ismétlődő 
műről. A méhek építette hatszögű sejtekről igazán nem lehetne szellem- 
történetet írni, mert egyben benne van minden továbbinak a sorsa és 
értelme. De miután minden irodalmi mű más, mint a többi, nemcsak

11*
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alkatában, hanem eredetében és hatásában i s : az irodalomismeret 
állandó változásokkal foglalkozó tudománnyá válik. Ebben az állandó 
változásban kell lennie valamelyes törvényszerűségnek, mert egyszerű 
leltározással róla való ismeretünk sohasem elégedhetik meg. Az ilyen 
ismereti tárgy alig volna más, mint egy kikutathatatlan tengernek 
zűrzavaros és önkényes hullámverése. Éppen ez a változó formaság 
teszi azt, hogy az irodalomismeret, amelyet az imént substantiálisnak 
neveztem, szükségképpen morfologikus ismeret.

De itt  újabb nagy ellenmondások támadnak. A természetről szóló 
ismeretünket az jellemzi, hogy egyes esetekből olyan általános érvényű 
szabályokat és törvényeket vonunk el, amelyek minden egyesre minden 
körülmények között érvényesek. Ha a szabadesés törvényét megha
tározom és matematikai képletben kifejeztem, nyugodt lehetek, hogy 
bárhol és bármikor minden szabadon eső tárgy, akár arany, akár ember, 
akár hulló angyal, azonos törvények szerint fog leesni. A szellem világá
ban azonban minden jelenségnek egyénisége van, amely másra át nem 
ruházható és örökre eredeti adottság. Bármennyire ismeri is valaki 
Shakespeare-t, azt, amit Shakespeare-ről tud és állít, nem mondhatja 
el Dantéről vagy Arany Jánosról. A szellem történetében az egyszeri, 
páratlan, soha meg nem ismétlődő, egyszóval az individuális jellein 
vonásait keressük. Olyan ez, mintha valaki arra vállalkoznék, hogy 
minden hulló esőcsepp egészen különálló és páratlan életrajzát írja meg, 
mert egyik esőcsepp hullásából semmi sem következik a másik esőcsepp 
hullására. Itt eleve elrendelésről, sorsról, soha meg nem ismétlődő 
egyszersmindenkori adottságról van szó. Viszont az is világos, hogy 
az esőcseppek tömegén átfúhat egy olyan hideg szél, amelytől mindenik 
megfagy és jégesővé változik. Áttörhet rajta napsugár, amely millió 
esőcseppből egységes, óriás tüneményt, szivárványt hoz létre. Az egyéni 
mellett tehát megjelenik a történelemben a közösség, mint egység, s a 
szellemtörténetnek éppen az a feladata, hogy az ilyen «individuális 
totalitásokénak, egyéni és mégis közös tüneményeknek eredetét, alkatát 
és jelentőségét megrajzolja. Ezért az irodalomtörténetnek képe és mód
szere is megváltozik a szerint, hogy miben találjuk meg azt a nagy 
szellemi egységet, élő, történelmi egészet, amelynek különös egyéni 
mivoltát meg akarjuk rajzolni. Lehet, hogy csak egy témának írjuk 
meg a történetét, amint végig bujdosott és alakult sok-sok nép, nyelv, 
ágazat és költő ihletett lelkén. Ebből támad az úgynevezett tárgytörténet. 
Lehet azt keresnünk, hogy az egyes irodalmi művek miképpen hatottak 
más irodalmi művekre, s akkor nézhetem ennek a hatásnak a gyakor
lását és nézhetem ennek a hatásnak a befogadását és a feldolgozását. 
Ezt cselekszi az összehasonlító irodalomtörténet. Tehetem ezt egyes íróval,
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korszakokkal vagy egész irodalmakkal. Voltak a mi irodalmunkban is 
toltok, amikor ilyen hatások majd erről, majd arról az oldalról erősebben 
érvényesültek. S ismerünk irodalmakat, amelyek különösképpen hatást 
gyakorló irodalmak, hogy csak a görögöt említsem a latinnal, a latint 
a humanista irodalommal kapcsolatban. De vizsgálhatom az irodalmat 
abból a szempontból is, hogy a sok különféle hatásra milyen eredeti
séggel, mennyi önállósággal felel s hogyan bontja ki e hatásokra saját 
belső tartalmának gazdagságát. Ez látszik a Petőfi, Arany irodalmi 
körének a népköltészettel szemben gyakorolt visszahatásából. Nézhetem 
az irodalmat abból a szempontból is, hogy nemzeti és nyelvi különállások 
elmosódásával, egy-egy művelődés körén belül miképpen válik úrrá egy 
közös irodalmi stílus és ízlés, néhány óriási lélek hatása folytán. Ha ezt 
áz egyetemes kisugárzást egy egységes művelődéstörténeti folyamatban 
szemlélem és szemléltetem végig, előttem áll a világirodalom gondolata. 
Annyi világirodalom van, ahány művelődési egységet tudok az emberi 
szellem életműködésében felmutatni. Ókori-keleti, klasszikus, európai, 
szanszkrit és japán-kínai világirodalomról lehetne beszélni. E legnagyobb 
egységeken belül sokféle kisebb egység helyezkedhetik el. Kérdezhetem 
például azt, hogy valamelyik hemzeti irodalomban milyen szerepe van 
a fajnak, a tájnak, a felekezetnek, hogyha a faj, a táj és a felekezet alatt 
individuális totalitást, azaz egyéni műveltség-közösséget értek. Sőt azt 
is megtehetem, hogy a világirodalom metszetében felmutatom azt a két 
típust, amely minden művészi alkotást a maga módja szerint meg
határoz. Ez a két típus az, ha valaki az irodalmi alkotás végső célját 
a forma kristályos és nyugodt tökéletességében találja meg, vagy pedig 
abban a nyughatatlan és szenvedélyes vágyódásban, amellyel az alko
tások érzékelhető testén túl a végtelenséget kereső lélek sohasem sikerülő 
próbálkozásait igyekszik kifejezni. Ez a klasszicizmus és. romanticizmus 
sarkiasságának olyan sokat vitatott ellentéte, amelyet Nietzsche óta 
az apollói és dyonisosi alkotásmód örök ellentétében, váltogatódásában 
és társulásában próbálnak szemléltetni.

Ugyanezt az eredményt érem el, ha az irodalmat nem mint a szellem- 
történet egyik ágát nézem, hanem autonomikusnak veszem. Az iro
dalom három elemből áll : íróból, műből és hatásból.

Ha az írót nézem, a szokott problémákon kívül, hogy t. i. miképpen 
tükröződik a kor az egyénben és az egyén a korban, a biográfia filozófiai 
értelme kerül elénk. Két ellenkező szemléletet mutatok be ; az első a 
hőst önmagából magyarázza és világteremtő alanynak m utatja meg, 
a másik szerint a hős az utókor alkotása s tulajdonképpen szenvedő 
tárgya a mythosképző fantáziának. Az első így okoskodik : Poéta non 
fit séd nascitur; ezt mindenki tudja. Tehát minden íróban valami
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kiszámíthatatlan döntő tényező rejlik, amelyet nem lehet ismereti úton 
megszerkeszteni, mert adva van az ő alkati minőségében. Ez az alkati 
minőség a sorssal vívott küzdelemben írói jellemmé válik. Mi e jellemből 
az övé és mi az, amit a sorsa adott hozzá? Mi az, amit örökölt, eltanult 
és átélt? Lehet ezt a folyamatot úgy szemlélnem, mint az ezerágú 
egyéni életnek kibontakozását egyetlenegy csirából. A cser sohasem 
lehet cédrus, mert az ő cser-volta eleve el van rendelve, már a csírában. 
Ez az eleve elrendelt alkat kezd nőni és kibontakozni. Szembekerül az 
ellenséges és segítő mindenséggel, s ebből a milliárd hatásból kiküszö
böli mindazt, ami vele ellenséges, viszont kiválasztja, magába szívja és 
önnön lényévé átalakítja mindazt, ami neki jó és hasznos. Napsugárból, 
vízből, földből, levegőből kibontja azt, amire szüksége van és felhalmozza 
magában mint szenet, keményítőt, savakat. De mindez cserfává alakul 
benne s ez a sok-sok elem és szerves vegyület mindenütt és mindég cserfa 
gyökerétől sudaráig, ezer ágával és millió levelével, egységesen és élettel 
teljesen. Lehet a lángészt is úgy szemlélni, mint eleve elrendelt lényeg
csirát, amelyből sors és történelem ezer hatására, gyilkos támadások 
felett győzedelmeskedve, kibontakozik az az óriási szellemegység, akit 
Dantének vagy Shakespeare-nek nevezünk. E szerint a lángész maga 
teremti csontját, velejét, vérét épp úgy, mint sorsát és műveit. — De 
tovább figyelve a dolgot, megállapíthatjuk, hogy a nagy embernek 
két élete van. Egyik befejeződik a sírnál, a másik akkor kezdődik. Ezt 
az életentúli életet az jellemzi, hogy nem annyira önmagából táplál
kozik, mint inkább abból, amit mások tartanak róla. A nagy emberből 
mythos és legenda lesz s emlékteste a szerint változik, hogy mit tulaj
donítanak neki tisztelői. Az empirikus nagy ember csak megindítja a 
nép mythos- vagy legendaképző fantáziáját, amely aztán századok során 
kialakítja a hős tapasztalatfeletti alakját. Ez az alak időtlen vándorként 
megy tovább a nemzedékek homokbuckáin, néha fogy, néha nő, ködbe 
vész vagy átistenül, s valahányszor megcsókoljuk, élet mosolyog árnyékos 
orcáján. Hány ilyen örök útitárs jár velünk, s lábuk nyomán vallomások 
és ihletések asphodelusai nőnek!

De nemcsak író van, van mű is. Hogy a hasonlatnál maradjunk, 
nemcsak magányos cserfák vannak, amelyeknek fája haláluk után 
hosszú pályafutásra indul s dárdanyél, cölöp, fedélszék, trón vagy bitófa 
válik belőlük, hanem van erdő is. Az erdőnek olyan törvényei vannak, 
amelyeket nem lehet az egyes fák életéből megérteni. Az erdő mint egy
ség is szemben áll a természettel és a történelemmel, éghajlattal, földdel 
és civilizációval. Az irodalmi művekben is nagy közös valóságra bukka
nunk. Minden korszakban uralkodóvá válik a kifejezésnek egy-egy 
állandó módja. Nem tudjuk, mit ad hozzá egy újabb teremtő nagy mester,
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mennyiben részesek benne a követői, miképpen ihlette a közfelfogás, az 
emberek életmódja, műveltsége, tudatalatti közmegegyezése ; elég az 
hozzá, hogy ezek a jellegzetes kifejezési módok mint élesen megkülön
böztethető stílusok állanak a kutató előtt s valóságukat letagadni nem 
lehet, azonosságukat az élet legkülönbözőbb formáin észre kell venni. 
A gót vagy barokk stílust nemcsak az illető művelődési kor mindenik 
templomán látjuk, hanem meg lehet azt is állapítani, hogy mindegyikkel 
összefügg az illető korszak egész életstílusa, hogy mást ne mondjak, 
az embernek az élethez, a túlvilághoz, a hatalomhoz, az örömhöz való 
viszonya, önmagáról, a társadalomról, jogról, erkölcsről vallott eszménye 
és ebből származó egész életberendezkedése olyan világosan és határo
zottan, hogy egy korszak nemcsak filozófiájára, erkölcsére, állami éle
tére, hanem az evés, ivás, játék, munka, szerelem legapróbb eszközeire 
is rányomja a maga különös formai bélyegét. XIV. Lajost és Bossuet-t 
nem lehetne áthelyezni a középkorba, s Roland bizonyára nevetséges 
lenne Mária Terézia udvarában. Éppen úgy, mint ahogy derültséget 
keltene, ha Perikies váratlanul megjelenne egy népszövetségi köz
gyűlésen.

Minden stílusnak megfelel egy határozottan kialakult közízlés, s 
egyik a másikat feltételezi. A kettőnek egymáshoz való viszonyát igen 
nehéz megállapítani. Két különböző dolog-e ez vagy azonegy kollektív 
jelenségnek tárgyi és alanyi oldala; ha két különböző dolog, melyik 
teremti a másikat, s e vizsgálatnál nem jutunk-e olyan nehézségek elé, 
mint az egykori jámbor skolasztikusok, akik deduktive akarták meg
állapítani, hogy tyúk volt-e előbb vagy a to já s ; ha pedig egy dolog, 
miért, mikor és hogyan válnak széjjel, vagy ha nem válnak széjjel, 
mi az oka annak, hogy mi kétfélének látjuk őket?

Végül, ha arról akarunk beszélni, mi az a hatás, melyet az irodalom 
önmagára, a társadalomra tesz, miként alakul és miként alakít, leg
jobb, ha világosító például az irodalom célgondolatát vesszük elő. Ha 
kérdezzük : mi az irodalom célja, megint merőben ellenmondó tételeket 
kell állítanunk. Az egyik az, hogy az irodalom csak eszköz lehet, mint 
ahogy minden funkció eszköze az egész önfenntartásnak, az irodalom is 
csak az emberi szellem önfenntartásának és önfejlesztésének egyik hatal
mas eszköze. Az irodalomismeret is csak eszköz, mert minden történeti 
és elméleti megismerés útkeresés a jövőben való tájékozódásra nézve. 
Éppen a magyar irodalomtörténészek hangsúlyozták az irodalom nem
zeti hivatását s ezzel egy olyan szemléletet tettek magukévá, amely 
szerint a nemzeti létnek, a nemzeti míveltség kifejlesztésének, meg
erősítésének, tov'ábbtáplálásának leghatalmasabb eszköze az irodalom. 
Toldy Ferenc mondotta ki ezt a té te lt: «önfenntartásunkra nincs más



168 RAVASZ LÁSZLÓ.

mód, mint a nemzeti műveltség öntudata a múltban és minden erőnkbelí 
alakítása a jövőben». Azonban ugyanakkor kétségtelen igazság, hogy 
kifejezés és élet, mihelyt a szellemre alkalmazzuk, nem oly viszonyban 
állanak egymással, mint eszköz és cél. Én nem azért látok, nem azért 
gondolkozom, nem azért érzek és nem azért beszélek, hogy éljek, m ert 
ezt megteszi az amőba, látás, hallás és beszéd nélkül, hanem életem 
ezekben a funkciókban, az érzékelésben, gondolkozásban, érzésben és 
akarásban fejeződik ki. Az irodalom nem eszköze a szellemnek, hanem 
az irodalom maga is szellem. De van itt más nehézség is. Világos, hogy 
az irodalmi művek csak akkor igazán azok, ha művészi alkotások. 
Minden irodalmi alkotásban megvan az értéktendencia; ez fogalmához 
tartozik. Az igazi művészi alkotást pedig az jellemzi, hogy célját elérte- 
Az az alkotás, amely a maga célját nem érte el, entelechejáját homloká
val meg nem érintette, még nem művészi alkotás. Művészet csak az, 
amelyik mindig céljánál van, s ezért nincs szüksége arra, hogy eszköz 
legyen. Önmagán kívül, más célt, saját becsének megsértése nélkül, 
el nem ismer. Ez az esztétikai öncélúság gondolata, melynek éltető 
eleme a teljes szabadság, a minden mesterséges befolyástól ment, kor
látlan lehetőség önmaga kifejtésére. Nagy kérdés, hogy az irodalom 
esztétikai öncélúságáról vallott nézetünk neiA áll-e ellentétben nemzeti 
hivatásáról vallott nézeteinkkel: öncélúság és eszközi jelentőség olyan 
ellenmondást mutat, amelyet magából a tárgyból sohasem lehet meg
oldani, csak a szellem egészéről vallott világnézetünk oldhatja fel ezt 
az ellenmondást. Mindezek tetejében megint az irodalom alkatából 
következik az a tény, hogy alig van a világon dolog, amelyik annyira 
alakítható volna, mint az irodalom, s ugyanakkor alig van a világon 
valami, ami annyira alakító erejű volna, mint az irodalofn. Az irodalom 
alakításának eszköze a kritika, az irodalom lelkiis7neretének alkalmazása- 
Benne azt az eszközt kell látnunk, amellyel az irodalomnak egyik leg
lényegesebb élettevékenysége: a normatio jelenik meg. Minden iro
dalmi programm, amelyik zászlót bontott, és minden irodalmi társaság, 
amelyik azért támadt, hogy az irodalmat helyes irányba fejlessze, az 
írókat ihlesse, az olvasóközönséget nevelje, az ízlést nemesítse, az iro
dalmi öntudatot tisztítsa, az irodalmi termelés színvonalát emelje, 
tulajdonképpen irodalmi alakítást, irodalmi törvényadást végez, ami 
nélkül az irodalmi fejlődés vak és ösztönös erők gátjaszakadt zúdulása 
és összekeveredéséből álló véletlen eredmény volna. De ugyanígy el 
kell ismernünk az irodalom alakító erejét is. Azt lehet mondani, hogy 
nincs az emberiség életében olyan erős nevelő tényező, mint amilyen 
volt és mindig lesz az irodalom. Gondoljunk arra a sok megnyert csatára, 
amit számunkra a betű, a toll vívott ki. Gondoljunk arra az egyetemes
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átalakulásra, amelyet a könyvnyomtatás idézett elő a világon. Gondol
junk  arra a félelmetes hatalomra, amelyet a sajtó gyakorol a világ 
kialakítására. Mindezekből előttünk áll az irodalom-kritikának és az 
irodalom-pedagógiának ezer nehézsége és gyökeres ellenmondása.

Végül minden korban kialakul egy öntudatos vélemény magáról 
az irodalomról, amelyben az irodalom számot ad önmagáról: mi a 
lényege, célja, hogyan alakult idáig és milyen irányban akar tovább 
menni? Ha az irodalom önismeretét történeti síkban végigtekintjük, 
döntenünk kell a fölött, van-e benne fejlődés, lehet-e beszélni érték- 
gyarapodásról. E kérdésre könnyű az élet magyarázó gondolatával 
felelnünk, ami valójában kölcsön vett metafora ; csupán illusztrál, de 
nem bizonyít, amikor születésről, virágzásról, hanyatlásról, halálról és 
újjászületésről beszél s így osztályozza a történet egyes korszakait. 
Mindez az organikus, tehát természettudományos világszemlélet magya
rázó elve. Alapos vizsgálat meggyőz tarthatatlanságukról, holott lehe
tetlen tagadnunk, hogy a különböző korszakokban vannak tények, 
amelyek virágzásra és hanyatlásra, születésre és megújulásra emlékez
tetnek. Ha pedig más magyarázó elvet kérünk kölcsön, a racionalizmus 
azt a feleletet adja, hogy a fejlődés az irodalmi öntudat elvontsága, az 
irodalmi jelenségek bonyolultsága irányában haladt. Ez is zsákutcába 
vezet, mert az elvontság és a bonyolultság tulajdonképpen a hanyatlás 
és az elfajulás jegye. Rá kell tehát térnünk, hogy az irodalom haladását 
a szellem tömörödése, felszabadulása, nemességének és méltóságának 
gyarapodása felé mutató útvonalon keressük. Mindez azonban már az 
irodalmon mint tárgyon kívül eső dologra utal, s ismét ott vagyunk, 
hogy az irodalomismeret legfontosabb magyarázó elvei az ismerő alany
nak filozófiájában, világnézetében, egyszóval ethoszában rejlenek.

Ha valaki azt gondolná, hogy mindezekből szkepticizmus és rela
tivizmus következik, a leghatározottabban csalódnék. Csalódnék az is, 
aki azt hinné, hogy én mindezekre az ellenmondásokra megoldást és 
kiegyenlítődést tudnék találni. Már a dialektikus ismerés miatt sem 
lehetne végleges megoldásról beszélnünk. Kétségtelen dolog, hogy az 
itt felsorolt ellenmondásokat vissza lehetne vinni egy ősellenmondásra, 
mely lehetne például az irodalomban az alany-tárgy meghasonlása. 
Ezzel azonban nem tennénk egyebet, mint hogy visszafelé beleraknánk 
minden ellenmondást az első ősi ellenmondásba, amelyből mindezeket 
kibontottuk. De ez az egy ellenmondás mégis mindig megmaradna.

Le kell vonnunk azt a tudományos tanulságot, hogy az irodalom- 
történet a maga rejtelmes, ellenmondó és szellemi mivoltánál fogva 
sohasem szorítható bele egy skolasztikus rendszer örökre érvényes 
bordázata közé. Ezért nem tartjuk sem a pozitív, sem a szellemtörténeti



170 RAVASZ LÁSZLÓ.

módszert egyedül üdvözítőnek. Boldog az, aki nem látja mindezeket 
a problémákat, s aki nem látja, nem is köteles megbirkózni velük. 
A skolasztikus eljárás éppen az, amikor a valóságot elszakítjuk az ismeret
től s az ismeretbe csak olyan problémákat szerkesztünk bele, amelyeket 
meg is tudunk oldani. Ezzel azonban nem teszünk egyebet, mint ha a 
tenger vizéből kimerítünk egy csöbörbe valót s azt bögrénkkel szét
osztogatjuk, abban a hiszemben, hogy kimerítettük a tengert. Az ismeret- 
elmélet által sokat kifogásolt «naiv realizmus» sehol sem tartotta oly 
sokáig magát, mint az irodalomtudományban. Azok az emberek, akik 
minden problémát megoldanak, tulajdonképpen még el sem érkeztek 
a problémákhoz. Az ismeretnek leghősiesebb és legnagyobbszerű vállal
kozása éppen a problémák felvetésében áll. Igaza van Lessingnek, aki 
azt mondotta, hogy nem a kész igazságok teszik a tudóst, mert a kész 
igazságok meghalt igazságok, hanem az a bátorság és lendület, amellyel 
keresik az igazságot. Nekünk nem a feleletek megadásában van a méltó
ságunk, hanem a kérdések feltevésében. Az vitte legtöbbre, aki legtöbb 
kérdést látott meg. De következik ebből az is, hogy ha tagadásba vesszük 
is egyetlenegy megoldási módnak a végérvényességét, legyen az akár 
pozitív, akár szellemtörténeti, kétségtelenül áll, hogy minden munka, 
akár pozitív, akár szellemtörténeti alapon indult is el, szolgálatot te tt 
abban a nagy építőmunkában, amelyet magának az emberi szellemnek 
kell végrehajtania s amelynek nagyvonalúsága és dicsősége éppen abban 
áll, hogy sohasem lehet befejezni. Jaj volna az embernek, ha olyan 
kicsiny dolgokra tenné fel az életét, amiket valamikor be lehet fejezni! 
A munka befejezhetetlensége jelenti azt, hogy a vállalkozás nagyobb, 
mint az élet. A hősies vonás, a rendkívüliség eleme ezáltal kerül bele 
minden emberi munkába, s éppen ez a lehetetlenség az, amiért érdemes 
élni.

Minden tudománynak legfőbb feladata és éltető eleme alapfogal
mainak állandó revíziója. Igazi tudományos eredmény csak az, ami 
ezt a revíziót érinti és előre viszi. Az irodalomismeret végső fogalmai, 
mint az irodalmi apriori problémája, valójában filozófiai kérdés, tehát 
nincs megalapozott irodalomismeret filozófia nélkül. Ez az, amiből nekünk 
eddig édeskevés ju to tt. Ne tévesszen meg az a körülmény, hogy a leg
nagyobb magyar irodalomismerő: Gyulai Pál, állítólag filozófiátlan 
volt. Az elhallgatott vagy mellőzött filozófia is filozófia, mert a végső 
kérdésekkel szemben a hallgatás is felelet. Gyulai Pál irodalombölcse
letét épp úgy össze lehet állítani, mint a Riedlét vagy bárki másét. 
Mihelyt az irodalomnak, az ismeretnek végső kérdései felvetődnek, — 
s nem rajtunk áll, hogy ne vetődjenek fel — csak filozófiai feleletet adha
tunk ; a filozófia pedig az egészet nézi, a végső összefüggéseket keresi
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és világnézetet termel. Az irodalomismeret nemcsak történettudomány, 
hanem irodalomelmélet, illetőleg irodalomfilozófia is. Sőt az irodalom- 
történet, mint minden történet, csak útkeresés az irodalomelmélet szá
mára ; azért van, hogy az irodalmi öntudat számot adjon önmagáról. 
Az irodalom ellenmondásait objektíve sohasem lehet megoldani, viszont 
személyes világnézetben mindenkinek meg kell oldania, aki a tudomá
nyos irodaloinismerő diszes nevezetére számot tart. Minden ilyen világ
nézet a tudóssal áll és esik; de van benne egy maradandó vonás : az 
az ethosz, ahogyan tárgyához viszonyult.

A dialektikus irodalomismeretből is nyilvánvaló egy ilyen ethosz 
s ezt vigyük magunkkal gyakorlati tanulságul. Ez az ethosz : alázatos 
hódolat az irodaiovi örök misztériuma előtt.

Valaki azt mondotta, hogy szellem csak ott van, ahol két lény 
áll egymással szemben, s mindegyik azt mondja magáról: én, a másik
ról azt mondja : te. Én és te: e két személy közötti viszonyban valósul 
meg a szellem, ennélfogva minden irodalmi mű, minden inűv.észi alkotás 
ilyen, az örökkévalóságban társalkodó személyek közötti üzenet. Mikor 
az író alkot, ebben a társas viszonyban él és üzenetet küld eljövendő 
századok személyei számára ; mikor az olvasó olvas, ebbe a viszonyba 
helyezkedik bele és üzenetet vesz fel távoli személyes erőközpontoktól 
és arra felel. Az irodalom, a művészet, az erkölcs, a jog és a vallás nem 
egyéb, mint ilyen örök társalkodók között elhangzó élőbeszéd folyamata 
és tárgyi leülepedése. Ezért az irodalomhoz közelíteni, róla beszélni 
csak a legmélyebb áhítat érzésével lehet, mert Duns Scotus szerint a 
vox nomenné akkor válik, ha egy nument szólítunk meg vele vagy az 
szólít meg minket. Ebben az áhítatban a legnagyobb alázat a legdicső
ségesebb felmagasztosultsággal szövődik egybe. Félelem van benne, 
amely bizalommá tisztu l; visszarettenés, amiből odasimulás lesz ; 
elvettetés, amelyik a legteljesebb felemelkedés előkészülete. Hasonló a 
Jabbok vize melletti birkózáshoz, amely leveretésből győzelemre visz 
és összetörettetés árán dicsőségesen megépít. Ez az irodalomismeret 
gyakorlati dialektikája : a személyes szembenállás és személyes meg
birkózás a tárggyal.

Ez a szellemi birkózás jelenti a csodáknak azt a szakadatlan soroza
tát, amelyet megtestesülésnek nevezünk, mert meg kell testesülnie a 
szellemnek, hogy földi ember felfigyeljen reá és belefogódzhassék. Ennek 
a szakadatlan inkarnációnak szakadatlan átdicsőülés : apotheózis felel 
meg, mert az embernek egyetlen menekvése, felszabadulása, győzelmi 
útja az, hogy átlelkesül a testet öltött szellemhez. Mindez odavezet, hogy 
a két legnagyobb világmagyarázó elv, a szellem és élet valamiképpen 
egy. Minden dialektikus ismeret arra a végső megoldásra jut, hogy ez
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a két egymást kirekesztő világelv akkor jelent egyet, ha egyiket a másik
ról állítjuk : ha a szellem élet és az élet szellem.

Ez a beszéd a következő szakirodalommal szám olt: Szekfü Gyula : Három 
nemzedék és ami utána következik. 1934. — Thienemann Tivadar : Irodalomtörténeti 
alapfogalmak. 1930. — Thienemann: Irodalomtörténet. (Hóman : A magyar tör
ténetírás új útjai-ban. Budapest, Magyar Szemle Társ. 1932.) — Katona Lajos : 
Irodalmi tanulmányai. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. 1912. — Bartók György : 
.4 középkori és újkori filozófia története. 1935. Bevezetés. — Horváth János : 
Magyar irodalomismeret. Minerva, 1922. — U. ő : A magyar irodalmi műveltség 
kezdetei. 1931. — U. ő : Az irodalmi míveltség megoszlása. 1935. — U. ő : A magyar 
irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 1927. — Haraszthy Gyula*: Irodalomelméleti 
kérdések a múlt század második negyedében. Budapesti Szemle, 1932. — Farkas 
Gyula : A fiatal Magyarország kora. 1932. — U. ő : A magyar romantika. 1930. — 
doó Tibor : Bevezetés a szellemtörténetbe. 1935. — Makkai Sándor : Az élet kérdezett. 
1935. — Emil Ermatinger : Philosophie der Literaturwissenschaft. 1930. — A. M. 
Mackenzie : The process of Literature. 1929. — S. von Lempicki: Geschichte der 
deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des XVI I I .  Jahrhunderts. 1920. — 
Fritz Melzer : Im Ringen um den Geist. 1931. — Császár Elemér : Irodalom és 
irodalomtörténet. 1931—32. tanévben tartott egyetemi előadások, jegyezte és kiadja 
Tóih Lajos. — U. ő : A magyar irodalomtörténet százéves fejlődése. Budapesti 
Szemle, 192$. — Pitroff Pál : A szépirodalom esztétikája. 1933. — John Bascom : 
Philosophy of English Literature. G. P. Putnam’s Sons 1893. — Babits Mihály : 
Irodalmi problémák. 1924. — Pukánszky Béla : A százéves magyar irodalomtudo
mány. Széphalom, 1928. — Toldy F. : A magyar költészet kézikönyve. 1835. — 
Kerecsényi Dezső : Elvi kérdések a régi magyar irodalomban. Minerva, 1923. — 
Zolnai Béla : A látható nyelv. Minerva, 1926. — Baránszky Jób László : Irodalom
történet és esztétika. Esztétikai füzetek. 1935. —- Riedl Fr. : A magyar irodalom 
főirányai. 1925. (Olcsó Kvt.) — Ermatinger Emil : Tudomány-e az irodalom- 
történet? E. Ph. K. 1931. — Tolnai V. : Bevezetés az irodalomtudományba. Bp. 
1922. — W. Mahrholz : Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft. 1923.

KÖLTEMÉNYEK.
B Á B D  MlKLÓstÓl.

Vallom ás.

Ma harminc éve egy szép téli reggel 
A Zsók ujjongva rontott rám a hírrel, 
Mely úgy hatott, hogy derékon fogám, 
Körültáncoltunk kétszer a szobán ;
És keringőztünk boldog önfeledten, 
Mert Kisfaludy-taggá lettem. — 
összefogódzva fölszárnyalt a lelkünk, 
Mi akkor-nap diadalt ünnepeltünk.



Aztán aludtunk rá egy jó nagyot 
S a másnap hozta a borúlátót:
Megdideregtet a székfoglaló,
Az emlékbeszéd hátborzongató!
De Zsók leérvel, — kibúvót nem enged :
«A szó megírva hangját veszti, ernyed,
A hálaérzet élőszót kíván most,
Köszöntendő a nagy triumvirátust».

Hát föl Budára! .. . Első udvarlásom 
A Naphegynek szólt déli ragyogásban :
A nagy romantikus engem megáldott,
De nem javallta az íróvilágot. —
Beöthy arany lőtt, mint az alkony-ég,
Kápráztató volt ajkán a beszéd ;
Irányt adott ez irodalmi Pháros, —
Majd bekopogtam ősz Gyulai Pálhoz.

Ez ős igaznak metsz a levegője,
Fázlódtam, mikor megálltam előtte.
»No jó hogy itt van» — dünnyögte rekedten,
Majd iigy csapott rám dúlva elevenben,
Mint pitypalatyra a kis réti sas :
«Lehet uram, hogy maga jó lovas,
De botolgós a paripája,
A verseit meg agyonstilizálja,
No, Isten áldja!»

Ez így v o lt. . . Másnap, borús téli reggel,
Együtt utaztam az Önismerettel;
Rám olvasott e szigorú zarándok :
«Legény vagy, Miklós . . . ejha — gratulálok!
Oh, minden Múzsák tudatlan fia,
Hát csak beülsz a Kisfaludyba!
A vers jogán? . . .  no persze, . . .  a poézis,
De ehhez ért a káplár Gavallér is . . .»

«Ne tedd, ha mondom! . . . neked nem tered 
A tér, hol szellemek versenyzenek,
Hol starthoz állva napról napra érzed 
A nagy hiányt, — a klasszis-különbséget;
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Hiú a vágy, mely téged oda csábit,
Maradj te kívül, — futtasd lovacskáid, 
Halássz, vadássz, — írj verseket halomba, 
Jobb néked itt az ungi vadonokba»’.

Én megszíveltem e zordon beszédet 
S ma harminc éve nem foglaltam széket, 
Mit énnekem a nemes társaság,
A Kisfaludy, tudom, megbocsát.
Megérzik ott, hogy mind e vallomásban 
Lappangó bánat, csöndes megadás van ;
És ítélet, amellyel számkivet 
Díszes körükből az önismeret.

De egyet nem tilt e szikár zarándok,
És egy-egy verssel néha betalálok.
Úgy vagyok én a Kisfaludyakkal,
Mint szegény rokon van a gazdagokkal, 
Hogy velük tartsak, nincsen benne módom. 
Hát irigykedem atyafias módon ;
De arra mindig büszkén gondolok,
Hogy vérben közülök való vagyok.

H ajnalfényben.

Hajnallik, . . . körül égnek a hegyek, 
Nagyot aludtam, vígan ébredek ;
Felugróm, — csudát tett az álom,
Inam feszül, virgonc a lábom,
Szárnyal a kedvem, hajt a vérem,
Újjá születtein én ez éjen,
Delinek, fiatalnak, szépnek. —

Csak tükrök ne lennének.

Az orcámat végig simítom,
Nincs ránc e napsütötte síkon ;
Tartásom ép, szemem sóvárgva 
A pihent ifjú napot várja.
A lelki tájak fényben égnek.
S én elhinném, amit mesélnek,
Hogy ifjítók a nyugodalmas álmok . . .  — 

Csak tükrök ne volnának.
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Az első  csínytevésem .

Régen volt... Ötéves koromba’, 
És szép, akár egy duhaj nóta,
S a körülmények csábítók. 
Somogyi voltam a javából,
Hát kivágtam a regulából 
És elkötöttem egy csikót.

Ott állt a kapufához kötve . .  . 
Elkötöm!... Ugróm mint a szöcske 
S már fent vagyok ra jt... Gyí fakó! 
És kézzel-lábbal kapaszkodván, 
Kivágtatok a hosszú utcán, 
Nyomomba’ nagy ribillió. —

A hetivásár szájat tátott,
De ilyeti lókötőt se látott 
Somogyi ember még soha. — 
Egy rikkantás: «Ni az áldóját!
A szolgabíró kis Ferkóját 
Elkapta a zsandár lova»!

Elibe hát!... S ugyan megűznek; 
Riad a vásár, pang az üzlet,
S én ujjongok, —• én kacagok.
És nem vagyok, akárki mondja, 
A szolgabiró kis Ferkója,
Én már Patkó Ferkó vagyok. S

S az üldözők sem szűcsök, pékek, 
De karabélyos csendlegények, 
Alattuk tüzet fúj a ló ;
Kemény a csendbiztosi szózat: 
«Megállj, a betyár ragyogódat!» 
Fülemnél füttyent a golyó.

Rám hajtanak... nyomomba’ van- 
A karabélyok durrogatnak, [nak, 
S én ujjongok, én kacagok.
A betyár-lónak nincsen párja,
A betyárt a golyó nem járja.
És én Patkó Ferkó vagyok.

Igaz betyár, ki lóhalálba 
Ért Marcaliból Kisgombára,
Hol biztos a betyártanya.
Hol édes a csók, jó az abrak,
A csendlegények lemaradtak,
I tt  vár engem Bogár Kata.

Beugratok az udvarába,
Az ő ölelő két karjába’
Már semmi vész sem fenyeget. 
Bilincstől, bottól, fenyítéstől,
A tekintetes vármegyétől 
A Kata megvéd engemet.

És csinytevésem úgy fogadja, 
Hogy ez a kettőnk diadalma, 
Lelkűnkbe’ nincsen semmi folt. 
Mert tudni kell, az én dadámnak, 
A nótás Bogár Katicának 
Lókötő édesapja volt.

Hej nagy futás volt ez idáig!
A dadám álomra nótázik,
S úgy altat mint kis csecsszopót. 
Fülembe zsong az altatója,
«A szolgabíró kis Ferkója 
Elkötött egy pejcsikót».



A fiúk.

Nincs panaszom, — az életem bevált ; 
Az is igaz, — nem vittem  benne sokra. 
Csalódtam is, — magamba’ legkivált, 
Nem hívattam  el rangosabb dologra. 
Egy örömem volt, — lelket emelő:
Az asszony, akit tenyeremen hordtam,
S egy nagy sikerem, ami itt a fő:
A fiaimban máig nem csalódtam.

Szigorú apjuk voltam, -— szeretem 
A családias ősi regulákat.
— I t t  küldöm rokoni üdvözletem 
A tisztaéltű szigorú apáknak. —
Hogy léhaság szivükhöz nem talált,
A szigornak volt benne némi része,
Hitet sorvaszt és életideált 
A fiúkban az apák gyengesége.

Azon valék, hogy lennének legények 
S ne féltenék felettébb bőrüket.
Hol bokrosak a férfias erények, 
•Kigyúlnak ott a lelki őrtüzek.
S hogy ez fölfénylett a lelkes szemekben, 
Ütjukból szótlan félreálltam én,
Nem tettem kárt az ifjú lendületben.
Eég volt biz ez, — a század elején.

De él bennük a hit, a lendület 
Ma is, pedig már vénülő legények,
S ki élesztőm a nemes tüzeket,
A magas égtől egyebet se kérek:
Ne pusztítson a balsors és a gond 
E jóra-munkás ifjú lendületbe’
Hogy az, mi bennem szó, hang, líra volt, 
A fiaimban tetté nemesülne.
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JÓ EMBEREK.
H e RCZEG  F E R E N C tŐ l.

1.

Márvány lépcsőház, faburkolatos előtér, két titkári szoba, előkelőén 
komor tanácskozóterem és végül, az antilopbőrrel párnázott szárnyas 
ajtón tú l : a DUKART vezérigazgatójának szobája. De arról talán hexa- 
méterekben illenék beszélni, mint Achilles pajzsáról. Hogy mi az a 
DUKART, azt minden gyermek tudja, tehát felesleges magyarázni.

A jó emberek története o tt kezdődik, mikor Lili bejelentés nélkül 
belépett a szentélybe. A világon senki más ezt meg nem merte volna 
kockáztatni. A vezérigazgató elmélyedve hajolt íróasztala fölé és csak 
akkor vett tudomást a leányáról, mikor az már megcsókolta kopasz fejét.

Inkább rokonszenves leány volt, mint szép, de ő nem is akart szép 
lenni; az intellektuális női típus képviselője v o lt; nemrégiben még vastag
keretű pápaszemmel tüntetett és azt csak vőlegénye kívánságára tette 
le. Ez volt a legnagyobb áldozat, amit szerelmének hozott.

— Apa, — mondta — elhoztam a számadásokat.
— Miféle számadásokat?
— Hát a kelengyémről. Anyával összeírtunk mindent, amire szük

ségem lesz.
A kézitáskájából papírdarabokat kotort elő. Nagy és kicsi lapok, 

köztük keskeny számlacédulák, teleírva hosszában és keresztben, tentá- 
val és ceruzával, sok törléssel és toldással.

A vezérigazgatóban felforrt a bürokrata-vér.
— Miféle lomposság ez? Miért nem másoltatod le tisztességesen?
Alapjában véve mindegy volt, átnézi-e a számlákat vagy nem,

érteni úgysem ért női holmihoz ; az is egyre megy, hogy Lili egypár ezer 
pengővel többet vagy kevesebbet költ-e a kelengyéjére ; de a fiatalságot 
a pénz megbecsülésére kell nevelni. A pénzt leginkább csak azok becsülik, 
akiknek nincs ; akiknek van, azok megvetik. Mint például a vezérigaz
gató úr fia.

— Eredj ki Etus kisasszonyhoz, kérd meg, gépelje le rendesen!
Lili engedelmesen ment. A vezérigazgató rajta tartotta a szemét,

míg be nem csukódott utána az antilopbőrös ajtó. A családban ez a leány 
állott legközelebb a szívéhez. Vele sohasem volt semmi baja, amit, sajnos, 
a fiáról nem mondhatott el. Még az eljegyzés is egészen simán ment. 
Pedig ettől előre fázott a vezér, mert Lili rajongója volt a zenének és

A Kisfaludy-Társasáfi Évlapjai. LIX.
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mellékesen igen önfejű volt, amit ő maga «következetessóg»-nek nevezett. 
Attól lehetett tartani, hogy ha egy nap beleszeret valami hosszúhajú 
muzsikusba, azt hat vezérigazgató sem tudja kiverni a fejéből.

A Gondviselés bölcsessége azonban azt a megoldást választotta, 
hogy küldött Lilinek egy olyan dús sörényű hegedűművészt, aki egyszer
smind fia és társa volt az ország legnagyobb építővállalkozójának. 
Orfeusz csekkönyvvel a zsebében : ez már igen! Ilyen alakjában be lehet 
fogadni a művészetet egy úriházba.

•2.

A gépírónő, Etus kisasszony, éppen egy percnyi pihenőt tartott. 
Ott állt a monumentálisán széles ablakban és azt a darab eget nézte, 
mely a szemben lévő háztető fölött világított. Lili azt a megjegyzést 
tette magában, hogy úgy nézi az eget, mint a csonkaszárnyú gólya. És 
még egy megfigyelést t e t t : ez az Etus kisasszony tulajdonképpen csinos. 
Hátha még több ízléssel öltözködnék! Fejjel magasabb Lilinél, remek, 
szép termete és nemesmetszésű profilja van. Kár, hogy a kifejezés kissé 
savanyú, szinte tragikus. Melpomene!

Igen udvariasan adta elő a kérését, ahogyan a vezérigazgató jó 
nevelésű leányához illik, mikor egy szegény gépírókisasszonnyal beszél. 
Ha volna olyan kedves, ha nem fárasztaná nagyon . . . Etus kisasszony 
szó nélkül leült a gépe mellé, fehér lapot húzott a henger alá és csak 
aztán mondta osztályöntudatos udvariassággal: Tessék, kérem!

És Lili nagy gusztussal kezdte gépbe mondani az ő zsebkendőit, 
harisnyáit, fürdőlepedőit és párnaciháit.

Egyszerre, — mi ez? A gépírónő sír! Hiába forgatja jobbra-balra 
a fejét, nem tudja eltitkolni a csillogó, nagy könnycseppeket, melyek 
végigfutnak a kreolos arcán. Lili valósággal megrémült.

— Jaj, drágám, mi bántja magát?
— Semmi, kérem, egy kis idegesség, ne tessék vele törődni . . .
A menyasszonynak azonban már megfájdult a szíve, mert. meg

érezte, honnan fúj a szél.
— Ugy-e, maga is menyasszony? — kérdezte.
— Csak voltam — szólt hang nélkül a gépírónő.
— Elhagyta a vőlegénye?
— Dehogy hagyott szegény! De négy évi mátkaság után be kellett 

látnunk, hogy nincs ennek semmi értelme, úgysem lehetünk soha férj 
és feleség.

— Dehát. miért nem, ha szeretik egymást? — kérdezte Lili nemes 
hévvel.
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— Mert szegények vagyunk! — mondta Etus kisasszony nyersen.
A kendőjével felszárította a könnyeit. Látszott rajta, hogy nem

akar többet erről beszélni.
— Folytathatjuk, kérem!
—- Dehogy is folytatjuk!
Lili a gépírónőhöz lépett.
—- Nézze, mondjon el nekem mindent! Nem akarok a szívügyeibe 

tolakodni, de nem bírom elviselni, hogy ilyen szép és kedves leány bol
dogtalan legyen, mikor magam olyan botrányosan boldog vagyok . . .

Nem volt sok elmondani valója. Az illető okleveles tornatanár, 
fényes bizonyítványai vannak még a gyógytornából is ; az összes cserkész
tudományok magisztere, rúdugrásból az országos bajnokságot tartja. 
Mindenütt dicsérték, ahol eddig kisegítő munkát végzett: mindenki 
nagyrabecsülte ; éppen csak állást nem adtak neki! Négy esztendő óta 
lézeng, koplal, kisegít, várja a jószerencsét. Úgylátszik azonban, éppen 
ő az a bizonyos számfeletti tornatanár, akire nincs szüksége a hazának. 
Hogy miből él tulajdonképpen, azt senki sem tudja, ő maga legkevésbbé.

Lili egy elmélkedő redővel a két szemöldöke közt hallgatta végig. 
Azután hirtelen fölemelkedett.

— Kérem, írja föl nekem annak a tornatanárnak a címét! 3

3.

Elszántan berobogott a dolgozóba. De mikor arcán érezte a vezér- 
igazgató szokványosán szigorú tekintetét, mégis megszeppent; nem mert 
nyíltan támadni, hanem ravasz, kerülő útra tért.

— Apu, tulajdonképpen miféle nászajándékot fogsz nekem adni?
— Nászajándékot? No hallod! Nem elég neked, ha beültetlek a 

saját házadba?
— Mi hasznom a házból, ha nem leszek benne boldog? Mert bántani 

fog a lelkiismeretem. Arra fogok gondolni, hogy én jómódban élek, míg 
mások, akik talán különbek nálam és többet érnek, mint én: nyomorog
nak és szenvednek.

— Éppen az kell nekem, hogy te most fölvesd a szociális kérdést!
— Nem szociális kérdésről van szó, hanem az én rossz előérzetemről. 

Vagy mondjuk : az én babonámról. Nekem az a babonám, hogy a házas
ságomon csak akkor lesz áldás, ha megváltom a boldogságomat, ha hozzá
segítek egy szegény leányt a házassághoz.

— Mit akarsz tőlem tulajdonképpen? — idegeskedett a vezér.
— Nászajándékul azt kérem, szerezz állást valakinek . . . hogy 

feleségül vehessen valakit. . .
t2*
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— Állást? Már te is? Tudod-e, hogy én mostanában egyebet sem 
teszek, mint az álláskeresők ellen védekezem?

— De ez nem olyan eset, mint a többi.
— Egyik sem olyan, mint a többi. Kiről van szó különben?
— Hát . . . Etus kisasszony vőlegényéről!
— Igen? — kérdezte kajánul a vezérigazgató. — Vőlegénye van a 

kedves Etus kisasszonynak? Persze, ő uszított rám?
— Dehogy uszított! Az nem olyan leány. Véletlenül tudtam meg a 

titkát. Szegény nagyon megijedt. Mert neked itt az a híred, hogy ember- 
evő vagy. Könyörgött, hogy ne szóljak neked.

— Rendben van. Akkor vegyük olybá, hogy nem is szóltál nekem.
Az írásai fölé hajolt, jelezve, hogy vége a beszélgetésnek. Mikor

később lopva Lilire nézett, megsajnálta a leányt. Ott állott szomorúan 
és tehetetlenül tépelődve. Ez meglepő volt, mert egyébként jól egyen
súlyozott, legkevésbbé sem érzelmes kis nő volt. A boldogsága azonban, — 
mert nagyon szerette a vőlegényét — a boldogsága megolvasztotta és 
megpuhította a szívét.

Lili váratlanul odaült a szék karjára és odaszorította forró arcát a 
vezérigazgató nyakához. Pedig egyébként nem volt macskatermészete, 
nem dorombolta körül az édesapját.

A vezérigazgató kissé ellágyult. Igaz is, miért ne tegye meg ennek 
a gyermeknek a kedvét? Babona, babona, de hátha ilyen módon csak
ugyan le lehetne kenyerezni a felsőbb hatalmakat?

A tekintély kedvéért nem akarta rögtön beadni a derekát.
— Annyit megteszek a kedvedért, hogy megnézem azt az embert. 

Bár sejtelmem sincs róla, mit kezdhetnék vele.
Lili azonban már tudta, hogy megnyerte az ütközetet. 4

4.

Egy órával később ott volt a tornatanár. Katonásan állott a vezér
igazgató előtt. Vigyázz! állásban. Jó kiállású fiú volt, csak a nadrágja 
volt kissé furcsa szabású. Olyan szűk, mint a háborúelőtti katonatisz
teké. De ez a merész hadüzenet, mely a jazz- és cocktail-korszak divat
jának szólt, határozottan puritán jelleget adott az embernek.

A vezér gyakorlott emberismerő volt és egykettőre tisztában volt 
a tanárral. Nem valami lángész, de tisztességes és káplárosan erélyes 
ember. A bizonyítványai egyenesen káprázatosak!

— Ért maga autókhoz? — kérdezte.
— Autókhoz? Nem! Soha sem volt alkalmam . . .
Az újkor technikai vívmányai közül ő csak a biciklihez értett.
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De ahhoz olyan jól, hogy a mellén összefont karokkal tudta venni a 
hajtűkanyart.

— Kár, — mondta a vezér — mert ha értene . . . Arról van ugyanis 
szó, hogy meg kellene szervezni a vállalatunk teherautó-üzemét. Sok baj 
van a soffőrökkel . . .  az üzemanyagszállítást is szakértői ellenőrzés alá 
kell vennünk . . .  és javítóműhelyt is akarunk berendezni . . .

A tornatanár az imént még úgy érezte, hogy sikerült fölmásznia az 
árboc tetejére, de most egyszerre erőtlenül lecsúszott megint a mély
ségbe. Ezeknek technika kell, nem rúdugrás!

A tanár azonban tévedett, mert a vezér már elhatározta, hogy 
megteszi Lili kívánságát, ha pedig ő egyszer elhatároz valamit . . . !

Minden lelkesedés nélkül, szinte bágyadtan kérdezte :
— No, és azt hiszi, bele tudna tanulni?
A tanár szeme megcsillant.
— Ó, kérem, amit szorgalommal és lelkiismeretességgel lehet . . .
— Hát majd meglássuk! — mondta a vezérigazgató.
Azzal véget ért a kihallgatás.

5.

Csöngetett. Hogy kéreti Fabricius igazgató urat.
— Kedves Fabricius, mennyiben is van az a bizonyos autódolog?
— Mindent előkészítettünk, méltóságos uram. Már csak arról van 

szó, hogy tüchtig szakembert állítsunk az üzem élére. Bátor volnék indít
ványozni, hogy igazgatói címet adjunk neki.

— Helyes, így talán könnyebb lesz tekintélyt tartania a sok csirke
fogó közt.

— Volna is egy elsőrangú szakemberem — örvendezett Fabricius.
— Pardon! — szólt hidegen a vezérigazgató — az állások betöltésé

nek joga tudtommal engem illet meg!
— Természetesen, méltóságos uram! Csak abban az esetben volnék 

bátor, ha méltóságodnak nem volna saját jelöltje . . .
— Köszönöm, ne fáradjon, van jelöltöm. Itt a címe. Készíttesse el 

a megbízólevelét a megállapított feltételek mellett. A levél kézbesítését 
magamra vállalom. Jó napot!

Ez a Fabricius igen kitűnő tisztviselő volt, de állandóan azon mes
terkedett, hogy kitágítsa a saját hatáskörét. A vezérigazgató azonban 
vaskézzel fogta a gyeplőszárát. Tudta, hogy ilyen hatalmas vállalatnál, 
amilyen a DUKABT, a vezér első kötelessége, hogy föltétien tekintélyt 
tartson.
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6 .

Lili vőlegénye az estét a menyasszonya házánál töltötte. Mikor a 
vezérigazgató hazajött, a művész éppen a G-dur szonátát hegedülte, 
Lili meg zongorán kísérte. A leánynak ez olyan gyönyörűség és kitüntetés 
volt, mintha egy arkangyal megengedte volna neki, hogy elkísérje repülő 
kőrútján a Paradicsomon végig. A fiú lángolt, a lány olvadozott. A ház 
a padlásig tele volt édes harmóniával és gyöngéd epedéssel.

Az apa megvárta az első szünetet, ekkor egy papírlapot adott Lili 
kezébe.

— Az autópark új igazgatójának szerződése. Odaadhatod Etus 
kisasszonynak.

7.

Etus kisasszony és tornatanára a henteshez mentek, hogy hideg 
felvágottat vásároljanak vacsorára.

— Egy kis üveg vörösbort is vigyünk maminak, magunknak pedig 
aranyvégű cigarettát — indítványozta a gépírónő.

Ma el tudta volna költeni Cleopatra kincsét! Szerencsére csak 
négy pengő ötven volt a vagyona, a vőlegényé pedig huszonhét fillér.

A csomagjaikkal elhaladtak az Örök Imádás temploma előtt. Az 
ajtó nyitva ásított, odabenn piros örökmécses viaskodott a sötétséggel. 
Etus kisasszony megszorította a tornatanár karját és bekormányozta 
a templomajtón. Óvatosan, előre nyújtott kezekkel czoszogtak előre a 
homályban.

A gépírónő letérdepelt a kőpadlóra és elmélyedve imádkozni kez
dett. A tanár kicsit habozott, férfigőgje bírókra kelt a megindultságá- 
val, de azután ő is letérdepelt, ő is imádkozott.

Mikor már künn voltak megint az Üllői-úton, Etus azt kérdezte :
—- Tudja-e, mit kértem a jó Istentől?
—• Hogy jutalmazza meg a vezérigazgatót és a leányát. Hát ha 

éppen tudni akarja: én is azért imádkoztam!
Tíz lépést sem mentek még, mikor a tanár újból megszólalt, olyan 

hangon, mintha rögtön sírva akarna fakadni. Azt mondta :
— Évek óta nem voltam templomban. Én már nem hittem sem 

Istenben, sem emberekben. A fejembe vettem, hogy az emberek lelketlen 
vadállatok. Mindegyik a maga barlangjában űl és ha más közeledik : 
elmorogja. Bestiák! Engem de sok helyről elmorogtak! De ma beláttam, 
hogy félreértettem az életet. Az ember a saját ostobaságáért felelőssé 
akarja tenni az eget és a földet. Hát most bocsánatot kértem Istentől! 
Mert igenis, vannak jó emberek!
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8.

Ezzel az elégtétellel, amit a tornatanár az emberi nemnek adott, 
tulajdonképpen véget ért a jó emberek éneke. Most azonban beszél
jünk a rossz emberekről. Mert ahol fény van, ott árnyéknak is kell 
lennie.

Az óbudai szükséglakások hetedik barakkjának nem tudom, hánya
dik fülkéjében négyen vannak együtt. Két nő és két gyermek.

Az egyik nő töpörödött kis anyó. Nagyon csendes és alázatos, az élet 
sokszor kegyetlenül végiggázolt rajta, szeretné magát összehúzni, lát
hatatlanná tenni, hogy észre se vegyék többet. A fiatalabb asszony ócska 
férfikabátot visel, melyről lefejtette az ujjakat. 0  is elég nyomorúságot 
látott életében, őt azonban a szenvedés elvadította, keserűvé és győlöl- 
ködővé tette.

Az ágy kékkockás párnáin két kisfiú alszik. Ikrek. A fakó arcszínü
kön meglátszik a rossz táplálkozás.

Most megszólalt az öregasszony :
— Mikor ment el Jenőke?
— Hiszen tudja, hogy hét óra volt,
— Ugy-e, a Fabricius igazgató úr hivatta?
— Minek kérdez ilyeneket, mikor úgy is tudja?
Minek? Istenem, mert jól esik az öregnek, ha erről beszélhet.
— Jó jel, — mondja — jó jel, hogy olyan sokáig magánál tartja. 

Most már biztos, hogy szerződtetni fogják a DUKART-hoz!
A fiatal asszony vállat vont.
— Én már semmit sem hiszek. Semmit, ami jó. Nem merek 

hinni.
Vizet töltött a lábasba és odacsapta a pléhkályhára, mely sporhertül 

is szolgált.
— Jenő gépészmérnök és mindenki azt mondja, nincs nála jobb 

autószakértő — kezdte megint az öregasszony. — Fabricius igazgató úr 
is mondta . . .

A fiatal asszony nekiült burgonyát hámozni.
— Gépészmérnök és autószakértő — és két esztendő óta mint 

óradíjas szerelő dolgozik abban a vacak garázsban. Hol keres egypár 
garast, hol meg nem.

— A rossz konjunktúrától van, édes lányom! De minden bajnak 
egyszer mégis csak vége szakad. Fabricius igazgató úr azt mondta, 
nincs is más jelöltje a DUKÁRT-állásra. Jenőt fogja ajánlani a vezér- 
igazgató úrnak, pedig az mindig azt szokta tenni, amit Fabricius igaz
gató úr mond . . .
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Ebben a pillanatban fiatal férfi lépett a szobába. Magas homloké, 
sötét tekintetű ember, a ruhája kopott, az álla borostás, a keze fekete 
lakatoskéz. Nem köszönt, csak leült egy faszékre és a vízfoltos mennye
zetet bámulta. 0  volt a Jenőke.

A két asszony visszafojtott lélegzettel nézte. De már sejtették, hogy 
semmi sem lesz a DUKART-tal. Hosszú szünet után megszólalt a fiatal 
asszony.

— Hát ez sem sikerült! Neked semmi sem sikerül!
A férj lapos kis bádogskatulyát vett ki a zsebéből és cigarettát 

sodort.
Most megszólalt az öregasszony. Értelmetlenül hebegte :
— De a Fabricius . . .  a Fabricius . .  .
Jenőke fölkelt a székről, rágyújtott, közbe azt mondta :
— A Fabricius magához hivatott, hogy megmondja : nagyon saj

nálja, de nem lehet. 0  szerette volna, de a vezérigazgató mást akart. 
Nagy harc volt köztük, de a vezérigazgató parancsol.

— Mást akart?! — hitetlenkedett az öregasszony. — Dehát kit 
akarhatott? Nálad különbet nem talál. Te gépészmérnök vagy . . .

Jenőke idegesen a szavába vágo tt:
— Ugyan, mama, hát van magának sejtelme arról, milyenek az 

emberek és milyen az élet? Tudja, kinek adták az állást? Hát egy torna
tanárnak! Igenis, egy tornatanárnak! Azért, hogy feleségül vegye a 
vezérigazgató szép gépirókisasszonyát. Na!

Most felmordult a fiatal asszony:
— Micsoda rongy világ ez! Micsoda kutyaélet!
Ez az asszony valaha csinos volt, de most már alig volt rajta valami 

nőies. A férje ránézett és mivel azoknak, akiket a balsors megkínoz, 
megvan az a szokásuk, hogy egymást is kínozzák : így szólt hozzá :

— Látod, Lina, ha csinos gépírónő volnál, te is protezsálhatnál 
engem! Mert ebben az országban minden a protekció!

A fiatal asszony azonban nem bírta az évődést. Haragosan újra az 
ura elé toppant:

— Azt mondd meg inkább, mi lesz most már velünk? És mi lesz 
ezekkel a nyomorult gyerekekkel?

A férje vállat vont.
— Mi legyen? Én majd tovább hegeszteni az ócska Ford-kocsikat, 

ti pedig tovább eszitek a paprikás krumplit.
Az öregasszony, aki még most sem akarta elhagyni a süllyedő hajót, 

halkan mondta :
— De az a vezérigazgató! Hát nincs annak gyermeke? Nem fél, 

hogy Isten megbünteti a gyermekeiben?
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Senki sem válaszolt. A férfi a mennyezetet nézte. Annak a vízfolt
nak odafenn pont olyan formája volt, mint a Skandináv félszigetnek. 
A fiatal asszony a vacsorát készítette, haragos mozdulatokkal táncoltatva, 
csattogtatva a lábast. A vacsora, mint közönségesen : paprikás krumpli.

MEGEMLÉKEZÉS KISFALUDY KÁROLYRÓL.
— Pohárköszöntő a Gyulai-serleggel a Kisfaludy-Társaság százéves ünnepén, 

a lakomán, 1936. február 16. —

VOINOVICH GÉZÁtÓl.

A Kisfaludy-Társaság életének száz évét ünnepeljük. Méltó, hogy 
e százéves út nagy állomásán az emlékezés sugara essék az út elejére ; 
ott a Kisfaludy Károly szobra áll.

Hat évvel ezelőtt halálának századik évfordulóját ültük — ma, 
hat év múltán, százados feltámadását ünnepeljük. Ilyen rövid volt útja 
a halálból a halhatatlanságba. Képzelhetni-e költőnek szebb halál utáni 
életet, mint ha neve és szelleme egy irodalmi társaságban él, mely az ő 
munkáját folytatja, Kisfaludy Károly pedig nem csupán nevét hagyta 
e Társaságra ; örökölte az szellemét, irányát, szinte azt mondhatnám : 
egyéniségét.

Voltak kortársai közt nagyobb szellemek, erősebb tehetségek : 
Kazinczy többet fáradt a nyelv és ízlés emelése körül : Berzsenyi tehet
sége arányaiban hatalmasabb ; Csokonainak több bájt adott a múzsa 
kegyelme; Kölcsey mélyebb szív és tanultabb fő, — de Kisfaludy 
hatása nagyobb volt és általánosabb, mert senki sem állt olyan közel 
az élethez, mint ő.

Fiatalon katona és festő : sokáig külföldön él. Ami életében kára 
volt, hasznára fordult az irodalomban. Nyolc esztendeig alig látott 
magyar könyvet. Ment maradt az itthoni külföldieskedő költői iskolák 
hatásától, a goethei görögségtől épp úgy, mint a horatiusi nyugodt 
középszertől; annál jobban ismerte az életet; tulajdon zivataros sorsa 
.lesodorta előtte a szívekről a fedelet.’

Épp így ment maradt a nyelvújítás pártoskodásaitól. Mikor írni 
kezdett, önkénytelenül élt mindazzal, ami életrevalót a nyelvújításban 
készen talált. A szerencsés harcos volt, aki nem sebesült meg, csak 
osztozott a hódításban. Ilyeneké az élet és a siker.

A jobbak a theátromtól várták, hogy «Hőnyi Múzsánk a hazafit 
újra felébreszti». Kisfaludynak éppen erre szólt hivatása. De a történeti
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nézőjátékoktól hamar elfordult. Az eleven élet vonzotta. «Komor szívvel 
a vígra érzek ihletést». A nevetség ostorával suhintotta meg az avas 
táblabírót, deákos beszédű prókátort, a világtól elmaradt Mokányt ; 
Stiborba,n színpadra vitte a jobbágy sorsát; népjeleneteiben elhullatta 
a népszínmű csíráit. Mindig az életet nézi, a haladást szolgálja.

Üj helyzetet jelölt ki írónak és irodalomnak.
Abban az időben az írók maguknak és egymásnak írtak kúriáik

ban ; aki nyilvánosságra vágyott, Maecenast keresett a főurak közt. 
Kisfaludy a közönségre szám ított; az irodalomnak akart élni, abból 
akart megélni is.

Nála az nemcsak hivatás volt, hanem egyszersmind kenyér. Ez új 
felfogás — közös érdeke írónak és irodalomnak — azóta általánossá v á lt ; 
minálunk ő ennek első példája.

Megváltozott az irodalom élete, helyzete is. Széchenyi fővárossá 
akarta emelni Pestet, Kisfaludy ittlakása irodalmi központtá tette. 
Megindította az Aurorát; köréje sereglettek a fiatal írók, biztatták 
és bírálták egymást, új műfajokat ültettek á t ; az általánostól a nemzeti 
és egyéni felé fordultak, a szigorú szabályosságtól a képzelet nagyobb 
szabadságához, egyszóval a klasszicizmustól a romantika felé, utat 
nyitva ezzel költészetünkbe egy új iránynak. Irodalmi kör támadt 
körülte, irodalmi élet, mely érdeklődést keltett a közönségben is. Ebből 
a körből sarjadt a Kisfaludy-Társaság.

Amin a fáradhatatlan Kazinczy leveleivel buzgólkodott, hogy kap
csolatot teremtsen az írók közt : az Kisfaludy körül megvalósult az élet
ben. Kazinczy, mint Mózes vagy Álmos, csak messziről láthatta az új 

■ országot, Kisfaludy elindult oda, s az út, melyen fáradt nyomai marad 
tak, országúttá vált. Fiatal korában tékozló búnak nézték, ha valaki a 
művészet, az irodalom útjára indult; őt rövid élete végén a nemzet 
gyásza kísérte sírjába. Az új kor az irodalmat a nemzetfenntartó erők 
sorába állította.

Munkásságát előbb barátai igyekeztek folytatni, később egész
társaság, melynek ő a megalapítója az Aurora-körrel.

Ránk hagyta örökségül munkásságának és egyéniségének példáját : 
a nemzeti szellem őrzését, a hagyomány tisztelete mellett az észszerű 
újítás megbecsülését, az önfeláldozó munka és a baráti összetartozás 
példáját, a törekvést az élettel való kapcsolatra és a haladás szolgálatát.

Ő maga nem volt sem boldog, sem szerencsés, de a kor, melyben 
munkálkodott, egy tekintetben kedvező v o lt: mert bízott a szellem 
erejében, s mert ő és társai érezhették, hogy egy közeli jobb jövőnek 
dolgoznak.

Ma némikép hasonló feladatok előtt állunk, habár nem kezdeni,
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hanem megóvni kell és újra kezdeni. Az emberi közösség érzése, a kul
túra is megsebesült a nagy háború csataterein. A művészi képzelet és 
lelkesülés — legalább a legyőzött és szenvedésre ítélt nemzeteknél — 
szárnyaszegetten csügged ; a festészetet a szegénység megfosztotta nagy 
feladataitól, a történelmi és oltárképektől; a szobrászat szinte merőben 
a sírkertekbe menekül: az irodalom tájékozatlanul néz a jövő felé s 
hitben, eszmékben elszegényedve a műformák gondját is veszteni kezdi. 
Ily időkben van különös szükség a társaságokra, hogy az elődök örök
ségét megőrizzék a jobb jövőnek.

Kisfaludy és társai lelkessége, akik hittel indultak akkor, mikor 
minden csak reménység volt, legyen példaadónk, mikor, nehéz időkben, 
műveltségünk és irodalmunk megtartása és fejlesztése a feladatunk.

Tisztelt Uraim! Van abban valami barbár vonás, ha egy nagy 
szellem emlékét lakomán, serleggel ünnepeljük. De van benne valami 
az áldozatból is. Kisfaludy Károly képe úgy áll Társaságunkban, mint 
a római ház átriumában az ősé, akit a ház jóltevő szellemének tartottak.

Emléke és szelleme sokáig éljen a Kisfaludy-Társaságban! — Erre 
emelem nagy elnökünk, Gyulai Pál, serlegét.



1. EMLÉKEZÉS SZABOLCSRA MIHÁLYRA.
P aPP VlKTORtÓl.

(Felolvasta az 1932. okt. 5-iki ülésen.)

Arany János halhatatlan nevének szolgálatában állok e hagyomá
nyokkal ékes emelvényen — először. Az ő szellemének emlékezetére 
gyúltak ki ma az áldozati lángok, melyeknek lobogásába kegyeletesen 
ömlik bele az a gyertyafény, amelyet — alapszabályainkban előírt 
kötelességein szerint — egy mellékoltáron gyújtok. Arany János költői 
katedrálisának pompáját ez bizonyára csak növeli, mert akinek előbb 
tisztességet teszek, Arany irányának leghívebb hívei közül való v o lt : 
Szabolcska Mihály.

Felejthetetlen egyéniség. Keresetlen, közvetlen annyira, hogy 
azokban, akik ismerték, nevének puszta említésére a jelenvalóság érzete 
támad. Ahol egyszer megfordult, ott mindig melegséget hagyott, ahová 
belépett, oda szeretetet vitt. Mindenkit szeretett, de a Kisfaludy-Társa- 
ságot jobban, mint másokat. Csaknem annyira, mint a családját. Ennél 
nagyobb szeretetet pedig Isten nem csepegtetett emberi szívbe. Aláza
tosan félte és imádta Istenét, református hitét. Bálványozta fajtáját, 
aggódva vigyázta nemzetét, dédelgette szüleit, szerette hitvesét és rajon
gott gyermekeiért. A szeretet pazarló bajnoka volt s szívének dobbanása : 
a költészete.

Ez a költészet ennél nem több, de.nem is kevesebb. Csak azt dalolta, 
amire a lelke kényszerítette s közel ezer költeménye közt egyetlen 
egyet sem találtam, melyet ne a szívével írt volna. Jelmondata ez :

Elmondhatom büszkén, bátran,
Nincs hazug szó a nótámban.
Szegény tán a gondolat ja ;
De nem bánom.
Csak a szívem diktálgatja!

Költészetének csillagául a szeretetet választotta. Ezt a ma már 
elkoptatott igét. Szerinte csak egy örökkévaló bölcseség, gazdagság, 
érdem és szentség van : a szeretet.

SZÉKFOGLALÓK.
V .
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A szeretet az én vallásom,
A jótétel az imádságom,
Ha mikor egy csöpp jót tehettem ;
Ünnep van aznap a szívemben.

Örök téma, mely ha ezredszer újul is meg a magyar költészetben, 
ilyen egyetemesen sehol sem uralkodik. Költészetének egész egét ez a 
melegítő sugár küllőzi át.

Szabolcska a karácsony költője volt.
Irodalmi értékét megméri az irodalomtörténet, — én most csak a 

szívét tapintom, amint Isten, otthona és az emberek felé lüktet.
Szabolcska református pap volt. Hivatottság vitte erre a pályára. 

Hívei rajongásig szerették s társai kivételes megbecsülésben tartották. 
Mert szerénység, alázat és szeretet csillogott papi palástján. Felekezeté- 
nek példás szolgája volt, de vigasztalója minden szenvedőnek. Ha 
nem lett volna pap, akkor is ugyanolyan istenes verseket írt volna* 
mint így, mert Szabolcska lelki alkatából nem lehet külön kihasítani 
a lelkészt, az embert s a költőt. Oszthatatlan szív, mely körül külön 
díszkiséretül magyar angyalok lebegnek. Szavának áhítata ráragadt a 
templom ezreire. Gyönyörű zsoltárai azok, melyekben a virágot, a fát, 
a szellőt, a napot, az egész természetet Isten üzenetvivőinek látja. 
A természet szépségeiről rajzolt megkapó képeiben Isten erejét és min
denhatóságát dicséri. Kikeletkor c. költeményében a természet csodás 
pompáját ilyen megható alázattal zengi:

Oh Természet, örök, nagy mesterein, 
Én — Pán cselédje — sípom leteszem, 
És nem kontárkodom ;
Csak figyelek Rád nagy, mély áhítattal; 
Hogy írod tele színes, édes dallal 
A földet — síkon, völgyön, halmokon!

Te szent teremtő, bűbájos erőd 
Hirdetik mind az erdők és mezők,
S bár alkotsz zajtalan, 
Virágnyílásában, feslő rügyekben . . . 
Nincs annyi költészet ezernyi versben 
Amennyi egy vadrózsa-szálban van!

A nap tüzébe mártod tolladat, 
Kezed a barázdákon átszalada,
S csodás dal kél nyomán ;
Mit megzenésítenek a pacsirták,
S amerre zeng : a virágok kinyitják 
Mosolygó, szép szemüket szaporán.

— Oh honnan és hogyan tör itt elő 
Ez a tömérdek rejtelmes erő 
Pár szálló nap alatt? . . .
Én Istenem, Te jársz itt láthatatlan 
A természetben, nyíló tavaszban :
Te jelented ki nekünk magadat!

Szabolcska túláradó szíve az otthon felé lüktet legmelegebben. 
A kécskei kis szülőház, öreg szülei, felesége, gyermekei: eszményítve 
állanak előttünk.

Az a régi ház, ott a faluvégén, őt mindig, mindenünnen vissza
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hívja. Holtáig visszajár oda megpihenni, erőt meríteni és szüleiért 
imádkozni:

Az a mi kis kedves házunk 
A legszebb ház a világon;
Faluvégen, pázsit szélen,
Talpig mosolygón, fehéren,
Az a mi kis kedves házunk!

A tiszaparti fűzesek szelíd képe gyermekkorától beleedződött a 
szembogarába. Kajongott fáiért s partját derítő virágaiért. Mikor deb
receni teológus korában haza-bazajár, nem megy be addig a szülői 
ház kapuján, míg árvalányhajat nem szed össze a határban. Bölcső
helye legkedvesebb fáját, az akácot, szimbolikus erőkkel ruházza fel. 
Azt vallja, hogy ez a legmagyarabb fa. Testvéri vonzalom fűzi a fürtös, 
fehér virágokhoz, melyekről országosan elterjedt dalokat írt.

Költeményei önmaguktól zengenek, nótáznak. Innen van, hogy 
a Szabolcska-szövegek zenésítésre a legalkalmasabbak, leghálásabbak és 
legkeresettebbek. Hangulati gazdagságuk változatos. Szó-, ritmus- és 
magánhangzóváltozatuk fordulatos. Érzésük tiszta, könnyed és mindig 
teljes, csiszolt, kerek, közvetlen és egyszerű. Zeneszerzőink kapkodtak 
utánuk. Némelyik dalát tizen is megzenésítették. Legtöbb Szabolcska- 
dalt világhírű zeneköltőnk, Hubay Jenő írt. Farkas Ödön, Lányi Ernő, 
Lányi Géza, Kacsóh Pongrác, Fráter Loránd, Balázs Árpád, Pete Lajos, 
Dankó Pista, Bévfy Géza, Hazslinszky Gusztáv, Szabados Béla, Székács 
Aladár, Tarnay Alajos Szabolcska szövegére szerzett dalai közt gyöngy
szemek vannak. Énekkar-irodalmunk is több értékes Szabolcska-szöveget 
használt fel.

Szabolcskának az akácos, a füzes, a Tisza azért olyan szép, mert 
mellettük lakik a mosolygó kis házban a két öreg szüle. A branyiszkói 
és isaszegi napok emlékeitől glóriás, egyszerű bognármester : •— az apa 
és az édesanya. Akárhol jár, otthoni látomások kísérik. Talán ezek a 
legszebb költeményei. A Salzburgi csapszékben magyar legények kemény 
arcéle villan meg ; a Grand Café fényes pompájában magyar nóta hang
jától csárda, gulya, bojtár, pásztortűz rajzolódik elénk s a párizsi boule- 
vard-ok zsivajában a kécskei harang estimára hívó szava száll.

Otthonszeretete Szabolcskát korai fészekrakásra serkentette. Gyer
mekotthonának meleg tüzét igyekezett tovább szítani — a férfi. Barátai 
és ismerősei áradozóan beszéltek a költő marosfelfalui, temesvári és buda
pesti családi életének szépségeiről. Hűséges felesége, igazi asszonya, 
Korondy Etelka, ennek érdemében osztályostársa volt.

A szülői ház tűzhelyéről elhozott parázs lángba kap. Egyre mele-
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gebbet áraszt s békéjét gyermekek kacagása csengettyűzi körül. Két 
fiú és egy leányka kötözi össze fényes aranyszállal a boldog hajlékot. 
A «három kis bogárról» — amint ő nevezte — megejtő költemények 
dandárja szól, melyek a magyar irodalomban a családi élet boldogságának 
egyik legnagyobb költőjévé avatják az — apát. A Dalok hazulról című 
ciklusban az otthon-szeretetnek örök fénye lobog.

Szabolcska otthon-költészetébe bele kell számítanunk szülőfalu
járól írott verseit. Dolgairól, bajairól, híreiről szóló költeményeit saját
ságos, románc-szerű műfajjá formálja ki s Hírek a falunkból jellemző 
cím alá csoportosítja. Falujának s a falunak Szabolcska szerelmese. 
Költészete lényegében a magyar falu költészete. Sorain a falu nótáinak 
üde, naív költőisége suhan át. (Kéky Lajos : Szabolcska Mihály. Buda
pesti Szemle 637. szám, 456. oldal, 1930.) Szavában a falusi templom 
harangjának simogató hulláma rezeg.

Szabolcska emberek és világ felé lüktető szíve nem dobogott ennyire 
egyenletes ritmusban. Bántó kavarodás neki a világ, amelyben benső
séges lelki alkatánál fogva nem tudott eligazodni. A robogó élet disszo
nanciái miatt emberi és hazafias felháborodásában többször kövekbe 
ütközik, élekbe vágódik s a szelídség és békesség poétája, a család, 
a szerelem, a természet, a vallás és a falu halkszavú énekese — egyszerre 
maga a dac és az ellenállás. A múlt század végén s ennek kezdetén iro
dalmunkra lázas európéerség csapott rá. Szép, nagy lendület volt, de 
Szabolcskának, aki az ezeréves Géniusz jogfolytonosságát hirdette, — 
idegen. Féltette nemzetét a másutt támadt, földszikkasztó s tűztápláló 
széltől. Harsány szavát kemény daccal emelte fel. Nyugtalanság és aggo
dalom tölti el. Mi lesz így a Nagy-Alfölddel, a kis falvakkal, az ezer
éves magyarokkal? Kevesen hallgattak rá. Szavát túlharsogta a robogó 
élet s a világháború. A háború, mindnyájunk válsága, Szabolcskának 
külön válságává vált, mert emberszeretetének harmóniáját dúlta fel. 
Fájdalmas, kínos belső küzdelem volt, mely lassan megállította a szívét.

A legszebb magyar szívek egyikét.

*

«A meghalt költők — mondja Gárdonyi — úgy mentek el tőlünk, 
mint a mesében a tündérleány a reábukkanó pásztor elő l:

A gyepen ottmaradt a «gyémántos selyemfátyol» . . .: a műveik.»
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2. ARANY JÁNOS ÉS A ZENE.
P äPP VlKTORtÓl.

(Felolvasta az 1932. okt. 5-i ülésen.)

Ötven évvel ezelőtt, Arany János halála után három hónapra, 
1888. január 31-én, nagy meglepetés érte az irodalmi világot s a nemzetet. 
A Kisfaludy-Társaság ülésén, ebben a teremben, Láng Fülöp, neves 
baritonistánk, dalokat adott elő Bartalus István, érdemes zenetudós, 
egykori kiváló tagunk zongorakísérete mellett. A terem — mint az 
egykorú tudósító írja — zsúfolásig megtelt. Csak jeggyel lehetett bejutni. 
«Az ülőhelyeket nagyobbára előkelő hölgyközönség foglalta el és csak 
pár hely maradt a megjelent tagok részére. A programúinak az a pontja, 
mely ezt a kiváló érdeklődést keltette, Arany János dalai voltak».1 
Bartalus értékes ismertető előadását2 így kezdte : «Halálának kellett 
leleplezni a titkot, hogy Arany, a nagy szóköltő, zenedalok írásával is 
foglalkozott. Erről a napisajtó már a gyásznapok alatt értesítette a 
közönséget; arról is, hogy az elhunyt a dalokat nekem adta, ha úgy 
tetszik — kidolgozás végett. A hír, miután Aranyt e téren a közönség 
éppen nem, sőt barátainak sem mindenike ismerte, nagy meglepetést 
keltvén, ezóta mindenki vágyik ismerni és bírni a dalokat, a nagy szel
lem utolsó érzeményeit, melyeket életében nem akart nyilvánosságra 
hozni. Ennek tudatában siettem — mondja tovább Bartalus — részint 
az elhunyt megtisztelő bizalmának, részint a közóhajtásnak eleget 
tenni s ezzel bemutatok tíz dalt.»

Ettől kezdve ismerjük Aranyt, mint zeneköltőt, mint muzsikust. 
De nem ismerjük eléggé. Arany későbbi kitűnő méltatói nem voltak 
zeneértők s így nem hatolhattak bele abba a világba, mely a lánglelkű 
költő féltve titkolt területe volt. Pedig Arany költői és emberi arca — 
ami nála csaknem azonos — nem teljes, ha zsenijének zenei vonását 
figyelmen hívül hagyjuk.

Mindjárt az elindulásnál feltűnik, hogy ötven év alatt íróink 
milyen kevesen és mennyire elnagyoltan foglalkoztak Arany zenei 
vonatkozásaival. Míg az Aranyról szóló irodalom a költő életének és

1 Arany János mint zeneszerző. «Harmónia* Zenészeti Közlöny 1883. febr. 
II. évf. 5. sz. Kiadja a «Harmónia* Magyar Művészek Társasága. Fel. szerk. 
dr. Hubay Károly.

2 Megjelent az Arany János dalai című díszmü előszavaként, 1884. Révai 
Testvérek kiadása.
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működésének minden kis zugát rég bevilágította már, addig Arany 
zeneiségével egy félszázad alatt hírlapi cikkekben és kisebb tanulmá
nyokban csak öten foglalkoztak : mindenekelőtt s behatóan Bartalus 
István1 és tanári székén nem méltatlan utódja : Sztankó Béla ;2 aztán 
Lakatos Vince,3 Hódossy Béla4 és Révfy Géza.5 Arany magyarázóink 
legkiválóbbjai csak érintik Arany zenei vonatkozásait, csak rám utat
nak zenei tehetségére. Arany életrajzírói közül Voinovich Géza Arany 
■János életrajza című eddig megjelent két nagyértékú kötetében6 a költő
nek zenével összefüggő legtöbb adatát összegyűjtötte, melyek alkalmasak 
arra, hogy a zeneértőben felkeltsék az érdeklődést. De az Arany-ismerők 
és magyarázók közül egyedül id. Szász Károlynak egyik megállapítása 
mellett lehet megállani, mely az Arany-szobor leleplezése alkalmával 
mondott beszédéből való (1893. máj. 11-i szoborünnepély) :

«— Arany költeményeiben — mondja id. Szász Károly — a nyelv 
ereje és bája a zenével versenyez . . .  az ő nyelvében zene zeng s titkos 
érzés szól.))

Ez a megállapítás: muzsikai. A zene lényegét hordja magában, 
mert a zene általánosságban nem más, mint az érzés szavak nélküli 
művészi kifejezője — hangokban. Hogy Arany nyelvében «zene zeng», — 
azt minden magyarázója említi, de hogy «nyelvében titkos érzés szól», ezt 
id. Szász Károly mintha a zenész céh nevében mondta volna ki. Arany
nál a beszéd : zene volt, melyet kólák helyett szavakkal jegyzett fel. 
Ezt a belső zenei erőt keressük most éppen, hogy Arany lelki vonásaihoz 
hozzáadhassuk.

Hogy közelebb jussunk a zenélő Aranyhoz, soroljuk elő a muzsikáló 
magyar költőket és írókat.

Tinódi Sebestyén kiváló lantművész volt. Mátray Gábor szerint 
«tudós zenész». Balassa Bálintról Fabó Bertalan7 azt állítja, hogy «zenész
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1 Lásd a 2 jegyzetet és Emlékezés Arany Jánosra. Pesti Napló 1893. évf. 
137. sz., máj. 14.

2 Sztankó Béla : Arany János (1817—1882). «A Zene» XIII. évf. 11. szám.
3 Lakatos Vince: Arany János mint zeneszerző. «Irodalomtörténet» V ili .  

évf. 1—2. szám. 40. 1.
4 Hódossy B éla : Arany János és a magyar zene. «Zeneközlöny» VI. évf. 

7—8—9. szám (Sárospatak); Arany János dalai. «Sárospataki Hírlap» 1917. évf.
* Révfy Géza : Arany János mint dalszerző. «A nagykőrösi Arany János 

Társaság Évkönyvei» 1928—29. évf. IV. kötet 65. 1.
6 Arany János életrajza. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, 

1929., 1930.
7 Fabó Bertalan : A magyar népdal zenei fejlődése. 1908. 74. 1. A Magvmr 

Tud. Akad. kiadása.
A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. L 'X 13
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volt, éneket, nótát is szerzett». Báró Amadé László jórészt idegen hatá
sokra szerzett dalait egyidőben énekelgették. 0  maga hegedült és flótá- 
zott. Pálóczi Horváth Adám, a magyar zenei népdalgyűjtés úttörője, 
első apostola a magyar népi zene kultúrájának. Foglalkozott a vers 
és zene problémájával. Bacsányinak 1789. április 11-én írt levelében 
feltűnő sorokat olvashatunk : «Vers az ének is, — mondja — sőt először 
ének volt minden vers.» Arany a magyar verselésről írott alapvető 
értekezésében sokat foglalkozik Pálóczi Horváth idevágó munkásságá
val. Pálóczi Horváth nemcsak gyűjtő és elméleti zenész, hanem szerző 
is volt. Dalokat írt. Verseghy Ferenc Arany idejéig a legképzettebb 
zenész a magyar írók közt. Jól zongorázott, bárfázott és jelentős mű
veket szerzett. Elméleti munkáira most is vissza-visszatérnek. A magyar 
ritmus természetével ő is behatóan foglalkozott. Kisfaludy Sándor 
Eötvös Károly szerint hegedült. Különösen Lavotta szerzeményeit 
játszotta szívesen. Újabban Major Ervin kim utatta,1 hogy nótákat 
és indulókat komponált és valamelyest zongorázott is. Ismeretségben 
állott Beethovennel, aki egy Himfy-strófát, mint magyar népdalt, fel 
is dolgozott. Kisfaludy Károly diákkorában csákányon, azaz botfuvolán 
játszott. Fáy András elég jól értett a zenéhez. Gyermekkorától öreg
ségéig hegedült. Fiatal korában Pesten Lavottától tanult hegedülni. 
Dalokat írt. Vörösmartyhoz intézett egyik levelében (1888. I. 27.) a 
magyar opera és operanyelv kérdéseit fejtegeti. Vörösmarty Mihály 
dilettáns módon hegedülhetett. Tizenhárom éves korában, kevés ideig, 
az öreg Patikárus, híres pesti cigányprímás, tanította hegedülni. Báró 
Eötvös József fuvolázott. Zeneszerzéssel is foglalkozott. Zongorára írt 
hat kis kompozíciója 1832 körül Pesten jelent meg.2

És Petőfi? Nem volt muzsikáiig abban a fokban, amint ma ezt a 
kifejezést értelmezni szokták. Nem jutott el a zene megértő szeretetéig. 
Kiskőrösön és Aszódon tanult valamit zongorázni, de mások előtt soha
sem játszott és nem is énekelt. Bajza Józsefnek írt levelében olvassuk 
(1843. nov. 28.), hogy Laczkó nevű színházi karmesternek ezt mondta:

«— Dejszen, fűrészelhet az úr azzal a hegedűvel naphosszat az én 
fülembe, nem tanulok én meg azért egy nótát sem.»3 Petőfinek mégis 
sok köze volt a zeneművészethez, amit Hubay Jenő Petőfi befolyása a 
magyar zenére című értekezésében így magyaráz : « ... Valószínűleg

1 Major Ervin dr. ; Kisfaludy Sándor a magyar zenetörténetben. «Muzsika» 
1929. I. évf. 3. szám. 7. 1.

2 Zenei lexikon I. köt. 278. I. Major Ervin dr. közlése.
3 Wagner József dr. : Petőfi és a zene. «Zenei Szemle». Szerk. Járosy Dezső, 

l923. év. VII. évf. 3. szám.



AHANY JÁ N O S ÉS A ZEN E. 1 !I5

sejtelmes melódiák reszkettek végig érzelmi világán akkor, amidőn 
az ihlet megszállta s költészete egy-egy új gyöngyöt hozott létre ; me
lódiák, amelyeket ugyan ő maga nem énekelt, de amelyeket mi, zenészek, 
belőle kiérzünk. Petőfinek soha el nem múló érdeméül kell betudnunk, 
hogy ő volt az első magyar költő, aki nagy tevékenységre ösztönözte 
zeneszerzőinket s ma is ihleti.» 1 A legújabb összeállítás szerint 2 184 
szerző 510 zeneművet írt '202 különböző Petőfi-költeményre. A zene
szerzők sorában ott ragyog Arany János neve is, aki lánglelkű költő- 
társának négy költeményét zenésítette meg.

Ennek a költői és írói sornak legzeneibb lelke Arany János. Nem 
azért, mert elég jó hangszerjátszó volt, nem azért, mert értékesebb 
zeneműveket is alkotott, hanem azért, mert a lelke tipikus muzsikuslélek. 
Először érez, nyomban rá dalol s azután gondolkozik. Formát keres 
és formát talál mindenre, mint a muzsikus, akinek művészetében .a 
forma : lényeg. Ezt írja Szemere Pálnak 1860-ban :3

«Kevés számú lyrai darabjaim közül most is azokat tartom sikerül* 
tebbeknek, amelyek dallamát hordtam már, mielőtt eszmém lett volna — 
úgyhogy a dallamból fejlődött mintegy a gondolat. Sőt balladáim fogam
zásakor is, az első, még homályos eszme felködlésénél már ott van a 
rhythmus, a dallam, rendszerint nem eredeti, hanem valami régi népdal
hang, mely, nem tudom micsoda sympathiánál fogva, éppen a szülendő 
eszméhez társult, illett. Ezért esett meg rajtam nem egyszer, hogyha 
a felvett dallam formáit, rhythmusát a nyelv később nem bírta, noha az 
eszmével már tisztába jöttem, mégsem tudtam azt más, talán kényel
mesebb formába önteni, hanem az elkezdett mű töredék maradt.» A zene
szerző ugyanezt teszi, csak nem kell keresnie érzéseihez és gondolatai
hoz a szavakat. Aranynak zenében kiformálódott eszméit előbb le 
kellett fordítania szavakra s úgy lett belőle költemény. Ha zenei készsége 
olyan fokú lett volna, mint amennyire ura volt a nyelvnek — talán a 
világ egyik legnagyobb zeneköltőjévé válhatott volna. Bartalus István is 
megállapítja ezt, mondván : «Ha a viszonyok és körülmények kedvezően 
találkoznak, a nagy szóköltő szintoly nagy zeneköltő . . . lehetett volna.»4

Igen érdekes, hogy Goethe, aki képzett zenész, zenetudós és zene
szerző volt, dolgozási módjáról ugyanazokat mondja, mint Arany.

1 Hubay Jenő : Petőfi befolyása a magyar zenére. «Zeneközlöny» XI. évf. 
17. sz. 1913.

2 Petőfi-dalok. Összeállította Isoz Kálmán dr. Magy. Nemzeti Múzeum 
kiadványa. 1931.

3 Arany János hátrahagyott iratai és levelezése IV . kötet, 14!). old.
4 Bartalus Istvánnak a Kisfaludy-Társaságban tartott felolvasása, 1883.
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Soha életében nem fogamzott meg benne dal a nélkül, hogy muzsikáját 
ne dúdolta volna.1 Meister Vilmos vándoréveiben így ír : «Gyakran úgy 
rémlik nekem, hogy titkos szellem valami ritmikus dolgot suttog felém, 
úgyhogy járás közben mindig taktusra mozgok s ugyanekkor halk 
hangokat vélek hallani, valami dal kíséretét, amely egy vagy más módon 
kellemesen megmutatkozik előttem. Tehát először a ritm us: ez az 
alapváz. Aztán a melódia, amely ezt beburkolja. Végül maga a költe
mény.»2 Legérettebb korában megesett Goethével, — mondja Romain 
Rolland — hogy mielőtt a művet megírta, összefüggéstelen és értel
metlen szavakban feljegyezte hangzását és rhythmusát.3 Goethe azt tar
totta, hogy «a zene az igazi elem, amelyből minden költemény származik 
s amelybe visszatér.»4

A zenei készség nem mindig mértéke a zenei képességnek és tehet
ségnek. A muzsikalitás nem függ a hangszerjátszástól. Wagner Richard- 
nál bármelyik zeneakadémista jobb zongorázó. A hangszerjátszás lehet 
jelzője a muzsikalitásnak, de nem fokmérője. «A muzsikalitás, vagyis 
zenei tehetség a zenének, mint specifikus nyelvnek megértésében áll.»5 
De a tolmácsolási s alkotási képességet is feltételezi. Arany ezt a nyelvet 
nemcsak értette, hanem némileg tolmácsolni is tudta s néhány zenei 
alkotásában lelkét ezen a nyelven is meg tudta mutatni.

Képességeiben, hajlamaiban és szokásaiban minden ember környe
zetének és korának befolyása alatt áll. A tehetséget önkéntelenül is 
azok a tevékenységi területek vonzzák, amelyek éppen virágzanak. 
Innen van feltűnő csoportos fellépése kiváló szellemeknek a kultúr
történet, egyes ágaiban és bizonyos időiben. «Arany szóköltő lett, — 
mondja Bartalus — mert ekkor a versírás volt egyedüli uralkodó mű
vészetünk.»6 Kölcseynk, Berzsenyink, Petőfink, Bajzánk, Vörösmartynk, 
Tompánk már volt — míg zeneművészetünk alig számottevő. Nagy 
zeneszerzőnk nincs. Erkel jóval később fejlődött ki s Liszt idegenben 
élt, szíve még nem dobogott felénk.

*

1 Romain Rolland : Goethe és Beethoven. Fordította : Benedek Marcell. 
Dante könyvkiadó. 135. 1.

2 U. a. 135. 1. jegyzete. '
3 U. a. 201. 1.
4 U. a. 136. 1.
5 Prahács Margit: A muzsikalitás lelki feltételei. 1925. 50. 1. Kiadja a 

Budavári Tudományos Társaság.
6 Arany János dalainak Előszava.
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Arany János zenei tehetségét sokra értékeltük. Kíséreljük meg 
állításunk igazolását. E felé két úton haladunk. Először Arany életé
nek zenei vonatkozásain kell végigmennünk, azután költészetében kell 
megkeresnünk a zenei elemeket.

Arany életének lehetőleg minden zenei vonatkozását igyekeztünk 
összegyűjteni, a súlytalanabbnak látszókat is, hátha erős támpontokká 
válhatnak a muzsikalitás bizonyításának szétágazó szövevényében. Elő
ször természetesen az eddigi feljegyzéseket vesszük sorra.

A zenei tehetség a legkorábban szokott fellépni. Aranyból is korán 
kiütközött a zenei hajlam. Maga írja Gyulai Pálnak küldött önéletrajzi 
levelében : «A zsoltárokat emlékezetemet meghaladó idő előtt hallásból 
már elsajátítottam». Mikor hat éves korában a nagyszalontai iskola 
első osztályába került, már énekelte az ismertebbeket. Életének ez az 
első kapcsolata a zenével. Eljárt pajtásaival harangozni és temetésekre 
énekelni. Legelső keresményét a zenének köszönhette. Egy Nadányi 
nevű földesúr temetésére, Nagyszalontához közeleső egyik községbe 
kivitték a szalontai iskolai énekkart s az énekkarban a gyermek Aranyt 
is. Az énekkar tagjai jó díjazást kaptak, melyből Aranynak két ezüst 
huszas jutott. Aranynak időrendben első életrajzírója, Ercsey Sándor1 
említi, hogy Arany már Szalontán gitározni tanult s «ezt Debrecenben 
is folytatta, sőt később igen nagy tökélyre vitte».

A hangszereknek is van élettartamuk, vagy ha jobban tetszik — 
divatjuk. A lant a XV. századtól a XVIII-ig uralkodó hangszer volt. 
A gitár a lantok családjából származik, neve a görög kitharából ered. 
A XVIII. században terjedt el, mikor a lant kiszorul s virágkora a XIX. 
század első fele. A házi muzsikálásnak kedvelt hangszere. Sok fajtája 
ismeretes. Hathúros pengető hangszer. Kellemes, csendes hangú. Kísérő- 
játékra igen alkalmas. A gitár nálunk is nagy népszerűségnek örvendett. 
Arany gyermek- és ifjúkorában a magyar családok legkedveltebb hang
szere a gitár, fuvola és a hegedű. A gitározás divatja Magyarországon 
majdnem száz évig tartott. Nagyszüleink gitárját csaknem minden 
régi ház padlásán megtalálhatjuk. A gitárjátékhoz jó hallás kell, mert 
a gitározó maga képezi a hangokat.

A gyermek Arany gitározásáról nem tudunk többet, mint amennyit 
Ercsey mond. Hogy’ játszott rajta, miket játszott? — nem sikerült 
kikutatnunk. Debreceni diák korában sokat fejlődhetett hangszertudo- 
mánya is, mert az ősi református főiskolán figyelemreméltó zenei élet 
folyt. A templomi szolgálat ellátása és a híres kántus működése bizonyos 
fokú zenei légkört teremtett s a tanárok közt nem egy zeneszerető és

1 Arany János életéből. 12. 1. í
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zeneértő volt. Zákány József, Arany számtan és görög tanára, kitűnő 
' zenész, Szűcs István, az Akadémia egykori levelező tagja, aki Aranynak 
diáktársa volt, így emlékezik meg Zákányról: «Kétszeresen érdemli ő 
szeretetünket az ízletes zene és énekművészeinek a főiskolában meg
honosítása által. Mindkét művészetnek új korszaka nyílt a kollégium
ban az ő tanárkodása idejében. Zákány maga is kitűnően kezelvén 
a hegedű zenéjét: az összes tanulóifjúságnál szerfeletti kedvet ébresz
te tt a zene és ének tanulására. Sajátos jelenet volt, látni, miként nyűg
lődött a szegényebb tanuló is szülőin költségért, hogy egyik fuvolát vagy 
furulyát, másik hegedűt vagy gitárt szerezhessen s mintha mindenki 
Polyhymnia zászlaja alá szegődött volna, fuvolázott, zenélt és dúdolta, 
fütyülte a most először hallott s betanult ízléses darabokat. Kik az 
1825-ös éveket Debrecenben érték meg, azok emlékezhetnek, mily 
pezsgés volt itt a zene- és énekkarban, melynek csaknem minden tanuló
ifjú tagjává lenni vágyott.» 1 Feltehető, hogy Arany zenére fogékony 
lelke ilyen környezetben és ilyen tanár mellett sokat fejlődhetett.

Hogy Arany a kótát mikor, hogy’ és hol tanulta meg — nem sikerült 
megállapítanunk. Valószínűleg már Szalontán ismerte, de az bizonyos, 
hogy debreceni diák korában teljesen járatos volt a kótaolvásásban 
és Írásban, mert a hang jegy ismeretet minden debreceni diáktól meg
követelte a tanterv. Aminthogy Arany előbb tudott írni-olvasni, mintsem 
a szalontai iskolába bekerült, valószínű, hogy sokkal többet tudott 
a zene elemeiből, mint amennyit a debreceni kollégium megkívánt.

Arany János zenei fejlődésének egyik fontos állomása egy- évig 
tartó kisújszállási tanítóskodása. I tt  ismerte meg a zongorát s egy régi 
zongoraiskolára támaszkodva, önmagától megtanult zongorázni. Arany 
mindenben autodidakta volt, természetesnek vehető tehát, hogy az a 
zenében is, ahol az autodidaxis gyakori. Arany Bartalus Istvánnak, 
jóbarátjának, többször beszélt kezdő tanulmányairól. Bartalustól tudjuk 
ezt az adatot is. Dénes Szilárd Arany János kisújszállási tanítósága 
című kimerítő tanulmányában2 erről mit sem szól. Csak azt közli, hogy 
Arany a zsoltárok éneklését is tanította. Erről egyedüli adat tehát 
Bartalus feljegyzése : «Kisújszálláson Arany rendelkezésére állott nem
csak igazgatója — Török Pál ottani rektor, később budapesti püspök — 
könyvtára, de egy vén zongora, vagy akkori néven klavir» . . . «A szorgal
mas öntanítás— folytatja Bartalus — csak egy rövid évig tarthatott ;

1 Sziies István : Szabad királyi Debreczen város történelme. 1872. ITT. kötet 
971—72. 1.

2 Dénes Szilárd : Arany János kisújszállási tanítósága. Budapesti Szemle 
1928. évf. 529. szám. 49. 1.
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ugyanaz a sors, mely Kisújszállásra hozta, máshova rendelvén s többé 
nem adván módot, sem időt arra, hogy tanulmányát tovább folytat
hassa. Felmerülhet most egy természetesnek látszó kérdés: «Vájjon 
mennyire haladhat valaki egy rövid év alatt a zongora kezelésében, 
niester nélkül tévelyegve?» «Semmire, vagy igen kevésre» — válaszol a 
közvélemény . . . Mindemellett bizton állíthatom, hogy egy tehetséges 
öntanuló, kinek zenei szenvedélye megmérkőzik a sokak által leküzd
hetetlen nehézségekkel, nem tévelyeg annyit, amennyit legtöbb esetben 
úgynevezett mesterrel tévelyegne : bizton állítom, hogy olyan tehetség, 
mint Arany, egy év alatt sokat tanulhatott s nem tekintve a zongora 
technikai nehézségeit, bensőségben lelkének több táplálékot merített, 
mint némely Sisiphus egész életében. Emez legtöbbnyire külsőségekben 
szokta magát kitüntetn i; hősileg megmarkolja a billentyűket; kímélet
lenül lepattantja a húrokat, megbénítja a kalapácsokat, de Arany lelkét 
elárasztotta a hangok költészete. Elfeledte bár az egy év alatt elsajátított 
technikát, mert zongora mellé többé nem juthatott, de lelkének ifjúkori 
érzeményei végpercéig megmaradtak s költészetében, mint Aeol hárfája, 
megzendültek.»1

Színészkorában egyik-másik színdarabban az előforduló dalokat 
vagy énekeket zenei képességénél fogva Arany tanította be — írja 
Ercsey Sándor.2 Ebből következtetve, Arany a vándortársulatnál kar
mesteri teendőket is végzett, ami bizonyos fokit zenei készségre vall. 
A színész Arany feltűnő jól énekelhetett, mert a mindig szerény ember 
azt írja önéletrajzában : miikor szép csengő hangom volt».

Arany nagyszalontai korrektorságának idejéből figyelemreméltó 
feljegyzést közöl Ercsey : «Ugyanez időben— írja — nagy szorgalommal 
és szenvedéllyel gyarapítá az ének- és zeneismeretbeli jártasságát i s ; 
a ifitárbeli ügyességét csaknem a művészségig vicén. A dalárdáknak, melyek 
az újabb időkben hazánkban is divatba jöttek és elterjedtek, ekkor 
még hírük sem volt. Hanem e helyett kivált a ref. főiskolákban, minő 
a debreceni, sárospataki stb. nagyhírű énekkarok (úgynevezett can- 
tusok) voltak, melyek temetési és más ünnepélyes alkalmaknál a közön
ségnek nagy élvezetet és gyönyörűséget szereztek. És Arany, kinek kissé 
gyönge, de jól iskolázott és kellemes baritonhangja volt, a szalontai 
gimnáziumban, az o ottani korrektorsága előtt is létezett énekkart, 
melynél az e célra felhasználható anyag hasonlíthatatlanul kisebb és 
gyöngébb vala, mint a debreceni, sárospataki s több más főiskoláknál, 
kitartó szorgalommal és fáradsággal tanítgatván, oly magas fokra

1 Arany János dalainak Előszava.
2 Ercsey Sándor : Arany János életéből. Kiadja Ráth Mór, 1885. 15. 1.
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eüielte, hogy ez a Szalontán időnként megforduló debreceni s pataki 
diákok elismerése szerint is, vetélkedhetett az ottani cantusokkal.»1 
Ez az utolsó zenei adat tizenkilenc éves koráig.

*

Harmincnyolc éves pauza következik. Látszólag zenétien korszak, 
mely alatt Arany zenei lelkét megszállva, leigázva tartotta az irodalom. 
Ez alatt az idő alatt is több ízben közeledett a muzsikához — de csupán 
elméletileg. Örökértékű tanulmányokat írt A magyar nemzeti versidomról, 
Valami az asszonáncról és A magyar népdal az irodalomban címen. A nem
zeti versidomról szóló értekezésében a versritmust mindig kólával is ki
fejezi, magyarázza s zeneileg értékeli. Ugyanígy tesz Erdélyi Jánoshoz 
írt levelében, mely a magyar verselés lényegére vonatkozólag szintén 
igen becses.2 Szemere Pálnak írt levelében a dal keletkezését olyan 
behatóan magyarázza, ahogy szakember aligha tudná.3 A Koszorú ban 
Wagner Richard zenei működése felett olyan vitát indít, amelyben 
nemcsak nagyszerű zenei érzékéről, hanem jelentős zeneesztétikai és 
zenetörténeti tudásáról is bizonyságot tesz. Ezenfelül egy zenepályázat 
bírálójaként olyan jelentést. írt, melyből a magyar zeneszerzők és szöveg
írók ma is tanulhatnak. Általában Arany zenei tehetsége zenei irodalmi 
hozzászólásaiban sokkal magasabbnak mutatkozik, mint zenei alkotó 
vagy executiv munkásságában.

A zene három alapeleme — melódia, harmónia és ritmus — közül 
Arany az utóbbit, a ritmust veszi vizsgálat alá s A magyar nemzeti 
versidomról szóló értekezésében (1856) népdalaink mértékét a magyar 
énekben és zenében keresi. Az ősi magyar ritmus meghatározásában 
a zenét hívja segítségül s, amint Négyesy mondja, «lehatol a vers gyöke
réig», hol még se mérték, se rím nincs, de már van ritmus (Voinovich). 
Arany értekezésében nemzeti versidomunk sajátságait és egész elméletét 
először kaptuk s mindig megdönthetetlen igazságként őrizzük.

A magyar nemzeti versidomról szóló értekezés megjelenése után 
tizenöt évre költői működésén kívül gyakorlati módon is alkalma volt 
Aranynak érvényesítenie magyar verstani alaptörvényeit. Az Országos 
Magyar Daláregyesület 1869-ben pályázatot írt ki az 1870-ik évben 
tartandó országos dalünnepély alkalmával zenésítSsre kerülő költe
ményre. A pályázati hirdetés harmadik pontja megszabta, hogy «a

1 U. a. 23. 1.
2 Arany levele Erdélyi Jánoshoz 1856. szept. 4. Nagy-Kőrös. Arany János 

hátrahagyott iratai és levelezése. Kiadja Ráth Mór, 1889. II. 1. kötet, 99. 1.
3 U. a. 148. 1. Arany levele Szemere Pálnak.
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verslábak tisztán magyar mértékűek legyenek, különös tekintettel a 
szabatos prozódiára és az arányos metszetekre.»1 A költőkből és zené
szekből álló bírálók, névszerint: Arany János, Bartay Ede, Erkel 
Ferenc, Gyulai Pál, Vadnai Károly és Zimay László véleményét Arany 
János terjesztette elő, melyhez mindnyájan csatlakoztak. A bírálatot 
Arany János írta, miért is — mint, Arany egyetlen zenekritikáját — 
érdemes elolvasni, de érdemes elolvasni azért is, hogy A  magyar nemzeti 
versidomról szóló értekezés verstörvényeinek miként szerez érvény t: 
«A bírálat alá érkezett 29 dalszöveg között egy sincs, mely a magyar 
daláregyesület ig. választmánya által közzétett pályázat feltételeinek 
s az ott követelt művészeti színvonalnak akár általában, akár részletei
ben megfelelne. Mint költemény, alig emelkedik egy is a középszerűig, 
többnyire kezdők rím- és mértékgyakorlatai s mi tanultabb kézre mutat 
is, nagyrészt üres, eszmétlen, színtelen, az újdonság vonása s a lelemé
nyesség szikrája nélkül. Mint dalszöveg, a legtöbb szintén nem alkalmas. 
Némelyikben túlnyomó a (hamis) szónoklati elem, mint «A honszerelem», 
«A sírásó», «A mi zászlónk», «A rab álma», «A magyar szabadság» s az 
«Apotheozis» címűek stb. stb. Másik hosszadalmasai] leíró, vagy elbeszélő, 
mint a «Szabadban» című. Van afféle lyrai monológ, egészen kivételes 
helyzet, vagy lelkiállapot festése, minő a «Honáruló» című s mint 
ilyen közajkon forgó dalnak nem alkalmas; van speciális, mintegy 
alkalmi érzelgés bizonyos esetre s csak az illetőt érdeklő, minő a «Klára 
sírján» című s ami a közdal kívánalmának formailag inkább megfelelne 
is, tartalmára nem érdemel megzenésítést.

Ami különösen a pályázati hirdetésben követelt tiszta magyar 
mértéket illeti, értve ez alatt a Choriambus és rokonlábak tiszta hasz
nálatát : azt a legnagyobb rész meg sem kísérletté, a pályázat e pontját 
fel sem fogta, mert jambus és trochaeus egypár éppen felütéses német 
anapaesti lábakkal, a */t ütemnek szolgáltat szöveget. A kisebb rész 
pedig, mely magyarszabású sorokat használ, megelégszik a sormet
szettel, de az séin mindenütt szabatos ; a mértékről csak annyiban 
lehet szó, amennyiben a magyar nyelv (mint a népdalban) néha véletlen 
is toborzó vagy Choriambus lábon lejt. Oly törekvésnek, mit várhatni 
lehetett volna, hogy a múlt század végéig magyar dallamra énekelt 
verssorok és szakok nyomán változatos, ügyes, hangzatos szöveget 
állítson össze valamelyik, éppen semmi nyoma. A mai közönséges két 
vagy három népdalsor összekeverése minden variáció. Egyes zene
szerzők találhatnának ugyan közöttük egy-kettőt, melyet saját ízlésük 
szerint megzenésíthetnének : de tekintve, hogy a pályázatban előírt

1 Zenészeit Lapok. Szert. id. Ábrányi Kornél. 1868—69. év. IX. évi. 583. K
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igényeknek egy sem felel meg akár általában, akár részleteiben s így sem 
tartalmi, sem formai tekintetben abszolút becsű köztük nem találtatik ; 
a bíráló választmány a kitűzött 10 arany pályadíjat ezúttal kiadatni 
nem véleményezheti.»1

Arany zeneelméleti tudásának mérvére fényt vet az a polémia, 
mely a Koszorú első évfolyamában2 s a Zenészeti Lapok ban3 folyt le. 
A Koszorú szerkesztője vitázik Wagner Richárdnak, a zenedráma meg
teremtőjének művészetéről. Alikor Wagner Richárd 1863 nyarán Pesten 
járt s a Nemzeti Színházban, hangversenyeket adott, Bartalus István, 
a Koszorú zenebírálója, kimerítő tanulmányt írt a lapban, melyhez 
Arany ezt a megjegyzést fűzte : «Nem kívánunk tisztelt referensünkkel 
vitatkozni, örömest elismerjük Wagner kitűnő tehetségét, sőt opera
reformja is úgy tűnik fel előttünk, mint egy s más tekintetben üdvös 
reakció a jelenkori opera túlzásai ellen. Azonban a jövő operájának — 
amennyiben elméletből ismerjük — nem ígérhetünk nagy jövőt, mert 
a szavalati drámával kíván versenyezni, mire képtelen s mert e miatt 
kénytelen megbénítani azt is, amit mint .opera elérhetne». Arany zenéi 
-érzékét és elméleti tudását mutatják szavai, melyekkel Wagnert értékelte. 
Akkor ez feltűnő volt, mert Wagner működése körül — bár csak A boljigó 
hollandi, Tannhäuser és Lohengrin volt ismeretes ■— forrongott a kultúr- 
világ s mi magyarok először álltunk elismerői közé. És az elsők közt 
volt — Arany János.

Arany zenétlennek nevezett korszakából még egy olyan zenei 
irodalmi adatot találtunk, mely megérző, megértő és végtelen finoman 
megértető sorokban magyarázza a zeneköltés misztikus folyamatát. 
A Szemere Pálnak írt igen értékes levéltöredék egyik részlete ez : «A nép 
fia — mondja Arany — megtelik érzelemmel •— az érzelem már hullám
zik, rhythmust, dallamosságot kap (mert a zeneiség áll legközelebb a még 
eszmévé nem fejlett érzelemhez) — de az eszme még hiányzik : mit tesz 
tehát? összefüggetlen ex abrupto jövő szavak dallamába önti érzelmét 
s csak azután törekszik e dallamos szavakhoz illő eszmét találni, mi 
nem is sikerül olykor. Példa saját, népköltészetünk, de némi módosítással, 
valamennyi nép lírája, főleg a kínai, mely e részt a mienkkel meglepő 
hasonlatot tüntet fel. Mikor a dalló neki kezd : «Káka tövén költ a 
ruca», akkor még nehezen van egyebe a puszta érzelemnél, eszmeiség 
nélkül, melyet dallamos szavakba és egy — az érzéki szemlélet köréből —

1 U. a. 759. !.
2 Koszorú szépirodalmi s általános miveltség terjesztő hetilap. Szerkeszti 

Arany János 1863. T. évfolyam, második félév. 166., 238., 286. 1.
3 Zenészeti Lapok, Szerk. id. Ábrányi Kornél, 1863. év.
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találomra előrántott képbe önt s ez első sor, mi egybefüggésben nincs 
a majdan kifejlő eszmével, ez ridegen marad. Mikor a másik sort hozzá- 
rím li: «Jó földben terem a búza» — akkor sincs még eszméje az érzelem
hez, de e sor már még sem marad oly ridegen, mint az első, mert hozzá
kötheti a terem szóhoz megszületett gondolat]át: «De ahol a hű lyány 
terem, Azt a helyet nem ismerem.» Már van eszméje, «hogy a lyány 
mind, (s különösen az övé) hűtelen». Vagy szabatosan: «azért hűtlen 
minden lyány, mert az övé az.»1

Ez a levélrészlet egyedülállónak mondható a zeneköltés folyamatá
nak érzékeltetésében.

*

Elérkeztünk Arany alkotó és executiv zenei korszakához, mely az 
1870-es évektől haláláig tartott. Izgató kérdés : a Toldi koszorús költője 
milyen zenét szerzett s miket játszott hangszerén?

Kizárólag magyar muzsikát!
A gitározásba s a zeneszerzésbe a véletlen vitte bele. A hetvenes 

években, nevenapja alkalmával, mikor barátai meglátogatták, társalgás 
közben elmondta, hogy valamikor tudott s talán még most is tudna 
gitározni. A következő János napon Salamon Ferenc meglepte egy 
gitárral. Arany játszogatott ra jta  s annyira megkedvelte, hogy nemsokára 
másik, jobb gitárt kívánt, amit fia megbízásából Bartalus választott. 
"Üdülés, megszabadulás, vígasztalás, valóságos jótétemény volt ez a 
hangszer a nyilvánosságtól visszavonult, betegeskedő költőnek. Taviburás 
öregúr című költeményében kedvesen, meleg színekkel írja le gitározását :

Az öreg úrnak van egy táraburája :
Araikor ihlet s unalom megszállja,
Veszi a rozzant kopogó eszközt 
S mulatja magát vele négy fala közt.

Nem figyel arra deli hallgatóság,
Nem olyan szerszám, divatja is óság :
Az öreg úr (félsüket és félvak)
Maga számára és lopva zenél csak.

«Mintha az édes anyanyelv géniusza, kit egész életen át híven és 
kegyelettel igyekezett szolgálni, egyesült volna a költészet és zene 
múzsájával, hogy aggság és kór által tétlenségre kárhoztatott napjaiban 
foglalkozást és időtöltést adjanak neki» — írja Arany László.»2

1 Arany János hátrahagyott iratai és levelezése, 1889. Kiadja Ráth Mór, 
II. 2. kötet, 148. 1.

2 Arany László előszava Arany János hátrahagyott iratai és levelezése, 1889. 
II—1. kötetének 5. lapján.
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Arany szépen gitározott. Akármelyik ismert dallamot bármely 
hangnemben el tudott játszani. Harmóniai ismerete csekély volt, nem 
igen terjedt túl a hármashangzaton, de a melódiát világosan vezette s 
ritmusa kifogástalan.

A gitározgatás oda vezetett, hogy Arany eredeti dallamokat kezdett 
költeni. Kisebb-nagyobb kótapapiros-szeletekre leírta, betanította a 
feleségének, kinek énekét maga kísérte. De erről a családon kívül évekig 
senki sem tudott. Közismert tartózkodó természetével magának akarta 
megőrizni szellemének ezt a titkos kedvtelését. Halála évének tavaszán, 
az első szerzemény keletkezése utáni nyolcadik esztendőben, mégis 
kipattant a titok. Arany felesége véletlenül elárulta Bartalus Istvánnak. 
Miután már nem volt mit tagadni, Arany Bartalus kérésére «elővette a 
gitárt, előkereste a nagy bajjal hangjegyezett dallamokat. . . nagy 
bajjal, mert tudjuk, hogy már nem hallott jól s csak homályosan láto tt. 
Játszani akart aztán . . . játszott is, de a kéz, mely egykor oly biztosan 
írta hatalmas költeményeit, most elgyengülve gyakran megtagadta a 
szolgálatot.» (Bartalus.) E látogatás alkalmával Bartalus átvette a 
szerzemények kéziratát, lemásolta, Arany haláláig titokban őrizte, 
ellátta zongorakísérettel s a költő halála után a Kisfaludy-Társaság ülésén 
egy tanulmány keretében bem utatta — ötven évvel ezelőtt. Mindezeket 
Bartalus felolvasása nyomán mondtuk el. Bartalus kitűnő tanulmánya 
részletesen ismerteti Arany szerzeményeit. Mindenikhez értékelést is ad, 
mely ma is helytálló. Bartalus értekezése, — mely az Arany János 
dalai című, Gyulay László által illusztrált, ismert díszmű előszavaként 
1884-ben jelent meg — annyira kimerítő, hogy nincs hozzáadnivalónk. 
Csupán a dalok felsorolására s néhány megjegyzésre szorítkozunk:

Arany János eredeti dallamai a következők :
1. «A hegedű száraz fája» készült: 1874-ben.
2. «Kondorosi csárda mellett» készült: 1874-ben.
3. «Igyunk biz azt egy-egy kicsit» készült: 1875 jan. 29.
4. «Zách Klára» készült: 1876 jún. 12.
5. «A tudós macskája» készült: 1882 április.

Ezeknek a szövege is Aranytól való.
6. «A tintás üveg» készült : 1874 jan. 17.
7. «A toronyban delet harangoznak» készült : 1880 febr. 3.
8. «Csokonai» készült: 1880 febr. 8.
9. «Csillagnak születtél» kezdetű «Éji dal» készült : 1880 febr. 27. 

Ennek a négynek szövegét Petőfi írta.
10. «A szép fényes katonának» kezdetű «Toborzó» készült: 1875 

jan. 17.
Szövege báró Amadé Lászlótól való.
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A szerzemények közül négy népdalformájú ; három elbeszélő d a l; 
egy szakaszos műdal, egy katonadal s egy ballada-dallam.

Alig akad valaki, aki egyikét-másikát ne ismerné. De az bizonyos, 
hogy a Kondorosi csárda mellett, A toronyban delet harangoznak, A hegedű 
száraz fája s A szép fényes katonának kezdetűt mindenki hallotta. Leg
feljebb nem tudja, hogy azokat Arany János szerezte. Rég átvette a 
nép, a magáénak tartja, országosan elterjesztette s ezzel Bartalus szak
szerű bírálatánál is magasabbra értékelte. Bartalus a szerzemények 
zenei becséről azt mondja, hogy «némely dal legjobbjaink közé sorozandó; 
némelyik pedig egészen műveletlen tért foglal el.» Mikor tíz év múlva 
Bartalus a Pesti Naplóban1 ismét ír a szerzeményekről, megállapítását 
oda fokozza, hogy «Arany dalai vagy páratlanok, vagy éppen úttörők.» 
Ha ezekben a szavakban nagy is a lelkesedés, — annyi bizonyos, hogy — 
csak egy példát mondjunk — aki a Kondorosi csárda mellett kezdetű 
dalt megírta : egyik legértékesebb magyar nótafa.

Szólunk még Arany népdalgyűjtéséről. Arany sok dalt ismert. Jó 
hallása és rendkívüli emlékezőtehetsége volt. Nemcsak íiatal éveiben, 
hanem meglett korában, mint szalontai jegyző és nagykőrösi tanár, a 
társaságban szívesen dalolgatott. A nótákat emlékezetében híven meg
őrizte s Bartalus István kérésére lejegyezte és átadta Bartalusnak eset
leges irodalmi felhasználás céljából. Mindez abban az időben történt, 
mikor a Kisfaludy-Társaság megbízásából és támogatásával Bartalus 
Egyetemes Magyar Népdalgyüjtemény sorozatát megindította. A gyűjte
mény első kötete 1873-ban jelent meg és felkeltette Arany érdeklődését.

összeírta dallam-emlékeit, melyek közül néhányat már megtalálunk 
a Népdalgyüjtemény 1875-ben megjelent második kötetében. A hét 
kötetből álló sorozatban összesen 46 dal alatt olvasható a közlésnél ez 
a megjegyzés: «Arany János után.» De ezeken felül még 149 dallamot 
és szöveget adott át Arany Bartalusnak. A dalok jórésze népdal, de 
van közöttük színpadi termék, tréfás és gúnydal, bordal, toborzó, gyer
mekdal, köszöntődal, koldus-sirám, diákdal és érzelmes gitárdallam. 
Arany maga így csoportosította gyűjteményét: I. Népdalok s rokon 
(103 dal), II. Társasdalok (38 dal), III. Kántáló dallamok, gyermekréják 
(8 dal).2 A Bartalus hagyatékából előkerült gyűjteménynek ez a gazda
gabb része még ismeretlen, de Arany teljes dalgyüjtése nemsokára meg
jelenik a Magyar Népköltési Gyűjtemény legújabb köteteként, mint a 
Kisfaludy-Társaság kiadványa.

1 Bartalus István : Emlékezés Arany Jánosra. Pesti Napló 1893. 137. sz.
23. 1.

2 Sztankó Béla: Arany János. A «Zene» XIII. évf. 11. sz. 1932. máre. 1. 
176. 1.
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Mindenkit jellemez az, amit gyűjt. Arany, a néphagyomápyok 
legjobb ismerője s leggondosabb őrzője, a nép legnagyobb szellemi 
kincsét, a népdalt gyűjtötte. Ebben is kiütközött muzsikuslelke. Rej
tegetett, finom, érzékeny muzsikuslelke.

FÜGGELÉK.1
A ran y  Ján os é s  a  m agyar zen etö rtén et.

(Bibliográfiai vázlat.)

Hálás zenetörténeti feladat lesz a magyar irodalomtörténet zenei vonat
kozásainak részletes összefoglalása. Ez természetesen nem képzelhető el az ide
vonatkozó részletkutatások eredményeinek publikálása előtt. Azonban, sajnos, 
ezideig kevés idevágó összefoglalással rendelkezünk. Kisebb tanulmányoktól 
eltekintve, Major Ervin dolgozatait Verseghyre, Kisfaludy Sándorra és Fáy And
rásra vonatkozólag, továbbá Molnár Antal írását: Csokonai és a műdal, s Tsoz 
Kálmán Petőfi dalok c. kimerítő repertóriumát (1931) kell e tekintetben meg
említenünk.

Arany János magyar zenetörténeti jelentőségével már eddig is több, kisebb 
cikk foglalkozott. Az Arany-költemények megzenésítésének vázlatos összegyűj
tését pedig Gulyás Pál Magyar Életrajzi Lexikonában (597—599 hasáb), valamint 
■Sztankó Béla 1932-i megemlékezésében (A Zene, 176 —181. 1.) találjuk meg. 
Gulyás Pál bibliográfiája -  tekintettel arra, hogy elsősorban irodalomtörténeti 
szempontból készült — kiegészítésre szorul.

Ez a bibliográfia sem tarthat igényt teljességre, hiszen pótlások még ezentúl 
is adódhatnak. Különösen jelenkori zeneszerzőink — sokszor még kéziratos — 
Arany-megzenésítéseinek összefoglalása okozhatna nehézségeket, éppen ezért 
mellőzzük az újabb Arany-dalok hiánytalan felsorolását:

Katalógusunk három szakaszra tagolódik. A ) alatt Aranynak a magyar 
zenéhez való kapcsolataira vonatkozó önálló cikkeket (kiadványokat) vettük 
fel. B) alatt az egjyes költemények megzenésítéseit találjuk. C) alatt a távolabbi 
zenei Arany-hatásokat tüntetjük fel.

itt is meg kell jegyeznünk, hogy Aranynak — mint ismeretes — nemcsak 
eredeti dallamai maradtak fenn, hanem őmaga is foglalkozott népdalok gyűjtésé
vel. Bartalus István Magyar népdalok c. kiadványában (I—V íí. k., 1873—96) 
46 dalt találunk «Arany J. után» megjegyzéssel. Kéziratos dallamgyüjteményé- 
nek (149 dallam) kiadására a Kisfaludy-Társaság most készül (a Magyar Nép
költési Gyűjtemény XV. köteteként).

A)
Arany János dalai Petőfi, Amadé és saját költeményeire. Énekre és önálló 

zongorára feldolgozta Bartalus István. A képeket rajzolta Gyulav László. Buda-

Major Ervin dr. szives közreműködésével készült.
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pest, 1884. Révai Testvérek kiadása. 4-rét, 76 lap. (10 dallam, 9 Bartalus «össz- 
hangosí kásában», 1 [Zách Klára] Bertha Sándoréban.)

Arany János dalai. Férfi négyesekké átírta Bartalus István. Budapest, 
1888. Dobrowsky és Franke kiadása. 8-rét, 24 lap. (9 dallam, a Zách Klára dal
lama itt hiányzik!)

*

Arany János dalaira vonatkozó irodalomból:
Vasárnapi Újság, 1883. jan. 21. (30. évf. 3. sz.) Híradás a dalfüzet közeli 

megjelenéséről. Arany a dalokat 1874 és 1882 között szerezte. Arany özvegye 
gyengélkedik s ezért nem mehet el a Kisfaludy-Társaság legközelebbi ülésére, 
melyen a dalokat fogják bemutatni. Azonban Fraknói Vilmos, a Magyar Tudo
mányos Akadémia főtitkára, gondoskodik arról, hogy az özvegy már előzőleg 
hallhassa a dalokat. Egy kis társaságot hívott meg ez alkalomra az Akadémián 
levő lakására ; a meghívottak közt volt Liszt Ferenc, a Pulszky-család és Heinrich 
Gusztáv. A dalokat Takácsné szólaltatta meg, Bartalus zongorakísérete mellett. 
«Liszt meg volt lepetve e dalok eredetisége és szépsége által».

Vasárnapi Újság, 1883. jan. 28. (4. sz.) A dalokat Erzsébet királynénak 
ajánlotta fel Bartalus. «A tiszta jövedelem az Arany-szobornak van szánva.»

Arany János mint zeneszerző. Harmonia, 1883. febr. 4. (2. évf. 5. sz.) és 
Vasárnapi Újság, 1883. febr. 4. (5. sz.). Híradás a daloknak a Kisfaludy-Társaság 
1883. jan. 31-i ülésén történt bemutatásáról. A dalokat Láng Fülöp interpretálta, 
Bartalus zongorakísérete mellett.

Vasárnapi Újság, 1883. márc. 4. (9. sz.) Híradás az előfizetési felhívások 
kibocsátásáról. (A rendes példányokon kívül 25 példány készül amatőrök részére.)

Vasárnapi Újság, 1887. okt. 23. (34. évf. 43. sz.) Bartalus jelenti, hogy 
«noha 10,000 előfizetési felhívást küldtek szét, ez albumból oly kevés számú 
példány kelt el, hogy nem nyereség, hanem 1023 frtnyi veszteség mutatkozik 
a munka után, amelyből ekkép mit sem lehet a szobor-alap javára fordítani».

*

Bartalus Magyar népdalok c. gyűjteményének 5. kötetében (1895) az alábbi 
6 Arany-dallamot találjuk :

8. Kutraó megyen a kis lyány (1876. jan. 24). Arany megjegyzése: «régies, 
de nem oláh». Miután Arany a dal szövegét nem írta fel, Bartalus «ezt a dallam
hoz teljesen illő ismeretes verset» maga mellékelte (!).

17. Hős fiad ha él-e? Arany megjegyzése : «Compositio enyém a nyavalyás, 
még a harminczas évekből». Bartalus nem említi, hogy a költemény Bajzától 
való [A bajnok nője].

68. A toronyban delet harangoznak. «Arany János ezen szövegre írott második 
eredeti dallama». Bartalus Petőfi nevét nem említi.

69. Míg élek, szép lélek, nem felejtlek (1875. dec. 4.). A szöveget itt is Bar
talus «mellékelte» Erdélyitől [lásd : Erdélyi János : Népdalok és mondák. I. 
Pest, 1846. 21. lap.].

70. Bú kel velem, bú jár velem. Arany János dallama a harmincas évekből.
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142. Esteledik, szól a gulya kolompja. (187.5. márc. 11.) A szöveget ennél 
a dallamnál is Bartalus mellékelte.

*

Arany dallamai vegyeskarra átírva előadásra kerültek Koessler János vezetése 
mellett a Zeneakadémia 1887. jan. 11-i, 1888. febr. 27-i stb. hangversenyein. Lásd 
még idevonatkozóan E. jegyű író Magyar zene c. cikkét a Budapesti Hírlap 
1889. márc. 14-i számában : Koessler «fölöttébb középszerű működése kozmo
polita ; más magyar zenét nem hallottunk tőle, mint hogy elénekeltette Arany 
János dilettáns dalait». Koessler feldolgozásaira vonatkozólag (3 dallam Arany 
Jánostól, vegyeskarra alkalmazta Koessler János. Harmonia kiadása) lásdKacsóh 
Pongrác cikkét a Zenevilág 1904. ápr. 19-i (5. évf. 16.) számában.

Három Arany-dallamot (Petőfi: A tintás üveg, A tudós macskája és 
A hegedű száraz fája) női karra átírva lásd Major J. Gyula Orpheus c. kargyüj- 
teményében (1907).

Az Arany-dallamok későbbi előfordulási helyeit szinte lehetetlen hiányta
lanul felsorolnunk, ezért csupán azt említjük fel, hogy a legismertebb két dallam .- 
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete . . . (Amadé László költeménye) és 
Kondorost csárda mellett . . . kezdetű dalok. Az elsőt lásd Várkonyi báró Amadé 
László versei c. kötetben is (kiadta Négyesy László. Budapest, 1892, 465—6. 
lap), a másodikat megtaláljuk számos újabb népdalkiadványban. (Palotásy Gy. 
és Huber S. : A legszebb 101 magyar népdal II., Palotásy Gy. : 101 legszebb 
m. népdal I. etc.)

*

Magyar zenetörténeti vonatkozású mozzanatok Arany életéből:
Arany János levele Simonffy Kálmánhoz (Nagykőrös, 1856. ápr. 18.). Lásd: 

Irodalomtörténeti Közlemények, XXIV. (1914. 99. és Váczy—Rédeyné : írod. 
levelestár 1. 172. V. ö. még Fabó Bertalan : A magyar népdal zenei fejlődése, 
1908. 338.)

Arany és Szénfy Gusztáv. Idevonatkozóan lásd Arany levelét Erdélyi 
Jánoshoz (Nagykőrös, 1856. szept. 4.). Közölve a Vasárnapi Újság 1882. nov. 5-i 
(29. évf. 45.) számában. Aranj  ̂ álláspontja a hangsúlyos verselést illetően.

Arany János és Reményi Ede. Lásd R em ényinek  c. költeményét. Ez a 
vers általában az 1859-es évszámmal szerepel, azonban Szász Károly vissza
emlékezései szerint (Vasárnapi Újság, 1882. okt. 29.) ezzel a verssel «fizetett» a 
költő a «bolondos hegedősnek», mikor az Kőrösön muzsikált neki. Reményi csak 
1860-ban tért vissza Magyarországra, így tehát a vers keletkezési évszáma kétség
telenül 1860. A költeményt lásd Az Ország Tükre 1863. jan. 1-i (2. évf. 1.) számá
ban, valamint a Miskolci Szemle Reményi-füzetében is. (1928. 7—9. sz.)

Arany János Wagner Richardról. Lásd az Arany szerkesztette Koszorú c. 
folyóirat 1863. aug. 2., 9. és 16-i számait (II. félév : 5., 6. és 7.) V. ö. még : Ha
raszti E m il: Wagner Richard és Magyarország. Budapest, 1916. 277—282. lap, 
valamint Pukánszky Béla : Wagner a magyar lírában. Muzsika, 1929. jún. füzet.

Arany és az Országos Magyar Daláregyesület. (Arany az 1869-i költemény
pályázat egyik bírálója volt, Gyulai Pál és Vadnay Károly mellett.) Lásd Zené-
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szeti Lapok, 1869. aug. 15. és 29. (9. évf. 46. és 48. sz.) V. ö. még Ábrányi Kornél : 
Az Országos Magyar Dalár egyesület története, Budapest, 1892. 115. és 117— 118. lap.

Király-himnusz. Vasárnapi Újság, 1882 febr. 5. (29. évf. 6. sz.) A «Gott 
erhalte» helyett egy magyar királyi himnusz szövegének a megírására kérik fel 
Arany Jánost. (Mint ismeretes, az Országos Daláregyeslilet utóbb Jókai költe
ményének megzenésítésére tűzött ki pályadíjat.)

Ir o d a lo m :
Nemzet, 1882. okt. 27. (Nagy József látogatása Aranynál 1882. tavaszán, 

a költő ekkor elővette gitárját.)
Pesti Hírlap, 1882. okt. 28. (Tóth József tárcája. Arany egy vacsora alkal

mával titokban, elhivatta a cigányt, a közelebbi adatok hiányoznak itt.)
Bartalus István : Emlékezés Arany Jánosra. Pesti Napló, 1893. 137. sz. 
Révfy Géza cikke a Délmagyarországi Közi.-ben, 1913. 69.
Révfy Géza : Arany János mint dalszerző. (Székfoglaló a temesvári Arany 

János-Társaság számára.) Magyar Dal, 1914, febr. és máre. sz. (20. évf. 2. és 3.) 
«Bartalus István, id. Ábrányi Kornél és dr. Fabó Bertalan feljegyzései után». 

Hódossy Béla : Arany János dalai. Sárospataki Hírlap, 1917. 9— 10. sz. 
Lakatos Vince: Arany János mint zeneszerző. Irodalomtörténet, 1919. 

40—43. lap. (Gulyás Pál Magyar Életrajzi Lexikonában ez a cikk tévesen Lányi 
Ernő neve alatt szerepel!)

Sztankó Béla: Arany János (1817 -1882). A Zene, 1932. márc. 1. (13. évf.
11. sz.)

•

B )

A ran y-k ö ltem én yek  m e g z e n é s íté s e i:

A hegedű száraz fája. Arany János (1874) (Nádor Gyula).
A rab gólya. Ismeretlen szerző műve az 1866-i pestbudai zenedei dalpályá

zaton (kézirat a Nemzeti Zenede könyvtárában, 4.).
A tudós macskája. Arany János (1882).
E j! haj! ne szomorkodj'. (Csendes dalok 1.)
Bartalus István : Borda! (1863).
Ismeretlen eredetű dallam Limbay Elemér Magyar Dalalbumában (II. 

247. sz.)
Ismeretlen eredetű (perbenyiki) dallam Bartalus István Magyar Népdalok 

c. gyűjteményének 11. kötetében (1875. 199. sz. Bartalus Arany nevét nem említi!). 
Siklós Albert (női kar, négykezes zongorakísérettel).
Elesett a Rigó lovam patkója. Egressy Samu. (Népdalok 2. Rózsavölgyi kiad., 

Matók Béla 1857-i pályázatán díjat nyert.)
Eszünkbe jusson, hol veszett el. Lavotta Rezső.
Haja-haja, hagyma haja. Kodály Zoltán.
Hej! iharfa.! juharfa. Gróf Festetics Leó. (Népdalok 2., 1857.)
Siklós Albert (a) dal, b)  3 szólamú női kar zongorakísérettel).

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. TJX. 14
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Siroonffy Kálmán (Magyar Dalbokréta II. füzet 1854, Dalvirágok, 1863. 
4.). Mátray Gábor ezt a dallamot már 1855—56-ban népdalként jegyezte lo 
Szőlő vesszőt ültettem kezdetű szöveggel (Magyar Népdalok III. 1858. 89. az.). 
Lásd még Limbay Elemér: Magyar Dalalbum II. 286.

Igyunk biz azt egy-e.gy kicsit, (Csendes dalok II.) Arany János (1875). Mösonyf 
Mihály (férfikar, 1863). Wusching Komád, (férfikar, Apollo, 1890).

í r  ószobám. Lovassy Sándor (Honi Lant, 1857).
Itthon. Ismeretlen szerző müve az 1866-i pestbudai zenedei dalpályázaton 

(kézirat a Nemzeti Zenede könyvtárában, 21. sz.).
Koldus ének. Horváth Fábián (Apollo. II. 1873). Ögyek Langer Viktor 

(Apollo, III. 1874).
Kondorost csárda mellett. Arany János (1874). Gróf Festetics Leó (Népdalok 

1., 1857). Festetics dallamát némileg elváltozott alakban (Kadeticiák 1, 4, 2 he
lyett. 1, 5, 7) megtaláljuk Limbay Elemér M. Dalalbumában (I. 128., a szerző neve 
nélkül!).

V. László. Szöllősy Attila.
Leteszem a lantot. Mosonyi Mihály (9-ik melléklet a Zenészeti Lapokhoz, 1863).
Mátyás anyja. Bartalus István (női karra). Lásd: Bartalus István és Gyer- 

tyánffy István : Nő-karénekek gyűjteménye. 1888. 101. szám.
Lányi Ernő (női karra zongorakísérettel).
Mosonyi Mihály (1864, v. ö. Az Ország Tükre III. évf. 19. sz. : «A zenemű 

méltó a költeményhez»).
Nem kell dér . . . Gervay Sándor : Őszi dal (Apollo, 1879).
Nemzetőr-dal. Bertha Sándor. Fónagy József (1848. Közli: Káldy Qyula : 

A szabadságharc dalai és indulói c. gyűjteményében, 11. sz.).
Néma bú. Bordeaux Géza.
Rendületlenül. Révfv Géza (férfikar, Apollo, 1904. 72. sz.).
Rege a csodaszarvasról (Buda halála VI. ének), Sztojanovics Jenő (Iskolai 

daljáték).
Sírva jön a magyar nóta világra. Egressy Samu (Népdalok 1. Rózsavölgyi 

kiad., Matók Béla 1857-i pályázatán díjat nyert).
Juhász Aladár: Magyar dal (Apollo, 1880. ápr. sz.).
Szondi két apród ja. Révfy Géza (3 szólaméi gyermekkar zongorakísérettel).
Volt nekem egy rig ószőr ü (daruszörv) paripám. (Elesett a Rigó lovam pat- 

kója 2. versszaka.)
Ismeretlen eredetű dallamát lásd Tamásy József kedvelt dalai közt (1873), 

Apollo (1874), Kor bay : Hungarian Melodies (1891) etc.
Zács Klára. Arany János (1876).
Franek Gábor (szólók, karok és zenekar, bemutatták Temesvárt 1905-ben, 

ismerteti: Délmagyarországi Közlöny 1905. 253. sz. Franek utóbb operává 
dolgozta át). Hegyi Béla (nyolc ének baritonhangra zongorakísérettel 8.). Szöllősy 
Attila, gróf Zichy Géza (Vegyeskarra zongora kísérettel, megjelent Volkmann 
Róbertnek ajánlva, Rózsavölgyinél, v. ö. Zenészeti Lapok, 1873. febr. 23.).
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C)

1. M elodrám ák.

A hamis tanú. Hetényi Albert.
A honvéd özvegye. I)r. Császár Mihály. (A pozsonyi főreáliskola értesítője 

az 1906/7. tanévről.)
A walesi bárdoh. Révfy Géza.
Agnes asszony. Révfy Géza.
Leteszem a lantot. Gaál Ferenc.
T’. László. Révfy Géza.
Pátzmán lovag. Révfy Géza.
Rachel siralma. Kapi Gyula (v. ö. Zenelap, 1894. jan. 30.).
Rozgonyiné. Révfy Géza.
Teng éri-hántás. Révfy Géza.
Tetemre hívás. Révfy Géza (v. ö. Zenelap, 1899. május 15.).
Zács Klára. Lányi Ernő.

2. Operák, sz im fo n ik u s k ö ltem én y ek .

A walesi bárdoh. Langer Viktor (szimfonikus költemény a Zenelap, 1902. 
ápr. 5-i száma szerint 1895-ben a Filharmóniai Társaság műsorra tűzte, de «merő
ben technikai akadályok miatt elmaradt»). A kézirat nem lappang, — miként 
ezt Gulyás Pál írja a M. Életrajzi Lexikonban — hanem Langer unokájának : 
Kostyál Jánosnak a birtokában van. (1932-i adat.)

Az ünneprontóh. Buttykay Ákos (szimfonikus költemény, bemutatták a 
Filharmonikusok 1905. jan. 25-én).

Mátyás király. Bertha Sándor operája. A Vasárnapi Újság 1877. márc. 11-i 
száma szerint «föl van használva benne Arany Jánostól a Mátyás anyja című 
költemény». Szövegét Milliet és Levallois írta. Bemutató-előadás a budapesti 
Nemzeti Színházban, 1884. jún. 5-én. A Vasárnapi Újság 1884. jún. 8-i száma 
szerint az ebben előforduló, Mátyás hollójáról szóló balladát «hasonlíthatatlanul 
szebben írta meg Arany János, kár volt ezt föl nem használni».

Nagyidai cigányoh. Rékai Nándor operája Várady Sándor szövegére, be
mutató 1906. febr. 24. (Várady csupán nehány cigány nevét vette át Aranytól).

Szondi hét apródja. Farkas Ödön balladája. (Énekelte Takáts Mihály a 
Filharmonikusok 1905. jan. 11-i hangversenyén.)

Tengeri hántás. Lányi Ernő zenéjével hozta színre az Apolló-színpad 1923. 
márc. 19-én (1. Gulyás P. : M. Eletr. Lexikon).

Tetemre hívás. Farkas Ödön operája Versényi György szövegére (Első 
előadása Budapesten : 1900. okt. 5.).

Toldi szerelme. Mihalovich Ödön operája Csiky Gergely és Ábrányi Emil 
szövegére. (Első előadása : 1893. márc. 18.)

14*
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3. Arany emlékének szentelt zenemű.
Arany János emlékezete. Zongorára szerzé s annak jövedelmét a nagy költő 

szobrára felajánja Vaskovits Serédy Izabella. (A szerző kiadása, v. ö. Harmónia, 
1883. jan. 8.)

(1936. szeptember.)

ELNÖKI ÜDVÖZLŐ BESZÉD
Papp Viktor székfoglaló r. taghoz.

B e RZEVICZY  A L B E R T tŐ l.

Tisztelt társunk mai nagyérdekű előadásával, mely sok új és becses 
vonással járult hozzá halhatatlan költőnk egyéniségének képéhez, 
midőn mai emlékülésünk tárgysorát gazdagította, egyúttal eleget te tt 
szabályaink követelményének s elfoglalta székét mint immár teljesjogú 
tagtársunk sorainkban.

A Kisfaludy-Társaság már t. társunk megválasztása előtt tanújelét 
adta bizalmának és elismerésének az ő zeneesztétikai tudása iránt, 
midőn ismételve őt hívta meg Greguss-bizottságába és őt kérte föl a 
zenei Greguss-jutalom odaítélésének alapjául szolgáló jelentés megszer
kesztésére. E jelentések becséről saját előadónk, Négyesy László nyilat
kozott nagy elismeréssel, mikor ugyancsak a Greguss-jutalom odaítélése 
szempontjából kritikai művek fölött tartottunk szemlét.

Társaságunk e szolgálatok elismerését is szem előtt tartotta, midőn 
régi hagyományához híven ismét egy zenei téren szakértő íróval akarván 
kiegészíteni magát, választása t. tagtársukra esett, kit hosszú zene- 
kritikusi pálya, figyelemreméltó zenei gyakorlat s önálló művészi élet ,- 
és jellemrajzok egész sora minősített kiváló módon arra, hogy Társasá
gunkban e rég érzett hiányt pótolja.

Őszinte örömmel üdvözlöm tisztelt barátomat s nyújtom át neki 
a tagsági oklevelet azzal a biztosítással, hogy Társaságunk, mely műkö
dése méltánylásának már eddig is bőven adta jeleit, teljes bizalommal 
és reménnyel néz működése elé a mi körünkben, amelyet mindnyájunk 
tagtársi és baráti rokonszenve és nagyrabecsülése fog kísérni s az a meg
győződésünk, hogy benne buzgó és szorgalmas munkatársat nyerünk.

I'app Viktor válasza.
Nagyméltóságú Elnök Űr!
Hálásan köszönöm Nagy méltóságodnak rámpazarolt kitüntető 

szavait. Érzem, nem tudom kellően kifejezni mélységes köszönetemet,
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mellyel a Kisíaludy-Társaság bizalmát fogadom, de- szépséges magyar 
nyelvünk szegényes a köszönet mértékének megmutatására. Egy tekintet 
többet mondhat, mint szavak sűrűje.

Úgy gondolom, hogy az engem ért megtiszteltetés rajtam keresztül 
a magyar zenei irodalmat érte. Irodalmunknak ez az ága sokáig kezdeti- 
leges és idegen szellemű volt. Az újabban országokat és világrészeket 
hódító magyar zeneművészet könnyen útvesztőbe tévedhet, ha nem 
támogatja megfelelő zenei irodalom. Ez a megfelelő zenei irodalom az 
utóbbi években figyelemreméltó életjelt adott magáról és igyekszik 
sietve áthidalni azt az űrt, mely a magyar alkotó zeneművészet, vagyis 
zeneirodalom és a magyar zenei irodalom közt tátong. Tudományos 
komolyságéi zenei íróink vannak, kiknek buzgalmát nagyban növelheti 
az a tudat, hogy munkásságukat a Kisfaludy-Társaság, a legtekintélye
sebb irodalmi fórum, észrevette és figyeli. Ha személyemben nem is a 
legérdemesebb ju tott erre a megtisztelő helyre, mégis egy, aki közülük 
való.

Nagyméltóságod kitüntető szavait, soha el nem múló hálával, 
mégegyszer köszönöm.

1. MEGEMLÉKEZÉS JAKAB ÖDÖNRŐL.
F alu  TamásíóI.

(Felolvasta az 1933. márc. 1-i ülésen.)

Utódnak lenni mindig megható. Örökölni mindig szívbemarkoló. 
Még akkor is, ha az örökség kincset jelent. Amit én most örökölök, az 
egy ékszer fekete tokban. A fekete tok az elődnek, .lakab Ödönnek 
kegyelettel koszorúzott emléke.

Jakab Ödön szikár alakja, mely testileg örökre eltűnt ebből a terem
ből, most lelkileg ismét megjelenik előttünk. Megjelenik görnyedetlenül, 
meg nem rokkanva, egyenesen, mint egy vonalzó. Mint a saját életének 
vonalzója, mely egyenes vonalat húzott a kezdettől a végig. Az állomások 
e mellé az egyenes vonal mellé vannak lerakva, szabályos távolságok
ban, mint a vonalzóba vésett centiméter vonalai.

Székelyföldön született. Büszke volt székelységére, mintha székely
nek lenni annyit jelentene — mint magyarnak lenni a második hatvá
nyon. A székelyföld volt a születési helye, s a székelyföld maradt ifjúsá
gának, diákéveinek foglalata is. Mikor egyetemi tanulmányait elvégezte, 
tanárkodott Pancsován, Déván, majd nyugalombavonulásáig Budapes
ten. Mikor nyugalomba vonult, a király a III . osztályú vaskorona-



214 FA LU  TAMÁS : M EGEM LÉKEZÉS JA K A B  ÖDÖNBŐL.

renddel tüntette ki. 1883-ban a Petőfi-Társaság, 1895-ben a Kisfaludy- 
Társaság emelte tagjai közé, 1925-ben pedig a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja lett.

Mint lírikus az érzelmek legnemesebb húrjait pengette. Az egyszerű
ség volt a hitvallása, mert egyszerű a fűszál a réten, a virág a kertben 
s a madár az égen. A természetben minden egyszerű. A természetben 
nincsenek affektációk. nincsenek divatok, csak négy örök évszak, a négy 
évszak örök törvényeivel.

Jakab Ödönnek megadatott, hogy eljátszhatta hegedűjén az É-húr 
és az Á-húr ifjúságának, a D-húr férfiasságának és a G-húr mély és méla 
rezgéseinek dallamait. Énekelte a szerelmet, a hazát, a boldog családi 
élet harmóniáit s a messzetűnt ifjúság szívet fájdító és szívet békítő 
énekét. 1886-beli kötetének címe : «Hangok az ifjúságból». 1891-ben ezt 
írja könyvére : «Nyár». 1910-ben «Őszi virágok» címmel jelzi verseit, 
hogy azután 1928-ban ezt fesse kötetének homlokára : «Estefelé». Ezt a 
kötetet a Kisfaludy-Társaság adta ki.

1894-ben Án/irus című költői elbeszélésével elnyerte az Akadémia 
Nádasdy-díját, majd öt évvel később a Szilágyi és Hajmási című költői 
elbeszéléssel gyarapította epikus sikerét.

Több kötet prózai művet is írt. Regényeket, novellákat. Székely 
históriái és marosszéki történetei szűkebb hazájának alakjait s lelkét 
vetítik elénk, kedves, kényelmesen folyó, idegességtől mentes stílusban.

Színdarabjai közül A jövevényeket a budapesti Nemzeti Színház, 
A pásztói pap című történelmi drámáját pedig a kolozsvári Nemzeti 
Színház adta elő szép sikerrel.

Második házassága meghozta számára az élet célját és tartalm át, 
a boldog nyugalmat, összhangot és megelégedést, de a szív gyöngyeiért 
a fájdalom karja tud legmélyebbre nyúlni. Jakab Ödön legszebb verseit 
az özvegyi gyász hozta fel a mélyből első feleségének, Szénásy Rózának 
korai halálakor. A költő egész kötettel áldozott az elhúnyt hitves em
lékének, s Tlóza című versében így énekel :

Beh vígan jártuk itt mi ketten 
E földi vándor életet,
Amíg koporsód bús hajója 
Éretted meg nem érkezett.

De elvitt már e hajó téged, 
Elvitt, hogy ne légy az enyim. 
Ott jársz te már a végtelenség 
Hallgatag, sötét vizein.

Én meg itt bolyongok még a parton 
S még hallom hangod elhalón 
És sírva várom, egyre várom.
Mikor indul az én hajóm.

Jakab Ödön hajója már elindult és meg is érkezett. Megérkezett 
a költők kikötőjébe, melyre ez a halandó szó van írv a : Halhatatlanság.
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Váltott lovakkal utazott 
Ősöm a delizsáncon,
Minden izgalmat lenn hagyott, 
Hogy szívének ne ártson.
F útt északi és déli szél,
Mely ideget acéloz 
És füstös fáklyák fényinél 
Elért békén a célhoz.

Én gyorsvonaton utazom, 
Autón s röpülőgépen 
És majd megöl az izgalom. 
Ha egy-két. percet késem. 
Óra ketyeg szívem falán, 
Csönget este és reggel, 
Célom is elérném talán,
De csak váltott szívekkel.

I'hjészen minderjy.

Egészen mindegy, hogy mikor és meddig, 
Mert egyszer úgyis el kell jönnie,
Olyan mindegy, hogy hétfőig vagy keddig, 
Vagy száz évig ver az ember szíve.

A szív itt úgyis csak múlandót érez 
És ezt hirdeti minden sírverem : 
Amennyivel rövidebb lett a véges,
Annyival majd több lesz a végtelen.

2. KÖLTEMÉNYEK.
Falu l ’AMÁstól.

(Felolvasta az 1933. márc. 1-i ülésen.).

Szív.

• A testnek gépházába zárva 
A sorsa olyan emberi,
Ő az élet és mégis árva,
S amíg ver, önmagát veri.

A szívet nem lehet behunyni, 
Szegény szív sohasem pihen. 
Az álmot az agyra ő küldi 
És ébredést is ő izén.

Őszi sz ín ek .

Kell egy raktárnak lenni rejtve, 
Hogy míg a boldog nyár ragyog, 
Meg legyenek az ősznek mentve 
A színek és a bánatok.

A festéket ki őrzi nyáron, 
Hová van rejtve az ecset? 
Honnan veszik az őszi lombok 
E csodálatos színeket?

Váltott lovakkal.
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Két nap . . .

Két nap kellene az égre, 
Hogy az egyik mindig égne, 
Mindig tűzne a világra, 
Hogy a szegény sohse fázna.

Két nyár kellene egy évben, 
Hogy a szegény jobban éljen, 
Bokrok alatt, kazlak tövén 
Hadd pihenne nyugton szegény

És két szív kellene annak,
Aki boldog, aki gazdag,
Hogy míg egyik meg se rezzen, 
A másikkal csak érezzen.

Sok milliók, királyi gőggel 
így kezdjük mindig: Én!
S egy szürke évszám lesz belőlünk 
A múltak sírkövén.

Huszadik század lesz a nevünk 
A jövendő ölén,
Mikor egy közös évszámsírban 
Pihenünk, te, meg én.

Aki csodált már őszi erdőt, 
Míg szélben remegett, 
Emlékszik-e, hogy külön látott 
Egy árva levelet?

ELNÖKI ÜDVÖZLŐ BESZÉD.
Falu Tamás székfoglaló r. taghoz.

B e RZEVICZY A L B E R T tŐ l.

Hogy tisztelt társunk oly dicséretes sietséggel foglalt széket Társa
ságunkban, ez csak viszonzása annak a készségnek, mellyel Társaságunk 
őt mindjárt első jelültetésekor tárt karokkal fogadta. Ez a választás 
különben hosszú és sikeres írói pálya elismerése, mely úgy a verses, 
mint a prózai költészet terén gyorsan vitte tisztelt társunkat mindig 
feljebb, legjobbjaink sorába. A verseny mai hevében és zajában is mindig 
sikerült megőriznie teljes eredetiségét, tárgyainak, eszméinek újdonsá
gát, jó ízlését és miniature-szerű elmélyedését a lelki élet leggyöngédebb, 
legfinomabb árnyalataiba. Tárcái, novellái épp oly népszerűek, mint 
amily szívesen olvasottak regényei és amily meleg visszhangot keltenek

Én.
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versei. Ismételve nyert pályadíjakat, így Küszöb című regényével s 
különösen feltűnt tavalyi diadala, amikor a revíziós dalpályázaton 
3074 pályamű között lett az ő Magyar visszhang című hazafias költe
ménye pályanyertes.

Tisztelt barátom eddigi irodalmi működése bennünket is, mint az 
egész magyar írói világot, a legnagyobb várakozásokra jogosít fel. Csak 
arra kérjük, legyen hű Társaságunkhoz és szorgalmas munkatársunk, 
körünkben mindig barátsággal és bizalommal fog találkozni. Székfogla
lása által immár teljes jogú tagjává válván a Kisfaludy-Társaságnak, 
örömmel nyújtom át meleg üdvözleteink kíséretében az erről szóló 
oklevelet.

Falu Tam ás válasza.
Kegyelmes Uram! Hálásan köszönöm a kitüntető avató szavakat, 

s ígérem, hogy igyekszem méltóvá lenni arra a díszre, melyet a Kisfaludy- 
Társaság tagjai közé való tartozás jelent'.

MEGEMLÉKEZÉS AMBRUS ZOLTÁNRÓL.
SZINNYEI FERENCtŐl.

(Felolvasta az 1933. május 3-i ülésen.)

Ambrus Zoltánnak megürült helyét foglalom el ma a Kisfaludy- 
Társaságban, melynek az elhunyt több, mint három évtizedig volt dísze.

Kötelességemet, hogy róla megemlékezzem, egyrészt könnyűnek 
találom, mert öröm és élvezet róla beszélnem, hiszen mindig kedves 
íróm volt, kiről az első nagyobb terjedelmű tanulmányt én írtam (Iro
dalomtörténet. 1918). Másrészt nehéznek találom azt a feladatot, hogy 
ilyen sokoldalú és ilyen értékes írónak felszázados munkásságáról néhány 
percnyi előadás keretében csak megközelítőleg is hű képet adjak.

Ambrus Zoltán egyike volt legműveltebb s a világirodalomban leg- 
járatosabb íróinknak. Színi és egyéb bírálatai, írói arcképei és irodalmi 
tanulmányai «az igazi művészet és a jóízlés kultuszát» szolgálták. Ezek
ben a kellő tárgyilagosság a szubjektív megérzéssel, az elvekből, meg
győződésből és a komoly igazságkeresésből fakadó szigorúság a megértő 
méltányossággal, a rendkívül kifinomult ízlés és műérzék a logikus 
elemző ésszel, a súlyos tartalom a finom és könnyed formával párosult. 
A komoly műbíráló és esztétikus kitűnő tollú újságíró is volt, sok poli
tikai és szépirodalmi lapunknak dolgozótársa, kinek különösen pompás 
tollrajzai, vagyis a legkülönfélébb napi kérdésekről írt tömérdek humoros
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vagy komoly cikke és karcolata, értékesek eredeti, sokszor igen mélyen 
szántó gondolataikkal, ragyogó elmésségükkel és humorukkal. Leg
sikerültebbek közülük s maguk idejében a legnagyobb sikert aratták a 
Berzsenyi báró és családja c. szellemes dialógusai.

A novella- és regényíró Ambrus Zoltán azonban még a műbírálót, 
essay-istát és újságírót is fölülmúlta.

Itt egy kissé meg kell vádolnunk olvasóközönségünket, hogy Ambrust 
nem méltányolta úgy, ahogy jeles tehetsége megérdemelte volna. író- 
és hirlapírótársainak kis köre kezdettől fogva elismerte kiváló írói tulaj
donságait, de nagy irodalmi sikerei nem voltak. Ebben a tekintetben 
nem egy, jóval kisebb tehetségű kortársa is fölülmúlta. Szerénysége, 
nagy önbírálata, előkelőén tartózkodó egyénisége megakadályozta abban, 
hogy a közönség kegyeit keresse, ízléséhez alkalmazkodjék, s hogy a 
reklám alantas eszközeivel éljen. Munkái szétszórva jelentek meg, 
összegyűjtésükkel keveset gondolt, úgyhogy már huszonöt éve volt író, 
mikor munkáinak méltó kiállítású sorozata megindult (1906), s ennek 
kiadása is nyolc évig húzódott.

Másik s talán fontosabb oka csekély népszerűségének, hogy munkái 
finomabb művészettel voltak írva, semhogy a sekélyebb műveltségűek 
is könnyen élvezhették volna őket. Maga mondja egyik bírálatában; 
hogy a «Világon mindenütt a legfinomabb holmi az, amelynek a leg
kevesebb a fogyasztója, a bazárokban mindenütt nagyobb a forgalom, 
mint az ékszeres boltokban».

Regényt keveset írt. Hőseiben sokat ád magából. Ők is érzékenyek, 
műveltek, erős idegéletet élők, kik önmagukkal vívódnak, keresik az 
élet hejyes útját, kik inkább a fontolgatás és bölcselkedő szemlélődés, 
mint a tettek emberei s kik az élet prózája elől szívesen menekülnek az 
illúziók világába.

Első és legjobb regénye a Midáis király, mely hibái és egyenetlen
ségei ellenére is tele van a fiatalság erejével, merészségével, egy forrongó 
ifjú művésziélek önvallomásaival. Mindig egyik leghangulatosabb s leg
tartalmasabb regényünk marad.

Regényeinél sokkal értékesebbek novellái. Ebben a formában mozog 
legotthonosabban. Mint elbeszélő a franciák tanítványa. Ez az irodalom 
kezdettől fogva állandó tárgya volt szeretetének és tanulmányainak, 
a francia szellemi és társadalmi életet ismerte a magyar után legjobban 
s varázsa alól nem tudott, de nem is akart szabadulni. Flaubert. Bourget, 
Maupassant, Anatole France hatása meglátszik novelláin, de csak álta
lánosságban. Velük rokon szellem, kinek mindahhoz tehetsége és hajlama 
volt, amiben ők jelesek : a lélekrajzi elemzéshez, a stílus művészetéhez, 
a tiszta, világos kompozícióhoz, a logikus és elmés gondolatkifejezéshez,
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a fölényes iróniához, a szellem régibb és újabb alkotásaiban való elmélye
déshez. Ezeket a veleszületett hajlamokat a francia mesterek munkáinak 
tanulmányozása csak kifinomította, öntudatosabbakká tette.

Többszáz novellája rendkívül változatos tartalmú. Irt hangulatos 
mesenovellákat (Pókháló kisasszony, Az ispilánti lányok), modern fel
fogású történetieket (Ninive pusztulása, A türelmes Grizeldisz), bájos 
gyermektörténeteket (A  tóparti gyilkosság, Lula). Szívesen rajzolja az 
írók és költők világát (Esteban testvérek, Vándor), a művészekét és artis
tákét (A  szerelmes gladiátor, Ostoba Ágost halála) s végül a mindenféle 
kisemberét ( A Ikonyat).

Történeteinek színhelye majdnem mindig a nagyváros, ritkán a 
vidék. A népéletet nem rajzolja. Tárgyai sokféleségében az igazi elbe
szélő tehetség nagy gazdagsága mutatkozik. Mint vérbeli nagyvárosi 
ember, ritkán rajzolja a természetet, hangulatos leírást keveset találunk 
novelláiban. A beszédben is, jobban szereti a világosságot, logikát és 
elmésséget a színes, képes stílusnál. Alakjai fáradhatatlanok a vitatko
zásban : taglalnak, bírálnak, magyaráznak, szinte értekeznek. Ez a 
dialektikus előadás egyik fő jellemvonása, s elbeszéléseit kissé szárazakká, 
egyszfiiűekké teszi.

Különösen az emberi lélek érdekli legjobban : «Csak egy csoda van 
a világon,—mondja egy helyen — az emberi léleknek a szövevényessége». 
Ezt a csodás bonyolultságú lelket tanulmányozza és elemzi jóformán 
minden elbeszélésében.

Ha néhány szóval akarnék összefoglalni Ambrusnak, az elbeszélő
nek az eddigiekben érintett tulajdonságait, talán így tehetnők : tárgybeli 
gazdagság és szerkezetbeli formásság; nem túlcsapongó, de élénk kép
zelet ; erős logika; bizonyos egyszínűség, melyet a leírások hiánya, 
alakjainak nem mindig jellemzetes beszéde s a dialektikus elem uralma 
okoz ; kiváló lélekrajz : kesernyés, de pompás humor ; emelkedett világ
nézet ; igen finom és elmés stílus.

Ambrus Zoltán értékét a hozzáértők mindig elismerték. A Petőfi- 
Társaság 1891-ben, a Kisfaludy-Társaság 1899-ben, a Magyar Tudo
mányos Akadémia 1911-ben tagjai közé választotta, 1915-ben pedig a 
Nemzeti Színház igazgatója lett. Méltán érték ezek a kitüntetések, mint 
munkásságának megérdemelt jutalmai.

Nagyon keveset mondhattam róla, de ebből a kis, vázlatos méltatás
ból is kitűnt talán, hogy boldogult, felejthetetlen tagtársunk egyike volt 
legrokonszenvesebb és legkitűnőbb író-mestereinknek.

M EGEM LÉKEZÉS AMBRUS ZOLTÁNRÓL.
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2. NOVELLA- ÉS REGÉNYIRODALMUNK 
A BACH-KORSZAKBAN.

SziNNYEI FERENCtŐl.

(Felolvasta az 1933. május 3-i ülésen.)

A szabadságharcig terjedő időszak novella- és regényirodalmának 
történetét megírván,1 most a Bach-korszakéval foglalkozom s régi 
módszeremet követve, elolvasok minden regényt és novellát a legjobbak
tól kezdve a legsilányabbakig. Így a rengeteg nagy, ma már jórészt 
ismeretlen anyagot föltárva, teljes képet tudok kapni és adni e két mű
fajnak fejlődéséről.2

Ezúttal nem lehet célom, hogy ezt a képet megrajzoljam még főbb 
vonásaiban sem, hanem a sok vele kapcsolatos kérdés közül csak arra az 
egyre fogok röviden és nagy általánosságban felelni, hogy milyen méretű 
a francia romantika hatása Bach-korszakbeli elbeszélő irodalmunkra.3

A romantikának az a formája, melyet francia romantikának nevez
nek, a XIX. század huszas éveiben keletkezett és Hugo Viktor, Sand, 
Dumas, Sue, Seribe és mások munkáinak hatása alatt csakhamar ural
kodóvá lett Franciaországban s Európa legtöbb népének irodalmában.

Nálunk ez az irány a negyvenes években jut diadalra, amikor nem
csak a jelesebbek: br. Jósika Miklós, Kuthy Lajos és a fiatal Jókai Mór 
írnak ebben a modorban, hanem a többiek is.

1847-ben Erdélyi János, a jeles esztétikus, már szót is emel a francia 
romantika túltengése ellen s azt mondja, hogy «novelláink oly hűsé
gesen szabatnak francia ízlés szerint, mikép frakkjaink párisi szabók 
után».

A Bach-korszakban nem csökken a hatása, s éppen olyan általános, 
mint a szabadságharc előtt volt. A közönség valósággal habzsolja a 
francia regényeket eredetiben, de leginkább német fordításokban, 
melyekkel a sorozatos német regénykiadások (pl. a Hartleben-féle 
Belletristisches Lese-Cabinet, Neuestes Bell. Lese-Cabinet) árasztják el. 
Hírlapjaink és szépirodalmi újságjaink legszívesebben a két Dumasnak, 
Sue-nek, Paul de Kocknak, Fával Pálnak, Montépinnek s más kisebb nevű

1 Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. I. 1925. II. 1926.
2 A Bach-korszak novella- és regényirodalmáról eddig egy nagyobb s 

három kisebb tanulmányom jelent meg.
3 Adataimat az 1850—1856-ig terjedő évek teljesen feldolgozott anyagából 

merítettem.
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francia romantikus írók novelláinak és regényeinek fordításait közük. 
Önálló kötetekben ugyanilyenek jelennek meg. A Friebeisz István-féle 
Legújabb külföldi Begénycsarnok pl. Dumas Párisi mohikánok c. regényét 
közli a francia kiadással egyidejűleg 1855—61-ig 34 kötetben. Rengeteg 
az előfizetője, úgyhogy a kiadó az első hat füzet visszavásárlására ajánl
kozik.

Jókait lépten-nyomon magyar Dumas-nak nevezik, ami akkor 
kitüntetés-számba ment. Ma már lekicsinylésnek érezzük.

A komolyabb miibírálat nem szűnik meg tiltakozni ez ellen a franciás- 
kodás ellen. Megróják Jósikát, hogy újabb regényeiben a francia roman
tikának hódol, csak érdekfeszítésre törekszik s követi a francia írók 
tárcaregényeinek elsietett, pongyola előadásmódját is. A regénynek ez 
az «eltárcásodása» Greguss szerint Jókai regényeinek is kárára van. 
Megróják a novellistákat, hogy szeretik a párizsi életet rajzolni, holott 
azt legtöbben csak francia regényekből ismerik. Bulyovszkyné, a jeles 
színésznő novellái a «Sue, Dumas, Hugo Viktor-féle művészetellenes és 
rémítésre számított végletességek reminiscentiáiból látszanak írva» — 
mondja Greguss (Magyar Sajtó. 1855. szept. 26). Dobsa Lajos Lydia c. 
regényéből — írja névtelen bírálója — «csak két sort kell olvasnod, s 
meg leszesz győződve, hogy francia. Olvass néhány lapot, s Dumas és 
Paul de Rock jutnak eszedbe» (Pesti Napló. 1855. afig. 3). Salamon 
Ferenc szerint novellaíróink nemcsak forma és modor dolgában utánoz
zák a franciákat, hanem «a francia regényírók képzeletében teremtett 
francia életet a mi életünkkel majmoltatják» (Budapesti Hírlap. 1856. 
jan. 3). Gyulai Pál így jellemzi franciás novelláinkat : könnyedén írni 
annyi, mint nem gondolkozni, «élénken írni, annyi mint szükellni ide- 
oda, hatásosan írni annyi, mint összehalmozni a lehetetlen és frivol 
kalandokat, érzelgőn, borzasztón, piquantul, de mindenesetre a leg
hanyagabb nyelven». E mesterség t i tk a : «pár reminiscentia Dumasból, 
rövid mondatok szétmetélve, felpontozva, egy lapon tíz kikezdés, két- 
három szóból álló párbeszéd és csevegés, folytonos csevegés, mi az 
embernek éppen eszébe jut». (Pesti N. 1854. júl. 28).

A bírálók váltig ajánlgatják az íróknak, hogy tanulmányozzák az 
angolokat, főleg Dickenst s Thackerayt, szóval a francia «áfium» hatását 
az angol realizmus ellenmérgével szeretnék semlegesíteni, de bölcs orvosi 
tanácsaik jobbára kárba vesznek.

Ha végigolvassuk akkori körülbelül kilencven nevesebb írónknak 
munkáit, — hogy a kb. kétszer annyi ma már ismeretlen nevű, névtelen 
és álnevű írókét ne is említsük — nagyon keveset találunk köztük, 
melyekben a francia romantika több vagy kevesebb hatására ne bukkan
nánk.
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Vezérük és mintaképük a kor legünnepeltebb és legolvasottabb 
írója, Jókai Mór, ki azonban már ekkor erősen kibontakozott a francia 
hatás kötelékeiből s kifejlesztette az azzal rokon, de mégis egyéni, 
magyar romantikáját.

A kisebb tehetségek munkássága erősebben epigon-jellegű. Ők a 
francia romantikusokat, vagy Jókait, néha egymást utánozzák. Abonyi 
Lajos, Almásy Tihamér, Balázs Sándor, Beöthy László, Bulyovszky 
Gyuláné, Degré Alajos, Dobsa Lajos, Győry Vilmos, Halmágyi Sándor, 
br. Jósika Kálmán, Kempelen Biza, Kuthy Lajos. Lauka Gusztáv, Ney 
Ferenc, Obernyik Károly, Pálffy Albert, Paulikovics Lajos, Bemellay 
Gusztáv, P. Szathmáry Károly, Szegfi Mór, Szokoly Viktor, Tanács 
Márton, Vadnai Károly és Vértesi Arnold — hogy csak nehány ismertebb 
nevet említsek — mind erős hatása alatt állnak a francia romantikának. 
Még br. Kemény Zsigmond, Gyulai Pál, br. Eötvös József, Bérczy Károly 
és Vas Gereben munkáin is meglátszik ez a hatás, ha kis mértékben is.

Kísértsük meg most már ennek a sokat emlegetett francia romantikus 
modornak legalább vázlatos és általános képét megrajzolni.

Íróink elbeszéléseiknek s .regényeik fejezeteinek címeit már úgy 
választják meg, hogy ezek előre hatást keltsenek s felcsigázzák az olvasók 
érdeklődését. Ilyen novellacímek pl. a következők : Az öntudat kígyói, 
Istenítélet, Bossíúeskü és szerelem, A gyötrelmek szigetei, Egy halott 
története, Kebelrém, A rom titkai, A halott vőlegény, Két halott egy sír
ban, Egy kivégzett története. Ugyanilyen fejezetcímekkel igyekeznek 
olvasóikat meghökkenteni regényeikben, vagy nagyobb terjedelmű 
elbeszéléseikben. Íme néhány : Halott menyasszony, Utolsó ítélet, A szív 
talányai, A végzetes álom, A letört rózsa, A föltámadott, A puszta sír, 
Hűtlenség hűségből, A sírbolt titkai, Rémkirály, Rémsziget, Az eleven 
halottak, Egy gyilkosság, A vérnap, Három máglya, Iszonyú éj, A vég
zetes óra.

A címek után lássuk magukat a novellákat. Két tipikus példát 
mutatok be jellemzésükre. Az egyik Bulyovszkynénak, a Nemzeti 
Színház ünnepelt művésznőjének novellája: Egy színésznő szerelme 
(Magyar Thália. 1853), mely A kaméliás hölgyre emlékeztető párizsi 
történet.

A Théátre-Frantjais színfalai között színészek és színésznők éles 
nyelven csipkedik egymást és pletykáznak. A fő szóvivő Margit néni, 
«Thalia e kiszolgált papucsa». Rút, vén színésznő, szükség esetén kerítő 
is, kitől rettegnek, mert akinek ellensége lett, «annak becsülete foszlá
nyait Páris valamennyi rongyszedői sem tudták volna összeszedni». 
Elmeséli Blarose Camilla történetét. A bájos, fiatal színésznő sokáig 
nem kapott szerződést, mert megközelíthetetlen volt. Ő is mindenféle



ajánlatot te tt neki, de hiába, még a dúsgazdag lordot is visszautasította. 
Camilla kétségbeesett helyzetében széngázzal megmérgezi magát, de 
ő még idejében érkezik s megmenti. A leány egy időre eltűnik, azután 
szerződtetik. Margit néni most egy levelet mutat be a társaságnak, mely 
Camilla zsebéből az imént esett ki. Ebben azt írja Montvermeille Artur 
gróf ezredes, ki régen szereti a leányt, hogy holnap feleségül lógja venni. 
Lussan herceg ezt a hirt rögtön elmondja Montvermeille tábornagynak, 
Artur nagybátyjának. A tábornagy pörben áll a herceggel. Ez a pör 
koldussá tenné családjukat, amin csak úgy lehetne segíteni, ha Artur 
feleségül venné a herceg nővérét. A tábornagy kérdőre vonja unokaöccsét, 
ki hosszasan elbeszéli szerelmük történetét. Ebből kiderül, hogy Camilla 
a legideálisabb, legnemesebb lelkű és legönfeláldozóbb nő. A császárné 
(III. Napoleon neje), kinek Artur kamarása, s kinek Camilla anyja egykor 
szolgálatában állott, helyesli házasságukat. A tábornagyot meghatja a 
történet, de azért feltárja helyzetüket Camilla előtt. A leány nemes 
önfeláldozással Lussan herceg kedvese akar lenni, mert így Artur ki 
fog ábrándulni belőle. Erre a hősies önfeláldozásra azonban nem kerül 
sor, mert a herceg az előbb említett gazdag lorddal vívott párbajban 
elesik, az akadályok elhárulnak, s a gróf-ezredes elveheti Camillát.

A másik Tanács Mártonnak, az ötvenes évek egyik jobb elbeszélőjé
nek novellája: A festesz (Divatcsarnok. 1853. 2—4).

1850. októberében Milanóban voltam, — beszéli az író — megláto
gattam a dómot, hol egy fiatal festő, Muratori Luigi dolgozott. A templom 
egy részletét festette remekül. Beszédbe ereszkedünk, örül, hogy magyar 
vagyok, mert több magyar művész-barátja van, s szereti a magyarokat. 
Egy előkelő idősebb úr is odajön gyönyörű leányával, Fiamettával. 
A képet vizsgálja és sikerültnek találja, azalatt a két fiatal szívben von
zalom ébred. Muratori, inig Fiametta imádkozik, odafesti a képre. Egy 
ifjú nagy árat kínál neki a képért, de Luigi megérzi, hogy az is érdeklődik 
Fiametta iránt, s nem adja oda. Az öreg úr felmegy leányával a templom 
legmagasabb tornyába, én is felmegyek Luigival s gyönyörködöm a 
remek kilátásban. Kiderül, hogy Fiametta atyja Contarini gróf, ki 
Luigit felkéri képeinek restaurálására. Mire leérünk, Luigi képe eltűnt. 
Ügy látszik az előbbi fiatalember lopta el.

Egy hónapig nem találkozom Luigival, bárhogyan keresem is. 
December 4-én Velencéből Triesztbe utazom. Holdvilágos, hideg éj van, 
a tenger nyugtalan. I tt  a hajón látom viszont Luigit, kinek zavaros beszé
déből azonnal látom, hogy szegény azóta megőrült. Az a rögeszméje, 
hogy a halott Fiamettát fel fogja támasztani. Történetét különben egészen 
érthetően mondja el. Contariniék gyönyörű villájában lakott, dolgozott, 
s mind szerelmesebb lett Fiamettába, noha látta, hogy a leány tüdőbajos
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és meg fog halni. A leány is bevallja neki, hogy szereti, s kéri, fesse meg 
őt menyasszonyi ruhájában, ahogy koporsójában fekszik. Síremlékét is 
tervezze meg. Vérző szívvel teljesíti kívánságait. A látogatók egyikében 
megismeri képének tolvaját s hevesen összeszólalkozik vele. Párbaj, 
mindketten megsebesülnek. Fiametta halálán van, apja beleegyezik, 
hogy megesküdjék Luigival. A beteg szobáját fel virágozzák, a pap 
kezdi összeadni őket, de Fiametta meghal a szertartás közben, Luigi 
pedig megőrül fájdalmában . . . Egy év múlva olvasom az olasz la
pokban, hogy Muratori Luigi díjat nyert «Koporsóban fekvő menyasz- 
szony» c. képével, hogy most is őrült, és gr. Contarini gyógyíttatja. 
Nem volna-e jobb, ha őrült maradna? Visszaadhatja-e neki a gróf a 
menyasszonyát?

A bonyolítás, a lélekrajz és a mesemotivumok jellemző voltán kívül 
azért is érdekesek, mert az első francia történet párizsi környezetben, 
melyet akkori francia-imádó íróink nagyon szeretnek, a második pedig 
azért, mert a regényesnek tarto tt Itáliában játszik. Ezt a francia írók 
s így a mieink is, szintén szívesen választják történeteik hátteréül.

Általában tudvalevő dolog, hogy a francia romantika szívesen 
kalandozik idegen országokban, távoli és exotikus helyeken, mert az 
olvasóik, sőt legtöbbször maguk előtt is ismeretlen környezet merész 
képzeletüket kevésbbé korlátozza. Bizonyítsuk ezt akkori elbeszélő 
irodalmunkból vett néhány példával. Jókai A kalóz királyban Sue hatása 
alatt a messze tengereken bolyong, Oceania ban egy mesés, elsüllyedt 
világrész történetét írja meg. A török történelmi múlt ragyogóan színes 
képeivel kápráztatja el olvasóit A fehér rózsában és A janicsárok végnap
jaiban, szívesen időzik az akkor folyó orosz-török háború távoli szín
terein, főként törökök és cserkeszek között (Véres könyv), de ellátogat 
Perzsiába (Shirin, Perózes) és Kínába is (Tsong-Nti.). Ugyanígy tesznek 
tanítványai, kik mesterüket utánozva merész kirándulásokat tesznek 
keletre: hol Törökországba, hol Perzsiába, hol Indiába, hol Egyiptomba. 
Abonyi Lajos Észak csillaga c. regényében svéd történeti tárgyat választ, 
Beöthy László Pngatscheffjében a tizennyolcadik századbeli Orosz
országot rajzolja, Degré Alajos Salvator Basájában a tizenhetedik század
beli híres olasz festőművész életét írja meg, P. Szathmáry Károly Samyl, 
s gr. Kálnoky Dénes Karacsay Indár c. regényei cserkeszföldön játszanak, 
Ney Ferenc Maliid és Olga c. nagy regényének színhelye Oroszország, 
Párizs, Olaszország, ösel-szigete, London, a Kaspi-tenger partja, Szibéria 
és Jeruzsálem.

Csak néhány példát említettem a sok közül, de mindegyikre érvényes 
az a megállapításom, hogy ezek az elbeszélések bárhol történjenek is 
a világon, bennük mindig a francia romantika alakjaival és motívumai
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val találkozunk, de igazi korrajzzal vagy valószerű környezetrajzzal 
annál kevésbbé.

Ugyanezt mondhatjuk igen sok magyar tárgyú regényünkről és 
novellánkról is. Degré Alajos pesti «arszlánjai» pl., akik a Komlókertben, 
vagy a Liciniusban mulatnak bőségesen fogyasztva a francia pezsgőt, 
meg a jó Havanna-szivarokat s a Nemzeti Színház operaelőadásait 
hallgatják, semmiben sem különböznek a francia «Honoktól», akik 
ugyanezt cselekszik Párizs vendéglőiben és színházaiban. A Pesten 
vagy vidéki városainkban és falvainkban lejátszódó rémhistóriák éppen 
ligy történhetnének a külföld bármelyik pontján.

íróink történeti elbeszéléseikben is inkább a sablonosán romantikus 
mese érdekfeszítő bonyolításával törődnek, nem pedig a régi korok hű 
festésével, vagy alakjaiknak korszerű megelevenítésével.

Lássuk most röviden, hogy miről írnak a mi magyar-francia roman
tikusaink legszívesebben. Melyek a kedves alakjaik, és milyen motívumok
ból szövik meséiket?

Elbeszéléseikben gyakran találkozunk könnyelmű, hódító, kacér és 
szívtelen nőkkel, kik tönkreteszik férjük vagy kedvesük boldogságát, 
csábító kéjencekkel, kik a nők boldogságának gyilkosai, hőslelkű nőkkel, 
kik utolérhetetlenek az önfeláldozásban, kitartott nőkkel és férfiakkal. 
Gyakran szerepelnek bennük titokzatos alakok, kiknek eredetét és 
kilétét sokáig homály fedi, gyilkosok, rablók, hamiskártyások, kerítők, 
kalandorok, ördögien gonosz férfiak és nők, gaz cselszövők, elzüllöttek, 
világ- és embergyűlölők, őrültek, viszont minden testi és lelki szépséggel 
és nagysággal tündöklő hősök. Kedvelt alakjaik a rettentően szenvedő 
ártatlanok, a halálos ágyukon megtérő bűnösök, a lelkiismeretfurdalástól 
kínzott gonosztevők.

Mondanom se kell, hogy jellemzésükben, ha az író egyáltalában 
szükségesnek látja őket jellemezni, tömérdek a túlzás, a rikító színezés, 
és elrajzolás, lélekrajzaikban pedig a fellerigős pátosz, a szónokiasság és 
túlfeszítettség.

Elbeszéléseiknek mese-motívumai is a francia romantika kiapad
hatatlan tárházából valók.

A szeretők önfeláldozásból lemondanak szerelmükről, elhervadnak, 
öngyilkosok lesznek, vagy megőrülnek ; holtnak hitt emberek váratlanul 
megjelennek ; a szerelmeseket elszakítják egymástól a zsarnok szülők 
vagy a végzetes félreértések, a hősök tömérdek párbajt vívnak, igen sok 
az öngyilkosság is a legkülönfélébb okokból; a titkos párbeszédeket észre
vétlenül kihallgatják. Sötét gazemberek szövetkeznek a legkülönfélébb 
bűnök : gyilkosságok, nőrablások, erőszaktételek, hamisítások, csalások 
elkövetésére, mások anyagi és erkölcsi tönkretételére; a becsületes

A K isfa ludy-Tár saság Évlapjai. LIX. 15
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emberek viszont szövetkeznek a gonosztevők vagy szédelgők leleplezé
sére, bűneik kinyomozására és megbüntetésére. Egymást érik a meg
lepetések, a csodálatos véletlenek, a borzalmak, a hosszas bonyodalmak 
után kiderülő titkok. Az álöltözet, tőr, méreg, pisztoly, mérgezett virág
csokor ritkán nélkülözött fontos kellékek. Vad és megdöbbentő átkok 
menny dörögnek, jóslatok teljesülnek, lázas álmok ijesztő képei vonulnak 
el előttünk. Az események színhelyei vadregényes vidékek, melyeken 
vihar tombol, vagy kísérteties holdfény ömlik el, továbbá titokzatos 
házak, fantasztikusan pazar paloták és ronda lebújok,

Még folytathatnám az efféle motívumok elsorolását, melyeknek leg
többje ősi romantikus indíték, s nem a francia romantika találmánya, de 
az tette ezeket a XIX. század szépirodalmában uralkodókká Európa- 
szerte.

Jellemzően romantikus elbeszéléseink szenvelgő és patétikusan 
dagályos, vagy izgatott, rövid, szaggatott mondatokban rohanó nyelve. 
Lássunk mindegyik fajtára egy-egy mutatványt. Jósika egyik regényé
ben (A  szegedi boszorkányok) így elmélkedik : «Miért borul tiszta homlo
kodra, te szűz éj, a gyásznak fekete fátyola, miért vonul a pír fel arcodon? 
A harag lángja-e az, vagy a szemérem rózsás léhe, a szégyen pírja, 
vagy szenvedés gyulladása? Te hallgatsz, mint a végzet, nem szólsz, 
mint a jövő!... Nem értjük éjféli órákban csillagbetűidet, nem tudjuk, 
mit. susog bokrokon át a reggeli szellő» . . .

Degré novellahősei viszont így beszélnek :
— Zoltán! mi lön belőled?
— Nevetség tárgya. Haháha!
— Az nem, de kedélyed?
— Meghalt.
— Elmésséged?
— Helyt adand az őrültségnek.
Valóságos emberek így sohasem beszéltek egymással.
Az írók és olvasók nem érezték akkor az ilyen stílus hamisságát, 

csináltságát, sőt gyönyörködtek benne, de legtöbben nem érezték azt 
sem, hogy ez a francia romantikus irány, mely egykor remekműveket is 
alkotott, mind jobban elsekélyesedett, mind csináltabbá, sablonosabbá 
vált s a realizmus iránti tagadhatatlan érzéke ellenére mind jobban 
eltávolodott a való élettől.

Ez a kép, melyet Bach-korszakbeli novella- és regényirodalmunkról 
néhány ezer akkori elbeszélés ismerete alapján vázoltam, meglehetősen 
vigasztalan, azért befejezésül rá kell mutatnom arra, hogy ezzel az ural
kodó iránnyal párhuzamosan már más külföldi hatások is jelentkeznek, 
különösen a nagy francia és angol realista elbeszélőké, Balzacé, Dickensé
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és Thackeray-é. Rá kell mutatnom arra is, hogy íróink mind jobban 
észreveszik a magyar élet eredeti alakjait, a valódi magyar milieu jellemző 
vonásait s mind gyakrabban és jobban rajzolják.

Jókai megteremti Egy magyar nábobjhban és Kárpáthy ZoZfáwjában 
a magyar élet jelenségeinek és alakjainak ragyogóan színes, változatos 
és addig sohasem látott képcsarnokát. Kemény Zsigmond megírja a 
Férj és nőt, első igazán modern lélekrajzi regényünket, majd az Özvegy 
és leányát s A rajongókat, melyekben a magyar történeti regénynek örök 
példáit adja. Gyulai Pál remek novellái, Vas Gereben nagy magyar 
korrajzai is ebben az időben jelennek meg. A kisebb írók közt is voltak 
többen, kiket nem szédített el a francia irány, sőt ennek követői között 
is voltak olyanok, kik egyes elbeszéléseikben már a magyar életet 
rajzolták.

Ha a szabadságharc előtti időszak elbeszélő irodalmunk ifjúkora, a 
kísérletezésé, az idegen minták másolásáé s az eredetiség komoly erő
próbáié, akkor a Bach-korszak a magyar regény és novella megizmoso
dásának és óriási számbeli megnövekedésének kora. Ekkor vívja a magyar 
eredetiség döntő és végül is diadalmas csatáját a francia romantikával, 
s ekkor éri el mind több alkotása a világirodalmi színvonalat.

ELNÖKI ÜDVÖZLŐ BESZÉD
Szinnyei Ferenc székfoglaló r. taghoz.

BER ZE V IC ZY  Á L B E R T tŐ l.

Irodalmi életünkben megszokott jelenség, hogy a küzelismerést 
kivívott írókat előbb fogadja magába a Kisfaludy-Társaság s csak azután 
az Akadémia. Tisztelt barátunk, kit ma avatunk fel taggá s ki oly szépen 
emlékezett meg elődjéről, Ambrus Zoltánról, s oly életteljes képét adta a 
Bach-korszak novella- és regényirodalmának székfoglalójában, ezt az 
utat megfordítva tette meg : ő már 19 év óta tagja, sőt öt év óta rendes 
tagja az Akadémiának s mint ilyen lép be a Kisfaludy-Társaságba. Az ő 
megválasztása valóban nyereség, gazdagodás Társaságunkra nézve, 
tekintve a hatalmas munkát, melyet irodalmi téren már végzett, s a 
tekintélyt melyet azzal szerzett, és tekintve azt, hogy ő, ki az irodalom- 
történet, esztétika és irodalmi kritika terén egyaránt kiváló, valóban 
hivatva van pótolni azokat a nagy és fájdalmas hézagokat, melyeket 
sorainkban az Ambrus Zoltán és különösen fáradhatatlan munkásságéi 
társunk : Négyesy László elvesztése idézett elő.

15*
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Tisztelt társunk fölötte érdemes munkásságot fejtett ki irodalom- 
történetünkben, főleg irodalmunk leggazdagabb korának, a XIX. század
nak történetében úgy írói életrajzok, mint összefoglaló korrajzok alakjá
ban. De nagybecsűek úgy az irodalomtörténetbe belészőtt, mint önálló 
tanulmányokban közzétett esztétikai megállapításai, valamint válasz
tékos ízlésre és biztos ítéletre valló kritikai dolgozatai is. És mindez 
alkotásokat kiegészíti még az az eléggé meg nem becsülhető munkásság, 
melyet magyar irodalmunknak finn, német és orosz nyelven való ismer
tetésével kifejtett.

Ritka gazdagságú múltat hoz tehát tisztelt barátom magával 
Társaságunkba. Odaadó munkakészsége s az a fiatalosan lángoló szeretet, 
mellyel magát irodalmunk tanulmányának szenteli, záloga annak a 
buzgó tevékenységnek, melyet Társaságunk a jövőben is remélhet és 
várhat tőle.

Bizalommal és barátsággal fogadjuk és üdvözöljük őt, midőn mint 
immár teljes jogú tagtársunknak a tagsági oklevelet munkás kezeibe 
adjuk!

S z i n n y e i  F e r e n c  v á la s z a .

Mély hálával’ köszönöm Nagyméltóságodnak gyönyörű szavait, 
melyekkel szerény irodalmi munkásságomat méltatni kegyes volt.

Ezek a szavak mindig buzdítani fognak még hátralévő írói pályámon.
Törekedni fogok, hogy a taggá választás nagy kitüntetését meg

érdemeljem s a Kisfaludy-Társaságnak tőlem telhetőleg hasznos tagja 
legyek.

1. MEGEMLÉKEZÉS KOZMA ANDORRÓL.
H a r s á n y i ZsOLTtÓl.

(Felolvasta az 1934. ápr. 4-i ülésen.)

Mélyen tisztelt Társaság!

Abba a hetvenkét esztendőbe, amelyet Kozma Andornak a földön 
élnie adatott, beleesett az ő hazájának elnyomatása, a dinasztiával való 
megbékülése, utána Magyarország virulásának felejthetetlen pár évtizede, 
a világháború, a forradalom, a kommunizmus, a román megszállás és 
végül az ország megcsonkítása egyharmadára. Ha keresve keresnők, 
hogy a nemzet ezeréves történetében hol élhetett egy élet legtöbb és 
legtragikusabb történelmet, az évszázadok naptáraiban ezt az időt 
kellene kijelölni. Kozma Andor látta az ezeréves magyarság hódoló dísz
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felvonulásának millenáris pompáját és látta ugyanazokon az utcákon 
a felvonuló román sereget. A magyar közéletet világfelfogási fordulatok 
rengették minduntalan, * ha a két évtized vulkáni vajúdásának látvá
nyában erre az egy emberre fordítjuk figyelmünket, a «semper idem» 
megrendíthetetlen azonosságában látjuk őt mindig : nem fordult, nem 
tagadta meg önmagát, nem változott. Mintha szobra lett volna önmagá
nak. S annak, aki egy irodalmi társaság, az ő hajdani otthona, körébe a 
rá való emlékezéssel köszönt be, ebben a szilárdságban önkéntelenül 
keresnie kell a változhatatlanság, a pillértartó belső erő titkát.

Nem kell sokáig keresnie.
A Kozma-család régi, törzsökös magyar família. Családi képei a 

régmúltnak kerek koponyájú, nyakas, nemes urait ábrázolják, akik 
évszázadokon át kardot tartottak félkezükben és könyvet a másikban. 
Pompás emberanyag volt ez : testben is, lélekben is kitűnő hagyomá
nyokon fejlett. Egyetlen olyan nemzetfenntartó rétege volt ez Európá
nak száz és száz éven keresztül, amely egyszerre viselt két hatalmas 
fe ladato t: országának fizikai védelmét és fajtájának közművelődési 
fejlesztését. Más országok hasonló rétegeire ekkora kötelesség nem háram
lót!. Más nációknak mindig akadt egy-két emberöltőnyi békességük, 
hogy kultúrájukat ápolhassák. Mi folyton fegyverben állottunk, s nem
zeti nyelvünket, amelyet a közjogi latin leszorított a közhasználatnak 
is második fokára, ott nemzetiségi nyelvek fojtogató tengere vette körül. 
A magyar középosztály mégis megcsinálta a csodát : mialatt véreznie 
kellett a nyugatért kapott sebektől, lépést tudott tartani annak kultúrá
jával.

A biológiai fejlődés, mint ahogy úszóhártyát növeszt a víziállat ujjai 
közé és ékalakúra formálja a madarat, ennek a speciális emberfajtának 
is kitenyésztette sajátos lelki alkatát. A magyar köznemesi osztály a 
történelem évszázadain keresztül annak a tudatnak jogában és köteles
ségében élt, hogy ő a nemzet. Ami a nemzetnek a gerincet adja, az ő. 
Ennélfogva rendkívül erősre fejlett benne a faj érzete, a fajtához való 
tartozás tudata, amelyet ma túlságosan elhasznált vezércikkszóval 
nemzeti érzésnek nevezünk. Az oldalt némettől és töröktől, alant pedig 
a nemzetiségektől szoríttatott helyzet állandó veszedelme kifejlesztette 
benne a politikai egyensúlyérzetet, az okos és körültekintő mérséklet 
bölcseségét. Viszont kulturális kötelességérzete kifejlesztette, kieszter- 
gályozta benne a szellemi érdeklődés csiszoltabb ábráját. A történelem 
századain keresztül mindig ezt a típust látjuk a jövőbe nézni. Hol páncél
inget visel még, hol zsinóros atillát, hol még újabb, sőt mai köntöst , de 
maga a típus mindig egy. A Kozma Andor típusa ez, mely családjában 
is többszörösen az.
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Atyja, Kozma Sándor, a nagy ügyész, Petőfi és Jókai barátságának 
emlékét hozta abba a somogymegyei otthonba, ahol Kozma Andor 
legelső gyermekévei lefolytak. S e két nagy név emlékét találta Pápán, 
ahol maga is iskolázott s ahol maga is már diákkorában kezdett irogatni, 
a vérében rejlő tehetség parancsa folytán. Polgári pályájának indulása 
már a bőséges és boldog ferencjózsefi érába esett : nyolcvanötben vállalt 
hivatalt. Nyolc év múlva már tagja volt a Kisfaludy-Társaságnak, 
amelynek keretein belül tehát negyven esztendőt töltött. Életrajzi adatai 
a rázkódtatás nélkül való, .mindig egyenletes, mindig haladó emelkedés 
képét mutatják, s ugyanilyen képet mutat írói működésének története 
is : a tudatosan kitűzött művészi cél mind magasabbra tűzése és zilált 
forrongások nélkül való győzelmes meghódítása.

Az imént rajzolt lelki alkatból következik, hogy ez a művész, aki 
fajtájának vele született örökségeit egy új világba is áthozta magával, 
sohasem mondhatott mást, ha megszólalt, mint alapjában véve a szó 
magas - értelmében vett politikát. A közéletre született fajta vérségi 
hagyománya ez, amelynek élete, elve, gondolata, lélekzetadó levegője a 
nemzet. A hétköznapok apró jelenségeiben is mindig ezt keresték Andro- 
nicus apróságai, Koboz rímei, és a Túrán mesteri strófáiban is az ősi 
magyar sors fátylán igyekezett áthatolni a történelmi pillantáshoz 
szokott szem. E tekintetben igen közeli művészi rokonság fűzte Mikszáth 
Kálmánhoz, aki alapjában véve szintén mindig ezt a magasabb értelem
ben vett politikát írta. Hiszen ha így szemléljük a dolgot, voltaképpen 
Berzsenyi is, Kölcsey is legtöbbnyire politizáltak. A különbség a poézisben 
való politizálás ilyen formája és a Petőfi szabadság-dalolása között ott 
rejlik, hogy ezek az említettek a gyakorlati politika hagyományát hordták 
vérükben, Petőfi lángelméjében és lángszívében pedig olyan emberi 
ideálok lobbantak meg, amelyek nem egy osztály örökletes mestersé
géhez tartoznak csupán, hanem milliók és milliók vágyait fejezik ki. 
Kozma Andor költészete a nemzetet addig fenntartó osztály hivatásá
nak folytatása egy új világban. Petőfi és Arany költészete az eladdig 
szerephez nem ju to tt népmilliók megszólalása a költészetben is. Ebből 
azonban nem szabad olyat magyarázni, hogy a Kozma Andor írásai 
idejükmúlta, elkésett irodalmat jelentenének, egy már semmit sem 
jelentő múlt visszacsengéseit. Korántsem. Ez csak akkor lehetett volna 
így, ha Kozma Andor a maga hagyományai mellett nem lett volna 
modern ember is.

Modern ember volt, a szó egy egészen sajátos értelmében : ami örök, 
az mindig modern. Az a fajta, amelyből született, a negyvennyolcas 
törvényekkel önként és szabad akaratból vette be a maga nemzeti sáncai 
közé a népet. Az új réteg új kultúrát is alkotott, a közéletbe újonnan
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bekerült városi és népi elemek új eszmékkel töltötték meg a közművelő
dés világát. A régi középosztály vagy vállalta az új világot, vagy eltűnt 
a közéletből. Nemcsak pusztuló gentry van : tovább élő, tovább dolgozó, 
életképes gentry is van, amely már megtalálta új feladatait és önmagá
ban megtalálta az el nem pusztulható erőt e feladatok elvégzéséhez. 
Kozma Andor ehhez az utóbbi fajtához tartozott. A törvény előtt te l
jesen egyenlő minden magyar állampolgár új világában nem kérte szá
mon régi jogait, mint a köznemességnek a szép múlton sopánkodó tehe
tetlen része, hanem megtalálta tennivalóját az elődeinek teljesen idegen 
közgazdasági területen, másrészt megtalálta kifejezésre váró kulturális 
gondolatait a ma világában is.

Kozma Andornak egyetlen szóban összefoglalható irodalmi pro- 
grammja v o lt: a nemzet. Ezt szolgálta hittel, tisztán, az igaz ember 
állandóságával és a forma-készség rendkívüli áldásával. Kozma Andor 
nyelvművészete a maga egyéni voltában egészen egyedül álló. Arany 
János nyelvének szellemében csiszolta ki a maga kifejezőkészségét és 
erejével, hajlékonyságával sokszor bámulatba ejtett. Híres Faust- 

• fordítása nem fordításnak, hanem magyarul költött műnek hat, amelynek 
nem egy sora brilliánsabb, mint az eredeti. A magyar verselés nyelve 
más költők tolla alatt más irányban ért el valósággal boszorkányos 
tökéletességig. Ez a nyelv a nyugat frakkját hordja. A Kozma Andor 
nyelve is dísz-ruhát hordott, de a régi vitézkötés daliás ábráinak 
nyoma mindvégig megérzett rajta. A modem magyar líra pezsgője 
mellett az ő verselésének olyan volt a zamata, mint a tokaji boré. 
Hetvenkét évet élt és századok számára elegendő történelmi fordulatot 
ért meg. A legutolsó, még ránk váró, de feltétlenül elkövetkező for
dulatnak már csak reménye kísérte a sírba. De ez a remény olyan 
erős volt' hogy a távozó magyar nem tekinthetett vissza kétségbe
eséssel arra a fajtára, amelyet mindennél jobban szeretett.

Költői és emberi kiválóságának emléke díszíti itt azt a széket, 
amelyet üresen hagyott, s amely előtt zavartan áll meg az utód szerény
sége. De a tehetség Isten ajándéka. Akinek jutott, annál nem érdem, 
akinek kevesebb ju to tt, annak nem felelősség. Egyenlő mérték csak egy 
van : a hűség. S aki a maga akár kicsiny, akár nagy körében hű maradt 
magyarságához, annak neve kisebb lehet a Kozma Andorénál, de érdeme 
eléri őt.
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2. A TARKA BIKA.
Harsányi ZsOLTtÓl.

(Felolvasta az 1934. ápr. 4-i ülésen.)

Kedves barátom, — leveled itt ért utói, abban a faluban, amelynek 
nevét a postabélyegzőről olvashatod le. Ezüst-tálcán kaptam, azon 
nyújtotta felém Simonies, az utolérhetetlen főkomornyik. Csak éppen 
annyi időm volt, hogy felszakíthattam és elolvastam. Egy negyedórával 
későbbre tűzte ki a házigazda az indulást: mentünk vadászni. Ez alatt 
a negyedóra alatt olvastam el leveled sűrű négy oldalát. Négy oldalt, 
tele panasszal. Hogy nem értenek és bántanak. Hogy támadások cél
pontja lettél. Pedig semmi más bűnöd nincs, mint hogy különb vagy a 
többieknél. Válaszolni már nem értem rá. Éppen csak hogy zsebre 
gyűrtem a levelet, a két autó már berregett a kastély udvarán.

Nekem Mici és Lili ju tottak útitársakul. És egy puska. Csak egy, 
mert Lili nem vadászik, jómagam szintén nem vagyok vadász. Siheder- 
koromban lelőttem egy varjút, s mikor odafutottam a jegenyefa alá a 
zsákmányért, a madár még élt és rámnézett. Fekete mellén piros cseppek 
ragyogtak. Rámnézett és úgy múlt ki, nyitott szemmel. A két halott 
szem tovább nézett rám és néz ma is. Azóta lemondtam a vadászatról.. 
Mici asszony azonban szenvedélyes vadász, sőt olyan jó puskás híre van, 
hogy férfiak is reverenciával emlegetik. Az ő puskája volt az az útitárs, 
amely végigfeküdt hármunk ölén a kocsiban. Remek gyártmány ez a 
puska : nyolc és feles Mannlicher-Schönauer, agyának végén piros gumi
folytatás van, hogy lövéskor ne üssön annyira, azonkívül nagyszerű 
Zeiss-távcső van rászerelve, a lencse közepén célzó-kereszttel. Mici asszony 
azt mondja, hogy ez a puska valóságos élőlény. Szokásai vannak és 
szeszélyei. És jelleme van : megbízható minden szeszélye ellenére is, 
pontos és hű.

Pár kilométerre a falun túl megállt a két autó. A vadászterület 
bejáratánál kocsik vártak bennünket. Az autóberregés megriasztja a 
vadat, a kocsizörgést azonban megszokták, mert a fatermelő munkások 
is kocsival járnak a területen. Kezet szorítottunk a fővadásszal, aztán 
átszálltunk a kocsikra.

Valami különös varázsa van a kora tavaszi erdőnek. Lombtalan 
még egészen, kopasz, a fatörzsek között messzire lehet látni. A talajon 
vastag a tavalyi haraszt. De ebben a harasztban annyi ibolya terem, 
mintha valaki finom lila port szórt volna el az erdőben. S mintha ugyan



A TA EK A  BIKA. 2 3 3

ilyen finom zöld port szórt volna el a fákra : az ütköző rügyek üde zöld 
lehelletet festenek a tar gallyakra. Édesen, szelíden fénylik a nap, a világ 
csupa erdőszag és verőfény.

— Ott a rúdli, ott! — szólal meg Mici asszony.
Kinyújtott kezének irányát követi tekintetem. Mélyen bent a fák 

között barna testek bukkannak fel. Szarvascsorda. Békésen legelnek. 
A kocsizörgés nem ijeszti őket.

— Ugorjon le utánam.
Leugrom a háziasszony után a lassan haladó homokfutóról. A másik 

kocsiról leugrik a fővadász. Gyorsan beosonunk egy vastag fatörzs mögé. 
A szarvasok ugyanis a tovahaladó kocsikat kísérik figyelmükkel és nem 
vigyáznak a leugrott utasokra. Mici asszony kezében o tt a puska. A mellén 
még külön messzelátó is lóg. A fővadásznál is van messzelátó. Mind a 
ketten sokáig figyelmesen szemlélik a szarvascsordát. Suttogva társa
lognak.

— Borjút akarok lőni, — súgja Mici asszony — kell a konyhára 
a hús. Délben bejött hozzám a szakács és jelentette, hogy holnap reggelre 
borjú kell neki.

—- Nincs köztük borjú, — súgja vissza a fővadász — ez valamennyi 
bika.

—- Itt az a szép tizenkettes. Látja? Balról a második.
— Látom, igenis.
—- Még nem dobta le a szarvát. Amott mögötte két tehén is van.
— Igen. De borjú nincs. Hopp, mégis van. Tetszik látni? Ott jobb

ról a vége felé. A nyírfa mögött.
— Látom. De tükörrel áll. Azt gondolom, hagyjuk. Majd lesz jobb.
Előlépünk a fa mögül. Felemelt kézzel intünk a kocsiknak, amelyek

szándékos csigalassúsággal haladtak tovább. Most megállanak. Én a 
szarvasokat figyelem. Ahogy a kocsizörgés megszűnt, felneszeinek a 
változásra és hussí huss, — egy pillanat alatt eltűnnek a sűrűben. Fel- 
szállunk és megyünk tovább.

Halk beszélgetés indul a kocsin, cigarettaszó mellett.
— Ha egy kis szerencsém volna, — mondja Mici asszony — le- 

lőhetném egyik tarka bikát.
—■ Milyen tarka bikát?
— Van a vadállományban három tarka bika. A vadőrök jól 

ismerik őket. Egyik tizenkettes, egyik nyolcas, egyik egészen fiatal. 
Ezeket ki kell lőni az állományból, mert rontják az anyagot. Régóta 
várok rájuk, de sehogysem tudom valamelyiket puskacsőre kapni. 
Pedig nagy passzió volna.

Mennek a kocsik tovább. Az erdőrészek folyton változnak. A sűrű



“231 H A ESÁ N Y I ZSOLT.

után tisztás következik, majd messzi rétre fut ki a kocsiút, aztán megint 
sűrű bükk jön. A visszhangos erdőben madarak csicseregnek. Hosszú, 
hosszú ideig tart a méla kocsikázás. Olykor izgatottan felfigyelnek a 
kocsizók és előkapják a messzelátót. De ma valahogy nem vág a vadász
szerencse. A csordákkal mindig van valami baj. Vagy csupa bika, vagy 
túlmessze vannak, vagy szelet kapnak és villámgyorsan eltűnnek. Mici 
asszony nem tud borjút lőni.

Lassan besötétedik. Az imént még láthattuk a lefelé haladó nap 
piros korongját a szálfák függőleges rácsvonalai között. Most már nincs 
sehol. S a másik oldalon már magasan fenn van a hold.

A kocsik megállnak az erdőszélen. Óriás rét tárul ki előttünk, 
szabályosan négyszögletes, minden oldalon sötétlő erdő szegélyei. Le- 
szállunk. A fővadász azt indítványozza, hogy szalonkázzunk.

— Menjetek szalonkázni, — mondja Mici asszony — én meg leülök 
itt az erdő szélén. Ilyenkor jönnek ki legelni a szarvasok erre a nagy rétre. 
Szeretnék borjút lőni. Maga velem tarthat, ha kedve tartja.

Ez a meghívás nekem szól. A többiek elmennek szalonkázni, mi 
elindulunk az erdő tövében egy enyhén emelkedő domb teteje felé. 
A karomon két vadász-szék. A dombtetőn megállunk.

— I tt  le fogunk ülni, — súgja Mici asszony •— amonnan jön a szél, 
abban az irányban fogunk figyelni. Fogja ezt a messzelátót és ha lesz 
mit nézni, nézzen.

Némán telnek a percek. A holdfényes rét tündéri látványt mutat. 
Olyan az egész, mint a mese. Az ember azt várja, hogy a következő 
pillanatban az egész elkezd zenélni. Gyönyörű! Ekkor a háziasszony 
megszólal.

— Vigyázzon, — súgja — lassan nézzen balra.
Oldalt nézek. Az erdőszélből kilép egy szarvastehén. Hatalmas állat. 

Óvatosan körültekint, aztán megnyugodott testtartással kiüget a szabad 
mezőre. Utána még egy szarvas, aztán kettő, aztán tíz, aztán egy egész 
csorda. Már megolvasni sem lehet őket, legalább hatvan állat, de lehet
nek százan is. Megáiknak a rét közepén, békésen legelnek a holdfényben. 
Csodálatos látvány.

— Szent Isten, — súgja Mici asszony izgatottan — ott a tarka 
bika.

Én is megláttam. A barna testek között megvillan egy félig fehér 
test. Nem is félig fehér, majdnem egészen az. Csak a nyaka és hátának 
egy része barna, különben egészen fehér. Valósággal világít a többiek 
között. Ahogy a hold rávilágít, olyan, mintha ezüstből volna. A messze- 
látón egész tisztán szemlélem minden mozdulatát. Ott legel az óriás



A TA R K A  BIKA. • 235

csorda közepén. Körülötte, mellette, mögötte a többi. Elül a vezértehón. 
A szél felőlük fúj, nem is sejtenek bennünket.

Halk neszt hallok. Odapillantok magam elé. Mici asszony hasra- 
feküdt a földön és óvatosan mászik előre, míg az útmenti akácfát eléri. 
Ott vigyázva felegyenesedik és a mögül célozni kezd. Én a messzelátóba 
tekintek vissza. A tarka bikát figyelem. Annak teste hol eltűnik, hol 
előtűnik. A legelésző állatok lassan, de állandóan mozognak. Mici 
asszony nyilván azért nem lő még. Várja, míg a tarka bika teljesen 
szabad célt ad.

Két tehén fedi el a bikát. Most az egyik előbbre lép. Lassan a másik 
is. A tarka bika teljes teste elétűnik egy pillanatra. Mintha színezüstből 
volna. Ebben a pillanatban kemény dörrenést hallok. Az egész csorda 
egy szempillantás alatt nyargalva megindul. Sűrű porfelhő kél mögöttük. 
Nem lehet látni semmit .

Mici asszony futni kezd a rét közepe felé. Én utána.
Ott fekszik a szarvasbika a földön. Remek lövést kapott : «blatton» 

érte a golyó, átfúrta és rögtön megölte. Hatalmas állat. Lehajlok hozzá 
és megtapintom. Meleg.

- Nézze, — mondja Mici asszony, — az egyik szarvát már régebben 
ledobta, a rózsatő már be is hegedt. De ezt a másikat ma dobhatta le, a 
töve még véres. Azt hiszem, a nyolcas volt.

Műértő szemmel nézte a vadat tovább. Én ott álltam és gondol
koztam.

— Mondja, — szóltam végül — ha ez a szarvas nem lett volna 
ilyen feltűnően fehér, hanem olyan lett volna, mint a többi, akkor nem 
lőtte volna le, úgy-e?

Mici asszony csodálkozva rám nézett.
— Eszembe jutott egy levél, amelyet ma délután kaptam.
Többet nem is beszéltünk erről.
Nemsokára visszaérkeztek a szalonkázók. A tarka bika nagy szen

zációt keltett. Az egész társaság körülállta, úgy bámulták.
Aztán hazajöttünk. Most vacsora után vagyunk. Én leírtam ezt a 

vadász-élményt, s ezzel — azt hiszem — leveledre is válaszoltam.
Szép dolog másnak lenni, mint a többiek. De veszedelmes.
Isten veled.



2:56 BERZEVICZY ALBERT : ELNÖKI ÜDVÖZLŐ BESZED.

ELNÖKI ÜDVÖZLŐ BESZÉD
Harsányi Zsolt székfoglaló r. taghoz.

BER ZE V IC ZY  Ä L B E R T tÖ l.

Tisztelt társunk megválasztását Társaságunkba legjobban igazolta 
azzal a készséggel, mellyel székét elfoglalni sietett. Szabályainknak meg
felelően székfoglalója mindenekelőtt az elődjéről, Kozma Andorról-való 
meleg megemlékezésnek volt szánva. Igazi megértéssel méltatta feled
hetetlen társunk és másodelnökünk gazdag és értékes munkásságát,, 
ami természetes, mert hiszen mint költő, mint Petőti életrajz-írója, mint 
műfordító valóban rokonnak érezhette magát elődjével.

Tisztelt barátomat korát meghazudtolni látszó hosszii és gazdag iro
dalmi pálya hozta körünkbe. Ez éppen csak úgy érthető, hogy írói pályája 
már az iskola padjain kezdődött; már mint VIII. osztálybeli gimnazista 
elnyerte az Akadémia Kazinczy-jutalmát. Azóta irodalmi tevékenysége 
oly terjedelmeket öltött, melyek alig tekinthetők át, s úgyszólván minden 
téren igazi értékekkel gazdagította szellemi birtokunkat.

Hozzánk kétszeresen tartozik, mint költő és mint író. Ma mint 
elbeszélő köszöntött be nálunk, bár mai nagy népszerűségét nemcsak 
elbeszélő prózai műveinek köszönheti. A költészet terén is rendkívül 
sokoldalú : legelső Moliére-fordítóink egyikének unokáját családi hagyo
mányok is utalhatták a műfordítói pályára, melyen ma kivált a színmű- 
irodalom terén a legelsők közé tartozik. Otthonossága a magyar játék
színen csakhamar önállóbb vállalkozásokra is indította, melyek közül 
különös sikert jelentenek Mikszáth Kálmán elbeszéléseinek drámai 
átdolgozásai. Irt kisebb vígjátékokat és opera-librettókat, különös el
terjedésnek örvendenek a társadalmi életből merített regényei; költemé
nyeit szívesen olvassuk.

Mint író ma kiváló helyet foglal el annak a legújabb műfajnak a 
terén, mely mint regényesített életrajz az elbeszélés és irodalomtörténet 
között középen áll, melynek ő nagy tanulmányt szentelt és melyet rend
kívül vonzóvá tudott tenni. Petőfiről, Madáchról és a költő Zrínyiről 
bírunk tőle fölötte becses és érdekes ily műveket.

Tisztelt társunk eddigi életidejét szinte pazar bőkezűséggel értékesí
tette irodalmunk legszélesebb terein. .Java férfikorában méltán még 
sokat és nagyot várunk tőle és lévén ő ezermestere az időnek, remél
hetjük azt is, hogy Társaságunk munkásságának is élénk részese lesz. 
I t t  bizalom és baráti szeretet fogadják őt, midőn meleg üdvözle
tünkkel egyúttal átnyújtom tagsági oklevelét.



RBD E Y  TIVADAR : M EGEM LÉKEZÉS TAKATS SÁNDORRÓL. 237

1. MEGEMLÉKEZÉS TAKÁTS SÁNDORRÓL.
R É D E Y  T lV A D A R tÓ l.

(Felolvasta az 1934. május 2-i ülésen.)

Tisztelt Társaság ! Tisztelt Közönség !

Szerzetesi buzgalmú, tudós ítéletű és művészi tollú történetírónk
nak, Takáts Sándornak kidőltével vált gazdátlanná az a tagsági hely, 
melynek betöltésekor a Kisfaludy-Társaság kitüntető bizalma felém 
fordult. Egyik jeles könyvének címe, Emlékezzünk eleinkről, ugyanazt 
a magasabb erkölcsi felfogást vallja, mely e nemes múltú és baráti 
szellemű irodalmi körben is az új társnak kötelességévé teszi, hogy első 
szavával elköltözött elődjének emlékezetét újítsa meg. A Takáts Sándorét 
gyenge szavam is még ideszólíthatja, hiszen *az enyészetnek •— mellyel 
szelleme keményen dacolni fog — valóban még csak a küszöbéről kell 
közibénk idéznem. Másfél esztendeje sincs, hogy érckoporsóját, tizenkét 
rendtársáé mellé tizenharmadikul, a piarista tanárok sírboltja magába 
fogadta, s hogy Társaságunk gyászszónoka, Négyesy László — ki két 
héttel utóbb maga is megtért drága halottaink közé —- benne «a leg
hűségesebb magyar szívek egyiké»-t megsiratta. Végtisztességén a híres
kedves, de rabsorsra jutott ősi Komárom is ott gyászolt, Jókai és Beöthy 
Zsolt városa, melynek szent köveihez és nagy fiaihoz őt a hála és szeretet 
meleg érzése csatolta. Komárom hű gyermeke a cseh zsákmánnyá lett 
Komarnóba lábát többé be nem tette, de a Margitsziget sétaútjain is az 
otthoni, erzsébetszigeti bokrok lombbeszédére róvedt vissza, képviselőházi 
főlevéltárnoki szobájának Dunára néző loggiájáról pedig — amikor 
alkonyattájt Budavára tornyairól török félholdak káprázata incselke
dett vele — a Várhegy alatt elhömpölygő fejedelmi folyamon bizonyára 
a híres komáromi naszádosok hajóit látta alábocsátkozni.

Tudósi és írói első —> s egész életére elhatározó — ihletéseit is szülő
földjétől nyerhette. A Mohácscsal ránknehezült török-magyar világ emlé
kei vonzották, melyeknek Révkomárom bástyafalai mindmáig beszédes 
őrzői. Fáradhatatlan szorgalmából, vaskövetkezetességű kutatói szenve
délyéből a hódoltság korának társadalmi és gazdasági képe szinte be
láthatatlan kiterjedésben és egészen új megvilágításban támadt életre, 
a haditörténetek változó fordulataihoz írásos maradványok ezreiből a 
magyar múlt hétköznapjait is odavarázsolta. Ami addig kopárnak, egy
hangúnak, lelkehagyottnak lá tszo tt: az ő tolla nyomán a magyar hűség
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és vitézség képeivel vonzóvá, mozgalmasságában érdekessé és eredeti
ségében megkapóvá változott. Művészi kézzel remekbefaragott a lak ja i: 
házuk .rendjén szívósan őrködő nagyasszonyai, hajdú vitézei, elbúsult 
szegénylegényei, pásztorai, kézművesei, ravasz kalmárnépei, török 
kenyéren élő diákjai, hadikémjei: egytől-egyig magyar talajon állnak, 
abban gyökereznek, — s még a másik oldalon is, népünk kallódásánalc 
okozói, Budavár nagyságos basái vagy a császári Bécs hűtlenségi-pereken 
hízó hívei, vakmerőén sarcoló landsknechtjei és vallonjai: mind a magyar
ság megaláztatásának, mérhetetlen szenvedésének árnyékától nyerik 
életszerű plasztikusságukat. Az országunkat rontó két ellenség közül 
Takáts Sándor kisebbik veszedelemnek, meggyőződése egész hevével, a 
pogány törököt tartotta. Az a kapzsi zsoldosokénál százszorta ember
ségesebb indulat, amivel a muzulmán hódító Bécs tervszerű magyar
irtását nyögő fajtánk iránt viseltetett: szerzetes-történetírónknak 
háborgó magyar lelkét szinte atyafiságos érzületre hangolta. Herczeg 
Ferenc jegyezte fel, hogy amikor egyszer Horánszky Lajostól azt kér
dezte, mit csinál közös barátjuk, Takáts Sándor? ■— ez volt a válasz : 
«Sétál Budán és sajnálja, hogy kivonultak a törökök». De — a baráti 
tréfálkozáson túl — annyi szentigaz, hogy megdönthetetlen adatokkal 
dúsan áradó könyveiben vezető-rétegünk elnyomorodásának, leghűbb 
véreink földönfutóvá-tételének égbekiáltó vádirata maradt ránk.

Az ősrégi magyarországi múltjában nemzetünk sorsával annyira 
összeforrt kegyestanítórend bölcsen határozott, amikor magasratörő 
tagját az iskolai oktatás alól felmentve, a levéltári kutatás és a sugallatos 
írótoll szolgálatának engedte át. Takáts Sándor történetíróul is meg
maradt tanítónak, a legnagyobbak és legáldásosabbak egyikének. Ka
tedrája annyi volt, ahány körnek írásait szánta. Forrásközzétételei 
köré a szaktudomány avatottjainak hálás sokasága sereglett; vonzóan 
megírt és örvendetesen kapóssá vált könyveivel a nemesebb olvasmá
nyok kedvelőit tanította kultúrára és buzdította magyarságra ; s még 
a pusztán napilaptáplálékra szorult lelkiszegényeknek is kerek félszá
zadon át fenntartott egy alacsonyabb lépcsőfokú tanszéket, onnan is 
a jóravaló nemzeti érzés s a biztos történelmi tudás igéit hirdetve, az 
érdekesség iránti érzéknek, akárhányszor a melengető humornak azzal 
a közvetlenségével, mely még a legreménytelenebb koponyákhoz is 
u tat talált.

Végül pedig : volt még egy kollégiuma, talán mindennél üdvösebb 
hatású, ez volt a valódi privatissimum, mert ebből szűkebb körnek adta 
a leckét: a magyar íróknak. Kivált életének végső szakában vált íróink 
tanítómesterévé. A vesztett háborúból s a nyomában járó szégyenletes 
elernyedésből felocsúdva, mohón fordultunk nemzeti múltúnk felé, s ekkor



M EGEM LÉKEZÉS TAKATS SÁNDORRÓL. 2 3 9

a Takáts Sándor nábobi kincsének egyszeriben nagy keletje támadt. 
Az ősi magyar virtus kútfőiből buzgó szavára és tanítására legjelesebb 
íróink rendre rájártak, a Régi magyar kapitányok és generálisok című köte
tében piedesztálra állított Thury Györgyről Vargha Gyula egész kis 
könyvnyi vitézi éneket szerzett, Herczeg Ferenc pedig A fogyó hóidról 
maga vallja, hogy korismeretét az ő műveinek köszönheti. Hálából a 
regény (Takátsdeák) Sándor nevű vógházi vitézének alakjában a mester
nek el nem múló emléket is állított. «Azt hiszem — írta később, szép 
nekrológjában— reátapintottam a piarista atya tudatalatti komplexusára, 
midőn nyeregbe ültettem és szablyát adtam a kezébe».

A Kisfaludy-Társaság irodalmi elismerése 1917-ben érte. Akkor 
már hatvanadik évéhez közeledett, ahhoz a korhoz, mely akárhány tudós 
életében a pihenő kezdetével jelent egyet. A kitüntetés is talán hosszú 
írói múltjának elismeréséül volt szánva. Ő maga •— sarkalló erőnek 
érezte s az alatt a tizenöt esztendő alatt, amit Társaságunk kötelékében 
a Gondviselés még megérnie engedett, majd ugyanannyi újabb kötettel 
aratta a babért magának s íróbarátai e körének is, mely nemes alakját s 
a történelmi magyar nyelvet a népi szólással oly igézetesen összecsengető 
írásművészetét kezdettől fogva meleg szeretettel vette körül.

Dús örökségének ezen a helyen most inkább nyomasztó terhét 
érzem, semmint megtisztelő díszét. Fogyatékos erőimmel a munka- 
teljesítésnek sem mértékében, sem érdemében nyomába nem kelhetek. 
Ám van az ő örökének olyan emberi, erkölcsi tartalma is, amit erős 
eltökéléssel szeretnék átvállalni. Akik őt ismerték, tudása és buzgósága 
mellett erre éppoly sokat tartottak, s kegyeletes emlékezéseikből soha 
ki nein felejtik. Ezekből mindannyiszor egy igazlelkű, öntudatos és 
gerinces férfi tekint felénk, akitől a hatalmasok üres gőgje elvtelen hódo
latot nem remélhetett, de akiben csekélyebb tehetségek jóigyekezete 
iránt is megvolt a szolgálatosság, a nagyképű leereszkedés minden bántó 
éle nélkül.

Nem hiszem, hogy a kritikusi gyakorlatban, melynek szerény író- 
tollamat szenteltem, ezeknek az erényeknek ne volna szintannyi becsü
lete. Takáts Sándor elárvult székét elfoglalva, érdemes elődömre hálás 
emlékezéssel azt óhajtanám, hogy hagyatékának legalább ezt a részét 
makulátlanul megőrizhessem.
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2. A SZÍNHÁZI KRITIKUS LELKIISMERETE
R É D E Y  T lV A D A B tÓ l.

(Felolvasta az 1934. május 2-i ülésen.)

Tekintetes Társaság!

Székfoglalómhoz tárgyat arról a területről választottam, ahol az 
utóbbi években legszaporábban forgattam a tollat s ahol talán a Társaság 
jóakaratú figyelme is leginkább rám találhatott : a színházi bírálat 
területéről.

A gyakorló színikritikus alig kerülheti el, — s manapság még kevésbbé, 
mint régibb időkben bármikor — hogy munkája közben a maga mester
ségének műhelyi kérdéseivel farkasszemet ne nézzen, -— noha ettől 
éppen a mai viszonyok közt valami sok bátorítást aligha remélhet.

Engedtessék meg nekem, hogy a Tekintetes Társaság megtisztelő 
bizalmát mindjárt beköszöntőben magam is ily bizalmas megnyilat
kozással viszonozhassam, s az is, hogy a feszes elmélkedés hangját 
kerülve, a családi körben szokásos keresetlenséggel beszélhessek a színházi 
kritikus lelkiismeretéről.

*

Lelkiismeretünkkel olyankor gyűlik meg a bajunk, amikor erkölcsi 
valónk az ítélőszéke elé kerül. Az önbíráskodásnak ebben a nem földi 
eredetű rendszerében a műkritikus szinte egész életén át a vádlottak 
padján érezheti magát. Ránézve — aki rendeltetésének lényegét az 
alkotás örök törvényeinek őrzésében és érvéüyrejuttatásában ismeri fel — 
a «ne ítélj, hogy ne ítéltessél»-féle aranyszabály irányadó bizonyára 
nem lehet. ítélnie neki épp oly lelkiparancs, mint a művésznek alkotnia. 
Épp ezért az önmagán gyakorolt állandó és szigorú ellenőrzéstől sem 
idegenkedik, munkájának ez nem kerékkötője, sőt természetes és jóté
kony korrelátuma, mely felelősségérzetét is az átlagosnál finomabbá 
fejleszti.

Nem is valószínű, hogy a különféle művészeti ágak kritikusai — ha 
az önismeretnek erre a mértékére szert tettek — a tulajdon lelkiismere
tükkel egy gyékényen bízvást meg ne árulhatnának. Ha csalhatatlansági 
téveszméik nincsenek, ha. saját illetékességük határai felől túlzott képzel
gésekbe nem esnek, s végül, ha a kortársi tévedés örök kockázatával is 
számot vetettek, akkor annak sem lehet akadálya, hogy az ítéletosztó 
lelkiismeret előtt emelt fővel jelenjenek meg. Elmarasztalni azért, mert
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műbírálói tevékenységében örökérvényűeknek megismert normákhoz 
igazodik, ma már ez a fórum senkit sem fog, épp oly kevéssé, mint azért, 
mert értékelésében a maga benyomásait és élvezetét is szóhoz ju tta tja . 
Ötven esztendeje még e pont körül forgott minden hadakozás. Az egyéni 
benyomásokkal nem törődő normatív ítélkezés elvének utolsó harcos 
képviselője, Ferdinand Brunetiére, az impresszionista bírálókban csak 
eretnekeket és árulókat látott, kik az «ösztöm-elmélet első kakasszavára 
a szent és sérthetetlen dogmákat nyomban megtagadták. A maga elvének 
természetszerűleg adódó végső következtetéseit sem késett levonni, és 
Jules Lemaitre nem minden valószínűség nélkül híresztelhette felőle, 
hogy egyik «élvezés» gyanújában álló kartársának ezt olvasta fejére : 
«ön mindig azt dicséri, ami tetszik Önnek. Én soha». Ám ha ellenzéke 
az ő szemében ezt a szálkát kitűnően észrevette is, a magáéban a geren
dát épp oly derekasan ottfelejtette. Az impresszionisták büszkélkedtek 
azzal az önkéntes jogfeladásukkal, hogy lemondtak az értékítéletek
ről, s még inkább azzal a felfedezésükkel, hogy a mű által keltett 
szubjektív benyomások kifejezésében magának a bírálónak alkotóművészi 
tevékenységére eszméltek rá. Csakhogy Brunetiére meg ennek az állí
tólag felforgató gondolatnak magvából pattantotta ki a benne lap
pangó szofizmát, azt, hogy a kritikusban a művésznek ez a nyoma
tékos hangsúly ozása alig több annál, amit az esztétikai normákhoz 
igazodó bírálat is mindenkor követelményül tekintett, a bírálótól az 
átlagközönségét jóval meghaladó átélő és rezonáló képességet magától- 
értetődőn elvárva. Művész a kritikus? Ám legyen művész. Csak azt ne 
vélje, hogy azért művész-voltában is szakasztott ugyanazt nem cselekszi, 
aminél egyebet a legakadémikusabb kritikustól sem követelhetünk : az 
esztétikai vaksággal megvert tömeg helyett gondolkozik és — nevezzük 
csak a dolgot valódi nevén — ítélkezik. Az objektív kritika oldaláról ezt 
az ellentmondást Brunetiére az impresszionistáknak elég élesen szemére 
is lobbantotta, így, vagy ilyenformán : «Miért akarjátok olyan színben 
tűntetni fel a dolgot, mint hogyha nem mondanátok ítéletet, amikor a 
valóságban igenis mondotok. Impressziók gyanánt közlitek ítéleteiteket, 
melyek felől egyébként lelhetek mélyén nagyon is él az az óhajtás, hogy 
ítéletekként méltányoltassanak . . .»

Ma már, a heves ■ csatározások elültén, amikor a nagy lőporfüst 
szétködlött, világosan látjuk, hogy a harcias golyók rendre csak a levegőt 
lyuggatták meg, elevenbe egyáltalán nem hatoltak. Ma már bölcsen 
tudjuk, hogy akik még mindig az értelemhez igazodó s az alkotás örök 
törvényeinek tiszteletéről semmiféle divathóbortért le nem mondó 
műbírálat zászlajára esküszünk: munkánknak «ösztönös», már a magunk
kal világrahozott fogékonyságtól is determinált, sajátképpen «múzsái»

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. LIX. 16
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részét nemcsak hogy meg nem tagadhatjuk, de az ellen is, amit az imént 
a kortársi tévedés állandó kockázatának neveztem, legbiztosabb mene
dékünket éppen ebben találhatjuk. Ami Brunetiére-re nézve még elvi 
nyakaskodáshoz vezető dilemma volt, azt ami szemünkben már feloldotta, 
htunkból eltakarította az a megismerés, hogy az élvezésnek kétség
telenül «ösztönös» és intuitív munkájában mégsem valami ártalmas, az 
esztétikai normák jogát bármily mértékben csorbító, vak ösztön működik, 
mert valójában abban is műveltségünknek, ezer résen beszüremkedett 
iskolázottságunknak tudattalanná vált tartalma lép készséges és nagy 
segítséget nyújtó szolgálatba.

Ez a megismerés a magyar művészeti kritikát szinte eleitől fogva 
bederengi, hiszen már bölcsejénél nem az elméletnek, az apriorisztikus 
gondolkodásnak emberei, hanem kimagasló tehetségű költők álltak, akik 
a műtermék esztétikus becsét azon mérték le, hogy abban az emberi 
lélek törvényszerűségeinek mily fokú gazdagsága és igazsága ju t kifeje
zésre. Így az esztétikai szépértékeket a spekuláció légüres teréből mintegy 
a maguk természetes melegágyába, minden műalkotás örök termőelvé
nek talajába helyezték, az alkotóművészek elé parancsoló jellegű törvé
nyeket nem szabtak, sőt a maguk normáit épp ezeknek műalkotói ered
ményeiből merítették. De ezt a szerzeményüket azután tiszteletben is 
tartották s afroi, hogy a kritika értékbecslő hivatást tölt be és hogy 
esztétikai követelményeinek csak ezúton tehet eleget: még csak v ita t
kozásba sem lettek volna hajlandók bocsátkozni. Ennek az egészséges 
önismereten alapuló hajthatatlanságnak köszönhetni, hogy az Athenaeum 
körének szilárd alapvetése után a magyar kritika — a dramaturgia és 
színibírálat telkén is — Gyulaiékkal már valódi klasszikái magaslatra 
emelkedett. A színházi kritikát — a közönség ízlésének megóvása szem
pontjából — különösképpen is olyannak tekintették, «melyhez ízlési és 
nemzeti érdekek kapcsolódnak». Ezeket az érdekeket a színpadon meg
szólaló drámaíró munkájának s az előadás különféle tényezőinek meg
vizsgálásában épp oly szeplőtelen erkölcsi komolysággal szolgálták, mint 
a közönség irányításában és művészetre-nevelésében. Mind a két vonat
kozásban a kritikusi lelkiismeretnek és felelősségérzetnek teljes tudatá
ban, de egyszersmind zavartalan békéjében is munkálkodtak.

Ennek a zavartalan békének — a magyar színházi kritika aranjuezi 
szép napjainak — most már több mint egy emberöltő óta reménytelenül 
befellegzett. A hivatástudat bizonyára nem veszett ki, őszinte ügyszere
tetben ma sincs hiány, hozzáértés is akad legalább annyi, mint a művé
szetek bármely más ágában. S mégis napjaink színikritikusa — ha még 
a mai viszonyok közt is pártatlan jószándékkal kilincsel a színházak 
tájékán — a maga szerepét csiiggedtebb óráiban kétségbeejtően hasonló-
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nak láthatja az Ibsen Vadkacsajából ismert Gregers Werlének buzgól- 
kodásához, aki a quieta non niovere bölcs életelvével ujjat búzva, minden
kinek benyújtja a maga híres «ideális követeléseit», melyeket azután 
természetesen senki sem akar beváltani.

Gyulai Pál és Salamon Ferenc örökében már a századvégen a színházi 
kritika lelkiismereti válságának kétségtelen jegyei észlelhetők. Beöthy 
Zsolt már a Paulay-korszak kezdetével — amikor a színpadi teljesít
ményben az irodalmi és színházi erők egyensúlya megbomlott s. a súly
pont egyre inkább az utóbbiak felé tolódott el — sötét Kassandra-igékkel 
harangoz elébe a közelgő veszedelemnek. Esztétikai igényeivel nem 
hajlandó a korszerű megalkuvásra, sem a színikritika gondosan őrzött 
tekintélyének más igények érdekében való megcsorbítására. Hat eszten
dőn át állta a helyét, de a megritkult színibírálók és az elszaporodott 
színireferensek között egyre kedvetlenebből, s végül mintegy Arany 
János Byron-fordításának szavaival: «A hőskoboz, szerelmi lant, Más 
parton él hírben, nem itt», más partok felé vetette vitorláját. Péteríy 
Jenő — ki Beöthyvel egyidejűleg lett színházi kritikussá — még ennyi 
ideig sem bírta ki a művészetnek ezen a Kirke-szigetén, otthagyta már 
az ötödik év derekán — szinte menekülésszerűen. Barátjának, Angyal 
Dávidnak megemlékezéséből tudunk erről a zaklatott szabadulásvágyá
ról, s arról is, hogy utóbb színháznak jóformán tájára sem nézett «s ide
gessé lett, ha oly foglalkozást ajánlottak neki, mely színészekkel van 
összefüggésben».

A jó hagyományú magyar színibírálatnak talán utolsó nagy kép
viselőjében, Ambrus Zoltánban pedig a színházi kritikus lelkiismereti 
háborgásának már valóságos örvényei fogadnak. H a elődei némán félre
álltak : Ambrus kerek félszázadig helyén maradt, ám ha csak szerét 
tehette, széliére ki is panaszkodta magát. () már keresztül-kasul ismerte 
hivatásterületünk egész hínárosát, melyből mintha egyre kevésbbé 
volna men'ekvés. A tisztára üzleti tájékozódási! magánszínházak meg
nyíltával fokozatosan tapasztalnia kellett a műkritika e kényes, s a 
bírálati anyag sajátos természeténél fogva különlegesen sokoldalú 
illetékességet kívánó ágazatának ijesztő hanyatlását. A nagy kritikusok 
esztétikai elveinek még tekintélye is megcsappant, foganatja pedig éppen
séggel megszűnt. Ehhez járult még az is, hogy a napisajtó merkantili- 
zálódása körülbelül szintén egyidejűleg következett be. Ebben az egyre 
bonyolultabbá bogozódó érdekszövevényben a színikritika a nagy- 
késziiltségű írók kezéről hovatovább az általános elvi dolgokban túlsá
gosan hamarkész, a parciális érdekek iránt pedig fürgén fogékony újság
írók kezére került. I tt aztán a legnagyobb rombolást csakugyan az 
impresszionista kritikusi elv végezte ; s ha nem maga az elv, akkor

16* *
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annak jóhiszemű, vagy akárhányszor szándékos félreértése. A főbaj az, 
hogy benne és általa sajnálatosan sok csábítás kínálkozik a céhbeli 
fegyelemnek arra a meglazítására s méginkább az ebben a mesterségben 
lealkudhatatlan esztétikai követelményeknek arra az elhanyagolására, 
mely tisztes múltú színházi kritikánkat a neki szállást nyújtó zsurnalisz
tikának maholnap kényre-kedvre kiszolgáltathatja. Impresszióknak 
senki sincs szűkében, még az sem, aki készültség dolgában ugyanezt 
bajosan mondhatná el magáról. A régibb és üdvösebb gyakorlat színi- 
kritikusi székbe olyanokat ültetett, akik megelőzőleg irodalmi tanulmá
nyokkal eligazodásukról, ítélőerejükről már némi megnyugtató bizony
ságtételt szolgáltattak. Manapság az újdonsült riporter is máról holnapra 
előléphet «műítész»-szé, ennek egyetlen feltétele jóformán csak annyi, 
hogy úgynevezett «színestollú újságíró» hírében álljon ; ha eddig a minő
sítésig felvergődött, akkor bírálói felsőbbsége már kétségtelen, és színes 
impressziói működésbe léphetnek. Véleménye esetleg őszinte, de maga 
tehet róla legkevésbbé, hogy a mögötte ülő kispolgáréval olyan meg
hatóan szolidáris. Sarcey apó különben is megmutatta, hogy a mindenkori 
publikummal egy követ fújni milyen üdvös dolog s hogy az okos kritikus 
bízvást lemondhat egész apai jussáról azért az egy tál lencséért, hogy —- 
kalauzolgatásában a kritikának kellemetlen gyámkodó szellemétől meg
szabadulva — a színházi mob az ő szavára esküdjék. Amit az olvasókkal 
szincerizáló régimódi regényíró csak faijon de parler-nak használt : «az 
önök legalázatosabb szolgája», — azt a mai fiók-Sarceyk már jobbára 
elvvé magasztosították ; s ez aligha olyan elv, inelynek szolgálata mellék
tekinteteket meg ne tűrne. Ambrus Zoltán, aki a maga munkájában még 
az előkelő írónak és kitűnő újságírónak eszményi összhangját hibátlanul 
megvalósította, azt is eleget hangoztatta, — s nemcsak merő udvariasság
ból, hanepi ellenőrizhető igazságossággal is — hogy átlagos színikritikánk 
semmivel sem áll a külföldé mögött s hogy pártatlanságát még a tagad
hatatlanul fennálló gátló körülmények közt sem illetheti jogos gáncsoló- 
(lás. Hanem, hogy azért afféle elhanyagolható mennyiségnek ezek a gátló 
körülmények sem tekinthetők, eléggé mutatja Ambrus színikritikusi 
működésének az a szembeszökő vonása, hogy — a hazai termést áten
gedve kartársainak — maga jobbára pusztán külföldi újdonságokkal 
kapcsolatban gyakorolta tisztét, .színibírálatainak könyvül közzétett 
gyűjteményeibe pedig magyar darabról írt kritikát még hírmondóul sem 
sorozott be. Húsz esztendeje, a Pygmalion vígszínházi főpróbáján maga 
mondta, nem egészen élnélküli tréfával: «Ez kell nekem, ez a Shaw úr, 
akire nyugodtan apprehendálhatok, a nélkül, hogy vissza-apprehendálna».

E megjegyzés íulánkjának nyomán különben még egy másik égetőbb 
fájdalom is jelentkezik. Ez már — a sajtónyomorúságokon és egyéni
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feszélyezettségekeii túl — magának a bírálati anyagnak silányságát és 
méltatlanságát illeti. Shaw-tól — kit pojácáskodása mellett is> Ambrus 
kiválóan tehetséges írónak, sőt «üres óráiban költő»-nek ta rto tt — 
micsoda szakadék választja el azokat a külföldi és hazai «szerző»-ket, akik 
a színpadi termés átlagát szolgáltatják s akik a kritikus lelkiismeretét 
nem azzal nyugtalanítják : vájjon írói képességeik mérlegelésében igaz
ságos volt-e, mint inkább azzal a puszta ténnyel; hogy írókul mérlegelt 
olyanokat, akiknek a költészettel való találkozásra egyetlen «üres órájuk» 
sem akadt. Egy zajos sikerű Knoblauch-darab kapcsán Ambrus elsőnek 
mondta ki a lesújtó igazságot : irodalom és színház útjai elváltak! Elég 
világosan láthatni, — írta — «milyen kevés írói képességre van szüksége 
a szerzőnek ahhoz, hogy a színpadon prosperálhasson. És meglehet, 
annak következtében, hogy ez a tapasztalat mind több gyümölcsöt terem, 
az irodalom lassanként ki fog szorulni a színházból. Ha így já r is, azért 
még nem válik hajléktalanná. Az a sok földi jó, amelyet csak a nagy 
színházi siker adhat meg az írónak, néha elfelejteti ezzel, hogy az irodalom 
igazi hazája: a könyv : de ha a szórakoztató ügyeskedés végképpen ki 
fogja szorítani a színpadról az irodalmi törekvést, a tékozló fiúnak megint 
eszébe fog jutni az otthona. Szomorodott szívvel le fog mondani a szín
házi «opes»-ről, de tovább fog küzdeni az irodalmi «honores»-ért. Az 
irodalmat nem kell félteni; az író egyhamar nem fog kiveszni a világból».

A valódi, vagy vélt «színpadismeret» sugalmára termett színházi 
zsibárut előbb zsöllyeszékéről végigszenvedve, majd kritikájában nagy- 
komolyan taglalgatva; melyik napjainkbeli színikritikus nem döbbent 
már rá ugyanerre a megismerésre, s nem vont le belőle a maga munká
jának értékére, sőt általán létjogosultságára nézve baljós következteté
seket? Magyarán mondva : a maga állítólagos művészetkritikai gyakor
latában melyik nem érezhette magát afféle kétlábon járó anakronizmus
nak? Hányszor nem kellett arra gondolnia, hogy maholnap csakugyan 
ő lesz az az anekdotabeli, őrhelyén felejtett katona, aki posztját napról- 
napra hűségesen elfoglalja, noha az egykor kincsek befogadására emelt 
épületet, melynek őrizete rá volt bízva, időközben a háta mögött tövig 
lerombolták. Még szerencse, hogy a színháznak zaklatott «nagyüzemi» 
világa a maga sűrű, szinte egymás sarkára tapadó garasos szenzációival 
a kritikust olyan állandó, jótékony kábulatba ejti, hogy az önismeret 
pokoljárására csak elvétve van érkezése . .  .

És mégis ; mind e vészverődések között sem bírnám lelkem szerint 
akár bölcs, akár becsületes dolognak hirdetni a kishitű fegyverletételt, 
melyre pedig csüggedtebb óráink sokszor türelmetlenül nógatnának. 
Színigazság, hogy már a múlt századi társadalmi színművek uralomra- 
jutásától fogva — melyeknek előretörésével pontosan egyidejűleg a
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színikritika elsekélyesedése is megfigyelhető — a dráma szinte belát
hatatlan időre elhagyta a maga évszázadokon át annyira termékenynek 
bizonyult ta la já t: az emberi lélek, érzés és szenvedély területét, tehát 
éppen a valódi esztétikai jelenségek termőföldjét, nyilván azért, mert a 
művésznek és a befogadónak együttes teremtőmunkájához elengedhetet
len esztétikai közösség kialakulásában többé nem bizhatott. Így fajult 
hovatovább a gépies technika és olcsó szórakoztatás játékává, melynek 
területén igazi írónak nincs mit keresnie. De meggyőződésem, hogy erről 
a területről •— amint szórványos jelek máris m utatják — még vissza
találhat arra az útra, melyen egyszer már emelt fővel haladt; Hevesi 
Sándor finom megkülönböztetése szerint a közönséget az önmagáról- 
megfeledkezés moziinspirációja helyett újra az önmagára-ráeszmélés 
valódi színházi élményében részesítheti. S ehhez az olyan írók, akiknek 
majd megint valódi drámai mondanivalójuk támad, a színházi kritikus 
lelkiismeretének megszólalásában hathatós támogatást nyerhetnek.

Nem kevésbbé kívánatos az sem, hogy a színibíráló a közönség 
ízlésének érdekében rendületlenül állja őrhelyét. 1911-ben írta Ambrus : 
«A sokaságról, de kivált a színházban összegyülekező tömegről ma még 
nem igen lehet elmondani, hogy fölötte állana mindannak, amit egy-egy 
kiváló erejű és nem közönséges szellemi nívón álló író meggyőző szán
dékkal mondhatna neki». Kötve hiszem, hogy a közönséget csakugyan 
tömeggé süllyesztő filmszínházak publikumfogdosó vetélkedése óta a 
helyzet ebben a tekintetben lényegesen jobbrafordult volna. A tömeg 
mai iránytűvesztettségében a közönség-öntudatnak ez az ébrentartása 
nyilván szintén csak a színházi kritikus lelkiismeretének segítségétől vár
ható.

S végül: maga a. színház, mely a filmkritikák nem éppen megtisztelő 
szomszédságába átkacsingatva, a színházi kritikus felelősségét is a maga 
üzleti, vállalkozói boldogulásárfak szolgálatába szeretné befogni, jobb 
óráján bízvást beláthatja, hogy erről a prosperitásról inkább az igazgatók 
tartoznak gondoskodni tisztességes műsorral, semmint a kritikusok 
kedvező kritikával. Viszont beláthatja azt is, hogy magának a színház
nak intézményébe és a dráma műfajának örök szükségességébe vetett 
konok hitével mégis csak a színilázi kritikus az, aki a fel nem bérelhető 
lelkiismeret magasabb méltóságával áll törekvései mellett.

Íme, három olyan indíték, melyeknek mindegyike önmagában is 
elegendő volna ahhoz, hogy egyelőre még fuimus Troes !-t kiáltva meg 
ne hátráljunk. A Gregers Werlékre különben is fölöttébb jellemző a 
megátalkodott makacsság, s talán az életnek nemcsak etikai, hanem 
esztétikai vonatkozásában is lehet azért valami szükség az ilyen becsü- 
letességi fanatikusokra, akik ha százszor hiába házalnak is a maguk le-
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nézett ideális követeléseivel, legalább a tulajdon lelkiismeretük tükre 
előtt az elhagyott oltár mártírjainak szép pózában tetszeleghetnek.

Nem fog-e csúfosan ránkcáfolni a haladó idő? A végén nem járunk-e 
úgy, mint az Aase halálos ágyán ostorával az elképzelt tündérpalota felé 
hajrázó Peer Gynt, akit csak a síri némaság figyelmeztet rá, hogy úti- 
társa közben kiszenvedett, s a líetyke ostornyelet már csak kettétörve, 
feszületül helyezheti annak kihűlt kezébe? Mind erre hadd feleljem azt, 
amivel annakidején éppen Kisfaludy-társaságbeli székfoglalóját Péterfy 
•Tenő is végezte : «Oly kérdések, melyeknél a fölolvasó bölcsesége végetér».

ELNÖKI ÜDVÖZLŐ BESZÉD
Rédey Tivadar székfoglaló r. taghoz.

B e RZEVICZY  A lJB E R T tŐ l.

Tisztelt társunk elismerésre méltó buzgalommal sietett valóra vál
tani megválasztatását és széket foglalni Társaságunkban, ahol mindnyá
jan meleg barátsággal fogadjuk.

Szabályszerű megemlékezése elődjéről, Takáts Sándorról érdekes és 
szép egyéni megnyilatkozássá lett egy érdemdús társunkról, aki egy
általán nem lévén társaslény, kevéssé ápolta Társaságunk-beli össze
köttetéseit, de annál dúsabban gazdagította — Társaságunk büszke
ségére is — történelmi irodalmunkat s annak különösen azt a népszerű 
nemét, mely széles körök érdeklődését tudja biztosítani történelmi múl
túnk számára s igyekszik megszerettetni nemzetünk múltját, nem ócsá
rolni vagy legalább leszállítani.azt, mint ahogy' az ma divatossá kezd 
lenni.

Van kétségkívül kapcsolat az előd és a most széket foglaló utód 
között, amennyiben mindkettő egyéni veretű írásművészetre törekszik 
és az írásművészet becsét átérzi és érezteti. Tisztelt társunk irodalmunk
nak széles körét műveli a nélkül, hogy bármelyik ágában pongyolává 
vagy köznapivá válnék. Versíró és műfordító, elbeszélő, kritikus és aes- 
thetikus, ki önálló aesthetikai rajzokat is adott egyes jelesebb színpadi 
művészeinkről. Híven követi nagy tanítómestere, feledhetetlen társunk, 
Péterfy Jenő nyomdokait és különösen a színi kritika terén, életkorához 
mérten szinte bámulatos termékenységet tanúsított.

Mai székfoglaló értekezése is a színi kritika lélektanából volt me
rítve. Úgy színi irodalmunkra, mint játékszínünkre nézve valóban üdvös
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volna, ha mennél többen szívlelnék meg azokat az elveket, melyeket 
tisztelt barátom, mint kritikus vall és követ.

A kritikus szerepében van valami rokonság az orvos hivatásával. 
A nagy különbség azonban abban rejlik, hogy míg az orvos tudását és 
szerencséjét csak az adott eseten érvényesítheti, a kritikus az adott 
esettel szemben tulajdonképpen csak a megállapításra, a diagnózisra 
van hivatva, ellenben a nyilvánosság útján nagy profilaktikus hatása 
lehet úgy az irodalom, mint a játékszín fejlődésére. Ebből a szempontból 
van úgy színi irodalmunknak, mely látszólagos pazar gazdasága mellett 
mégis bizonyos egyoldalúságot mutat, mint játékszínünknek, mely nehéz 
válsággal küzd főkép anyagi okokból, szüksége komoly, lelkiismeretes, 
elfogulatlan, aesthetikai magaslaton mozgó kritikára, aminőt t. társunk 
mintaszerűen képvisel. Melegen üdvözlöm t. Barátomat a Kisfaludy- 
Társaságban, hol bizalomteljes várakozással nézünk működése elé és 
örömmel adom át tagsági oklevelét.

U édey Tivadar válasza.
Nagy méltóságú Elnök Űr!

Aiély tisztelettel, hálával és megilletődéssel köszönöm azokat az 
írói múltam iránt elnézően jóságos, pályám folytatására pedig serkentő 
és erőt adó szavakat, melyekkel a Kisfaludy-Társaságnak nagy emlékek
től megszentelt küszöbén fogadni és felavatni kegyes volt.

Válaszul fogadalmat illenék tennem.
Méltóztássék megengedni, hogy utalhassak elhangzott székfoglaló 

előadásomra. Abban valami lelkierős szükségérzetből magam kerestem 
alkalmát és módját, hogy bizonyos etikai felfogás és esztétikai hitvallás 
tiszteletére és szolgálatára ajánlhassam fel teljes odaadáséi igyekvésemet.

Meggyőződésem, hogy ezekhez az erkölcsi elvekhez és ezekhez az 
esztétikai nézetekhez fogadva hűséget, hűtlenné nem válhatok ahhoz a 
szellemhez sem, mely a Kisfaludy-Társaság munkavégzését inspirálja és 
irányítja.

Ebben a szellemben szeretnék a Társaság kötelékében dolgozni, az 
itt  folyó közös munkából szerény részt remélve.

Arra kérem Nagyméltóságodat, és arra kérem tisztelt Tagtársaimat 
is, hogy : ha ebben a törekvésemben a kimagasló eredményeket meg
illető méltánylásra számot nem tarthatok is, legalább a tisztaszívű jó
szándéknak kijáró rokonszenvvel méltóztassanak megajándékozni.
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1. MEGEMLÉKEZÉS NÉGYESY LÁSZLÓRÓL.
H e K LE R  Á N T A L tÓ l.

(Felolvasta az 1934. okt. 3-i ülésen.)

Az Örökkévalóság az egymásra következő nemzedékeknek a honnan 
és hová kérdései közötti szüntelen stafétafutása, melynek kötelező tör
vénye, hogy á staféta minden tagja, mielőtt futásnak eredne, megérintse 
beérkező elődjének a kezét.

A Kisfaludy-Társaság gyakorlata az irodalmi stafétaváltásra is 
szentesítette ezt a szabályt, amennyiben minden új tagját, mielőtt munká
hoz látna, megemlékezés formájában nyilvános, szimbolikus kézfogásra 
kötelezi azzal, akinek helyére megválasztották.

Így ju to tt nekem az a fölemelő és megtisztelő szerep, hogy Négyesy 
László emlékét idézzem legalább néhány tűnő percre. S teszem ezt nem 
minden megindulás nélkül, mert az idők távolán át még most is érzem 
egyéniségének azt a tiszteletet parancsoló, meleg varázsát, melyet szerte- 
sugárzott., amerre csak járt. Négyesy László életmunkájának az értéke 
és jelentősége nem mérhető le az értelein mérlegén,'mert munkásságának 
összes anyagyökerei a kiformált erkölcsi én alaprétegeibe nyúltak alá. 
Vannak tudósok és írók, akikben, bárha köteteket írtak is össze, az 
emberré levés goethei értelemben mégsem lett teljessé. Négyesy tiszta és 
egész ember volt, kinek szuggesztív ereje elsősorban lényének szilárd 
erkölcsi és világnézeti megalapozottságában rejlett. Etikai fölényével 
azonban sohasem kérkedett, nem ütött piaci lármát, szavai csendesen 
peregtek, mint a jótékony tavaszi eső, halk és szelíd maradt egész életén 
át. Fölényével nem sebzett meg soha senkit, csak nevelt és fölemelt. 
Alapjában nem volt harcos természet, de ha irodalmi lelkiismerete harcot 
parancsolt, nem tért ki előle s ilyenkor meggyőződésének tisztasága és 
pengevezetésének előkelő finomsága még ellenfeleit is -tisztelgő elisme
résre késztette. Amikor én megismertem, arcán az idő már ezüstkeretbe 
foglalta a lélek emelkedett komolyságát. Nemesen egyensúlyozott 
vonásai a hűvös, látszólag szenvtelenül előkelő tartózkodás bársonyával 
takarták el a belsőt, mely mögött az érzés hőkamráit s a szenvedély lap
pangó tűzfészkeit csak fel-felvillanó, jóságos szemeinek eleven, meleg 
csillogása jelezte. Nem tartozott a tudományos munka díjbirkózói közé. 
Nem hagyott maga után egész könyvtárra menő mázsás köteteket, csak 
kisebb tanulmányokat és essay-ket, de ezekben aztán az irodalomtörténeti 
diagnosztika mesterének bizonyult, kinél a jelentős tartalom ihletében a 
forma is lényeggé magasztosult. Igazolásul hadd idézhessem azt a néhány
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tömör és színgazdag sort, mellyel a magyar irodalom és költészet 
fejlődéséről szólva Yörösmartyt jellemezte: «A költői genie-nek addig 
nem ismert és azóta felül nem múlt hatalmát, gazdagságát, eredeti
ségét Vörösmarty éreztette először. Éreztette az egyéniség elemezhe- 
tetlen titkát és kimeríthetetlen varázsát, a képzeletnek a mindenséget 
átívelő merészségét, az érzésnek a fenség, a báj, a humor, a gyen
gédség világában egyenlő otthonosságát, a szerelmi, a bölcseleti és 
a hazafias ihlet újszerű báját. Ö szerelt a magyar lírára gazdagabb 
mellékzöngéjű, változatosabb és teljesebb hangszínű húrokat, meg
tan íto tta  a magyar költészetet, hogy a sejtelemszerű érzéseket is 
közölni tudja, a metafizikai intuíciókat költői szemléletbe formálja. 
Ő taníto tta meg költőinket a poétikai ékesszólásra. Nyelvteremtő 
fantáziája egyike az egyetemes irodalomban a legtüneményeseb
beknek.»

Négyesyt hivatása és működése számos intézményhez és társulat
hoz hozzáfűzte, de sehol sem érezte magát oly otthonosan, sehol sem 
mozgott oly biztosan és könnyedén, mint az irodalmi életnek abban a 
tiszta, magaslati levegőjében, amit a Kisfaludy-Társaság jelent. S ez 
nem csodálható, hiszen egész lelki alkata és szellemiránya összeesett 
Társaságunk legszentebb hagyományaival. Összeesett nem ügyeskedő 
alkalmazkodásból, hanem sorsszerű küldetésből. Innen fakadt irodalom
történeti szemléletének nemzet-etikai alapvetése. Nem győzte hang
súlyozni, hogy az írás művészete nem felelőtlen játék, az irodalom nem 
erkölcsi posványvirág, nem zengő rejtélyek gyűjteménye, nem nemzet
közi üzlet. Az írókat a nemzettel szemben való felelősség magasabb 
eszmények szolgálatára kötelezi. Csak így vehet részt az irodalom a 
nemzeti lélekformálás és erkölcsi megújhodás nagy munkájában, csak 
így teljesítheti nemzetébresztő, nemzetfenntartó és nemzetmegváltó 
magasztos hivatását. Szent meggyőződéssel és szinte prófétai lendülettel 
hirdette, hogy «a relativizmus bizonytalansága helyett hitre van szük
ségünk abszolút eszmékben. Nálunk különösen is hitre van ismét szükség 
közéletben és irodalomban, hősies alkotó hitre, a lehetetlennel is meg
küzdeni kész elszánásra. Ma is feszültséget érzünk a nemzeti lélek evo
lúciójára, és korlátokat érzünk, melyek a kifejlést gátolják ; de ma sem 
kell meghátrálnunk. Ma is előttünk áll a szükség, hogy irodalmunk 
nemzeti karakterét is kifejtsük, az egyetemes emberi szellem irodalmi 
munkájában is mint önálló típus résztvegyünk, de az egyetemesség 
hatását úgy használjuk fel, hogy az irodalom horgonyát hosszabb láncon 
bgcsás'suk le a nemzeti lélek mélységeibe.»

A nemzet-etikai felelősségérzés és küldetéstudat Négyesy kritikai 
munkásságának is vezérlő csillaga volt. Ennek a sugallatát követve írta
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le a tételt, mely szerint «minden igaz haladás két tényező eredője : egy 
közös és egy személyes; e két tényező a hagyomány és az egyéni iniciatíva».

Nem volt ellensége a haladásnak, de nem volt hajlandó tűrni, hogy 
haladás címén a nemzeti hagyományok szent forrásait eltorlaszolják : 
«A fejlődést megkötni senki sem akarja, ellenkezőleg, óhajtja . . . Tud
juk, hogy az idő halad és a fejlődés parabolája görbül . . . Tudjuk, hogy 
annak az épületnek az alapja, melyet innen tizenöt földrajzi foknyi 
távolságra emelnek, nem fekhetik ugyanazon síkban, nem lehet ugyan
azon egyenesnek folytatása, mint az itt rakott alap vízszintes vonala. 
De azt is tudjuk, hogy az alapnak ott is vízszintesnek kell lenni és a 
falaknak a föld középpontjára merőlegeseknek, ha az épület meg akar 
állani. A mai magyar költőnek is a nemzeti lélek mélyéből kell merítenie, 
és a költészetnek is vannak etikai forrásai. . .»

Ügy hangzanak ezek a szavak, ezek a komoly intelmek ebben a 
teremben, mint Négyesy László irodalmi végrendelete, melybe egész 
nemes, tiszta és meleg emberi valóját belétükrözte.

A múlandóság ellen a géptechnika ma már ezer csodával veszi fel 
a küzdelmet. Szinte varázshatalommal idézi fel számunkra az eltűnt 
embert, a vásznon megjeleníti járását, mozdulatait, a rohanó tűhegy 
életrekelti nemcsak hangját és gondolatait, hanem még a szívverését 
is. Azokkal a nagy és tiszta erkölcsi értékekkel szemben azonban, melyek 
Négyesy László emberi valóját a mi szemünkben oly magasra emelték, 
a géptechnika minden csodája örökre tehetetlen marad. Reá is áll az, 
amit ő Bajzáról mondott: «Nem ez vagy az a műve halhatatlan, hanem 
egész pályája egy nagyhatású és maradandó becsű mű.»

2. A XIX. SZÁZAD
MAGYAR MŰVÉSZETÉNEK VÁZLATA.

H e h l e r  A n t a l í ó I.

(Felolvasta az 1934 okt. 3-iki ülésen.)

I. Klasszicizmus. «A művészetben is úgy vagyunk, mint a biliárd
játékban : csak akkor érvényes a lökés, ha a játékosnak legalább az egyik 
lába a földet éri». Szinyei-Merse Pál ezzel a pompás megjegyzésével 
nemcsak a saját művészeti felfogásáról tett hitet, hanem egyben ta 
lálóan világított rá a magyar fantázia-típusra, mely mindenkor ösztö
nösen idegenkedett mindattól, ami végletes, ami irracionális. Az északi 
ornamentika absztrakt vonalpatosza épp oly kevéssé tudott benne gyö
keret verni, mint Hieronymus, Bosch és Grünewald fantasztikus szőr-
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nyei, vagy Altdorfer erdőinek fényvillanásokkal átjárt rejtelmei. Innen 
van az, hogy a magyar megbízók ősi valóságérzéke nem egyszer for
dult szembe a barokk irracionális szertelenségeivel, viszont ellentmondás 
nélkül és meleg megértéssel fogadta a világhódító racionalizmus stílus- 
formáját, a klasszicizmust, mely hazánkban elválaszthatatlanul össze
forrott a politikai realizmust jelentő reformkorszak nemzeti törekvései
vel. A nagy elhatározásokat megvalósító középületek (Nemzeti Múzeum, 
Ludoviceum, Kereskedők háza, Lánchíd, Alagút s számos vidéki megye
ház) mind ebben a stílusban épültek, mely a Szépítőbizottmány tervei 
szerint szárnyait merészen bontogató Pest városképére is ráütötte a 
bélyegét. Ezt a hazai klasszicizmust, mely ilyenformán a nemzeti kultúra- 
öntudatnak lett büszke hordozója és hirdetője s mely a kastélyok és 
udvarházak százainak tanúsága szerint lélekben megmagyarosodva a 
magyar vidéket is meghódította, teljes joggal mondhatjuk nemzeti 
klasszicizmusnak. Az olasz eredetű új stílus, miként Európa-szerte, 
nálunk is hozzáshnult a fölvevő népegyéniség lelkületéhez. A francia 
empire fejedelmi méltóságtudatával és szónoki lendületével s a porosz 
klasszicizmus komor, szinte rideg nagyszerűségével és katonás feszes
ségével szemben a magyar klasszicizmus építészetét tartózkodó emel
kedettsége ellenére is barátságosan előkelő, polgárias szellem hatja  át. 
Főként vidéken érezhető, hogy ez a magyarság józan életszemléletével 
és óriás lényével annyira kongruens stílus a néprétegekig lehatolva, 
mennyire begyökerezett a meleg magyar életvalóságba.

A kor legkimagaslóbb építésze, Pollack Mihály, is a nemzet törté
neti önérzetébe gyökereztetve indította el útjára a Nemzeti Múzeum 
terveit, mikor a csatolt kísérőlevélben 1887. március 1-ről keltezve büsz
kén írja József nádornak, hogy «a tervezett épület, melyhez foghatót 
a Monarchiában aligha találni, meg fog felelni a nemzet méltóságának». 
S az írás nem volt puszta fogadkozás, mert Pollack több, mint félszázados 
működésével — idegen származása ellenére is — valóban alapvetője lett 
a nemzet méltóságtudatával elválaszthatatlanul összeforrott nemzeti 
klasszicizmusnak. Bécsből kiindulva, több esztendős, egész stílusfejlő
désére döntő jelentőségű milánói tartózkodás után 1800-ban telepedett 
meg Pesten, melynek építéstörténetébe a vállalkozások egész sorával 
írta  be nevét. Sajnos, a Pollack-féle magánházak és paloták legtöbbje 
áldozatul esett a kiegyezés utáni, nagyzási hóborttal határos, kímélet
len városrendezésnek. A lebontást vagy átalakítást csak alig néhány 
kerülhette el. (Így a szép-utcai Zichy- és a nádor-utcai Festetics-palota.) 
Már ezeken a méreteikben szerény épületeken világosan felismerhető 
Pollack monumentális érzéke és szigorúan architektönikus gondolko
zása. A külső képhatásban az olaszos tömbforma az uralkodó, mely a
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tagolás és díszítés rendkívül takarékos és tartózkodó alkalmazásával 
a vízszintes párkánypántok közé fogott, sírna falfelületnek ju tta tja  a 
legnagyobb szerepet. Pollack architektonikus képzeletének az igazi erős
sége azonban nem a külső épületplasztikában, hanem a belső'téralko
tásban rejlik. A palpta-vesztibulumok arányainak mathematikai tiszta
sága és magasztosan komoly szépsége már magában hordja a Nemzeti 
Múzeum (1836—1847) méreteiben is lenyűgöző, fényköltészettel átjárt 
előcsarnokának az ígéretét. A Múzeum homlokzatmegoldásának meg
értető előzményeit viszont Pollack vidéki kastélyaiban (Pót, Alcsút, 
Gyömrő) találjuk meg. Valamennyire jellemző a zárt épülettömb elé 
illesztett, ünnepi, oszlopos portikusz, melynek levegős, laza könnyed
sége olasz ösztönökre vezethető vissza. (Bergamo, Villa Amalia.)

Pest klasszicisztikus építészetének a Nemzeti Múzeum mellett az 
egykori pesti Kereskedők Háza (a régi Lloyd épülete a Ferenc József- 
téren) a legnagyobbszerű épen maradt világi emléke. Építőmestere a 
Pest árvíz utáni újjáépítésében nagy szerepet kapott és vidéken is sokat 
foglalkoztatott Hild József, kinek művészetében azonban az érzés ereje 
helyett az iskolázott értelem vitte a főszerepet . Formarendszere, Pollack- 
kal összehasonlítva, szárazabb, tömörebb és nehézkesebi). A benyomás 
ünnepi komolysága sokszor csaknem a ridegséggel határos. Föltaláló 
ereje is szegényesebb. Polgári házainak homlokzati és udvari megoldásait 
kevés változtatással többször is megismételte. Az árkádokra helyezett 
portikusznak az a Lodovico Pollack bécsi színháztervére emlékeztető, 
zártabb és tömörebb megoldása, amit a Kereskedők Házának homlok
zatán látunk, épp oly jellemző Hildre, mint az udvar emeleti folyosóinak 
nehézkes, feszes vigvázz-ba merevedett oszlopsorai. (V. ö. a Császárfürdő 
és a Nádor-utca 8. számú ház hasonlóan megoldott udvarait.) Sokkal 
jelentősebbek Hild egyházi építkezései. Hatalmas tervei közül (Eszter
gom, Bazilika ; Budapest, Szent István-templom) csak az 1832—1836 
között épült egri főszékesegvház valósult meg a mester eredeti elgon
dolása szerint. A belső térhatás kissé hideg és józan, de azért megkapó 
nagyszerűségével és egységével szemben az épület külseje szakadozott
nak, részegységekből összerakoítnak hat. Ezáltal is jellemzetes kép
viselője annak az európai klasszicizmusnak, mely tér- és plasztikai fel
fogásában a barokk bonyodalmak leküzdése után ismét a részek önálló
sítására és elszigetelésére törekedett. Pollack és Hild mellett a XIX. 
század első tizedeiben egész sora működött a kisebb-nagyobb tehetségű 
építészeknek. Alkotásaik közül csak a Péchy Mihály mérnökkari őrnagy 
tervei szerint épült debreceni nagytemplomot (1806—1827), Zitterbarth 
Mátyás pesti vármegyeházát (1838—1841) és a sokáig Pollacknak tu
lajdonított budai Sándor-palotát (ma miniszterelnökség) említjük meg.
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Szobrászat terén a nemzeti klasszicizmus nemes felbuzdulásokkal 
tele törekvéseit csak Ferenczy István sok tekintetben tragikus művész
sorsa képviseli. A kulturális hivatottságának tudatára ébredt nemzet 
büszke reménységgel várta vissza a Thorwaldsen mellett szárnyait bon
togató magyar szobrászt s a Rómából hazaküldött Pásztorlányka által 
«elektrizált» Kazinczy lelkesen hirdette, hogy «ezen az úton is fényben 
fog ragyogni nemzetünk». A jóslat azonban nem teljesült. Ferenczy 
művészpályája «vad kevélységgel határos» becsvágya és áldozatkész tá 
mogatók segítsége ellenére sem lendült magasra. Az u ta t nem Széchenyi 
lesújtó ítélete, hanem az önismeret és önkritika hiánya torlaszolta el. 
A nagyravágyó mester alapjában kis tehetségét erőit messze meghaladó 
feladatokon tördelte szerte. Ha művészete nem is, de lélekomlásokkal 
tele életfolyása az első igazán magyar művészsors, melynek mélységei
ből egészen Adyra emlékeztető keserűséggel tör fel a nemzetvádoló 
panasz : «Szerencsétlen éghajlat s még szerencsétlenebb fa jg y á v án ak  
kezdem magam tartani, hogy mégis közöttük vagyok.»

Tagadhatatlan, hogy az 1820—1822 között Rómában Thorwaldsen 
oldalán készült Pásztorleányka (vagy mint ő maga nevezte : a Szép 
Mesterségek kezdete) maradt Ferenczy egész életművének a legsikerül
tebb alkotása. Ez a főnézetre gondosan kiérlelt, vonalgazdag nőalak, 
elhibázott arányai s száraz formakezelése ellenére is. figyelemreméltó 
képviselője az antik elvi alapokra visszatérő klasszicista szobrászatnak. 
Rómából hazatérve, Thorwaldsen emelő közelsége nélkül Ferenczy 
tehetsége elvesztette minden rugalmasságát és csak tehetetlenül vergő
dött a rászakadó megbízások és vállalt tervóriások között. (Mátyás
emlék.) Az érzés melege, az igazi életközelség még legsikerültebb arc
képeiről is hiányzik. Drámai valószerűség nyomát pedig csak egy-két 
késői viaszvázlatán látjuk. (Kígyóval küzdő lovas, Budapest, Szépművé
szeti Múzeum.)

A magyar klasszicista festészetnek még a szobrászatnál is szűkebb 
volt a medre. Egyetlen képviselője úgyszólván az idegenbe szakadt 
idősb Markó Károly, kinek mitológiai alakok fűszerével teleszórt bájos 
kis tájképei nagy népszerűségre tettek szert. Sorsában osztozott az ugyan
csak külföldre vándorolt Brocky Károly, aki azonban nem a klasszi
cizmusnak volt hitvallója, hanem történeti eklekticizmus útján érlelte 
ki a maga gazdag, egyéni stílusát s lett Anglia ünnepelt arcképfestője. 
Markó és Brocky voltak az első utasai annak a szomorú kivándorló
hajónak, melyen aztán a XIX. század folyamán annyi, de annyi fényes 
művésztehetség menekült a fojtó közöny és megértetlenség elől messze 
idegenbe. A Markó és Brocky által képviselt, külföldre származott ma
gyar művész típusával szemben állanak a szerényebb tehetségű itthon-



maradottak, kik «művészi egyéniségük kifejlesztéséhez ösztönzést nem 
találtak az akkori Magyarországon, de találtak valami mást : az egyéni 
élet körén felülemelkedő hivatást, a magyar művészet megindításának 
és munkálásának hivatását. Remekműveket nem alkottak, de nagy 
célért dolgoztak : a magyar művészet feltámasztásáért, katonái lettek 
a magyar közművelődés harcának, munkájukat hozzákapcsolták az 
írók lelkes munkájához s lassanként szerény helyet vívtak ki a képző- 
művészetnek a nemzet szellemi életében». (Petrovics.) Ezek sorát Fe- 
renczy István és Barabás Miklós nyitják meg, kinek arcképei és népies 
életképei azonban már a romantika légkörét hozták magukkal.

11. A romantika és a történeti stílusok kora. Az egész Európán ter- 
mékenyítőleg átvonuló, romantikus eszmeáramlat, mely költőinket, 
festőinket a nemzeti történelem és a népiesség gazdag forrásai felé 
terelte, az építészet terén is éreztette hatását . Feszi Frigyes (1820—1884) 
keleti ízléssel épült, népies díszítő elemekkel átszőtt budapesti Vigadó
jában (1859—1865) a nemzeti építészeti stílus alapvetésével próbálko
zott meg. Törekvéseinek csak évtizedek múlva, Lechner Ödönben tá
madt örököse. Közvetlen kortársai az európai járvánnyá lett történeti 
eklekticizmus útjait taposták. Messze kimagaslott közülük a fölényes 
ízléssel és bámulatos arányérzékkel megáldott Ybl Miklós (1814—1891), 
aki élete főműveiben (Királyi Operaház, Várbazár, Szent István- 
bazilika) az olasz érett renaissance szellemének és formavilágának lett 
hitvallója, de sohasem puszta utánzója. A múlt nagy történeti stílusai
hoz való igazodás jellemzi Steindl Imre (1839—1902) és Schulek Fri
gyes (1841—1919) munkásságát is. Az előbbinek gótikus és barokk 
stíluselemek egymásra erőszakolásával épült, de festői oldalnézeteiben 
rendkívül hatásos Országháza, az utóbbinak pedig a román stílus egész 
varázsát újra fölidéző s a Várhegy képébe pompásán beléilleszkedő 
Halászbástya a legnagyobbszerű alkotása.

A klasszicizmussal való szakítást a szobrászat terén Izsó Miklós 
(1831—1875) fellépése hozta meg, kinek alkotó képzelete mithoszi ma
gasságokból a magyar falu világába ereszkedett alá s hősévé a magyar 
parasztot avatta, aki számára nem puszta néprajzi érdekesség, hanem 
méltóságteljes nyugalmában (Búsuló juhász, 1862, Budapest, Szép- 
művészeti Múzeum) s vígadozó, szilaj jókedvében egyaránt a magyar 
faj és lelkiség legtisztább és legméltóbb képviselője. Nagy számban 
fennmaradt, merészen elnagyolt kis agyagvázlataiban (Budapest, Szép- 
művészeti Múzeum) nemcsak pompás népies élet- és jellemképeket al
kotott, hanem a magyar tánc egész plasztikai mozdulatgazdagságának 
is fölfedezője lett, ugyanazokban az években, amikor Arany János 
nagyhírű költeményében a magyar tánc mesteri jellem- és lélekrajzát
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adta. Izsó mélyreható valóságérzékének és megkapó jellemábrázolásá
nak Egressy Gábor mellképében (Szépművészeti Múzeum) is nagyértékű 
bizonyságát őrizzük. Nagyszerű, magyaros kezdeményezéseinek azon
ban nem akadt követője.

A következő szobrásznemzedék mindkét vezéregyénisége: Zala 
György (sz. 1858) és Stróbl Alajos (1856—1926) külföldi akadémiákon 
(München, illetőleg Bécs) tanultak s így idegen ösztönökkel telítve 
indultak útjukra. A magyar lélektől teljesen idegen s a XIX. század 
második felének egész emlékszobrászatára végzetes, dagályos német 
barokk különösen a lobbanékony, könnyen lelkesülő Zala fejlődésére 
volt elhatározó befolyással. Nyughatatlan temperamentuma és nagyot- 
akarása szüntelen a drámai, izgalmas tárgyak felé kergette, holott 
igazi nagysága tulajdonképen arcképszobrain bontakozik ki, melyeken 
mesteri felületkezeléssel a bonyolult lelki élet legfinomabb rezdüléseit 
is ki tudta fejezni. Sokkal kevésbbé szerencsések folthatásukban sok
szor zavaros, szétmálló szoborcsoportjai. (Honvédszobor, Millenniumi 
emlék). Hiányzik belőlük az elemi erő, a nagyság és a monumentalitás. 
Ezek a tulajdonságok a legteljesebb mértékben megvannak a korán 
elhunyt Fadrusz János (1858—1908) kolozsvári Mátyás-szobrában, mely 
méltán megérdemli a magyar Colleoni nevet. Budapest lovasszobrai 
között plasztikai értékben csak Hóna József (sz. 1861) erősen barokk 
jellegű Savoyai .Jenője vetekedhetik vele. (Fadrusz pozsonyi Mária 
Terézia-szobrát a csehek 1921-ben ledöntötték.) Sokkal derűsebb és 
csöndesebb, minden barokk háborgástól ment világ nyílik meg előttünk 
Stróbl Alajos művészetében, kinek meleg szíve és gyengédsége még a 
legegyszerűbb, mindennapi életvalóságot is költői varázzsal tudta fel
ruházni. (Anyánk, Budapest, Szépművészeti Múzeum.)

Az első magyar romantikus festő, a már fiatalon külföldre szakadt 
Zichy Mihály (1827—1906), aki mint az orosz cár udvari festője fejezte 
be pályáját, a hazai művészet fejlődésére nem volt befolyással. Wald- 
müller iskolájából került ki, de lelki hajlamai inkább a francia romantika 
felé sodorták. (Mentőcsónak c. képének Géricault Medúza tutaja volt a 
mintaképe.) Mint festő, nem te tt szert nagyobb jelentőségre. Hírnevét 
elsősorban rajzainak köszöni, melyekből azonban a melegség és lendület 
hiányzik. A művész kezét fölényes hideg értelem vezérli, rajzai ezért 
szárazak, nincs igazi lelki atmoszférájuk. Az ember tragédiája s az Arany
balladák egyébként nagyszerű illusztrációi sem mentesek teljesen ettől 
a fogyatkozástól.

Mialatt Zichy távol a hazától, egyre-másra aratta sikereit, az itthon 
maradt festők nehéz viszonyok között, csüggedés nélkül szolgálták a 
nemzeti művészet ügyét. Az első lépés a tárgy magyarsága volt. Vásznaik
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a népéletből vett jelenetekkel s a nemzeti múlt fájdalmasan felemelő 
dicsőségével teltek meg. A magyar népies életképnek a bécsi romantika 
(ú. n. biedermeier) légkörében nevelkedett Barabás Miklós (1810—1898) 
volt az úttörője (Parasztlakodalom, Vásárra menő oláh család Erdélyben. 
Szépművészeti Múzeum.) Kortársai azonban főként arcképeiért becsül
ték. Barabás közepes képességeivel szemben a magyar történeti festé
szetet két egészen kivételes művésztehetség indította útjára s vitte 
diadalra : az egyik Madarász Viktor (1830— 1917), a másik Székely Ber
talan (1835—1910). Madarász Párizsban nevelkedett s ott is érte el 
első sikereit. Hazatérve a «nemzeti tragédiák festője» lett. Történeti 
feszültséggel telt képein drámai erő festői értékekkel párosul. (Zrínyi 
Ilona a vizsgálóbíró előtt, Zrínyi és Frangeyán: Zách Felícián, valamennyi 
a Szépművészeti Múzeumban.) Főműve az 1859-ben festett Hunyadi 
László siratása, mely méltán kapta a magyar Piéta nevet (Szépművészeti 
Múzeum). A mesterien fölépített kép jobb sarkában fájdalmasan egy- 
másraomló nők fölött összecsapódó fekete színhullámok komor nagy- 
szerűségét csak a fölmeredő két gyertya sárgás fénye töri át, mely a 
holt tetemet takaró fehér leplen végigremegve, azt a rémlátás igézeté
vel vonja be. Ami a kép hatását oly megkapóvá teszi, az elsősorban az 
előadás szűkszavú nagyszerűsége. Talán nem fogunk túlmagasra, ha 
analógiaként Rembrandt Manoah áldozatára, emlékeztetünk.

Történeti festészetünk másik nagy mestere, Székely Bertalan, a 
magyar művészet legnagyobb festő-problematikusa. Töprengő, kutató 
természet, telve emésztő belső ellentétekkel, melyek harcában elméleti
leg kiérlelt meggyőződése, tehetsége viharos erejét minduntalan vissza
szorította, lefojtotta. Ez az oka annak, hogy képgondolatai, mire tel
jesen kiérlelte őket, kifáradtak s akadémikus színezetet kaptak. Törté
neti festményein is, melyeket nemzeti éposszá akart kiszélesíteni, az első 
ötlet friss tiizét és merészségét a hosszadalmas előkészítés lassanként ki
oltotta. Eleinte a müncheni hagyományokat követve, kemény rajzzal 
és hideg helyi színekkel dolgozott (A  mohácsi csata, Az egri nők), később 
azonban formakezelése puhább lett s a felületet fölhevült színek egy
séges tónushullámai öntik el (V . László és Ciliéi). Székely igazi nagysága 
azonban vázlataiban bontakozik ki, melyek telve vannak prófétai len
dülettel és izzó szenvedéllyel. Ezeken a rögtönzéseken a síma színföl- 
kenés elvét («a természetben nincs ecsetvonás» — mondotta) feladva, 
a színeket mozaikszerű apró foltokban csapkodta mámoros sietséggel a 
vászonra ; ezáltal tudta fölkelteni a remegő élet, az*örökké változó színes 
valóság illúzióját. (A  táncosnő, Szépművészeti Múzeum.) Az 1867-i ko
ronázási esküről és a kardvágásról készített színpompás vázlatait (Szép- 
művészeti Múzeum) bátran egy sorba helyezhetjük Adolf Menzel 10 év-
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vei korábban festett, nagyhírű Theatre Gyvinase-javai. (Berlin, National
galerie.) Szépia-színekben kavargó tájképvázlatain pedig mintha egy 
magyar temperamentummal átfű tött Corot birkóznék a fékevesztett 
valósággal.

Az örökké tépelődő, sötétlátásra hajló Székellyel szemben a Piloty- 
iskolából kikerült Benczúr Gyula (1844—1920) lénye telve van életkedv
vel és harsogó optimizmussal. Lelkében a történet elvesztette tragikai 
feszültségét s káprázatos szín- és anyagpompával felruházott látványos
sággá lett (Vajk keresztelése, Szépművészeti Múzeum). Az érzéki felület- 
hatásoknak és anyagszerűségnek az a kultusza, mely Benczúr lelki mély
ségeket kerülő egész művészetén átvonul, hű kifejezője és kísérője kora 
anyagelvűségre hajló világszemléletének. Egyik legpompásabb képe, 
melyen ecsetje szinte megmámorosodva vájkált a káprázatos színek 
között: XIV. Lajost s Mme Dubarryt ábrázolja (Szépművészeti Múzeum.) 
Benczúr mellett Lotz Károly (1833— 1904) volt a kiegyezés utáni boldog 
Magyarország legünnepeltebb festője. Alkotó képzelete csodálatos köny- 
nyedséggel szárnyalt ég és föld között s ünnepelte derűs, halkan mu
zsikáló színekben a női szépséget. Munkássága javarészét a freskófestés 
foglalta el. Eleven dekoratív érzék és nagy formai kultúra segítették 
a vállalt feladatok sikeres megoldásában. Az Operaház mennyezet- 
festményeit joggal tekintik egész életműve koronájának.

A magyar történeti festés küzdelmes évtizedeire esett a legnagyobb 
magyar festőtehetség. Munkácsy Mihály (1844—1900) föltűnése, kinek 
lármás sajtóhozsannától kísért világhíre maga körül mindent elhomályo
sított. Hatalmas, vallásos tárgyú képeit (Krisztus Pilátus előtt, Golgotha) 
diadalmenetben hordozták körül egész Európában és Amerikában. Alig 
ült el azonban az ünneplés zaja, máris megindultak a támadások, melyek 
éppen ezeket az alkotásokat használták fel legerősebben Munkácsy mű
vészi hitelének a lerontására. Kifogásolták, hogy a tárgyba való el
mélyedés helyett beérte a hatásvadászó színpadi rendezés olcsó dicső
ségével. Ez a kritika kétségtelenül túlzott volt és elfogult, de hatása a 
külföld műtörténeti irodalmában még egyre kísért, hol Munkácsyt ma 
is legtöbbször csak váll veregető lenézéssel említik. A mi feladatunk, 
hogy a «Munkácsy-kérdés gyökeres revíziójával» művészetének helyes 
nemzetközi értékelését kivívjuk. Egészen bizonyos, hogy Munkácsy 
valódi nagyságát már számunkra sem azok a vászonóriások képviselik, 
melyeknek gyors világhírét köszönhette. Azonban, ha nem tagadjuk is 
az elrendezésnek nagyon is átlátszó célzatú, bántó színpadiasságát s a 
hamis pátosznak itt-o tt kísértő mellékzörejét, viszont arról se szabad 
megfeledkeznünk, hogy «ezekben a képekben is, különösen a Milton
ban és a Krisztus Pilátus előtt-ben a nagyszerű festői tulajdonságok,
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a ragyogó színezés, a jellemzés drámaisága, a csoportosítás világossága 
messze felülmúlja ennek a korszaknak hasonló célzatú alkotásait». 
(Petrovics.) S ami a fő, nem szabad Munkácsy megítélésénél figyelmen 
kívül hagyni azokat az alkotásokat, melyeken festői lángelméje még 
minden zavaró momentum nélkül, töretlen fényben ragyog : a 60—70-es 
években készült nagyszerű életképeket (Siralomház, 1869; Éjjeli csavar
gók 1873, Szépművészeti Múzeum : Zálogház 1873. New-York, Metro
politan Museum ; Falu hőse 1875, Üjoneozás 1876—77, Szépművészeti 
Múzeum), tájképeket (Fasor, 1874, Szépművészeti Múzeum) és széles, 
festői előadású virágcsendéleteket. Munkácsy életképein a drámai jel
lemzés tömör erejét s az egészet átjáró légköri feszültséget szokták ki
emelni ; akadnak azonban olyan vásznak is, melyeken a mester a hatás 
minden külső eszközéről lemondva, két élet egész tartalm át a hangtalan 
találkozás egyetlen' taglejtésébe sűrítette belé. ( Búcsúlátogatás, Szép- 
művészeti Múzeum.) Ezeken a képeken s a hozzájuk készült, Munkácsy 
színproblematikájára is rendkívül jellemző vázlatokon a realizmusnak 
Courbet mellett egyik legelszántabb úttörőjét ismerjük meg. De amíg 
Courbet-t a létnek csak animális alapjai érdekelték, addig Munkácsy 
számára a valóságnak mindig volt lelki csengése. Igazolásul elég, ha a 
Zálogházhoz készült Köpenyes férfira (Szépművészeti Múzeum) utalunk. 
Munkácsy, bárha egész életét külföldön töltötte (Párizs), érzésben és 
vérmérsékletben mindvégig magyar maradt. Erről a festmények egész 
sora tesz tanúságot, melyeken a magyar faj nagyszerű, drámai erejű 
jellemrajza s a nehéz, aszfaltos színek sötét lobogása alkotójuk magyar 
érzésében és temperamentumában gyökereznek. A tájképfestő Mun
kácsy! számos szál fűzte korán elhúnyt kortársához és barátjához, Paál 
Lászlóhoz (1846—1879), ki a barbizoniakhoz csatlakozott s az erdők 
titokzatos csöndjének lett melegszívű festőköltője.

I I I .  A realizmus és impresszionizmus kora. — A modern magyar 
művészet úttörői. Ugyanazokban az évtizedekben, mikor Munkácsy Párizs
ban tett tanúságot magyarságáról, idehaza a művészek egész sora fárado
zott tudatosan vagy ösztönösen az európaisága mellett is kifejezetten 
magyar művészet megteremtésén. Elsőnek Lechner Ödön (1846—1916) 
állott szinte prófétai hivatástudattal e törekvések szolgálatába. Fanati
kusan hitt az önálló magyar építőművészet kialakításának lehetőségé
ben. Fiatalabb éveiben a történeti stílusokkal kísérletezett. Később azon
ban lelkes hittel és merész önbizalommal tért rá a Feszi által megkezdett 
útra. Miként Feszi, úgy Lechner is a magyar népművészet s a távol 
Kelet (India) színpompás formakincsén edzette képzeletét. Legérettebb s 
egyben legnagyobb méretű alkotásain (Iparművészeti Múzeum, Földtani 
Intézet és a Postatakarékpénztár épülete) a plasztikai tagolás nem játszik
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jelentős szerepet ; csak a konstruktív lényeg szűkszavú jelzésére szorít
kozik. Annál pazarlóbban alkalmazta azonban a síkdekorációt, mely a 
homlokzatokat, fölfelé egyre gazdagodva, kelet gondtalanul kanyargó 
voualmenetével s a magyar népművészet színes virágpompájával borítja 
el. Fönt a zárópárkányon pedig kacagva bukdácsol végig a sárga ma
jolikaszalag. (Postatakarék.) Ez a dekoratív szín- és anyagpompa az 
összbenyomást derűssé teszi, a nélkül azonban, hogy vele a hatás mo
numentalitását veszélyeztetné. Lechner termékeny képzelete modern 
életigények számára olyan építészeti kereteket alkotott, melyek a mel
lett, hogy a legjobb értelemben modernek és európaiak, mégis tagad
hatatlanul magyarosak. Velük színt, lendületet és derűs elevenséget 
v itt belé a XIX. századvégi Budapest sivár házsorainak nyomasztó 
gondolatszegénységébe és ásító unalmába. Ezt is nagy érdemül keli 
betudni.

A XIX. század utolsó tizedei szobrászatéban Izsó törekvéseinek 
nem akadt örököse. Az architektonikus kapcsolatát elvesztett, szabad 
terekre és utcákra száműzött s így lármás hatásokra kényszerített plasz
tikai művészet nálunk is. miként külföldön, nagyobbára olcsó meg
alkuvással panoptikumszerű naturalizmusba süllyedt s még kisebb fel
adatok megoldásánál is önjelentéktelenségét a talapzatokon lézengő 
bronz- és kőemberekkel próbálta leplezni. Sajnos, az effajta dagálvos ál
szobrászat még ma is kísért s eredményesen követelődzik, pedig azóta 
az idők nagyot változtak s a fiatal magyar szobrászat is hivatástudatára 
ébredve, biztató, új utakra, tért.

Az európaiság és magyarság szintézisére törekvő festészetünk a 
hetvenes években Szinyei-Merse Pálban (1845—1920) kapta meg sokáig 
félreismert, de utóbb irányitó hatalommá lett vezérét. Jelentősége szá
munkra azzal a megállapítással, hogy a napfényes levegő ábrázolásának 
egyik európai úttörője lett, nincsen kimerítve. Számunkra még ennél 
is több : a magyar táj színbeli jellegének, esztétikai egyéniségének föl
fedezője. Szinyei lényétől semmi sem volt talán idegenebb, mint a Piloty- 
iskola hamis történeti pátosza. Nem csoda tehát, ha a mester mellett 
töltött évek feljődésére hatástalanok maradtak. Sokkalta termékenyebb 
volt a Böcklinnel való kapcsolat, kinek ragyogó, meleg színei a keresés 
és magáratalálás éveiben nagy segítségére voltak. Bizonysága ennek 
főműve, az 1873-ban festett Majális, mely Szépművészeti Múzeumunk 
magyar képtárának egyik legnagyobb büszkesége. Aki a Munkácsy és 
Paál László tájképeivel telt termekből Szinyei Majális a elé érkezik, 
azonnal érzi a beállott nagy fordulatot. A nehéz légzésű, ólmos színek 
komor pompáját a napfényes, könnyű színek boldog kacagása váltotta 
fel. A domboldal friss tavaszi zöldjére letelepedett társaság önfeledt
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derűjét a leterített pokróc eleven pirosa, a nők ruhájának habos fehérje 
és rózsaszínje, a festőzubbony meleg barnája s az ég csodás, áttetsző 
kéksége ujjongó színakkordokkal kísérik. A színek annyira teltek és 
ienyerősek, hogy e tekintetben a Majálisnak az egykorú európai fes
tészetben is alig akad párja. De éppen ez az újító merészség lett az 
oka annak a közönynek és gúnyolódó megértetlenségnek, mely a képet 
fogadta s Szinyei alkotó kedvének hosszú időre szárnyát szegte. Sér
tődve visszavonult s csak 1896 táján, a késői elismerés fényével hom
lokán, fogott újra munkához. A fiatal évek lendülete és merészsége 
azonban időközben kilohbant. Tehetségében nem volt többé újító fe
szültség. A pacsirtadalos, égő pipacsoktól pirosló magyar valóságnak 
(Pacsirta, 1882, Pipacsos rét 1900 körül) lett melegszívű interpretátora. 
Lehet talán kifogásolni ezeken a képeken a konstruktív képzelet bátor
talanságát, de a bennük zengő színszimfóniák úttörő magyarságát el
vitatni nem lehet.

Szinyei úri lénye és tartózkodó előkelősége nem volt alkalmas arra, 
hogy agitátori lendülettel iskolát alapítson. És mégis a nagybányai 
festőiskola, melynek festészetünk eddig csak itt-ott felvillanó magyar 
jellemvonásainak kifejlesztésében a legnagyobb szerep jutott, — Szinyei 
nevét írta zászlójára. A kolóniának a Bastien Lepage és Leibl irányát 
követő Hollósy Simon (1857—1917) volt fáradhatatlanul lelkes és bá
mulatos ébresztő erővel megáldott alapítója. Nemcsak példaadással, 
hanem buzdító szóval is tanított. Meggyőződéssel hirdette, hogy «a mű
vészetnek nincsen más kánonja, mint a természet s az embernek nincs 
más törvényhozója, mint a szív». (Főműve : a Tengerihántás, a Szép- 
művészeti Múzeumban.) Természetnek és szívnek ez a szentszövetsége 
lett az alapja annak a bensőséges, lírai hajlamú természetszemléletnek, 
mely a nagybányai naturalizmust «a kedély melegének zománcával vonta 
be». A kiváló tehetségekkel (Iványi-Grünwald Béla, Réti István, Thorma 
János, Csók István és Glatz Oszkár) rendelkező kolóniának Ferenczy 
Károly (1862—1917) volt a legnagyobb hatású és legkimagaslóbb kép
viselője. Nagy intelligenciájú, áhitatos imádója a természetnek, de ez 
az imádat sohasem puszta passzív odaadás, hanem mindenkor aktív 
teremtés. A természet részcsodáiba merülve sem vesztette el összefoglaló 
látását. Szintetikus képzelete mindig megóvta képeit az elaprózódás 
és szétesés veszélyétől. Önmaga nevezte művészetét «kolorisztikus na
turalizmusnak szintetikus alapon». A belső látásnak művészetében leg
alább olyan szerepe volt, mint a valóságnak. ( Ábrahám áldozata, Szép- 
művészeti Múzeum, Modern Magyar képtár.) Monumentális képgondo
latainak a természet volt a legnagyobb érlelője. (A  hegyi beszéd, Józsefet 
eladják testvérei.) A század fordulóján minden költői mag és tárgyi inger
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kikapcsolásával a képek egész során csak a színcsödákat ébresztő nap
fényt ünnepelte, melynek azonban nincs meg nála az a formákat feloldó 
ereje, ami az impresszionisták törekvéseit jellemezte. Érzésben és meg
látásban talán ezek a legmagyarabb képei. (Márciusi est, Napos délelőtt. 
Modern képtár. Fürdés előtt. Kohner-gyüjtemény : Gyermekek ponnykon. 
Majovszky-gyiijteinény.) Életének utolsó évei művészi fejlődésében új 
fordulatot hoztak. A lelkében rég szunnyadó dekoratív szépséglátások 
és formai problémák most törtek elő teljes erővel. Művészetének fő
tárgya ebben a korszakban az emberi test, eleinte még valószerű háttér
hez kapcsolva, később azonban a háttér elsötétedve, elvesztette minden 
tárgyi jelentését s az alakok éles körvonalakkal válnak el tőle. A na
gyobb kompozíciók (Piéta 1913) sokszor t agadha t a t lanul élet képszerűen 
hatnak, néha azonban lerázva az anyagi kötöttség láncait, a szellemi 
kifejezés magasságaiba emelkednek. (Tanulmány Piéta hoz angyallal, 
toll- és ceruzarajz.)

Ilyen volt a mester hattyúdala, mellyel tudattalanul is részese lett 
annak az egész Európára kiható nagy átalakulásnak, mely anyagnak 
és nyers valóságnak hadat üzenve, a művészetben újra a szellemi ki
fejezés jogait követelte. Nálunk ezt az átigazodást a dekoratív és mo
numentális képgondolatokkal kísérletező gödöllői iskola (Körösfői-Kriesch 
Aladár, 1863—1920, és Nagy Sándor, sz. 1869) és a szellemes, ködös 
pasztellszínekkel dolgozó, Maillol-lal rokon Rippl-Rónai József (1861— 
1927) képviselte, akit joggal neveztek el «a francia stilizáló művészkör 
kitűnő kültagjának». (Ybl.)

Ez az irányváltozás már átvezet a XX. századba, melynek bonyolult 
művészeti mozgalmai történeti megítélésére és értékelésére ma még 
nincs meg a kellő távlatunk. Annyi azonban már most is megállapít
ható, hogy a magyar művészet a valóság talaját akkor sem vesztette el 
lába alól teljesen, mikor az európai művészet gyötrelmes feszültségtől 
űzve és hangzatos jelszavaktól megmámorosodva, a látható valóságot 
megtagadta. Az értelmetlenséggel határos túlzásokkal szemben érvé
nyesült a magyar faj józansága s a nagybányai hagyományok ereje, 
mely művészetünket rövid támolygás után a nemzetköziség szédületé
től is megóvta. Mai művészetünknek éppen erős nemzeti jellege ád azr 
egész világ szemében nagy értéket. Izmos fiatal tehetségek dolgoznak 
a magyar meglátás s vele a magyar lélek revízióján és lesznek így ú t
törői az annyira áhított «magyarabb magyarságnak».



ELNÖKI ÜDVÖZLŐ BESZÉD
Hekler Antal székfoglaló r. taghoz.

B ER ZEV IC ZY  Á L B E R T tŐ l.

Tisztelt, társunknak mindenekelőtt szíves köszönettel tartozunk 
azért, hogy székfoglalása alkalmából nemcsak szabályainknak felelve 
meg, hanem bizonyára saját lelke sugallatát is követve, oly melegen 
emlékezett meg az elődről, kinek helyére választottuk meg őt, Négyesy 
Lászlóról.

Négyesy László mint irodalomtörténetíró és esztétikus, mint a 
Beöthy Zsolt tanszéki utódja s Társaságunk régi és példásan munkás 
tagja oly szerepet vitt a mi sorainkban s oly emléket hagyott hátra, 
hogy őt különösen a Társaságunk munkássága iránti szeretetteljes oda
adásban és buzgóságban a legjelesebb utódnak sem lesz könnyű pótolnia.

Mi azonban teljes bizalommal nézünk tisztelt barátomnak soraink
ban ma megindult működése elé s joggal üdvözöljük azt, mint Társasá
gunk biztos és nagy nyereségét.

Erre a bizalomra jogosít bennünket nemcsak mai székfoglalója, 
mellyel egy művészettörténeti irodalmunkban kétségkívül hézagpótló, 
jelentős új könyvéből szolgált nekünk mutatvánnyal, hanem feljogosít 
erre két. évtizeden túl terjedő írói s szintén hosszú tanári munkássága, 
mely őt a maga szakában a legelsők sorába emelte.

Tisztelt társunk különösen szerencsésen egyesíti személyében a 
tudós kutatót, a tudománynak nemzedékeket nevelő tanárt és az iro
dalmat valódi értékekkel gazdagító, nagyhatású írót.

Kutatásainak eredményei, tudományos megállapításai és jellemzései 
neki elismerést szereztek a külföldön is, amit tanúsít és egyúttal elő
mozdít az a körülmény is, hogy műveinek nagyrésze idegen nyelven is 
megjelent. Mint tanár nemcsak ismereteket terjesztett, hanem vonzó 
és sugalmazó előadásával a lelkes követők seregét is tudta magához 
csatolni. Ugyanoly mestere lévén az írásművészetnek, mint a szóbeli 
előadásnak, tanulmányaival és könyveivel is számtalan megértő hívet 
szerzett annak a gyönyörű tudománynak, amelyen oly hő lelkesedéssel 
csüng, az emberi szellem legnemesebb és legmaradandóbb alkotásai 
tudományának.

Tisztelt barátomat is megbűvöltók írói munkásságában a klasszikus 
ókor és az olasz renaissance mindent túlragyogó korszakai; de a művé
szetek történetének egész mezejére kiterjedő írásai bizonyítják, hogy 

,ez ismeretkör egész világában otthonos és a művészi alkotás minden
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neme és kora iránt élénk érzékkel s elfogulatlan ítélettel bír, ami őt a 
nagy áttekintésekben is egyéni felfogásra képesíti s a lényeges felismerésé
nek mesterévé teszi.

Örömmel nyújtom át kedves Társunknak tagsági oklevelét s kérve, 
hogy a bizalmat bizalommal, a barátságot barátsággal viszonozva tar
tozzék Társaságunknak ama tagjai közé, kiknek értékes munkásságára 
mindig számíthatunk.

H ekler Antal válasza.

Nagyméltóságú Elnök Űr!

Hálásan köszönöm a kegyes üdvözlő szavakat és köszönöm a tekin
tetes Társaságnak azt a megtisztelő bizalmat és elismerést, melynek 
alapján tagjai sorába választott. Jól ismerem e kitüntetés kivételes 
értékét és jelentőségét. Méltóztassanak meggyőződve lenni: minden 
erőmmel rajta leszek, hogy a művészettörténet és nyelvművészet kö
telező szent kapcsolatának ápolásával irodalmi műveltségünk fejlesz
téséből én is kivegyem a részemet.

BERZEVICZY A LBERT '  ELNÖKI ÜDVÖZLŐ BESZED.



Á TAGOK MUNKÁLATAIBÓL. 
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEK.

V I.

IRODALMUNK S A NEMZETI ÉLET
VÁLSÁGAI.

— Elnöki megnyitó-beszéd a soproni vándorgyűlésen, 1933. május 6-án. — 

B e RZEVICZY  A liB E R T tŐ l.

A Kisfaludy-Társaság régi tartozást ró le, amikor a soproni Fran- 
kenburg Irodalmi Kör szíves meghívását követve, itt felolvasóülést 
tart. Ezt a tartozást pedig annál inkább kötelességünknek éreztük le
róni, mert a meghívás Sopronból indult ki, abból a városból, amelynek 
neve minden magyar ember szívébe van vésve, mióta saját sorsa fölött 
dönteni hivatván fel, hűséget vallott a magyar hazához. Azóta Sopron 
szimbólum lett : szimbóluma a hazafiúi hűségnek és szimbóluma a rajtunk 
Trianonban elkövetett igazságtalanságnak ; mert Sopron példája kétség
telenné teszi, hogy sok oly város van a tőlünk elszakított területeken, 
amely, ha szabadon nyilváníthatná kívánságát, elérné a hazához való 
visszacsatoltatását.

A Civitas fidelissima iránti, hódolat hozott tehát bennünket is ide, 
hogy meghozzuk ennek a városnak a magyar irodalom üdvözletét, azét 
a magyar irodalomét, amelynek felvirágozásában Sopronnak is tiszte
letreméltó része van, s amely ma hazánk megcsonkítása által maga is 
meg van csonkítva, négyfelé osztva kénytelen folytatni munkáját, 
önkényesen szabott határok tilalomfáiba ütközve, valahányszor a 
trianoni határon innen és túl dolgozó magyar írók szellemük termékeit 
egymással ki akarják cserélni.

A magyar irodalom sok válságot és megpróbáltatást állott ki. Ki- 
állotta már első fejlődése korában azokat a szakadásokat, melyeket a 
nemzet egységében egyfelől a vallási harcok, másfelől a török hódoltság 
s Erdély különválása idéztek elő. Végeredményben ezek a viszontagsá
gok sok tekintetben gazdagították és fejlesztették irodalmunkat. A pro
testantizmus a nép széles rétegeire akarván hatni, a nép nyelvét vette 
az egyház szolgálatába s ez a katholicizmust is magyar bibliafordításra 
és arra késztette, hogy az ájtatoskodás körében a holt latin nyelv mellett 
az élő magyart is meghonosította. A vallási vitairatok és beszédek a
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harc hevével melegítették át és tették színesebbé nyelvünk dialektikai 
s retorikai erejét. A hódító törökök magyar íródeákokat lévén kényte
lenek használni, a magyar nyelv vált a török uralom diplomáciai nyel
vévé ; Szigetvár veszedelme vált első nemzeti eposzunk tárgyává. Erdély 
különállása a hamisítatlan magyarság különszerű zománcát fejlesztette 
ki. Később a szabadságharcok idejében a Bécs elleni küzdelem terem
tette meg a kuruc költészetet. Még az a veszedelmes zsongító hatás is, 
mellyel a Mária Terézia idilli abszolutizmusa igyekezett elaltatni a magyar 
nemzeti szellemet, termékennyé vált irodalmunkra nézve a magyar 
testőrség . tollforgató tagjainak munkája által. A 48-i szabadságharc 
leveretését követő elnyomás határozottan fokozta a nemzetnek nyelve 
és irodalma, mint egyetlen megmaradt kincse iránti szeretetét s a zsar
nokságtól száműzött hazafiak hosszú külföldi tartózkodása visszatérésük 
után tágította irodalmunk látkörét.

Igaz, hogy irodalmunk mai válságát — mert a mai világválságban 
lehet szó .irodalmi válságról is — az irodalom munkásainak s olvasó- 
közönségének szétszakadása mellett még itt benn, az anyaországban 
egyéb bajok is fokozzák, . nevezetesen az anyagi nyomorúság, mely 
majdnem minden irodalmi vállalkozásnak útjába áll s annak is, ami 
létrejön, elterjedését, tehát hatását akadályozza. Sajnos, a könyvek oly 
arányban drágulnak, amily arányban csökken a közönség vevőképessége.

És ezekhez az anyagi nehézségekhez járulnak a szinte pótolhatatlan 
veszteségek, melyek irodalmi s általán szellemi életünket a legutóbbi 
időben érték. Gondoljunk csak Kisfaludy-Társaságunk veszteségeire, 
melyek alig öt hó alatt érték : Takáts Sándor, Négyesy László, Sajó 
Sándor, gróf Apponyi Albert és Kozma Andor halálával.

Valóban erős hitre és nagy elszántságra van szükségünk, hogy el 
ne csüggedjünk, bízzunk hazánk és irodalmunk jövőjében, törhetetlen 
eréllyel folytassuk a munkát és, ahol kell, a harcot, hogy irodalmunkat 
necsak a hanyatlástól megóvjuk, hanem erőteljes fejlődését is biztosítsuk. 
A múlt idézett példái arra tanítanak, hogy a viszontagságok terméke
nyítő hatással is lehetnek az életerős irodalomra és nekünk hinnünk és 
remélnünk kell azt is, hogy hazánk igazságtalanul előidézett csonkasága 
nem fog oly sokáig tartani, mint az egykori török hódoltság.

Irodalmi bajainkat itt benn a hazában fokozza a törekvések egy
ségének hiánya is. annak az egységnek hiánya, mely a régibb múltban 
mégis inkább volt megtalálható, mint most. Hiszen nézeteltérések, 
viták, bizonyos tekintetekben pártok és csoportosulások is mindig vol
tak, ezt az irodalom fejlettsége hozta magával, de az irodalom nagy 
nemzeti rendeltetésére nézve nem volt véleménykülönbség. Ma azonban 
szinte két ellenséges tábort látunk és eddig minden kísérlet azok kölcsö-
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iiös közeledésére s megegyezésére meghiúsult. Meghiúsult mindkét fél 
hibájából: mert mindkét táborban vannak túlzók, akik a másik tábort 
nem a maguk igazáról meggyőzni, nem megérteni igyekeznek, hanem 
megtagadni, sőt az irodalomból kitagadni szeretnék. Ez veszélyes törek
vés, mert minél kisebb hazánk, annál nagyobb szükség volna egyetértésre 
és összefogásra.

A hadakozás ellenséges indulatot, ez pedig elfogultságot is szül, 
amelynek ma számos jelével találkozunk fővárosi irodalmi életünkben. 
Ezek a harcok eddig csak kevéssé ragadták magukkal a vidéket. Én 
azért tulajdonítok fontosságot a fővárosi irodalmi körök s a vidéki 
értelmiség érintkezésének, mert a vidéket elfogulatlanabbnak tartom 
azokkal az ellentétekkel szemben, amelyek a középpontban oly élesen 
ütköznek össze. A vidék jó irodalmat kíván és nem vizsgálja, hogy azt 
honnan kapja, hogy annak az írói egyéniségnek, melynek műve meg
ragadja, vannak-e nem tetsző vonásai is. A vidékkel való érintkezés, 
azt hiszem, megújító hatással lesz irodalmunkra : új benyomásokat, új 
sugallatokkal kölcsönözhet neki, s.viszont a vidék is jobban ismeri meg 
irodalmunkat, ha annak munkásait színről-színre látja, szavukat is hallja, 
nemcsak könyvüket olvassa.

A Kisfaludy-Társaság legrégibb szépirodalmi társaságunk; nem
sokára százéves fennállását fogja ünnepelhetni, mint az Akadémia és a 
Nemzeti Színház. Legnagyobb írói neveink fűződnek hozzá, halhatatlan 
irodalmi alkotások bölcsője volt. Csak természetes, hogy féltőén őrzi 
hagyományait és hisz azok változhatatlan érvényében, az idők minden 
változásai közepett.

Bizalommal jöttünk Sopronba ; az, hogy meghívták, világos tanú
sága annak, hogy a Kisfaludy-Társaságnak vannak barátai Sopronban. 
Reméljük, hogy e látogatásunk meg fogja erősíteni a régi barátságokat 
s szerezni fog hozzájok újakat is.

E reményben nyitom meg a Kisfaludy-Társaság soproni felolvasó 
ülését.

A KISFALUDY-TÁRSASÁG EGERBEN.
— Elnöki beszéd az egri vándorgyűlésen, 1933. október 22-én. — 

Berzeviczy AlbertíoI.

Tisztelt ünneplő gyülekezet!
A Kisfaludy-Társaság, mely nagy léptekkel közeledik megalakulá

sának századik évfordulójához, az összeomlásunk óta megnehezedett 
viszonyok ellenére éppen az utóbbi években feladatául tűzte ki nagyobb
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vidéki városokban rendezett felolvasó ülésekkel kapcsolni szorosabbra 
irodalmunk s a vidék szellemi életének kötelékeit.

Eddi« megszűkült hazánk területén majdnem mindenütt egy-egy 
letűnt írói géniusz emlékének sugallata alatt jelentünk meg. Székes
fehérvárott a Vörösmarty egykori tanárainak méltó utódai voltak — 
rendházukban — vendéglátóink ; Debrecenben a Csokonai sírját koszo- 
rúztuk meg, Miskolcon Lévay Józsefnek, ki még nekünk, öregeknek 
társunk volt, emléke ihletett meg, Szolnokra a Verseghy Ferencről, 
Kecskemétre a Katona Józsefről, Sopronba a Frankenburg Adolfról 
nevezett irodalmi kör hívott meg, ide Egerbe pedig •— a Gárdonyi 
Géza-irodalmi társaság.

Még élénken emlékszem utolsó találkozásomra Gárdonyival. Eger 
fennkölt szellemű érsekével látogattuk meg ott a várhegy mögötti 
dombon levő remeteségében, dolgozószobájában, melynek falai egészen 
ki voltak bélelve könyvekkel s amelyben pipája füstjének fellegeivel 
szálltak föl fantáziájának képei. Az ő egyszerű, természetes modorában 
kedélyesen csevegett látogatóival, akik ma már csak sírját koszorúz- 
hatják meg, sírját, melyre az 6 saját rendelése szerint azt írták, hogy 
ott «csak a teste» nyugszik.

Csak a teste! Szelleme most is él, itt van közöttünk. Eger nagy 
költője, az Egri csillagok írója, sírjában is tudja, hogy ez a látogatás 
neki is szól, hogy életének munkája él, hat időtlen időkön át, itt és szerte
szét az egész hazában.

Hogy Eger lett Gárdonyi önválasztotta otthona, azt ugyanazok a 
hagyományok és emlékek magyarázzák meg, amelyek bennünket is 
idevonzottak.

Hiszen alig van városa hazánknak, mely évszázadokon át oly híven 
s oly odaadással szolgálta volna a múzsákat s amelyben e szolgálat 
régiségét oly büszke emlékek hirdetnék, mint Eger. Régibb története a 
hősiség emlékeit idézi fe l : Dobónak és társainak, az egri férfiaknak és 
nőknek hősiségét, amely diadalmas volt, de mégsem akadályozhatta 
meg, hogy Eger később, 1596-ban a török hatalmába essék s a pogány
ság rabigáját viselje 91 éven át. Eger szerencséjére felszabadulása után 
ezt a török uralom alatt jelentéktelen falu színvonalára süllyedt várost 
egész sora a kiváló püspököknek virágoztatta fel újra, úgyhogy a jelleg
zetesen püspöki város lakossága kétszáz év alatt meghétszereződött.

Telekesi, Erdődy, Barkóczy püspököknek — akikhez méltán sorol
hatjuk Foglár kanonokot — dicső érdemeit Eger és nemzeti művelődé
sünk körül még túlsugározza gróf Esterházy Károly korszakalkotó 
működése, amelyet gondviselésszerűen mozdított elő az a körülmény, 
hogy ő úgyszólván még fiatalkorától aggkoráig, 37 éven át foglalván el
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Eger püspöki székét s egyházi javadalmán kívül saját nagy, főúri 
vagyonára is támaszkodhatván, valódi fejedelmi bőkezűséget fejthetett 
ki a maga elé tűzött magasztos célok követésében.

Eger forró hálával ápolja a feledhetetlen nagy püspök emlékét ; 
nyolc év előtt lelkes ünnepet ült születésének kétszázados évfordulóján, 
s akkor elhatározta, hogy azok a városrészek, melyek az ő adományából 
és intézkedéséből eredtek s már régebben a Civitas Carolina nevet visel
ték, Alsó- és Felső-Károlyváros névvel rnháztassanak fel.

A gróf Esterházy Károly dicső emlékét leghívebben őrzi s követi 
példáját jelenlegi utódja, Eger nagynevű érseke, ki nemrég ünnepelte 
az egész ország tiszteletétől környezve gyémántmiséjét s kinek kulturális 
tevékenységében buzgó segítőtársa congeniá.lis testvéröccse, Szmrecsányi 
Miklós, hazánknak talán valamennyi közt legmélyebb tudású művészet- 
történeti szakfértija, ki által lettek csak igazán közismertekké Esterházy 
összes alkotásai s ki valóságos élő gondviselésévé lett Eger műemlékeinek.

Esterházy püspök működése nemcsak fölvirágoztatta Egert, hanem 
általa lett Eger igazán a múzsák városává, a magyar nemzeti kultúra, 
tudomány és művészet hatalmas erősségévé. Nem akarom kisebbíteni 
elődeinek érdemeit e fejlődési folyamat megindításában s az itt műkö
dött és működő szerzetrendek jelentős szerepét, mely Eger iskoláinak 
hírnevét országszerte elterjesztette. Foglár kanonok alapította az egri 
jogiskolát kevés híján kétszáz évvel ezelőtt. Már Barkóczy püspök idejé
ben három főiskolai fakultás volt képviselve Egerben : a teológiai, jogi 
és bölcsészeti.

Alighogy elfoglalta székét Esterházy 1762. júniusában, megszülem- 
lett benne a nagy gondolat : Egert egyetemi várossá tenni, a római 
Sapienzához hasonló, minden tudományra kiterjedő főiskolát létesíteni 
benne; e célnak szánta a Lyceumot, mely élete legnagyobb alkotása 
lett s különösen művészi fényével ma is hirdeti dicsőségét. Mert bár a 
tudomány is sokat köszönhet a lánglelkű főpapnak, legemlékezetesebb 
kétségkívül az, amit a művészet terén alkotott, a barokknak a maga 
korában legjelesebb mestereit foglalkoztál \ a nemcsak Egerben, hanem 
szerteszét egyházmegyéjében és ott. ahol kegyúr és nagybirtokos volt : 
Pápán s a pápai uradalomban. Olyan építészek valósították meg az 
Esterházy eszméit, mint Fellenthali Fellner Jakab és Grossmann József. 
S olyan festőművészek, mint Kracker János Lukács, Maulbertsch Antal 
és Sigrist Ferenc, akik közül Fellnert és Krackert joggal tekinthetjük 
magyaroknak, mert az első magyar nemességet kapott, az utóbbi pedig 
az egri temetőben nyugszik.

Az egri lyceum Magyarország legelsőrendű műemléke, mint a barokk
rokokó építő- és festőművészet egységes, összhangzatos, teljes alkotása
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páratlan hazánkban s hirdeti nemcsak művészi megteremtőinek tudását, 
hanem az építtetőnek, Esterházynak szellemét is, aki művészeit irányí
to tta  s lángoló magyar érzésével különösen arra ügyelt, hogy művökben 
a hazai, nemzeti jelleg kifejezésre jusson; oly Maecenas volt ő, ki munka
társa tudott lenni művészeinek. A lyceum három risalitját elfoglaló 
három nagy terem mennyezetfestései valóságos apotheosisai annak a 
művészi elgondolásnak, amelyet Correggio kezdeményezett, Tiepolo 
fejlesztett tovább coloristikus irányban, s amely a rokokóvá átfínomuló 
barokk művészetnek legeszmegazdagabb alkotásait hozta létre. A három 
terem mennyezetén Kräcker, Sigrist és Maulbertsch mint egyenrangii 
mesterek nemes versenyre látszanak kelni egymással, hogy művészetök 
legjavával örökítsék meg nevöket az Esterházy alkotásában : Eger 
főiskolájában.

A teljes egyetem gondolata lebegvén mindig Esterházy előtt, nem 
nyugodott, míg 1769-ben, bár szerény eszközökkel, az orvosképzést is 
meg nem indította, amely vállalkozás megelőzte a nagyszombati egyetem 
orvosképzését, de rövidéletűnek bizonyult. Mindazonáltal az egyetemi 
aula mennyezeti freskójának csoportjai bizonyítják, hogy építője nem 
mondott le a gondolatról, hogy Eger egyetemén orvosokat is képezze
nek. A csillagvizsgáló-intézet is, mely a lyceum hátulsó oldalát koronázza, 
tanúsítja, hogy itt a természettudományok széleskörű művelése volt 
tervbe véve, s a gazdag könyvtár, mely állománya legértékesebb részét 
alapítójának köszönheti, magyar művészeti és irodalomtörténeti szem
pontból különös nevezetességgel bír, amennyiben itt őrzik a Miskolezy 
László 1394-i gyönyörű festett missaléját, a XVI. századi magyar 
nyelvemlékeket tartalmazó Pompéry-códexet és a Mikes Kelemen 
törökországi leveleinek eredeti kéziratát.

A magyar irodalom munkásai ily emlékek ihletétől áthatva örömmel 
fogadták a Gárdonyi-Társaság szíves meghívását s megilletődve jelentek 
meg Egerben, hogy itt, a magyar nemzeti kultúra egyik legrégibb és 
legdúsabb forrásánál egyesüljenek szellemben a nagy egri főpapok 
nemes utódjával, azzal a lelkes városi és megyei közönséggel s mindazok
kal a szellemi munkásokkal, akiknek törekvése arra irányul, hogy Eger 
jelen szerepe nemzeti kultúránkban mindig méltó legyen nagy múltjához. 
E törekvés jegyében üdvözlöm a megjelenteket és nyitom meg a Kis- 
faludy-Társaság egri vándorgyűlését.



ELNÖKI M EG N Y ITÓ  BESZED. 271

ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉD
az Arany János halála félszázados fordulójának ünneplésére 1932. október 5-én

tartott ülésen.

B e RZEVICZY  Á L B E R T tŐ l.

Tisztelt Társaság, tisztelt hallgatóság!
Közeledünk Arany János halálának ötvenedik évfordulójához. Mi 

már ünnepélyes közűlésünket az ő emlékezetének is szenteltük, mai havi 
ülésünk egész tárgysora ebbe a nagy emlékbe kapcsolódik belé.

Midőn ezt az ülést megnyitom s tisztelt Társainkat és hallgatósá
gunkat a nyári szünet után melegen üdvözlöm, engedjék meg nekem, 
hogy mint koromnál fogva egyike azoknak a ma már keveseknek, kik 
még látták Aranyt, ezzel a személyes reminiscentiával adjak előhangot 
azokhoz a nagyértékű fejtegetésekhez, melyeket t. társaink a mai napon 
a nagy költő emlékezetének szánnak.

1868. március 21-én történt, hogy én, mint 15 éves főgymnasiumi 
tanuló, az Akadémia ünnepi közűlésére bebocsáttatást nyertem. Az elnöki 
székben báró Eötvös József ült, kinek megjelenését, szavait én azzal az 
áhítattal fogadtam, amelyet bennem főkép a Karthausi olvasása keltett 
szerzője iránt. Eötvös beszédje után, melyben biztos kézzel körvonalazta 
a magyar nemzet és a magyar akadémia feladatát a tudomány művelése 
körül, a «titoknok» — Arany János — terjesztette elő jelentését. Arany 
akkor még javakorában volt, typikus magyar arc, megnyerő vonások, 
egyszerű keresetlenség lényében, szelíd varázs hangjában. A nagy költő 
ebben a rövid jelentésében sem tagadta meg m agát: annak száraz 
hivatalos részét is érdekessé, sőt vonzóvá tudta tenni. Végén aztán a 
jelentés nekilendült: megemlékezett a díszes, hímzett virágokat ábrázoló 
szőnyegről, mellyel «széplelkű hölgyek» éppen akkor díszítették fel az 
Akadémia dísztermét s amely - mint monda — «ím lehetővé teszi, 
hogy a tudomány emberei egyszer legalább egy évben virágokon tapossa
nak . . . Virágokon — a temetőbe!» És itt megemlékezett az Akadémia 
halottairól. Azután így fejezte be beszédjét:

«De az élő, ha egykorig könnyel áztatta, majd növelés alá veszi a 
rögöt, mely kedves vagy tisztelt hamvakat fedez : a megszakadt nyomo
kon új munkásság pezsdül és — az Akadémia halhatatlan!»

Mélyen emlékezetembe vésődtek a szavak, melyeket az élő Arany 
János ajkairól hallottam. Most már az ő megszakadt nyomán is tovább 
folyik a bizony megnehezült munka s minél nagyobb példákat tár elénk 
a múlt, annál inkább érezzük erőnk elégtelenségét.
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Arany János híven és buzgón szolgálta az Akadémiát, nem kevésbbé 
híven és buzgón szolgálta azonban a Kisfaludy-Társaságot is, holott 
mindkettőre nézve már puszta hozzátartozása a legnagyobb díszt és 
dicsőséget jelentette.

Beöthy Zsoltnak igaza volt. mikor a századik születési évforduló 
alkalmával tartott ünnepi ülésünk elnöki szózatában azt mondta, hogy 
Arany a Kisfaludv-Társaságtól kapta élete első és utolsó koszorúját; 
költői pályája oly szorosan kapcsolódik össze Társaságunk életével, 
hogy annak majdnem minden mevezetesebb mozzanata a Kisfaludy - 
Társaság évlapjain is fel van jegyezve; itt volt költői pályájának böl
csője s itt hangzott el hattyúdala is.

Legyen szabad újra ráutalnunk azokra a tényekre, melyeket már 
titkárunk az ünnepi közűlés elé terjesztett jelentésében méltatott. 
1845-ben Társaságunk víg eposzra hirdetett pályázatot; Arany akkor, 
mint nagyszalontai másodjegyző, inkább csak a maga kedvtelésére s 
nem igen gondolva a nyilvánosságra, egy hexameterekben írt víg, sőt 
gúnyos eposzon dolgozott, melyben a megyei élet kinövéseit, különösen 
a választások visszaéléseit,ostorozta. Meglepte a véletlen találkozás, 
befejezte, beküldte művét s megnyerte a 25 aranyat; de munkája 
kiadását a cenzúra nem engedte meg, az csak több év múlva s csak a 
Társaság Évlapjaiban láthatott napvilágot.

Habár egy, még akkor kevéssé ismert költőre nézve mint külső siker 
ez elég nagy volt, Aranynak szerénysége és szigorú önbírálata számolt 
azzal, hogy a három bírálóé közül a legsúlyosabb vélemény, a Vörös- 
martyé, csak jobbnak hiányában vélte a díjat az ő művének odaítélhetni. 
Joggal tekintette ezt Arany mégis bátorításnak s mikor nyomban ezután 
Társaságunk «forma és szellem» tekintetében «népies» verses költői elbe
szélésre hirdetett pályázatot, beküldte Toldiját, melyet az 1847-i köz
űlés osztatlan elragadtatással koszorúzott meg s felemelte a kitűzött 
jutalmat, mert hiszen ez a pályaműve Aranyt valóban egyszerre Petőfi 
és Vörösmarty mellé emelte. Az országos elragadtatás közepett, mellyel 
a közönség a Toldit fogadta. Társaságunk már 1848-i közűlésén tagjává 
is választotta a költőt.

Azután sötét évek következtek, melyek alatt a Társaság és Arany 
viszonyának is szünetelnie kellett, mint ahogy Társaságunk működése is 
szünetelt. Mikor végre megvirradt, 1860-ban Társaságunk egy oly lépésre 
határozta el magát, amely korszakossá vált az Arany életében és irodal
munkban. Ekkor már Petőli és Vörösmarty nem ólt, Arany János el volt 
ismerve a nemzet legnagyobb költőjének. Ámde ő egy vidéki városka 
gymnasiumában tanárkodott akkor, ideje nagy részét iskolai dolgozatok 
javítására fordítva, igaz, hogy oly férfiak társaságában, kiknek majdnem
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mindegyike fényes nevet hagyott hátra irodalmunkban, A Társaság 
szerény, de a megélhetést annyira-mennyire biztosító fizetéssel igazgatói 
állást szervezett ügyei vitelére s arra meghívta Aranyt, ki elfogadta a 
meghívást, feljött Pestre lakni s itt nemcsak a Kisíaludy-Társaság 
vezetését vette át, hanem mintegy annak következményeképpen mind
járt szépirodalmi folyóiratot is indított meg, a. Szépirodalmi Figyelőt, 
melyet később a Koszorú váltott fel.

Arany igazgatói működése Társaságunkban valóban emlékezetessé 
vált irodalmunkra nézve. Az elavult Külföldi Regénytár helyére ő lép
tette a pártolói könyvtárat, mely bőven hozott eredeti műveket is, 
regényeket s költői és aesthetikai munkákat. Ezek sorában jelent meg 
először Az ember tragédiája is, mint ahogy annak szerzőjét is tulajdon
képpen Arany fedezte fel, bátorította műve nyilvánosságra hozatalára s 
vezette be Társaságunkba is. Más nagy irodalmi vállalkozások is fűződ
nek hozzá és Társaságunkhoz : az első teljes, verses magyar Shakespeare- 
íordítás, melyben helyet foglaltak Petőfi és Vörösmarty hátrahagyott 
műfordításai s azok a remeknek mondható átültetései Hamletnek, 
a Szent Iván-éji álomnak és János királynak, melyeket Aranynak magá
nak köszönhetünk s melyek műfordítóink között is az első helyet bizto
sítják neki. Az ő érdeme volt a teljes Moliére-fordítás létrejötte is és 
Társaságunk elakadt Népköltési Gyűjteménye újra megindításának 
előkészítése.

A hatvanas évek első felében felolvasóasztalunknál is gyakran 
szólalt meg Arany. Itt olvasta fel a Daliás idők két énekét, Shakespeare 
Szentivánéji álmának egyes részeit, Vojtina könyvét a költészetről és Bolond 
Istók c. elbeszélő költeményének egyik énekét.

1865-ben Arany elfogadván az Akadémia főtitkári állását, azontúl 
kevesebb időt szánhatott Társaságunknak, de hű maradt hozzá mind
végig. Mikor újra megszólalt körünkben, erejét már megviselte a kór ; 
nem ő maga, hanem Szász Károly olvasta fel 1878. februárius 10-én a 
Tetemrehivást, melyért az egyetemi ifjúság ezüstkoszorúban részesítette 
a költőt.

Az 1879-i november havi ülésen akkori elnökünk, Gyulai Pál öröm
repesve jelentette be a Toldi szerelmének elkészülését. A mindig kétkedő 
költőt barátai ösztökélése csak nehezen tudta rábírni arra, hogy e művét, 
mely által Toldi-trilógiája teljessé lett, közrebocsássa. Gyulai maga 
vallotta be, hogy e barátok között ő volt a legkövetelőbb, legzaklatóbb, 
leggyöngédtelenebb. «Lehet, — úgymond — hogy nem helyesen cseleked
tem, de megvallom, szeretném ha életem tévedései csak ilyenekből áll
nának». Gyulai e jelentésével ünnepi hangulatban végződött az ülés s a 
Társaság tagjai testületileg tisztelegtek a költőnél.

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. LIX.

EL N Ö K I MEGNYITÓ BESZED.
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Arany életében még egy munkája került bemutatásra Társaságunk 
1880-i közűlésén, az Éjféli párbaj, mely hattyúdalává is lett szerzőjének.

Tovább Társaságunk évlapjai már csak Arany haláláról s elsiratá- 
sáról emlékeznek meg. Október 23-án rendkívüli ülésben jelentette be 
Gyulai elnök a roppant veszteséget, mely a nemzetet érte : másnap a 
temetésen ugyanő búcsúztatta el könnyekbe fúló szavakkal a halottat. 
A halál első évfordulóján rendkívüli közülés ünnepelte emlékét, mely
ben három hű és nagy barátja, kik ma már mind átköltöztek az örökké
valóságba : Szász Károly, Gyulai Pál és Lévay József emlékeztek meg 
róla. Szász Károly e szavakkal zárta be az ünneplést : «Arany János, 
akit még gyászolunk, sírunkig ól szíveink emlékében ; Arany János, akit 
dicsőítünk, örökre él, mikor mi rég elporlottunk is, halhatatlan műveiben 
s dicső példája lelkesítő és buzdító erejében».

Ez volt Arany János nekünk, a Kisfaludy-Társaságnak. Emléke 
soha ki nem apadó erőforrásunk fog maradni s remélem, erős kapocs is 
lesz mindig, mely a Kisfaludy-Társaságot a magyar nemzet szívéhez 
hozzá fogja csatolni.

ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉD
a II. Rákóczi Ferenc halála kétszázados fordulójának ünneplésére 1935. május 1-én

tartott havi ülésen.

B k RZEVICZY  A L B E R T tŐ l.

Tisztelt Társaság, tisztelt Közönség!
Hazánk a most múlt hónapban a Rákóczi emlékétől visszhangzott 

mindenfelé. Április 8-án két század zárult le a nagy fejedelem halála 
óta. Ez alkalomból hallottunk róla való megemlékezéseket és hallani 
fogunk még sokat. Sorozatos ünnepségek előtt állunk, melyeknek való
színű befejezését fogja a Rákóczi budapesti lovasszobrának felavatása 
alkotni.

A megemlékezések e kegyeletes versenyéből a Kisfaludy-Társaság 
is kiveszi a maga részét; mai ülésünk tárgysorában mi is felidézzük 
Rákóczi emlékét s az én elnöki megnyitóm is ennek az emléknek akar 
hódolni.

Rákóczi fenségesen nemes történelmi alakjának rajongó csodálatá
ban minden igaz magyarral osztozunk; ami bennünket különlegesen 
kötelez, az a megemlékezés arról a hatásról, melyet Rákóczi alakja és 
sorsa, harca és bukása a magyar irodalomra gyakorolt.

Egészen Rákóczi jöveteléig nem volt korszak a magyar történelem
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ben, mely annyira rányomta volna bélyegét az irodalomra, mint Rákóczié. 
A szörnyű elnyomatás és sanyargatás, — melyet nemzetünknek Thököly 
fölkelésének leveretése s a török veszélynek Buda visszavívása általi 
elhárítása után a hatalomtól el kellett szenvednie s amelynek sziikség- 
szerűleg föl kellett idéznie Rákóczi szabadságharcát — e szabadságharc 
a maga lendületével, reményeivel és sikereivel, a vezérét környező 
csodálatos rajongás, az ellenfeleket megbélyegző szidalom és gúny, majd 
a  vereség, a kényszerű alku, a meg nem alkuvó bujdosók sorsa és gyászos 
vége : mindez megtalálja a maga hű képét a Rákóczi-korszak népiek 
költészetében, emlékirataiban és leveleiben.

A - korszaknak ez a szoros közössége az irodalommal maguktól a 
vezérektől indul ki. Rákóczi tüneményes nyelvi és irodalmi műveltsége 
mellett nagy kedvelője is volt a költészetnek éppúgy, mint a művészet
nek. A hagyomány egyikét-másikát a korabeli népdaloknak neki magá
nak tulajdonítja s kortársai méltán ruházták fel a «princeps poetarum» 
jelzővel. A költészet szorosan összefonódott a zenével: Rákóczi, Ber^ 
csénvi udvara visszhangzott a bánatos és harcias zenétől, mely új hang
szert is kapott a kuruckortól: a tárogatót, amely a kuruckor dicsőségével 
együtt eltűnt s csak az újabb korban sikerült újra fölfedezni.

A kuruc költészetben valóban a nemzet lelke szólalt meg minden 
vágyaival és reményeivel, rajongásával és gyűlöletével, fájdalmával és 
gyászával. Az a rátartó és büszke magyarság, mely magát még a nyalka 
külsőben is különbnek tartja a megvetett ellenfélnél : az az ösztönszerű 
bizalmatlanság a «német» iránt, még akkor is, mikor az jót látszik akarni; 
nem hisz ígéretében, még a pecsétes levelében sem, mert «nincsen abban 
■semmi virtus,- verje meg a Jézus Krisztus!» «Hittel csalattunk, nem köll 
-azért hinni! Fegyver fog közöttünk igazságot tenni!» .Megszólal az Istenbe 
vetett hit. «mert te benned hiszünk és más senkiben», azért kéri Istent 
a kuruc, hogy «áldja meg szerencsékkel szegény magyarokat». A kuruc 
tud hangosan vigadni is, mikor kedve tartja, tud örülni győzelmének, 
tudja elátkozni árulóját, akinek azt kívánja, hogy az akasztófán hollók 
vájják ki a szemét. És keservesen látja, hogy «Jaj régi szép magyar 
nép, Az ellenség téged mikép szaggat s tép». A kuruc költészet nem vak 
a  magyar nép hibáival szemben sem s néha keserűen följaj dúl, hogy 
«Jaj már minekünk rebelliseknek, Nagy pipájú, kevés dohányéi Magyar 
nemzetnek . . . .»

Egy másik köre az irodalomnak, melyet a Rákóczi-korszak külö
nösen mégtermékenyített, az «egykorú történet» mindenféle formája. 
Valóban klasszikus kora ez az önéletírásoknak : Bethlen Miklós, Rákóczi 
Ferenc, Károlyi Sándor, bár mindegyik inás szempontból, egyaránt 
kiválók az önéletrajz terén ; Bethlen börtönében írja le életét, Rákóczi

ELN Ö K I M EGNYITÓ BESZED.

IS*



2 7 « VOINOVICH GÉZA.

számkivetésében, csak Károlyi Sándor diadalmaskodik és maradhat a 
hazában. Bercsényi is önéletíróvá válik nagyon becses és irodalinilag is 
jeles levelei által. De», valamennyiök közül kimagaslik Rákóczi lelke 
nemességével, szigorú önbírálatával és határtalan szerénységével ; az 
ő vallomásai és emlékiratai egy mélyen vallásos lélek beszámolásai Isten 
előtt, melyek egy porbasnjtott ügyre a vezető tiszta, önzetlen, nemes 
szándékainak dicsfényét vetik.

A kor történetéhez azután különleges kommentárokat szolgáltatott 
néhány erdélyi író ; ezek közül Cserey Mihály és Apor Péter rokonok és 
némileg munkatársak voltak ; mégis nagy az ellentét közöttük : Cserey 
erős protestáns, Apor katholikus, Csereynek szőkébb az erdélyi néző
pontja, melyből Rákóczi fölkelését elítéli, Apor elfogulatlanabb s a 
szatmári béke utáni állapotokból vágyva tekint vissza a múltba.

Egész különleges hely illeti meg Mikes Kelement, ki leveleivel a 
Rákóczi-kor szomorú végének megható krónikása lett. Ő egy új műfajt 
terem tett meg irodalmunkban, mert levelei csak formájukra nézve 
levelek, tulajdonképpen krónikának Írattak. A bensőségteljes elbeszélési 
mód, a rajongó ragaszkodás az öreg fejedelemhez ; az életfelfogás meg
törhetetlen derűje, mely a hasztalan hazavágyódás tragikumát is eny
híti, oly megnyerő és lebilincselő szubjektív vonást adnak e leveleknek, 
mely által azok irodalmunk páratlan kincsévé válnak.

Amit a magyar irodalom a Rákóczi-korszaktól kapott, az ina már 
úgyszólván mind közzé van téve és fel van dolgozva s történelmünknek 
alig van alakja, ki oly igazán tovább élne irodalmunkban, mint a nagy 
fejedelem.

HUGO VIKTOR EMLÉK ÜNNEPÉN.
— Megnyitó beszéd a Társaság 1935. május 29-iki ülésén. — 

Voinovich GÉzÁtól.

Az irodalomban világszerte Hugo Viktor emlékét ünnepük.
Hugo a napóleoni háborúk földrengése közben született. Atyja, 

tábornok volt. Vaga is egész életében tüzes harcosa a közéletnek ; 
korán nagyravitte, III. Napoleon császársága idején száműzetésbe 
ment, de megérte a hazatérést. Az irodalomban nem ugyan kezdője, 
de legvérmesebb vezére és leghangosabb neve egy forradalomnak, mely 
elfordult az ókor klasszikusainak francia utánzóitól, nemzeti múltját 
a középkor regényes századaiban kereste, a nemzet ifjú korának szilaj 
szenvedélyei közt. Ez új irány, a románticizmus, viharos győzelmet
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aratott, szétrombolta a régi műformákat, az író szabad egyéniségét 
helyezte mindenek fölé ; új tárgyakat keresett s az emberi léleknek új 
szemléletét. Egy időre uralkodója lett az ízlésnek, Hugo nevét évtize
deken át szétsugározta, egész Európán. Byron és ő voltak koruk irodalmi 
planétái. Nálunk báró Eötvös József volt nagyságának első apostola. 
Lefordította egyik darabját, Angélát, s két tanulmányban magyarázta 
a nagy ú jítá s t; védelmére kelt Hugo gyöngéinek, hangoztatva, hogy 
«túlzásokkal kezdődik minden újítás», s nagyságot látva abban, hogy 
nem veti meg a népszerűséget. Éppen azon két pontot jelölte meg, hol 
az irodalomnak e sárkányvérben fürdő Sigfriedje sebhető. Hugo mindig 
túlságokban járt, vagy dicsbeszédet írt vagy pamfletét. Maga mondta : 
tömegekre csak kétféleképpen lehet hatni, igazság vagy nagyszerűség 
által. Ó az utóbbit választotta, de a fenséget sokszor csak a szertelenben 
látta. A végletek embere volt és maradt. Érzéseit mindig túlfeszítette, 
gondolatai a képzelődés országába szálltak. Hatalmába akarta venni a 
költészet egész birodalmát, regényt, drámát, époszt, lírát, egyszemély- 
ben a költészet egész zenekara kívánt lenni. A drámában a klasszikái 
iskolával ellentétben Shakespeare volt bálványa. Száműzetésében az 
angol szigeten barátaival megálltak a tenger partján és arról beszéltek, 
ki mit fog művelni a száműzetés kénytelen tétlenségében ; egyik azt 
mondta : én gyermekeket fogok tanítani, a másik : én a tengert nézem, 
a harmadik : én Shakespeare-t fogom olvasni: tehát mind a hárman 
ugyanavtal foglalkozunk, mondotta Hugo. Pedig senki sem állhat 
messzebb Shakespeare természetességétől. Hugo regényei roppant ter
jedelműek, már alapjok valami rendkívüli különösség, e részben inkább 
bűvész, mint művész. A  nevető ember arcát vándorkomédiások szája 
továbbhasításával örök nevetésre torzítják : két pártfogója van, egy 
ember és egy farkas, az embert hívják Ursusnak, a farkas neve Homo ; 
végül kiderül, hogy a szerencsétlen Anglia peerje. A nyomorultak hőse 
egy megszökött gályarab, aki a legjobb ember az őt körülvevő társada
lomban. Lélekrajzában az ellentmondás törvénye uralkodik. A Notre 
Dame Quasimodója szörny testben tiszta lélek. Hernani című darabjá
nak, mellyel a romanticizmus első hangos diadalát aratta a színpadon, 
hőse egy száműzött főnemes és rablóvezér. Ruy Bias hőse egy magas 
polcra ju to tt lakáj. Marion Delorme a szerelmükben megtisztuló kur
tizánok őse. Borgia Lucretia szörnyű erkölcse egy tiszta érzést ismer, 
az anyáét, és éppen fia keze veszti el. Semmi sem lehet távolabb Shake- 
speare-től, mint e meglepetéseken sarkalló különc mesék, ez álarcos 
jellemek, ez ellentétes vonások, e zsúfoltság, e szónoki beszéd, melynek 
csak díszítése költői. Hugo kora azonban mindezt igazságnak vette és az 
emberi lélek új felfedezésének. Nem az élő embereket festette, nem a
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való világot, képzelete külön világot és külön embereket teremtett. 
Finoman jegyezte meg egyik magyar tanulmányozója, Haraszti Gyula, 
hogy az író, aki igazán élő embereket nem tudott teremteni, titokzatos 
életet bírt lehelni élettelen tárgyakba : gondoljunk a hajó gyomrában 
elszabadult ágyú dühöngésére az 1793 című regényben. Hugo nem a 
valóságot idézte olvasói elé, hanem költői víziókat, melyeken, mint 
rajzain, a fény és árny ellentétei átmenet nélkül uralkodnak, Alakjai 
hasonlatosak Kempelen sakk-automatájához, mely a maga idejében 
Napóleont is meg tudta verni, de szerkezete ma már megrozsdált, a 
gépezet nem működik. Túlzásainak kell betudni, hogy könnyebb rá
mutatni gyönge oldalaira, mint költészetének örök értékű vonásaira. 
Nagyságát az is mutatja, hogy utánzóinak serege csak fogyatkozásait 
tudta megközelíteni. írásmódjának utánzói az ő tehetsége híján csupa 
gyenge művel járatták le iskoláját.

Mint egy óriás zenekarban a hangok : érzés, gondolat, képzelődés 
és realitás, mind összefolynak nála. Legnagyobb elgondolásában, a 
Századok legendája ban, az emberiség arcát akarta megmutatni, «törté
nelem, mese, bölcsészet, vallás, tudomány szempontjából» a fény felé 
emelkedésében, az emberiséget kollektív egyénnek fogva fel, mint 
Madách. Az egészet két nagy költemény közé foglalta, melyek egyike 
Istenről, a másik Sátánról szól. Elgondolása szerint a világ és az emberiség 
eposza volna. A költemények lánc-sorában kis eposzok, genreképek, 
drámai lüktetésű jelenetek váltakoznak ; nem valódi történőt! képek, 
inkább szimbolikusak. E roppant mű egy gótikus székesegyházhoz 
hasonlatos, melynek tetőzetét hatalmas oszlopai szinte az égig emelik, 
ívei félhomályban futnak össze, az ormok kőcsipkéi közt stilizált szörnyek 
vigyorognak, de a kereszt körül kővirágok nyílnak. Magára a költőre 
is illik egyik képének példázata: a despota, aki rézkalitkában sasok 
lábához kötteti magát, hogy felemeljék a felhők közé, csakhogy a 
kalitka lezuhan és összetörve vonszolódik a földön. Az egészből mély 
lirai hang cseng ki, és valóban a lírai részletekben és lírai költeményei
ben Hugo a legnagyobb. Ezekre tartogatta melegebi) érzéséit, ezek 
rövidebb formája összesűríti mondanivalóját. Ezek örök forrás gyanánt 
fognak buzogni a francia ajkakon és csak a francia nyelvvel egyszerre 
vesznek el. Különösen unokáihoz és a gyermekekről szóló versei szóba, 
ömlött mosolyok és könnyek. Az ember csodálkozva nézi, hogy akit 
fönn lebegni látott a sasok között, megűl egy gyermek kezén, mint 
Rafael Madonna-képein a kis madár Jézusén. Utolsó lakása is egy zárt 
téren volt, ahol örömest hallgatta a gyermekek felhangzó zsivaját. 
E század elején, ha valaki a bérkocsisnak a Place des Vosges címét 
mondotta, nem volt könnyű odatalálni e lakáshoz, és ha az ember fel-
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ment a kis szobákba, ahol a költő magafaragta fantasztikus díszű, sötét 
bútorai álltak, láthatott egy kis kerek asztalt, szintén az ő kezeinűvét, 
s annak négy átellenes fiókjában négy kortársának egy-egy kéziratát; 
elcsodálkozhatott, mikor azt hallotta, hogy ezt. az emléket potom pénzért 
tudta megvásárolni egy műbarát, hogy a múzeumnak ajándékozza. 
Ennyire lehanyatlott egy időben Hugo népszerűsége. Érthető, ha Lamar
tine álomszerű nyugalma után lenyűgözte az olvasókat Hugo fákat 
tördelő vihara, heves érzései, melyek — Nisard szerint — érzékekké 
válnak, de éppen annyira érthető, ha a felcsigázott szenvedélyek után 
elbájolta a lelkeket Musset lágysága. Leconte de Lisle valósághű, mű
vészi archaeologiája, s a képzelet kicsapongásai után visszatértek az 
élethez, Stendhal és Flaubert regényeiben. Az ellentét törvénye, melyet 
annyira kedvelt, betelt rajta is. Betelt máskép is. Végrendeletében meg
hagyta, hogy a szegényház lakóinak módján, a legegyszerűbben temes
sék. De ravatalát az Arc de Triopaphe alatt állították fel. És Hugo 
szobra örökre ott fog állni a francia dicsőség diadalívén.

HÁROM ARANY-SERLEG BE SZED.1
1. 1933. okt. 25-én.

BERZEVICZY ÄLBERTtÖl.

Tisztelt Uraim!
Nagy köszönettel tartozunk a Franklin-Társulatnak, mely, újabb 

jelét adva annak, hogy nem pusztán kiadóvállalat, hanem hosszú fenn
állása alatt valóban a magyar irodalom jelentős tényezőjévé lett, nemes 
áldozatot hozott a kegyelet oltárán, midőn — mint az Arany János 
műveinek kiadója — e szép serleggel ajándékozta meg a-Kisfaludy- 
Társaságot az Arany János emlékére s annak fölavatása végett bennünket 
erre a barátságos lakomára hitt össze.

Az ajándékozó és a megajándékozott bizonyos közösséget érezhet
nek Arany Jánoshoz való szoros viszonyukban. A Franklin-Társulat 
mintegy tulajdonosa a nagy költő szellemi örökének, és a Kisfaludy-

1 Arany János müveinek kiadója, a Franklin-Társulat, a költő halálának 
félszázados fordulója, alkalmából díszes serleget ajánlott fel a Kisfaludy-Társaság- 
nak azzal a rendeltetéssel, hogy minden évben a Társaság szónoka Arany János 
halálának napján a költő emlékére emelje. 1933. október 25-én volt az első év
forduló ünneplése s a serleg felavatása.
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Társaság működése az Arany élete idejében egészen összeforrt az ő pályá
jával, amiért csak természetes, hogy különös bensőséggel ápolja az ő 
emlékét, melynek új, maradandó szimbólumát nyerte meg e serlegben.

A Kisfaludy-Társaság nyújtotta Aranynak első és utolsó babérját; 
e Társaság pályadíja buzdította a nagyszalontai másodjegyzőt először 
arra, hogy életét egészen a költészetnek szentelje ; az elismerés, melyet 
Társaságunkban Toldijával aratott, emelte őt első költőink sorába ; a 
Kisfaludy-Társaság meghívása hozta őt fel Pestre s helyezte őt oly állásba, 
mely szépirodalmunk vezetőjének szerepével volt egyértelmű s mely 
őt szépirodalmi folyóirat alapítására is indította. Bár tevékenysége nagy 
részét utóbb elhódította az Akadémia, ő mindvégig hű maradt Társasá
gunkhoz ; neki köszönhettük pártolói könyvtárunk megindítását, Madách 
Imre felfedezését, a magyar Shakespeare-, magyar Moliére-kiadás létre
jö tté t, Népköltési Gyűjteményünk felélesztését. A Kisfaludy-Társaság- 
ban Gyulai Pál útján értesült a magyar közönség a Toldi szerehnének 
megírásáról, és itt hangzott el Arany hattyúdala : 1880-i közülésünkön 
olvasták fel az Éjféli párbajt.

A Kisfaludy-Társaság egynek érzi magát az egész nemzettel az 
Arany-kultuszban s az ő költészetének csodálatában és szeretetében. 
Minél többtől fosztotta meg nemzetünket a balsors, annál jobban kell 
megbecsülnie azokat a javait, amelyek megmaradtak, s melyektől semmi 
hatalom meg nem foszthatja. Ezek között szinte első sorban áll nemzeti 
költészetünk s nemzeti költészetünk világában az. amit Aranynak 
köszönhetünk.

Az ő páratlan eredetisége, a nemzeti lélekben való gyökerezése, 
általános érthetősége mellett magas művészi tökélye, lelke borongó 
hangulatán is mindig átcsillámló törhetetlen hite a legnemesebb ideálok
ban őt mindenekfölött alkalmassá teszik arra. hogy egy súlyos meg
próbáltatás napjait élő nemzet az ő költészetében kimeríthetetlen forrását 
találja fel a lelki üdülésnek, megerősödésnek, új életre kelésnek.

Arany, aki több fájdalmat élt át, mint örömet, több fájdalmat 
énekelt is meg, mint örömet, akinek élete nehéz küzdelemben telt el és 
kitartó munkában, akinek csüggedésén mindig győzedelmeskedni tudott 
a kötelesség- és hivatás-érzés s a jövőbe vetett hit, Arany a maga költé
szetével és élete példájával valóban a mi napjaink számára teremtett
nek látszik, művei hatására sohasem volt a magyarnak nagyobb szük
sége, mint ma, s ezért korunk talán még jobban megbecsülni tartozik 
őt, mint a saját kora.

És mintha ő sejtelmével bírt volna a jövendőnek, költészete dús
gazdag világában hátrahagyta nekünk biztató, bátorító szavát is, melyet 
a mi 'nemzedékünket ért sorscsapások közt legjobban érthetünk meg.
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Vájjon nem úgy hangzik-e a feszültséggel teljes 1848. évben Alom — 
való cím alatt írt költeménye, mintha a Trianon utáni Magyarország 
számára volna írva :

E kettészakított oroszlán kebele 
Szebb remények édes mézivei van tele,
Ama szent haragban, mely soha nem számít,
Midőn szórja méltó dühének villámit,
Haragodban bízom és hiszek, óh nemzet,
Hogy ellenid sírja a te sírod nem lesz.

Én hiszem, távol még az idő tenéked 
Áldozni Szigetvárt s új Thermopylaeket;
Én hiszek — gyalázat volna kételkednem —
Kelő nagyságodban és dicsőségedben.
Koszorúkat ide, veszteglő cserágat!
Hősök nemzedéke emelkedik ott :
Hol ily tűz az ifjú, s hol ily ifjú a vén,
Nem lehet a nemzet, nem, élve-halott!

És alig több mint tíz évvel később, az elnyomatás utáni nagy. 
nemzeti ébredés, fölpezsdülés napjaiban ezt énekli Reményi Edének :

Most a reménynek egy hangját, Reményi,
Vidd el nyugatra zengő húrodon;
Hirdesse szózatos fád a világnak,
Hogy újra érez, újra él e hon.
És élni fog, — menny, föld minden hatalma 
Zúdúljon bár fel, — mert élni akar;
Öngyilkolásra hogy többé fajulna,
Sokkal önérzőbb a magyar.

Arany Jánosnak hitével hiszünk a jövendőben ; Arany János remé
nyével reméljük hazánk sorsának jobbraíordulását.

Hálás szívvel fogadjuk a serleget a Kranklin-Társulattól, melynek 
vezetőségében ott látjuk kiváló munkatársainkat. Ez a serleg ríj frigyet 
köt az ajándékozó és a megajándékozott közt az Arany János emlékének 
való áldozásra. És én megfogadom a Kisfaludy-Társaság nevében, ősz 
fejemmel bízvást vállalva a bennünket felváltó nemzedékek hűségének 
zálogát is, hogy e serleget mindig kegyelettel fogjuk őrizni és ihlettel 
fogjuk emelni évenkint az Arany János áldott, halhatatlan emlékére!

281



VOINOVICH GÉZA.2X2

2. 1934. okt. 22-én.

V o iN O V IC H  GÉZÁtÓl.

Valahányszor kézbe vesszük e serleget, első gondolatunk mindig 
a köszönet azon tiszteletreméltó irodalmi intézet s nagyérdemű vezér
igazgatója iránt, kik e kehely körül a Kisfaludy-Társaság tagjait évente 
összegyűjtik. A szétszórtság e korában egy pusztán baráti összejövetel 
sem volna céltalan, egy téren működők bizalmas találkozása. Ez az 
este azonban több annál; mi áldozatra gyűlünk, egy nagy nemzeti 
örökség megbecsülésére, egy . el nem múló érték megtartására a jelen 
és jövő számára.

A világháború csataterén súlyosan megsebesült a kultúra is. Meg
rendült az erkölcs és az ízlés, -  hiszen e kettő‘vérszerint rokon — el
homályosultak az eszmények. A megélhetés gondjai közt kapkodó 
emberiség, mint egy viharvert hajó népe, szabadulni kíván a súlytól, 
amely azelőtt egyensúlyban és biztonságban tartotta. A háborút követő 
évek óriás vízválasztó gyanánt emelkednek az ízlés terén. Írók, kiket 
azelőtt a legmodernebbeknek néztünk, — Flaubert, Maupassant, nem 
akarok magyar neveket mondani egyszerre mély szakadékon tú l, 
szinte egy század távolában látszanak.

Nekünk magyaroknak nem szabad a múlttól könnyelműn elszakadni, 
mert az jövőnk alapja és reménye. A múlt szellemi kincsei a jelen 
éltetői, közös vérkeringés a csonka ország és elszakított tagjai közt. 
A viharos századok a képzőművészet alkotásait jobbára elpusztították 
e földön, csak az irodalmi emlékek maradtak meg épen és nagyobb 
számban,' ebben fejezte ki magát a nemzet szelleme legszabadabban. 
Ennek minden értékét meg kell becsülnünk. Ezért nagy jelentőségű, 
ha évente összegyűlünk ez áldozati kehely körül, a nagyok egyik leg- 
nagyobbjának emlékére.

Arany János emléke, műveinek nemzeti kincse nem szorul meg
óvásra, de rászorulunk mi, hogy kincséből merítsünk. E társaságban 
fölösleges volna költészetét méltatnom ; de szabad talán futólag fel
említenem egy-két vonását, melyek mai mindennapi életünkben is 
eleven hatóerők.

Ilyen elsősorban ép, egészséges, ízes nyelve. Arany olvasása nem
csak a magyartalanság orvossága. Nyelvünk a sokat írók kezén pon
gyolává lazul, szürke és szögletes lesz, mintha mindig fordítás volna, 
a gondolat nem rászabott ruhát visel, biztos józansága is ellapul. Arany 
nyelvének erős kötése, józan kimértsége, tisztasága, melyen átvilágít 
a gondolat: nemcsak hasznos, hanem szükséges példa.
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Ma a könnyű irás a cél, természetes mindennapi beszéd a papíron. 
Jaj az írónak és jaj az olvasónak, ha az író természetesség orvén a min
dennapi fecsegést loccsantja papírra, ha a szavak magvatlan burjánzá
sában gyönyörködik. Ha úgy kell írni, amint beszélünk, oly bőbeszédűn, 
pacuhán, felületesen, akkor vessünk csóvát azok könyvei alá, akiket 
eddig az írás mestereinek tartottunk, mert ők bizony megszűrték 
a tollon át a szót. Örök igazság a Macaulay mondása: Könnyű írás á t
kozottul nehéz olvasmány. Hogy az író mindent magából merítsen : 
ma jelszó; csakhogy azon fordul meg, mit talál magában. Ahonnan 
markolni akarunk, oda gyűjteni kell, máskülönben üres marékkai 
találunk adakozni. A régi írók Szorgosan készülnek hivatásukra. Petőfi 
nyomorúságos fiatal éveiben nyelveket tanult, Vörösmarty szintén, s 
legfőképp Arany, aki a világirodalom minden táját bejárta. Shakespeare- 
től és a skót balladáktól a hindu drámáig és kínai versekig, s a nyelv 
tanulását a műformák tanulmányára használta eszközül. Ma a mű- 
formák elvesztik jellemüket : nemcsak az eposz halt meg, a színpadon 
novellák lépnek a dráma helyébe ; a lyra egy rövid versikéré korlátozza 
magát, mely bizonytalan középáton lebeg a dal és epigramm közt. 
Ily időben kétszeresen szükség felnézni a tanulmány, a műgond és forma 
oly ritka mesterére, minő Arany.

Az irodalom szelleme sem mindenben egészséges, nem csupán 
nálunk.-Az élet a háború óta.minden ízében megváltozott, de ez új 
világnak még külsőségei sem igen lelnek u tat az irodalomba, nemhogy 
problémái. Már pedig szomorú kor az, mondotta Carlyle, melyet csak 
a szerelem foglalkoztat. Az irodalmakat a francia tucat-színmű, újabban 
a film sodorta ide, e lelki szegénységbe. Arany műveiben a költészetnek 
óriás birodalma tárul fel, a szerelem kirívó rajza nélkül: s még történeti 
tárgyú művei is összhangban vannak a kor szellemével: Toldi a nép 
felé hajló hangulattal, Csaba mondája a ßO-as évek reményével, hogy 
egy új nemzedék visszaszerzi, ami elveszett.

Ha az irodalom nehezen tud jó irányban hatni, annál könnyebben 
a rosszban. Látjuk, mint sorvad el az erkölcs a közéletben, a családban, 
mint hal ki a régi értelemben vett barátság, minő fal emelkedik nemcsak 
a szomszédos nemzedékek, hanem szülék és gyermekek között is. Arany 
költészete hatalmas dóm gyanánt emelkedik az utcazajban. Nem kell 
ahhoz prédikálás, hogy egy mű erkölcsös legyen. Toldi bűnbánása, a 
balladák tépettlelkű hőseinek önmardosása, Atilla sorsa mind az erkölcs 
ostorát éreztetik. A költő töprengett az ember és világ, élet és halál, a 
honnan és hová kérdésein, vérzett a szív és ész kétségein, — de lelki 
megnyugváshoz emelkedett. Ez az ő világnézete, egy komoly és szigorú 
erkölcsű lélek útmutatása. Egyaránt példája az erkölcsnek mint ember
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és költő, családi életében, baráti érzésében, kötelessége teljesítésében, — 
mindenben.

Művészi nagysága mellett e kiemelt jellemvonásai eleven hatóerővé 
tehetik költészetét nemcsak az irodalomban, hanem életünkben is.

Mindezt bizonyára fölösleges e Társaságban hangsúlyoznom, s én 
hosszú útra tévedtem. Jóvá teszem azzal,, hogy magát a költőt szólal
tatom meg, a Daliás Idők 58-i dolgozatának egy teljesen ismeretlen 
részletét, mely Nagy Lajos olasz hadjárata kapcsán Nápolyt festi.

Az akkor csak megkezdett IV. ének Lajos hadának beérkeztéről 
szól, s hogy Akvila meghódol a magyar zászló előtt.

így több város is. De Johanna királyné.
Világ szép asszonya, most ő a világé!
Egy napig sem hordta megölt férje gyászát,
Tomboló vigasság tölti özvegy házát.

Szolgája csupán ott a nappal az éjnek,
Örök tervezője titkos, bűnös kéjnek.
És az éj, mint álarc, mint ingerlő fátyol,
Csak annyit takar, hogy többre-többre vágyói.

Tüzes nyári nap volt, mellyen izzó, rekedt 
Hőség lázasztá a fiatal ereket,
Csillapítva jeges csemegével, borral,
Mely egy percre hűsít, de azután forral.

Égető a napfény, rekkenő az árnyék,
Fényes fátyolköddel volt fedve a tájék,
Fű, fa, virág fonnyadt, — elalélva várta.
Míg fejét a lángnap a tengerbe mártja.

Végre a nagy tűz test, pirosán, kereken,
Megkettőzte magát nyugati vizeken,
Bíborszínre festi a habot sugára,
Bámulván a világ legszebb városára.

Ott pihent a vízen a tündéri Nápoly,
Mellyet a ringó hab, mint hű dajka, ápol,
Tornyai, árboci, kertjei félkörben 
Csüngöttek alá a tiszta, mély tengerben.

Majd a nyílt tornácok, a királyi kertek 
Estve a tengerről könnyű szellőt nyertek,
Melly a fasorokat legyezé futtában 
S fürdött a virágok fűszer-illatában.

Meglopá a citront, a narancsok fáit,
Jószagot lehellő dús arany-almáit, ,
És lef észégit vén annyi édes pára,
Többé a nagy kertnek nem lele nyitjára.
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Barbárnak tetsző szokás, hogyha egy nagy szellem emlékezetét 
lakomán, étel-ital közben üljük meg. De van ebben valami nyoma az 
ősi áldozatnak. S ha az én szegény kezem tartotta is a papírlapot, mely
ről Arany János szólalt meg, — e kehely ma mégis szellemet idézett : 
Numen adest.

3. 1935. okt. 22-én.

Szász KárolyIóI.

Tisztelt Uraim! Kedves Barátaim!

A Nemzeti Kaszinó Széchenyi-billikoma, a Tisza István-Emlék- 
hizottság Tisza-serlege, a Petőfi-Társaság Petőfi-kelyhe g a Franklin- 
Társulattól a Kisfahidy-Társaságnak ajándékozott Arany János-serleg 
évről-évre megemeltetik egy-egy ünnepi lakomán, a nevét viselőnek 
emlékezetére.

Mi a célja a beszédeknek, melyek egy-egy ilyen alkalommal el
hangzanak?,

Csak a kegyelet nyilvánítása-e, amely a nagy halott emlékével 
szemben szív szerinti kötelesség?

Csak a hála-e, amelyet éreznie kell mindenkinek, ha a megdicsőültek 
közhasznú, önfeláldozó tevékenységére gondol s pályájuk eredményeit 
mérlegeli?

A tisztelet kifejezése-e a múlt iránt, melyben a nagyok éltek — 
s a reménység hangoztatása a jövendőre vonatkozólag, melynek irányára 
és fejlődésére hatottak?

Bizonyára e tényezők mindegyikének munkálnia kell a szónok 
beszédében s a hallgatók lelkében most is, mikor méltatlanul bár, de 
a vezetők elháríthatatlan felhívásának engedve itt állok, hogy a serleget 
érintve, Arany János emléke előtt hódoljak.

Mit jelent Arany munkássága a magyar költészetben s mit jelent 
az Arany-kultusz a magyar közéletben?

Arany Jánost általában a konzervativizmus költőjének tartják, 
pedig egy egészen új irodalmi korszak bajnoka volt. Benne és általa 
új hanghoz és formához ju to tt, új tartalmat és jelentőséget nyert költé
szetünk, a nélkül azonban, — s konzervativizmusa itt nyer értelmet és 
magyarázatot -  hogy felforgató lett volna. Nem irodalmi revolúciónak, 
hanem szellemi evolúciónak hőse lett ő — nem forradalmat indított, 
hanem fejlődést szolgált s nemzeti irodalmunk aranykorára mintegy 
ő tette fel a koronát.

Mint ahogy Arany maga is mondotta magáról Gyulaihoz intézeti



SZÁSZ KÁROLY.

levélbe foglalt önéletrajza során, élete egyszínű volt, de mégsem olyan 
nyugodt és csöndes, mint gondolják, hanem folytonos benső küzdésből 
állott. Gyulai Aranyról tartott remek emlékbeszédében hozzátette, hogy 
mindvégig Arany volt Magyarország legegyszerűbb embere, de bizonyos 
tekintetben legérzékenyebb, legbüszkébb lelke is. Valóban, Arany nem 
is harcolt másokkal, neki nem voltak ellenségei, még ellenfelei sem 
igen, de önmagával állandó küzdelmet folytatott, a maga lelki
ismeretével, a maga gondjaival, a lelkét mardosó «örök kétely»-lyeL

Ez a magába zárkózó és magával küzdő lélek voltaképpen sohasem 
vágyott vezérségre, sohasem kívánt irodalmi forradalmat indítani, 
de viszont tehetségének érzetében és kötelességeinek tudatában nem 
akart elmaradni abból a küzdelemből, amely a múlt század első felében 
irodalmi és politikai életünk újjászületésére vezetett.

Arany nem szakított a múlttal, nemcsak nem égette föl maga 
mögött a múltból a jelenbe vezető hidat, sőt inkább erősítette annak 
pilléreit. Nem rombolta le az irodalmi hagyományok bástyáit, •— s 
azok közé tartozott, akik inkább akartak dicső elődök hálás utóda lenni, 
semmint utánuk következő nemzedékek büszke őse. Benne nem tengett 
túl az önérzet, a maga egyéniségét sohasem tolta előtérbe. Nem az 
irodalmi élet urának tartotta magát, hanem az irodalom szolgájának. 
() is buzgón táplálta a megújhodó idők lelki tüzét, de nem azért, hogy 
az pusztítson, hanem hogy világítson és melegítsen.

De ha Arany egyáltalában nem a felforgatás embere volt is, azért 
világért sem mondható maradinak. Természeténél és véralkatánál fogva 
irtózott az erőszakosságoktól, de lelki és értelmi műveltségével átértette 
és értékelte az előtte álló feladatokat s megoldásukon hivatot-tsággal és 
buzgón munkálkodott. A század első évtizedeiben a magyar költői 
nyelv inár hódítóan zengett Vörösmarty lantján, de a falu népét hogyan 
hódíthatták volna meg Zalán és Cserhalom bármily ragyogó hexa
meterei is? A nemzeti irodalomnak immár erős szövetét át kellett szőni 
a nyelvi és tartalm i népiesség aranyszálaival, s a Petőfitől teljes erővel 
indított nemes küzdelemnek, a nemzet fogalmába a népet is belevevő 
iránynak legkiválóbb terjesztője és fejlesztője Arany lett; a Petőfi 
méltán önérzetes szavai szerint «nem egészen dicstelen» kezdeményt 
«teljes dicsőséggel» folytatván.

Ez a népiesen nemzeti irány nem jelszó volt, még kevésbbé szóvirág, 
hanem eleven igazság, valósággá izmosodott eszmény. Arany munkás
sága mindennél jobban biztosította a nemzeti szellem egységét és foly
tonosságát, s mint Gyulai oly szépen mondotta : «Arany költészetében 
a késő unokák is érezni fogják a hazafi könnyét, gyászát, bilincsét, a 
legyőzött Magyarország sóhaját és szenvedése erényeit. . .»
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Arany magára, a maga életére és viszonyaira vonatkozólag pesz- 
szimista természet volt, ám költészetéből minden borongása mellett is a 
biztatás hangjai csendültek ki, s kultusza ezért is kívánatos és szükséges 
a megpróbáltatások és szenvedések mai nehéz idejében. Ám Arany 
bizakodása nemzete hitében, jogában és erejében, aminek a fenséges 
Széchenyi-ódában oly megkapóan adott kifejezést, nem léha. könnyelmű 
optimizmus volt, hanem fajának mélységesen komoly szeretetéből, 
nemzete történetének alapos ismeretéből s a Gondviselésbe vetett szilárd 
hitéből fakadt. Remek Toldi-trilógiájában nagyszerűen adja a tős
gyökeres magyar ember lelki rajzát, amint ez a lélek egy életen keresztül 
virágzik, gyümölcsözik, hervad az ifjú legény álmaiban és virtus
kodásában, a komoly férti vívódásaiban és erőfeszítésében s a fáradó 
öregnek utolsó fellobbanásában és mind halkulóbb hangjában.

Aranyt elsősorban mindannyian epikusnak tartjuk, s pályájának 
irodalomtörténeti jelentősége tagadhatatlanul a szerkezet és jellemrajz 
tökéletességét mutató elbeszélő költészetében tetőződik: a hármas 
Toldiban és a Buda halálában. Am lírája — elégikus versei és fenséges 
ódái — szintén jelentékenyen hatottak költészetünkre s különösen 
jelesek, világirodalmi vonatkozásban is, balladái, melyekben az elbeszélő 
elem mellett a lírai is érvényesül, sőt a drámai is. Bátran hirdethetjük, 
hogy irodalmunkban a Bánk bán és Az ember tragédiája költői mellett még 
két hatalmas tragikus költő működött, ha formailag nem is a dráma 
terén, de tragikai erővel és hatással: Kemény Zsigmond és Arany János. 
Teljes igazsággal mondhatta Beöthy Zsolt, hogy «a fátum nagy görög 
tragikusaihoz és a lelkiismeret nagy angol tragikusához semmi sem áll 
közelebb», mint Kemény regényköltészete. Aranyt is méltán nevezte 
Gyulai «a ballada Shakespeare-jé»-nek, — talán nem is azért, mert 
Arany a balladában olyan nagy, mint Shakespeare a drámai költészetben, 
hanem mert a tragikai jellemrajzolásban valósággal egy színvonalon 
állanak. Nem hiába vonzódott Arany kora ifjúságától kezdve a Hamlet 
halhatatlan költőjéhez, s később mily páratlan sikerrel szólaltatta meg 
nyelvünkön a háborgó lelkű dán királyfit. Shakespeare-utánzásról szó 
sem lehet Arany eredeti költészetében, talán még különleges részlet- 
hatásról sem, de azért a walesi lakoma átkainak zúgásától nem alható 
Edward király háborgása méltán vethető össze a kínzó álomképek közt 
vergődő véres Richárd király gyötrődéseivel. Bende vitéz éjféli párbaja 
az orvul megölt, immár láthatatlan ellenféllel nem hasonlít-e a rajz 
igazságában a kegyetlenül legyilkolt Banquo véres árnyával küzködő 
Macbeth látomásához? Nincs-e a tökéletesség hasonlósága a véresnek 
képzelt leplét mosó Ágnes asszony és a véresnek vélt kezét hiába dörgölő 
Lady Macbeth, — az Árva fiú beli léhán mulatozó ifiasszony és Hamlet
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királyfinak «gonosz hamarság»-gal «vérnászi ágyba» siető anyja, — s a 
vígan daloló őrült leányok : Kund Abigél és Ofélia között?

Íme, Aranyban az epikai, lírai és drámai erőnek egybefonódó meg
nyilatkozása költészetünknek nem legnagyobb értékei közé tartozik-e? 
S e költészet gazdag lombozató fájának gyökerei a nemzeti élet talajá
nak legmélyéből szívták a táplálékot, virágait a magyar kikelet szellője 
bontogatta, gyümölcseit a mi napunk melege érlelte. Igaza volt Beöthy 
Zsoltnak : Arany János «szíve a nemzet szíve, gondolkodása a nemzet 
eszejárása, fantáziája a nemzet képzelete, ajkainak szava a nemzet 
hangja v o lt . . .».

Ezt a szívet, ezt a gondolatot, ezt a képzeletet, ezt a hangot ma 
sem nélkülözheti sem költészetünk, sem egész közéletünk. S ennek a 
két fórumnak közrehatása ma is megvan. Az irodalom hat a maga 
alkotásaival, a maga hangjával, ízlésével, erkölcsével, egész szellemével 
a közéletre, az élet pedig — tetteivel és mulasztásaival — nyújtja az 
anyagot, a tárgyat, az alakokat, ébreszti a gondolatokat, az érzéseket 
az irodalom számára.

Tanuljanak Aranytól a költők — tanuljon tőle a közönség. Tanul
juk meg mindnyájan, hogy csak az a költészet élhet és virágozhat, 
amelynek művészi alkotásait a nemzeti és az erkölcsi érzés hatja át. 
Mert ha bizonyos is, hogy a költészetben a művészi elem — felfogásban 
és formában — az első kellék az értékességhez és maradandósághoz, de 
kétségtelen az is, hogy a művészi termék élete megromlik, pusztít és 
pusztul, ha nincs rajta a nemzeti bélyeg, s szándékában és célzatában 
nincs meg az erkölcsi tisztaság. A hangoskodó nemzetieskedés még nem 
teszi igazán becsessé a költői alkotást, épp úgy, mint az elvont erkölcs 
rajza sem való a költészetbe. Ám erkölcstelenséget tanítani és kívána
tossá tenni épp úgy nem valódi művészet, mint a nemzeti szellem meg
tagadásával vagy hiányával nem lehet időálló költői terméket alkotni. 
S ahhoz, hogy a költői mű a magyar irodalom igazi értéke legyen, nem 
elég a magyar nyelven írottság sem, — magyar szellemet kell lehelnie, 
a magyarosság zamatjával kell telítve lennie.

Manapság, mikor a költői termelésnek már nyelvében is annyi a 
magyartalanság s szellemében is oly sok az idegenszerűség, és mikor 
az erkölcsi érzék meglazulása és megromlása sok népszerű írónál s a 
közönség nem egy rétegében fertőző járvánnyá és tetszetős divattá 
vált, s mindez a művészi érzék és Ízlés eltorzulására vezetett : sokszoros 
érdek és szükség, hogy írók és közönség is mennél jobban Arany hatása 
alá kerüljenek. Az írók ne utánozzák, hanem kövessék Aranyt, s a 
közönség ne elégedjék meg Arany kegyeletes emlegetésével, hanem 
olvassa szorgalmasan műveit. Ne csak irodalomtörténeti alakként ün
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nepelje őt, hanem a nemzeti élet szervének érezze. Ne csupán tisztelje — 
szeresse is.

Lévay József, a régi hű barát, Arany halála után a nagy veszteség 
fájdalmas érzésében így kezdte a halhatatlan költő emlékezetére írt 
ódáját:

Arany se volt hát a miénk örökre . . .  *

Most azt az igazságot hirdessük, hogy Arany igenis örökre a miénk, 
mert költészete nemzeti irodalmunknak és életünknek el nem pusztuló 
értéke. A «síró, nyerítő és búgó» Fekete zongora elrozsdásodó húrjai 
régen elpattantak, mikor Arany «letett lantja» egy láthatatlan kéz 
érintésére Memnon szobraként mindig megzendül, ha a magyar léleknek 
öröme vagy gyásza, siralma vagy diadala lesz . . .

Arany nyelve, egyszerűségével és pompájával, a magyar léleknek 
szavakba öltözése volt. Képzelete mindig ragyogott, de sohasem szer- 
telenkedett. Fajának és nemzetének szeretetében meg nem rendült, meg 
nem alkudott soha. Egyéniségének és költészetének «támasza, talpköve 
a tiszta erkölcs» volt. Világszemléletét bölcs józanság irányította. Hát 
nem drága kincs-e mindez? Szabad-e ezt a kincset parlagon hevertetni? 
Erre a kérdésre a Kisfaludy-Társaság is, a Franklin-Társulat is bizonyára 
nem-mel felel.

Arany él, Aranynak élnie kell, hogy nemzeti életünk nagy gondjai 
és megpróbáltatásai között, osztozva bár komoly aggodalmaiban, higy- 
gyünk rendületlenül jövendőnkben:

Bízvást. . .! mi benn vagyunk a fő sodorban,
Veszhet közülünk még talán nem egy —
De szállva im, elsők között a sorban,
Vásznunk dagad, hajónk előre megy!

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. LIX. 19
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BÍRÁLATOK É S PÁLYÁZATOK.

VISSZAPILLANTÁS 
HAT ÉV MAGYAR FESTÉSZETÉRE.

Jelentés az 1932. évi Greguss-jutalom tárgyában.

Negyedik Festészeti Évkör (1926—1931).

Petrovics E lkkíőI.

A Greguss-jutalmat ezúttal olyan festményre kell kiadnunk, amely 
az 1926-tal kezdődő és 1931-gyel végződő évkörben ju to tt a nyilvános
ság elé.

Ha a hagyományos szokás szerint pillantást vetünk, habár csak 
futólag is, ennek a hat évnek a festészetben elért eredményeire, meg
lehetősen mozgalmas és érdekes kép tárul elénk, mozgalmasabb és 
érdekesebb, mint nehéz viszonyaink között várhatnék. Az az első érzé
sünk, hogy tiszteletet érdemel a magyar festészet, amely eleven életet 
tud élni még ma is, mikor minden tengődik.

Tovább szemlélődve, hamar észrevesszük azt is, hogy a kép nem 
egységes, és hogy igen különböző törekvések keverednek benne. Ez 
természetes is. A szellemi életben az áramlatok nem váltják fel mintegy 
végszóra egymást, s az újnak fellépése nem jelenti a réginek letűnését. 
Az idősebb nemzedék még javában folytatja munkáját a régi szellem
ben, midőn az új már más eszményekért lelkesedik. Egymás mellett, 
egymást keresztezve munkál a régi és az új, s a keveredést még fokozzák 
azok az idősebbek, akik az új eszményekhez pártoltak, és azok a fiatalab
bak, akik az elődök örökségéből élnek tovább.

Nekünk, akiket csak az értékek érdekelnek, igyekeznünk kell meg
keresni azokat a régibb és az új áramlatok munkásai között egyaránt. 
Hiszen azoktól a művészektől, akiknek egyénisége egy régibb kornak 
levegőjében fejlődött ki, nem vehetjük rossz néven, ha nem hagyják 
cserbe eszményeiket és önmagukat. Csupán azért, mert ma is saját 
idejük szellemében dolgoznak tovább, nem szabad közönyösen elhalad
nunk műveik mellett. Megértjük, ha az élvező vagy a vásárló nem 
melegszik fel a megszokott régi dolgokon, s minél újabb, a szokottól
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minél eltérőbb a mű, annál jobban érdeklődik iránta. Mi azonban a 
múltnak a jelenbe átnyúló jelenségeit némiképpen a történész tárgyi
lagosságával és lelkiismeretességével tartozunk szemlélni, s ha komoly 
érték van bennük, ennek elismerésétől nem tarthat vissza az, hogy 
más időnek stílusában szólnak hozzánk. A inának a tegnappal folyta
to tt harca jogos és természetes, de a harcot a harcmezőn kell megvívni, 
nem pedig ott, ahol nincs más feladatunk, mint megkülönböztetni a 
jót és a rosszat.

Amint azonban nem akarjuk kisebbíteni azokat, akik más időben 
kialakított eszményeiket ma is híven szolgálják, másrészt semmi okunk 
sincs arra, hogy különösebben méltányoljuk az ő epigonjaikat, azokat, 
akik jól-rosszul az ő kitaposott nyomukban járnak. Azt cselekszik ők, 
aminél nincs feleslegesebb : rosszabbul ismétlik ugyanazt, amit mások 
már jobban elmondtak. Nagy mennyisége a termelésnek tartozik ebbe 
a kategóriába. A kiállítóknak nagy serege kerül ki azokból, akik lélektele- 
nül rágódnak a múlton, s különösen a 80-as évekbe visszanyúló müncheni 
naturalizmusnak, melynek saját hazájában már alig van nyoma, itt, 
magyar földön utolsó menedéket adnak. Sőt akadnak, akik eléggé 
különös módon azt hirdetik, hogy ez az igaz magyar művészet, pedig 
csak annyi igaz, hogy kiváló magyar művészek dolgoztak egykor ilyen
fajta modorban, ők azonban egyrészt jobbat alkottak, másrészt, ha 
ma élnének, bizonyára más művészi kifejezésmódot keresnének mondani
valóik számára.

Azonban nem érdemelnek sokkal több kíméletet azok sem, akik 
nem a tegnapnak, hanem a legfrissebb mának hőseit utánozzák s mindig 
a legújabb áramlatok uszályhordozójává szegődnek. Azt hisszük, alapjá
ban véve közeli rokonai ők ama másik csoportnak, mely éppen olyan 
üres lélekkel rágódik a tegnapon, amilyennel ők az új művészet szekerébe 
kapaszkodnak. Noha munkáik külső megjelenésükben nagyon elütnek 
egymástól, művészi erkölcsüknek fogyatékossága, a hitnek és odaadás
nak hiánya, a léhaságnak, a receptszerűségnek, a lelki ürességnek közös 
bűnei közelebb hozzák őket egymáshoz, semmint maguk is sejtenék. 
Azok is, ezek is másoktól ellesett külsőségekkel akarják pótolni azt, 
ami hiányzik bennük: a művészi teremtőerőt. Ha amazokban több a 
banalitás és az unalom, ezekben viszont nagyobb a felületesség, az 
elnagyolás, a kapkodás. Amilyen méltatlanul veszik ajkukra amazok 
a hagyományok szentségét, épp olyan kevés joguk van ezeknek arra, 
hogy a haladás harcosainak adják ki magukat, mert ha van haladás 
a művészetben, azt a nagy és bátor szellemek, s nem a kis számítók 
harcolják ki.

A baj az, hogy abban a küzdelemben, mely a művészet régibb
19*
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és újabb áramlatai között folyik, a bírálók is, a közönség is könnyen 
ju tnak  abba a veszélybe, hogy a művészi termelést irányzatok szerint 
mérlegeljék és az értékek komoly és lelkiismeretes megbírálása mennél 
ritkábbá lesz. Igaz, hogy az ilyen mérlegelés ma talán nehezebb, mint 
a közelmúltban volt. Különösen áll ez az újabb művészi jelenségekre. 
Addig, amíg a művészetben a természethűség elve volt uralkodó, a 
természet legalább a valószerűség ellenőrzése tekintetében biztos alapot 
szolgáltatott a bírálók számára. Ma a természetábrázolás hűsége nem 
olyan központi jelentőségű kérdése többé a festészetnek, mint az elmúlt 
korszakban volt. Ebben a helyzetben az egyetlen tárgyilagos mértékkel: 
az alkotásnak a természethez való viszonyításával bajos boldogulni. 
Pedig bizonyos, hogy a jó és a rossz, a tehetség és a tehetségtelenség 
ma is egymás mellett virágzik és burjánzik, mint minden korban. Csak 
tudni kell szétválasztani őket, csak tudni kell megkülönböztetni az igazat 
a hazugtól, a nemest a nemtelentől, a tudást az ügyeskedéstől, az eredeti
séget az olcsó különcködéstől. De éppen azért, mert itt nem lehet a 
múlt által hitelesített, régi mértékkel mérni, sokkal többen folyamod
nak ahhoz a kényelmes eljáráshoz, hogy sommásan' elvetik mindazt, 
amiben új eszmények jelentkeznek, vagy pedig kritikátlanul lelkesed
nek mindenért, ami új és meglepő vagy legalább nekik ilyennek tetszik.

Az ilyen eljárás nem szolgál mást, mint az esztétikai zavart és 
az igazságtalanságot. Ha van fórum, amelynek ettől óvakodnia kell, 
első sorban a Kisfaludy-Társaság az, amelyben egykor a legjobb magyar 
kritikusok szabtak irányt. Egyedül az értékek gondos, a divattól és a 
tömeg ízlésétől független mérlegelése az, amely ehhez a körhöz illő. 
Amit Gyulai mondott, hogy nem mindig a legdivatosabb költők a leg
jobbak, az a művészetre is áll. Másrészt a népszerűtlenség sem kritériuma 
még az igazi értéknek. Akit megfeszítenek, az nem mindig megváltó ; 
latrok is elegen vannak köztük.

Az utat, amelyen járnunk kell, látjuk tehát, de mint mindig, most 
is érezzük a Greguss-jutalommal járó nehézségeket. Az okokat inár hat 
év előtti jelentésemben megpendítettem. A baj nem abban van, mintha 
nem akadna elég érdemes mű. A nehézséget inkább festészeti termelésünk 
megváltozott jelleme okozza. A Greguss-díj alapítása idejében a termelés 
átlaga gyöngébb volt, de voltak kimagaslóan nagy festőink és nagyjelen
tőségű alkotások, amelyek messze a többiek fölé emelkedtek. Ma az álta
lános színvonal általában emelkedett, egyes jeles művekben sincs hiány, 
de nehéz köztük olyan kimagasló, a többit nyilvánvalóan túlszárnyaló 
alkotást találni, amelynek kitüntetése megnyugtatna arról, hogy a meg
különböztetés nem jelenti hasonló értékű más művek mellőzését. Korunk 
festészetében — s ebben bizonyára nagy része van a gazdasági viszo
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nyoknak — a nagy, összefoglaló jellegű alkotások meglehetősen hiány
zanak, sa  termelést az erőknek bizonyos decentralizációja jellemzi. Nem 
arra gondolunk itt, hogy az átlagos, mindennapi termelésben milyen sok 
a töredékes, sokszor ötletes és tehetséges, de rövid lélekzetű és súly
talan munka, olyan, amely érdekes hangot üt meg, de teljes dallammá, 
igazi művészi alkotássá nem tudott kikerekedni. Az ilyen, a mai produk
cióra különösen jellemző munkák a mi szempontunkból amúgy sem jön
nek számba. Azonban teljes odaadással dolgozó művészeink számára is 
nehézzé teszi a kor szelleme, hogy erejüket kevésszámú, de teljesen ki
érlelt, tehetségüket hiánytalanul kifejező munkára összpontosítsák, s 
ezért az ő műveik közül is nehéz kikeresni azt, amelyet a Greguss-j utalom 
szabályzatának megfelelően a ciklus legjobb alkotásának lehetne mondani.

Ezek a nehézségek szinte kényszerítenek arra, hogy ne csupán az 
egyes műveket tegyük mérlegre, hanem a művészeknek egész egyénisé
gét és pályáját is figyelembe vegyük.

Igaz, hogy még így sem könnyű a választás, mert sok jeles festőnk 
van, akit joggal lehet számításba venni. Ha csupán azokat tekintjük 
is, akik a szóbanlevő ciklusban különösebben kitűntek termelésük gazdag
ságával és érdekességével, mennyi érdemes művész neve kínálkozik 
említésre! Az idősebbek közül az alkotókedv nagy frissesége tünteti ki 
Csók Istvánt. A sors kedvezéséből lelki ifjúságát és kezének könnyű
ségét egyaránt megtartotta. Több ízben vonultak fel ebben a ciklusban 
újabb képei, s mindannyiszor csodálkozva szemléltük festői géniuszá
nak nem fogyatkozó gazdagságát és báját. Különösen emlékezetes volt 
1928-ban az Ernst-múzeum kiállítási helyiségében bemutatott sorozata. 
Egyszerre állította ki ekkor három akt-kompozícióját: a Zsuzsánna, 
a Heverő lány és a Juda gyűrűje címűeket. Nem igen emlékszünk rá, 
hogy a ma élő festők valamelyikétől bárhol is ennyi bájjal és melegséggel 
festett s e mellett ilyen egyéni akt-kompozíciókat láttunk volna. Csók 
István azonban a tájfestésben is kiválót alkotott. Évek óta festegeti 
a Balatont, melynek vizét, egét nagy sorozatban szándékozik meg
örökíteni. Ennek a sorozatnak két darabját 1931-ben kiállította. A leg
szebb modern tájképek sorából valók s azt a reményt keltik, hogy ciklusa 
méltó lesz a Balaton szépségeihez. Ugyancsak az idősebb nemzedékből 
kiváló eredményekkel gazdagította festészetünket Fényes Adolf. Újfajta 
képeinek, amelyeket legnagyobbrészt 1927-ben rendezett kollektív 
kiállításán mutatott be, lelki gazdagságukban van legfőbb erényük, s 
csak a tisztelet hangján szólhatunk arról a komoly elmélyedésről és 
következetességről, amellyel Fényes újabb stílusát kialakítja és tökéle
tesíti. Csak az ő saját régibb képei között láthatjuk olyan eredeti és 
színmagyar ábrázolását a nagy magyar alföldnek, mint aminővel Áldott
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nyár (1927) vagy Tavaszi szántás (1931) című képein találkozunk. Csak
hogy míg azelőtt a természet után, szigorú realizmussal dolgozott, most 
emlékezetének hosszú időn át összegyűjtött tárházából meríti képeinek 
anyagát s a képzelet alakító szabadságával formálja át azt derűs, színes, 
költői látomássá. A teremtőerő nem lankadó, ifjúi frisseségében közel 
áll hozzá Iványi-Grünwald Béla, aki ugyanebben a ciklusban nem 
egyszer tett bizonyságot lírai vénájának ki nem apadó gazdagságáról, 
s különösen Magyar tájában (1931) olyan üde, tavasziasan pompázó 
színkölteménnyel lepett meg, mely méltán vonult be a kiállítás faláról 
Szépművészeti Múzeumunkba.

Művészi erejük változatlan épségét tanúsító sorozatokat állítottak 
ki Vaszary János, Glatz Oszkár, Márffy Ödön, Nagy Sándor, Magyar- 
Mannheimer Gusztáv, Kernstok Károly és mások, s nem hagyhatjuk 
említetten Balló Ede nevét, aki komoly, odaadó munkásságán felül 
nagyszerű áldozatkészségével mint művészetünk és művészeink jóté
kony szelleme is megérdemli, hogy tisztelettel hajoljunk meg előtte.

Fáradhatatlanul dolgozott ebben a ciklusban is Karlovszky Ber
talan. Az arcképeknek egész sorát állította ki. Mindegyikükben meg
látszott alapos, nagy tudása, rajzbeli szabatossága, végtelen odaadása, 
példás művészi lelkiismeretessége. Éppen az arcképfestésben, mely 
annyira csábít az olcsó engedményekre, kétszeresen tiszteletreméltó az 
a művészi szilárdság, amely Karlovszky Bertalant jellemzi. A felkapott, 
divatos arcképfestők hízelgéséből, olcsó fogásaiból semmi sincs benne. 
Sohasem volt hajlandó arra, hogy művészi meggyőződéséből tapodtat 
is engedjen. S nem kevésbbé tiszteletreméltó az a nagy komolyság, 
amellyel még ma is mestersége tökéletesítésén dolgozik s nemcsak nem 
ernyed munkájában, hanem a szélső határig fokozza képességét. Újabb 
képei semmiben sem maradnak a régiek mögött, sőt nem egyszer emel
kedést mutatnak. Egyesek közülök, így különösen Ódry Árpádot Hamlet 
szerepében ábrázoló képe, amelyet 1929-ben állított ki először a Mű
csarnokban, bravúros tudás, minden részletnek egyaránt biztos és teljes 
megoldása, hűség és elevenség dolgában kiváló helyet foglal el az ő 
nagy oeuvre-jében.

Általában jellemző és egyúttal biztató jelenség, hogy régibb művé
szeink, akik már túljárnak a 60-on, nagyrészt milyen jól megőrizték 
művészi épségüket, mennyi jelét adják alkotókedvük és képességük 
töretlenségének. Régebben megszokott jelenség volt, hogy festőink kül
földi tanulóéveik befejeztével, hazatérésük után hanyatlásnak indultak. 
Szinte tipikus volt a korai hervadás szomorú tünete művészeti életünk
ben. Ma ez a veszély nagy mértékben csökkent, jeléül annak, hogy 
művészi légkörünk megjavult, s'a, hazai környezet még a mai küzdelmes
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időkben sem olyan bénító hatású, mint egykor volt. Itthon sincs már 
hiány ösztönzésben, példában, szellemi erősítésben. Mai festőink java 
éppen az itthoni levegőn fejlődött k i ; itt nyílt ki és teljesedett meg 
igazán egyéniségük és itt, a hazai élettel való érintkezésben tett szert 
művészetük magyar színezetre. A fiatalabbak jórésze itthon nevelkedett 
is. Az új nemzedék vezető tehetségei, Szőnyi István, Aba-Novák Vilmos 
és mások, kiváló képzőművészeti főiskolánknak voltak növendékei. 
Ugyanez az iskola nevelte ifjabb grafikusaink mindenütt elismert, 
kitűnő gárdáját. Ezeket a jelenségeket nem elég megállapítanunk : le 
kell vonnunk belőlük a tanulságot is. Ha már megvannak itthon a 
művészet fejlődésének feltételei, mindent meg kell tenni, hogy ezeket 
a feltételeket erősítsük, annál inkább, mert csak így remélhetjük művé
szetünk egészséges fejlődését, féltve melengetett eszményünknek: a 
színvonalában európai, de jellemében magyar művészetnek erőteljes 
kialakulását. Ugyanazok a művészek, akik nekünk eredetiségük és így 
magyarságuk miatt kedvesek, egyúttal a nemzetközi fórumok előtt is 
leginkább tudnak irántunk érdeklődést kelteni. Vájjon nem kell-e az 
ő törekvéseiket, az ő szellemüket propagálnunk? Vájjon nem köteles
ségünk-e a nemzetközi, akár elavult, akár újkeletű chablonnal szemben 
értük és velük éreznünk? Vájjon nem kell-e főiskolánkat szerető gond
dal, éber törődéssel dédelgetni, a mi főiskolánkat, amelynek az a hiva
tása, hogy természetes forrása és központja legyen a magyar művészet 
jövő fejlődésének ? Szellemi eszközökben, hivatott emberekben nincs 
hiány, az bizonyos. Másrészt bizalommal hisszük, hogy kultuszminisz
terünk, aki már eddig is olyan kiválóan megértőnek bizonyult a művé
szet dolgaiban, észre fogja venni, hogy itt  azon vállalkozások egyikéről 
van szó, amelyekben a legkisebb áldozattal a legnagyobb hasznot lehet 
elérni.

Lemondunk arról, hogy festészetünk állásáról, az abban megfigyel
hető áramlatokról részletes képet rajzoljunk, mert ezt megkíséreltük 
utolsó jelentésünkben. Amit hozzátehetünk, az csupán az, hogy festé
szetünk átalakulása az újabb törekvések szellemében újabb lépést tett 
előre. Többen azok közül, akik a múltkor még a kibontakozás stádiumá
ban voltak, ma már a megérés és kiforrás állomásához érkeztek el. 
Közéjük tartozik Szőnyi István, aki 1929-ben mutatta be új műveinek 
sorozatát , s oly tiszteletreméltó komolyságról, festői kultúráról és elmé
lyedésről te tt bizonyságot, hogy joggal számíthatjuk őt mai művésze
tünk legjobbjai közé. S ami különösen örvendetes, munkássága szervesen 
helyezkedik el festészetünk fejlődési vonalában. Még érezzük benne a 
nagybányai iskolának távoli szellemét, melyben a magyar naturalizmus 
legeredetibb és legerősebb alakban jelentkezett; művészetének tényezői
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között még fontos helye van a fénynek és a levegőnek, de az impresszio
nista és naturalista festészetnek ezeket a kedvenc témáit ő már nem 
a tárgyilagos megfigyelő hűségével ábrázolja, hanem mint valami felső 
forrásból eredő, szinte misztikus jelenségeket, amelyeknek özönében a 
földi dolgok látomásszerű jelleget öltenek. A plaszticitás éreztetése és a 
zárt kompozícióra való törekvés olyan festőnek mutatják Szőnyit, aki 
nem fordul el a hagyományok tanulságaitól, de másrészt új és komoly 
stílust igyekszik a maga számára kiépíteni. Fejlődésének ebben a szer- 
vességóben, egyéniségének komolyságán kívül, bizonyára része volt 
annak is, hogy iskolai tanulmányainak elvégzése után szinte szakadat
lanul itthon, a hazai földdel és környezettel való kapcsolatban fejlesz
tette művészetét. Egészben véve olyan művésznek mutatkozik, aki 
természetesen és szervesen köti össze a naturalizmus korát a szellemibb 
új áramlattal s egyéni élményein keresztül, belső szükségből alakult ki 
és ju to tt el mai eredményeihez.

Az ő nemzedékének egy másik értékes festője, Bernáth Aurél, 
szintén a magyar naturalizmus iskolájából indult el, ifjan Nagybányán 
dolgozott, sok ösztönzést köszönhetett kitűnő földijének, Rippl-Rónai- 
nak, s még 1928-i kollektív kiállításán látott képein is észrevehettük 
ennek a múltnak nyomait. Ez a kiállítás azt tanúsította, hogy az ő 
műveiben is nagy fontossága van a levegő, az ég és a víz tüneményei
nek, ő is a világnak némiképpen eszményített, halkított, festői harmóniá
ban összehangolt képét mutatja munkáiban. Csakhogy Szőnyinek férfias 
ereje helyett Bernáthban a lírai érzés melegsége az uralkodó ; Szőnyi 
a fényt és ragyogást keresi, Bernáth pedig kékesszürke harmóniáiban 
a párás és homályos árnyalatok felé hajlik, s a jelenségeket mintegy 
modern sfumátóba burkolja. Ebben is emlékeztet némileg Hippi-Rónai 
korai időszakára, akinek művészetéhez az idők távlatán át is bizonyos 
lelki kapcsolatok fűzik. Egy-két újabb képén új sajátságok jelentkeztek. 
Előadása energikusabb lett, jellemző ereje megnőtt, színskálája kiszéle
sedett, s egy gazdag és eredeti kolorista kibontakozása indult meg 
Szemünk előtt. Legújabb kiállítása, melyet 1932-ben rendezett, a fejlő
désnek ismét új stádiumában m utatta őt, de ez az év már nem tartozik 
jelentésünk keretébe.

Ha Szőnyi István és Bernáth Aurél festészetében a légköri jelen
ségeknek fontos, mondhatni stílusképző jelentőségük van, Egry József 
képeinek szinte egyetlen tárgya a fénynek mindent beözönlő, dús ára
dása. A fénnyel telített atmoszférának költője ő, még pedig eredeti és 
magyar költője. Otthona, menedéke és egyben géniusza a Balaton. 
Némiképpen grafikai jellegű, szűk színskálában mozgó művészete újab
ban festői értelemben gazdagabbá lett, barnászöld harmóniái, bizonyára
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olasz útjának hatása alatt, vörösesbe játszó, melegebb árnyalatra tettek 
szert. Örömmel látnok, ha sikerülne leküzdenie azt a túlzsúfoltságot 
■és térbeli bizonytalanságot, mely egyes képein mutatkozik.

Úgy érezzük, mintha e művészeket, egyéniségük nagy különbségei 
mellett is, valaminő közös szálai kötnék össze a szellemi rokonságnak, 
olyan szálak, amelyek valamivel erősebbek a kortársak közt szokásos 
kapcsolatoknál. Ugyané szálak még néhány más művészt is többé- 
kevésbbé hozzájuk fűznek, s viszont, mintha tőlük visszafelé, a múltba 
is, a modern magyar festészet kialakulásának forrásaihoz finom szálak 
vezetnének. Ilyenféle tünetek már 1920 táján mutatkoztak s Párizs 
közvetlen befolyásának csökkenésével párhuzamosan erősödtek.

Örömmel jegyezzük fel e jelenséget, amely megerősíti azt a hitünket, 
hogy a művészet fejlődésének szellemi feltételei megvannak itthon, s 
hogy a magyar művészet örökösen megszaggatott vonalában mutatkozik 
már valami folytonosság, amelyből kikerekedhetik a háború utáni új 
magyar festészet.

Álás kiváló művészek is kibontakoztak az újabb nemzedékből 
a lefolyt ciklusban. Aba-Novák Vilmos két ízben is, 1927-ben és 1931-ben 
számot adott igen gazdag termeléséről s egyszersmind a gyökeres vál
tozásról, mely művészetében végbement. 1927-ben kiállított képeiben 
célzatai még rokonok voltak Szőnyi István törekvéseivel. A testek 
plasztikáját hangsúlyozta, a fényjelenségek szinte kirobbanó ereje fog
lalkoztatta őt is, csak mindez hevesebb és nyersebb alakot öltött nála, 
mint Szőnyinél. 1931-ben mindenképpen megváltozottnak láttuk viszont. 
Mindenekelőtt abban, hogy az olaj technikáról a temperára tért át. Ez 
a technika már magában bizonyos stiláris változásokkal jár együtt. 
A plaszticitás ábrázolását korlátozza, a színek dolgában egyszerűsítést 
követel, másrészt módot ad rá, hogy a tüzes és töretlen színek jussanak 
szóhoz. Ezeket a következményeket Aba-Novák levonta, ábrázolása 
síkszerűbb és lineárisaid) lett, az olaj festésben gyökerező árnyalás és 
valeur-gazdagság helyett színezését csaknem a színes grafika jellegéig 
egyszerűsítette, s képein harsogó színek léptek fel, amelyeknek világító 
erejét még fokozza a sötét, csaknem fekete háttér. De más irányban is 
megváltozott. Előadásában játszi, szinte jegyzetszerű könnyűség lépett 
olaj képeinek súlyos, darabos festése helyébe, megfigyelései kiszélesedtek, 
élesebbé váltak, s érzéke a furcsaság, a groteszk iránt, mely különösen 
cirkuszi tárgyú képeiben jelentkezik, meglepően új oldalról m utatta 
be tehetségét. A könnyűség, a fölényes biztonság és a bőség, mellyel 
dolgozik, arra mutatnak, hogy művészünk új periódusában megtalálta 
önmagát, s benne festészetünk a lefolyt ciklusban jóformán új egyéni
séggel gyarapodott.
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• Aba-Novák Vilmos két éven át a római magyar intézet ösztön
díjasa volt, s egy-két évig a római magyar intézetben dolgoztak a finom 
és rokonszenves tehetségű Patkó Károly és Molnár C. Pál is, Aba-Novák- 
kal együtt egyszersmind jeles grafikusok, aztán Kákay-Szabó György 
s még néhányan. Szerencsés fiatalok, akik a mai rossz viszonyok között 
emberi és művészi kiművelésükre ilyen jó alkalmat találnak! Kóma 
nagyszerűsége, múltjának emlékei, múzeumai vájjon melyik fiatal 
tehetségre ne lennének művelő és ösztönző hatással? Sok jel mutatja, 
hogy többnyire jeles tehetségű ösztöndíjasaink komolyan igyekeztek 
felhasználni szerencséjüket, gyarapodtak bensejükben s csak a gyön
gébbek estek bele a környezet utánzásába.

Másrészt Párizs, a modern művészet kialakulásának legfontosabb 
központja sem szűnt meg vonzani fiatal művészeinket, s akik nem állami 
pénzből, hanem a maguk erejéből jutnak ki külföldre, — persze kevesen 
vannak -— azok ma is Párizs felé veszik útjukat. Mindez természetes, 
hiszen a művészek vándorlása, hogy világot lássanak és tanuljanak, 
régi hagyomány s olyan századokban is szokásban volt, amikor a távol
ság még jobban elválasztotta az országokat, mint most. A múlt emlékei
ben gazdag és egyúttal eleven életet élő európai centrumok termékenyítő 
hatásától elzárkóznunk nem kell, nem is lehet. Amit nem szabad kíván
nunk, csupán az, hogy bármelyik idegen művészi centrumnak egyoldalú 
irányító befolyása legyen a mi művészetünkre, mint volt pl. egy régebbi 
fejlődési stádiumban Münchennek, vagy Párizsnak. Miután már sze
rencsésen elértük azt, hogy van sajátos művészeti légkörünk, vannak 
mestereink, akikben eredeti és értékes sajátságok mutatkoznak, s van 
ifjú nemzedékünk, melyet hozzájuk a lelki folytonosságnak természetes 
szálai fűznek : becsüljük meg ezt a nehezen kivívott eredményt és segít
sük vagy legalább ne zavarjuk meg kifejlődésében, mert ez végzetes 
hiba lenne.

Henszlmann Imre 1841-ben azt írta Párhuzamában, hogy «ha halha
tatlan éveket akarunk élni a jövő idők emlékezetében, teremtsünk 
nemzeti saját művészetet», s ugyanő azt jelölte meg a magyar tehetség 
céljának, hogy igyekezzék magát «sajátos és nemzeti módon kiművelni».

«Nekünk első, hogy nemzeti művészetünk legyen, hogy magyar 
iskolánk fejlődjék, mely tétel nem mond ellent annak, hogy művészetünk 
azért az európai művészet magaslatának színvonalára emelkedjék. Sőt 
inkább feltétele annak» — mondta Ipolyi Arnold 1885-ben, a Képző- 
művészeti Társulatban tartott elnöki megnyitójában.

Hat évvel ezelőtt a Greguss-jutalom tárgyában tett jelentésünkben 
úgy láttuk, hogy Henszlmann és Ipolyi eszménye végre a hódítás útján 
van, és hogy «festészetünk nagyobb mértékben kezd sajátos ízt, külön
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jelleget kapni, mint bármikor azelőtt, az önállósulás folyamata nagy 
lépést tett előre és sokunknak szíve vágya : az európai kapcsolatokat 
hagyományainkhoz híven gondozó, de magyar szellemű festői iskola 
nem ábránd többé, hanem egyre jobban teljesedő valóság».

Ennek a szellemnek fejlődése, úgy érezzük, sorsdöntő kérdése 
művészetünknek. Ennek az erősödését reméljük, kívánjuk, s vajha 
munkálni tudnók! S ha a franciák Párizsban, a németek Berlinben, 
az olaszok Rómában és minden valamirevaló nép a maga kulturális 
központjában látja és dédelgeti művészetének lelki otthonát, szellemi 
irányítóját, elérkezett számunkra is az ideje, hogy magunkhoz térjünk, 
s végre Budapest nevét írjuk modern művészetünk zászlajára. Nincs 
okunk szégyenleni, s ha jobban meggondoljuk, kötelességünk is.

Mint refrain tért vissza jelentésünkben a magyar festészet ki
fejlődésének eszméje, s mégis úgy érezzük, hogy kifejtetlen maradt 
a kérdés egész fontossága és számos vonatkozása. Ám, más alkalomra 
hagyva a hiányok pótlását, rá kell térnünk jelentésünk tulajdon
képpeni céljára.

A Greguss-bizottság, a sok érdemes művészt látva, különös érdeklő
déssel fordult annak a két fórumnak nyilatkozata felé, amelynek a 
Greguss-jutalom szabályzata értelmében ajánlási joga van. E két fórum 
közül az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola Csók Istvánt 
ajánlotta a kitüntetésre, még pedig egész működése, de különösen bala
toni tájképei alapján, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 
pedig Karlovszky Bertalant Ódry Árpádot Hamlet szerepében ábrázoló 
festménye alapján.

Á Greguss-bizottság mind a két ajánlást rokonszenvvel fogadta, s 
figyelembe véve azt, hogy a festészeti Greguss-j utalom legutóbb nem 
adatott ki, azt a javaslatot tette a Kisfaludy-Társaság egyetemének, 
hogy mind a két ajánlott művészt tüntesse ki, még pedig egész munkás
ságuk és e mellett Csók Istvánt Zsuzsánna című képe alapján, mely 
reá mint elsősorban figurális festőre jellemzőbb, mint balatoni tájképei, 
Karlovszky Bertalant pedig, az ajánlásnak megfelelően, Ódry Árpádot 
ábrázoló képe alapján.

A Kisfaludy-Társaság 1932. évi december 7-én tartott ülése ezt a 
javaslatot egyhangúlag elfogadta, abban a meggyőződésben, hogy olyan 
művészeket tüntet ki. akik nemcsak szóbanlevő képeikkel, hanem 
komolyan és példásan a művészetnek szentelt, hosszú pályafutásukkal 
is rászolgáltak az elismerésre.

Karlovszky Bertalan a müncheni akadémia növendéke volt, aztán 
évekig Párizsban, Munkácsy Mihály oldalán dolgozott, s most már csak
nem félszázada itthon működik. Régebben a genre- és az aktfestést is
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művelte, kiváló csendéleteit is ismerjük, az utóbbi időben csak arc
képeket láttunk tőle. Pályája a fáradhatatlan munkának és a legszigo
rúbb művészi lelkiismeretességnek tiszteletreméltó képét mutatja. Típusa 
annak a művésznek, aki, miután kitűnő iskolázottságra te tt szert, 
következetesen megmaradt a megkezdett nyomon s legfeljebb abban 
változik, hogy önmaga iránti szigorában állandóan tökéletesíti tudását 
és mindjobban elmélyül munkájában.

Csók István a budapesti Mintarajziskolában Greguss János, Székely 
és Lotz vezetésével tanult, aztán a müncheni akadémián, majd Párizs
ban képezte magát. Ismételten időzött külföldön, legtovább, 1903-tól 
1910-ig, Párizsban, de. a mienk volt idejének javarésze és egész művészete. 
Ő nem azok közé tartozik, akik egész pályájukon megmaradnak a meg
kezdett nyomon. A puritán naturalizmus állomásától, melyen fiatalos 
áhítattal elindult, nagy u tat futott meg máig. Az Ezt cselekedjétek . . ., 
Az árvák, a Báthory Erzsébet, a Mézevők, a Thámár, A vampyrok, 
Wlassics Tibor képmása, az Uffiziban látható önarcképe, a Tél a tavasz
ban, A műteremsarok, a Züzü-ciklus, a balatoni tájképek, a Zsuzsanna 
ennek az útnak főállomásai. Mennyi gazdagság, milyen bősége a meleg
ségnek, a kedélynek, a képzeletnek és a művészi optimizmusnak! Örökös 
tavaszi virágzásban álló fa jelenik meg képzeletünkben, ha Csók István 
festészetére gondolunk — virágait dúsan és könnyen ontó magyar 
csodafa. S a magyar jelző ezúttal nem csupán az ember származását, 
hanem művészetének mély lelki gyökereit is jelenti.

Karlovszky Bertalan és Csók István merőben különböző egyéni
ségek. Karlovszky a szigorú rajz, a tüzetes megmunkálás embere, 
szinte a művészi aszkézis megtestesítője; Csók a pompás és derűit 
színek, a kötetlen, festői előadás mestere, géniuszát könnyedség és báj 
jellemzik. A Kisfaludy-Társaság azzal, hogy ilyen különböző művészek
nek adja egyszerre a koszorút, a mellett szeretne tanúságot tenni, hogy 
a művészetben sokféle módon lehet értékeket termelni, s hogy ami
ben tehetség és erkölcsi komolyság van, azt meg kell becsülnünk, bár
milyen művészi szellem nyilvánul is egyébként benne.
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HAT ÉY MAGYAR SZÍNMŰYÉSZETE.
Jelentés az 1933. évi Greguss-j utalom tárgyában.

Negyedik Színművészeti Évkor (1927—1932).

H evesi S ándoríóI.

á  Kisfalu dy-Társaság Greguss-díj a minden hat esztendőben ese
dékes egy-egy kiváló színészi alkotás vagy kiteljesedett színészi mű
ködés kitüntetésére. A díjnak aranyfedezete már régen elmerült a vál
tozott viszonyok értékpusztító árjában, de megmaradt a teljes erkölcsi 
és szellemi fedezet: a színjátszás nemzeti és művészi jelentőségének és 
fontosságának ünnepélyes elismerése attól az irodalmi társaságtól, mely 
a teljes magyar Shakespeare-rel, a teljes magyar Moliére-rel, a spanyol 
drámairodalom világraszóló remekeinek átültetésével kötelezte hálára 
a magyar színpadot, s amelynek elnökei között'Gyulai Pál és Beöthy 
Zsolt, másodelnökei között Greguss Ágost és rendes tagjai között Salamon 
Ferenc máig is érvényes és tanulságos lapokat írtak a színjátszás művé
szetéről s ma is elméleti mesterei lehetnek a színészi pályán elinduló 
tehetségnek.

A Greguss-érem tehát a Társaság egyik legerősebb hagyományának 
eleven kifejezése ; de minthogy minden hatodik esztendőben úgyszólván 
napi aktualitássá hangsúlyozódik, mindenkor súlyos feladat elé állítja a 
bizottságot, amely dönteni hivatott a jutalom, kérdésében. Hat évvel 
ezelőtt a Greguss-díj akkori előadója, Szász Károly, igen tisztelt tag
társam, nem, eléggé dicsérhető őszinteséggel, megvallotta, hogy az egy 
Greguss-díjjal szemben több olyan színészi alkotásra utalhat, amely 
megérdemelné a koszorút. Alig volna túlzás azt állítani, hogy, míg a 
Greguss-érem minden hat évben egyszer adható ki, a magyar színpadon 
minden évben hat olyan alakítás is akad, amelynek nyugodt lélekkel 
oda lehetne ítélni egy díjat vagy egy érmet.

Amikor tehát a bizottság minden hat évben kitüntet egy szín
művészt, vagy, amint tizenkét évvel ezelőtt is megtörtént, nem meg
felezi, hanem megkettőzi a jutalmat s egy díj helyett kettőt ád ki, hogy 
mennél közelebb férhessen az igazsághoz, nem akarja ezzel más, jeles 
alakítások értékét csorbítani, sem más, kitűnő művészek érdemét csök
kenteni. Budapest drámai színházai az utolsó esztendők mostohasága 
ellenére is, vagy éppen mostohaságától sarkalva, a legnagyobb erőfeszí
téssel és áldozatkészséggel igyekeznek az előadások színvonalát emelni ; 
egyre-másra tűnnek föl újabb színésztehetségek, s bár az egykori, nagy
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értékű vidéki iskolának és a kellő gyakorlatnak hiánya fájdalmasan 
érezhető, minden színház állandóan próbálkozik friss tagokkal (ezeknek 
a nevei a következő Greguss-jelentésben lesznek aktuálisak), úgyhogy 
egy rövidre szabott jelentés keretében fel sem vázolhatom ennek az 
újabb fejlődésnek és irányzatnak egész mivoltát, lélektanát, művészi 
eredményeit és kilátásait. Névlajstromot sem adhatok, hiszen sem a 
felsorolás, sem a részletezés, sem az osztályozás nem lehet célom, s így 
óhatatlanul kimaradnak nevek, amelyek említésre, sőt dicséretre méltók. 
Ámde itt  csakis arra szorítkozhatom, hogy az utolsó hat esztendő szín
játszásának problémáit és eredményeit legáltalánosabb vonalaikban 
megrajzoljam, s megvilágítsam a bizottság álláspontját, amely a két 
jutalom odaítélésében érvényre jutott. Épp ezért azt se méltóztassék a 
jelentéstől várni, hogy ismételjen olyan megállapításokat, amelyeket a 
Greguss-díj kitűnő előadója ezelőtt hat évvel részletesen indokolt és 
alaposan kifejtett. Nem fogom tehát leakasztani azokat' a teljes és friss 
koszorúkat, amelyeket a Greguss-díj eddigi kitüntetettjei elnyertek, 
hogy hozzájuk férceljek pár megérdemelt, új levelet, s nem sorakoztatom 
fel újra azokat a jeles művészeket sem (N. Tasnády Ilona, Gál Gyula, 
Uray Tivadar, Petheő Attila stb.), akik időközben gazdagították sikerei
ket, kibővítették műsorukat, szaporították színpadi alakjaikat, főkép a 
genre és a mai dráma irányában. Kiérett egyéniségükhöz,, elért készségük
höz, kidolgozott arcképükhöz legfeljebb új adatokkal szolgálhatnék s 
nem egyúttal új vonásokkal. A szűkre szabott keretben az utolsó hat 
esztendő új szempontjait, új élményeit, új jelenségeit és új tanulságait 
próbálom, bár vázlatosan, összefoglalni, szóval mindazt, ami a mai 
válságos és küzdelmes jelenből a jövőbe m utat, amely elég ködös és 
bizonytalan.

Hogy az utolsó években a magyar színpad is válságos helyzetbe 
került, ez már közhellyé v á l t ; mindenki emlegeti, bár legtöbbször csak 
úgy, mint a kísérteteket szokás, amelyekről mindenki mindenfélét 
rebesget, de senki sem nézett a szemükbe. A színpad válsága is ilyen 
kísértet, amelyről csakis akkor tudunk bizonyosat mondani, ha igazán 
farkasszemet néztünk vele. Természetes, hogy ezt a válságot itt csakis 
arról az oldaláról tekinthetjük, mely szorosan kapcsolatos magával a 
színjátszással és ennek fejlődési lehetőségeivel.

Az államilag vagy városilag fenntartott, ehhez képest állandó és 
teljes társulattal, állandó és változatos műsorral fölszerelt színházakat 
a válság erről az oldalról kevéssé érin ti; annál keményebben sújtja a 
színjátszást a magánvállalatok körén belül. Épp az utolsó évek során a 
magánvállalkozás erősen megingott, a színházi üzemek régi, szoros 
keretei meglazultak, sok helyütt szétestek. A világháború előtt s még a
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látszat-konjuktúra dúsan kamatozó esztendői alatt is hivatalos és magán- 
színházak között jóformán csak a játékrendben s atársnlat méretezésében 
volt különbség. A hivatalos színházak sok klasszikus darabot adtak és 
változatos műsort, a magánszínházak klasszikus darabot kivételesen 
(főkép, ha mint látványosság volt értékesíthető), modern darabot is 
mennél kevesebbet. Főcéljuk volt a darab teljes kihasználása, tehát a 
mennél hosszabb sorozat , a mennél több jubileum. De valamennyi színház 
állandó társulattal dolgozott, úgyszólván saját hagyományát építette 
tovább, megvolt a' saját egyéni arculata, az Európa-szerte érvényes 
színházi hitvallás értelmében, amely szerint a tökéletes együttest, az 
egységes lelket és hangot, az összjáték végsőkig fokozott erejét és végsőig 
halkított finomságát csakis az biztosíthatja, hogy a színészek a szó 
valódi és elvont értelmében egy levegőt szívnak, egy bizonyos irány, 
programm, játékrend egységes atmoszférájában fejlődnek, egymáson 
mérik és mintázzák önmagukat.

Ez az állandó társulat — jórészt a gazdasági helyzet folytán, ame
rikai mintára és amerikai hatás alatt — mondhatni máról-holnapra fel
bomlott.

A színházak ma nagyon csekélyszámú színészt szerződtetnek, — 
mint a társulat törzsét — azokat is bizonyos számú föllépésre ; a többit 
Gsak amennyire a szükség és alkalom kívánja. Ha a darab nagyszemély- 
zetíí, a szereplők többnyire az első próbán látják egymást először. Ez a 
rendszer jóval több próbát és erőteljesebb rendezői beavatkozást igényel, 
kivált ahol. mint nálunk, sok a kezdő és gyakorlatlan színész. A színházak 
ezirányban nagy áldozatokat is hoznak, s a régebbi, átlagos kétheti 
próbaidőt legtöbbször megduplázzák, sőt a dupla mértéken is túlmennek. 
Csakhogy Budapest mégsem New-York, a közönségnek csak igényei 
vannak felfokozva, teherbírása, fizetőkedve mélyen alatta marad a 
külföldi mintának. New-Yorkban az egy Guild-színházat kivéve (amely 
a legművészibb európai színházakkal vetekszik), a színház nem intézmény 
többé, hanem csak épület, úgy, mint ma a Városi Színház Budapesten. 
Azé, aki bérbeveszi, s aki bérbeveszi, azt csinálhatja benne, amit akar, 
ameddig bírja. Tehát ugyanott, ahol tegnapelőtt, mondjuk, Parsifal a 
vallási misztérium varázsával és egy nagy zeneköltő legbelsőbb élményé
vel pályázott a hallgatóság érdeklődésére, tegnap már kutyák játsz
hattak el egy kutya-remekművet s holnap fókák vagy bolhák léphetnek 
föl, ha valaki ebben üzleti lehetőségeket szimatol s kockáztatni meri a 
tőkéjét, illetve a mások tőkéjét, amelynek elenyésző része készpénz s 
nagy része «levegő ígérettöltelékkel», mint Hamlet mondja. Amerikában 
a módszer tehát azon alapszik, hogy a színház pusztán épület, amelyet 
legtöbb esetben egy darabra vesznek bérbe. Ha a darab megvan, a mana
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ger, tehát az igazgató, szerződteti a producert, vagy stage-managert, 
tehát a rendezőt, akivel közösen kiválasztják a megfelelő színészeket, a 
legkülönbözőbb helyekről s olyan széles nyelvterületről, hogy igazgató és 
rendező igazán nem jöhetnek zavarba. Két hónapot számiak a próbákra, 
amelyek úgyszólván az egész napot lefoglalják, s minthogy a színészek 
este nem játszhatnak, egész testi és lelki erejük egyetlen szerepre rögződ- 
hetik, amelytől esetleg egy-vagy kétévi megélhetésük is függ. Ha az 
előadás kiérett, egy vagy két próbabemutatót is rendeznek belőle vidéken, 
részletesen megfigyelik a közönség viselkedését, aprólékosan ellenőrzik 
a hatást, s ahol ez elmarad, újabb megfontolás tárgyává teszik, hogy a 
szövegben van-e hiba vagy a játékban. New-Yorkba csakis akkor viszik 
a darabot, ha sikerült belőle minden hatást «kihozniok», ahogy színpadi 
nyelven mondják.

Ezt a módszert Budapesten, megfelelő tőke és közönség hiányában, 
csak részben lehetett keresztülvinni. A színházak kénytelenek voltak 
félúton megállani. Nem műintézetek már a régi európai, de nem is épü
letek az új amerikai értelemben. Intézményes alapjukról mégsem tudnak 
egészen letérni, s ennek mélyebb okai vannak. Amerika hagyománytalan, 
az európai színház ősi hagyomány, kis nemzeteknél nemcsak művészi 
probléma, hanem nyelvnek és nemzetiségnek, az önállóságnak és a meg
maradásnak kérdése is egyúttal. Akármily fenyegetőnek látszik is tehát 
nálunk a mai helyzet, amikor évad derekán színházak nyitnak és csuk
nak, csuknak és nyitnak, nem tudjuk elképzelni, hogy Budapesten minden 
színház épületté, sőt átjáróházzá váljék, amelyet ezer más ház között 
úgy hirdetnek, hogy bérbeadó akárki számára, aki le tudja tenni nem az 
erkölcsi, nem a művészi, hanem az anyagi kauciót.

Párizsban is a boulevard- vagyis magánszínházak a newyorki m intá
hoz igazodtak, de ott egy szerencsés fordulat következtében az úgy
nevezett kis avant-garde színházak külön játékrend és külön, de állandó 
társulatok teljes fenntartásával, viszont forradalmi jellegük teljes levetése 
mellett olyan irodalmi és művészi intézménnyé alakultak, hogy a kis 
Atelier-színház, melynek Dullin az igazgatója és vezető színésze, legutóbb 
városraszóló sorozatos sikert ért el Shakespeare III. Bicliárdjával, olyan 
sikert, amelyet a Comédie Franpaise minap előadott Coriolanusa meg
közelíteni sem tudott. Gaston Báty, Dullin, Pitoéff és Jouvet kis avant- 
garde színházai léptek az egykori nagy boulevard-színházak helyére, az 
irodalom és művészet lobogója alatt, amelyet persze csak úgy képesek 
diadalra segíteni, hogy kis személyzettel, kevés költséggel, erősen le
fokozott dologi kiadásokkal rendezkednek be s még így is a legkülönb- 
nek köztük, Jouvet-nek az a véleménye, hogy túlsokan vannak. Párizs
ban tehát a kicsi színház — állandóságánál fogva — Noé-bárkája lett
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a felsőbbrendű drámának és a fejlődő színjátszásnak, s lehetséges, hogy 
ez az átalakulás nálunk is végbe fog menni.

Budapest vezető magánszínházaitól igazságtalanság volna meg
tagadni azt az elismerést, hogy a magyar színpad hagyománya mint 
eleven parancs él bennük s egyáltalában nem zárkóznak el az irodalmi 
értékek elől. Hiszen Csortos Gyulának az az alakítása, amely meg
szerezte számára a Greguss-érmet, Gerhart Hauptmann-nak egy késői 
művéhez fűződik, egy nemesveretű, de teljesen a tizenkilencedik század 
irodalmi drámájában gyökeredző alkotáshoz. Ámde az állandó társu
latok felbomlása, az állandó keretek szétesése az elsőrangú tagok foglal
koztatását szükségszerűen olyan irányba tereli, amelytől nem lehet sok 
jó t várni.

Az a magában véve tiszteletreméltó, sőt áldozatkész törekvés, 
hogy állandó társulat hiányában egy új s talán már híres darab szín
lapján mennél több fémjelzett név ragyogjon, részben odavisz, hogy elis
mert drámai színészek egyre sűrűbben szerepelnek az egészen más képes
ségeket és készségeket igénylő operettekben, vagy ha drámában lépnek 
is föl, a színlap és a foglalkoztatás kedvéért olyan szerepeket is vállalnak, 
amelyek adottságaikon és lehetőségeiken kívül esnek. Színészek igen 
ritka esetben tudják eldönteni, mi való nekik és mi nem, s az utolsó 
esztendőknek is nem egy tüneményes sikere robbant ki olyan szerepek 
nyomán, amelyeket az illető művészek vagy művésznők eleinte vonakod
tak eljátszani. Így tehát a mostani rendszer mellett való foglalkoztatás 
nemcsak hogy nem biztosítja a legjobb lehetőségeket a színészi fejlődés 
számára, hanem egyenesen gátolja az egységes és egyenes irányú fejlődést.

Legélőbb példa erre talán Gombaszögi Frida, a Vígszínház kiváló 
művésznője, aki a Különös közjátékban s még inkább Angliai Erzsébetben 
sugárzó erővel hozta felszínre azokat a kivételes tulajdonságokat, ame
lyeket a mai közönség vár a tragikai színésznőtől, a monumentalitásnak 
és minuciozitásnak, a nagyvonalúságnak és a részletmunkának azt az 
ingerlőén rejtélyes összetételét, amely nélkül semmiféle tragédiát nem 
tudunk ma hitelesnek érezni. A művésznő azonban sokszor féléven, sőt 
egész éven át alig teremt magához méltó szerepet, s az a vigasz, hogy 
akárhányszor prózai és mindennapi lényeket megnemesít és fölnagyít a 
saját mértékéhez, sovány kárpótlás azokért az elmaradt alakításokért, 
amelyekben kifuthatná teljes művészi formáját.

Némikép hasonló helyzetben van a budapesti színházaknak még 
két művésznője : Titkos Ilona és Tőkés Anna. Titkos a konjunktúra évei
ben máról-holnapra lett «sztár», abban az időben, amikor a roskadásig 
zsúfolt nézőtereken százszoros visszhangja támadt minden sikernek. 
Azóta sok gyorsan forralt «sztár» tűnt el a perpetuum mobilének mond-
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ható színpadi sűlyesztőn, de Titkos Ilona megtartotta rangját a reája 
vagy magára erőltetett szerepek sorozatán keresztül is, ami hiteles 
bizonysága annak, hogy a színésznőt gyakran érezték jóval különbnek, 
mint a szerepet és az alakítást. Egy-egy drámai szerepében (Eső, Kül
város) sötét lánggal csapott ki belőle a zabolátlan tragikus őserő, amelyet 
semmiféle színpadi konvenció nem korlátozott és nem halványított el, 
s kétségtelenül egészen más lehetőségek tárulnának fel előtte, ha nem 
előre meghatározott műsorigények, hanem saját egyénisége és eredetisége 
szerint formálódhatnék. Tőkés Anna a maga igazi helyén volt a Nemzeti 
Színházban, ahol a legdrámaibb feladatokra, mutatott hivatottságot. A 
könnyű műfajok területén — még az operette-tel is próbálkozott — 
nem követhették őt saját, régebbi sikerei, mert más a lelkialkata, sőt 
egész fizikuma. Sötét, mély orgánuma a sűrű, drámai helyzetekben tud 
csak igazán kibontakozni, s bizonyos, hogy csakis magához illő feladatok
ban találhat ismét magára. Beregi Oszkár, akinek belső és külső méretei, 
minden tragikai lendületet szárnyalva követő, szinte korlátlan orgánuma, 
romantikus tüze élménnyé alakították a nagystílű d rám át: a polgári 
színművekben önmagának fékezésével és megszorításával aratja nagy 
sikereit. A műfajok e csereberéjében könnyebb a helyzete a kitűnő 
operette-énekesnőnek, akit játékbeli készségénél fogva átvisznek a víg
játéki színpadra. Ez történt Honthy Hannával, aki néhány vígjátéki 
szerepével nagy sikert ért el, de még az ő esetében is érezhető, hogy a 
műfajok nem cserélhetők össze, s az állandó határsértés sem tudja állandó
sítani a keverékstílust. Akármilyen könnyen, sőt könnyelműen lépnek 
át a mai rendszer mellett a színészek egyik műfajból a másikba, a mű
fajok stíluskülönbségei nem szüntethetők meg, ami viszont nem jelenti, 
hogy egy színész nem fejlődhetik fel egyik műfajból a másikba. Utóvégre 
az idősebb Kean csepűrágóból és kötéltáncosból lett Európa egyik leg
nagyobb tragikus színésze, aki pályájának elején Hamlet után egy kis 
színházban még Harlekint is eljátszotta minden este. A magánszínházak 
egyik legjobb vígjátéki színésze, aki komolyabb jellemszerepekben is 
derekasan megállja helyét s paraszt-típusok ábrázolásában is kitűnő, 
Páger Antal vidéken még a táncos komikus szerepét töltötte be s gyors 
fejlődése mellett talán meglepetéseket tartogat. Bádai Imrét Berlinből 
a filmtől hozták vissza a színpadra, s ma azok közé a fiatal színészek 
közé tartozik, akiknek igazi, őszinte mosolyuk van, ami sokkal ritkább 
dolog, mint hinné az ember. Kabos Gyula az orfeum deszkáin kezdte 
pályáját, kis, magyar bohózatokban s ma a magyar színpad egyik leg
mélyebb színésze. Úgy látszik, autodidaktikusan fejlődött s így színpadi 
dikciója drámai készsége és képessége mögött marad, de így is a polgári 
élet tragikomédiájának elsőrangúi emberábrázolója, akinek bizonyos
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értelemben női párja a színpadon Gombaszögi Ella, a tragikomikus és 
humoros polgári, kispolgári és társadalmon kívül került női alakok 
népszerű és kitűnő alakítója.

A rendszer hozza magával, hogy a magyar színpad első Peer Gyntjét 
és reichstadti hercegét is akárhányszor operettben kell látnunk. Pedig 
Törzs Jenő egész színészi pályája, amely a Színiakadémián és a Thálián 
keresztül a Magyar Színházhoz vitte, ahol igen kis időt leszámítva mind
végig megmaradt: talán a legegyenesebb és legbiztosabb színészi fejlődés, 
amelynek az utolsó húsz év alatt tanúi lehettünk. Húszéves korában 
játszotta el Bankot Ibsen Nórájában, s ő volt az a tehetséges kezdő, 
akiben megvolt minden tehetség s nem volt semmi kezdetlegesség.

Amit a legtöbb színész hosszas küzdelem után tud csak elérni: 
hogy hazataláljon, önmagára eszméljen s legsajátabb hangján tudjon 
megszólalni, Törzsnél szinte magától értetődő volt az első pillanattól 
kezdve. I tt  az átérzés és a beleélés mellett állandóan egy fegyelmezett 
és kifinomodott színészi értelem állott őrt, s csak így volt lehetséges, 
hogy egész fiatalon elragadta a közönséget az öreg Ankerschmidt-tel és 
az öreg Kárpátival, az ifjú és az öreg Peer Gynttel s a színésznők számára 
írt reichstadti herceggel. A magánszínházak művészei között ő az egyet
len, aki keresztülmehetett egy egész magasrendű műsoron s tehet
ségét a legnagyobb feladatokon fejleszthette. Kétségtelen, hogy még 
nem mondott el magáról mindent, s szerencséjén múlik, lesz-e módja 
olyan nagyszabású feladatokat megoldani, amelyekhez megvan a 
teljes művészi érettsége.

Az operett a Góth-párt sem kímélte meg — holott ezek az öntudatos 
és mesterségükben kísértetiesen biztos művészek, valahányszor fellépnek 
operettben, — szerepük fölé emelkedő humorral figyelmeztetik a közön
séget, hogy milyen messzire vannak ők az énektől és tánctól. Gaál 
Franciskát is, aki az utolsó tíz év naívái között könnyen futott be az 
első helyre, előbb az operett vitte el, végül a németnyelvű hangosfilm, 
amely talán már holnap még nagyobb veszedelme lesz -a magyar szín
padnak, mint a drámai színészeket felszippantó énekes és táncos műfaj. 
A kérdés pikantériájához tartozik, hogy az énekes színpad ünnepelt 
színésznője Fedák Sári, viszont több ízben közeledett a prózai műfajok
hoz és genre-szerű alakokban nem egyszer jelentékeny sikert aratott.

Két kiváló színészük van a magánszínházaknak, akik a mostoha 
helyzet ellenére is megkapóan fejlődtek és az utolsó években emberileg 
erősen mélyültek. Rajnay Gábor és Somlay Artúr ifjúságuk javarészét 
a Nemzeti Színházban töltötték s művészetüket annak a játékrendjén 
alapozták meg. A háború évei alatt mind a ketten megváltak a Nemzeti
től. Rajnay mögött a Faun rendkívüli, sorozatos sikere állott, amelyre
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a művész •— ez az ilyen sikerek elmaradhatatlan utójátéka — sokáig 
ráfizetett. Legérdekesebb alakításában is mindig volt valami a Faunból, 
legkomolyabb szerepéhez is hozzáadott belőle valami furcsa, torz, 
groteszk elemet, a közönség zajos helyeslése mellett. Utolsó időben 
Rajnaynak sikerült végleg megszabadulnia legnagyobb sikerének árnyé
kától, s azóta az a szeretetreméltó, vonzó emberiesség, amellyel annyi 
szerepének adott életet, mint leszűrt, tiszta esszencia árad belőle, minden 
fogás és fifika nélkül. Somlay Artur az önmagukkal viaskodó nyugtalan 
tehetségek közül való, aki az utolsó évek alatt annyira lehiggadt és meg
nemesedett, lelkileg annyira gazdagodott és kiegyensúlyozódott, hogy 
ma a legnagyobb feladatoknak mestere tud lenni.

A Nemzeti Szinház művészei — amint ezt a Greguss-díj összes eddigi 
előadói kiemelték : a műsor változatosságánál és kiterjedtségénél fogva — 
fejlődési lehetőségeiket illetőleg kedvezőbb helyzetben vannak, mint 
magánszínházi társaik. A húszas esztendők erősen magyarízű és magyar - 
jellegű műsor-darabjai (Herczeg, Csathó, Zilahv, Móricz és mások) 
módot nyújtottak nekik arra, hogy színpadra állítsanak és szóhoz ju t
tassanak egész sereg élő, igazi magyar típust, amelyek azelőtt csak szór
ványosan és epizódszerűen jelentek meg a különböző darabokban. A szín
játszás művészi erejét és érdekességét ez nagyban fokozta, mert a színész
nők és színészek visszanyúlhattak saját gyermekkorukig, feldolgozhatták 
legsajátabb élményeiket és emlékeiket s olyan levegőt teremthettek 
alakjaik körül, amilyenre külföldi darabok legjobban játszott szerepeiben 
is alig lehettek képesek, liákosi Szidi több mint ötvenesztendős színészi 
pályafutása után ezen a területen még egészen újszerű és hiteles életet 
élő alakokkal szaporította az ő csudálatos arcképcsarnokát s ebben az 
utolsó évkörben is Zilahy Lajos Tábornokáh-An a nagystílű színjátszásnak 
feledhetetlen példáját adta egy alakításával, amely a szó legművészibb 
és legmodernebb értelmében volt pathetikus. Az öreg Pásztorynét já t
szotta, aki fiát kéri vissza a lövészárokból és akinek vergődésében és 
vívódásában, hol sikoltó, hol siket fájdalmában, kínjában és konokságá- 
ban nem egy katona édesanyját ábrázolta, hanem a fiaikért reszkető 
összes magyar anyák mártíriumával borította el a színpadot. Mintha 
szavai nem is a levegőbe szálltak volna s a nézőtéren hullottak volna le, 
hanem láthatatlan kőbe és márványba rögződtek volna. Évtizedek óta 
nem volt eset arra, hogy egy megható epizód ilyen drámai szimbólummá 
tornyosuljon, hogy egészen apró szerepből ily nagyméretű alakítás 
szülessék, s hogy a genre a történelmi pillanatok nagyszerűségét adja a 
színpadról, mint közvetlen élményt.

Csathó Kálmán színművei, amelyek a vidéki magyar úri osztályt 
az eleven megfigyelés és az elnéző humor rokonszenves összetételével
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hozták a Nemzeti Színház deszkáira, sok szunnyadó képességet keltettek 
föl, sok nem eléggé ismert tehetséget szabadítottak fel azon a területen, 
amely addig jóformán elzárt vidék volt a színpadon. Kiss Irén, akit, 
sajnos, betegsége egyelőre távoltart a színpadtól, Budapest egyik leg
kiválóbb komikája, ezekben a darabokban érte el igazi mértékét és teljes 
népszerűségét; itt teremtette meg azokat a bús-vérből való vidéki nagy
nénikéket, akik egy kissé hasonlítanak és mégis nagyon különböznek 
egymástól s akikben mindenki szinte test szerint is ráösmert a saját 
rokonaira. Ezek az alakok, akiknek élete a család szűk és mégis oly tág 
körén belül zajlik le, minden intellektuális érdeklődéstől távol, de tele 
egyforma érdeklődéssel a család sorsdöntő és apró-cseprő dolgai iránt ; 
ezek a furcsa lények, asszonyok és öreg kisasszonyok, akik a maguk 
korlátoltságain belül annyira leleményesek, furfangosak, sőt praktikusak 
és eszesek s szinte történelmileg indokolt, szimpatikus gőgjükkel a leg- 
kétségbeesettebb helyzetekben sem engednek úri mivoltukból, Kiss Irén
ben olyan humoros ábrázolóra találtak, hogy hiba volna őt, a hiteles 
emberábrázolót, a régi szerepkörök terminológiája szerint «komikának» 
nevezni, ami több is, kevesebb is, mint emberábrázoló. Rózsahegyi 
Kálmán, a legszeretetreméltóbb és legszubjektívebb magyar színész is 
az öreg Ladányi gyengeségből és jóságból, könnyelműségből és Pató 
Pálságból összetett alakjában hozta színpadra egyik legélőbb és legembe
ribb típusát, amellyel tetszése szerint kormányozta a nézőközönség 
könnyeit és kacaját.

Vízvári Mariska, aki ifjan lépett át az anyák és éltes asszonyok szerep
körébe, ahol biztos rajzoló készséget mutatott, voltakép szintén ezekben 
a gyökeres élethű magyar darabokban találta meg színészi képességének 
és ábrázoló tehetségének legőszintébb és leghatásosabb kifejezését, úgy
hogy alig volt túlzás, amikor Beöthy László Az elcserélt emberbeb anya
szerepe után azt írta róla, hogy már nem is Vízvári Gyulára emlékeztette, 
hanem Szigeti Józsefre, akinek művészete tudvalevőleg a legnagyobb 
egyszerűségig ju to tt el a színjátszásnak abban a korszakában, amikor 
az egyszerűség ritka kivétel volt és nem kötelező parancs.

Csathóné Aczél Ilona is abban a korban, amikor francia színpadokon 
érvényesülni kezdenek a fiatal hősnők, saját elhatározásából az idősebb, 
sőt legidősebb szerepkörbe vágó feladatokra tért át s általános meg
lepetést keltett, amikor Ladányiban az öreg Ladányinét a vidéki nagy
asszonyoknak kijáró méltósággal, de a valódi árnyalatok egész sokaságá
val, a tipikusság meggyőző erejével elevenítette életre. Voinovich Géza 
Magyar Passiójában Szűz Máriát adta, annak a sajátos magyar vonás
nak hozzáillesztésével, melyet a primitívséget oly színesen és ízesen 
tükröző költői szöveg megkívánt. Azt mondották róla, hogy «életrekelt
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renaissance-festmény» volt, de kellő megvilágítás híján ez kétes dicséret. 
A színpadi alak festőiségét a művész úgy is biztosíthatja, hogy ellesi és 
megrögzíti a híres festményen levő alak attitude-jét. Ám ez csak festői 
póz a színpadon, bármennyire sikerül is megtéveszteni a laikus szemét. 
Aczél Ilona Szűz Máriájának lebilincselő festőisége a drámai helyzetből 
alakult ki, a benső és mély átélésből, a misztériumban való elmerülésből; 
a felfokozott, sűrített, áthevített drámai mozdulatlanság volt az, amely 
merő festőiségnek hatott. Ibsen John Gábriel 71or/c?nrmjában magyar 
színpadon ő adta eddig leghitelesebb és leghihetőbb formáját annak a 
szerelemtől és anyaságtól megfosztott öreg kisasszonynak, aki a leg
szimpatikusabb önzést, a szeretet önzését dobja végső kísérletül a könyör
telen élet mérlegére, s Barrie egy kisebb, háborús darabjában, az Öreg- 
anyó katonájában, ismét egészen egyéni alakot formált egy népbeli 
öregasszonyból, aki a maga ki nem élt anyaságát egészen szokatlan formá
ban valósítja meg a maga számára. Lelkiségben és részletrajzban, gesztus
ban és beszédben egyaránt kitűnő volt ez az alakítás, melynek azóta 
hasonlóan kitűnő folytatásai is voltak — de ezek már 1933-ba esnek s 
így túlmennek a Greguss-díj évkörén.

A már említett magyar és magyaros játékrend, amelynek során 
egy XVI. századbeli színművet is bemutatott a Nemzeti Színház Móricz 
Zsigmond átdolgozásában, olyan színészi alakítást is hozott, amely ritka 
és rendkívüli élménynek mondható, — a többnyire tragikai szerepeket 
játszó Hettyey Arankának magyar Klitemnesztráját a Magyar Elektrá
ban. Ez a hátborzongató, humoros és tragikus, magyar és barokk teremt
mény, akiben egy méregkeverő parasztasszony ősereje egyesült egymytho- 
lógiai királynő méltóságával, a stilizáltságnak és élethűségnek olyan mű
vészi egyesítése volt, amely egész külön megemlékezést érdemel.

Ugyanebből a műsorból fejlett kész művésznővé az ifjabb színész
nemzedék egyik legérdekesebb, legtehetségesebb és legproblematikusabb 
jelensége: Yaszary Piroska, aki már 19 éves korában jelentékeny 
sikerrel alakított öreg asszonyokat. (Űjházy Ede is 19 éves korában 
kezdte pályáját öreg emberek ábrázolásával.) A színész vagy színésznő 
kora nem éveinek számán múlik, hanem lelki alkatán. A Shakespeare 
nagyszerű színtársulatával vetélkedő gyerektársulatnak volt egy tagja, 
aki oly remekül ábrázolta az aggastyányokat, hogy amikor tizenhárom 
éves korában hirtelen meghalt, Ben Jonson azt írta róla sírversében, 
hogy a párkákat megtévesztette a gyerek az ő roskatag öregségével s 
tévedésből vágták el élete fonalát, s bár a tévedés kiderült, az ég akkor 
már nem volt hajlandó visszabocsátani őt a földre. Vaszary Piroska esete 
szokatlan tehát, de mégis természetes. A klasszikái szerepek egy részétől 
elzárja a testi volumen hiánya és nem éppen hosszú lélekzetű dikciója,
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de mint Puek érdekes és egyéni volt, furcsa és földszagú, művészi és 
manószerű. Nagy és döntő sikere Nyilas Misi alakja Móricz Zsigmond 
Légy jó mindhalálig című színjátékában, ahol egy tizenkét-tizenliárom 
éves tanulót játszott, az átélésnek és a megfigyelésnek olyan erejével és 
bőségével, hogy egy jelenvolt ismert francia kritikus fülem hallatára ezt 
a kijelentést tette : «Ezt így egy francia színésznő sem tudná eljátszani», 
s amikor én Susaime Després nevét említettem — aki sok évvel ezelőtt 
remekül adott Jules Eenard egy kitűnő darabjában egy elnyomott, vörös
hajú fiút — azt felelte rá : «Ma már ő sem». Yaszary Nyilas Misije a 
szegény fiú volt, a tipikus jó tanuló, akiben megvan a serdülő gyerek 
naív öntudatossága, a jó tanulók nagyképűsége s a fiúgyerekek föllengő, 
ködös idealizmusa. Álisi azonkívül már önálló lény, eltartja magát és 
halálos komolysággal készül a felnőttek életére, akikben felsőbbrendű 
lényeket lát, az erkölcsnek, jóságnak és szépségnek tisztalelkű, hivatott 
őreit, s aki lelkileg összetörik, amikor a valóság szele ráfúj és kinyílik a 
szeme, amely a képzelt világ helyett most megdöbbenve eszmél rá a 
valódira. A koraért gyermeknek ebben a kissé hamleti életválságában 
gyökeredzik a színmű erkölcsisége, amelyet annakidején sokan annyira 
félreértettek, hogy le akarták tiltatni a darabot, s ennek a drámai hely
zetnek izzásából emelkedett ki Vaszary Piroskának nagy jelenete, amely 
másfélezer embert egyetlen, könnyes meghatottságba borított.

Somogyi Erzsi is még mint akadémiai növendék tűnt fel egy kis 
vidéki, félig-meddig jrarasztleány alakjában. Döntő sikere volt a Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül és A házi tündér gyerek asszonyában s magasabb 
fokra emelkedett Hauptmann Hanneléjében. Frissesége és közvetlen
sége, jókedve és humora mellett csupa színpadi készség és drámai erő. 
Dikciója is fejlettebb, precízebb, mint a jelen generációé általában (a 
színpadi beszéd hanyatlása is világjelenség, amint a német, francia és 
angol kritikákból nap-nap mellett megállapíthatjuk). Klasszikái szerepei 
között Puck és Franciska dícséretreméltók s Moliére Képzelt betegének 
Toinette-jéhez is megvan minden tehetsége, — de a klasszikái játékrend 
úgynevezett nagy soubrette-szerepei kiadós fizikumot is követelnek, a 
lelki és szellemi adottságok nem mindig tudják leküzdeni a fizikum 
hiányait . A szikár színész hiába tömi ki magát Falstaffnak, a gömbölyű 
hiába próbálja halcsontos fűzővel, fortélyos öltözködéssel Keszeg Andor 
alakjához vékonyítani a term eté t: ez sohasem fog sikerülni.

A klasszikus műsorban Kiss Ferenc fejlődése érdemel különös 
figyelmet. Az utolsó esztendők alatt módjában volt eljátszani Macbethet, 
III. Kichárdot, Coriolanust, a szinte klasszikussá előlépett Peer Gyntet, 
s a modern, neoromantikus, verses dráma Flambeauját, amely ábrázolás, 
fölépítés, dikció tekintetében ugyanolyan kényes, mint a legtöbb kiasz-
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szikai szerep (polgári drámákban és vígjátékokban, sőt bohózatokban 
elért sikereire itt nincs módom kitérni). Kiss Ferenc a maga nemzedéké
nek kétségtelenül legerősebb és legeredetibb drámai tehetsége, aki szinte 
érthetetlen, valószínűleg művészetén kívül álló okokból folyton meg
hosszabbította a maga Sturm és Drang korszakát. Pedig ebből a hosszan 
és viharosan erjedő mustból igen finom bornak kell kiforrnia. Ha van 
az esetlenségnek bája, az ügyetlenségnek varázsa, a faragatlanságnak 
poézise', ez mind együtt volt az ő érdekes, meleg, férfias és egyúttal 
furcsa és gyermekies Flambeaujában. Macbethje, amelyre nem is sok 
ideig készülhetett, meglepetésszámba ment. Egy angol szakíró szerint, 
aki a példák egész tömegére hivatkozik, minden tizedik jó III. Richárdra 
esik egy igazán jó Macbeth. Ezt a statisztikai megállapítást igazolja 
a szerep alapvető nehézsége, hogy Macbeth izom- és egyúttal idegember. 
Kemény katona és puhalelkű férfi. A harctéren elszánt, az életben inga
dozó. Bátor és gyáva, merész és kishitű, nem ismeri a félelmet és retteg 
minden babonától, mert erős a fantáziája. Vágyik a koronára, s oly 
korlátolt, hogy vén boszorkányok fortélyos szójátékainak hálójába 
keveredik, amelyből nem tud többé kibontakozni. Tökéletes ellentéte 
Richárdnak, aki marlowe-i mintára szimpla, egyvonalú gazember, az 
erkölcs és jóság pórázáról elszabadult féktelen és önhitt értelem, amely 
elhiteti magával, hogy egyeduralkodója lehet a világnak. III. Richárdban 
könnyebb sikert aratni, mert Shakespeare játékos kedve itt egymásra 
halmozza a szokatlan és mégis biztos hatásokat, s Kiss Ferenc igen 
jó  Richárd is volt, de sokkal bonyolultabb feladatot oldott meg MaCbetli- 
ben, akinek kettős lelkét, sokszoros válságát s fantáziájának egész 
örvénylését nem egy jelenetében megrázó módon tárta a nézők elé. 
Peer Gyntben egész különösen inkább az idős és a megöregedett fantasz
tá t élte át magában, a húszéves hazugot kissé nehézkesen adta, de az 
egész alakítás magas színvonalon mozgott. Kiss Ferenc dikciója világos 
és tömör, a legnagyobb dinamikus hatásokra képes, ha nincs is fénye 
és csillogása. Kiss Ferenc problémája az, ki tud-e törni a Sturm és Drang- 
ból téresebb mezőkre* s tudja-e vállalni azt a kissé aszkéta türelmet 
és lemondást, amely a nagy feladatok teljes sikerű megoldásához minden
kor elengedhetetlennek bizonyult.

A Sasfiók előadásához fűződik magának a címszerepnek jeles ábrá
zolása is, amellyel Váradi Aranka pályájának egyik ünnepi sikerét aratta. 
A reichstadti herceg szerepének, amelyet Rostand, bár Hamlet hatása 
alatt, de mégis női szereplő számára írt, alapvető és paradox nehézsége, 
hogy törékeny, gyönge fizikumot kíván, de ugyanakkor olyan töretlen 
erőt és testi kitartást, amely rendszerint csak a legerősebb testi alkattal 
já r együtt. Rostand azért merte ezt az összetételt megkockáztatni, mert
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Sarah Bernhardt még ötvenéves korában is eleven megtestesülése volt 
ennek a paradoxonnak. Yáradi Aranka, ha retorikai pompában és dísz
ben elmaradt is Sarah Bernhardt mögött, bensőségben és őszinteségben 
túltett rajta. S ha az első felvonásban nem érte utói a francia művésznő 
csillogó fordulatosságát, Flambeau holtteste mellett meggyőzőbb volt 
és haldoklásában egyszerűbb. Mintaszerű dikciója szinte átröpítette a 
.legnagyobb nehézségeken, s az úgynevezett «couplet»-k, vagy, amint 
nálunk mondják, tirádák fölépítése éppoly leleményes volt, mint hatásos.

Évekkel ezelőtt egy kis tanulmányban leírtam ezt a m ondatot: 
Epizódszínész az, aki a kicsiből nagyot, a nagyból kicsit csinál. De 
hogy ki epizódszínész, ez sokszor csak hosszú esztendők után derül ki, 
és Sugár Károly, aki mint fiatal színész emlékezetes sikert ért el Shake
speare Calibanjával, a klasszika! műsorban állandóan kis szerepeket 
alakított nagy sikerrel, amíg. végre alkalma nyílt A képzelt beteg és a 
Fösvény címszerepének eljátszására. A képzelt betegben nem tudott tel
jesen meggyőzni (aminthogy annakidején Gabányi Árpád sem), mert 
Argant tökéletes sikerre csak az a színész viheti, aki a testi egészség 
és virulás mintaképe, aki pufók és piros és akinek nagyszerű szervezete 
mellett Molióre szerint épp az bizonyít, hogy orvosok és orvosságok sem 
tudják tönkretenni. De ha Arganban hátráltatta, Harpagonban előre
segítette a fizikuma. Sugár a született fösvény volt, a karvalyképű 
kapzsiság, a falánkság, amely nem csillapítható, a fukarság, amely ki 
nem elégíthető. A pénzszomj az ő ostora, démona, végzete volt s néha 
szinte megrendített és meghatott, mert Harpagont áldozatnak is érez
tük, nemcsak zsarnoknak. Ha ez az alakítása teljesen megérik, méltó 
lesz a legnagyobb elődökhöz.

Csortos Gyula változatos, gazdag, sikeres pályafutásának egyik 
hosszabb fejezete a Nemzeti Színházban zajlott le. Hogy a kiváló művész
nek nem ez lett egyúttal végső állomása, talán abból is magyarázható,- 
hogy — mint egykor Hegedűs Gyula — kissé elkésve érkezett oda. 
Pedig a színház modern játékrendjében fényes sikerei voltak. Mindenki 
emlékszik Zilahy Tábornoka,ra, ahol egy igazi férfi szerelmének fejlő
dését a legegyszerűbb eszközökkel ábrázolta, Leonára, ahol szinte már
ványba faragta egy feudális nagyúr makacs és fennkölt alakját, ugyan- 

'csak egy Zilahy-féle darabban a bohózati tanárra, akit elragadó jókedv
vel, tömérdek ötlettel teremtett színpadra, s nem utolsó korban a Titokra, 
ahol Űjházy Ede egyik híres alakítását szinte kísérteties módon föl
támasztotta. Egészen más volt, mint Űjházy, s ugyanazokkal a színészi 
erényekkel bájolta el a közönséget, talán azzal a különbséggel, hogy 
mint mai színész, még «couleur locale»-t is adott az alaknak, igazi 
francia polgárt ábrázolt.
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Hauptmann Naplemente előtt című darabjában, ahol a megöregedett 
Clausent játszta el, aki egy egészen fiatal leányba szerelmes és miután 
kinőtt a saját családjából, sőt el is idegenedett tőle, egy ifjú nő oldalán 
újra akarja kezdeni az életét: Csortos Gyula mélyen emberi, minden 
ízében igaz és megható alakot teremtett. A német költő maga is mindent 
elkövetett, hogy emberi szimpátiánkat teljesen Clausen ősz alakjára 
vihesse át s minden árnyékot a család ifjabb tagjaira borítson, de a 
színész nem maradt adósa a költőnek, mert minden rokonszenvet és 
érdeklődést le tudott foglalni a maga számára. Művészete nagyvonalú, 
keveset ád a részletekre (ebben is csudálatosán idézi elénk Újházyt), 
de minden pillanatban betölti a színpadot, a darab sűrű és feszült atmosz
férája él állandóan körülötte s a harmadik és negyedik felvonás sűrített 
jeleneteiben egy egész emberi életet átfogó igazi páthosz erejével a leg
magasabbra emelkedett. Alakítását az egész közönség osztatlan tetszése 
jutalmazta, megelőzve a Greguss-díj bizottságát.

Bajor Gizi a Greguss-díj utolsó évkörében (1927—1932) a leg
sűrűbben szereplő színésznője volt Budapestnek, hiszen nem egy szín
darab, amelynek főszerepét játszotta, egy-két éven belül száz, sőt két
száz előadást is megért. Legnagyobb sikerei voltak Barnhelmi Minna, 
Déryné ifjasszony, Éva boszorkány, Phebe a Vén leányokban, Hajtang 
a Kréta-körben, Claude-nak, egy tizennégy éves fiúnak szerepe a Húsvéti 
vakációban, a Hajnalban, délben, este női főszerepe, Azrában a herceg
kisasszony és Herczeg Ferenc Szendrey Júliája.

Minthogy a bizottság határozata szerint a művésznőt egész pályá
jáért illeti meg a Greguss-érem, különös tekintettel Szendrey Júliára, 
szükségét érzem, hogy rámutassak néhány színészi vonására (csak futó 
vázlatot adhatok itt, nem teljes arcképet), amelyek megmagyarázzák 
e rendkívüli pályafutást és színészi egyéniséget, amely egyfelől egyen
rangú a legigazibb és legnagyobb költői feladatokkal, másfelől talmi
alakokat befuttat saját lelkének aranyával, úgyhogy mint valóságos 
és hiteles teremtmények élnek nem a maguk szövegében, hanem a szí
nésznő személyén keresztül.

Az amerikai színpadnak volt egy lengyel származású, hírneves drámai 
művésznője, Modjeska Helén, akit egy jótékonycélú estélyen fölkértek, 
adjon elő valamit lengyelül. Hallani akarták, miképpen hat reájuk a 
nagy színésznő, ha egy szót sem értenek a szövegből. Modjeska az egész 
hallgatóságot könnyárba merítette, ahogy mondani szokták. Amikor 
megkérdezték tőle, mit adott elő. kiderült, hogy az egyszeregyet mondta 
el lengyelül. Színpad nélkül, szerep nélkül, pusztán hangjával nyűgözte 
le a közönséget. Bajor Gizi hangja ugyanez a hang. A halk csengettyű
szótól kezdve a félrevert vészharang sikolyáig minden megvan e hang-
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ban, amelynek, hogy Egressy Gábor találó meghatározását használjam, 
korlátlan a belső terjedelme. E minden lelki rezdülést megszólaltató 
orgánum olyan arccal párosul, amelynek mozgékonysága és színváltozása 
teljesen összevág a hang moduláló képességével. Talán anyai örökség 
ez benne, amely összekapcsolja őt a legnagyobb talián művészekkel. 
Ugyanily rugalmas és érzékeny egész idegrendszere, amely eleinte re t
teg és húzódik minden új szereptől, mert valami idegen hatalmat sejt 
benne, amellyel viaskodnia kell, s válságokon és viharokon megy keresz
tül, amíg sajátjává teszi, amíg minden szavát felszívja, élménnyé és 
életté alakítja. Nyugtalanul vizsgálja a díszletet, amelyben játszania 
kell s amely zavarja és ingerli, amíg természetes környezetévé és ottho
nává nem elevenítette és reszketve fürkészi a partnereket, akiknek 
viselkedésén, alakításán és tehetségén fordulnak meg sokszor az ő leg
hatásosabb lelki fölfedezései. Amikor Zilahy Hazajáró lélek című drámáját 
próbáltuk, a kulisszák mögül leste Pethes Imrének, a színpadi lélekrajz 
egyik legnagyobb mesterének nagy jelenetét, aki az ő férje volt a darab
ban s akit ő megcsal és szinte a halálba kerget. És amikor végig az 
egész jeleneten keresztül Pethes szemében a halált látta, a kikerül
hetetlen katasztrófát, megborzongott, kereste a mentséget a saját 
alakja számára s így formálta érthetővé és szinte rokonszenvessé. Tel
jesen egyéni technikája rohamosan fejlődött és Phebe szerepében a 
Vén Zeáwj/ofcban a teljes virtuozitásig érett, amikor már a színész lehe
tetlennek látszó feladatokat is természetesen tud megoldani. Phebe az 
első felvonásban húszéves, a másodikban harminc, de kiadja magát 
a saját húszéves unokahúgának is, aztán az egyiknek alakjában játssza 
a másikat és megfordítva, úgyhogy a legintenzívebb fantázia és a leg
biztosabb önellenőrzés nélkül bizonytalanság és zagyvaság támad a 
színpadon. De nemcsak azt a káprázatos változatosságot oldotta meg 
könnyen és magától értetődő módon. Mint a darab rendezője, fölvetet
tem előtte azt a gondolatot, hogy az első felvonás végén nem lehetne-e 
túlmenni a szerzőn, aki a húszéves Phebere bocsáttatja le a függönyt. 
A felvonásközben tíz évet öregszik s a második felvonás elején, mint 
harmincéves tanítónő jelenik meg előttünk Phebe. Nem volna-e meg
oldható, hogy az első felvonás záró dialógja alatt, amikor maga elé 
rajzolja a reá váró öregséget és vénkisasszonyságot, maszk nélkül és 
festés nélkül, szinte a közönség szemeláttára hervadjon és öregedjék 
s ne a felvonás közben, öltözőjének a tükre előtt? Ahogy Bajor Gizi 
mosolya megmerevült és megkeményedett, ahogy csillogó szeme fény- 
telenedni kezdett, ahogy könnyei befelé szivárogtak s egyre jobban 
öregítették a rámeredő könyörtelen jövővel szemben, erről már nem is 
prózát, hanem verset kellene írni, ahogy divatos volt a múltban.
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A Krétakör minden külföldi méretet meghaladó budapesti sikeré
ben döntő része volt az ő Hajtangjának. Ábrázolásában a kínai leány 
gyermek és szűz, amikor belép a teaházba, és gyermek és szűz, amikor 
megfosztják újszülött magzatától s törvény elé állítják, mint férjgyilkost. 
A jóság, amely gyönge és gyámoltalan minden földi rosszasággal szem
ben, a szeretet, amely nem ismeri és nem érti a bosszút, a szenvedés, 
amelyet a jó lelkeknek vállalnia és hordoznia kell a földön, az öröm, 
mely az első fénysugárra megmozdul és kitör az elgyötrött szívből, az 
anyaság, melynek minden kínja egyúttal forrása minden gyönyörnek, — 
mindennek költői sommája az a lehelletszerű teremtmény, akit Bajor 
Gizi a színpad deszkáira varázsolt. Klabund, a szerző, aki röviddel 
halála előtt Budapesten járt s háromszor nézte meg a darabját, hálásan 
ismerte el, hogy ehhez fogható megszemélyesítését sehol sem látta. Ez 
áttetsző, költői alakon keresztül önkénytelenül elénk rajzolódik Shake
speare csudálatos Imogénje, — ahogy a művésznő színpadra tudná 
eleveníteni.

Drámai, sőt tragikus alakjainak lüktető ritmusát és erős életszerű
ségét hihetetlenül felfokozza, hogy nemcsak önmagában érzi és éli, 
hanem kívülről is nézi őket, tehát bizonyos ösztönszerű és öntudatlan 
nyilatkozásaikat humorral szemléli.

Hogy a Greguss-díj bizottsága sok alakítása közül Szendrey Júliát 
tartja  külön kiemelendőnek, ennek azon az indító okon kívül, hogy 
Herczeg Ferenc egy fölöttébb érdekes és finom alkotásáról van szó : 
magában az alakításban is megvan kellő alapja s ez Bajor. Gizi játéka 
az egész harmadik felvonáson keresztül. A magyar színésznő itt olyan
féle lelki folyamatot élt végig a színpadon, amilyet Nóra harmadik 
felvonásában produkált Duse, akit ebben a szerepében Bajor sohasem 
láthatott. Nóra harmadik felvonásában Helmer megtudja, hogy felesége 
váltót hamisított s ezzel kiszolgáltatta őt legalávalóbb irígyének és 
ellenségének. Ebben a válságos helyzetben lehull a férjről a derék polgár 
és tisztes családfő álarca s ott áll egész korlátolt és pőre önzésében a 
nő előtt, akinek — ez volt Duse világhírű néma jelenete — kinyílik a 
szeme és bezáródik a lelke s akiben e sorsdöntő percek alatt megszületik 
egy új asszony. Szendrey Júlia is ilyenformán kerül szembe nem egy 
embernek, hanem egy egész világnak alávaló önzésével, amely világ 
nem azért tör vesztére, mert megbotlott, hanem ellenkezőleg, mert 
különb mert lenni a többinél. A visszautasított udvarló, a bosszúért 
lihegő vetélytársnő, a jutalm at váró derék ember és a könyörtelen 
filiszter mind elvetik az álarcukat s Szendrey Júlia ráeszmél nemcsak 
a saját hibájára, hanem a világ elfajzottságára, s ahogy a szeme'kinyílik 
a szó testi és lelki értelmében, beszédes, fájdalmas, reszkető és kiáltó
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némaságából tör fel végül a Szeptember végén, mint a saját sírverse., 
amelyet belezokog viruló, fiatal és elrontott életébe.

Duse közelségébe jutni a mai színjátszás teljét és csúcsát jelenti, 
s amikor Bajor Gizi színészi pályájának megérdemelt sikereit a Greguss- 
díj bizottsága megpótolja a maga elismerésével, mi azzal az óhajjal 
zárjuk e jelentésünket, hogy a művésznőnek alkalma nyíljék azoknak 
a shakespeare-i és moliére-i szerepeknek eljátszására, amelyek az ő 
életrekeltő szavára várnak.

HAT ÉV MAGYAR SZOBRÁSZÁBA.
Jelentés az 1934. évi Greguss-jutalom tárgyában.

Negyedik Szobrászati Évkör (1928—1933).

H e k l e r  A n t a l í ó I.

Midőn a felolvasóasztalhoz ülök, hogy a Társaság megtisztelő bizal
mából az elmúlt hat esztendő szobrászatáról beszámoljak, jól érzem a 
feladat súlyát és felelősségét. Különösen nehézzé teszi helyzetemet, 
hogy olyan férfi örökét veszem át, aki előadói szerepét nagy hozzá
értéssel és egészen kivételes tapintattal töltötte be. Ehhez járul, hogy 
megbízásomat csak 1934. februárjában, tehát a szóbanforgó évkör 
lezárása után kaptam, így tehát nem állott módomban szobrászatunk 
fejlődését arra a minden jelenségre kiterjedő gondossággal figyelemmel 
kísérni, mely a Greguss-díj előadóját kötelezi. Ha ennek ellenére is 
nyugodt lelkiismerettel mertem vállalni a jelentés megszerkesztését, 
úgy ezt az a meggyőződésem magyarázza, hogy az ilyen kritikai szemlé
nek nem kimerítő seregszemle a hivatása, hanem az egyes tények fölé 
emelkedve kell áttekintést adnia az utolsó hat év fontosabb szobrászati 
mozgalmairól. Olyan keresztmetszetben kell bemutatnunk a ma szobrá
szati törekvéseit, melynek rajza nem pusztán passzív helyzetképet nyújt, 
hanem a fejlődés történetdinamikai erőit is híven tükrözteti. Meg kell 
látnunk benne a generációk problémarétegeibe alányúló különböző 
irányokat és törekvéseket, melyek telve vannak ellentmondásokkal, 
merész elhajlásokkal és feloldásra váró feszültségekkel. A XIX. század 
80-as, 90-es éveinek tárlatai — a fejlődés irányvonalai nagyjából kon
gruensek lévén — meglehetősen egységes képet mutattak. A naturalizmus 
iskolájában felnövekedett közönség tehát könnyen tájékozódott. Ma, 
mikor az európai szobrászatban a legnagyobb plasztikai képtelenségek : 
a gépember és a Skulptomalereinek csúfolt faragott csendélet is polgár
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jogot kapott, az eligazodás sokkal nehezebb. Az ellentétes, egymással 
nehezen összeegyeztethető irányokkal szemben a közönség nálunk is 
legtöbbször tanácstalanul áll, bárha a magyar szobrászat a szélsőséges 
kísérletektől, a plasztikai halálugrásoktól ösztönösen tartózkodott. 
A Kisíaludy-Társaság, mely irodalmi közízlésünk nevelése és irányí
tása révén a múltban valósággal nemzeti missziót teljesített, a mű
vészeti közízlés irányítását sem bízhatja — főként a mai válságos 
időkben — ízlésdíktátori szerepben tetszelgő laikusokra és esztétikai 
álprófétákra. A Greguss-j elentéseknek az én érzésem szerint a köz
ízlés nevelésében és irányításában áll egyik legmagasabb és legfon
tosabb hivatása.

Volt az előző jelentéseknek két, szinte refrainszerűleg visszatérő 
megállapítása, melyek érvényüket erre az évkörre is változatlanul meg
tartották. Az egyik, hogy nem akadt egyetlen oly kimagasló, az átlag
termést messze meghaladó alkotás sem, mely az elismerés pálmáját 
minden vitát kizáró módon magának követelhetné. A másik, hogy 
szobrászainkból minden kiválóságuk mellett is hiányzik a monumentális 
érzék s vele az a konstruktív fantázia, mely nagyobb arányú feladatok 
sikeres megoldásához szükséges. Emlékművek helyett az utóbbi évek 
folyamán is jórészt csak talapzatra tévedt kő- és bronzembereket 
kaptunk. A festői elgondolásban gyökerező, valószerű talapzat alakok 
divatja sem szűnt meg. A cselekvés kapcsolata, mely a különböző 
realitású alakokat — a talapzatalakokat a főalakkal — összefűzi, miként 
a példák bizonyítják, távolról sem elegendő a szétesés veszélyének az 
elkerülésére.

Hiba volna azonban, ha mindezekért a fogyatkozásokért és el
tévelyedésekért az egész felelősséget szobrászainkra hárítanék. Az okokat 
sokkal mélyebben, a szobrászat létföltételeinek már a XIX. század 
második felében bekövetkezett megváltozásában kell keresnünk. Ezek
ben az évtizedekben állott be építészet és szobrászat között az a vég
zetes szakadás, mely a szobrászatot természetes létföltételeitől meg
fosztva kiűzte a szabadba, az utcák és terek forgatagába. Az architek- 
tonikus kényszerhelyzetek fegyelmező és nevelő erejétől, a szobrászati 
képzelet iskolázásának ettől a legnagyobb jótéteményétől megfosztva 
a szobrászat sem kerülhette el sorsát : zsákmánya lett a festészetben 
diadalmasan előretörő naturalisztikus törekvéseknek. A kompozíció
problémákra és nézettisztaságra kötelező építészeti tér magasságaiból 
minden támasz nélkül kilökve a való tér közepére nem maradt más 
hátra, mint megpróbálni alkalmazkodni az új föltételekhez. A szobrá
szok a'-nézők szintjére aláereszkedő, közvetítő talapzatalakok alkalma
zásával, vagy pedig a főalak motívumának pillanatnyi, fényképszerű



BÍRÁLATOK ÉS PÁLYÁZATOK. 3 1 9

életvalóságával igyekeztek alkotásukat a tektonikus kötöttségnélküli új 
helyzetbe belégyökereztetni. Ezeknél a szobrászokra úgyszólván rákény- 
szerített megoldásoknál a legszobrászibb probléma, a döntő nézetekre 
való alakkiérlelés természetesen erősen háttérbe szorult.

A most jelzett átalakulás még egy, a szobrászat fejlődése szem
pontjából rendkívül súlyos következménnyel járt. A valószerű, festői 
elgondolások szolgálatában az agyag lett mindenható hatalommá, mely 
a kemény ércet és követ is saját rabságába hajtotta. Egész szobrász
nemzedékek nőttek fel a nélkül, hogy a márványt ömb s a márvány
faragás képzetkeltő misztériumát, a kő és érc természetét, anyaghatásuk
nak a titkait megismerték volna. Kő- és bronzszobrok keletkeztek, melyek 
szinte hivalkodva, magukon viselték az agyagban való fogantatás 
bél y egét.

Rá kellett mutatnom ezekre a szobrászat létalapjait megtámadó 
válságtünetekre, mert ez volt az a terhes örökség, melyet a XX. század 
a XIX; századtól átvett. Ettől a nyomasztó örökségtől való szabadulás 
vágya fűti át a fiatalabb szobrásznemzedéket, mely az anyagszerűtlen- 
séggel szakítva, újra keresi a tektonikus kötöttséget. Ez az egyre erősödő 
törekvés az utolsó hat esztendő szobrászi termésének legbiztatóbb és 
kétségtelenül legértékesebb jelensége. A két egymástól elszakadt művé
szet, az építészet és szobrászat is, mintha újra keresné a kapcsolatot. 
Ha ez a törekvés egyelőre még bátortalan s nem já rt nagyobb ered
ménnyel, ennek oka abban rejlik, hogy a nagyobb megbízások még 
mindig úgyszólván kizárólag szabadtéri szobrokra szólnak. Ha szobrá
szatiunk egészséges fejlődését biztosítani akarjuk, akkor ezen az egész
ségtelen helyzeten változtatni kell. A szobrászatnak architektonikus 
helyzetekhez való juttatása terén a hivatalos művészetpolitika is sokat 
tehet.

Azzal, amit eddig elmondottunk, bárha megjegyzéseink csak álta
lánosságokban mozogtak s szobrászneveket nem is említettünk, az 
utolsó hat év szobrászi törekvéseinek egész diagnosztikáját tulajdon
képpen már megadtuk s a különböző, egymásba játszó problémarétegeket 
is fölfedtük.

A XIX. század végének hagyományai legtisztábban a magyar 
szobrászat nagynevű nesztorában, Zala Györgyben élnek, kinek meg
győződése szent hevétől átfűtött, merészen csapongó képzeletgazdagsága 
és fölényes, minden nehézségen játszva diadalmaskodó tudása még 
azokat is tisztelgő elismerésre készteti, akik úgy érzik, hogy ez az irány 
már idejét múlta s a mai ember megváltozott lelki igényeit nem elé
gíti ki.

A második problémaréteget a keresés és átigazodás nemzedéke kép



320 BÍRÁLATOK ÉS PÁLYÁZATOK.

viseli. Ez a nemzedék az, mely az évkör termésében számszerűleg is 
a legnagyobb szerepet vitte. Vannak közöttük olyanok, akik még mindig 
a rodini impresszionizmus írtjait járják. A legtöbben azonban, bárha 
a naturalizmus légkörében nőttek fel, igyekeznek legyőzni a nyers való
szerűség kisértéseit s egy új, tisztultabb szépségeszményre szegzik 
tekintetüket (Pásztor János). Komoly odaadással foglalkoznak plasz
tikai problémákkal s a reliefstílus elvadulásával szemben is fölvették 
a harcot. Sok közöttük a hajlékony tehetség, mely könnyen reagál 
minden külső hatásra s biztos tudástól és mintázási készségtől vezérelve, 
a legkülönbözőbb stílusirányban egyforma biztonsággal mozog. Néhá- 
nyan közülök különösen a síremlékplasztikában egy kissé bágyadt, 
érzelmes klasszicizmusnak lettek az útegyengetői. (Sidló Ferenc). 
Sajnálatos, hogy gondosan mérlegelt szoborcsoportjaik mögül elmaradt 
az architektonikus keret, mely a csoportot elszigetelve, annak egységét 
és zártságát a nyugtalan háttérrel szemben biztosíthatta volna. Leg
nagyobb, osztatlan elismerést kiváltó sikereit ez a nemzedék tagad
hatatlanul a képmásszobrászat terén aratta (Szentgyörgyi István, 
Kisfaludy-Strobl Zsigmond, Ligeti Miklós, Teles Ede stb.).

A harmadik, legfiatalabb és ígéretekben leggazdagabb probléma- 
réteget az a nemzedék képviseli, melynek élén a ma élete delén álló 
Medgyessy Ferenc halad. Ez a nemzedék, bárha látszólag szembehelyez
kedik a közvetlen előzményekkel, mégis tulajdonképpen az igazi nagy, 
klasszikus hagyományokhoz való visszatérést jelenti. Architektonikus 
érzéstől vezérelve, újra fölfedezték a meleg érzéssel telített, kötött 
formavilág varázsát. Hitvallói és apostolai lettek az egyszerűségnek, 
őszinteségnek és nagyvonalúságnak s nem utolsó sorban az anyagszerű
ségnek. A stílus ennél a generációnál nem cserélhető külsőség, nem puszta 
járulék, hanem lényeg, lelki ügy. Elég, ha ez állítás igazolására az évkör 
néhány kimagasló alkotására, Pátzay Pál szinte szimbólummá nemesedő 
Szomorúság c. szobrára, Csorba Géza Tháliájára vagy Mészáros Géza 
Elveszett fiújára emlékeztetek. De fényes bizonysága ennek a tételnek 
Medgyessy Ferenc egész munkássága, kinek minden alkotása egy-egy 
újabb állomás a szobrászi igazságkeresés útján. Fejlődésében voltak és 
lehettek zökkenők, alkotásaiban voltak és lehettek egyenlőtlenségek, 
hiszen minden igazi tehetségnek van dagálya és van apálya, de hogy 
Medgyessy erőteljes szobrásztehetség, akitől megfelelő feladatok elé 
állítva, még sokat várhatunk, az egészen bizonyos.

A Greguss-bizottság azok alapján, amiket jelentésemben előadtam, 
úgy határozott, hogy ebben az esztendőben két jutalmat ad ki. Az 
egyiket az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat javaslatának meg- 
felelőleg Zala Györgynek kívánta juttatni a millenniumi emlék befejezése
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alkalmából hálás elismeréssel és tisztelettel azért a nemzedékekre kiter
jedő, hatalmas munkásságért, mellyel a magyar művészet ügyét oly 
lankadatlan buzgalommal szolgálta s a magyar szobrászatnak külföldön 
is többízben elismerést szerzett. A másik jutalomra Medgyessy Ferencet 
hozta javaslatba, különösen kiemelve Pihenő leány címen 1933-ban 
kiállított szobrát. A Társaság plénuma a Greguss-bizottság javaslatát 
egyhangúlag magáévá tette. Maga az a tény, hogy a Társaság ez alka
lommal két jutalom kiadására érezte magát indíttatva, biztató jel 
szobrászatunk jövendő fejlődésére. Ebbe a szebb jövőbe vetett hittel 
s a jutalmazott mesterek iránt érzett őszinte hódolattal és nagyra
becsüléssel hagyom el a felolvasó asztalt.

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. LIX. 21
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TÁJÉKOZTATÓ KÖZLÉSEK.

A KISFALUDY-TÁRSASÁG SZEMÉLYZETE

1936-ik év i április 28-án.

E ln ök ség  é s  t is z tv is e lő k :

E ln ö k ........................ V o i n o v i c h  G é z a .

Másodelnök . . . .  C s a t h ó  K á l m á n .

Titkár ..............  Kéky L a j o s .

Másodtitkár . . . .  R é d e y  T i v a d a r .

Pénztárnok . . . .  O r s z á g o s  F ö l d h i t e l i n t é z e t . 

Jogtanácsos . . .  D r .  S z t e h l o  D e z s ő .

Henries tugok:

A n g y a l  D á v i d  

Á p r i l y  L a j o s  

B a b i t s  M i h á l y  

B á n f f y  M i k l ó s  g r ó f  

5 B á r d  M i k l ó s  

Cs a t h ó  K á l m á n  

Cs á s z á r  E l e m é r

C sE N G E R Y  JÁN O S

F a l u  T a m á s  

10 G y  a l l a y  D o m o k o s  

H a r s á n y i  L a j o s  

H a r s á n y i  Z s o l t  

H e g e d ű s  L ó r á n t  

i f j . H e g e d ű s  S á n d o r  

i s  H e k l e r  A n t a l  

H e r c z e g  F e r e n c  

H e v e s i  S á n d o r  

H o r á n s z k y  L a j o s  

H o r v á t h  J á n o s  

2o J ó z s e f  k i r . h e r c e g  

ő  f e n s é g e

1 9 1 0  Becsben.
1 9 2 8  Budapesten 
1 9 3 0  Budapesten. 
1 9 1 6  Budapesten. 
1 9 0 5  Budapesten. 
1 9 2 1  Budapesten. 
1 9 1 3  Budapesten. 
1 9 0 4  Budapesten.
1 9 3 3  Ócsán.
1 9 3 0  Kolozsvárott. 
1 9 3 6  Rábapatonán
1 9 3 4  Budapesten.
1 9 2 0  Budapesten.
1 9 2 1  Budapesten. 
1 9 3 4  Budapesten. 
1 8 9 3  Budapesten. 
1 9 2 6  Budapesten. 
1 9 2 5  Budapesten. 
1 9 2 3  Budapesten.

1 9 2 9  Budapesten.
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K é k y  L a j o s 1 9 1 7 Budapesten.
K o m á r o m i  J á n o s 1 9 2 8 Budapesten.
K o r n i s  G y u l a 1 9 3 4 Budapesten.
K o s z t o l á n y i  D e z s ő 1 9 3 0 Budapestem.

25 L ő r i n c z y  G y ö r g y ' 1 9 2 4 Budapesten„
L y k a  K á r o l y 1 9 2 4 Budapesten.
M o l n á r  F e r e n c 1 9 1 7 Budapesten.
N a d á n y i  Z o l t á n 1 9 3 6 Berettyóújfalun.
N é m e t h y  G é z a 1 9 2 2 Budapesten.

3o P a p p  F e r e n c 1 9 2 0 Budapesten.
P a p p  V i k t o r 1 9 3 1 Budapesten.
P é k á r  G y u l a 1 9 0 1 Budapesten.
P e t r o v i c s  E l e k 1 9 2 2 Budapesten.
P i n t é r  J e n ő 1 9 2 3 Budapesten.

35 B a d ó  A n t a l 1 8 9 5 Budapesten.
B a v a s z  L á s z l ó 1 9 2 3 Budapesten.
R é d e y  T i v a d a r 1 9 3 4 Budapesten.
S c h ö p f l i n  A l a d á r 1 9 3 6 Budapesten.
S e b e s t y é n  G y u l a 1 9 0 9 Budapesten.

« S e b e s t y é n  K á r o l y 1 9 3 0 Budapesten.
S ÍK  SÁNDOR 1 9 2 3 Szegeden. '
S u r á n y i  M i k l ó s 1 9 2 2 Budapesten.
S z á sz  B é l a 1 9 2 1 Budapesten.
S z á sz  K á r o l y 1 9 1 6 Budapesten.

45 S z i n n y e i  F e r e n c 1 9 3 3 Budapesten.
V é g v á r i 1921

V o i n o v i c h  G é z a 1 9 1 2 Budapesten.
Z i l a h y  L a j o s 1 9 2 5 Budapesten.

A r e n d e s  tagok n é v so r a  m egválaszta tásu k  sorren d jéb en .

Herczeg Ferenc ( 1 8 9 8 )  

E adó Antal (1 8 9 5 )  

Pékár Gyula (1 9 0 1 )  

CSENGERY JÁNOS ( 1 9 0 4 )

5 Bárd Miklós (1 9 0 5 )  

Sebestyén Gyula ( 1 9 0 9 )  

Angyal Dávid (1 9 1 0 )

VoiNoviCH Géza ( 1 9 1 2 )  

Császár Elemér (1 9 1 3 )

ío  Szász K ároly (1 9 1 6 )

Bánffy Miklós gróf ( 1 9 1 6 )  

Molnár F erenc ( 1 9 1 7 )  

Kéky Lajos (1 9 1 7 )

Papp F e r e n c  (1 9 2 0 )  

i s  H e g e d ű s  L ó r á n t  ( 1 9 2 0 )  

i F j .  H e g e d ű s  S á n d o r  ( 1 9 2 1 )  

S z á s z  Béla (1 9 2 1 )

Cs a t h ó  K á l m á n  ( 1 9 2 1 )

21*
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»

V É V G Á R I ( 1 9 2 1 )

2o S u r a n y i  M i k l ó s  (1 9 2 2 )  

P e t r o v i c s  E l e k  (1 9 2 2 )  

N é m e t h y  G é z a  ( 1 9 2 2 )  

H o r v á t h  J á n o s  ( 1 9 2 8 )  

P i n t é r  J e n ő  ( 1 9 2 8 )

25 R a v a s z  LÁSZLÓ ( 1 9 2 3 )

S í k  S á n d o r  ( 1 9 2 3 )  

L ő r i n c z y  G y ö r g y  (1 9 2 4 )  

L y k a  K á r o l y  ( 1 9 2 4 )  

H o r á n s z k y  L a j o s  (1 9 2 5 )  

3o Z i l a h y  L a j o s  ( 1 9 2 5 )  

H e v e s i  S á n d o r  ( 1 9 2 6 )  

K o m á r o m i  J á n o s  (1 9 2 8 )  

Á p r i l y  L a j o s  ( 1 9 2 8 )

JÓZSEF K IR . H ER C EG  ( 1 9 2 9 )  

35 G y a l l a y  D o m o k o s  (1 9 3 0 )  

B a b i t s  M i h á l y  (1 9 3 0 )  

K o s z t o l á n y i  D e z s ő  ( 1 9 3 0 )  

S e b e s t y é n  K á r o l y  ( 1 9 3 0 )  

P a p p  V i k t o r  (1 9 3 1 )

4o F a l u  T a m á s  ( 1 9 3 3 )  

S z i n n y e i  F e r e n c  (1 9 3 3 )  

H e k l e r  A n t a l  (1 9 3 4 )  

R é d e y  T i v a d a r  (1 9 3 4 )  

K o r n i s  G y u l a  (1 9 3 4 )

45 H a r s á n y i  Z s o l t  (1 9 3 4 )  

S c h ö p f l i n  A l a d á r  ( 1 9 8 6 )  

H a r s á n y i  L a j o s  (1 9 3 6 )  

N a d á n y i  Z o l t á n  (1 9 3 6 )

A ren d es  tagok  n év so ra  é le tk oru k  ren d jéb en .

C S E N G E R Y  JÁN O S (1856. X. 2.)
B á r d  M i k l ó s (1857. II. 26.)
A n g y a l  D á v i d (1857. XI. 30.)
L ő r i n c z y  G y ö r g y (1860. XII. 26.)
R a d ó  A n t a l (1862. VI. 29.)
H e r c z e g  F e r e n c (1863. IX. 22.)
S e b e s t y é n  G y u l a (1864. III. 7.)
N é m e t h y  G é z a (1865. VIII. 17.)
S z á s z  K á r o l y (1865. X I .-11.)
P é k á r  G y u l a (1867. XI. 8.)
S z á s z  B é l a (1868. III. 21.)
L y k a  K á r o l y (1869. I. 4.)
H o r á n s z k y  L a j o s (1871. VI. 3.)
P a p p  F e r e n c (1871. XII. 12.)
H e g e d ű s  L ó r á n t (1872. VI. 28.)
S e b e s t y é n  K á r o l y (1872. VII. 10.)
JÓ Z SE F K IR . HERCEG (1872. VIII. 9.)
S c h ö p f l i n  A l a d á r (1872. X. 4.)
H e v e s i  S á n d o r (1873. V. 3.)
P e t r o v i c s  E l e k (1873. VIII. 10.)
B á n f f y  M i k l ó s  g r ó f (1873. XII. 30.)
C s á s z á r  E l e m é r (1874. VIII. 27.)
S z i n n y e i  F e r e n c (1875. IV. 2.)
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IF J .  H e g e d ű s  S á n d o r (1875. VIII 21.)
35 V o i n o v i c h  G é z a (1877. III. 14.)

M o l n á r  F e r e n c (1878. I. 12.)
H o r v á t h  J á n o s (1878. VI. 24.)
K é k y  L a j o s (1879. XII. 21.)
G y a l l a y  D o m o k o s (1880. VIII. 4.)

3o P i n t é r  J e n ő (1881. I. 25.)
P a p p  V i k t o r (1881. IV. 3.)
Cs a t h ó  K á l m á n (1881. X. 13.)
F a l u  T a m á s (1881. XI. 10.)
H e k l e r  A n t a l (1882. II. 1.)

35 S u r Án y i  M i k l ó s (1882. II. 16.)
R a v a s z  L á s z l ó (1882. IX. 29.)
H a r s á n y i  L a j o s (1883. IX. 29.)
B a b i t s  M i h á l y (1883. XI. 26.)
K o s z t o l á n y i  D e z s ő (1885. III. 29.)

4o R é d e y  T i v a d a r (1885. VI. 18.)
K o r n i s  G y u l a (1885. XII. 22.)
H a r s á n y i  Z s o l t (1887. I. 27.)
Á p r i l y  L a j o s (1887. XI. 14.)
S í k  S á n d o r (1889. I. 20.)

45 V é g v á r i (1890. VIII. 30.)
K o m á r o m i  J á n o s (1890. XII. 22.)
Z i l a h y  L a j o s (1891. III. 27.)
N a d á n y i  Z o l t á n (1894. X. 9.)

L evelező  ta g o k :

Az évszám az illetőnek taggá választatása idejét jelöli.

J o n e s  H e n r i k

K a l u z a  M i k s a  

M a d e l u n g  A a g e  

M ä n n i n e n  O t t ó  

6 M o h á c s i  J e n ő  

N o r s a  U m b e r t o  

S lR O LA  G lN O  

Y o l l a n d  A r t ú r

1893 Mumby Vicarageben ( Aljord, 
Lincolnshire).

1911 Königsbergben.
1916 Berlinben.
1928 Helsinkiben.
1936 Budapesten.
1913 Mantovában.
1936 Fiúméban.
1909 Budapesten.
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BIZOTTSÁGOK:
G reg u ss-b izo ttsá g :

Voinovich Géza, elnök.
H ehler Antal, Lyka Károly, Papp Viktor, Petrovics Elek.

S h ak esp eare-b izot tsá g :

Elnök: R adó Antal.
Jegyző: Mohácsi J enő.
Belső tagok (a fentieken kívül); Angyal Dávid, Babits Mihály, 

Bánffy Miklós gróf, Csathó Kálmán, Császár Elemér, Csengery 
J ános, H evesi Sándor, Kosztolányi Dezső, Pékár Gyula, Se 
bestyén Károly, Szász Béla, Szász K ároly, Voinovich Géza, 
Yolland Artúr.

Külső tagok: Gál Gyula, K iss F erenc, Ódry Árpád, Rózsa Dezső, 
Uray Tivadar, If j . Wlassics Gyula báró.

G azdasági b iz o tts á g :
\

Hegedűs L óránt, Horánszky Lajos, Szász Béla.

K ö n y v k ia d ó -b izo ttsá g :
Voinovich Géza, elnök.

Balogh J enő, Császár E lemér, H erczeg Ferenc, Kéky Lajos, 
Kelemen F erenc, Radó Antal, Szász Károly.

SZERKESZTŐK:

A M agyar N ép k ö ltési G yű jtem én y  szerk esz tő je:

Sebestyén Gyula.

A K isfa lud  y-T ársaság N em zeti K önyvtárának szerk esz tő je

Császár E lemér.
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A KIS FALUD Y-TÁR SASÁG TISZTVISELŐI
a Társaság alapítása óta.1

E ln ö k ö k :

J ósika Miklós báró 1 8 4 1  okt. 12—1 8 4 8  febr. 1 .)

Eötvös J ózsef báró ( 1 8 4 8  febr. 1— 1 8 6 6  nov. 2 8 .)

Kemény Zsigmond b á r ó  (1 8 6 7  j a n .  2 3 —1 8 7 3  j a n .  2 9 .)

Toldy F e r e n c  (1 8 7 3  j a n .  2 9 — 1 8 7 5  d e c .  1 0 .)

Lukács Móric (1 8 7 6  j a n .  2 6 — 1 8 7 9  f e b r .  1 9 .)

Gyulai P ál (1 8 7 9  f e b r .  1 9 — 1 8 9 9  o k t .  1 8 .)

Beöthy Zsolt (1 9 0 0  f e b r .  1 4 — 1 9 2 2  á p r .  1 8 .)

B e r z e v i c z y  A l b e r t  ( 1 9 2 3  f e b r .  1 4 — 1 9 3 6  m á r c .  2 2 .)

Voinovich Géza (1 9 3 6  á p r .  2 8 —)

M á sod eln ök ök :

S c h e d i u s  L a j o s  (1 8 4 1  o k t .  1 2 — 1 8 4 7  n o v .  1 2 ,  h e l y t a r t ó  

e l n ö k  n é v e n . )

Császár Ferenc (1 8 4 7  nov. 1 2 — 1 8 5 8  aug. 1 7 . helytartó 
elnök néven.)

Toldy F erenc ( 1 8 6 0  a u g .  1 —1 8 7 3 .  j a n  2 9 .  1 8 6 5 - ig  

a l e l n ö k  n é v e n . )

I
1 A Kisfaludy-Társaság élén első szervezete szerint az igazgató állott, kinek 

az ügyek intézésében a jegyző volt segítségére. A jegyző egyideig nem is volt 
tagja a Társaságnak. 1841. okt. 12-én választja a Társaság, új szervezeti szabály
zatának megfelelően, első teljes tisztikarát: elnököt, helytartó elnököt (1860-tól 
alelnök, 1865-től másodelnök elnevezést nyer), igazgatót (ez a tisztség 1865-ben 
megszűnt), titoknokot (1860-tól titkár néven), segédtitoknokot (1865-től másod
titkár elnevezéssel). A Társaság működése 1848. febr. 6—1860-ig szünetel; a 
tisztviselők megbízatása forma szerint ugyan nem szűnt meg, de voltaképpen 
ez idő alatt a Társaság ügyeit egyedül Toldy Ferenc vitte. Greguss Ágost első 
titkári jelentésében (1862. febr. 6) a fent kimutatott tisztviselőkön kívül említi 
Hunfalvy Pált, mint az 1860. máj. 24-én tartott ülés titoknokát. Gyulai Pál le
mondása után a tisztújító közülésig (1899. okt. 18— 1900. febr. 14) Szász Károly 
másodelnök vezette a Társaság ügyeit. — 1920. febr. 4-én Császár Elemér válasz
tatott meg másodtitkárrá, de pár nap múlva leköszönt e tisztségről. Beöthy Zsolt 
elnök halálától, 1922. ápr. 18—1923. febr. 14-ig Berzeviczy Albert m. elnök vezette 
a Társaság ügyeit. Voinovich Géza lemondása után 1929. máre. 6—máj. 1-ig s 
Szaboleska Mihály lemondása, majd halála után 1930. szept. 1—-dec. 3-ig atitkári 
teendőket Kéky Lajos m. titkár végezte.
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Gyulai P ál (1878 jan. 29—1879 febr. 19.) 
GreGuss Ágost (1879 febr. 19—1882 dec. 13.)
Szász Károly (1883 febr. 7—1900 febr. 14.) 
Berzeviczy Albert (1900 febr. 14—1923 febr. 14.) 
Vargha Gyula (1923 febr. 14—1929 máj. 2.) 
Kozma Andor (1929 jún. 19—1933 ápr. 16.) 
Voinovich Géza (1938 dec. 6—1936 ápr. 28.) 
Csathó K álmán (1936 ápr. 28—)

Igazgatók:

P Á y  A n d r á s  (1837 febr. 6—1840 febr. 1.) ,
J ó s i k a  M i k l ó s  b á r ó  ( 1 8 4 0  f e b r .  1 — 1 8 4 1  o k t .  1 2 .)

T o l d y  F e r e n c  (1 8 4 1  o k t .  1 2 — 1 8 6 0  a u g .  1 .)

A r a n y  J á n o s  (1860 a u g .  1—1865 j a n .  26.)

T itk á ro k :

T ó t h  L ő r i n c  (1841 okt. 12—1843 aug. 1. Ugyanő volt 
1837 febr. 6—1841 okt. 12-ig a Társaság jegyzője.) 

E r d é l y i  J á n o s  (1843 aug. 1—1848 febr. 6.)
G r e g u s s  Á g o s t  ( 1 8 6 0  a u g .  1— 1 8 7 9  f e b r .  1 9 .)

B e ö t h y  Z s o l t  (1879 febr. 19—1900 febr. 14.)
V a r g h a  G y u l a  (1900 febr. 14—1920 febr. 4.)
S z á s z  K á r o l y  ( 1 9 2 0  f e b r .  4 — 1 9 2 5  m á r c .  4 .)

V o i n o v i c h  G é z a  (1925 márc. 4— 1929 márc. 6.) 
S z a b o l c s r a  M i h á l y  (1929 máj. 1—1930 okt. 31.)
K é k y  L a j o s  (1930 dec. 3 -------- ) .

M ásodtitkárok :

N a g y  I g n á c  (1842 jan. 23— 1844 ápr. 21. segédtitoknok 
néven s egyszersmind pénztárnok is.)

G a r a y  J á n o s  (1844 ápr. 21—-1848 febr. 6.)
T ó t h  K á l m á n  (1860 aug. 1—1876 jan. 26.)
B e ö t h y  Z s o l t  (1876 jan. 26—1879 f e b r .  19.)
C s i k y  G e r g e l y  (1879 febr. 19—1891 n o v .  19.)
V a r g h a  G y u l a  (1 8 9 1  n o v .  2 5 .— 1 9 0 0  f e b r .  1 4 .)

K o z m a  A n d o r  ( 1 9 0 0  f e b r .  1 4 — 1 9 2 0  f e b r .  4 .)

K é k y  L a j o s  (1920 márc. 3— 1930 dec. 3.)
B é d e y  T i v a d a r  (1936 ápr. 28------ - )



A TÁRSASÁG TAGJAI
taggá választatásuk sorrendjében a Társaság  

alapítása óta.1
a) R e n d e s  ta g o k :

B a j z a  J ó z s e f  ( a l a p í t ó )

B á r t f a y  L á s z l ó  ( a l a p í t ó ) .

H e l m e c z y  M i h á l y  ( a l a p í t ó ) .

S c h e d e l  F e r e n c  ( a l a p í t ó ) ,  

s S t e t t n e r  G y ö r g y t ( a l a p í t ó ) .

V ö r ö s m a r t y  M i h á l y  ( a l a p í t ó ) .

C z u c z o r  G e r g e l y  ( 1 8 3 6  n o v .  1 2 . ) .

D e s s e w f f y '  A u r é l  g r ó f  (1 8 3 6  n o v .  1 2 .) .

F á y  A n d r á s  ( 1 8 3 6  n o v .  1 2 .) .  

ío  J ó s i k a  M i k l ó s  b á r ó  (1 8 3 6  n o v .  1 2 . ) .

K o v á c s  P á l  ( 1 8 3 6  n o v .  1 2 .) .

K ö l c s e y  F e r e n c  (1 8 3 6  n o v .  1 2 . ) .

P É c z e l y  J ó z s e f  ( 1 8 3 6  n o v .  1 2 . ) .

S z e n v e y  JÓ ZSEF (1 8 3 6  n o v .  1 2 . ) .  

i s  S z o n t a g i i  G u s z t á v  (1 8 3 6  n o v .  1 2 . ) .

C s a t ó  P á l  ( 1 8 3 7  f e b r .  9 .) .

S z a l a y  L á s z l ó  ( 1 8 3 7  n o v .  5 .) .

E ö t v ö s  J ó z s e f  b á r ó  (1 8 3 8  n o v .  2 5 . ) .

S z é k á c s  J ó z s e f  ( 1 8 3 8  n o v .  2 5 . ) .

2o S z e m e r e  P á l  ( 1 8 4 0  f e b r .  1 .) .

S c h e d i u s  L a j o s  (1 8 4 1  m á r c .  1 6 . ) .

T ó t h  L ő r i n c  ( 1 8 4 1  m á r c .  1 6 .) .

E r d é l y i  J á n o s  ( 1 8 4 2  j a n .  2 2 . ) .

G a a l  J ó z s e f  ( 1 8 4 2  j a n .  2 2 . ) .

25 G a r a y  J á n o s  ( 1 8 4 2  j a n .  2 2 . ) .

H u n f a l v y  P á l  (1842 jan. 22.).
Kis J á n o s  ( 1 8 4 2  j a n .  2 2 . ) .

K i s f a l u d y  S á n d o r  (1 8 4 2  j a n .  2 2 . ) .

Kiss K á r o l y  (1842 jan. 22.).
30 L u k á c s  M ó r i c  ( 1 8 4 2  j a n .  2 2 . ) .

N a g y  I g n á c  ( 1 8 4 2  j a n .  2 2 . ) .

S z a b ó  I s t v á n  ( 1 8 4 2  j a n .  2 2 .) .

1 A Társaság fennállásának százados ünnepe indokolja ennek a névsor
nak és a Társaság eddigi jutalmazottjairól szóló összeállításnak a közlését. A 
Társaság összes tagjaira vonatkozó adatokat egyébként 1. a Társaság tagjainak 
betűrendes névsorában: A százéves Kisfaludy-Társaság (1836—1936) c. díszmü 
265—270. lapjain.
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Vachott Sándor (1 8 4 2  jan. 2 2 . ) .

Vajda Péter (1 8 4 2  j a n .  2 2 . ) .

35 H e n s z l m a n n  I m r e  ( 1 8 4 3  m á j .  2 7 . ) .  

C s á s z á r  F e r e n c  ( 1 8 4 5  j a n .  2 8 . ) .  

S z i g l i g e t i  E d v á r d  (1 8 4 5  j a n .  2 8 . ) .  

K u t h y  L a j o s  ( 1 8 4 5  f e b r .  4 . ) .

Sárosy Gyula Lajos (1 8 4 6  f e b r .  4 . ) .

4o Szenczy Imre (1 8 4 7  j a n .  3 0 . ) .

Tompa Mihály ( 1 8 4 7  j a n .  3 0 . ) .

P u l s z k y  F e r e n c - (1 8 4 7  j a n .  3 0 . ) .

Arany J ános ( 1 8 4 8  f e b r .  1 .).

Szűcs D á n i e l  ( 1 8 4 8  f e b r .  1 . ) .

45 H a z u c h a  F e r e n c  (1 8 4 8  f e b r .  1 . ) .

C s e 'n g e r y  A n t a l  (1 8 6 0  j ó l .  1 5 . ) .  

G r e g u s s  Á g o s t  ( 1 8 6 0  j ú l .  1 5 . ) .

G y u l a i  P á l  ( 1 8 6 0  j ú l .  1 5 .) .

J ókai Mór ( 1 8 6 0  j ú l .  1 5 .) .

5o K azinczy Gábor (1 8 6 0  j ú l .  1 5 . ) .

K e m é n y  Z s i g m o n d  b á r ó  ( 1 8 6 0  j ú l .  1 5 . ) .  

S a l a m o n  F e r e n c  (1 8 6 0  j ú l .  1 5 . ) .

S z á s z  K á r o l y  ( 1 8 6 0  j ú l .  1 5 . ) .

T ó t h  Kálmán ( 1 8 6 0  j ú l .  1 5 . ) .

55 Bérczy K á r o l y  (1 8 6 2  j a n .  3 0 . ) .

D o b s a  L a j o s  ( 1 8 6 2  j a n .  3 0 . ) .

F á b i á n  Gábor (1 8 6 2  j a n .  3 0 . ) .

L évay József (1 8 6 2  j a n .  3 0 . ) .

M a d á c h  I m r e  ( 1 8 6 2  j a n .  3 0 . ) .

«0 K r i z a  J ános ( 1 8 6 3  f e b r .  2 . ) .

E g r e s s y  G á b o r  ( 1 8 6 3  f e b r .  2 . ) .

P álffy Albert ( 1 8 6 4  j a n .  2 8 . ) .

S z e m e r e  M i k l ó s  (1 8 6 5  f e b r .  1 . ) .

P ákh Albert (1 8 6 5  f e b r .  1 .) .

65 S z i g e t i  J ó z s e f  ( 1 8 6 5  f e b r .  1 . ) .

Tolnai Lajos ( 1 8 6 6  jan. 3 1 .) .

Vadnai Károly  ̂ (1 8 6 6  jan. 3 1 . ) .

Z i c h y  A n t a l  ( 1 8 6 6  j a n .  3 1 . ) .

A b o n y i  Lajos ( 1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .

7o B a r t a l u s  I s t v á n  (1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .  

K e l e t i  G u s z t á v  (1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .  

S z e b e r é n y i  Lajos (1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .
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Ipolyi Arnold ( 1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .  

Tarkanyi Béla ( 1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .

75 A r a n y  L á s z l ó  ( 1 8 6 7  j a n .  '2 3 .) .

G r e g u s s  G y u l a  ( 1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .  

S z i l á d y  Á r o n  ( 1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .

D e g r é  A l a j o s  ( 1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .  

D a l m a d y  G y ő z ő  ( 1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .

8» F r a n k e n b u r g  a d o l f  (1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .  

H o r v á t h  M i h á l y  ( 1 8 6 8  j a n  2 9 . ) .

S z á s z  B é l a  (1 8 6 8  j a n .  2 9 .) .

G y ő r y  V il m o s  ( 1 8 6 8  j a n .  2 9 . ) .

P .  S z a t h m á r y  K á r o l y  ( 1 8 6 9  j a n .  2 7 . ) ;  

85 R á k o s i  J e n ő  ( 1 8 6 9  j a n .  2 7 . ) .

V a j d a  J á n o s  ( 1 8 7 0  j a n .  2 6 . ) .

D u x  A d o l f  ( 1 8 7 0  j a n .  2 6 . ) .

B a k s a y  S á n d o r  ( 1 8 7 2  j a n .  3 1 ; ) .

T o i .d y  I s t v á n  ( 1 8 7 3  j a n .  2 9 . ) .

9o B e r c z i k  Á r p á d  ( 1 8 7 3 .  j a n .  2 9 . ) .  

B e ö t h y  Z s o l t  ( 1 8 7 6  j a n .  2 6 . ) .

Tóth E de (1876 jan. 26.).
D ö m ö t ö r  J á n o s  ( 1 8 7 6  j a n .  2 6 . ) .

Balázs Sándor ( 1 8 7 6  j a n .  2 6 . ) .

95 S z é c s e n  A n t a l  g r ó f  (1 8 7 7  j a n .  3 1 . ) .  

Á g a i  A d o l f  ( 1 8 7 7  j a n .  3 1 . ) .

K a z á r  E m i l  (1877 jan. 31.).
I f j . Á b r á n y i  K o r n é l  (1 8 7 8  j a n .  3 0 . ) .  

I m r e  S á n d o r  ( 1 8 7 8  j a n .  3 0 . ) .  

íoo Z i c h y  G é z a  g r ó f  (1 8 7 8  j a n .  3 0 . ) .

C s i k y  G e r g e l y  ( 1 8 7 9  f e l í r .  2 . ) .

Paulay Ede ( 1 8 8 2  febr. 8.).
H e i n r i c h  G u s z t á v  ( 1 8 8 2  f e b r .  8 . ) .  

E n d r ő d i  S á n d o r  ( 1 8 8 2  f e b r .  8 .)  

los M i k s z á t h  K á l m á n  ( 1 8 8 2  f e b r .  8 . ) .  

B a r t ó k  L a j o s  ( 1 8 8 3  f e b r .  7 . ) .

V a r g h a  G y u l a  ( 1 8 8 3  f e b r .  7 . ) .  

Á b r á n y i  E m i l  ( 1 8 8 5  f e b r .  4 . ) .

P. T h e w r e w k  E m i l  (1885 febr. 4.). 
n o  Dóczi L a j o s  (1887 febr. 1.).

f f  o r v  á t  B o l d i z s á r  (1 8 8 7  f e b r .  1 .) .  

P é t e r f y  J e n ő  ( 1 8 8 7  f e b r .  1 .) .

Vértesi Arnold (1 8 8 7  febr. 1 .) .
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Bayer J ózsef ( 1 8 8 8  febr. 1 .) .  

n s  Váradi Antal (1 8 8 9  febr. 6 . ) .

Kozma Andor (1 8 9 3  febr. 1 .) .  

Herczeg Ferenc (1 8 9 3  febr. 1 .) .  

Szűry Dénes (1 8 9 3  febr. 1 .) .

Hegedűs István (1 8 9 3  f e b r .  1 . ) .  

i2o Apponyi Albert gróf ( 1 8 9 3  f e b r .  1 . ) .  

Radó Antal (1 8 9 5  f e b r .  6 . ) .

J akab Ö d ö n  (1 8 9 5  f e b r .  6 . ) .

R á k o s i  V i k t o r  (1 8 9 7  f e b r .  3 . ) .

Somló Sándor ( 1 8 9 7 .  f e b r  3 . ) .

125 B á r s o n y  I s t v á n  ( 1 8 9 8  f e b r .  2 . ) .  

A l e x a n d e r  B f.r n á t  (1 8 9 9  f e b r .  1 .) 

B e r z e v i c z y  A l b e r t  (1 8 9 9  f e b r .  1 .) .  

A m b r u s  Z o l t á n  (1 8 9 9  f e b r .  I .) . 

S z a b o l c s r a  M i h á l y  (1 8 9 9  f e b r .  1 .) .  

m o  J á n o s i  G u s z t á v  ( 1 8 9 9  f e b r .  1 . ) .

R i e d l  F r i g y e s  ( 1 9 0 0  f e b r .  7 . ) .  

B e n e d e k  E l e k  (1 9 0 0  1‘e b r .  7 . ) .

P ékár Gyula (1 9 0 1  f e b r .  6 . ) .

Szana T a m á s  (1 9 0 1  f e b r .  6 . ) .

135 F i ó k  K á r o l y  ( 1 9 0 2  f e b r .  5 . ) .

F raknói Vilmos (1 9 0 3  f e b r .  4 . ) .  

F erenczi Zoltán ( 1 9 0 3  f e b r .  4 . ) .  

Gárdonyi Géza (1 9 0 3  f e b r .  4 . ) .  

Négyesy László (1 9 0 4  f e b r .  3 .  

n o  Sebők Zsic.mond (1 9 0 4  f e b r .  3 . ) .  

Csengery J ános (1 9 0 4  f e b r .  3 . ) .

Bárd Miklós (1 9 0 5  febr. 8.).
Haraszti Gyula (1 9 0 6  f e b r .  7 . ) .  

Sebestyén Gyula (1 9 0 9  f e b r .  1 0 . ) .

145 S z á v a y  G y u l a  ( 1 9 1 0  f e b r .  2 . ) .

Angyal Dávid ( 1 9 1 0  f e b r .  2 . ) .  

Zempléni Árpád (1 9 1 1  f e b r .  1 . ) .  

Voinovich Géza (1 9 1 2  f e b r .  7 . ) .  

Császár E lemér (1 9 1 3  f e b r .  5 . ) .  

iso  K iss J ózsef ( 1 9 1 4  f e b r .  4 . ) .

S z á sz  K á r o l y  ( 1 9 1 6  f e b r .  3 . ) .

B á n f f y  M i k l ó s  g r ó f  (1 9 1 6  f e b r .  3 .) .  

M o l n á r  F e r e n c  (1 9 1 7  f e b r .  7 . ) .

Sajó Sándor (1 9 1 7  f e b r .  7 . ) .
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165 S z e m e r e  G y ö r g y  ( 1 9 1 7  f e b r .  7 . ) .  

T a k á t s  S á n d o r  ( 1 9 1 7  f e b r .  7 . ) .

K é k y  L a j o s  ( 1 9 1 7  f e b r .  7 . ) .

T i s z a  I s t v á n  gróf (1 9 1 8  f e b r .  6 . ) .  

M ó r i c z  Z s i g m o n d  (1 9 1 9  f e b r .  5 . ) .  

iso P a p p  Ferenc ( 1 9 2 0  f e b r .  4 .) .  

H e g e d ű s  L ó r á n t  ( 1 9 2 0  f e b r .  4 . ) .  

K e n e d y  G é z a  ( 1 9 2 1  f e b r .  1 .) .

J ánosi Béla ( 1 9 2 1  f e b r .  1 .) .

If j . Hegedűs Sándor (1 9 2 1  febr. 1 .) .  

165 Szász Béla ( 1 9 2 1  febr. 1 .) .

C s a t h ó  K á l m á n  (1 9 2 1  f e b r .  1. 

V é g v á r i  (1 9 2 1  f e b r .  1 .) .

Bartóky József (1 9 2 2  j a n .  3 1 . ) .  

Surányi Miklós ( 1 9 2 2  j a n .  3 1 . ) .  

i7o P etrovics E lek (1 9 2 2  j a n .  3 1 . ) .  

Némethy Géza (1 9 2 2  j a n .  3 1 . ) .  

Horváth J ános (1 9 2 3  f e b r .  6 . ) .  

P intér J enő ( 1 9 2 3  f e b r .  6 .) .

R a v a s z  L á s z l ó  ( 1 9 2 3  f e b r .  6 . ) .

175 Sík Sándor (1923 febr. 6.).
L ő r i n c z y  G y ö r g y  (1 9 2 4  f e b r .  5 . ) .  

L y k a  K á r o l y  ( 1 9 2 4  f e b r .  5 . ) .  

H o r á n s z k y  L a j o s  (1 9 2 5  f e b r .  3 . ) .  

Z i l a h y  L a j o s  ( 1 9 2 5  f e b r .  3 . ) .  

iso  H e v e s i  S á n d o r  (1 9 2 6  f e b r .  2 . ) .  

P r o h á s z k a  O t t o k á r  (1 9 2 6  f e b r .  2 . ) .  

K o m á r o m i  J á n o s  (1 9 2 8  á p r .  1 7 . ) .  

Á p r i l y  L a j o s  ( 1 9 2 8  á p r .  1 7 . ) .

J ózsef k i r . herceg (1 9 2 9  f e b r .  5 . ) .

185 Gyallay Domokos (1 9 3 0  f e b r .  4 . ) .  

Babits Mihály (1 9 3 0  f e b r .  4 . ) .  

K osztolányi Dezső (1 9 3 0  f e b r .  4 . ) .  

Sebestyén K ároi.y (1 9 3 0  f e b r .  4 . ) .  

Móra F e r e n c  (1 9 3 1  f e b r .  3 . ) .  

i9o Papp Viktor (1 9 3 1  f e b r .  3 . ) .

F a l u  T a m á s  ( 1 9 3 3  j a n .  3 1 . ) .

Szinnyei F erenc (1 9 3 3  jan. 3 1 . ) .  

Hehler Antal ( 1 9 3 4  febr. 6.). 
R édey Tivadar (1 9 3 4  febr. 6.).

195 Kornis Gyula (1 9 3 4  f e b r .  6 . ) .
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Harsányi Zsolt (1 9 3 4  f e b r .  6 . ) .

Schöpflin Aladár (1 9 8 6  febr. 1 1 . ) .  

H absányi Lajos (1 9 3 6  febr. 1 1 . ) .

Nadányi Zoltán (1 9 3 6  febr. 1 1 . ) .

b) K ülső, ill. lev e lező  ta g o k :

S t i e r  Teofil (1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .

Dux Adolf (1867 jan. 23.).
H a d z s ic s  A n t a l  (1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .

J o v a n o v ic s  J á n o s  (1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .

5 O p i t z  T ó d o r  ( 1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .

Germanecz K ároly (1 8 6 7  j a n .  2 3 . ) .  

P atterson Artúr (1 8 6 9  j a n .  2 7 . ) .

Sir J ohn Bowring (1 8 7 0  j a n .  2 6 . ) .  

Vulcanu J ózsef (1 8 7 1  j a n .  2 5 . ) .  

ío  Sayous E de ( 1 8 7 2  j a n .  3 1 . ) .

R ing Mihály (1878 jan. 29.).
Steinacker Gusztáv (1 8 7 4  jan. 2 7 . ) .  

P achler Faust (1 8 7 8  j a n .  3 0 . ) .

B u t l e r  D u n d a s  E d e  (1 8 7 9  f e b r .  2 . ) .  

i5  B a c h á t  D á n i e l  (1 8 7 9  f e b r .  2 . ) .

S a i s s y  A m a d é  ( 1 8 7 9  f e b r .  2 )

O m a n  Viktor E m m a n u e l  ( 1 8 7 9  f e b r .  2 .) .  

H a n d m a n n  A d o l f  (1 8 7 9  f e b r .  2 . ) .

J a l a v a  A l m b e r g  A n t a l  ( 1 8 8 0  f e b r .  4 . ) .

2o Sturm Albert (1880 febr. 4.).
Neugebauer László (1 8 8 2  febr. 8.). 
Cassone József ( 1 8 8 2  febr. 8.).
P hillips Henrik (1 8 8 7  f e b r .  1 . ) .

J o n e s  H e n r i k  ( 1 8 9 3  f e b r .  1 .) 

i s  D e  G u b e r n a t i s  A n g e l o  g r ó f  ( 1 8 9 3  f e b r .  1 

S c h u m a c h e r  S á n d o r  (1 8 9 8  f e b r .  2 . ) .  

B r á b e k  F e r e n c  ( 1 8 9 9  f e b r .  1 .

Müntz J e n ő  (1 9 0 1  f e b r .  6 .) .

Löw Vilmos (1901 febr. 6.).
3o K o n t  Ignác ( 1 9 0 3  f e b r .  4 .)

L e c h n e r  G y u l a  ( 1 9 0 5  f e b r .  8 .)  

S c h ö l d s t r o m  F r i g y e s  (1 9 0 5  f e b r .  8 . ) .  

V r c h l i c k y  J a r o s z i . á v  (1 9 0 5  f e b r .  8 . ) .  

Y o l l a n d  A r t ú r  ( 1 9 0 9  f e b r .  1 0 . ) .
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35 H e v e s i  L a j o s  (1 9 0 9  f e b r .  1 0 .) .

Moldován Gergely (1909 febr. 10.).
B i g a u l t  d e  C a s a n o v e  K á r o l y  (1910 febr. 2.). 
S c h n i t z e r  I g n á c  (1910 febr. 2.).
G e n e t z  Árvéd (1 9 1 1  f e b r .  1 .) .

4o K a l u z a  M i k s a  (1 9 1 1  f e b r .  1 .) .

Országh Pál (1912 febr. 7.).
Síró la F erenc (1912 febr. 7.
S t e i n b a c h  J ó z s e f  ( 1 9 1 2  f e b r .  7 . ) .

Krohn Károly ( 1 9 1 3  f e b r .  5 .) ,  

i s  Norsa Umberto ( 1 9 1 3  f e b r .  5 . ) .

M a d e l u n g  A a g e  ( 1 9 1 6  f e b r .  3 . ) .

Gragger Róbert (1923 febr. 6.).
M ä n n i n e n  Ottó ( 1 9 2 8  á p r .  1 7 .) .

M o h á c s i  J e n ő  ( 1 9 3 6  f e b r .  1 1 .) .  

so S i r o l a  G i n o  ( 1 9 3 6  f e b r .  1 1 .) .

A K ISFA LU D  Y-TÁRSASÁG .JUTALMAZOTTJAI
a Társaság alapítása óta.

1838 Tarcy Lajos (A  dráma hatása és literaturánk drámaszegénysége). 
Pap Endre (Béla). Az első helyen dicséretet nyert pályavers szer

zője névtelen maradt, a második helyen dicsért Béla herceg című
nek szerzője Kazinczy Gábor..

1839 Pap Endre (Géza). Másodjutalmat nyert Ajtay Gyula (Géza).
1840 Ramershofíer Valérián (Szavalattudomány).

Nagy Imre ( Árpád). Másodjutalmat nyert Szilágyi István (Árpád),
1841 Gondol Dániel (Regény és dráma párhuzamban). Dicséretet nyert

Müller Godofréd.
Szilágyi István (Csák és királyleány). Dicsérettel kitüntetve 

Szilágyi István (Pusztaparti sír). Medgyes Lajos (Fibián), 
Tárkányi Béla (Honáldozat) s Pájer Antal (Dugonics Titusz).

1842 Müller Godofréd (Nemzetiség és népiesség a költészetben, különösen
a magyarban).

Vajda Péter (Vegyes házasság). Másodrangú u. ő. (Censura). H ar
madrangú Szentmiklósy Sámuel (Állatok restauratiója). Negyed
rangú Szilágyi István (Emlékbeszéd). Ötödik rangú Gaal József 
(Zenekórság). Hatodik rangú Tárkányi Béla (Zenekórság).

1843 Gondol Dániel (Sophocles színművei cselekmény tekintetében).
Lauka Gusztáv (Körének).

1844 Müller Godofréd (Az új francia drámáról).
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Ney Ferenc (A  féltés, tankolt.) Dicséretre méltatott Tarkanyi 
Béla (A z életből).

1845 Bangó Péter (A  korszerű epos).
Szilágyi István (Fónyad István álnéven. — Bécsi napok.).

1846 Bangó Péter (A  nagynak és fenséges7iek s a népiesnek fogalma). 
Arany János (A z elveszett alkotmány).
Garay János (Frangepán Kristóf né).

1847 Lakner Sándor (A  sonett elmélete).
Arany János (Toldi). Dicséretet nyert Tompa Mihály (Szuliay 

Mátyás).
Garay János (Bősnyák Zsófia).

1848 Ifj. Szász Károly (Szécsi Mária).
Vasvári Pál (Zrínyi, a költő).
Lakner Sándor (A z elbeszélő költészet kisebb nemei).

1864 Tóth Endre (Halvány Panna).
1865 Greguss Ágost (A  balladáról). Dicséretben részesült Dömötör

János ref. theológus pályaműve.
1867 Aigner (Abafi) Lajos (A z elégia elmélete).

Arany László (Elfrida).
1868 P. Szathmáry Károly (A  beszély elmélete).

Győry Vilmos ( A Frithiof-rege fordítása). Dicséretet nyert Lőrinczi 
(Lehr) Zsigmond a Lalla Roukh fordításával.

1869 Dux Adolf (A  bohózatos színmű elmélete).
Szász Károly (A  gavallér politikusok). Dicséretben részesült Ko- 

mócsy József (Nyeglék).
1870 Dicséretben részesült Torkos László (Esti órák c. tankölteménye).
1871 Névy László (A  tragédia elmélete).
1872 Névy László (A  komédia elmélete).
1873 Névy László (A  drámai középfajok elmélete).

Arany László (A  délibábok hőse). Dicsérettel kitüntetve A régi 
láng c. költői elbeszélés, de szerzője nem jelentkezett.

1874 Névy László (A  kecske tragédiája), dicséretre méltatva első helyen
Rónay István ( Az állatok megtérése), második helyen Névy László 
(Modern mesék), harmadik helyen Csalomjai (A  szegény ember 
és fiai).

1875 Fejes István (Egy szép asszony).
1876 Szász Károly (Toldy Ferenc). Dicséretben részesült Névy László

(Bajza József).
1880 Beöthy Zsolt (A  szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban).
1881 Arany János (Toldi szerelme — utólagos jutalmazás).
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1882 Radó Antal (Byron Lordjának műfordítása). Dicséretben részesült 
Fiók Károly (Szohráb ford.) s Tennyson Király-idilljeinek for
dítója, aki azonban nem jelentkezett.

1885 Szüts Miklós (Emlékbeszéd egy korán elhunyt ifjú felett). Dicséret
ben részesült dr. Babies Kálmán.

1886 Bayer József (A  nemzeti játékszín története), mellékjutalommal 
tüntetve ki Yáli Béla (u. az).
Somló Sándor (Az apród, költői elbeszélés).

1887 Csiky Gergely (A  komédiás, vígjáték).
1888 Kudnyánszky Gyula (Levél egy színigazgatóhoz). Dicséretben része

sült Dömötör Pál. (A dal.)
1889 Rudnyanszky Gyula (ünnepi óda Kisfaludy Károly születésének

százéves fordulójára).
Négyesy László (A  mértékes magyar verselés története).

1890 Ferenczi Zoltán (Petőfi életrajza).
Csiky Gergely (Euripides Kyklopsá.nak ford.). Dicséretben részesült 

Győry Ilona (Byron Káinjának ford.) és Csengery .1. (Goethe 
Iphigeniá) írnak ford.).

Ábrányi Emil ( A monolog ellen).
1892 Kovács Zsigmond (Mátyás király emlékezetét dicsőítő óda).
1893 Csengery János (Aischylos Oresteia-trilógiájának ford.). Dicséret

ben részesült Váradi Antal (u. azzal).
1894 Varga Ottó (Magyarország története, gyermekek és a nép számára). 

Sántha Károly (Milleniumi óda).
1896 Sebestyén Gyula (A magyar honfoglalás mondái).
1897 Somló Sándor (Szombatosok).

Vargha Gyula (Bosszuló kard operaszöveg).
Radó Antal (Musset-fordítások), mellékjutalmat nyertek: 2. Béri 

Moravcsik Gyula (Sully-Prudhomine lord .); 3.,4. Szabados Ede 
(Manuel A pújának ford. — Millevoye Levélhullásának ford.); 
5. Radó Antal (Coppée : Dal a száműzetésről c. költeményének 
ford.).

Alexander Bernát (Dialóg A művészet feladatairól.)
1898 Szabó Ferenc (A  muzsikus família, regény).
1899 Bodrogi Lajos (Ezüst tálak).
1900 Somló Sándor (Egy királyleány története, kisebb költ. elbeszélés^. 

Schleiminger Bella ( Balassa Bálint életrajza).
1902 Bállá Miklós (Bútaeska) .

Zempléni Árpád (Wesselényi-óda). Dicséretben részesült László 
Andor.

1903 Lampérth Géza (Deák Ferenc emlékezete).
A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. LIX. 22
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1904 Lyka Károly (A  képírás újabb irányai).
1905 Szikra (gr. Teleki Sándorné) (Enyém? c. regény).

Vikar Béla (KuUervo fordítása). Dicséretben részesült Gábor An
dor (Mistral .V/ím'ó-jának fordítása).

1908 Lukács György (A  drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó
negyedében ).

Csengery János (Euripides Phoeniciai nóTc-jének fordítása). 
Zempléni Árpád (Bosszú).

1909 Kéky Lajos (Tompa Mihály), dicsérettel elsősorban kitüntetve
Váczy János (Tompa Mihály életrajza), szintén dicsérettel tün 
tetve ki Gálos Rezső (Szentjóbi Szabó László) és Kiss Ernő 
(Vörösmarty).

1913 Gyöngyösy László (A  kosaras tót) és Rezek Román (Galamb
Péter). Dicséretben részesült Szerelemhegyi Tivadarné, Móczár 
Jolán (ím e, az ember!) és Haugh Béla (Vitéz Háry János hős
tettei ).

1914 Zempléni Árpád (A  hermelin).
1916 Vértesy Jenő ( Szigligeti Ede élete és művei. A jutalom csak a pályamű

bevégzése esetére Ítéltetett oda, ebben azonban a szerzőt meg
gátolta halála).

Szerelemhegyi Tivadar (A  magyar nyomorultak)  és Tóth Sándor 
(Westonia).

1917 Sajó Sándor (Jövendő).
1918 Csép Leó (=Kosáryné Réz Lola — A János).

Schauschek Árpád (Henszlmann Imre).
Szabados Ede (10 költemény fordítása az utolsó 30 év német 

lírájából).
1919 Nógrádv László (A  föld) és Haugh Béla (Kedves néném).
1921 Négyesy László (fír. Festetics György a magyar irodalomban). Di

csérettel kitüntetve Baros Gyula (u. azon tétel).
Kéky Lajos (A  Dunántúl a két Kisfaludy költészetében). Dicsérettel 

kitüntetve Gálos Rezső (u. azon tétel).
1922 Szász Béla (Hogyan készüljünk a haza felszabadítására?)

Dr. Grexa Gyula (A mondái és történeti anyag költői feldolgozása 
Aranynál).

Dr. Berze Nagy János (A  mese-typusok).
Szilágyi Sándor (A  levegő hőse, ifjúsági regény).

1923 Dicsérettel kitüntetve Péter Andor (Körösfői Kriesch Aladár
élete és művei).

1924 Térey Sándor (Visszatérés).
1926 Váczy József (Pusztai harangszó).
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A G reguss-ju ta lom  n y e r te se i:

Első műkritikai évkör (1906—1911): Angyal Dávid (Gyulai Pál).
Első festészeti évkör (1907—1912): Benczúr Gyula. (Millenáris hódolat) 

és Szinyei-Merse Pál (Thuja).
Első színművészeti évkör (1908—1913): Jászai Mari (egész színmű

vésznői pályája).
Első szobrászati évkör (1910—1915): Csikász Imre (Ifjú nő) és Sza- 

movolszky Ödön (Saját sírszobra).
Első zenészeti évkör (1911—1916): Hubay Jenő (1914. c. szimfóniája).
Első műépítészeti évkör (1912—1917): A Széchenyi-lánchíd átépítését 

tervező bizottság (Beke József, Eckerman Ede, Gállik István, 
Göttlieb Ferenc, Hartig Sándor, Kherndl Antal, Szántó Albert és 
Zielinski Szilárd).

Második műkritikai évkör (1913—1918): Beöthy Zsolt (A  magyar iro
dalom kistükre, 5. kiadás).

Második festészeti évkör (1914—1919): Dudits Andor (Kassai Rákóczi- 
emlékfreskó).

Második színművészeti évkör (1915—1920): P. Márkus Emilia (egész 
pályája, különösen kiemelve Stuart Máriája) és Szentgyörgyi István 
(egész pályája, különösen kiemelve Peleskei nótáriusa).

Második szobrászati évkör (1916—1921): Strobl Alajos (Géniusz).
Második zeneművészeti évkör (1917—1922): Szendy Árpád (Helikoni 

Magyar Suite).
Második műépítészeti évkör (1918—1923): Korb Flóris (Debreceni 

Tisza István tudományegyetem klinikai épületei).
Harmadik műkritikai évkör (1919—1924): Császár Elemér ( A magyar 

regény története).
' Harmadik festészeti évkör (1920—1925): A jutalom nem adatott ki..
Harmadik színművészeti évkör (1921—1926): Ódry Árpád ( I I I .Richard).
Harmadik szobrászati évkör (1922—1927): Pásztor János (Sírszobor).
Harmadik zeneművészeti évkör (1923—1928): Dohnányi Ernő (Ruralia 

hungarica).
Harmadik műépítészeti évkör (1924—1929): Árkay Aladár (Győr-gyár- 

városi r. kath. templom) és Medgyaszay István (a budapesti Baar- 
Madas ref. leánynevelő intézet épülete).

Negyedik műkritikai évkör (1925—1930): Kéky Lajos (Gárdonyi Géza) 
és Schöpflin Aladár (írók, könyvek, emlékek).

Negyedik festészeti évkör (1926—1931): Csók István (egész pályája, 
különösen kiemelve Zsuzsánna c. festménye) és Karlovszky Ber-
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tálán (egész pályája, különösen kiemelve Ódry Árpádot Hamlet 
szerepében ábrázoló festménye).

Negyedik színművészeti évkör (1927—1982): Bajor Gizi (egész pályája, 
különösen kiemelve Szendrey Júliája,) és Csortos Gyula (Clausen, 
Hauptmann Naplemente előlijében).

Negyedik szobrászati évkör (1928—1933): Zala György (egész pályája, 
kiemelve a Millenniumi Emlékmű) és dr. Medgyessy Ferenc (Ü lő  
leány).

Negyedik zeneművészeti évkör (1929—1934): Bartók Béla (1. suite. 
a jutalmazott a kitüntetést visszautasította.).

A KISFALUDY-TÁRSASÁG ELHUNYT TAGJAI.
Az 1936-ik évi április hó 28-ig.

A Kisfaludy-Társaság tagjai 1866-ig csak egyfélék voltak, 1848-ig m unkás tagok- 
nak nevezve, 1867-től fogva belsők meg külsők. 1879-től rendesek meg levelezők.

1 8 3 8  Kölcsey F erenc a u g .  2 4 .

1841 Csató P ál febr. 15.
1 8 4 2  Dessewffy Aurél gróf f e b r .  9 .

1 8 4 4  K i s f a l u d y  S á n d o r  o k t .  2 8 .

1 8 4 6  5 V a j d a  P é t e r  f e b r .  1 0 .

Kis J á n o s  f e b r .  1 9 .

1 8 4 7  S c h e d i u s  L a j o s  n o v .  1 2 .

1849 Péczely József máj. 23.
1 8 5 1  H a z u c h a  F e r e n c  ( K e l m e n f i  László) á p r .  2 1 .

1852 io Helmeczy Mihály dec. 1.
1 8 5 3  G a r a y  J á n o s  n o v .  5 .

1 8 5 4  N a g y  I g n á c  m á r c .  1 9 .

1 8 5 5  Vörösmarty Mihály n o v .  1 9 .

1 8 5 7  Szenvey J ózsef j a n .  2 2 .

1 8 5 8  i s  B a j z a  J ó z s e f  m á r c .  3 .

B á r t f a y  L á s z l ó  m á j .  1 2 .

S z o n t á g h  G u s z t á v  j ú n .  7 .

C s á s z á r  F e r e n c  a u g .  1 7 .

1 8 6 0  S z e n c z y  I m r e  f e b r .  2 .

1 8 6 1  2o S z e m e r e  P á l  m á r c .  1 8 .

V a c h o t t  S á n d o r  á p r .  9 .

Sárosy Gyula (Lajos) nov. 16.
1 8 6 4  Kazinczy Gábor ápr. 1 8 .

Szalay László j ú l .  1 7 .
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25 P a y  A n d r á s , a  Társaság első igazgatója, j ú l .  ‘2 6 .

Kuthy Lajos a u g .  2 7 .

M a d á c h  I m r e  o k t .  5 .

1 8 6 5  Jósika Miklós báró , a Társaság első elnöke, f e l í r .  2 7 .

1866 Kiss K ároly febr. 17.
3o G a a l  J ó z s e f  f e b r .  2 8 .

Egressy  G á b o r  j ú l .  3 0 .

Z Á d o r  G y ö r g y  a u g .  1 7 .

Czuczor G e r g e l y  s z e p t .  9 .

1867 P ákh Albert belső tag febr. 10.
35 B é r c z y  K á r o l y '  belső tag d e c .  1 1 .

1 8 6 8  E rdélyi J á n o s  belső tag j a n .  2 3 .

T o m p a  M i h á l y  belső tag j ú l .  3 0 .

1 8 6 9  G r e g u s s  G y u l a  belső tag s z e p t .  5 .

1 8 7 1  E ö t v ö s  J ó z s e f  b á r ó , a Társaság második elnöke, f e b r .  2 .

1 8 7 2  4o Sir J o h n  B o w r i n g  külső tag n o v .  2 3 .

1 8 7 5  Kriza J ános belső tag m á r c .  2 6 .

Szeberényi Lajos belső tag j ú n .  4:
Toldy F erenc, a Társaság negyedik elnöke, d e c .  10 .

K e m é n y  Z s ig m o n d  bá ró , a Társaság harmadik elnöke, d e c .  2 2 .

1 8 7 6  45 Tóth E de belső tag f e b r .  2 6 .

S z é k á c s  J ó z s e f  belső tag j ú l .  2 9 .

1 8 7 7  D ö m ö t ö r  J á n o s  belső tag j a n .  8 .

S t e i n a c k e r  G u s z t á v  külső tag j ú n .  7 .

F á b i á n  G á b o r , belső tag d e c .  1 0 .

1 8 7 8  5o Szigligeti Ede belső tag j a n .  1 9 .

Horváth Mihály belső tag a n g .  1 9 .

1 8 7 9  Toldy István belső tag d e c .  6 .

1 8 8 0  Csengery Antal rendes tag j ú l .  13 .

1 8 8 1  T ó t h  K á l m á n  rendes tag f e b r .  3 .

55 Szemere Miklós rendes tag aug. 20.
L u k á c s  M ó r i c , a Társaság ötödik elnöke, n o v .  5 .

Dux Adolf rendes tag n o v .  20.
1 8 8 2  Arany' J ános rendes tag okt. 2 2 .

Greguss Ágost rendes tag d e c .  1 3 .

1 8 8 4  6o F r a n k e n b u r g  A d o l f  rendes tag j ú l .  3 .

Szűcs Dániel rendes tag okt. 6.
1 8 8 5  Germanecz Károly lev. tag f e b r .  1.

G y ő r y  V i l m o s  rendes tag á p r .  1 4 .

1 8 8 6  T á r k á n y i  B é l a  rendes tag f e b r .  1 6 .

65 K o v á c s  P á l  rendes tag a u g .  1 3 .
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I p o l y i  A r n o l d  rendes tag d e c .  2 .

1 8 8 7  B a l á z s  S á n d o r  rendes tag a u g .  1 .

1 8 8 8  B ing M i h á l y  lev. tag o k t .  4 .

H e n s z l m a n n  I m r e  rendes tag d e c .  5 .

1891 70 P. S z a t h m á r y  K á r o l y  rendes tag jan. 15.
P a c h l e r - F a u s t  lev. tag s z e p t .  5 .

Csiky G e r g e l y  rendes tag n o v .  1 9 .

H u n f a l v y  P á l  rendes tag n o v .  3 0 .

1 8 9 2  S z a b ó  I s t v á n  rendes tag m á r c .  2 4 .

75 S a l a m o n  F e r e n c  rendes tag o k t .  9 .

1 8 9 4  P a u l a y  E d e  rendes tag m á r c .  1 2 .

1 8 9 5  St ie r  T e o f i l  lev. tag m á j .  2 3 .

P h il l ip s  H e n r ik  lev. tag.
1 8 9 6  S z É e s E N  A n t a l  g r ó f  rendes tag a u g .  2 3 .  

so D e g r é  A l a j o s  rendes tag n o v .  1 .

1 8 9 7  V a j d a  J á n o s  rendes tag j a n .  17 .

P u l s z k y  F e r e n c  rendes tag s z e p t .  7 .

P á l f f y  A l b e r t  rendes tag d e c .  2 2 .

1 8 9 8  Sayous E de lev. tag jan. 1 9 .

85  A b o n y i  L a j o s  (M á r t o n  f é r .) rendes tag á p r .  2 8 .  

Z i c h y  A n t a l  rendes tag m á j .  1 9 .

Szász B é l a  rendes tag j ú l .  7 .

A r a n y  L á s z l ó  rendes tag a u g .  1.

H o r v á t  B o l d iz s á r  rendes tag o k t .  2 8 .

1 8 9 9  9o B a r t a l u s  I s t v á n  rendes tag f e b r .  8 .

P a t t e r s o n  A r t ú r  lev tag s z e p t .  2 9 .

P é t e r f y  J e n ő  rendes tag n o v .  5 .

1 9 0 0  I m re S á n d o r  rendes tag d e c .  2 1 .

1 9 0 1  S a i s s y  A m a d é  lev. tag á p r i l i s .

1 9 0 2  95 S z i g e t i  J ó z s e f  rendes tag f e b r u á r  2 6 .

T olnai L ajos rendes tag m á r c i u s  1 9 .

D o b s a  L a j o s  rendes tag j ú l .  8 .

V ad na y  K ároly  rendes tag j ú l .  2 7 .

K e l e t i  G u s z t á v  rendes tag s z e p t .  2 . 

íoo M ü n t z  J e n ő  lev. tag o k t .  3 0 .

B a r t ó k  L a j o s  rendes tag d e c .  3 1 .

1 9 0 3  T ó t h  L ő r i n c  rendes tag m á r c .  1 7 .

1 9 0 4  J ó k a i  M ó r  rendes tag m á j .  5 .

J o v a n o v ic s  J á n o s  lev. tag j ú n .  1 3 .

los O man V ik t o r  E m a n u el  lev. tag a u g .  2 3 .

1 9 0 5  S z á s z  K á r o l y  rendes tag o k t .  1 5 .
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1 9 0 6  B a c h  a t  D á n i e l  lev. tag á p r .  1 3 .

H a n d m a n  A d o l f  lev. tag d e c .  8 .

1 9 0 7  V u l c a n u  J ó z s e f  lev. tag s z e p t .  9 .

1 9 0 8  no S z a n a  T a m á s  rendes tag í e b r .  1 1 .

1909 Sturm Albert lev. tag íebr. 14.
J a l a v a  (a l m b e r g ) A n t a l  lev. tag j ú l .  3 .

S z ü r y  D é n e s  rendes tag o k i .  2 8 .

G y u l a i  P á l , a "Társaság hatodik elnöke, n o v .  9 .

1 9 1 0  n s  H e v e s i  L a j o s  lev. tag í e b r .  2 7 .

M i k s z á t h  K á l m á n  rendes tag m á j .  2 8 .

C a s s o n e  J ó z s e f  lev. tag j ú l .  3 1 .

B i g a u l t  d e  C a s a n o v e  K á r o l y  lev. tag o k t .  2 3 .

1 9 1 1  O p i t z  T ó d o r  külső tag (?)
i2o S c h ö l d s t r o m  F r i g y e s  külső tag ( ? )

V é r t e s i  A r n o l d  rendes tag a u g .  1 .

J á n o s i  G u s z t á v  rendes tag a u g .  1 5 .

1 9 1 2  V r c h l i c k y  J a r o s l a v  lev. tag s z e p t .  9 .

K o n t  I g n á c  lev. tag d e c .  2 3 .

1 9 1 3  i25 D e  G u b e r n a t i s  A n g e l o  g r ó f  lev. tag í e b r .  2 4 .

Á brán yi  K o r n é l  rendes tag u i á r e .  1 1 .

1 9 1 4  L e c h n e r  G y u l a  lev. tag j ú n .  1 0 .

1 9 1 5  Genetz Arvid lev. tag m á j .  1 3 .

F iók Károly rendes tag m á j .  2 1 .

w o  B a k s a y  S á n d o r  rendes tag j ú n .  1 8 .

1 9 1 6  Hadzsics Antal lev. tag jan. 1 6 .

S e b ő k  Z s i g m o n d  rendes tag j ú n .  4 .

D a l m a d y  G y ő z ő  rendes tag j ú n .  3 0 .

S o m l ó  S á n d o r  rendes tag s z e p t .  2 .

135 Ágai A d o l f  rendes tag s z e p t .  2 2 .

1 9 1 7  P onori  T h e w r e w k  Emil rendes tag í e b r .  2 4 .

1 9 1 8  Lévay .József rendes tag j ú l .  4 .

T is z a  I s t v á n  gróf  rendes tag o k t .  3 1 .

1 9 1 9  B u t l e r  D u n d a s  E d e  lev. tag í e b r .  

i4o B e r c z i k  Á r p á d  rendes tag j ú l .  1 6 .

D ó c z y  L a j o s  b á r ó  rendes tag a u g .  2 7 .

Z e m p l é n i  Á r p á d  rendes tag o k t .  1 2 . 

N e u g e b a u e r  L á s z l ó  lev. tag d e c .  4 .

B a y e r  J ó z s e f  rendes tag d e c .  1 2 .

1 9 2 0  i45 Sirola Ferenc lev. tag ápr. 1 5 .

Á brányi  E mil rendes tag m á j .  2 0 .

E n d r ő d i  S á n d o r  rendes tag n o v .  7 .
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1 9 2 1  S c h n i t z e r  I g n á c  lev. tag j ú n .  1 8 .

H a r a s z t i  G y u l a  rendes tag j ú l .  1 5 .

iso  R iedl F rigyes rendes tag a u g .  7 .

J á n o s i  B é l a  rendes tag s z e p t .  1 2 .

Országh P ál lev. tag nov. 8.
Kiss József rendes tag-dec. 81.

1 9 2 2  S z i l á d y  Áron rendes tag m á r c .  1 9 .

i55 B e ö t h y  Z s o l t , a Társaság hetedik elnöke, á p r .  1 8 .  

G á r d o n y i  G é z a  rendes tag o k t .  3 0 .

H e i n r i c h  G u s z t á v  rendes tag n o v .  7 .

1 9 2 3  V á r a d i  A r f r A L  rendes tag m á r c .  5 .

R á k o s i  V i k t o r  rendes tag s z e p t .  1 5 .

1 9 2 4  i6o  Zichy Géza gróf rendes tag j a n .  1 5 .

F r a k n ó i  V i l m o s  rendes tag n o v .  2 0 .

1 9 2 5  H e g e d ű s  I s t v á n  rendes tag d e c .  3 1 .

1 9 2 6  S t e i n b a c h  J ó z s e f  lev. tag á p r .  2 4 .

B r á b e k  F e r e n c  lev. tag m á j .  2 2 .

i65 G r a g o e r  R ó b e r t  lev. tag n o v .  1 0 .

1 9 2 7  P r o h á s z k a  O t t o k á r  rendes tag á p r .  2 .

F e r e n c z i  Z o l t á n  rendes tag m á j .  3 1 .

1 9 2 8  B á r s o n y  I s t v á n  rendes tag m á r c .  1 2 .

B a r t ó k y  J ó z s e f  rendes tag j ó l .  4 .

1 9 2 9  i7o R ákosi J enő rendes tag f e b r .  8 .

V a r g h a  G y u l a  rendes tag j n á j .  2 .

B e n e d e k  E l e k  rendes tag a u g .  1 7 .

1 9 3 0  Moldován Gergely lev. tag j ú l .  6 .

S z e m e r e  G y ö r g y  rendes tag s z e p t .  6 .

175 Szabolcsra Mihály rendes tag o k t .  3 1 .

1 9 8 1  J a k a b  Öd ö n  rendes tag m á r c .  5 .

1 9 3 2  A m b r u s  Z o l t á n  rendes tag f e b r .  2 8 .

S c h u m a c h e r  S á n d o r  lev. tag m á r c .  13.

Takáts Sándor rendes tag d e c .  2 1 .

1 9 3 3  iso  Négyesy László rendes tag j a n .  7 .

Sajó Sándor rendes tag f e b r .  1.

A p p o n y i  A l b e r t  g r ó f  rendes tag f e b r .  7 .

K o z m a  A n d o r  rendes tag á p r .  1 6 .

K r o h n  K á r o l y  lev. tag j ú l .

1 9 3 4  i s s  M ó r a  F e r e n c  rendes tag f e b r .  8 .

1 9 3 5  S z á v a y  G y u l a  rendes tag m á j .  2 .

Kenedy Géza rendes tag m á j .  1 5 .

1 9 3 6  B e r z e v i c z y  A l b e r t  a Társaság nyolcadik elnöke, m á r c  2 2 .



TÁJÉKOZTATÓ KÖZLÉSEK. 345

KIVONATOK A TÁRSASÁG JEGYZŐKÖNYVEIBŐL.

1932. március 2.

5. Elnök az ülést a következő szavakkal nyitja meg : «Most temet
tük el Ambrus Zoltánt, ki Társaságunknak egyik legrégibb tagja volt. 
Harminchárom év óta tartozott hozzánk s bár ritkán járt közénk s 
régen nem hallatta szavát felolvasó asztalunknál, mégis hálásan ragasz
kodtunk hozzá azért a hűségéért, mellyel irodalmunkat szolgálta. Szol
gálta, mert gazdagította ernyedetlenől, szünetlenűl. Valóban gazdagí
totta, mert tolla alól nem került ki semmi, aminek irodalmi értéke nem 
lett volna. Mint elbeszélő, m int essay-író, mint kritikus és műfordító 
egyaránt becses és jelentős dolgokat alkotott. Egyedül já rt a maga 
útján, társakat nem keresve, de elismerést, megbecsülést, sőt szeretetet 
is találva keresetlenül mindenütt.

Ambrus Zoltán értékelésére nézve a különben ellentétes irodalmi 
táborok között sem volt ellentét. E mellett ő az irodalomban külön
leges típust képviselt: a francia ízlés és szellem uralmát, mely napjaink
ban ily kifejezetten egyetlen más írónknál sem volt felismerhető. E jel
legzetes vonása mellett nagy műveltsége, finom, gyöngéd lelke s mégis 
erőteljesen kifejlődött egyénisége kiváltságos helyet biztosított neki 
irodalmunkban, hol nehezen lesz pótolható. Ehhez járult még egy 
egyéni vonás, mely egészen sajátos : nagy szeretető a színház iránt, 
mely mégis, mintha elfogulatlanságát ezzel akarta volna biztosítani, 
visszatartotta őt attól, hogy a színpadi írók sorába lépjen ; pedig keve
sen ismerték jobban a színpadot s kevesen tettek annyi szolgálatot a 
magyar színügynek, mint ő.

Halála mélyen lesújtott mindnyájunkat, ravatalára koszorút tet
tünk és fölötte Császár Elemér tagtársunk adott szavakat gyászunknak. 
Családjához részvétiratot intézünk. Indítványozom, hogy gyászunkat 
mai ülésünk jegyzőkönyvében is kifejezzük». — A Társaság az elnöki 
megemlékezést kegyeletes megilletődéssel hallgatja. Ambrus Zoltán r. 
tag elvesztése miatt érzett gyászát jegyzőkönyvébe foglalja, leányához 
részvétiratot intéz s az elnökségnek a temetéssel kapcsolatos intézke
déseit jóváhagyó tudomásul veszi.

1932. április 6.

12. Titkár jelenti Schumacher Sándor 1. tagnak március 13-án 
Koppenhágában bekövetkezett halálát. 1898. évi közűlésünkön iktatta 
1. tagjai sorába Társaságunk, mint «újabb regény- és drámairodalmunk
nak fáradhatatlan buzgalmú ismertetőjét». Nemzetének is érdemes és
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sokoldalú írója volt ; egy nagy történeti regényen kívül írt költeménye
ket, elbeszéléseket, művelődéstörténeti rajzokat. Meleg szeretet élt lelké
ben irántunk, több ízben huzamosabb ideig tartózkodott hazánkban, 
megtanulta nyelvünket és számos ismeretterjesztő cikket írt országunk
ról. Nemzetünk és irodalmunk melegszívű barátot vesztett benne. — 
A Társaság Schumacher Sándor elhunyt 1. tag emlékét jegyzőkönyvében 
megörökíti s részvétét az elnökség írásban fejezi ki az elhunyt fiának.

1932. október 5.
( Arany János halála félszázados fordulójának 

megünneplésére szentelt rendes havi ülés.)

47. a) Berzeviczy Albert elnök Arany János és a Kisfaludy-T ár sa
ság címmel elnöki megnyitót mond, majd szíves szavakkal üdvözli a 
főváros és az irodalmi társaságok kiküldött képviselőit és köszönetét 
mond megjelenésükért.

b) Négyesy László r. t. felolvassa Arany géniusza c. tanulm ányát;
c) Sajó Sándor r. t. bemutatja Arany c. költeményét:
d) Papp Viktor r. t. székfoglalóul Megemlékezést olvas fel Szabolcska 

Mihályról, majd előterjeszti Arany és a zene c. tanulmányát. — Elnök 
a székfoglaló r. tagnak üdvözlő beszéd kíséretében adja át tagsági 
oklevelét, melyet ez köszönő szavakkal vesz át.

1932. november 9.

74. Horánszky Lajos r. t. felhívja a Társaság figyelmét arra a 
magyar lapokban is megjelent tudósításra, hogy a cseh államfő fel
kereste Madách Imre sírját s kínos meglepetésének adott kifejezést, 
hogy díszes mauzóleum helyett botrányos állapotban levő szegényes, sírt 
talált. A felszólaló kérdést intézett egy losonci barátjához, aki megerősí
te tte  s fényképfelvételekkel is bizonyította a hír igaz voltát. Erről 
maga Horánszky Lajos is meggyőződött. A nyáron személyesen látoga
to tt  el a sírhoz s az őrá is lesújtó hatást tett. Érintkezésbe lépett a 
családdal s ennek a részéről kegyeletes megértésre talált. A család a 
maga erejéből nem tudja méltó emlékkel ékesíteni a sírt, de támogatná 
az erre irányuló tevékenységet. Eleve kijelenti, hogy a maga részéről 
■ellensége annak, hogy a hamvakat onnan elhozzuk. Legalkalmasabb 
megoldásúi az kínálkoznék, hogy a családi park egyik részén, gyönyörű 
fák alatt létesülne mauzóleum s ide kellene átvinni a hamvakat. A 
magyar irodalmi körök volnának hivatva arra, hogy ezt az ügyet fel
karolják. Szegények vagyunk, de annyira nem tört le a sors, hogy ilyen 
feladat teljesítését ne vállaljuk. Madáchot irodalmunknak a Kisfaludy-
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Társaság adta, e mozgalom élére is nekünk kellene államink . . .  A fel
adat nagyon nehéz lesz, de ez ne riasszon vissza bennünket. — Több 
hozzászólás után a Társaság a legnagyobb rokonszenvvel fogadja a 
fölvetett eszmét s megvalósításának előkészítésére bizottságot küld ki.

1932. december 7.

78. Petrovics Elek r. tag előterjeszti előadói jelentését az 1932. 
évi Greguss-jutalom odaítélése tárgyában. A jutalom az 1926—31. 
év kör legkiválóbb festészeti alkotásának esedékes. Mind az Orsz.Magy. 
Képzőművészeti Főiskola, mind az Orsz. Magy. Képzőművészeti 
Társulat élt ajánlási jogával s az előbbi Csók Istvánt tartja  a leg
határozottabban kiemelkedő értéknek s egy ily nagy erkölcsi súlyú 
kitüntetésre a legméltóbbnak, különösebben pedig a legutóbbi idők
ben készült balatoni tájképeit emeli k i ; a Képzőművészeti Társulat 
Karlovszky Bertalannak Ódry Árpád színművészt Hamlet szerepében 
ábrázoló olajfestményét ajánlja, melyet múzeumi értékű alkotásnak 
ismer el s melynek kitüntetésével a mesternek 50 éves érdemes művészi 
múltját is látná jutalmazva. — A Greguss-bizottság ennek is megfelelően 
a jutalom megosztását, illetőleg két érem kiadását javasolja, még pedig 
az egyiket Csók Istvánnak, egész művészi pályája elismeréséül, külö
nösen kiemelve az Alapszabályok követelményének megfelelően az erre 
az évkörre eső Zsuzsánna c. festm ényét; a másikat Karlovszky Bertalan
nak, szintén egész művészi pályájának elismeréséül, különösen kiemelve 
Ódry Árfád színművészt Hamlet szerefében ábrázoló festményét. —• 
A Társaság a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

1933. január í.

85. Titkár a következő bejelentést teszi: «Súlyos veszteségünket 
kell bejelentenem. A múlt hónap 21-én rövid betegeskedés után örök 
pihenőre tért munkás és érdemes társunk, Takáts Sándor. 11 aj origója 
volt a magyar múltnak, melynek tarlóján arany kalászokat szedegetett 
s mestere volt a magyaros zamatú, a régi világ lelkét árasztó előadás
módnak. Előbb neveléstani és irodalomtörténeti dolgozatokkal lépett 
fel, melyekben tiszteletreméltó rendje magyar szellemű hagyományai
nak méltó örököséül s a magyar piaristák hazafias érdemeinek lelkes 
krónikásául mutatkozott. Majd írói munkásságában is, pályájában is 
fordulat állott be, mikor a bécsi levéltárakba került s itt nagy gazdag
sággal tárultak föl előtte a régi magyar műveltség emlékei. Szinte boldog 
ujjongással, páratlan munkakedvvel adta át magát a levéltárak búvár- 
lásának s, amint maga írta, az eredményes kutatás gyönyörűsége emelte,
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erőt és kedvet adott neki a további munkára. S ha múltúnknak egy-egy 
ismeretlen adatára bukkant, úgy érezte magát, mint aki patkószeget 
keres és aranyat talál. Kutató szenvedélye és fáradhatatlan buzgalma 
az adatoknak olyan tömegét hordta össze, amelyben rendelkezésére 
állottak a megvilágító és életet adó, elképzeltető és megelevenítő rész
letek s ezekből színes és érdekes képeket tudott formálni. A magyar 
múltnak semmiféle köre sem volt előtte közömbös : épp oly kedvvel 
írt a zászlós és ltőváras főurak életéről, mint a régi magyar kézmívesek
ről vagy a parasztság munkájáról, a magyar és török daliák bajvívásai
ról, mint rég elporladt nagyasszonyok virágos kertjeiről. Legnagyobb 
kedvvel a török hódoltság korát búvárolta s életének főműve a két 
legküzdelmesebb magyar század, a XVI. és XVII. katonai, gazdasági 
és művelődési viszonyainak egészen új világításba állítása. Ehhez a kor
hoz nemcsak tudós vonzalom fűzte, hanem a történetírói tárgyilagosság 
mögül is kiparázsló nemzeti önérzet is, mely gyakran hangoztatta, hogy 
még létért való küzdelmünk legviharosabb korszakának műveltségével 
is becsületet vallunk az európai népek közt.

Elvesztvén őt, mondjunk áldást arra a rabságban sínylődő drága 
magyar városra, mely Jókai és Beöthy Zsolt után Takáts Sándort is 
adta nekünk, s véssük szívünkbe eltávozott kedves társunk hitvallását : 
«A múltúnk azt hirdeti, hogy jogos a reményünk a jobb jövőhöz . . . 
Ahol a nemzeti erőt megtörni semmiféle hatalom nem bírta, ott a teremtő 
erő törhetetlenűl tovább működik a nemzeti élet fejlesztésén».

Elhalt tagtársunk ravatalára az elnökség koszorút helyezett s 
kifejezte Társaságunk részvétét a kegyes tanítórendnek s az elhúnyt 
legközelebbi családtagjának. Temetésén Társaságunk nevében Négyesv 
László r. tág mondott búcsúztató beszédét s a végtisztességtételen 
számos tag jelent meg.» Az elnökség intézkedéseit a Társaság tudomásul 
veszi s Takáts Sándor emlékét jegyzőkönyvében megörökíti.

87. Titkár még két halálesetről emlékszik meg. Egyik sem érinti 
közelebbről Társaságunkat, de mégis fájdalmas érzést kelt bennünk, 
m ert jóakaró barátoktól fosztotta meg Társaságunkat. Az egyik halott 
Benkó Imre, a nagykőrösi Arany J. Társaság elnöke, ki érdemes kutató 
munkát végzett Arany J. nagykőrösi életére vonatkozólag s hanyatló 
korában fiatalos lelkesedéssel állt élére az Arany-kultusz szolgálatára 
nemrég alakult Társaságnak, melyet velünk közös eszmények szolgá
latában, velünk együttérzően vezetett és virágzó társasággá fejlesztett. 
A másik Szőts Ernő, a Rádió üzemvezető igazgatója, kinek jóindulata 
jelentékeny helyet biztosított Társaságunknak a Rádió műsorában s 
mindig megértést, előzékenységet, szeretetet tanúsított Társaságunk 
iránt.
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91. Titkár előterjeszti a Franklin-Társulat beadványát. Mint 
Arany János munkáinak kiadója Arany halálának 50. évfordulója alkal
mából, az Arany-kultusz ápolása céljából Arany János-emlékserleget 
kíván alapítani s ezt a serleget Társaságunknak ajánlja fel, a következő 
kéréssel: «Méltóztassék a felajánlott Arany János-serleget elfogadni s 
ezzel kapcsolatban oly értelmű határozatot hozni, hogy a Társaság 
minden év október 22-én, Arany János halála napján, irodalmi emlék
lakomát tart, amelyen egyik tagja ünnepli, e serleggel kezében, Arany 
János örökkön élő emlékezetét». — A Társaság az ajánlatot, a ht^zzá 
fűzött feltétellel, köszönettel elfogadja.

1933. január 31.

(Előzetes és tagi'álasztó közűlés.)

99. Elnök elrendeli a tagválasztást, először a költői helyre, amelyre 
Petri Mórt ajánlotta Némethy Géza és Négyesy László s külön Szávay 
Gyula ; Lampérth Gézát Lőrinczy György ; Falu Tamást Csathó Kál
mán, Pékár Gyula, Kosztolányi Dezső, Sík Sándor, Surányi Miklós, 
Lyka Károly, Voinovich Géza és Komáromi János ; Szathmáry Istvánt 
Szász Károly. — Beadatott 22 szavazat, tehát a többség 12. A beadott 
szavazatokból esett Falu Tamásra 11, Lampérth Gézára 4, Petri Mórra 1, 
Szathmáry Istvánra 4, üres volt 2. A többséget egyik ajánlott sem 
nyervén el, az elnök a legtöbb szavazatot nyert Falu Tamásra rendeli 
el a szavazást igennel vagy nemmel. A beadott 22 szavazatból igen 16, 
nem 6. Falu Tamás a többséget megnyervén, elnök őt a Társaság meg
választott r. tagjának jelenti ki. — Elnök az írói helyre rendeli el a 
szavazást, amelyre Helder Antalt ajánlotta Lyka Károly, Petrovics 
Elek, Császár Elemér, Négyesy László és Voinovich Géza ; Szinnyei 
Ferencet Pintér Jenő. — Beadatott 22 szavazat, a többség tehát 12. 
A beadott szavazatokból Szinnyei Ferencre 15, Hekler Antalra 6 esett, 
üres volt 1. Szinnyei Ferencet elnök a Társaság megválasztott rendes 
tagjának jelenti ki.

1933. március 1.

1. Elnök az ülést a Társaság újabb nagy veszteségének bejelentésé
vel nyitja m eg:

«Legutóbbi ünnepi közűlésünkön elnöki beszédemet az arról való 
megemlékezésnek szenteltem, hogy negyven év előtt választotta meg 
Társaságunk tagjává gróf Apponyi Albertet, Herczeg Ferencet és Kozma 
Andort. Ez a megemlékezés alkalmat nyújtott nekem mindhárom kitűnő 
tagtársunk irodalmi jelentőségének méltatására, s azt, amit ez alkalom
mal Apponyiról, mint páratlan szónokról, mint elsőrendű publicistáról.

349
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mint a kortörténet érdemes munkásáról s mint jeles essay-íróról mond
tam, szerencsésen egészítette ki az ő legújabb római benyomásainak 
felolvasása.

Midőn a távollevő után küldtük meleg üdvözleteinket s lelkes 
tapsainkkal kísértük nekünk felajánlott munkáját, nem sejtettük, hogy 
hattyúdalát hallgatjuk, s hogy az, kivel lélekben oly szívesen egyesül
tünk, akkor már egy távoli külföldi városban, hova hazája iránti rendít
hetetlen kötelességérzete vitte, betegágyán élete utolsó harcát vívja, 
melyben, ellentétben minden előbbi harcaival, nem ő lett győztes, 
hanem ellenfele — a halál.

Két nappal közűlésünk után vettük halála hírét, mely mélységes 
gyászba borította egész Magyarországot, fájdalmas megrendülést idézett 
elő az egész művelt világon s a Kisfaludy-Társaságot is az őszintén és 
fájdalmasan gyászolók táborába sorolta. Gyászunknak kifejezést adtunk 
a mélyen lesújtott főúri családhoz intézett részvéttáviratunkkal, melyre 
most vettük a bánatos özvegy köszönetét; koszorút helyeztünk a 
ravatalra és számos tagtársunkkal megjelentünk a gyászszertartáson, 
melynek méltó pompáját csak a részvét óriási mérvei múlták felül.

Ma, midőn halála után először gyűltünk nyilvános ülésre össze, 
lelki szükségét érezzük annak, hogy a nekünk is pótolhatatlan veszteség 
fölötti fájdalmunknak még egyszer kifejezést adjunk s azt Évlapjaink 
számára jegyzőkönyvünkben megörökítsük.

Nehéz lesz valóban beleszokni abba a sívár gondolatba, hogy Apponyi 
nincs többé! Hogy az ő patriarchal és egyúttal apostoli hangjának 
szinte imára indító harangszava nem fog megszólalni többé, mikor 
történelmi pillanatokban a nemzet közös, mély érzelmeinek, egyetértő, 
nagy elhatározásainak kell kifejezést a d n i h o g y  az ő bölcsesége, lenyű
göző szónoki művészete és páratlan tekintélye nem fog többé védel
münkre kelni, ha a külföld hatalmait és közvéleményét támadásokkal, 
gyakran rágalmakkal szemben kell ügyünk igazságáról meggyőzni, a 
jobbak rokonszenvét és megértését részünkre kivívni. Ijesztő hézag 
támad közéletünkben az ő letűnésével, s ezt a magyar irodalom mun
kásai, kik mindenekfölött hazafiak is, átérzik, úgy mint hazánk min
den hű fia.

Apponyi nincs többé, de ő nem vitt le mindent, ami nevéhez és 
életéhez fűződik, magával a sírba. Nekünk hagyta szelleme kincseit, 
melyeket igyekeznünk kell összegyűjteni és a nemzet közjavává tenn i; 
és reánk hagyta életének s erényeinek magasztos példáját. Ez az örökség 
nemcsak gazdagít, ez az örökség kötelez is. Míg elvesztésének érzete 
lesújt és elcsüggeszt, példája fölemel, megedz és követésre kötelez. 
Nemzetünk és ő akkor lesznek egymáshoz igazán méltók, ha azt a
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becsülést, amelyet ő szerzett hazánknak, az ő elhunyta után is meg tud
juk őrizni».

2. Titkár jelenti, hogy még két rendkívül fájdalmas veszteség érte 
Társaságunkat. Január 7-én örökre eltávozott körünkből Négyesy László, 
február 1-én pedig Sajó Sándor r. tagtársunk. Ünnepélyes közűlésünk
nek elnöki megnyitója is, titkári jelentése is kifejezést adott súlyos 
veszteségeink miatt érzett gyászunknak. Mindkét kedves halottunk 
gyászbaborult családjához részvéttáviratot intézett az elnökség, rava
talára koszorút helyezett s Társaságunk nevében Négyesy László teme
tésén Kéky Lajos, Sajó Sándorén Aprily Lajos r. t. mondott búcsúztató 
beszédet. — A Társaság elhalt kedves tagtársaink emlékét s elvesztésük 
fölött érzett fájdalmát jegyzőkönyvében megörökíti.

1933. május 3.

20. Elnök az ülést ezekkel a szavakkal nyitja m eg:
«Ma először jöttünk össze a Kisfaludy-Társaság ülésére azóta, hogy 

elvesztettük és eltemettük másodelnökünket, Kozma Andort. Nekem 
ju to tt feladatomul a ravatal fölött fejezni ki azokat az érzelmeket, 
amelyekkel én és társaim az Akadémiában és a Kisfaludy-Társaságban 
őt sírjába kísértük. Amidőn ma először találkozunk megint azóta azon 
a helyen, ahol annyiszor hallottuk őt, ahol annyiszor gyönyörködtünk 
férfias hangjának csengésében, verseinek bájában, eszméinek gazdag
ságában és mesteri előadásában, megújul a fájdalom szívóinkban a miatt, 
hogy el kellett őt vesztenünk, el kellett benne veszteni a nagy írót, a 
lelkes munkatársat, a Kisfaludy-Társaság oszlopos tagját, s mindezek 
mellett a kedves, szeretett, jó barátot is. Bátor vagyok indítványozni, 
hogy mai ülésünk jegyzőkönyvében adjunk kifejezést Kozma Andor 
elvesztése felett érzett fájdalmunknak. És indítványozom, hogy az ő 
esetében eltérve attól a szokástól, hogy minden egyes új tag székfog
lalása alkalmával emlékezik meg elődjéről, neki egy külön emlékbeszédet 
szenteljünk valamelyik ünnepélyes közűlésünk keretében». A Társaság 
mélységes megindulással, a súlyos veszteség fájó érzésével hallgatja az 
elnöki megemlékezést s javaslatát határozattá emeli.

1933. június 7.

32. Herczeg Ferenc, korelnök a következő beszéddel emlékszik meg 
a távollevő elnök úr nyolcvanadik születésenapjáról:

Tisztelt Társaság! Az elnök úr távollétében nekem, a Kisfaludy- 
Társaság legrégibb tagjának jutott a szerencse, hogy a mai ülésen elnö
köljek, Ezt annál szívesebben teszem, mert ülésünket ünneppé avatja 
az a nevezetes körülmény, hogy éppen nyolcvan esztendővel ezelőtt,
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1853. június 7-ik napján született a sárosmegyei Berzeviee községben 
Berzeviczy Albert, a Kisfaludy-Társaság nagytekintélyű és közszeretet
ben álló elnöke. Tekintettel a szinte páratlan fontosságú és áldásos 
szerepre, amely elnökünknek a magyar közéletben, de főleg kulturális 
életünkben jutott, ez a nap megérdemli, hogy piros betűkkel írjuk fel 
emlékezetünkbe.

Berzeviczy fényes életpályájának négy díszes állomása: a kultusz
miniszterség, a képviselőházi elnökség, a Tud. Akadémia és a Kisfaludy- 
Társaság elnöksége. A négy legdíszesebb tisztség, amit politikával és 
irodalommal foglalkozó magyar ember egyáltalában elérhet. Tüne
ményes pályafutása már azért is nevezetes és tanulságos, mert a szó 
legnemesebb értelmében vett lelki előkelősége mindenkor irtózott a 
hatásvadászat minden nemétől és Berzeviczy Albert nem is volt soha 
népszerű a szó újságírói értelmében. Hogy valaki a tömegek kedvence 
legyen, ahhoz nálunk bizonyos színészies hajlamok szükségesek, azok 
pedig ugyancsak távol esnek Berzeviczy férfias egyéniségétől. Az ő 
komolysága, alapossága, mélysége és objektivitása, amely oly nagy
szerűen érvényesül minden írott sorában és minden kimondott szavá
ban, egyenesen hadüzenetként hat mindennemű olcsó hatáskereséssel 
szemben.

Ősrégi magyar nemzetség sarjadéka és tetőtől-talpig nyugat- 
európai ember, akinek éltető eleme a nemes szabadelvűség. Szinte 
rokontalanul áll az európai Kelet határszélén. Csodálatos és megnyugtató 
jelenség, hogy kortársai mégis felismerték és elismerték nagy szellemi 
és erkölcsi értékét. A fényes győzelem okát, amelyet az élet fölött ara
tott, nem kis részben azokban a jellemtulajdonságokban kell keres
nünk, amelyek őt született vezérré avatják. Ő mindenesetre egyike a 
legnagyobb magyar szervező tehetségeknek. Ha chaotikus viszonyok 
közé állítja a sors : körülötte hamarosan elrendeződik a zűrzavar és 
megindul a rendszeres élet.

Átfogóképessége, éles ítélete, sugalló erejű kötelességtudása minden 
téren csodálatos eredményeket tudott elérni és Berzeviczy! a magyar 
kulturális élet nélkülözhetetlen támasztó pillérévé tette.

A Gondviselés azzal tüntette ki ezt a kivételes férfit, hogy bibliai 
korában az ifjúság szellemi ruganyosságával, bámulatos munkakedvvel 
és munkabírással áldotta meg. Köztünk, évekre nézve fiatalabbak közt, 
egy sincs, aki a közélet műhelyében oly hatalmas és sokféle munkát 
tudna végezni, mint a nyolcvanéves Berzeviczy. Ó jóformán csak azt 
kapta az öregségtől, ami szép és értékes és amiért megöregednünk érde
mes : szellemi életének elmélyülését és finomodott érzékét az igazság 
felismeréséhez.
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Semmi sem könnyebb, mint megjósolni, mikor köszönt reá a magyar
ságra az a bizonyos jobb kor, amelyről a leoltok dalolnak és amely 
után a honfiak epednek : majd akkor, ha a közéletet a Berzeviczy 
Albertek intellektusa és ethosa irányítja, más szóval, ha Magyarországon 
a tehetség kötelességtudása lesz a polgári értékmérő.

Tisztelt Társaság, midőn gondolatainkban mi, és velünk minden 
magyar író és a nemzeti művelődés minden munkása és barátja, tisz
telettel és hálával meghajlunk a nyolcvanéves Berzeviczy Albert előtt, 
van szerencsém megnyitni az ülést.

33. Titkár jelentést tesz a Társaságnak május 6-án Sopronban 
tarto tt vándorgyűléséről, amely teljes siker és meleg ünnepeltetés jegyé
ben folyt le s amelyen az elnök úr vezetése alatt részt vettek : Falu 
Tamás, Kéky Lajos, Kosztolányi Dezső, Surányi Miklós, Szinnyei Ferenc. 
A megjelenésben betegsége által akadályozott Hevesi Sándor tanul
mányát a titkár m utatta be. A résztvevők elzarándokoltak gróf Széchenyi 
István nagycenki sírjához s a Társaság nevében megkoszorúzták azt.

1933. október 4.

42. Elnök nagy melegséggel emlékezik meg Herczeg Ferenc r. tag 
hetvenedik születésenapjáról.

45. Titkár szomorúsággal jelenti Krohn Károly lev. tagnak július 
hó folyamán Helsinkiben hekövetkezett halálát. A rokon finn nemzet
nek lelkes és tudós fia volt, a híres Krohn Gyulának a gyermeke, s 
ennek váratlan halála után munkájának tovább folytatója. Társaságunk 
1913-ban választotta lev. tagjai sorába s evvel főként a finn-ugor nép- 
hagyományok kutatásának összehasonlító műveleteiben legelső sorban 
a finn és magyar népköltési emlékek nemzetközi ismertetése terén kifej
te tt értékes munkássága iránt óhajtotta elismerését kifejezni. A meg
boldogult ezt a választást szívesen fogadta s, bár lev. tagjaink nincsenek 
székfoglalásra kötelezve, ő mégis széket foglalt mindjárt megválasztatása 
után, 1913. május 7-én Az új Kalevala-kiadás megjelenése 1849-ben c. 
tanulmányával. — A Társaság megörökíti jegyzőkönyvében az elhúnyt 
emlékét.

1933. mvember 8.

58. Titkár jelenti, hogy október 22-én Egerben vándorgyűlést ta r
to tt Társaságunk az ottani Gárdonyi-Társaság meghívására a vármegye
ház dísztermében. Csak büszkeséggel emlékezhetünk arra a meleg fogad
tatásra, amelyben bennünket a vármegye és város előkelőségei részesí
tettek, élükön Eger fennkölt lelkű érsekével, s arra a mélységes tisz
teletre, melyet a helyi szónokok Társaságunk iránt kifejezésre ju ttattak .

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. LIX. 23
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A vándorgyűlésen az elnök úr vezetésével résztvettek Csathó Kálmán. 
Kéky Lajos, Sík Sándor, Voinovich Géza r. tagok ; Horánszky Lajos 
r. tagot betegsége megakadályozta a megjelenésben, de elküldötte tanul
mányát, melyet a titkár olvasott fel. Az ülést megelőzően az elnök úr 
a titkár s a Gárdonyi-Társaság számos tagjának kíséretében meg
koszorúzta Társaságunk nevében Gárdonyi Géza sírját.

60. Titkár jelenti, hogy néhai Halmos Izor úr végrendeletileg 20 
millió papírkoronát, azaz 1600 P-t hagyományozott Társaságunknak 
azzal a rendeltetéssel, hogy ezen összeg kamatai minden második vagy 
harmadik évben pályázat-kiírás útján egy magyar irodalommal foglal
kozó kisebb essay jutalmazására fordítandók.

1933. december 6.
(Rendkívüli közűlés.)

69. Elnök közli, hogy az ülés egyetlen tárgya a 111. elnöki szék 
betöltése . .  . Gondos megbeszéléseket folytatott a tagokkal, s az a 
meggyőződése alakult ki, hogy erre a tisztségre legtöbb kilátása van 
Voinovich Géza r. tagnak. Ennélfogva s egyéb körülményeknél fogva 
is őt tartja  legalkalmasabbnak s őt ajánlja megválasztatásra. Az aján
lást általános helyeslés fogadja s más ajánlás nem tétetvén, az elnök 
elrendeli a titkos szavazást. A beadott 25 szavazatból 23 igen, 1 nem, 
1 üres. Ennélfogva az elnök Voinovich Gézát a Társaság megválasztott 
másodelnökének nyilvánítja s . . . nagy melegséggel üdvözli. Kifejezi 
azt a meggyőződését, hogy azt a majdnem egyhangú bizalmat, mely 
őt erre a díszes helyre emelte, teljesen megérdemelte Társaságunk iránt 
érzett szeretetével s titkársága idején teljesített szolgálataival. Kíván 
továbbra is munkakedvet és testi erőt, hogy Társaságunk javara és 
díszére továbbra is oly hasznos szolgálatokat végezhessen, mint eddig.

Voinovich Géza m. elnök meghatott szavakkal köszöni meg a Társa
ság bizalmát s az elnöki üdvözlést. Már diákkorától kezdve rajongás
sal tekintett a Gyulai Pál és Beöthy Zsolt Kisfaludy-Társaságára s 
nem tud magára nézve nagyobb tisztességet elképzelni, mint ha annak 
a szolgálatára hívatik el, a Berzeviczy Albert oldalára. Fogadja, hogy 
egész leikével fogja szolgálni a Társaságot. Hálával tartozik minden 
egyes tagnak is, mert hisz ritka és fölemelő érzés, ha valaki pályatársai 
között a jóindulatnak ekkora teljességével találkozik. — A tagok lelkes 
éljenzéssel s a rokonszenvnek meleg nyilatkozásaival fogadják az el
hangzott beszédeket.

1933. december 6.

73. Titkár jelentést tesz a Gregguss-bizottság üléséről. Ezen különös 
helyzet állt elő, melynek következtében a bizottság felszólítására a
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titkárnak vált kötelességévé a jelentéstétel. A jutalom ez évben az 
1927—32. évkör legkitűnőbb színművészeti alkotásának esedékes. A 
tagok közül ajánlási jogával egyedül Szász Károly élt, aki egyúttal a 
bizottságnak is előadója s aki az érmet Csortos Gyula színművésznek 
javasolja kiadni Hauptmann Naplemente előtt c. színdarabjában Clausen 
szerepének alakításáért. Az ügyrend értelmében a titkár kérdést intézett 
a Nemzeti Színház kormánybiztos-igazgatójához. Voinovich Géza m. 
elnökünkhöz, hogy kíván-e aZ ügyrendben biztosított jogával élni, s 
ő, ezzel a joggal élve, Bajor Gizi úrnőt, a Nemzeti Színház művésznőjét 
ajánlotta, abban a formában, hogy egész pályája rászolgált a kitünte
tésre, de ha csak egy szerepére kellene szorítkozni, Herczeg Ferenc 
Szendrey Júlia c. darabja címszerepének alakítását ajánlaná. A Társa
ság tanácsadóként a Nemzeti Színház kormánybiztosán kívül az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően a Színművészeti Akadémia igazgatójának, 
Ódry Árpádnak a meghívását is elhatározta. A november 21-i bizottsági 
ülésen az előadó röviden jelezve a hat esztendő kiemelkedő alkotásait, 
megállapította, hogy az ügyrend követelményeinek minden tekintet
ben megfelelő alakítás akadt Csortos Gyuláéban s ő ennek jutalmazására 
tesz teljes nyomatékkai javaslatot. A két tanácsadó véleményét kérve 
az elnök úr, mindketten Bajor Gizit ajánlották, kiemelve, hogy Csortos 
egyetlen alakításával szemben, mert hisz ezekben az években ő mintha 
kitért volna a nagyobb művészi feladatok vállalása elől, Bajor Gizi 
egész sorát nyújtotta a jutalmazásra érdemes alakításoknak, amelyek 
közül a Szendrey Júliát emelték ki. A bizottsági tagok hozzászólásában 
kifejezésre jutott, milyen nehéz a helyzetük, mikor három kiváló szak
ember nem tud egységes megállapodásra jutni s a felé a megoldás felé 
hajoltak, hogy Csortos mellett Bajor Gizi is jutalmaztassák. Az előadó 
a felszólalásokra reflektálva, határozottan ellenezte, hogy két érem 
adassék s ezzel ennek a jutalmazásnak már úgyis csak erkölcsi értékét 
leszállítsuk. Kijelentette, hogy ha még kapható volna is erre, a másik 
érmet Yáradi Arankának javasolná Sasfiókheli alakításáért, Bajor Gizire 
vonatkozólag pedig a javasolt alakítást egyáltalán nem tartja kiválónak, 
ennél sokkal figyelemreméltóbb alakításai is voltak ebben az évkörben 
a művésznőnek, pl. A tábor/wfcbeli. Az elnök lir az előadót a bizottság 
legteljesebb bizalmáról biztosítva kompromisszumos megoldást aján
lott, amint ez már többízben történt. Az előadó kijelentette, hogy erre 
semmi körülmények közt sem hajlandó. Szavazást rendelvén el az 
elnök úr, 1 szavazás esett az előadó javaslatára, 4 arra az indítványra, 
hogy Csortos Gyula és Bajor Gizi jutalmaztassák, s 1 arra, hogy egyedül 
Bajor Gizi kapja az érmet. A szavazás eredménye után az előadó kijelen
tette, hogy az előadói jelentést nem hajlandó megírni, sőt a bizottság

23*
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nak azt a kérését is visszautasította, hogy jelentést tegyen a bizottság 
döntéséről s így a bizottság a titkárt bízta meg a bizottság üléséről 
való beszámolással. A titkár tehát a Greguss-bizottság határozataként 
azt az javaslatot terjeszti a Társaság elé, hogy két Greguss-érem adassék 
k i : Bajor Gizi színművésznőnek egész művészi pályájának jutalma
zására, kiemelve Szendrey Júliáját s Csortos Gyula színművésznek 
Clausen alakitásáért Hauptmann Naplemente előtt c. színművében. — 
A Társaság a bizottság határozatát egyhangúlag magáévá teszi. Szász 
Károly r. tag lemondását bizottsági tagságáról tudomásul veszi s az 
előadói javaslat megírására Hevesi Sándor r. tagot kéri fel.

1934. február 6.

( Előzetes és tayválasztó közűlés.)

97. Elnök elrendeli a tagválasztást. Sorshúzás útján először a három 
írói helyre rendeli el a szavazást, amelyekre Hekler Antalt ajánlotta 
Voinovich Géza, Berzeviczy Albert és Hegedűs Lóránt ; Kornis Gyulát 
Hegedűs Lóránt, Berzeviczy Albert és Voinovich Géza ; Rédey Tivadart 
Voinovich Géza. Beadatott 29 szavazat, tehát az általános többség 15. 
A beadott szavazatokból esett Hekler Antalra 24, Kornis Gyulára 22, 
Rédey Tivadarra 24. Elnök őket a Társaság megválasztott rendes tag
jainak jelenti ki. — Elnök a két költői helyre rendeli el a szavazást, 
amelyekre Harsányi Zsoltot ajánlotta Radó Antal és Hegedűs Lóránt; 
Nadányi Zoltánt Csathó Kálmán, Hevesi Sándor, Sebestyén Gyula, 
Sebestyén Károly és Zilahy Lajos ; Szathmáry Istvánt Herczeg Ferenc 
és Pékár Gyula. A beadott 30 szavazatból Harsányi Zsoltra esett 23, 
Nadányi Zoltánra 15, Szathmáry Istvánra 13, üres volt 1. Elnök Har
sányi Zsoltot a Társaság megválasztott rendes tagjának jelenti ki, 
majd új szavazást rendel el a több szavazatot nyert Nadányi Zoltánra. 
Beadatott 28 szavazat, ebből igen 13, nem 14, üres 1. E szerint Nadányi 
Zoltán nem nyervén el a megkívánt többséget, az elnök Szathmáry 
Istvánra rendeli el a szavazást . A beadott 29 szavazatból igen 12, nem 17. 
Egyik jelölt sem nyervén el a megkívánt többséget, ez a hely az idén 
nem töltetik be.

1934. március 7.
3. Titkár a következő jelentést teszi:
«Szomorú kötelességemhez híven, ünnepélyes közűlésünkön már 

jelentést tettem Móra Ferenc r. tagnak február 8-án' bekövetkezett 
elhúnytáról s kifejezést adtam azoknak a bánatos érzéseknek, melyeket 
kedves társunk elvesztése lelkűnkben keltett. Most még csak az elnök
ségnek a végtisztességtételre vonatkozó intézkedéseit legyen szabad
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bejelentenem. A gyászhír vétele után az elnökség táviratban fejezte 
ki részvétét a gyászbaborult özvegynek, koszorút küldött a ravatalra 
s a temetésen Sík Sándor r. tag búcsúzott el nevünkben kedves társunk
tól, kit oly gyászosan rövid ideig mondhattunk magunkénak, de emlékét 
oly őszinte szeretettel őrizzük mindnyájan». — A Társaság jegyző
könyvileg is kifejezést ad Móra Ferenc elvesztése fölött érzett fájdal
mának.

1934. május 3.

19. Elnök az ülést a következő szavakkal nyitja meg :
«Midőn a mai ülést megnyitom, szíves emlékezetükbe óhajtanám 

idézni azt a rövid idő előtt lefolyt ünnepélyt, amikor a mi felejthetetlen, 
dicső emlékű, vértanú tagtársunk, gróf Tisza István emlékét avattuk 
fel. Nekem, mint a szoborbizottság elnökének, ju to tt az a megtisztelő 
feladat, hogy a szoboravató beszédet mondjam. Tettem ezt abban a 
meggyőződésben, hogy amit mondtam, a Kisfaludy-Társaság érzelmeinek 
is megfelelt, s azt hiszem, a Kisfaludy-Társaság körében csak kivétel 
lehet, aki nem azzal a kegyelettel csügg Tisza István halhatatlan emlé
kén, amelynek én kifejezést adtam». — A Társaság együttérzéssel fogadja.

24. Elnök felhívja a Társaság figyelmét a Madách-szobor ügyére. 
A szobor létesítésére bizottság alakult, s úgy látszik, erőteljesebben 
megindul a gyűjtés. Annál a kapcsolatnál fogva, mely Társaságunkat 
Madáchhoz fűzte, ebből a gyűjtésből nekünk is ki kell vennünk a részün
ket, s mivel Társaságunk erre, semmiféle alappal sem rendelkezik, sze
mélyi gyűjtést kell indítanunk s ezt ő 100 P-vel megkezdi. — A Társa
ság az elnöki előterjesztést magáévá teszi s minden jelenlevő tag hozzá
járul a gyűjtéshez. A gyüjtőívet a távollevőkhöz is eljuttatja a titkár, 
hogy ők is kivehessék részüket a gyűjtésből. (A gyűjtés eredményéül 
570 pengő gyűlt össze.)

27. Titkár emlékezteti a Társaságot, hogy 1936-ban köszönt ránk 
a Társaság megalapításának százados fordulója. A Gazdasági Bizottság 
utolsó ülésén fölvetette a Társaság története megírásának eszméjét s 
azt a tervet találta legkönnyebben megvalósíthatónak, hogy képekkel 
díszített emlékkönyvszerű munkában írassék ez meg, melyben egy ter
jedelmesebb dolgozat ismertetné a Társaság történetét, a tagok pedig 
a Társasággal kapcsolatos emlékeiket írnák meg. — A Társaság a tervet 
helyesnek találja s történetének megírásával és az előkészítő munkálatok 
elvégzésével a titkárt bízza meg.

1934. október 1.

35. Titkár jelenti, hogy Társaságunk két nagysikerű vándorgyűlést 
tartott. Az egyiket a Szabolcsvármegyei Bessenyei Kör meghívására
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május 5-én Nyíregyházán. Ezen in. elnökünk vezetése alatt, ki nagy
hatású elnöki megnyitót mondott, Aprily Lajos, Harsányi Zsolt, Kéky 
Lajos, Rédey Tivadar és Zilahy Lajos r. tagok vettek részt. A másikat 
a Nagykőrösi Arany János-Társaság meghívására június 3-án Nagy
kőrösön tartotta Társaságunk. Szintén in. elnökünk vezetése alatt, ezen 
az ülésen Csengery János, Falu Tamás, Kéky Lajos, Radó Antal és 
Szinnyei Ferenc r. tagok vettek részt. Mindkét helyen megtisztelő rokon- 
szenv és szíves érdeklődés fogadott bennünket.

37. Titkár megemlékezvén Madách halálának hetvenedik forduló
járól emlékezetbe idézi, hogy amint nőtt Madách nevének fénye, egyre 
inkább érezni kellett, hogy nyugvóhelye, az alsósztregovai kis falusi 
temető egyszerű kápolnácskájának sírboltja, méltatlan az ő nagy emléké
hez. Így vetődött fel az a kegyeletes gondolat, hogy a hamvakat olyan 
sírboltba kell áthelyezni, ahol méltó emléket állíttathat föléjük a hálás 
nemzet. Társaságunk kötelezve érezte magát ennek a kegyeletes szol
gálatnak a végrehajtására, de szegénységünk miatt csak a Tud. Akadémia 
nagylelkű támogatása tette ezt lehetővé számunkra. Így elkészülvén 
a Madách-kastély ősi parkjának egy elbűvölően szép pontján az új sír
bolt, a hamvak átvitele július 2-án történt meg s a Társaság képviseleté
ben Horánszky Lajos, Harsányi Zsolt és Kéky Lajos r. tagok jelentek 
meg s Társaságunknak soha nem múló kegyeletét és hűségét Horánszky 
Lajos tolmácsolta.

1934. december 5.

64. Titkár jelenti, hogy a győri Kisfaludy Irodalmi Kör meghívására 
Társaságunk november 5-én Győrött szépen sikerült vándorgyűlést 
tarto tt a város előkelőségei s nagyszámú közönség jelenlétében. A gyű
lést a m. elnök nyitotta meg nagyhatású elnöki beszéddel s ra jta  kívül 
közreműködtek : Falu Tamás, Hegedűs Lóránt, Kéky Lajos, Koszto
lányi Dezső és Rédey Tivadar r. tagok.

1934. december 18.
(Rendkívüli ülés.)

72. Elnök közli, hogy ennek a rendkívüli ülésnek az összehívását 
az tette szükségessé, hogy a december havi rendes ülésen, melyen a 
Greguss-jutalomról kellett volna döntenünk, a bizottság előadója, Hekler 
Antal r. tag betegsége miatt nem jelenhetett meg, a Társaság pedig 
nem akart az előadó jelenléte nélkül dönteni. Felkéri tehát most a 
Greguss-bizottság előadóját jelentésének s a bizottság javaslatának 
előterjesztésére. — A bizottsági előadó a bizottság többségének javaslata
ként azt terjeszti elő, hogy két érem adassék ki, egyik Zala Györgynek
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egész pályája elismerése gyanánt a Millenáris Emlékmű befejezése alkal
mából, a másik dr. Medgyessy Ferencnek ülő leány c. szobráért. — 
A Társaság a javaslatot elfogadja.

1935. január 9.

73. Titkár jelentést tesz könyvkiadó-bizottságunk buzgó és érdemes 
tagjának, Antal Géza ref. püspök úrnak elhúnytáról. A kiváló főpap 
nemcsak az egyházi élet terén szerzett érdemeket, hanem a magyar 
közművelődésnek is érdemes munkása volt. Gyakran megjelent üléseinken 
s könyvkiadó vállalatunk számára lefordította Scheffel Ekkehardjki. 
Fáradhatatlan buzgalommal építgette nemes emlékű hitvesével együtt 
kulturális kapcsolatainkat Hollandiával. Emlékét kegyelettel őrizzük.

1935. február 5.

(Előzetes és tagválasztó közűlés.)

84. Elnök megállapítja, hogy mindössze 13 r. tag van jelen s így 
az ülés tárgysorának első pontjául kitűzött tagválasztás, mivel a tag
választáshoz az Alapszabályoktól megkövetelt 20 tag nem gyűlt össze, 
nem tartható meg. — A betöltésre szánt két írói helyre, melyre Bartók 
Béla és Kodály Zoltán voltak ajánlva, választás csak a jövő évi elő
zetes és tagválasztó közűlésen történhetik alapszabályszerű határozat 
és új ajánlás alapján.

1935. május 1.
(I I .  Rákóczi Ferenc halála kétszázéves fordulója 

emlékére tartott rendes havi ülés.)

17. Elnök II. Rákóczi Ferencnek alakja és sorsa, harca és bukása 
által a magyar irodalomra gyakorolt hatását méltató, emelkedett hangú 
elnöki beszéddel nyitja meg az ülést.

Rédey Tivadar r. tag előadja Hontalanság hőse c., II. Rákóczi 
Ferenc emlékét ünneplő költeményét.

Kéky Lajos r. tag felolvassa Komáromi János r. tagnak Rodostó ma 
c. dolgozatát.

22. Titkár jelenti, hogy Shakespeare-bizottságunk április 28-án 
nagysikerű matinét rendezett a következő műsorral: elnök úr meg
nyitó beszédet mondott, Hevesi Sándor a szonettek fekete nőjéről 
olvasott fel, Márkus Emilia, a Nemzeti Színház örökös tagja részleteket 
adott elő az Antonius és Cleopatrából s a szonettekből, Sebestyén Károly 
pedig A nemzedékek harca Shakespearenél című tanulmányát olvasta fel.
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1935. május 29*

(Hugo Vidor halála ötvenéves fordulójának 
ünneplésére tartott rendes havi ülés.)

27. Másodelnök Hugo Vidor emlék-ünnepén című elnöki megnyitó 
beszédében méltatja Hugo költészetét s jellemzi emberi és költői pályáját ;

Radó Antal r. tag felolvassa Hugo Vidor c. tanulmányát :
Szász Béla r. tag bemutatja Hugo Victor 11. Napoleon c. költe

ményének fordítását;
Váradi Aranka, a Nemzeti Színház örökös tagja, Hugo Victor 

költeményeiből ad elő Szász Károly (püspök) fordításában ;
Sebestyén Károly r. tag felolvassa Hugo Vidor és a dráma c. tanul

mányát ;
Kosztolányi Dezső r. tag bemutatja fordításait Hugo Vidor költe

ményeiből.
28. Titkár jelenti :
«Utolsó ülésünk óta súlyos veszteség érte Társaságunkat két kedves 

társunk elhúnytában. Május 2-án, társasági tagságának negyedszázados 
fordulóján elvesztettük Szávay Gyulát, a derűs humorú, jóízűen magyaros 
költőt. Róla valóban elmondhatjuk, hogy igazi ihletője az alkalom volt. 
Nemcsak ünnepi ódáit és beszédeit sugallta ez a varázsos erejű múzsa, 
hanem költeményeinek legnagyobb részét s még Színdarabjait is. Tár
gyaiban erősen hajlott a modern élet problémái felé, de felfogásukban 
s világnézetében rendületlenül hű maradt a nemzeti hagyományokhoz. 
Társaságunkba Gárdonyi Géza és Szabolcska Mihály ajánlotta s Gár
donyi «könyvekkel felérők»-nek mondotta három költeményét: Csokonai 
kárhoztatását, Berzsenyi-ó(Iáját s Cseresnyés Mária című románcát. 
Szívét, mely annyira telve volt derűs életbölcseséggel, élete végén 
megtörték a sors csapásai. Szomorú magányosságban borult rá az alkony, 
melynek nem voltak többé sem nyájas sugarai, sem melengető emlékei. 
Ravatalára koszorút küldött az elnökség s a temetésen Társaságunk 
nevében Rédey Tivadar r. tag mondott kegyeletes búcsúszavakat.

Május 15-én Kenedy Géza társunk szenderült örök álomra. Csak
nem félszázados szépirodalmi és közírói munkásság jutalmazásául hívta 
el őt tagjai sorába Társaságunk s még csaknem másfél évtizedig tevé
kenykedett körünkben is testi és szellemi erejének teljes frisseségében. 
Róla is elmondhatjuk azt, amiben ő elődje, Dóczy Lajos, életének mint
egy summáját adta körünkben : «A tisztább eszményiség hű és becsü
letes szolgálatában töltötte el életét». Nemes életeszményt tűzött maga 
elé s azt rajongó hűséggel és bátran szolgálta egész hosszú életén át. 
Erkölcsi eszménye s elmésen moralizáló tanításai korunknak bizonnyal
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nemesebb szellemi értékei közé számítnak. Közírói működését is a 
legnagyobb magyar szellemek hagyománya irányította : magyar ere
detiség és európaiság, a bölcs haladás és a nemzeti hagyományokhoz való 
tisztes ragaszkodás összhangos egybekapcsolása. Eszményeiért a harcot 
is bátran állotta akár közéleti, akár irodalmi küzdelmekben. Ezeket az 
eszményeket mi tovább őrizzük s kegyelettel gondolunk megfáradt s 
pihenőre tért hű öreg harcosukra. Ravatalára koszorút helyezett, család
jához részvéttáviratot intézett az elnökség, temetésén pedig Szász 
Károly r. tag tolmácsolta Társaságunk fájdalmát és kegyeletét».

A Társaság elhunyt tagtársaink emlékét s elvesztésük fölött érzett 
fájdalmát jegyzőkönyvében örökíti meg.

. 7.935. október 2.

37. Titkár közművelődésünknek egy lélekemelő, fényes ünnepéről 
emlékezik meg. A budapesti m. kir. Pázmány Péter Tudományegyetem 
háromszázados fordulóját ünnepelte annak a napnak, amelyen aláírta 
alapító oklevelét a bíboros magyar Cicero. Társaságunk igaz együtt
érzéssel kíséri közművelődésünk minden értékes tényezőjének sorsát és 
munkáját, a legmelegebb rokonszenvvel vesz részt egyetemünk öröm
ünnepében is, amelyhez az őszinte nagyrabecsülés érzésén kívül is sok 
kedves, közös emlék kapcsol bennünket. Tudós tanárai sorából Társa
ságunk is számos büszkeségét nyerte, közös büszkeségünk Társaságunk 
atyja, Toldy Ferenc, aki ugyanazzal a csüggedetlen eréllyel és fényes 
sikerrel hívta életre Társaságunkat, mint amilyen csüggedetlen eréllyel 
és fényes sikerrel állt középpontjában ezeknek a mostani, távol orszá
gokban is visszhangot keltő ünnepeknek az egyetem kiváló rectora, 
Társaságunknak nagyrabecsült tagja, Kornis Gyula. Szívünkből csatla
kozunk azokhoz az üdvözletekhez, amelyekkel elárasztották 300 éves 
egyetemünket s szívünkből kívánunk fényes, áldásos eredményekben 
gazdag jövőt az Alma Maternek.

38. Titkár jelenti, hogy július 14-én elhalt Társaságunk régi és 
hű barátja, Rust József úr. Shakespeare-bizottságunk érdemes tagja. 
Egész életén át lekötelező és megértő szívességgel viseltetett munkás
ságunk és feladataink iránt. Megjelent gyűléseinken s áldozatkészsége 
több alkalommal nyilatkozott. Ennél a szíves készségénél csak szerény
sége volt nagyobb. Emlékét kegyelettel őrizzük.

39. Titkár jelenti, hogy Szilasi Béla úr, a Fanto-művek párizsi 
vezérigazgatója feleségének, Szilasi Nellinek nevére te tt s a pénzromlás 
következtében megsemmisült 10,000 K-ás alapítványát 10,000 P befize
tésével megújította. — A Társaság örömmel és köszönettel fogadja a 
dicséretes és szép példaadást.
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1935. december 4.

64. Titkár megemlékezik arról, hogy november 27-én volt 30 éve 
annak, hogy az Akadémia elnök urunkat elsőízben választotta elnökévé. 
Ezt a ritka évfordulót az Akadémia az elnök úr határozott kívánságára 
csak a legszűkebb körben ünnepelte. Ezen az ünneplésen Társaságunk
nak akadémikus tagjai csaknem teljes számmal megjelentek s együtt
érzéssel hallgatták a hálának azokat a szép szavait, melyekkel az Aka
démia m. elnöke megemlékezett azokról az el nem múló érdemekről, 
melyeket az elnök úr e három évtized alatt a magyar tudományosság 
és irodalom terén szerzett. Ezt a hálát mi is érezzük mindnyájan s 
őszinte érzéssel csatlakozunk az Akadémia szerencsekívánataihoz.

Ebből a szép alkalomból az Akadémia igazgató-tanácsa egyhangú 
határozattal felajánlott Társaságunknak 2000 P-t «abból a célból, hogy 
ebből az összegből a Kisfaludy-Társaság által meghatározott időpont
ban és módozatok mellett Berzeviczy AIbert-jutalomdíjat lehessen oda
ítélni».

65. Papp Viktor r. tag, mint a Greguss-bizottság előadója, előter
jeszti előadói jelentését az 1929—1934. évekre terjedő negyedik zene- 
művészeti évkörről. A jelentés különösen Dohnánvi Ernő Szegedi miséjét 
emelte ki, de ez jutalmazásra nem jöhet számításba, mert szerzője már 
részesült Greguss-jútalómban. Részletesen szólott a jelentés Kodály 
Zoltánnak az Operaház által javaslatba hozott Székely fonójárói s 
Bartók Bélának a Zeneművészeti Főiskola által ajánlott II. zongora- 
versenyéről. Az érmet Bartók Bélának javasolja kiadni, de nem a Fő
iskola által ajánlott munkájának, mely már újabbkori, túlhajtottan 
szélsőséges, ultramodern zenéjének a terméke, hanem I. zenekari suite- 
jének, mely Bartóknak régebbi, 1905-ből való alkotása ugyan s kül
földön sokszor játszották, de itthon első teljes előadása 1929. október 
28-án történt, tehát beleesik a mostani évkörbe s olyan munkája a 
mesternek, melynek értékéhez és szépségéhez szó sem fér. — A Társaság 
a Greguss-érmet egyhangúlag Bartók Béla I. zenekari suite-jének 
ítéli oda.

1936. január 8.

.71. Másodelnök közölvén, hogy elnök urunkat végtelen sajnála
tunkra betegsége akadályozza a megjelenésben, de az ő páratlan köteles
ségérzetével elküldte előterjesztését egyik fontos ügyben, a Greguss- 
érem dolgában, — az előterjesztést teljes egészében felolvassa. Az elő
terjesztés visszapillantást vetve a Greguss-jutalom rendeltetésére s 
felsorolva eddigi nyerteseit, megállapítja, hogy «mindezek szíves köszö
nettel fogadták a Kisfaludv-Társaságnak e kitüntetését s a legtöbb
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esetben személyesen jelentek meg annak átvétele végett. Most először 
történt meg, hogy amikor a Kisfaludy-Társaság Greguss-bizottságának 
előzetes eljárása alapján a Greguss-érmet egyhangúlag Bartók Béla 
tanárnak és zeneszerzőnek ítélte oda, Bartók ezt a kitüntetést a leg
ridegebben visszautasította s a Kisfaludy-Társaság titkárához intézett 
levelében kijelentette, hogy neki a Greguss-érem, mint a Társaság kitün
tetése, nem kell sem testének, sem lelkének. — Azt hiszem, a Kisfaludy- 
Társaság hivatkozva az eddig kitüntetett művészek és írók fényes sorára, 
a rideg, sőt durva visszautasítás e példátlan esete fölött nyugodtan napi
rendre térhet». Majd bejelenti, hogy e m iatt levettük Papp Viktor biz. 
előadónak nagy gonddal és szép formában szerkesztett, de most már 
tárgytalanná lett előadói jelentését a mai ülés tárgysoráról.

(Bár a Társaság az ügy fölött napirendre tért, zárt ülésen mégis 
történt néhány hozzászólás.) 73. Papp Viktor biz. előadó tájékoztatja 
a Társaságot jelentésének arról a részéről, melyet Bartók Béla a nyil
vánosság előtt meghurcolt. Bartók azt kifogásolja, hogy a jutalmazott 
I. suite-et nem a most esedékes évkörben mutatták be teljes egészében. 
Ez az állítólagos dátumbeli tévedés csak kötölőzködési ürügynek jó, 
mert köztudomás szerint mindig a Philharmoniai Társaság hangversenyei 
jelentették nálunk a teljes nyilvánosságot. A Philharmoniai Társaság 
hivatalos műsora szerint, melyet be is m u ta t: «idehaza ez az I. szvit 
első teljes filharmóniai előadása», vagyis 1929. október 28. A jutal
mazott mű 30 éves történetét mégis átkutatta s a talált részleges elő
adások dátumait a Greguss-bizottság ülésén felolvasta. Felsorolásából 
a Bartók által említett két teljes előadás közül az egyik dátumot (1920. 
november 29.) készakarva mellőzte, mert az a Nemzeti Zenede zene
karának intézeti növendékelőadása volt, mely ennek a nehéz műnek 
hibátlan képét, a rendkívüli dologbeli követelmények miatt,, nem 
adhatta s különben is a Greguss-bizottság növendékhangversenyekkel 
nem foglalkozhatik. Egyébként ezen a hangversenyen maga is ott volt. 
A Bartók által említett másik előadási dátumról — 1909. március 1. — 
is tudott, de az sem tekinthető a mű megfelelő bemutatójának. Tény, 
hogy a Szvitet Hubay Jenő vezénylésével az Akadémiai Zenekar előadta. 
Mi volt ez az Akadémiai Zenekar? Ha nem is növendék-zenekar, de 
mindenesetre «ad hoc» zenekar, amelyre vonatkozólag is fennáll a művé
szeti követelményekről vallott és már említett nézete. A Zeneművészeti 
Főiskola jubileumi évkönyvének 46. oldaláról idéz idevágóan : «Ennek 
a testületnek (az Akadémiai Zenekarnak) tagjai lettek a zenekari hang
szereken játszó tanárok, az intézetet végzett növendékek legjava és 
szükség szerint a jelenlegi növendékek közül a legérettebbek». Íme, 
tehát valójában ez se más, mint — növendékzenekar-féle. Semmi szín
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alatt som a Philharmoniai Társaság elsőrendű zenekara, melyhez a zenei 
bírálónak alkalmazkodnia lehet és kell. Az Akadémiai Zenekar egyéb
ként «a kedvezőtlen viszonyok alakulása és hatása következtében néhány 
évi működés után — sajnos — megszűnt».

Ezek a Bartók Béla érvelései elleni tárgyi észrevételei. Súlyos és 
durva személyi támadásával nem kíván foglalkozni. Az lebegett szeme 
előtt egész jelentése fonalán, hogy ezt a világhírű magyar mestert Társa
ságunknak alkalomadtán meg kellene koszorúznia. Olyan művét akarta 
kiválasztani, melynek szépségéhez és értékéhez szó nem fér. Újabbkori, 
túlhajtottan szélsőséges, ultramodern zenéjének egyik ópuszát sem 
ajánlhatta jutalmazásra. Egyik elismert, nagy művén keresztül akart 
neki elismerést ju ttatn i s a jószándéknak botrány a vége. Bár a botrány 
valódi oka aligha a dátum, hibáját nem szépíti, miért is a (freguss- 
bizottság előadói tisztéről lemond.

Szász Béla r. tag azt ajánlja, hogy hozzon a Társaság egy határoza
tot, amelyben tudomásul veszi, hogy Bartók Béla a neki ju tta to tt 
érmet nem fogadta el s ennek folytán, az érem kiadását mellőzi a Tár
saság.

Csathó Kálmán r. tag kiemeli, hogy Bartók Béla levelében durva 
támadás van az előadó ellen, akivel mi azonosítjuk magunkat, még pedig 
ezt a támadást akkor és úgy intézte, mielőtt még ismerte volna az előadói 
jelentést s tisztában lehetett volna azokkal az indokokkal, amelyek 
alapján a Társaság neki ítélte a jutalmat. A Társaság elvárja, hogy 
ha valaki támadást intéz, előbb becsületesen tájékozódjék a ténybeli 
körülményekre nézve. Meg van győződve, hogy ha a jelentést ismerte 
volna Bartók Béla, nem intézte volna ezt a támadást.

Hekler Antal r. tag szintén felháborítónak találja, hogy Bartók 
Béla az előadói jelentés ismerete előtt intézte durva támadását, s ha 
a Társaság közlést ad ki, ebben hangsúlyozni kívánja a Társaság meg
ütközését ezen az eljáráson.

Ravasz László r. tag is felháborodásának ad kifejezést s megütközve 
veti fel a kérdést: hova jutunk, ha egy nagymultú és nagyérdemű 
irodalmi társaság azért, mert megkoszorúz valakit, attól inzultusban 
részesül? De az előadót ért támadás ellen is föl kell emelni szavát. 
A Társaság a jutalmazáshoz szükséges munkával az előadót megbízta, 
ő legjobb tudása szerint ezt el is végezte, a Társaság az ő jelentését 
egyhangúlag magáévá tette, s ebben a hivatalos megbízatásában az 
előadót is súlyos inzultus érte. Ha Bartók Béla a Társaság véleményé
vel nem ért egyet, nem az a módja az elintézésnek, hogy az előadót 
inzultálja. Még tárgyilag sincs igaza, mert az előadó nem hallgatott el 
semmit, hivatkozott mindarra, amit Bartók kifogásol. Különben sem
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a uiű értékén, sem a mű értékelésén nem változtat az semmit, hogy 
mikor jelent meg. Még az elhallgatás is csak-abban az esetben volna 
megróható, ha ennek következtében Bartók Béla elesett volna valami 
előnytől, amiről ez esetben szó sem lehet. Az általános európai szokások 
szerint még a tévedések helyreigazítását is más módon szokták elintézni, 
különösen akkor, ha egy komoly és úri emberekből álló társaság meg
tisztelni, kitüntetni óhajt egy komoly úri embert.

M. elnök megállapítja, hogy a felszólalások teljes összhangban van
nak az elnök úr felfogásával. Mivel az elnök úr «napirendre térés»-ről ír 
s Szász Béla r. tag még újságközlést sem kíván erről, azt javasolja, hogy 
csak rövid, pár mondatos hírlapi közlés történjék ebben az ügyben. — 
A Társaság Papp Viktor r. tag iránt együttérzését ju tta tja  kifejezésre 
s lemondása fölött az előzetes közűlésen dönt.

1936. február 11.

(Előzetes és tagválasztó közűlés.}

84. Másodelnök elrendeli a tagválasztást. — Sorshúzás útján a 
szavazást először az írói helyre rendeli el, amelyre Schöpflin Aladárt 
ajánlotta Rédey Tivadar, Hegedűs Lóránt, Petrovics Elek, Sík Sándor 
és Babits Mihály. A beadott 26 szavazatból 22 igen, 3 nem, 1 üres. 
Ennek alapján elnök Schöpflin Aladárt a Társaság megválasztott r. tag
jának jelenti ki. — A két költői helyre Harsányi Lajost ajánlotta Sík 
Sándor és Hegedűs L órán t; Nadányi Zoltánt ajánlotta ifj. Hegedűs 
Sándor, Hegedűs Lóránt, Falu Tamás és Csathó Kálmán. A beadott 
26 szavazatból Harsányi Lajosra esett 19, Nadányi Zoltánra 18, üres 
volt 4 szavazólap. Elnök Harsányi Lajost és Nadányi Zoltánt a Társaság 
megválasztott r. tagjának jelenti ki. — Elnök a betölthetőnek határo
zott 3 1. tagsági helyre rendeli el a szavazást, amelyekre Radó Antal 
r. tag Mohácsi Jenőt és Sirola Ginót, Hevesi Sándor r. tag pedig Meitzer 
Károly Henriket ajánlotta. Ez utóbbi ajánlott azonban időközben 
elhalt. A beadott 23 szavazatból Sirola Ginóra esett 22, Mohácsi Jenőre 
21. Elnök Sirola. Ginót és Mohácsi Jenő', a Társaság lev. tagjainak je
lenti ki.

1936. március 4.

8. Titkár indítványozza, hogy a Társaság mondjon köszönetét a 
Franklin-Társulatnak s kitűnő vezérigazgatójának, Péter Jenő úrnak, 
azért a szíves áldozatkészségéért, mellyel jubiláris ünnepünk egész 
lefolyásában segítségünkre volt, de főként azért, hogy lehetővé tette 
ünnepünk legfontosabb és legmaradandóbb mozzanatát: Emlék
könyvünknek az ünnephez méltó formában való megjelentetését. —
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A Társaság legmelegebb köszönetét és elismerését fejezi ki. — Eadó 
Antal r. tag indítványozza, hogy a Társaság fejezze ki legőszintébb 
elismerését és háláját a titkárnak, aki az Emlékkönyv szerkesztését s 
a Társaság történetének megírását olyan lelkes buzgalommal, odaadó 
szeretettel s kitűnő eredménnyel végezte. — A Társaság jegj'zőkönvvé
ben is kifejezi elismerését és köszönetét a titkárnak.

1936. március 23.

(Rendkívüli ülés Berzeviczy Albert elhunytakor.)

17. Másodelnök az ülést a következő szavakkal nyitja meg : 
«Tisztelt, Társaság! Az üres elnöki szék elé gyűltünk ma össze, 

amelyben sohasem fogjuk többé látni Berzeviczy Albert megszokott, 
tisztelt és szeretett alakját. Olyan mély gyásszal és fájdalommal nézünk 
ez ürességre, mint egy család tagjai az örökre eltávozott, szeretett 
családfő üresen maradt helyére. Nem fogjuk hallani, mint évek hosszú 
során át e helyről a bölcs gondosság, a tapintat és szeretet szavait. 
A fekete bárka viszi az örökkévalóság felé mozdulatlanul azt a férfiút, 
aki maga volt a tetterő, a folytonos munkásság. Két külön téren élt 
mindegyikben egész életet, munkában és eredményekben gazdagot : 
a politikában s a tudomány- és irodalomban. Fiatalkorát szépirodalmi 
kísérletek szépítették meg, melyek továbbfejlődtek írásművészetében. 
A közéletbe mint a jog tanára lépett, azután politikus l e t t : hajlama 
a kultúrpolitika terére vonta. A politikának is művésze volt. A politikus 
történetíróvá vált, a politikai szónok az essay-szerű akadémiai szónoklat 
mesterévé; a műélvező műértővé, sőt műtörténésszé. Könyvet írt 
Itáliáról és a tájfestésről, tanulmányokat Shakespeare-ről; fölért 
Dante magyarázóihoz, előadásokat tartott Goethéről, alapos ismerője 
volt a francia újabb irodalomnak ; emlékbeszédeket mondott hazai 
nagvjainkról. Alig lehet áttekinteni érdeklődésének tereit, s ahová 
érdeklődése fordult, ott mindjárt tennivalót is talált, munkát keresett 
magának. A tudós mélyreható kutató szelleme egyesült benne az isme
retterjesztés tudós vágyával. Oszlopa volt a magyar közéletnek, a kul
túrának ; kidőlte nem egy téren pótolhatatlan hiányt hagy maga után.

Egy kor nagy embereinek szinte utolsó hírmondója tűnik el vele, 
egy fényes jellem, az önfeláldozó munka férfia.

írói, mint emberi egyéniségét ízlés és előkelőség jellemezte, tiszt
ségeiben, méltóságaiban pedig páratlan lelkiismeretesség és kötelesség
érzet, mely minden hivatalát hivatásnak érezte. Az utolsó hetekben ez 
tarto tta beteg testében az életet. Halálos ágyán is, míg hűlő kezét
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búcsúra nyújtotta, az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság volt elméje 
utolsó lobbanásainak gondolata.

A magyar művelődés nagy veszteségében nagy rész a mienk, a 
Kisfaludy-Társaságé. Szomorúságunk nagyobb, mintsem most, a gyász 
első óráiban ki tudnók mondani, pedig mindnyájan egyformán mélyen 
érezzük. A koszorú, melyet ravatalára kitűnő társunk, Herczeg Ferenc 
fog letenni, nem üres szavak gyanánt viseli szalagján a hála és hűség 
felira tát: mert e Társaságban mindnyájan hálával őrizzük meg emlékét 
s hívek leszünk eszményeihez, példájához, útmutatásához. Ezek az 
érzések nem fognak elhervadni, hanem örökzölden tartják emlékén a 
koszorút.

Tegyünk sírjára másik koszorút is, melyet a maga kezével font 
magának : adjuk ki a Kisfaludy-Társaságban tartott irodalmi beszédeit.

Gondoskodjunk emlékbeszéd tartásáról, külön gyászűlésen.
Tisztelettel kérdem : méltóztatnak-e ezekhez hozzájárulni?
A kormány a nemzet halottjának tekinti Berzeviczy Albertet. 

Ravatalát az Akadémia az oszlopcsarnokban állítja fel. A beszentelés 
kedden délután négy órakor történik. Jelenjünk meg azon teljes számban.

A gyászmise pénteken délelőtt 10 órakor lesz a belvárosi főplébánia- 
templomban.

Gyászunk jeléül halasszuk el április 1-én tartandó felolvasó ülé
sünket».

A Társaság a másodelnök szavait állva, együttérző megindultság- 
gal s mély bánattal hallgatja, javaslatait magáévá teszi s az ülés a fáj
dalmas veszteségnek mély átérzésével oszlik szét.

1936. április 28.

(Rendkívüli tisztújító közűlés.)

18. Másodelnök megnyitván az ülést., titkár jelenti, hogy a tisztikar 
hároméves megbízatása ebben az évben lejárt, a tisztújítást csak nagy
beteg elnökünk iránt való gyöngédségből nem tűzte ki az ügyrendtől 
megállapított időben. Így teljes tisztújítást kell tartani s a megválasz
tandó tisztikar megbízatása három évre fog szólani. — Másodelnök 
Radó Antal r. tagot kéri fel korelnöktil s a teremből távozik.

19. Szász Károly r. tag elnöknek Voinovich Géza másodelnököt, 
másodelnöknek Csathó Kálmán r. tagot, a régóta üresedésben levő másod- 
titkári tisztségre Rédey Tivadar r. tagot ajánlja. Más ajánlás nem történ
vén, korelnök elrendeli az elnöki tisztre a szavazást. A beadott 27 szava
zatból 26 igen, 1 üres.KorelnökVoinovieh Gézát a Társaság megválasztott 
elnökének jelenti ki s felkéri Hekler Antal és Kornis Gyula r. tagokat,
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adják ezt tudtára. A helépő új elnököt a tagok lelkes üdvözlésben részesí
tik s a korelnök meleg üdvözlő szavakkal kéri fel az elnöki szék elfog
lalására. Elnök a következő szavakkal foglalja el az elnöki széket : 
«Megindultál! foglalom el ezt a széket, nehéz szívvel lépek erre a helyre, 
ha azokra gondolok, akiket már láttam  itt ülni. Meg kell vallanom, 
hogy bennem csak a jó szándék és kötelességtudás van meg. Két jele
netre gondolok most. A proletárdiktatúra bukása után fölkeresett gróf 
Klebelsberg Kuno. Szomorúan beszélt s minden reményét a magyar 
faj tehetségébe vetette. Ő a magyar kultúra érdekében sokat tudott 
tenni, az irodalomra azonban nem került sor, ennek hathatós támoga
tására sohasem került sor. Az irodalom magára van utalva, pedig ő 
a nemzeti szellemnek legigazibb kifejezője. Beöthy Zsolt meggyőzően 
fejtegette, hogy nagy katasztrófák után mindig föllendül a magyar 
irodalom. Példaként a szabadságharc utáni kort emlegette. Most is 
látjuk ezt Erdélyben, ahol a magyar irodalom tartja a magyarságban 
a lelket. A másik kép szomorú és fölemelő egyben. Nagyérdemű elnö
künk, Berzeviczy Albert két nappal halála előtt magához hívatott. 
Még akkor is azokat az intézményeket emlegette, amelyek annyira 
szívéhez voltak nőve : az Akadémiát és a Kisfaludy-Társaságot. Az ő 
példája mutatja, hogy így kell e Társaságot szeretni, róla gondoskodni. 
Ez emlékek példaadása értelmében szeretném szolgálni én is ezt a Társa
ságot». — A Társaság az elnöki beszédet nagy tetszéssel fogadja.

20. Elnök a másodelnöki s aztán a másodtitkári tisztségre rendeli 
el a szavazást. A beadott 27 szavazatból Csathó Kálmánra mint 
másodelnökre esett 23 (2 üres volt, 1 Horváth Jánosra, 1 Pintér Jenőre 
esett), Bédev Tivadarra mint másodtitkárra 25 (2 Áprily Lajosra esett). 
Elnök szívesen üdvözölvén őket, buzgó munkásságukat kéri a Társa
ság érdekében.

BÚCSÚZTATÓK.
*  ■ /

A m brus Zoltán ravatalánál.
Császár Elemér búcsúztató beszéde 1932. március 2-án.

Súlyos teherrel lépek ravatalod elé, három koszorúval, a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság koszorújával 
— de súlyosabb teherként nehezedik lelkemre az a fájdalmas érzés, 
hogy elszakadtál tőlünk, földön járó emberektől, régi kedves barátom, 
aki még három nappal ezelőtt ezt a nemesen csengő nevet viselted : 
Ambrus Zoltán. Útjaink elváltak. Bennünket itt hagysz ebben a küz
delmes, szomorú világban, halhatatlan lelked meg lerázva mindent,
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ami a földhöz kötötte, szabadon szárnyal abba a másikba, amelybe 
még képzeletünkkel sem érünk föl. Mi vár Reád ott, véges értelmünk
kel hiába kutatnék, mi csak azt a veszteséget tudjuk fölmérni, amely 
haláloddal bennünket ért. A könnyel is, amely szemünkben csillog, 
nem Téged siratunk, hanem magunkat és a magyar irodalmat, amely 
most gyászba borulva nézi nagy íróművészének élettelen testét.

Aki itt a koporsóban előttünk fekszik, Ambrus Zoltán, amíg közöt
tünk járt, az utolsó félszázad legműveltebb magyar elméje és leggazda
gabb magyar szelleme volt. Költő és tudós, elbeszélő és kritikus egy 
személyben, utolsó tagja annak a fényes sornak, amely Vörösmartytól 
kezdve Aranyon át Gyulai Pálig csodálatos erővel tudta egyesíteni 
magában az emberi léleknek két együtt alig járó vonását, a hűvös 
értelmet és a képzelet hevületét. Ambrus Zoltán is, amíg egyfelől metsző 
elmeéllel ízeire szedte a költői alkotásokat s a bölcs bíró fölényes bizton
ságával ítélkezett fölöttük, addig másfelől mint melegszívű költő az 
élet töredékes képeit egységbe forrasztva, egészet alkotott s gyönyör
ködtetett műveivel két emberöltőt. De ami igazán magasra emelte Ambrus 
Zoltánt, klasszikusaink méltó utódává, az e két irányú írói munkásságá
nak tökéletes harmóniája : azokat az eszméket, amelyeket mint kritikus 
hirdetett, azokat az eszményeket, amelyek szolgálatába műbírálatait 
állította, azokat valósította meg költészetében — azzal a teljességgel, 
amelyet amott írótársaitól követelt. Ambrus a kritikus és Ambrus a 
költő egy volt, ugyanannak a szellemnek két ellentéte, de lényegében 
azonos incarnatiója. Megtanulta a nagy francia Íróktól, hogy a költészet 
legméltóbb tárgya az emberi szív a maga mozgalmas életével és örök 
rejtelmeivel — s az emberi szív világát rajzolta regényeiben és elbeszé
léseiben, éppen olyan belső igazsággal, mint Flaubert és Maupassant, a 
legkiválóbb francia elbeszélők. És megtanulta tőlük, hogy a stílus mű
vészete nem játék a szavakkal, szellemeskedő frázisok csillogtatása, 
hanem a stílus a gondolatnak vele együtt születő burka, általa teljesedik 
művészivé a nyers anyag — s Ambrus éppoly művészettel formálta ki 
történeteit, mint francia-mintaképei. Így lett ő a modern magyar regény 
egyik megteremtője s egyben egyik legnagyobb mestere : kétségkívül ő 
írta a jelenkor legmélyebb, legfinomabb magyar elbeszélő műveit, ő 
tükrözte a legmeggyőzőbb erővel a képzelet-alkotta világban az emberi 
élet valóságát. De nem pusztán, sőt nem is elsősorban a tanulmány tette 
Ambrust nagy Íróvá, hanem az az isteni szikra, amelynek nyomán az Űr 
rendeléséből fölvillant az ő költői lángelméje.

Fölvillant, egy félszázaddal ezelőtt, most kilobbant. Ambrus Zoltán 
halálra vált arcán nem ragyog többé a lángelme fénye. De vájjon az 
alatt az öt évtized alatt, ameddig tündökölt, elhintette-e fényét olyan
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széles körre és olyan erővel, amilyen Ambrus Zoltán nagy szelleméhez 
méltó volt? Ne hívjuk tetemre itt, a nyitott koporsónál, a nemzetet ! Es 
ne emeljünk vádat a nagyvilág ellen sem, hogy a szerény, mimóza-lelkű 
költőt nem ragadta ki a külföldnek idegenszerű magyar nyelv bilincseiből 
s nem állította illő helyére, első sorba, korunk legkitűnőbb regény
írói közé.

Némuljon el, a ravatal mellett, panaszra nyílt ajkunk. Ami nekünk 
Ambrus Zoltán életsorsában fáj, azt meggyógyítja majd az idő, a múlt
nál igazságosabb jövő. Te meg, nagy halottunk, életedben zokszó nélkül 
tűrted, s most meg, hogy elindultál azon az úton, amely a lelkek boldog 
hazájába vezet, nem fáj már Neked semmi. Nem bántanak a világ hiú
ságai, nem szorítják össze szívedet , mint földi létedben annyiszor, a sors 
csapásai és az emberek ridegsége — még lelked sem küzködik, az alkotás 
lázában, a feszülő gondolatokkal, az álomvilágból a költészet világába 
kívánkozó alakokkal. Ahol Te vagy, a csönd és béke honában, ott nincs 
küzdés és szenvedés, nincs vágy és csalódás, ott nem tudjuk, de hisszük, 
örökös a nyugalom, a pihenés.

Pihenj meg ebben a jobb világban, Te fáradt, nemes lélek - mi 
tovább rójuk földi pályánk rögös útjait. Búcsúznunk kell. Búcsúzunk 
Tőled, szeretett barátunk. Búcsúzunk, de csak búcsúzunk és nem felej
tünk. Szellemed itt marad velünk, az folytatja életét, műveidbe rögzítve 
és emlékünkbe zárva.

T ak áts S án d or rava ta lán á l.
Négyesy László búcsúztató beszéde 1932. december 23-án.

Régi. maradék erdő nemes szálfája, Takáts Sándor, Te is kidőltél 
közülünk.

Elmúlásodat megsiratja a nemzeti emlékeit szeretve ápoló magyar
ság és különösen is megsiratja a két nagy országos szépirodalmi intéz
mény, a Kisfaludy-Társaság és a Petőfi-Társaság, amelyeknek tagja, az 
utóbbinak tiszteleti tagja, mind a kettőnek disze voltál, s amelyeknek 
búcsúkoszorúját elhoztam ravatalodra.

Mi. itt maradottak, elszomorodva nézünk utánad. Fájlaljuk benned 
a leghűségesebb magyar szívek egyikét, a költői lelkű tudóst és történet
írót, aki fáradhatatlan kutató munkával letűnt századaink belső életé
nek sok-sok rejtőző adatát nemcsak napvilágra hoztad, hanem belőlük 
színes, meleg, megragadó képeket alkotva, a régi idők egy-egv szel
vényét irodalmi élőképekben elénk varázsoltad, gyönyörűségünkre, 
okulásunkra, elégtételünkre.

Neked a válás bizonnyal könnyebben esett, mint nekünk. Szeretteid
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közül többen vannak odaát, a visszafelé áthághatatlan nagy határon 
túl, mint innen. Ők már várnak Téged. És várnak a magyar közélet 
és1 szellemi élet régi jelesei, akikről eszményi képeket rajzoltál, a XVI. 
és XVII. század, éppúgy a XVIII. és a XIX. század államférfiak had
vezérei, nagyasszonyai, a Nádasdyak, Batthyányak, Balassiak, Dobók, 
Zrínyiek, Frangepánok nemzetségéből s még hosszú sorban más nagy 
magyarok, köztük rendednek a magyar művelődésért küzdő régi baj
nokai. És várnak személyesen is forrón szeretett nagy író földiáid, kedves 
és híres, most szomorú sorsra ju to tt Komáromod szülöttei: Jókai Mór 
és Beöthy Zsolt. Várnak és mind örömmel, megelégedéssel szorítanak 
szívükre, mint emléküknek, hagyományuknak hűséges sáfárát, a magyar 
gondolat, szó és toll mesterét.

A vesztesek mi vagyunk, itt maradottak. De nekünk csak bánkód
nunk szabad, nem zúgolódnunk. Mit kívánhattunk volna Tőled még 
többet, mikor verítéked minden cseppjét, egész életedet a nemzeti 
tudomány oltárán áldoztad fel és annyi kinccsel gazdagítottál bennünket 
műveidben'? Köszönjük Neked a válás percében életed maradandó 
eredményeit és nemes példaadásodat. Áldásunk és az utókoré lebeg 
hamvaid fölött.

Isten Veled!

Nécjyesy L á sz ló  ravata lánál.
Kéky Lajos búcsúztató beszéde 1933. január 10-én.

A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy-Társaság nevében 
búcsúzom Tőled, kedves Társunk, szeretett, felejthetetlen drága bará
tunk s melegszívű, ékesszavú, bölcs mesterünk mindnyájunknak, akik 
itt hagyott munkatereden dolgozunk. Csaknem félszázados kötelék 
fűzött az Akadémiához is, a Kisfaludy-Társasághoz is ; tőlük kaptad 
első koszorúidat s nekik szentelted munkás életed, fényes szellemed 
legszebb alkotásait. A koszorúkért egész virágerdővel fizettél.

A búcsúvételnek ezekben a fájdalmas pillanataiban a gyásznak 
lelket fojtogatóan komor pompájába ragyogó lángsugárként világít be 
férfiasán leélt, szép életednek példaadó kötelességtudása és eszmény
hűsége. Néma koporsód mellett hadd tegyünk vallomást arról, hogy 
Számodra nem volt terhes munka és húzódozva vállalt feladat, ha köz
érdekű ügyről volt szó. Nem tudjuk, mit emlegessünk nagyobb hálával: 
ritka kötelességtudásodat-e vagy megalkuvást nem tűrő lelkiismeretes
ségedet, éles ítélőképességedet-e vagy páratlan gyöngédségedet, írásaid
nak tartalmasságát-e vagy formabeli választékosságát és stílművészetét.

Nagy elődeid, Gyulai Pál és Beöthy Zsolt kidőltével a múlt legszebb
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és legnemesebb irodalmi hagyományainak fő képviselőjévé magasodtál 
előttünk s ajkaidról áradt felénk legbátrabban a nagy magyar klassziciz
mus dicső hagyományain acólosodott kritikai lelkiismeret szava. Te 
hirdetted, Te testesítetted meg a kritika legszebb erényeit : a becsületes
séget, a jóhiszeműséget, a függetlenséget minden érdektől s a nemzeti
nek áhitatos kultuszát. Ez Nálad nemcsak tanítás volt, hanem hitvallás 
is. Nem ismertél megalkuvást magyar érzésedben sem, — szelíd, csöndes 
egyéniséged lángba borult és viharzott, ha ezeknek a szent hagyományok
nak a védelmére kellett kelned.

Idő folytán a Feléd áradó tiszteletadásból egyre jogosabban érez
hetted Magad is, hogy irodalmi és tudományos életünknek vezérkarába 
emelkedtél; de Te ennek a fényes polcnak nem díszét kerested, hanem 
kötelességeit vállaltad. Elíeledhetnők-e valaha, mily lángoló buzgalom
mal álltái hanyatló korod ellenére is a nyelvünk tisztasága érdekében 
indított mozgalom élére? ' Eltitkoltad, hogy Rád nehezedett a kor, 
Reád súlyosodott a betegség; mindezeken diadalmaskodó eréllyel 
követted a hivatás szavát s dolgoztál lankadatlanul, nyugalmadat is 
feláldozva. Bámulatos lelkierő lángja lobogott ebben a fanatikus tett- 
vágyban, s nem vetted észre, hogy ebben a lángolásban életed fáklyája 
ég el, amint a vitéz katona a csata hevében pár lépéssel még mindig 
előre tör akkor is, mikor már halálos sebből szivárog hű szívének vére. 
Füledben folyton ott csengett a bibliai szózat : Munkálkodjatok, míg 
a mécsetek ki nem alszik.

Köszönjük áldozatos hűségedet, rendületlen kötelességtudásodat s 
ragyogó példaadásodat. S ha most, a fájdalom terhe alatt szívünkben 
bús visszhangot vernek is a költő szavai:

Míg futottunk s fennre törtünk,
Minmagunknak nem növeltünk,
Csak halotti koszorút! . . .

mégis emelkedett érzéssel valljuk, hogy szép volt pályafutásod, nemes 
volt magasba törésed s koszorúd a szeplőtelen férfijellemet megillető 
babérágakból van fonva. Te elnyerted az igazak jutalmát, melyet 
Krisztus urunk ígért: «Légy hű mindhalálig s neked adom az élet 
koronáját». Hű voltál, igaz voltál, könnyes szemünk elől tovasuhanó 
árnyad után áldásunk száll: Legyen örökre áldott emléked! Isten Veled, 
Isten Veled!
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Sajó S á n d o r  ravata lán á l.
Áprily Lajos búcsúztató beszéde 1933 február 4-én.

A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy-Társaság búcsú
szavait hozom Sajó Sándornak, a magyar irodalom új halottjának.

Férfias erejű kézszorítása még itt kisért a kezünkben, szavai, 
melyekkel huszonnégy órával halála előtt a tehetség jogai mellett síkra 
szállott, még a fülünkbe csengenek. De kéziratban maradt utolsó versei 
már a posthumus mű árvaságával néznek reánk s kíváncsian várják 
az idegen hangot, mely a Kisfaludy-Társaság holnapi díszűlésén írójuk 
érces zöngéje nélkül fogja megszólaltatni.

A halál lezáró ereje összefoglaló pillantást ad az emlékezetnek s 
ez a pillantás az irodalmi veszteség fájdalmával végigszalad a költe
ményeken, melyek a nemes munkában töltött élet mozzanatait és állo
másait hordozzák. Látja a lírai nostalgia forrását, az elbocsátó, elvesz
te tt és körüldédelgetett ipolysági földet egyéniségszínező tájaival és 
tájszólásával. Látja a Selmecbányái nagy lelkesedésű diákot, akinek 
költői nyugtalanságát a legnagyobb selmeci diák, Petőfi lírai lobogása 
gyújtja és növeszti lánggá. Azután látja a vidéki élet meghittségéből 
a magyar élet egyetemességéig kiteljesedő lelket a nevelő és író kettős 
munkaterületén, a fiatalon nagyranőtt szenvedélyt, mely Sajó Sándort 
tragikus népe szolgálatára mindkét arcvonalon végzetes szerelemmel 
elkötelezte.

Ez a szenvedélyes nemzetszerelem a meghatározó vonása költészeté
nek. Viharos esztendők jönnek és elhalványítják henne a régi lírikus 
szelídebb vonásait. Aki régebben is «az idők jósának» érezte magát 
néha, egyszerre missziós elszántsággal szegődik egész költészetével elesett 
nemzete szolgálatába. Lírája, melynek eddig is a G-húr játéka és a 
gordonka «mélyhúrú zenéje» volt az eszményképe, az idők nagyfeszült
ségű pathosával így emelkedik az óda magasságába. Haza és szabadság 
elhomályosult eszméi megtelnek és megduzzadnak a történelem új 
vérkeringésétől. A Magyarnak lenni hősi és gyönyörűséges sorsválla
lása kereszthordozássá súlyosúl, s a múlttól örökölt zárt ódái formák 
mögött mai tartalmával ott sötétlik az új magyar történelmi sors
tragédia. «Istendöbbentő látomássá» nő területi eltorzulásunk, kiáltó 
vallomássá az elesettség orcapirító szégyene és a felemelkedés jövőt 
káprázó víziója. Fogadalmi líra ez, a nemzetéért égő lélek szakadatlan 
tűzrakása, melynek lobbanásai az erdélyi Végvári-versek lármatüzeivel 
váltanak rokonjelzéseket.

Keserűségében is nemzete életigenlésének a poétája volt s maga 
is teli' volt a legmelegebb életszeretettel. Ilyennek képzelte-e az elmúlást?
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Voltak-e lírai szembenézései a halállal? Összhangos érzésben egyen- 
súlyozódnak ki a halál gondolatával társalkodó versei, életakarata csak 
ritkán szegezi szembe tiltakozását az elmúlással. A költészetében lük
tető lázadó dac : közérzés, a megtámadott nemzeti élet heves vissza
hatása ; — a maga elmúlásáról daloló költeményekben a hívő lélek 
szépségtől búcsúzó, de örök csillagokra mutató Antigone-mozdulatát 
érezzük. A régi kódex mélyen muzsikáló Halál-himnusza valamikor 
verses átírásra ihlette. A középkori szerzetes buzgóságtól meleg hangja 
mintha csak az ő hangszínével ölelkeznék a magáévá te tt ősi ritmusok
ban : «Elmegyek meghalni. Ki bajnokul álltam sok küzdés elébe. Vén 
fejem lehajtom halálnak ölébe. Elmegyek meghalni. . .» Van verse, 
amelyben «csudamámoros egyetlen pillanat»-ról énekel, mikor az elmú
lásra gondol. Számunkra is van végrendelkező szava és ez sem a szomorú
ságé, hanem a vigasztalásé : «Láttál-e halottat, szelíden mosolygót, 
Akinél nem érzed gyásznak a koporsót? Nézz meg majd engemet . . .» 
És van egy verse a becsületről, talpig férfi-vers, melyben cyranói ön
érzettel csendül életének etikai összegezése : «Én meghalok, — neveddel 
ajkamon».

Az a vers, amelyet a Kisfaludy-Társaság holnapi díszűlésére szánt, 
utolsó költeménye lett. Utolsó szerelmi vallomása a dúsgazdag zenekar
hoz, melynek muzsikája végigkísérte az életen s színes kifejező esz
közöket adott költészetének: a magyar nyelvhez. Ez a szerelem a 
halálba is elkísérte. Család, ipolysági föld, balatoni és tátrai magyar 
tájak, szenvedő haza és tragikus magyar sors : versek, amelyekben 
kiárasztotta a maga túlcsorduló szeretetét: most hosszú sorban 
vonulnak fel a koporsója mellett, hogy testi eltűnése előtt szó
szólói legyenek a maradandóságnak. És a sokezer sor közül kiválik 
egy és ezt kiáltja felénk a harmónia megnyugtató és felemelő szépségé
vel utolsó köszöntésül: «Köszönöm, Isten, ezt a szép világot».

Mi pedig köszönjük Istennek a költő szépség- és szomorúságlátó 
szemét, mellyel ezt a viaskodó kicsi földet a maga természeti gyönyörű
ségeivel és sikoltó sorskérdéseivel, lírai hevülésben, ujjongó és fájó 
szerelemmel minden sorában átölelte.

Sajó Sándor, magyar sors poétája, Isten veled!

K ozm a A ndor ravata lánál.
Berzeviczy Albert búcsúztató beszéde 1933. április 18-án.

Ha költő hal meg, vele egész tündérvilág omlik össze. Meg- 
íratlan szárnyaló gondolatok, el nem mondott csapongó álmok, csak 
lelki szemmel látott bájos képek foszlanak szét semmivé. Az iránt, e
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barátunk iránt, aki e koporsóban nyugszik, s akitől az Akadémia és a 
Kisfaludy-Társaság nevében veszek búcsút, kegyes volt a Gondviselés, 
amennyiben hetvenkét évig hagyta élni s e hosszú időt majdnem végig 
fáradhatatlan munkában tölthette. Szinte közvetlenül egy, az Akadémia 
termében tartott felolvasása után egyszerre roppant össze és ejtette el 
a tollat, hogy most végképp elköltözzék körünkből.

Gazdag költői világ tehát, amelyet Kozma Andor nekünk művei
ben hátrahagy : telve férfias lendülettel, izzó magyar érzéssel, öntudatos 
életkedvvel, alapjában derült lelki harmóniával, ahol kell: éles, de nem 
keserű szatírával s mindez a verselés páratlan könnyed művészetével 
öntve formába. Inkább értelmi, m int érzelmi költő ő, de tudja meg- 
rezegtetni a szív húrjait s még szatíráját, elbeszélő költészetét is á t
hevíti a fajszeretet melege. Nemzetünk nagy bukásának beálltával ennek 
a költői világnak ege elborul, de a lendület nem csökken, a sivár jelenből 
visszaszáll a képzelet a távoli múltba s epikai erővel fest róla képeket.

Kozma Andor eredeti verses művei közt nagyon sok van, mely 
maradandó kincsét fogja alkotni mindenkor irodalmunknak.

Versíró művészete s mély behatolása a világirodalom kincseibe 
páratlan műfordítóvá tette ő t ; magyar Faustja mindenesetre a legjobb, 
a végleges átültetése a weimari szellemóriás világraszóló művének 
irodalmunkba.

De nemcsak mint versköltő volt nagy, prózájával is tudott magával 
ragadni; különösen emlékbeszédei, melyeket az Akadémiában s a 
Kisfaludy-Társaságban tartott, valódi remekei a magyar retorikának. 
Bennük többnyire költőkről szól a költő, nemcsak jellemezve azt, akiről 
megemlékszik, hanem meg is szólaltatva őt, és nem képzelhetünk jobb 
tolmácsot, mint aminő ő tudott lenni, ha költőtársa nyelvén szólalt 
meg. Érthető, hogy Gyulai Pál halálos ágyán kérte ő t : hogyha emlék
beszédet mond róla, olvassa fel legjobb verseit. Az Akadémia és a Kis
faludy-Társaság hálás közönségére nézve ünnep volt az a nap, amelyen 
Kozma Andort hallhatta, különösen mikor a saját verseit szavalta. 
Amit írt, azt olvasni fogjuk ezután is, de azt a hangot, amelyen ő tudta 
előadni munkáit, azt a hangot nem fogjuk többé hallani.

A Kisfaludy-Társaság ezidén ünnepelte az ő negyvenéves tagságát. 
Sokáig másodtitkára volt, Vargha Gyula halála óta másodelnöke s mindig 
egyik legmunkásabb ta g ja ; a Társaság Évlapjai valódi krónikájává 
lettek irodalmi működésének. Akadémiánkhoz harminckét év óta tar
tozott ; tizenkilenc évi levelező-tagsága után az Akadémia őt egyenesen 
tiszteleti tagjai díszes sorába iktatta.

De nemcsak az irodalom búcsúzik ma Kozma Andortól, búcsúzunk 
mi Tőled, kedves barátom, úgy is mint szerető barátaid, akik ismertük
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aranyszívedet, derűs kedélyedet, családi tűzhelyed melegét, a szeretetet, 
amellyel a tieiden csüggtél s a tieid rajtad csüggtek. Fényalak voltál 
e sötét világban, fényalak mint író és mint ember ; és most úgy érezzük, 
mintha letűnéseddel még sötétebbé válnék a magyar éjszaka.

Ebből a sötétből tekintünk fel Hozzád, ki immár elérted az örök 
fényesség honát és mondunk Neked fájdalmas istenhozzádot!

M óra F e r e n c  rava ta lán á l.
Sík Sándor búcsúztató beszéde 1934. február 10-én.

A Kisfaludy-Társaság búcsúköszöntését hozom neked, szeretett 
barátunk, mély megilletődéssel és áhítattal. Aki a te költészetedről, a 
te írói egyéniségedről akar szólni, Cicero meghatározását kell alkalmaznia : 
«Jó ember, aki jól tud beszélni.» Jól tudtál beszélni, jobban és színeseb
ben, édesebben és egyszerűbben talán minden kortársadnál. Ezért tisz
telet illet és az irodalomtörténet hódoló emlékezése. De aki beszélt 
belőled, az a jó ember volt, a nagy, meleg, kitartó, mindenkivel együtt
érző emberi szív. És ennek a szívnek beszéde megtalálta az u tat a szív
hez, mindenkiéhez, aki hallott vagy olvasott, ha csak emberi volt a 
szíve és magyar a nyelve. Ez a jó ember többet érdemel és többet is 
kap hideg hódolatnál: Móra Ferenc, szeretett tagtársunk, egy nemzet 
szeretete kísér sírodba. Nem búcsúzom tőled, mert aki egy nemzet 
szívében él, az halhatatlan. Ennek a halhatatlan szeretetnek egy parányi 
jelképe a Kisfaludy-Társaság koszorúja. Szeretett barátunk, Isten veled.

S závay  G yu la  rava ta lán á l.
Rédey Tivadar búcsúztató beszéde 1935. május 4-én.

Tisztelt gyászoló közönség! A Kisfaludy-Társaság utolsó üdvöz
letét, fájdalmas búcsúszavát tolmácsolom érdemes, régi költőnk, sze
retett öreg barátunk és tagtársunk, Szávay Gyula végtisztességén.

Elköltözésével sorainkban ott támadt újabb rés, ahol a földi enyészet 
legkönyörtelenebbül sürgeti jo g a it: a századvégi költőgárda arcélén. 
Évszázados fennállásának küszöbéhez érkezett Társaságunk köteléké
ben Szávay Gyula kerek negyedszázadot töltött el, hű sáfárjaként annak 
az irodalmunkban eleddig leggazdagabb hagyatéknak, amelyet • az ő 
írói nemzedéke nagy elődeitől örökségbe kapott. Friss lélekkel és könnyed 
kézzel játszott a maga hangszerén ; abban, ami ajkát elhagyta, mindig 
megvolt az egyéniség varázsa, egy szeretetreméltó hang igézete. Talán 
több is volt tehetségében, mint amennyit belőle kibányászhatott, talán
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néha azt- lehetett érezni, hogy benne a költő a közgazdasági kitűnő 
szakembernek csak otiuniából táplálkozik.

De volt költészetének olyan ritka vonása is : felötlő érzéke a valódi 
humor könnyes derűje iránt, mely méltán azzal biztathatott, hogy ez 
a lant legtelibb és legmélyebb hangjait a testi öregségen győzedelmes- 
kedve, költői pályájának alkonyán fogja kiadni!

Nem így történt.
A magasabb Rendelés, melyet gyarló ítéletünk Végzet néven em

leget, életének gazdag igéretű pihenőszakát a legkegyetlenebb csapások
nak egész sorával látogatta meg. Ezek az ő erős bizodalmú lelkét máról- 
holnapra összezúzták, fürge írótollát menthetetlenül kettétörték.

A ravatal lépcseje, ahonnan utólszor tekintünk a legnagyobb útra 
készülő embertestvéreink felé, keresztényi lélekre nézve nem lehet a 
zokszó és zúgolódás helye.

Kedves társunk földi pályájának utolsó állomásán se hagyja el 
ajkunkat a méltatlan és céltalan vád szava tengernyi szenvedéséért, 
mely életerőit elrekesztette és daloló lelkét elnémította, — inkább a 
háláé, életének és művészetének szép ajándékáért. Irodalmunknak 
múltat jövővel összekötő országútján, — melyet olyan lelkesen és becsü
letes hittel járt — az ő lépteit sem fogja elfúni és betemetni az idők szele.

Meggyötört és megfáradott öreg barátunk, Szávay Gyula, lelj 
immár csendes nyugodalmat az Úr örök békéjében.

Isten hozzád!

K en ed y  Géza rava ta lán á l.
Szász Károly búcsúztató beszéde 1935. május 18-án.

A Kisfaludy-Társaság és a te szűkebb és legkedvesebb baráti 
köröd : a Budai Auróra nevében csak néhány tört szóval, de mélységes 
fájdalommal búcsúzom tőled, forrón szeretett kedves társunk, Kenedy 
Géza, mikor életed folyója — mely hosszú futása alatt szellemi kincsekkel 
oly dúsan megrakott gályákat hordozott hátán — csöndesen beletor
kollik az örökkévalóság végtelen óceánjába . . .

Fényes tehetséggel és nagy lelkesedéssel, fáradhatatlan buzgalom
mal és jelentős sikerrel dolgoztál több mint hat évtizeden át a közélet
ben, mint nagy tudású és gyakorlati érzékű jogász és politikus, mint 
élénk szellemű publicista és szépíró s mint mélyen szántó morál-filozófus.

Lényegben és formában értékes és megkapó írásaidat még életed 
utolsó éveiben is gyönyörűséggel olvastuk ; zengzetes nyelvünk tiszta
ságának megőrzése és megújítása érdekében hamisítatlan érzékkel s 
nagy tudással és bátorsággal folytatott küzdelmedet lankadatlan érdek
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lődéssel kísértük; meg nem csorbult ítélőképességed szabatos és erő
teljes megnyilatkozásait élvezettel hallgattuk s igazat adtunk felejt
hetetlen mesterünk: Beöthy Zsolt megállapításának, hogy elmés és 
nemes moralizálásod még életedben irodalomtörténeti patinát nyert.

Mint politikus, annak a régi, nemes, magyar hagyományokon 
sarkalló szabadelvűségnek voltál lelkes bajnoka, amely nem a gyűlöl
ködésben, hanem a szeretőiben keresi és találja meg a maga eszközeit 
s éppen azért nem rombol, hanem épít, nem felekezeti- vagy osztály- 
érdek szerint ítélve meg az embereket, hanem a szerint, hogy mit érnek 
egyénileg s mit és hogyan dolgoznak.

Mint "hazafi, a szájhősökkel szemben azt vallottad, hogy :

Nem elég csak emlegetni,
Tudni is kell jól szeretni,
Tudni belesen a hazát!

Te igazán jól és bölcsen szeretted, nem lármával, hanem néma, 
szent érzéssel; nem szájjal, hanem dolgos kézzel, s nem szertelenkedve, 
hanem mindent okosan mérlegelve, önzetlenül szolgáltad a hazát.

Mint ember, az igazán puritánok közé tartoztál. Erkölcsi érzéked 
kényes és biztos, erkölcsi lényed érinthetetlen v o lt; szentséges elveid
ben, tiszta meggyőződésedben hajthatatlan voltál; mint barát pedig 
— s erről egyen-egyen mindnyájan tanúskodhatunk — példaképe a 
szeretetnek, a ragaszkodásnak, a hűségnek, a megbízhatóságnak.

Így vált a te pályád a régi Magyarország életének jelentékeny 
alkotó részévé s így érkeztél el a megpróbáltatásban és dicsőségben 
gazdag múltból a kegyetlenül megcsonkított haza szomorú jelenébe — 
elmédben a tisztes öregkor bölcseségével, szívedben a sohasem lankadt 
ifjúi tűz lángjával. Gazdagon gyümölcsözött férfikorodból áthoztad életed 
alkonyába is azokat az erényeket, amelyek nélkül a mai ifjú nemzedék 
sem fogja tudni a boldogabb jövőt elérni és biztosítani.

Te törhetetlen hiteddel szép álmokat szőttél életedben a jövendő
ről, a megszűkített magyar határok kiszélesítéséről, a balsors ideje után 
víg esztendők érkezéséről. Folytasd ezeket a szép álmokat az örökké
valóságban boldogan — s növelje boldogságodat az a tudat is, hogy 
mi, akik itt maradtunk, akik megrendült lélekkel és megindult szívvel 
s könnybe boruló szemmel állunk koporsód m ellett: el nem omló lelki 
kincseink között fogjuk mindig őrizni a te kedves emlékedet, testi és 
lelki képedet, szeretni fogunk továbbra is, hívek maradunk hozzád és 
nem felejtünk el soha! . . .

Édes jó barátunk,kedves Géza bátyánk, — elporladó tested pihenjen 
zavartalanul, ölén a magyar földnek, melyet annyira szerettél s oly



híven szolgáltál — halhatatlan lelked üdvözüljön odafönn, az örök 
fényességben . . . Isten veled!

B erzev iczy  A lbert ra v a ta lá n á l.
Herczeg Ferenc búcsúztató beszéde 1936. március 24-én.

Egy történelmi korszak fenséges árnyékai, nagy idők világító 
emlékei veszik körül ezt a ravatalt. A szellemet, amely most beletűnik 
az örökkévalóság csillagködébe, egykor a magyar Prometheus, gróf 
Széchenyi István, a nagy tűzélesztő példája lobbantotta lángra. A ha
rangok, amelyek ma búcsúdalt énekelnek, a milleniumi Magyarország 
harangjai. És ha a túlvilágon viszontlátják egymást az összetartozók, 
akkor Berzeviczy Albert viszont fogja látni Ferenc József király ország
építő gárdáját.

Akit itt temetünk, az vezér volt, a magyar lelkiség diadalmas 
vezére. Az ő fennkölt, éles és átfogó szelleme, az ő sugalló erejű köteles
ségtudása fennállott a magyar szellemi élet ormain.

Az európai magyar típusát senki nála tökéletesebben és meg
győzőbben nem képviselte. Mink, a Kisfaludy-Társaság tagjai milyen 
gondtalanul, milyen bizakodva haladtunk az úton, amelyet ő kijelölt. 
Tudtuk : ő nem téved! Mikor a nagy összeomlás után csupa rom, zűr
zavar és visszavonás volt a szellemi életünk : neki csak meg kellett 
jelennie közöttünk, hogy hamarosan elrendeződjék a chaosz és meg
induljon a rendszeres élet.

<3 nem tévedhetett, mert iránytűje csalhatatlanul a kultúra delejes 
pólusa felé m utatott. Ha szabad a Halál tróntermében az életre és az 
élet szükségleteire gondolnunk, akkor arra kérjük az élet és a halál Urát : 
legyen ez csak a test elmúlása, de éljen s hasson köztünk az ő szelleme. 
Legyen ő a fárosz, mely eléjük világít a magyar éjszakában bolyongók
nak. Mert hiszen az a jobb kor, mely után a honfiak epekednek és amely
ről a költők énekelnek, akkor fog reánk következni, ha Magyarországon 
a Berzeviczy Albertek műveltsége, az ő közéleti erkölcsük és kötelesség
tudásuk lesz a polgári értékmérő.

A Kisfalu dy-Társaság nevében fájdalmas szeretettel, soha nem 
szűnő hálával köszöntőm a búcsúzó elnököt.
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ÜDVÖZLŐ BESZ É D E K .

A ran y  J á n o s  s ír e m lé k e  e lő tt.
Kéky Lajos r. t. beszéde 1932. október 22-én, Arany János halálának ötvenéves 

fordulója alkalmából.

A Kisfaludy-Társaság koszorúját helyezem el erre a minden magyar 
szívnek drága sírra, a kegyeletnek, hálának és hódolatnak azzal az 
alázatos és bensőséges érzésével, mellyel Társaságunk Arany Jánosnak 
kivételes emberi és írói nagyságára tekint s amellyel annak emlékét 
őrzi, hogy mily sok drága szállal kapcsolódott ez a nagy élet Társa
ságunk életéhez. Ezek a virágok hamar elhervadnak, amint rég el
porladt a porladó nagy szív fölött az a koszorú is, melyet félszázaddal 
ezelőtt helyeztek Arany János ravatalára nagynevű és drága emlékű 
elődeink. Sírba hanyatlottak a kegyeletes baráti kezek is, de hervadatlanul 
nyújtották át nekünk a babérkoszorút, mellyel hódolatuk Arany halán
tékát övezte. A kegyelet, a hála és magasztalás fényéből és melegéből 
semmit sem veszítve él tovább a mi szívünkben s hisszük, hogy így fog 
élni nemzedékeken át utódaink szívében is. Hisszük, hogy így fog élni, 
míg magyar nemzet él e földön.

Nemzetünk halhatatlanságáról teszünk hitvallást, ha hirdetjük 
Arany halhatatlanságát. Legyen áldott s századok múlásán diadalmas
kodó Társaságunk legnagyobb büszkeségének, Arany Jánosnak hal
hatatlan emléke!

T om pa M ihály  k e lem ért em lék tá b lá ja  előtt.
Kéky Lajos r. t. üdvözlő beszéde Keleméren 1933. szeptember 10-én.

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! A M. Tud. Akadémia és a Kisfaludy- 
Társaság szíves köszöntését és együttérzését van szerencsém tolmácsolni 
ezen a kegyeletes ünnepélyen, mely a százbércű Gömör legnagyobb 
büszkeségének, Tompa Mihálynak emlékezetét idézi elénk s adja át 
drága örökségül jövendő nemzedékeknek ez emléktábla arany betűivel. 
Mind a két társaság joggal és büszkeséggel vallja magáénak is Tompát 
s kér részt ünneplésében. Az első babérágat a Kisfaludy-Társaság nyúj
to tta a fiatal költőnek, azon az emlékezetes pályázatán, amelyen 
Arany Toldija mellett is megérdemelt figyelmet keltett és méltó dicsé
retet aratott az ő Szuliay Mátyása ; az utolsó koszorúval pedig Aka
démiánk övezte a megtört, hosszú haláltusája gyötrelmeiben vergődő 
Tompa halántékát, mikor olyan igaz s a szenvedő költőnek olyan jóleső
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melegséggel fogadta költői lángjának utolsó fellobbanását, maga a költő 
által is Utolsó verseinek mondott hattyúdalát, majd nagy-jutalmával 
tüntette ki Verseinek VII. kötetét s ezzel egész költői pályáját meg
koszorúzta a magyar költő által elérhető legnagyobb elismeréssel. Emlé
kezetét is igaz hűséggel ápolja mind az Akadémia, mind a Kisfaludy - 
Társaság. Ennek a hűségnek kívánják szerény bizonyságát szolgáltatni 
azzal is, hogy elküldték képviselőjüket erre az ünnepélyre köszönetüket 
és elismerésüket fejezni ki Kelemér községének és ref. egyházának, 
hogy kegyeletes érzéssel áldoznak egy nagy magyar költő emlékének 
ezekben a borús időkben is.

Oh, gyászos, szomorú két esztendeje volt az is a nemzet életének, 
melyet Keleméren töltött Tompa. Egyéni életének is bizonyára voltak 
nyugalmasabb és fényesebb időszakai; de soha és sehol nem volt az 
érzelmek olyan gazdag és dalra ihlető változatosságának kitéve, mint 
éppen keleméri lelkészsége idején. A köztudat csak a költő által meg
énekelt rozzant papiak szegénységében és nyomorúságában látja Tompa 
keleméri időzését s megfeledkezik arról, hogy ez alatt a két esztendő 
alatt mintegy sűrítve átviharzott a költő lelkén az életnek szinte minden 
nagy, minden boldogító és fájdalmas érzése. Azt a szegénységet, mely 
itt várt reá, ő nem érezte tehernek. Hosszú gyötrődés után itt lélekzett 
fel boldogan egy kínzó betegség sötét sejtelmeiből. Boldogságtól túl
áradó szívvel lépte át a roskadozó papiak küszöbét, mert meghallgatásra 
talált egy reménytelennek látszó vonzalma s ez elvezette őt a rég sóvár
gott családi élet csöndes révébe. A düledező papiakban forró hitvesdalok 
sarjadnak s egy jóságos, gyöngéd asszonyka mosolya megálldottsággá 
varázsolja a szegénységet, — egy asszonykáé, akit a költő ezzel a két 
szóval jellemzett : Egyszerűség és tisztaság. A szegényes paplakot fény
nyel árasztja el kisfiúk születése, majd hamarosan gyászba borítja elvesz
tése. Föl-földerítik a költő lelkét a társasélet szerény örömei Kelemér és 
környékének vidám és jólelkű, egyházias érzésű és patriarchális bölcses- 
ségfi földesurai között; de szive szerint élvezi a magány áldott csend
jét is, amint nagy gonddal ápolt kertjében életre álmodja a Virágregék 
nagy részét.

De nem volt azokban az időkben olyan öröm, amelyet meg ne 
keserített volna a leigázott haza sorsán érzett fájdalom. Tompa is eleinte 
a hazafiúi kétségbeesés gyötrelmei között élt, melyeknek ez volt örökösen 
visszatérő kitörése : Vége Magyarországnak! Így forrongott s váltogatta 
egymást lelkében keleméri időzése alatt a szegénység lehangoló érzete 
s az érzelmekben túláradó élet gazdagsága ; a szerelem mámora, a családi 
élet boldogsága és gyásza, a falu magánya s a társasélet és a természet 
örömei, a hazafiúi lelkesedés és a honfibánat.

381
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S nem feledkezhetek meg irodalmi köztudatunk különösen arról, 
hogy mikor «lön éj, gonosz és vak — s elestünk, mint a zsibbadott tag» — 
a halottnak tetsző nemzet fölött a keleméri pap lelke virrasztóit s a kele- 
méri szegényes papiakból szólalnak meg a honfibánatnak első, országos 
visszhangot keltő énekei. Innen indul országgá A gólyához írt «égető 
babyloni elégia», innen a Levél egy kibujdosott barát után, a 
lélekbemarkoló intelemmel : «Szivet cseréljen az, aki hazát cserél.» 
S innen indul útnak mindenek fölött a honfibánat és a természetérzés 
összeszövődésének az a hatalmas erejű költeménye, mely a Pusztán 
címet viseli, hosszéi ideig csak kéziratban terjedhetett, s szenvedélyes 
tüze miatt Petőfiének tartották. Oh, mennyire szívünkbe vág ma is e 
csodálatos költemény későbbi átdolgozásának ez a strófája :

A nép, mely most zord bánatában 
Semmit nem vár, se fé lt:
Bevégzé egy zajos rohamban 
Fényes történetét;
E földön, hol vérzett, virágzott 
S parancsolt e napig :
Most csak bolyong, mint a száműzött,
És mint zsellér lakik.

Ezerszeres visszhanggal verik ina vissza ezt a lelkűnkből kiáradó 
keserűséget a felháborító közelségünkben meredő új határkövek. De csak 
akkor vagyunk méltók Tompa emlékéhez, ha nemcsak keserűségét 
érezzük át, hanem szívünkbe fogadjuk hitét is, amellyel költeményét 
végzi :

E szép földön az úr mi lészünk,
Mint voltunk azelőtt;
A szenvedés tanít, megedz és 
Dúsabb életre k ö lt;
És ami volt a jó időben,
Az lesz a puszta tér,
A régi dal megszólal ismét . . .
S a gólya .visszatér.

Én hiszem, hogy ha Tompa féltő és bízó hazaszeretete tölti el lel
künket, új életre kel a dicső, nagy és boldog Magyarország, amelyről 
álmodozott, amelyért imádkozott és amelynek képével lelkesített. 
Higgyünk az ő emelkedett hitével Magyarország feltámadásában. Ezzel 
a hittel mondok áldást Tompa halhatatlan emlékére s kívánom, hogy ezt 
az emléket híven őrizze és méltóképpen szolgálja ez az emléktábla 
időtlen időkig.
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Kozma Andor szü lőháza előtt.

Kéky Lajos r. t. beszéde a Kozma Andor szülőházán elhelyezett emléktábla 
leleplezési ünnepélyén, Marcaliban, 1934. június 24-én.

Tisztelt Ünneplő Közönség! A Hagy. Tud. Akadémia és a Kisfaludy- 
Társaság kegyeletes és szív szerint való együttérzését van szerencsém 
tolmácsolni ezen a szép ünnepélyen, mellyel Marcali nagyközség lelkes 
közönsége a mi feledhetetlen kedves társunk és büszkeségünk emlékét 
megtiszteli. Nagy Somogyország ősmagyar lelke, mely madárdalos 
erdői és áldott rónái fölött egy ezredév óta virraszt, azt a kisdedet, 
aki ebben a hajlékban látta meg 73 esztendővel ezelőtt a napvilágot, 
arra rendelte el, hogy az ő szószólója legyen a leggyönyörűségesebb 
nyelven, a költészet nyelvén.

Mintha abból a lélekből is lobbant volna föl benne egy derűs és 
fényes lángsugár, mely abban a szegény kóbor diákban lobogott, aki 
hét évtizeddel azelőtt végigvándorolta Somogyországot, mint valami 
elkésett trubadúr. Csokonai lelkének derűje is ott ragyogott Kozma 
Andor lelkében egész pályáján. Egyik ünnepi versében, mikor «e kedves 
kóbor költőnek e nemes nagy vármegyében» való bujdosását énekli, 
így andalodik e l : Hagyj e kedves tájon — Időzni veled, — Hol én 
megtalálom — Szülőföldemet! — Hol te mint nagy emlék — Mais  
megvagy ám — Tőled énekelt még — Verset ott anyám.

Ősmagyar lélek ihlette itt, s a legmagyarabb lelkű költők egyikévé 
lett. Családfája is mintha Somogy ősi tölgyerdeinek valamelyikéből 
sarjadt és tört volna magasba : testi és szellemi kiválóságokkal áldott 
család, mely a nagy főügyészen és két kiváló tehetségű s fényes nevű 
költőfián kívül is a közéletnek annyi kitűnő munkásával ajándékozta 
meg nemzetünket. Családi hagyományként szállott rá a közjóért való 
buzgólkodás s ennek még magasabb lendületet adott a közszellemnek, 
a közért való áldozatos léleknek az a tüze, amely ebben a megyében 
égett s legmagasabb lángot gr. Széchenyi Ferencben, a Nemzeti Múzeum 
alapítójában, s gr. Festetics Györgyben, a keszthelyi Georgikon alkotó
jában vetett. Ezek a hagyományok, a genius locinak ezek a sugalmai, 
melyek belevésődtek a gyermek Koznia Andor leikébe, ezek éltek to
vábbra is alakitólag és sugallóan a fejlődő lélekben, akkor is, mikor 
nagyon fiatalon elkerül erről a kedves tájékról. A városnak, a forrongó 
magyar közéletnek, a nemzeti nagy fölvirágzásnak énekese lesz, de 
lelkének egészséges alaprétegét innen vitte magával, kiért Kozma Andor 
a legegészségesebb, a legszebben egyensúlyozott, zavartalanul össz- 
hangos lelkű költőink egyike. Látta és megénekelte ő is az életnek a
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visszásságait, nemzetének fogyatkozásai fölött sem hunyt szemet, de 
imádta magyar fajtáját, tudta, hogy az élet robotja sokszor csüggesztő, 
de hirdette azt is, hogy az élet, a művészet és természet szépségei meg
édesítik a küzdelmes életharcot. «Az életedben báj legyen» — hangoz
tatta. Mély részvéttel látta, hogy szegények, elnyomottak és szenvedők 
is vannak, az ő lelke is el-elborult érettük, neki is voltak csüggedt percei 
az élet igazságtalanságai miatt, de mégis az életkedv szép dalával biz
ta tta  embertársait :

Csüggedni vétek!
Mért nem reméltek,
Oh meggyötört szívek?

Kevés költő énekelte olyan áhítatos bensőséggel az élet férfias 
eszményeit és erényeit, kötelességeit és örömeit, a magyar fajnak ki
válóságait és gyarlóságait, dicsőségét és végzetes szerencsétlenségét, 
mint Kozma Andor. Kevés költő hangoztatta olyan igaz meggyőző
déssel a nemzeti összefogás, a nemzeti egység szükségét, a szegénység 
sorsának javítását, mint ő. A magyar szántó-vetőről, vagy amint ő min
den bántó él nélkül írta, a magyar parasztról is ő mondotta a legszebb 
költeményt, ő magasztalta legszebb szavakkal a magyar földön verej- 
tékes és áldozatos munkával csüggő életét és lelki derékségét.

Érdemeket jutalmaz hát ez a szép emlékmű, melyet méltó hála 
létesített a szülöttére méltán büszke vármegye és nagyközség s a kiváló 
tagjának drága emlékét híven és kegyelettel őrző Tudományos Akadé
miánk részéről. Azzal a szeretettel adom át ezt az emlékművet Marcali 
nagyközség vezetőségének s ajánlom kegyeletes gondviselésébe, amely 
elmúlhatatlanul ott él mindnyájunk lelkében, akik ismertük és sze
rettük Kozma Andornak erős magyar érzésű, szeretettel és vidám 
bölcseséggel teljes egyéniségét és szépségben gazdag költészetét. Őrizzék 
ezt az emlékművet s általa a költő emlékét azzal a hűséggel, mellyel 
ő utolsó lehelletéig csüggött szép somogyországi szülőföldjén, s fogadják 
szívükbe nemzeti és egyéni életünknek mai tömérdek szenvedése és 
megpróbáltatása közt az ő szép szavait:

Fiam, remélj! Hitben erősödj’!
Hogy ama jobb korért kiálld,
Amint kiállta minden ősöd,
A szörnyű sorstragédiát.

Legyen áldott s éljen sokáig e nagyközség hű emlékezetében is a 
költő emléke!
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Madách Imre ham vai m ellett,
I. Horánszky Lajos r. t. beszéde Madách Imre hamvainak új sírboltba helyezésekor, 

Alsósztregován, 1934. július 2-án.

Midőn elmúlandó porrészeid a drága anyaföldbe örök nyugalomra 
térnek, eljöttünk mi is, a Kisfaludy-Társaság küldöttei, hogy régi 
hűségünkkel áldozzunk Neked. Kicsiny a tábor, mely hamvaidat körül
veszi, de úgy érezzük, hogy milliók nevében hódolhatunk, áldásra 
nyíló fohásszal ajkainkon. Midőn szellemedet idézzük, emlékezetünk 
visszaszáll a múltba, régi nagyjainkhoz, akik ott voltak Veled az oltár 
körül, midőn lángelméd szikrája tüzet fogott. Arany János volt a szikra 
melengetője, ő volt vezércsillagod, midőn a dicsőség babérkoszorúját 
homlokodra fonta. Azóta megjártad a Titánok útját, szellemed feltört 
a magasba, hogy a fénykörödben keringő tüzek által terjessze a világos
ságot és hirdesse a halhatatlanságot.

Egy sokat küzdő, nagy megpróbáltatásokra küldött nemzetnek 
hagytad Te örökül azt a kincset, mely ma az egész művelt világra fény
sugarait szórja, Amit Te nekünk, magyaroknak adtál, az a legnagyobb 
dicsősége fajunknak, mely Általad nagy célokra termett hivatottságát 
igazolhatja. Nem lehet pusztulásra ítélt nemzet az, melynek forrásaiban 
ily erők buzognak, ily szellemóriások nem lehetnek a vaksors szeszélyes 
játékszerei. Te a mi tanúságtevőink közé tartozol, aki hitet tehetsz 
rólunk. Alkotásod a magyar őserőt, jellemed, nemzethűséged fajunk 
erényeit hirdeti. Veled, a Te géniuszoddal a világ bármely ítélőszéke 
előtt büszke önérzettel versenyre kelhetünk.

Mintha a Te sorsod is nemzetünk sorsát példázná, a Te küzdelmeid 
útját is végigkíséri a szenvedések töviskoszorúja. Téged is a sorscsapások 
vihara edzett meg arra, hogy nagyot alkothattál, nemzeted tragikuma, 
lelki gyötrelmeid könnyforrása volt a megtermékenyítés, melyből drága 
gyöngyöt fakasztottál. Súlyos volt a kereszt, melyet viselned kellett, 
de méltó volt a jutalom is, mely által fölkenetést nyertél. A Te dicső
séged sugárkévéje átöleli az idők futását. Kajtad a múlandóság nem 
végezheti el pusztító, enyészetes munkáját. Korszakok elmúlhatnak, 
világhatalmak rommá dőlhetnek, de Te megmaradsz fénylő csillagnak 
az alkotó mindenségijén, nekünk örök büszkeségnek, hogy a magyar 
lélekből sarjadzott ki az, ami halhatatlan szellemednek égbetörő láng
sugarakat adott. A küzdve küzdő, bízva bízó emberre Temagad vagy 
a példa, megtestesítve alkotásod fensége életed tanulsága által.

Hálát adunk a Gondviselésnek, hogy Téged adott nekünk és az ő 
igazságosztó, bölcs rendelkezéseiben megnyugodva mondunk áldást 
távozó koporsódra. Tőled pedig nem búcsúzunk, mert mi Veled va-
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gyünk és Veled maradunk. Te a mi fényforrásunk vagy, hitünk és küz
delmeink erőssége, buzdítója a reménykedőknek, akik hisznek a föl- 
támadásban.

II. Giller János beszéde a losonci Madách-Társaság nevében :

A Szlovenszkón kisebbségi életet élő magyarság az anyaország 
magyarságával együtt büszkén vallja a magáénak a nagy költőt és 
gondolkozót : Madách Im rét!

Felújongott a mi lelkünk is, amidőn a közelmúltban Madách hal
hatatlan értékű műve, Az ember tragédiája bevonult a világirodalom 
színpadára s méltó és kegyeletes ünneplésben részesült az anyaország
ban és azon kívül is ez a nagy alkotás és annak nagy költője.

Éppen mi, Szlovenszkón élő magyarok, tiltakozunk minden olyan 
törekvés ellen, mely Madách Imrét a magyarságtól elvonni s őt szlovák 
költőnek és szlovák szülöttnek akarja beállítani.

Szlovenszkó földjén született, de magyarnak! Mi is Szlovenszkó 
földjén születtünk, ez a mi honi földünk is, mégis büszkén valljuk ma
gunkat magyarnak!

Honi földből emeltük ki Madách Imre hamvait és honi földben 
helyezzük el végső nyugvó helyére. A nagy géniusz szelleme hassa át 
a mindenhol élő magyarságot és egyesítsen bennünket magyar fajunk 
szeretetében és közös kincsünk, nemzeti kultúránk ápolásában.

Nagy Madách Imre, a hazai földben békén pihenjenek hamvaid!

Lévay József m iskolci szobrának le lep lezési 
ünnepélyén .

Kéky Lajos r. t. beszéde 1934. augusztus 5-én.

Tisztelt Ünneplő Közönség! A Kisfaludy-Társaság koszorúját he
lyezem el mélységes kegyelettel erre az emlékműre. Ahhoz, akinek 
emlékét van hivatva megörökíteni, Társaságunkat szinte családias 
hensőségű érzés fűzte. Nemcsak a fényes tehetségű költőt s nemcsak 
a rendkívüli mértékben szeretetreméltó embert övezte Társaságunk 
szeretete évtizedeken át változatlan hűséggel Lévay József személyében, 
hanem költészetünk klasszikus korszakának nagy osztályosát, Petőfi, 
Arany, Tompa kortársát és barátját, is. A lánglelkek ellobogtak, a dicső 
kortársak eltávoztak a minden élőknek útján s ő utolsónak maradt 
közülök, mint agg madár a költöző seregből, egyedül maradt, mint, 
Mikes a bujdosók közül, és élő irodalomtörténetként képviselte a fel
növekvő és feltörekvő újabb nemzedékek előtt annak a nagy korszaknak 
eszményeit. Hófehér haja s szép piros arca, életvidám és bölcs tekintete



annak a küzdve-küzdő és bízva-bízó nemzedéknek összhangos és opti
mista lelkét éreztette egyre dultabbá és zaklatottabb lelkűvé vált 
világunkban. Nem íeledkezhetik meg a nemzet az öreg Mikes költőjéről 
ma sem, amikor magunkra hagyatva, gyötrelmes egyedülvalóságban 
hallgatjuk a körülöttünk viharzó ellenséges tenger mormolását, — az 
öreg Mikeséről, aki rodostói kietlen magányában vergődő lélekkel s 
egeket ostromló hittel álmodja életre a sírjában nyugovó Rákóczi lelkét.

Hálás szívvel emlékszünk ebben az ünnepélyes órában is arra a 
szinte páratlan hűségre és szeretetre, amellyel Társaságunkhoz ragasz
kodott. Még egy ilyen nagy és hűséges érzése volt lelkének : amely 
szülőhelyéhez s ehhez a szép városhoz fűzte s amelynek sugallatául 
a sajószentpéteri «szép öreg templom» komoly áhítata s a Bükk renge
tegeinek üde, friss levegője árad költészetéből. Ennek a hűségnek viszon
zásául megérdemelten tiszteli meg nagy fia emlékét Borsod megye és 
Miskolc városa s a legméltóbb formában tesz hitvallást arról, hogy 
hűségesen őrzi Lévay József emlékét és eszményeit. Ebben az emlékben 
s ezekben az eszményekben való közösségünk bensőséges érzésével tol
mácsolom a Kisfaludy-Társaság köszönetét és köszöntését ez emlékmű 
létesítőinek s kívánom, hogy a költő emléke időtlen időkig azzal a 
szeretettel és hűséggel éljen itt a szívekben, amellyel ő szívébe zárta 
ezt a bájos tájat és népét, ezt a szép várost és.lakosait.

A Móra Ferenc-Társasáfl a lak u ló  d íszközgyűlésén .
Kéky Lajos r. t. beszéde Kiskunfélegyházán 1934. október 7-én.

Tisztelt Ünneplő Közönség! A Magyar Tudományos Akadémia 
és Kisfaludy-Társaság szíves üdvözletét és szerencsekívánatait tolmá
csolom ennek az alapítói által olyan nagy szeretettel és lelkesedéssel 
életre hívott Társaságnak ünnepélyes megalakulása alkalmából. Azzal, 
hogy elküldötte ide képviselőjét ez a két nagy múltú intézetünk, azzal 
nemcsak az életre induló ifjabb testvér iránt érzett rokonszenvüknek 
akarták bizonyságát szolgáltatni, hanem kifejezésre akarták juttatni 
azt a szívbeli kegyeletet is, mellyel a Társaság névadó atyjának, Móra 
Ferencnek emléke iránt - viseltetnek.

A Magyar Tudományos Akadémia nem számíthatta ugyan tagjai 
közé Móra Ferencet, de az ő sokoldalú munkásságának nem egy mozza
natában számította őt a magyar tudományosság hasznos és értékes 
munkásai sorába s gondolt elismeréssel az ő értékes tevékenységére. 
A Kisfaludy-Társaságnak egyik büszkesége volt Móra Ferenc. Őszinte 
rokonszenv, igaz barátság s a legszebb reményekkel teljes várakozás 
fogadta őt körünkben. Fájdalom, nagyon rövid ideig mondhattuk őt
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a magunkénak, a hozzáfűzött szép remények összeomlottak, de a barátság 
érzése, melyet szeretetreméltó egyénisége körünkben keltett, hervad
hatatlan virágokkal fonja körül ennek a sugaras, szép léleknek emlékét. 
Szivünkből meggyászoltuk korai halálát, a veszteség fájó tudatával 
szállt sóhajunk tovatűnő árnya után s azzal a szeretettel, amelyet 
iránta érzünk, köszöntjük és, ha ennek szüksége fölmerül, támogatjuk 
a nevét viselő Társaságot.

Ennek a Társaságnak bölcseje fölé két géniusz terjeszti ki áldó 
és védő szárnyát: Petőfi és Móra Ferenc szelleme. A Kiskunság szülöttei 
voltak, ízes, zamatos magyarságuk ebből a földből sarjadt. Az ő lelkűk 
ihlesse, Petőfi tüneményes, ezer színben tündöklő fiatalsága s Móra 
Ferenc szeretettel teljes, higgadt, bölcs humor aranyos fényével sugárzó 
férfiassága ragyogja be e Társaság munkásságát. Legyen egész magyar 
közművelődésünkre értékes és áldásos ez a munkásság s vidám kíséretéül 
boldog és elégedett énekek hangozzanak ide közeli és távoli magyar 
búzamezőkről. Segítse Isten boldog beteljesedésre mindazt a sok szép 
reményt, amely az alapítókat munkára ösztönözte s amely ebben az 
órában ünneplő szíveinket megdobogtatja!

N égyesy  László s írem lék én ek  le lep lezési ünnepélyén .
Kéky Lajos r. t. beszéde 1934. november 18-án.

A Magyar Tudományos Akadémia és Kisíaludy-Társaság kegyeletes 
együttérzésének jeléül helyeztem el koszorúinkat felejthetetlen kedves 
társunk síremlékére. A gyorsan tovasuhanó időnek az évek forgását 
mutató kereke immár második fordulóját is hamarosan bevégzi, mióta 
elvesztettünk. Drága Barátunk, de szívünkben sem veszteségünk fáj
dalma, sem nemes és szép emlékezetedet őrző hűségünk és szeretetünk 
nem fogyatkozott meg. Tiszteletet keltő s meleg szeretetet sugárzó 
egyéniséged itt él még szíveinkben minden becses értékével, s ha szep
lőtlen és szilárd erkölcsre, ha puritán és elvhű férfiasságra s ha a magán
élet és az irodalom kérdéseiben megalkuvást nem ismerő lelkiismere
tességre gondolunk: nevedet sóhajtjuk. Szeretteidnek, barátaidnak, 
tisztelőidnek, az irodalmi és tudományos társaságoknak koszorúi és 
virágai mellett méltán ékesíti síremlékedet a becsülettel megharcolt 
nemes életharcnak minden koszorúja : a tisztalelkű, szeretettel teljes, 
gyöngéd és hű embert megillető virágkoszorú, a közért önzetlenül és 
áldozatosan fáradozó jó  polgár halántékát övező cserlomb s a tudós 
homlokát díszítő babérág. A mi koszorúink hamar elhervadnak, de ezek 
hervadatlanul fonják körül drága nevedet. Áldásunk reá!
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TA G A JÁN LÁ SO K .
I. 1932-ben .
1. Falu Tamást ajánlják Csathó Kálmán, Komáromi János, Kosz

tolányi Dezső, Lyka Károly, Pékár Gyula, Sík Sándor, Surányi Miklós 
és Voinovich Géza r. tagok.

Mélyen tisztelt Kisfaludy-Társaság! Alulírottak a Kisíaludy-Társaság 
megüresedett költői helyére Falu Tamást ajánljuk.

Falu Tamás régi munkása az irodalomnak. Költeményei, regényei 
és novellái a Hétben, Új Időkben, Nyugatban és Napkeletben, valamint 
a napilapokban jelentek és jelennek meg. Tizenkét eddig megjelent 
kötetéből öt kötet költeményeit tartalmazza. Rendes tagja a Petőfi- 
Társaságnak, s ez év augusztusában Magyar Visszhang című versével 
megnyerte a Pesti Hírlap revíziós dalpályázatának 1000 pengős első 
díját.

Falu Tamás költészetét méltónak tartjuk arra, hogy a Társaság 
rendes tagságával koszorúztassék meg s benne Társaságunk olyan 
nemzeti szellemű költő-tagot nyerne, aki munkásságával minden vonat
kozásban előmozdítaná annak céljait.

•2. Hekler Antalt ajánlják Lyka Károly, Császár Elemér, Négyesy 
László, Petrovics Elek és Voinovich Géza r. tagok.

A Kisfaludy-Társaság írói székének betöltésére alulírottak Hekler 
Antal művészeti írót ajánljuk.

Heklernek több mint két évtizedes írói munkálkodása az egyetemes 
művészettörténetnek főképpen két klasszikus korszakára, a görög
római ókorra és az olasz renaissance-ra terjed ki. Ezen a téren végzett 
önálló kutatásainak értékes eredményei hazánk határain túl is ösmertté 
és becsültté tették nevét. Különösen a görög szobrászat lényegének új 
megvilágítása körül szerzett érdemeket. Ezeket a vizsgálódásait több 
könyvben tette közzé, amelyek nemcsak a tudományos eredmények 
feltárása, hanem egyúttal előadásuk formai szabatossága, stílusuk heve 
és sugalló ereje révén is kiváló helyet foglalnak el irodalmunkban. 
Egyik elméleti műve a szobrászati stílus problémáit világítja meg meg
győző módon. Éppen ezen a téren végzett kutatásai teszik Heklert 
kiválóan alkalmassá arra is, hogy Társulatunk szobrászati Greguss- 
díjának ügyét reá bízzuk. Ki kell emelnünk még azt is, hogy Hekler

Pékár Gyula 
Csathó Kálmán 
Kosztolányi Dezső 
Sík Sándor

Surányi Miklós 
Lyka Károly 
Voinovich Géza 
Komáromi János.
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egyetemi tanári működése nagyban hozzájárult egy derekas művészet
történet-kutató nemzedék neveléséhez és hogy ő maga mint kitűnő 
előadó eredményesen szolgálja a művészeti közízlés nevelésének ügyét is.

Fontosabb m unkái: Isteneszmény és 'portré a görög művészetben 
(1917). — Die Bildniskunst der Griechen und Börner (1912). — Görög 
és római arcképszobrászat (1913). — A klasszicizmus jelentősége és tér- 
foglalása az ókori művészetben (1921). — Pheidias művészete (1922). — 
Michelangelo (1925). Legújabban 3 kötetben megírta a művészetek 
történetét.

Budapest, 1932. december 29.

Hozzájárulok :
Lyka Károly

Petrovics Elek Négyesy László
Császár Elemér Voinovich Géza.

3. Lampérth Gézát ajánlja Lőrinczy György r. tag.

Tekintetes Társaság! A Kisfaludy-Társaság határozata szerint 
ezidén egy költői és egy írói helyet kell választás útján betöltenünk. 
A költői helyre van szerencsém a tekintetes Társaságnak megválasztásra 
melegen ajánlani dr. Lampérth Gézát, a Petőfi-Társaság nagyérdemű 
főtitkárát, az ismert kiváló költőt és írót. Véleményem szerint ő az, 
akinek ehhez a megtisztelő megbecsültetéshez legelső sorban van joga, 
közel négy évtizedes költői pálya munkáinak és alkotásainak révén.

Munkás és dicsőséges költői pályáján következetesen és ingadozás 
nélkül híven és a hivatott költő nagy tehetségével mindig a magyar 
nemzeti szellem és a keresztyén erkölcs művészi szószólója volt. Művei
vel több mint tíz nagy pályadíjat nyert, ezek között a m. Tudományos 
Akadémia három drámai pályadíját, a Kisfaludy-Társaság pályázatán 
halhatatlan Deák-ódájával nyerte el a pályakoszorút s a Petőfi-Társaság 
Petőfi-nagydíját is elnyerte.

Legjellemzőbb alkotásai közül fölemlítem legelső művét, az Első 
könyvem c. verseskönyvét, melyet halhatatlan volt elnökünk, a dicső 
emlékű Beöthy Zsolt előszavával indított útnak, s Pacsirtaszó, majd 
A boldogság vándora és Pannónia tündére című verseskönyvét ; ez utóbbi
ban a dunántúli magyar lélek költői szépsége a Balaton csudálatos 
erejű dicsőítésével zeng, legutóbb megjelent Csöndes ünnep című verses
könyve pedig megható szerénységgel költői pályája harmadik év
tizedét zárta le.

Mint prózai elbeszélő műveinek hatásával és szépségeivel valóságos 
uemzetnevelő missziót teljesített. Kurucok csillaga, Három pápai diák,
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A nagy dárdás meg a kis dárdás című elbeszélései a magyar ifjúsági 
irodalom gyöngyei közül valók.

És általában: Lampérth Géza nagyszámú verses és prózai művei
ben egyaránt választékos, tiszta költői nyelven a magyar lélek leg
nemesebb tartalmát, főképpen a nemzeti érzelmeket, a nemzeti múlt 
dicsőségét és hagyományait kegyeletes megbecsüléssel zengi és hirdeti. 
Lampérth Géza igazi, hivatásos magyar költő, aki a tiszta erkölcs és 
fennkölt gondolkozás méltóságát mindig megőrzi s lantjától minden 
méltatlan gondolatot, érzelmet és hangot büszkén távol tart.

Meggyőződésem szerint : közel négy évtizedes költői pályája nem
csak érdemes, de a mai nemzedék költői kiválóságai között a legérde
mesebb arra. hogy a Kisfaludy-Társaság tagjai sorába válassza, annál 
inkább, mert kétségtelen, hogy Lampérth Gézának minden könyve 
összhangzó a Kisfaludy-Társaság hagyományaival és irányával, azzal 
az ősmagyar nemzeti szellemmel, amitől most, mikor mindez ellenséges 
törekvések gonosz ostroma alá került, hajszálnyira se szabad elhajolnunk.

Kitűnő tisztelettel
Budapest, 1982. december 25. A Tekintetes Társaság

alázatos szolgája

Lőrinczy György
rendes tag.

4. Petri Mórt. ajánlják Némethy Géza és Négyesy László r. tagok 
és külön Szávay Gyula r. tag.

Tekintetes Társaság! Petri Mórt, lírikusunkat, a Petőfi-Társaság 
rendes tagját és a Petőfi-Ház Múzeumának ezidőszerinti igazgatóját, 
mint a magyar irodalomnak több évtizeden át kiváló és termékeny 
munkását melegen ajánlom a Kisfaludy-Társaság megürült és most 
betöltésre váró költői tagsági helyére.

Petri Mórt a magyar líra terén az a sikerült kísérlete teszi külö
nösen figyelemre méltóvá, hogy a nemzetközi líra legmerevebb formáját, 
a szonettet — kizárólag a tartalom tagoltságában rejlő erőkre számítva — 
rímtelenül rendkívül közvetlen és könnyed magyar verssé tudta alakítani.

Budapest, 1932. december 19.
Némethy Géza

rendes tag.

Hozzájárul: Négyesy László.
rendes tag.

Tekintetes Társaság! A Kisfaludy-Társaság költői helyére ajánlom 
Petri Mórt, akinek bensőséges verseit nagy számmal közlik a lapok.
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Költői munkásságát a világnézet hazafias és erkölcsi emelkedettsége 
jellemzi.

Petri Mór, a Petőfi-Társaság rendes tagja — mint a Petőfi-Ház 
igazgatója — Ferenczi Zoltán örökében is élénk munkásságot fejt ki, 
s tanúságot tehetek, hogy a Társaság egyéb megbízatásaiban is min
denkor lelkes kötelességérzettel jár el.

Budapest, 1932. december 20.
Szávay Gyula.

5. Szathmáry Istvánt ajánlja Szász Károly r. tag.

A Kisíaludy-Társaságban betölthetőnek határozott költői helyre 
tisztelettel ajánlom Szathmáry Istvánt, az ismert jeles lírai költőt, a 
Petőfi-Társaság tagját.

Szathmáry nem most kerül először választás alá Társaságunkban. 
Nyolc évvel ezelőtt Pékár Gyula, Bartóky József és Némethy Géza 
társaink már igen meleg ajánlással hívták föl a figyelmet rá és értékes 
munkásságára, mely a magyar nemzeti költészet legszebb, legdrágább 
hagyományainak útján halad, nagy elődök nyomában, de mégis egészen 
önálló költői egyéniséget mutatva.

Szathmáry azóta vált országosan ismert nevű poétává, mi
óta hazánk szétdarabolása folytán szőkébb otthonából — mint 
Nyitra vármegye főjegyzője — kiűzetve, a fővárosban telepedett meg. 
Négy verskötete forog közkézen: A csend dalol (1918), M i nem feled
hetünk (1921), Almok palotája (1923) és A szép lovagja (1928) címmel. 
Igazuk volt múltkori ajánlóinak, mikor azt hangoztatták, hogy Szath
máry István «hazafias lírájában a magyar tragédia sötét árnyékain 
diadalmasan keresztül törő, rendíthetetlen hit himnuszai és ódái dübö
rögnek . . .» és hogy költészete «a magyarság nagy történeti hivatásába 
vetett hitnek harsogó kürtje . . .»

Mindnyájunknak tudnunk kell, hogy hazánk rettenetes katasztró
fájának előkészítésében nem kis része volt az itthoni bűnöknek : a nagy 
háború előtti évtizedekben tervszerűen folytatott nemzetközies irodalmi 
tevékenységnek, mely végzetesen segített aláásni nemcsak a nemzeti, 
hanem az erkölcsi érzést is. Az összeomlás után rövid ideig meghunyász
kodva elhallgattak a magukat addig büszkélkedve európai intellektuelek- 
nek nevező, magyar nyelvű írók ; de újabban megint kezdenek hangos
kodni, s lekicsinyelve a megalkuvást nem ismerő, izzó nemzeti érzéstől 
áthato tt írókat : újra csak a nemzetközi ízlés és színvonal hangzatos, 
de hazug jelszavával igyekeznek társakat és híveket toborzani. Ez 
ellen a veszedelmes métely ellen küzdeni a Kisfaludy-Társaságnak leg
első rangú feladata. Olyan társakra van szükségünk, akik nem akarnak
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«világköltők» lenni, nem akarják felrázni a «rest nyugatot», hanem áldva 
azt a bölcsőt, mely «magyarrá ringatta» őket, s melytől kezdve («ezer 
szállal» köti őket «tartalék» a hazához — ha maguk vágta ösvényen is. 
de a Petőfi és Arany m utatta irányban akarnak haladni, boldogtalan 
országunk szebb jövőjének szolgálatában.

Ennek a tábornak elszánt, hűséges katonája Szathmáry István, 
aki olyan lobogó érzéssel, olyan szépen és fenségesen zengő páthosz- 
szal énekli:

Ki most sem érti mély sebünk,
S a gyászt, amelytől vérezünk —
Ki zord időkben a hazáról 
És megfeszített igazáról 
Nem énekel:
Azt nem a múzsa isteni 
Teremtő csókja ihleti,
S bármennyi cifra dalt dalolt már :
A szíve korcs, a lantja kontár —
Higyjétek el! . . .»

Szathmárytól mint vendégtől nem egy verset mutattunk már be 
nagy hatással a Kisfaludy-Társaságban, s előbbi jelölése alkalmával is 
egy szavazaton múlt, hogy nem került be tagul a Társaságba. Tisztelettel 
ajánlom, hogy most sorozzuk be őt a mi seregünkbe ; — tartalmi kin
csek mellett igen jelentős formai értékeket is ragyogtató versek lelkes 
költőjét nyernők meg benne, aki kitűnő előadó is, és a mi felolvasó 
üléseinknek is bizonyára mindig szívesen hallgatott szereplője lenne.

Budapesten, 1982. december 30.
Szász Károly

rendes tag.
6. Szinnyei Ferencet ajánlja Pintér Jenő r. tag.

Tekintetes Társaság! Az íróval betölthető rendes tagsági helyre 
tisztelettel ajánlom Szinnyei Ferenc irodalomtörténetírót és szépirodalmi 
kritikust, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját.

Abból az alapgondolatból indulok ki, hogy a Kisfaludy-Társaság 
egyrészt a legkiválóbb széfírók (költők, elbeszélők, színműírók, mű
fordítók), másrészt a széfirodalommal foglalkozó esztétikusok (irodalom- 
történetírók, kritikusok) egyesülése. Elődeink a szépirodalom jegyében 
léptek szövetségre, ettől a vezérelvtől mi sem tágíthatunk. Időnkint — 
ha valamelyik történetíró, művészeti író, publicista vagy szónok munkái
ban megragadó költői szépségek tűnnek elő — helyet adhatunk soraink
ban a másirányú kivételes stílustehetségnek is, de korlátlan teret nyitni 
a különféle tudományágak számára annyi volna, mint Társaságunk
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célkitűzéseit megingatni, szellemi egységét megbontani, hagyományait 
megsemmisíteni. Abban a körben, ahol állandóan szépirodalmi kérdé
sekről tárgyalunk, szépírókra és szépirodalmi esztétikusokra van szük
ségünk.

Szirmyei Ferenc szakszerűen tudományos munkáinak felsorolását 
mellőzöm. A legmélyebben járó tudományos hírnév sem elég jogcím 
arra, hogy valaki a Kisfaludy-Társaság tagja legyen, ha ezt a tudományt 
nem kísérik művészi jellemvonások. Keressük azonban akár az ízlés 
finomságát és a látás élességét, akár a kifejezés előkelőségét és a kom
pozíció tisztaságát, Szinnyei Ferenc írásaiban mindazt megtaláljuk. 
És megtaláljuk a szempontok újszerűségét és a kritikai ítélőerő biztos
ságát is.

Beszéljenek érdemeiről azok az alkotásai, amelyekben a szaktudós 
és a művelt olvasó egyformán gyönyörködhetik.

Ki kell emelnem, hogy a hírlapok, folyóiratok és évkönyvek 
hasábjaira. szorított dolgozatait — tehát nagyobb tanulmányainak, 
kisebb cikkeinek és pompás kritikáinak egész sokaságát — mellőzöm. 
Csak önállóan megjelent munkái közül állítom egybe a kiinagaslóbb 
értékűeket. (

1. ír ó i é le tr a jz a i:

Nagy Ignác. Budapest, 1902. Az egykori hírneves szerkesztő, el
beszélő és színműíró pályájának gondosan kidolgozott rajza.

Batsányi János. Budapest, 1904. A méltatlanul mellőzött költő 
életének lelkes pályaképe.

Arany. Budapest, 1909. A halhatatlan epikus első méltó életrajza 
a Kisfaludy-Társaság Költők és Írók című vállalatában.

2. Iro d a lom történ eti é s  k r itik a i m u n k á i:

Jósika Miklós. Budapest, 1915. Mélyreható monográfia a történeti 
érdemű regényíróról, a Kisfaludy-Társaság első elnökéről.

Justh Zsigmond. Budapest, 1918. A korán elhunyt elbeszélő írói 
pályájának kritikája.

Ambrus Zoltán. Budapest, 1918. A modern írói arckép elsőrangú 
mintája, az általános szólamok helyett pozitív megállapítások.

Kemény Zsigmond munkássága a szabadságharcig. Budapest, 1924. 
Méltó tanulmány a nagy regényíróhoz, a Kisfaludy-Társaság harmadik 
elnökéhez.

Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. Két kötet. Buda
pest, 1925—1926. Egy élet munkája. Nélkülözhetetlen forrásmunka
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és nagyszabású feldolgozás. A nemes stílusú irodalmi monográfiában 
a kiválóbb magyar elbeszélők avatottan jellemzett alakjain kívül fel
sorakoznak a már régóta elfeledett kisebb regényírók és novellisták is.

3. E sztétik ai ta n u lm á n y a i:

A humorról szóló magyar elméleti irodalom. Budapest, 1903. Egy 
elhanyagolt szellemi terület megvilágítása.

Arany humora. Budapest, 1905. A szerző esztétikai elméletének 
gyakorlati alkalmazása.

A regény. Budapest, 1926. önálló kutatások a regény műfaji vizs
gálata terén. Vetekedik a legjobb külföldi regény elméletekkel.

V. Egyéb ér d e m e i:

A külföldi művelt közönség számára megírta a magyar irodalom 
történetét finn nyelven (1905), német nyelven (1909) és orosz nyelven 
(1911).

Neki köszönhetjük, hogy Szinnyei József monumentális írói életrajz- 
gyűjteménye nem maradt csonkán : a nagy mű tizennegyedik kötetét 
édesatyja emlékéhez méltó módon fejezte be*

Modern színdarabok kitűnő kritikáival mind szempontjaiban, mind 
stílusában követésre érdemes példákat adott drámabíráló-kortársainak.

Levelek a régi Pestről (1923) című korrajza a históriai hangulat 
mesteri vonásaival támasztja fel a Széchenyi-korabeli magyar főváros 
rég letűnt világát.

*

Szinnyei Ferenc pályája minden tekintetben méltó a Kisfaludy - 
Társaság koszorújára. Friss munkaereje, gazdag tehetsége s a hazai 
és külföldi irodalmi jelenségeket állandóan éberen figyelő érdeklődése 
új eredményekkel fogja gazdagítani munkásságunkat.

Budapest 1932. évi december hó. Pintér Jenő.
rendes tag.

II. 1933-ban.
1. Harsányi Zsoltot ajánlják Radó Antal és Hegedűs Lóránt r. 

tagok.
Van szerencsém az üresedésben lévő költői helyek egyikére Har

sányi Zsoltot ajánlani.
Jelöltem, aki januárban tölti be 47-ik esztendejét, olyan családból 

származik, melynek számos tagját jegyzi föl a Szinnvei-féle írói lexikon. 
Nagyapja, Harsányi Pál, képviselő is volt, folyóiratot is szerkesztett



TÁJÉKOZTATÓ KÖZLÉSEK.

és egyike volt az első Moliére-fordítóknak is. Ő maga is igen korán szer
zett tollával elismerést: már mint VIII. osztályos gimnázista elnyerte 
az Akadémia Kazinczy-díját, egyetemi hallgató korában pedig már 
mint felolvasó szerepelt az Erdélyi Irodalmi Társaságban. Budapestre 
kerülve, sokat dolgozott lapokba és folyóiratokba, ahol most is sűrűn 
jelennek meg mindig élvezetes és tartalmas írásai. Már eddig is több 
írói egyesület választotta meg tagjának, köztük a Petőfi-Társaság is. 
Kitüntette már a Tudományos Akadémia is, mely a Vojnits-díjjal 
jutalmazta azt a színművét, melyet Mikszáth Kálmánnak A Noszty-fm 
esete Tóth Marival című regényéből írt és mely most egy bécsi színház
ban is számos előadást ér.

Harsányi Zsolt írói működése igen sokoldalú. A Mikszáth nyomán 
írott színdarabjai közül megemlítem még A vén gazember és a Beszterce 
ostroma címűeket ; jelesek rövidebb vígjátékai is i A szövetségesek, 
A zenélő óra, Az őrgróf. Operett-szövegkönyvei is figyelemre méltók, 
valamint a Kodálytól megzenésített Háry János című opera-szöveg
könyve. E mellett fordított is mitegy 160 színdarabot, köztük több 
opera-librettót is, hozzájárulva ahhoz, hogy első zenés színpadunkon jól 
énekelhető és e mellett magyaros verseket daloljanak. Átültetett egyéb
ként számos kisebb költeményt is, valamint közzétette Byron Childe 
Haroldja, fordításának első részét. Mint műfordító is joggal tarthat tehát 
számot elismerésünkre.

Még inkább érdemes a Kisfaludy-Társaság tagságára mint elbeszélő. 
Mintegy háromszáz elbeszélést írt már, kivált a magyar vidéki élet 
rajzában jeleskedve. Regénye is több van : Az aranyholló, X IV . René, 
Életre-halálra, Csak azért is, A tündérkirálynő stb., melyek mindegyiké
ben feltűnőn színes, zamatos, jó magyar stílusa, éppúgy mint elbeszélő 
hangjának eleven sodra.

Félig elbeszélések, félig irodalomtörténeti monográfiák azok a nagy
szabású munkái, melyeket az újabban divatba jött «biographic ro
máncáé», azaz «regényesített életrajz» formájában alkotott Petőfiről, 
Madáchról és legújabban Zrínyi a költőről. Mindhárom igen alapos 
tanulmányok gyümölcse és főleg a Madáchról szóló igen gazdag új 
adatokban is, melyeket a családi levéltárakban végzett buzgó kutatásai
val tudott napfényre hozni.

Mint eredeti versek írója is a kiválóbbak közé tartozik ; kár, hogy 
eddig csak tréfás verseit gyűjtötte kötetbe (A féltékeny költő címmel), 
de a hírlapokban megjelent komolyhangú költeményei közül is sokat 
olvastam élvezettel. Nemcsak technikájuk jeles, de mindannyiban 
van mondanivalója is és mindannyiban távol áll az újabban oly sűrűn 
jelentkező formátlanságoktól és ízléstelenségektől.

3 9 6
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A publicisztikai működést Társaságunk nem igen veheti figyelembe, 
s azért csak röviden említem, hogy Harsányinak e téren is vannak 
kitűnő munkálatai, melyek közül csak az elszakított magyarság hely
zetéről írt cikk-sorozatát említem.

Azt hiszem, ezekkel az adatokkal sikerült meggyőznöm azokat a 
t. Tagtársainkat is, akik Harsányit kevésbbé ösmerik, hogy benne 
mindenképpen érdemes és fölötte hasznos munkatársat nyernénk.

Budapest’ 1933. december 23.

2. Hekler Antalt ajánlják Voinovich Géza, Berzeviczy Albert és 
Hegedűs Lóránt r. tagok.

A Kisfaludy-Társaságba rendes tagul ajánlom egyik írói helyre 
Hekler Antal művészeti írót, egyetemi tanárt. Ez az ajánlás csak meg
ismétlése a tavalyinak, melyet Lyka Károly, Petrovics Elek, Négyesy 
László, Császár Elemér és alulírott terjesztettek a Társaság élé.

Hekler különösen az ókor és a renaissance művészetével foglal
kozik, s e téren végzett kutatásai külföldön is nagy elismerést arattak, 
legújabban is Platon hiteles arcmásának fölfedezése. Művei ismertebbek, 
hogysem egyenként föl kellene sorolni; elég lehet, ha itt a görög és 
római arcképszobrászatról, Pheidiasról és Michel Angelóról írt köteteit 
említem. Foglalkozik természetesen az ríjabb kor művészetével i s ; 
mély és érdekes előadásai sokat tettek nemcsak a művészeti ismeretek, 
hanem az ízlés terjesztése tekintetében is.

Az írás művészetében is kiváló: jellemzései szabatosak, jelzői 
szemléltetők — ez egyik főjelessége — s oly találóak, hogy egy-egy 
szóval mélyre tud világítani s a kiemelt vonást felejthetetlenül vési be az 
emlékezetbe. Stílusa egészben színes és lüktető, szinte drámai, ami 
alapos tudományos művekben ritkaság.

Ezek alapján vagyok bátor őt nemcsak mint kiváló műtörténészt 
s az ízlés művelőjét, hanem mint az essay-stílus jeles művelőjét is a 
Társaság figyelmébe ajánlani, fent megnevezett tagtársaim nevében is.

Badó Antal Hegedűs Lóránt.
rendes tag. rendes tag.

Berzeviczy Albert Voinovich Géza
rendes tag.

Hegedűs Lóránt.
rendes tag.

Budapest, 1933. december 25.
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3. Kornis Gyulát ajánlják Hegedűs Lóránt, Berzeviczy Albert és 
Yoinovich Géza r. tagok.

A Kisfaludy-Társaságban megüresedett egyik írói helyre tisztelettel 
bátrak vagyunk ajánlani Kornis Gyula vallás- és közoktatásügyi volt 
államtitkár, egyetemi nyilvános rendes tanár, országgyűlési képvi
selőt.

Kornis Gyula mint bölcsész és különösen mint kulturpolitikus ma 
is annyira a politikai és társadalmi érdeklődés központjában áll, hogy 
személyiségét és kiváló tehetségét külön bemutatni nem szükséges. 
Társaságunk szempontjából itt egyrészt a művelődéstörténetnek szánt 
irodalmi művei, másrészt bölcseleti és társadalmi tanulmányai bírnak 
jelentőséggel.

Kornis Gyula számos, a történelem és lélektan, valamint a bölcsészet 
körébe vágó és külföldi nyelven is megjelent tanulmányon kívül 
három idevágó nagy munkával ajándékozta meg olvasóközönségünket. 
Ezek : a Történelem és pszichológia, A magyar művelődés eszményei 
1777—1848-ig két kötetben, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia 
1928-ban a Marczibányi-díjjal tüntetett ki, s Kultúra és politika című 
tanulmánykötete, amely egész sorát hozza értekezéseinek, egyaránt 
súlyt helyezve a nemzeti és általános emberi szempontokra. Mindhárom
ban a magyar művelődési eszmények értékváltozásainak és a magyar 
irodalmi törekvéseknek összefüggéseit oly tüzetesen fejti ki, mint előtte 
egyetlen művelődéspolitikusunk sem.

Politikai természetű negyedik nagy munkája, Az államférfi, az idei 
év folyamán jelent meg két kötetben.

A külföldi irodalomban alig található munka, mely oly rendkívül 
széles mezőről szedné össze bizonyítéki anyagát, mint Kornis tette e 
valóban nagyszabású művében. Az egész klasszikus, középkori, modern 
és legújabb politikai élet kimagasló alakjai felett tart szemlét és azokat 
lelki tulajdonságaik szerint oly világításban mutatja be, amely nemcsak 
lebilincseü az olvasót, hanem számos váratlan megállapításra és mara
dandó tanulságokra is segíti. Maga ez a munka, amelynek máris széles 
olvasóközönsége van, nézzük akár művelődéstörténeti vagy éppen böl
cseleti szempontokból, akként világítja meg a politikai életet, hogy az 
egész feldolgozás a szépirodalom keretében maradjon, sőt határozottan 
elsősorban a szépirodalmi olvasóközönséget érdekelje. Míg a Pedagógiai 
Társaság, amelynek Kornis Gyula elnöke, az ő tanári érdemeit ismerte 
el és az Akadémia, midőn a II. osztály ideiglenes elnökévé választotta, 
bölcsészeti munkáit kívánta jutalmazni, a Kisfaludy-Társaságban azért 
volna helye az ő egyéniségének, mert a nálunk megszokottnál magasabb 
irodalmi formában helyezné a közönség elé a művelt hallgatóságot és
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olvasókat annyira érdeklő történeti, politikai, kulturális és bölcselmi 
kérdéseket.

Miután — úgy hisszük— Társaságunk minden tagja meggyőződött 
arról, hogy Kornis kitűnő előadó is, továbbá hogy nemcsak egy-egy 
nagyobb alkotásával, hanem állandó munkával szolgálja a magyar 
kultúrügyet, úgy gondoljuk, hogy a Kisfaludy-Társaság tagjainak sorát 
méltón fogja gyarapítani Kornis Gyula megválasztása és mindnyájunkra 
nézve nyereség lesz, ha működése a Társaságba belekapcsolódik.

Ezek alapján bátrak vagyunk őt a megüresedett írói tagsági helyre 
ajánlani.

Budapest, 1933. december hó 22-én.
Hegedűs Lóránt BerzeviCzy Albert

Voinovich Géza.

4. Nadányi Zoltánt ajánlják Csathó Kálmán, Hevesi Sándor, Se
bestyén Gyula, Sebestyén Károly és Zilahy Lajos r. tagok.

Tekintetes Társaság! A Kisfaludy-Társaság egyik megürült tagsági 
helyére mély tisztelettel ajánlom Nadányi Zoltánt, a kiváló költőt.

Nadányi Zoltán régi, biharmegyei nemesi családból származik, ma 
körülbelül negyven éves és polgári foglalkozására nézve Csonka-Bihar 
vármegye főlevéltárosa. 1929 óta tagja a Petőfi-Társaságnak.

Mint költő akkor tűnt fel, mikor 1914-ben Idill című versével meg
nyerte a Petőfi-Társaság Vigyázó-díját. Első kötete 1917-ben jelent 
meg Kerekerdő címmel Nagyváradon. Ezen kívül még három verses 
kötete van : Furcsa vendég (1921), Széf nő az ablakban (1925) és Ezüst
kert (1931). Űjabb verskötetét most készíti sajtó alá. Irt ezen kívül 
számos prózai rajzot és novellát, amelyek még nincsenek kötetben 
összegyűjtve s nagyobbrészt a Budapesti Hírlapban láttak napvilágot.

Nadányi Zoltán teljesen eredeti és új utakon járó  költő, de egyben 
a legnemesebb hagyományok őrzője és követője. Mély lírai érzés, tiszta 
magyar szív, meleg humor és emelkedett erkölcsi felfogás jellemzi min
den írását. Gyönyörű és kifejező nyelven ír, amely annak ellenére, hogy 
közvetlen, érthető és világos, sohasem pongyola és mentes minden 
cikornyás eredetieskedéstől vagy magyartalanságtól. Az a meggyőző
désem, hogy a Kisfaludy-Társaság egy valóban nagytehetségű és ízig- 
vérig magyar költőt emelne tagjai közé, ha Nadányi Zoltánt az egyik 
költői helyre megválasztaná.

Mély tisztelettel:

Zilahy Lajos Csathó Kálmán Hevesi Sándor
Dr. Sebestyén Gyula Sebestyén Károly.
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5. Rédey Tivadart ajánlja Voinovich Géza r. tag.

A Kisfaludy-Társaságba, a megürült írói helyek egyikére rendes 
tagul ajánlom Eédey Tivadart.

Jelentékeny munkásságot fejtett ki részint a kritikai, részint a 
szépirodalom terén. Eredeti költeményei választékos tárgyuk, még inkább 
választékos kidolgozásuk által tűnnek ki, szintúgy verses és prózai 
műfordításai.

Műbírálói munkásságát finom érzékenység, kiváló ízlés és biztos 
ítélet tüntetik ki. A Napkelet hasábjain évek óta kíséri figyelemmel 
színműirodalmunkat és színművészetünket. Birálatai felülemelkednek 
az alkalmi kritikákon, többször valóságos tanulmányokká nőnek a szín
padi rendezés némely kérdéséről, egyes jeles színészi alakításról, vagy 
a magyar beszéd színpadi mestereiről. Azonban itt is az irodalom érdekli 
legelső sorban. Péterfy Jenőről írt több tanulmánya finom megfigyelés, 
gyöngéd elemzőképesség dolgában szinte rokonnak mutatja őt mesteré
vel, mindenesetre jeles tanítványnak. Különös érdeme, hogy a hevenyé
szett írás mai korszakában mindig gondja van a cizellált írásművészetre.

Munkássága nemcsak súly, hanem terjedelem dolgában is jelenté
keny. Ide mellékelem munkásságának nagyjában való áttekintését.

Rédey Tivadar mind szellemi irányánál fogva, mind irodalmi 
felfogás és ízlés, mind pedig munkáinak értéke szerint méltó tagja lenne 
Társaságunknak.

Budapest, 1933. december ‘20.
Nagy tisztelettel 

Voinovich Géza.

IRODALMI MUNKÁSSÁGA.

a) Szépirodalom:

1. Eredeti költeményei jelentek meg A Hét, Élet, Az Újság, Magyar
ság, Pesti Hírlap, Pesti Napló, Napkelet, Nyugat, Vasárnapi Újság, 
stb. napilapokban, illetőleg folyóiratokban, 1907 óta, — továbbá az 
Endrődi Sándor A magyar költészet kincsesháza, Pintér Jenő—Sajó 
Sándor : M ai magyar költők, Vajthó László : Magyar költők és Vajthó 
László : M ai magyar múzsa c. anthológiákban.

2. Műfordításai Goethe, Lenau, Karl Spitteler, Hugo von Hof
mannsthal, Rainer Maria Rilke és Detlev von Liliencron lírájából, a 
már említett lapokban.
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Önállóan megjelentek :
a) Prizma. Versek. Budapest, 1912.
b) E. T. A. Hoffmann : Martin inester a kádár és legényei. (Regény - 

fordítás a Világirodalom gyöngyei c. sorozatban.)
c) E. T. A. Hoffmann : Scudéry kisasszony. (Regényfordítás, ugyan

abban a sorozatban.)

b) Kritikai irodalom:
1. Rendszeres színházi bírálói működést fejtett ki — hosszabb, 

rövidebb időn át — a Magyar Élet, Szivárvány és Budapesti Szemle 
c. folyóiratokban; a Napkeletnek 1928 óta színházi rovatvezetője és 
rendszeres szemleírója, ebbe a rovatba háromszázat megközelítő szám
ban írt színi bírálatot.

Jelentékenyebb számú címszó feldolgozásával részt vett a Színészeti 
Lexikon és a Magyar Színművészeti Lexikon összeállításában.

2. Irodalmi és esztétikai dolgozatai, tanulmányai és tárcái, vala
mint magyar és idegen könyvújdonságokról írt bírálatai megjelentek 
az Alkotmány, Magyarság, 8 Órai Újság, A Hét, Élet, Magyar Élet, 
Magyar Múzsa, Szivárvány, Új Idők, Budapesti Szemle, Napkelet, 
Nyugat, Századok, Vasárnapi Újság, stb. napilapokban, illetőleg folyó
iratokban.

Mindezekből essay-íormájuk és terjedelmük miatt megemlíthetők :
A magyar beszéd színpadi művészei: I. Mihályfi Károly, II. Szacsvay 

Imre, III. Gyenes László, — Jászai Mari, — Ódry Árpád Hamletje, — 
Ódry Árpád Othéllója, — . Madách művének új szcenáriuma, — Bánk 
bán új szinrealkalmazása, — Teleki Kegyence a színpadon, — Péterfy 
Jenő mint színikritikus, — Csongor és Tünde új szinrealkalmazása, — 
Az újjáéledt Téli rege, — Tóth József, — Gyulai Pál a művészi történet- 
írásról, — Péterfy Jenő és a történetírás, — Mohács emléke költészetünk
ben, — A magyar irodalom a huszadik században, — A balatonfüredi 
magyar játékszín, stb.

Önállóan megjelentek :
a) Péterfy Jenő. Tanulmány. Budapest, 1909.
b) Jókai Mór és a történelem. Budapest, 1925.
c) Kritikai dolgozatok és vázlatok. Budapest, 1931.
d) A fővárosi sajtó szerepe az irodalomban. Budapest, 1932.
Végül megemlíthető, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum megbízásá

ból 1923-ban, illetőleg 1925-ben ő rendezte és látta el vezető katalógussal 
az intézet centenáriumi Petőfi- illetőleg Jókai-emlékkiállítását.

.1 K isfaludy-Társaság Évldpjai. IJX. 26
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6. Szathmáry Istvánt ajánlják Herczeg Ferenc és Pékár Gyula 
r. tagok.

Tisztelt Társaság! A Kisíaludy-Társaságnál megüresedett egyik 
költői helyre Szathmáry Istvánt, a jeles lírikust ajánljuk.

Szathmáry István eddig megjelent verseskönyvei: A csend dalol 
(1918), M i nem feledhetünk (1922), Az álmok palotája (1925), A Szép 
lovagja (1928) és végül épp e napokban Költemények címen megjelent 
hatalmas válogatott versgyűjteménye a legtisztább lírát szólaltatja meg 
művészien csiszolt és változatos formanyelven.

A Felvidékről menekült költő különös érdeme, hogy az összeomlás 
óta a nemzet tragikus fájdalmát, a rajta esett szörnyű igazságtalan
ságot, s a feltámadásba vetett rendületlen hitet ódái szárnyalása versek
ben örökíti meg s ezzel a nemzet lelki fegyverzetét erősíti. Hiszen Szath
máry Istvánnak az 1918. évben az irreguláris cseh csapatok elől éppen 
Jankó átka és A csehek ellen című versei miatt kellett elhagynia szülő
földjét.

Egyébként az 1925. évi tagválasztás alkalmával Szathmáry István 
ismételt szavazás után csupán egy szavazattal maradt kisebbségben. 
Ennek folytán a Társaság csak önmagához marad következetes, ha most 
tagjai sorába választja.

Budapest, 1988. december havában.

Kiváló tisztelettel:
Herczeg Ferenc. Pékár Gyula.

III. 1934-b en .

I. Rendes tagsági helyekre Bartók Bélát és Kodály Zoltánt ajánlják 
Sebestyén Gyula, Aprily Lajos, Babits Mihály, Csengery János, Hegedűs 
Lóránt, ifj . Hegedűs Sándor, Hekler Antal, Herczeg Ferenc, Hevesi 
Sándor, Horváth János, Kornis Gyula, Kosztolányi Dezső, Lyka Károly, 
Petrovics Elek, Ravasz László, Sebestyén Károly, Sík Sándor és Szinnyei 
Ferenc r. tagok.

Ha nem csalódom, 1904-ben történt. Beöthy Zsolt csütörtöki vacso
ráján, az István főherceg-szállóban, valami tanügyi szomorúságon 
keseregtek Klamarik János, Beöthy és néhány vezető állásban lévő más 
tanférfiú. Én csak akkor lettem figyelmessé, midőn Moravcsik Géza, 
az akkori Orsz. m. kir. Zeneakadémia titkára, a tanári pálya védelmére 
felemlítette, hogy az ő intézetében is nagyon sok meddő munka folyik, 
de végre is akadnak tanítványok, akik pótolják a sivár elmúlt évek 
eredménytelenségét. «A mostani évjáratokban — mondotta — van



nálunk'három olyan csodálatos tehetség, aki nemzetközi viszonylatban 
is irigyelt nagysága lesz majd a nagyar zenei életnek». Ceruzával és papír
ral a kezemben hallgattam, hogy Bartók Béla, Dohnányi Ernő és Kodály 
Zoltán nevű tanítványokról van szó. Mire szétoszoltunk, Moravcsik már 
megígérte, hogy a három urat beküldi hozzám a M. Nemzeti Múzeumba.

Akkoriban a pogány eredetű téli napfordulati regös-énekek fonográf
fölvételeivel voltam elfoglalva. Szerzett tapasztalataim alapján a nép
zenei emlékeknek rendszeres és szakszerű gyűjtésére kívántam őket 
buzdítani. Mivel ezt nekik már Moravcsik is jelezte, csak Bartók és 
Kodály urak látogattak meg. Azon kezdtem, hogy a folkloristák 1900. 
évi párizsi kongresszusán én tiltakoztam az ellen, hogy a párizsi Embertani 
Intézet az elsőnek tervezett fonográf-gyűjteményt ezen a kongresszuson 
ünnepélyesen megalapítsa. Indokolásom az volt, hogy a M. Nemzeti 
Múzeum néprajzi osztályának már többezer hengerből álló ilyen gyűj
teménye van. Utaltam arra, hogy a Kisfaludy-Társaság Bartalus-féle 
hétkötetes Egyetemes Magyar Népdalgyüjteménye nyomán még nem 
sarjadhatott nálunk tudományos zenei folklore. Ezért nekem — nem 
kis szégyenünkre — a zágrábi Kuhac Xav. Ferenccel kellett a regös
énekek dallamairól tanulmányt Íratnom. Sőt a múzeumi gyűjtemény 
termékenyítő hatása sem biztosíthat számunkra nagyobbarányú fejlő
dést, ha azt nem karolják fel és nem fejlesztik összehasonlító folklore-ra 
nevelt, vagy nevelődött hivatásos zenészek — zeneköltők és zenetudósok. 
Utaltam a skandináv népek kopenhágai nagyszerű népzenegyüjtemé- 
nvére. A dán királyi könyvtáréra tudniillik, amelyben Grieg hivatal- 
nokoskodott és népi alapon ott teremtette meg és tette világhírűvé a 
skandináv nép nemzeti zenéjét. Ezzel kapcsolatban utaltam aztán arra 
is, hogy nálunk a népdal nevelte Petőfit, a népi epika Aranyt és Jókait, 
csak a népköltészet zenei része, a dallam, nem tudta megtalálni a magyar 
Griegeket.

Csakhamar kiderült, hogy a Zeneakadémia két büszkesége minden 
időkre el volt jegyezve a magyar néptudomány magasabbrendű össze
hasonlító zenei folklore-ja számára. Mindketten a M. Nemzeti Múzeum 
néprajzi osztályának legkitűnőbb gyűjtőivé, folyóiratomnak, az Ethno- 
graphiának pedig ugyanilyen munkatársaivá lettek. Mivel legnagyobb 
veszteségünknek az erdélyi székely balladák dallamait s a régi észak
magyarországi és dunántúli székely végek törmelékekből ismert epikai 
dalait jeleztem, Bartók tűvé tette Erdélyt, Kodály pedig végiggyalogolta 
a Nyitra és Zemplén közti végeket s az Ethnographia 1907—9. évi 
folyamaiban kiadták a balladák fölfedezett gazdag szöveg- és dallam- 
gyüjteményét. Ugyanekkor Kodály a zobor-vidéki téli napfordulati 
tűzugró játékok elveszettnek vélt dallamait is megmentette. Bartók
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viszont ugyanekkor a zene hangszereit tanulmányozta s a kanásztülökről 
és a dudáról írt ugyané folyóiratban értékes tanulmányokat. Fonográf
fölvételeik kiadósabb tárgya a népdal volt. Egy 1924. évi kimutatás
ban Bartók már 2721, Kodály 2700 fölvétellel szerepel.

Hangsúlyoznom kell, hogy ennyi kincs birtokában először is a 
Kisfaludy-Társasághoz kopogtattak be. Benyújtott 1913. évi emlék
iratuk Ponori Thewrewk Emil és gróf Zichy Géza r. tagok bírálatával 
együtt az Evlapok 1913—14. évi kötetében jelent meg. Arra tettek 
ajánlatot, hogy a magyar népdalok és népzeneművek lehetőségig teljes, 
szigorúan kritikai, pontos kiadását szerkesztik meg Corpus Musicae Hun
gáriáié Populáris címmel 5—6 kötetben 5—6000 dalnyi tartalommal. 
Sajnos, míg mi tétlenül állottunk, a bukaresti Academia Romana még 
1913-ban kiadta Bartók biharmegyei oláh népdalgyüjteményét: Cántece 
Poporale Románesti din Coniitatul Bihor (Ungaria), Chanson popvlaires 
roumaines du département Bihar (Hongrie).

Jött a világégés, ínség, leromlás. Nyomban az összeomlás után 
gyűjtést indítottam az amerikai Egyesült-Államokban a Magyar Nép- 
tudomány Fundamentumainak 53 kötetes német- és angolnyelvű ki
adására. Ebben Bartók és Kodály gyűjteményei már 10 kötetben sze
repeltek volna 10,000 magyar népdallal. A nagyarányú gyűjtést itthon 
rendőri beavatkozás és egyéb kellemetlenségek ju ttatták  zátonyra. 
Noha német és angol alineákkal kiadó is akadt volna, a vállalkozás 
abban maradt. A magukra hagyott zenetudósok mégsem tétlenkedtek. 
1921-ben már megjelent Erdélyi népdalok című közös kötetjük. Ennek 
Elöljáró beszédjében olvassuk : «Amennyire az oláh népzenét ismerjük, 
elmondhatjuk, hogy a székelységre alig volt hatással. A legnagyobb 
ritkaság, ha a székelyek közt oláh dallamot találunk». Ez aztán meg
nyugtatta mindazokat, akik az oláh kötet miatt dohogtak. Dohogtak, 
mert nem tudták, hogy ebben Bartók a nagymérvű magyar népzenei 
befolyást tudta igazolni.

Ekkor Kodály Zoltán a Kisfaludy-Társaság Magyar Népköltési 
Gyűjtemény? számára dolgozott. Már 1916-ban fölkértem, hogy a Folklore 
Fellows néphagyománykutató nemzetközi tudományos szövetség magyar 
osztályának nagyszalontai gyűjtését a következő évi Arany-centenárium 
alkalmára zenei téren is segítse tető alá hozni. Így jelent meg 1924-ben 
az ő közreműködésével Népköltési Gyűjteményünk N  agyszalontai Gyűjtés 
című XIV. kötete. Ugyanekkor jelent meg Bartók Béla főműve is : 
A magyar népdal. Ennek 70 oldalas Bevezetése a magyar zenetudomány
nak, egyben a nemzetközi téren mozgó összehasonlító magyar zene- 
folklore-nak is elsőrendű mesterműve. Legújabb kiadványa : Népzenénk 
és a szomszéd népek népzenéje, ennek csak kiegészítő része. Arra oktat,
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hogy a faji sajátosságainkat és színtiszta tulajdonunkat csakis a tót, 
szerb-horvát, ruthén és oláh zenei anyaggal való tüzetes összehasonlítás 
árán tudjuk biztosan megállapítani.

Miközben ez a mű megjelent, a magyar zenetudomány, a magyar 
néptudomány és a népzenei alapon kibontakozó nemzeti zeneköltészet 
eme nagyerejű két úttörő munkását az a nagy öröm érte, hogy ez év 
tavaszán «a M. Tud. Akadémia elhatározta, hogy ebben a félévben és 
lehetőség szerint a következő esztendőkben is a magyar népdalok egye
temes kiadására bizonyos összeget félretesz».

Ez az összeg egyelőre évi 10,000 pengő. Egyelőre, — mondom — 
mert a két zenetudós zeneszerzői és zeneművészi világmárkája, a Kis- 
faludy-Társaság és a M. Nemzeti Múzeum jól kiérdemelt fémjelzése mellé 
odasorakozik majd a külföld elismerésé is : és akkor a művelt emberiség 
nemzetközi tulajdonának tekintett zenei kincsek e magyar részének 
hódító jelentősége bizonyára megnöveli majd azt az anyagi támogatást 
is, amely a 10,000 magyar népdal köteteinek kiadását megsietteti.

íme, ezek az okok indítottak engem, a magyar néphagyomány 
emlékeinek kutatóját, gyűjtőjét és a Társaság népköltési gyűjteményé
nek szerkesztőjét arra, hogy a magyar zenei életnek ezt a két fényes 
nevű Dioskurját megbonthatatlan együttesüknél fogva egyszerre, együtt 
ajánljam a Kisfaludy-Társaság megüresedett két tagsági helyére. 

Budapest. 1934. december 5.
Dr. Sebestyén Gyula

rendes tag.

ifj. Hegedűs Sándor 
Szinnyei Ferenc 
Horváth János 
Sík Sándor 
Lyka Károly

Hozzájárulunk :

Kosztolányi Dezső 
Herczeg Ferenc 
Kornis Gyula 
Dr. Csengery János 
Petrovics Elek

Hegedűs Lóránt 
Hekler Antal 
Ravasz László 
Dr. Hevesi Sándor 
Áprily Lajos

Babits Mihály Sebestyén Károly.

II. Levelező tagsági helyekre: 1. Melczer Károly Henriket ajánlják 
Hevesi Sándor, Hegedűs Lóránt és ifj. Hegedűs Sándor r. tagok.

Tekintetes Társaság! A december havi ülésen voltam bátor a meg
ürült levelező tagsági helyek közül az egyikre Charles Henry Meitzer 
angol kritikust és mű fordítót ajánlani.

Ezelőtt öt esztendővel a londoni egyetemen tartott előadásaim 
közül az utolsó Madách Imréről szólott és Az ember tragédiájáról. Az 
előadás hatása alatt Sir Bemard Pares, az egyetem dékánja kijelentette,
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hogy a londoni egyetem a maga részéről szívesen támogatja e mű angol 
nyelven való megjelenését, sőt megfelelő fordításban hajlandó azt kiadni.

Hazajövetelem után ez alapon nyilatkoztam hazai és külföldi 
újságokban s mintegy 12—13 mutatvány érkezett be hozzám Az ember 
tragédiájából angol nyelven. Ezek között egy ragadta meg a figyelmemet, 
az, amelyet egy fiatal magyar műfordító segítségével Charles Henry 
Meitzer készített, s amelyhez fogható fordítása a Tragédiának semminő 
idegen nyelven nem akad, mert a tartalmi hűség mellett az alaki hűsége 
is tökéletes. Ugyanannyi sorszámmal adja vissza az eredetit, ötös és 
hatodfeles jámbusokban, hűsége mellett költői, aminthogy ezt el is 
lehetett várni Charles Henry Meltzertől, aki Gerhart Hauptmann Hanne- 
léjét és Elsűlyedt harangiét mesterien ültette át angol nyelvre.

Sir Bemard Pares, akivel hosszú levelezést folytattam ez irányban, 
hivatalosan kijelentette a neki bemutatott három szín alapján, hogy 
Charles Henry Meitzer munkája egy remekművet revelál tökéletes 
angol nyelven s teljes költőiséggel. Vállalkozott arra, hogy a Tragédiát 
a londoni egyetem kiadásában jelenteti meg, de a fordító, aki időközben 
Magyarországba jött s itt másfél évet töltött, előnyösebbnek látta, 
hogy a Tragédia magánúton jelenjék meg, a londoni egyetem égisze alatt.

Közben Petőfiből, Aranyból s újabb magyar költőkből is fordított. 
A Tragédiából három szint a londoni egyetem hivatalos folyóirata is 
közzétett, kísérő cikkel, mely a művet s a fordítást egyaránt magasztalta.

E fordítás alapján már messzemenő tárgyalások indultak meg 
Amerikában, ahol a rádió milliókkal közölt hosszú szemelvényeket s ahol 
útban van a könyvnek egy új kiadása s ahol rövid időn belül meglesz 
az első angol nyelvű előadás.

Charles Henry Meitzer már betöltötte 80-ik esztendejét, de teljes 
szellemi erejében van s bizonyos, hogy még nagy szolgálatokat fog 
tenni a magyar irodalom ügyének.

Méltányosnak találom, hogy az angol Ember tragédiája megterem
tőjét a Kisfaludy-Társaság, mely Madách Imrének hagyományos őre, 
kitüntesse a levelezői tagsággal, amelyet nagyértékű munkájával ki
érdemelt s amelyet ő nemcsak nagy tisztességnek fog tekinteni, hanem 
sarkallásnak is arra, hogy tovább szolgálja a magyar irodalmat, amelyet 
már megtanult szeretni és becsülni s amelyet már évek óta tömérdek 
angol nyelvű cikkel propagál a külföldön.

Budapest, 1934. december 20. Kiváló tisztelettel
Hevesi Sándor
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Hozzájárulunk :
rendes tag.

Hegedűs Lóránt ifj. Hegedűs Sándor.
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2. Mohácsi Jenőt ajánlja Eadó Antal r. tag.

Tekintetes Társaság! Alapszabályaink értelmében a levelező tagok 
oly írók sorából választandók, akik magyar művek ismertetése vagy 
fordítása által más irodalmakban érdemet szereztek. E pont alapján 
kétszeres jogosultsága van Mohácsi Jenő úrnak, hogy e tisztséggel 
kitüntessük, mert ő magyar műveket évek óta nemcsak ismertet német 
nyelven, hanem buzgón és avatott kézzel fordít is. Tizenöt éve írja a 
Neue Ereie Pressébe, a Neues Wiener Tagblattba és egyéb német hír
lapokba és folyóiratokba cikkeit a magyar irodalom és színház köréből, 
mindig meleg jóindulattal és az efféle munkásságnál szükséges tapin
tattal. Nagy érdemének kell betudnunk, hogy Voinovich Géza t. társunk 
kitűnő Madách-monográfiájából egy rövidített német kiadást készített, 
mely bizonyára nagy mértékben hozzá fog járulni e remekírónk kül
földön való megbecsüléséhez.

Tudvalevőleg Mohácsi nagy avatottsággal működött mint Az ember 
tragédiája fordítója is, elérve azt, amit előzői nem bírtak elérni, még 
Dóczi Lajos sem : hogy tudniillik a színmű előadásra kerüljön a legelő
kelőbb német drámai színházban, a bécsi Burgszínházban. Mindnyájan 
örvendtünk ez előadás rendkívüli sikerének, mely remélhetőleg meg
nyitotta a kaput e hatalmas munka világirodalmi érvényesülésének.

Mohácsi egyéb fordításai közül megemlítem Herczeg Ferenc társunk 
Bizáncát, mely nyolc évvel ezelőtt került színre a nürnbergi városi 
színházban, valamint számos novella-fordítását, melyekkel Herczegen 
kívül sok más magyar elbeszélőt is megismertetett a német közönséggel, 
hogy csak tagtársaink egyikét-másikát említsem: Voinovich Gézát, 
Csathó Kálmánt, Molnár Ferencet, Surányi Miklóst, Kosztolányi Dezsőt, 
Harsányi Zsoltot.

Azt hiszem, e nagy lelkességgel és fáradhatatlan buzgalommal ki
fejtett munka mindenképpen méltó legmelegebb elismerésünkre.

Budapest, 1984. december 21.
Radó Antal

rendes tag.
8. Sirola Ginót ajánlja Eadó Antal r. tag.

Tekintetes Társaság! Van szerencsém levelező tagnak ajánlani 
Gino Sirola urat, a fiumei reáliskola (Istituto Tecnico) igazgatóját, 
egyikét ama kevés olasznak, akik még a régi boldogabb időkben a fiumei 
gimnázium légkörében sajátították el nyelvünket és szerették meg 
irodalmunkat. Sirola olasz újságokban és folyóiratokban számos cikket 
írt magyar irodalmi témákról, mint műfordító pedig két verskötetet tett 
közzé : egyiket, az Accordi Magiari címűt, 1928-ban, a másikat, az
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Ámoré e dolore di terra magiara címűt, 1982-ben. Az olasz versfordítások 
csak nagyon ritkán hívek az eredeti formákhoz, és Sirola is inkább csak 
szabad, rímtelen ritmusokban tolmácsolja költőinket, de mindig lelki- 
ismeretes hűséggel, szabatosan és lendületesen. Remélem, hogy ha meg
választjuk levelező tagnak, ez buzdításul fog neki szolgálni arra, hogy 
műfordítói képességeit az eddiginél tágabb körben érvényesítse.

Budapest, 1934. december 21.
Badó Antal

rendes tag.
IV. 1935-ben.
I. Bendes tagsági helyekre 1. Harsányi Lajost ajánlják Sík Sándor 

és Hegedűs Lóránt r. tagok.

Tekintetes Társaság! A Kisfaludy-Társaságban megüresedett egyik 
költői helyre van szerencsénk ajánlani Harsányi Lajos tb. kanonokot, 
a Petőfi-Társaság és a Szent István-Akadémia tagját, a jeles költőt és írót.

Harsányit a Társaságunk tagjai közé való választásra igen gazdag 
és sokoldalú munkásság ajánlja. Ennek a munkásságnak kétségtelenül 
legértékesebb részét lírai költészete alkotja. Idevágó kötetei a következők:

Űj vizeken. Versek. 1908. — Az élet muzsikája. Versek. 1909. — 
A Napkirály rokona. Versek. 1911. — Hagia Sophia. Versek. 1913. — 
0  heata Ungheria. Versek. 1917. —1 Toronyzene. Versek. 1917. — A boldog 
költő. Versek. 1926. — De profundis. Versek. 1927. — M i cha Él? 
Versek. 1933. — Harsányi Lajos válogatott költeményei. 1935.

A lírán kívül egész pályáján vissza-visszatér a regényíráshoz is. 
E téren figyelemreméltóbb sikereit az utóbbi időkben aratta a magyar 
szentekről írott történeti regénysorozatával. Regényei:

Ami nélkül nem élhetünk. 1916. — Az óra egyet üt. 1916. — A szent 
asszony. 1928. — Az elragadott herceg. 1930. — A nem porladó kezű ki
rály. 1938.

Egyéb m űvei: Diadalmas halál. Opera 2 felvonásban. (Zenéje 
Demény Dezsőtől.) 1914. — A halálfejű pille. Elbeszélések. 1916. — 
A Gyermek Jézus Flandriában. (Timmermans flamand legendája.) 1920.

Harsányi Lajos abban az időben lépett föl, amikor irodalmunk 
háború előtti stílusforradalmának és a körűié kifejlett ízlés-zavarnak 
hullámai a legmagasabbra csapkodtak. Első két kötete ezt a bizonytalan
ságot mutatja, de egyszersmind kétségtelen tanújelét adja nem közön
séges költői hivatottságának. Csakhamar megtalálja saját hangját és 
ettől kezdve egyenesen halad a maga útján : elfogadja, magáévá teszi 
és sok egyéni finomsággal gazdagítja az új stílusromantika nyelvi, rit
mikai és ízlésbeli értékeit, az új formakincset azonban a kor költészeté
nek uralkodó irányaitól igen jelentősen különböző lelkivilág kifejezésére
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használja. Mint papi lélek, mint a kor lelki vívódásainak művészi érzé
kenységű szeizmográfja és mint tudatos értő, belekapcsolódik az európai 
katolikus lelkiségnek abba a hatalmas renaissance-ába, amelynek nálunk 
Prohászka Ottokár nagy egyénisége a főmozgatója és amelynek művészi 
kifejezést Prohászka gazdag tevékenysége mellett elsősorban az újjá
születő katolikus líra ad. Hogy a magyar katolikus költészet le tudta 
rázni magáról a régi, szűkkörű templomi lírának élettelenné vált sablon
jait, hogy mintegy a sekrestyéből ki tudott lépni az élet eleven áramába, 
és éppen azért ki tud ta  szabadítani magát majdnem évszázados elszige
teltségéből és el tudta foglalni helyét a magyar irodalom eleven vérkerin
gésében, abban Harsányi Lajost a legelsők között illeti az érdem. Az olva
sók körében való népszerűsége és utánzóinak nem csekély száma egy
aránt mutatja, hogy olyan hangot ü tö tt meg, amely megfelelt a kor 
igényeinek.

Pályájának első felében költészetét főként festői és csillogó kép
gazdagsága és ritmikájának olvadékony lágysága tette egyénivé. Volt 
ebben a sokárnyalatú színgazdagságban valami a nagy egyházi barokk 
súlyos pompájából, amelyet azonban múlt századvégi francia és német 
stíltörekvésekkel rokon részletfínomságok és zenei lágyságok tettek 
modernné. Tárgyait ebben az időben elsősorban a papi életből, az egyházi 
témák kiaknázatlan gazdagságából választotta. Pályája második felében 
egész fejlődése egyenesen halad a formai egyszerűsödés és mondani
valóinak egyre általánosabban emberi és általánosabban magyar gazda
godása felé. A kollektív élmény ereje, a szenvedő milliókkal való együtt
érzés, a nagy tömegek problémáinak belső átélése, a nagy gazdasági és 
politikai válságok mélyebb erkölcsi gyökereinek szenvedélyes keresése, 
amely olyan jellemző az európai katolicizmusnak és vele a katolikus 
lírának mai fejlődésére, Harsányi költészetében is hatalmas kifeje
zést talál.

Úgy tetszik azonban nekünk, hogy költészetének legmaradandóbb 
és legeredetibb értékeit azok a versei alkotják, amelyekben a dunántúli 
falusi életből fest élettől és színektől duzzadó képeket. Antik ízű buko- 
likus emlékek egyesülnek itt olykor majdnem raffinált egyszerűségű 
egésszé a falusi papnak bölcs realizmusával, atyaian meleg hangjával és 
a mai élet nyugtalanságának távoli remegésével. A Magyar tél, Magyar 
táj, Falun ilyen a halál, Falusi tanácsok, a Dunántúl dicsérete, A búza stb. 
úgy gondoljuk, a magyar tájköltészetnek legbecsesebb alkotásai kö
zül valók.

Budapest, 1934. december havában.

Sik Sándor Hegedűs Lóránt
rendes tagok.

409
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2. Nadányi Zoltánt ajánlják ifj. Hegedűs Sándor, Csathó Kálmán, 
Falu Tamás és Hegedűs Lóránt r. tagok.

Igen tisztelt Társaság! Mi alulírottak ajánljuk a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagjának a költői helyre a Petőfi-Társaság rendes tagját, Nadányi 
Zoltánt, a jeles lírikust, akinek költeményei a legszebb lírát, a nemes 
életfelfogást és a tisztult gondolatvilágot sugározzák. Nadányi Zoltán 
számos verskötete jelent meg a könyvpiacon és úgy a közönség, mint 
a sajtó egyhangú elismeréssel fogadta.

Budapest, 1935. december 22. Tisztelettel

x ifj. Hegedűs Sándor
Hozzájárulunk:

Hegedűs Lóránt Falu Tamás Csathó Kálmán.

3. Schöpflin Aladárt ajánlják Rédey Tivadar, Babits Mihály, 
Hegedűs Lóránt, Petrovics Elek és Sík Sándor r. tagok.

Tekintetes Társaság! Az íróval betölthető két hely egyikére tisz
telettel ajánlom Schöpflin Aladárnak, a magyar kritika és essay-írás 
régi, érdemes művelőjének megválasztását.

Ajánlásom megokolása Társaságunk tisztelt tagjai előtt ■— úgy 
érzem — sok szót bizonyára nem kíván. Schöpflin buzgó és tiszta kritikusi 
tolla majd negyven esztendeje részesül figyelemben és megbecsülésben, 
s ennek Társaságunk is kitüntető jelét szolgáltatta, midőn az 1931. évi 
Greguss-érem odaítélésével fáradhatatlan és szeplőtelen hűségű kritikai 
munkásságát megkoszorúzta.

Legyen szabad emlékeztetnem a Greguss-jutalom akkori előadójá
nak, feledhetetlen és nagyemlékű Négyesy László tagtársunknak szép 
szavaira, amelyekkel a Schöpflin műveiben megnyilvánuló «készültséget, 
ítéleterőt, ízlést, szellemet és az elsőrendű stílust» kiemelte. Jelentése 
nagy szeretettel és teljes méltánylással szólt erről a kritikusról, kinek 
«mindig voltak saját Mondanivalói, melyek súlyosan estek latba»: 
rám utatott ritka nagy olvasottságára, az egyetemes irodalomban való 
otthonosságára s arra is, hogy «nem teóriából nézi az irodalmi életet, 
hanem a gyakorlatból tud teóriákhoz emelkedni és elveket alkotni». 
Mindezekből Négyesy méltán ju to tt arra a megállapításra Schöpflin 
felől, hogy az «a legjobb kritikai fejek egyike».

Sok hozzátennivalóm ezekhez aligha lehet. Legfeljebb még arra 
szeretnék utalni, hogy Schöpflin mindmáig a kritikának azon a területén 
is tiszteletreméltó függetlenséggel és becsületes meggyőződéssel áll helyt 
hivatásának méltóságáért, amely területen a felelőtlenségnek és meg-



T ÁJ É K ŐZTATÓ KÖZLÉSEK. 4U

alluivásnak legsajnálatosabb példái tűnnek szemünkbe : a színikritika 
gyakorlatában.

S talán ne maradjon említés nélkül az sem, hogy a Négyesytől már 
számbavett eredményeket Schöpflin azóta még egy, Ady Endre egyéni
ségéről és művészetéről írt okos és tárgyilagos könyvvel is meggazda
gította, amely ezt az annyi vitatkozást keltett s annyi egyoldalú ítéletet 
életrehívó kérdést a megértésnek s a bárminő politikai elfogultságtól 
mentes irodalmi mérlegelésnek olyan emelkedett szellemében fogta 
vizsgálat alá, hogy munkája az e tekintetben oly sokáig nyugtalanító 
érzelem- és ítéletzavarban valósággal a kívánatos kristályosodási pont
nak kínálkozik.

Állandó kritikusi s igen nagy kiterjedésű műfordítói tevékenysége 
mellett Schöpflin a szépirodalom szolgálatában is jeles eredményeket 
felmutató működésre tekinthet vissza. Három színpadi műve és novellái
nak egész sora az írói ízlésnek és a forma gondos művészetének örven
detes bizonysága.

Meggyőződésem, hogy megválasztásával Társaságunk benne értékes 
és meg nem ingó hűségű munkatársat nyerne, mert Schöpflin Aladárban 
a tehetséggel jellem és lelkiismeret párosul, mely őt minden, bizalommal 
ráruházott feladatban jó szándékának teljes latbavetésére, képességei
nek hiánytalan kifejtésére sarkallja.

Ajánlásomat tisztelettel megújítva, kérem, hogy ezeknek a képes
ségeknek Társaságunk munkájában való igénybevételére megválasztá
sával módot adni méltóztassanak.

Budapest, 1935. december 9. Mély tisztelettel:

Rédey Tivadar
rendes tag.

Az ajánláshoz hozzájárulnak :

Hegedűs Lóránt Petrovics Elek
Sík Sándor Babits Mihály.

rendes tagok.

4. Tápay-Szabó Lászlót ajánlják Hegedűs Lóránt, Csathó Kálmán, 
ifj. Hegedűs Sándor és Hevesi Sándor r. tagok.

Tápay-Szabó László c. egyetemi nyilvános rendkívüli tanárt, a 
Jeruzsálemi Szent Sir Lovagrend commendatorát, a magyar közirodalom 
kiváló művelőjét a Kisfaludy-Társaság rendes tagjának ajánljuk az 
Írói helyre.

Ez a nem mindennapi egyéniségű magyar író negyvenesztendős 
pályára tekint vissza. A millennium évtizedében már ismert publicista
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volt, mint a Budapesti Hírlap szerkesztőségének tagja egyre jobban 
magára vonta a figyelmet, később igazi szellemi erőssége lett mind
azoknak a hírlapi vállalatoknak, amelyek megnyerték munkatársukul. 
A történetírástól a filozófiáig, a közérdekű cikkek ezreitől az önéletrajzig 
bejárta a prózai műfajok egész birodalmát. Nemcsak polihisztori érdek
lődésével tűnt ki, hanem szenvedélyes igazságkeresésével is. Mai napig 
híven ragaszkodott jelszavához : «Született ellensége vagyok minden 
diktatúrának, ellenben rajongója az igazságnak, melyet lassankint már 
úgyis cserbenhagy mindenki, de minél többen fordulnak el tőle, annál 
jobban ragaszkodom hozzá». Az igazságkeresés ereje hajtotta, alföldi 
színmagyar józansága segítette, megfigyeléseinek és gondolatainak bő
sége volt a leghűségesebb fegyvertársa. Mindehhez járult — ami legelső 
sorban jöhet tekintetbe a Kisfaludy-Társaságba való ajánlásnál — 
gyökeresen egyéni stílusa, ez a nem mástól kölcsönzött, hanem a maga 
lelkében önállóan kialakult művészi előadás, ez a humorral és szatírával 
átszőtt, eredeti és közvetlen lírájú próza. Valósággal új hirlapi műfajt 
teremtett, mint ahogyan Tóth Béla is megalkotta annak idején az Esti 
Levelek hangnemét.

Cikkeinek száma beláthatatlanul sok, nagyobb tanulmányai közül 
a középkori magyar történelem körébe vágó munkái a legeredetibb 
szempontnak, önállóan megjelent könyveinek sorából különösen kiemel
hetők : Jókai élete és művei. Budapest, 1904. (Mikszáth Kálmán ennek 
az életrajznak alapján írta meg később Jókai életrajzát.) — A modern 
újságírás. Budapest, 1916. (A szépíró tollával megírt úttörő kézikönyv.) 
— A bolsevizmus Magyarországon. Budapest, 1919. (A szovjeturalom 
garázdálkodásának éles megvilágítása.) — Az igazi Amerika. Budapest, 
1925. (Amerikai egyetemi tanársága idején készült nagyértékű kép
sorozat az Unió világából.) — Szegény ember gazdag élete. Három kötet. 
Budapest, 1927.) (A legszebb magyar önéletrajzok egyike.)

Budapest, 1985. december 22.
Hegedűs Lóránt

Hevesi Sándor. ifj. Hegedűs Sándor Csathó Kálmán.
(Ezt az ajánlást benyújtói visszavonták.)

II. Levelező tagsági helyekre: 1. Meitzer Károly Henriket ajánlja 
H evesi Sándor.

Tekintetes Társaság! Múlt esztendőben több tagtársammal együtt 
kültaggá való megválasztásra ajánlottuk Charles Henry Meltzert, Az 
ember tragédiájának angol fordítóját, akinek legelsőrangú művészi tel
jesítménye Madách művét végre hozzáférhetővé tette az angolul beszélő
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százmilliók számára. Tavalyi ajánlásunkhoz csak annyit fűzök hozzá, 
hogy a jelenleg Amerikában élő kiváló műfordítónak sikerült a Tragédiát 
Amerika egyik legelső könyvkiadó cégével (Macmillan és Tsa) újból 
kiadatni, Zichy-illusztrációkkal, igazán fényes kiállításban, s az amerikai 
folyóiratok bírálata Madáchot ma Goethével, Daniéval és Miltonnal 
emlegeti együtt s nem győznek eléggé csodálkozni azon, hogy ily világ- 
irodalmi érték csak nagy késedelemmel tudott beérkezni az angol nyelv- 
területre. Meitzer, aki már 8‘2-ik évében van, még mindig nagy tevékeny
séget fejt ki Madách és a magyar irodalom érdekében s így teljesen 
rászolgált a Társaság kitüntetésére.

Budapest, 1935. december 13.
Kiváló tisztelettel : 

Hevesi Sándor.

■2. Mohácsi Jenőt és Sirola Ginót ajánlja Radó Antal r. tag.

Tekintetes Társaság! Múlt évben volt szerencsém az üresedésben 
lévő levelező tagsági helyekre Mohácsi Jenő és Sirola Gino urakat ajánlani. 
Minthogy a Társaság ez ajánlások fölött nem dönthetett, bátorkodom 
azokat ezennel megújítani, kérve, hogy tavalyi ajánló leveleimet a most 
következő választásra is tekintse érvényeseknek.

Budapest, 1935. december 5.
Tisztelettel 

Radó Antal
rendes tag.
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A TÁKSASÁG VAGYONA.

I. Saját vagyona:
1. Künn levő alapítványokban ..........................................  1,400 P — f
2. Értékpapírokban (névérték 1.532,600 P) .................... 122 « 60 «
3. A Ál agyar Földhitelintézet folyószámláján ................ 36.107 « 24 «

összesen . . . 37,629 « 84 f

II. A Shakespeare-bizottság vagyona..........................  122 « 30 «
Mindössze ..  37,752 ?  14 í

Ezen kívül telekkönyvi tulajdonosa a Kisfaludy-Társaság a Fábiánsebes- 
tyén (Békés m.) község határában levő 165 kát. hold 131 öl terjedelmű föld
birtoknak. Ebből 120 kát. hold a községgé alakulás céljára átengedett doboz
megyeri 58 hold 1178 öl területű Aszalay-alapítványi földbirtokért jutott cserébe 
Társaságunknak s haszonélvezete ez idő szerint még az örökhagyó rokonait illeti, 
a vele egy tagban levő 45 holdat pedig az Országos Földbirtokrendező Bíróság 
juttatta Társaságunknak, de ennek haszna egyelőre a vételár törlesztésére megy.
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