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megvilágításában. Ily módon kimagyarázhatóbb és elfogadhatóbb: de 
mentsége igy sem lehet egyéb, mint felfogása egyfelől, hogy egy a 
keresztyén vallás lényegében, szertartásai csak külsőségek, szándéka más
felől, hogy a nemzeti irodalomnak tovább szolgálhasson, mert Bécs akkor 
a magyar irodalom középpontja volt. 

Számításában kínosan csalódott. Csalódásaitól zaklatva 18 í 1 feb
ruár 19-én halt el. Halála napjának kikutatását is Széli Farkas 
fáradozásának köszönjük. 

A nagybecsű kötet nem kerül könyvészeti forgalomba. A család 
mai fejének, Bessenyei Lászlónak neje, született Hegyessy Lujza úrnő 
bocsátotta közre szakemberek és közintézetek számára. Ki úgy tiszteli 
ősei emlékét, hogy a nemzetnek gyújt áldozatot, bizonnyal a legszebben 
tiszteli. 

SZÉCHY KÁROLY. 

HUGO KÁROLY ÉLETE ÉS SZÍNMÜVEI. 

(Irta Móczár József, főgymnasiumi tanár. Szeged, 1894. 103 1.) 

(*) Móczár József füzete Hugo Károly életével és három szinmű-
vével foglalkozik. Minden esetre hálás és kegyeletes vállalkozás, mert 
hiszen e kétségtelen nagy tehetség, de szerencsétlen ember emléke szinte 
teljesen feledésbe merült; pedig abban az időben, mikor a budapesti 
állandó színház hatása következtében a magyar dráma-irodalom meg
lendült s a költői eszme és színi hatás hirdetőinek nemes versenyében 
örvendetesen emelkedett, még a szigorú Erdélyi János szerint is legtöb
bet tett arra, hogy a szinköltészet feladatait konkrét egységben állítsa 
elénk, azaz költészetet és színpadot, eszmét és cselekvényt egymással 
Összhangban, hogy a tragikumot szerves alapból, a szenvedély izzó erejé
ből fejtse ki és teremtse meg, hogy a két egymással ellenkező irány 
között mutatkozó végletes ellentétet kiegyenlítse s ezzel a teljes drámai 
költészet megalkotásának úttörője legyen. De szerencsétlenségére, bár 
büszkén vallotta magát magyarnak, magyarul fölötte gyarlón tudott. 
Tehetségének röpte megtört nyelvén, eszméinek fénye elhomályosult kife
jezésén. Három nemzetnek, a magyarnak, németnek és franczianak költője 
akart lenni, mielőtt, szegény, a civilisatio pápája, a költők fejedelme, az 
orvosok orvosa, halottak feltámasztója lett volna: de más dolog érteni, 
sőt írni is valamely nyelvet, s más megint annak eredetiségeit és szép
ségeit költői alkotásban juttatni diadalra; neki épen magyarsága volt a 
legfogyatékosabb. 

Móczár József füzete Hugónak életét külön beszéli el, elég érdekes 
korrajz kíséretében, katholikus pap létére meleg vonzalommal a szegény 
zsidó fiú küzdelmei iránt, melyeket egyfelől pályája anyagi nehézségei
vel, másfelől a rendi társadalom balitéleteivel meg kellett állnia, hogy 
lelki derekasságának és erkölcsi erejének gúnyjaként végre is igazi 
»bolygó zsidó« legyen; de nagy hibája az értekezőnek, hogy korrajzából 
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épen az irodalom áramlatainak ismertetése maradt el. Aztán darabjait: 
az Egy magyar királyt, Brutus és Lucretiát, s a Bankár és bárót 
taglalja külön: holott irodalmi fejtegetéseit a költő egyirányú és kevés 
számú műveinél fogva pályája keretébe kellett volna belefoglalnia; 
annyival inkább, mert Hugó egyéb Írásairól, sem a Mémoires terribles 
d'un martyre monstreről, sem a Fuchtelről, sem a Hugo Amber Bern
stein Károly, vagy a megrendszabályozott lángészről nem beszél: holott 
lelki válságának, tébolyának kifejléséhez és természetéhez rendkívül érde
kes adalékokat kaphatott volna belőlük, melyek nyomán elkísérhette 
volna odáig, a hol a szerencsétlen költő már azt hirdette, hogy Shakspere 
legtöbbet tett az isten után, de ő még az istennél is többet tett; a hol 
ellenségeit, kritikusait átok alá vetette, mint pápa, száműzte, mint fejede
lem és pokolra kárhoztatta, mint isten. Sőt nem emlékszik meg Móczár 
a költő negyedik magyar darabjáról: A világ színjátékáról sem, a mi 
már öreg hiba, mert füzete cziménél fogva kérdésébe szorosan bele vág. 
Ez a tanulmánynak ép oly fogyatkozása, mint az a hiánya, hogy Hugó
nak sem a drámai irányok áramlataiban helyét ki nem jelöli, sem őt 
kortársaival össze nem veti, sem szellemi elborulását, mint psychologiai 
problémát föl nem veszi és meg nem oldja. A mit Hugó egyes darab
jairól mond, az jó, elfogadható, és túlságos magasztalasai leszámításával 
megokolható : de fölötte sokat ismétel. Minden egyes darabnak elmondja 
előbb meséjét, aztán elemzi jellemeit, végre vizsgálja szerkezetét, a leg
többször ugyanazt az anyagot három czélra, háromféle módon használja. 
A mi világosan elárulja, hogy kezdő iró. Különben gondolkozó és tanult 
fő, ki a szakirodalmat ismeri és értékesíteni is bírja; s a mi mondani 
valója van, magyaros, jó stílben beszéli el. 


