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osztálybeli tagjainak joguk van jelöltet állítani az évenként kiadásra kerülő
irodalmi Nobel-díjra. Négyesy László, Császár Elemér, Horváth János, Papp
Ferenc és Tolnai Vilmos a f. év eleién, e jelölési jogukkal élni kívánván,
Herczeg Ferencnek Az élet kapuja c. nagyobb történeti elbeszélését ajánlották
jutalomra, tekintettel az írónak Korábbi kiváló alkotásaira is. Javaslatukat
a M. Tud. Akadémia magáévá tette, lefordításáról gondoskodott, s a megkívánt
mellékletekkel fölszerelve, idejében eljuttatta Stockholmba, a Nobel-díj
kiadásáról dönteni hívatott bizottsághoz.
Itt közöljük a javaslatnak azt a részét, mely Herczeg Ferenc írói
pályáját ismerteti, és Az élet kapuját méltatja. Csak bizonyos formaságokat
hagyunk el belőle, meg némely terjedelmesebb idézeteket. A javaslathoz
függelékként csatolt életrajzi és különféle bibliográfiai jegyzékeket Adat
tárunkban tesszük köz/é.

I.
Herczeg Ferenc írói pályája az 1890-es évekkel kezdődik,
s azóta mindmáig, tárgyban és műfajban változatos gazdag
sággal folyik. E harmincöt év alatt a magyar olvasóközönség
gel állandó érintkezésben volt, úgyhogy alig múlt év, melyben
egy-egy újabb kötete ne látott volna napvilágot. I r t elbeszé
léseket, regényeket és drámai műveket, s mindhárom műfajban
e korszak leg kiválóbbjának bizonyult. A magyar közönséget
azonnal meghódította. A komoly kritika kezdetben, óp3n
könnyű sikerei és hirtelen népszerűsége miatt, elsekélyesedéstől
féltette, csakhamar azonban meggyőződött róla, hogy Herczeg
Ferenc költészete az évek számával mélyül, izmosodik, s hogy
egész nagy közönsége híven és örömest követi őt pályája fel
tűnőbb magaslataira is.
E pálya első évtizedében csaknem kizárólag »z egykorú
magyar társadalomnak, főkép a Magyarországon ú. n. yentrynek élete, eredeti, kedves vagy félszeg alakjai érdeklik Herczegot.
Erényeivel és hibáival egyaránt rokonszenves neki e nagymúltú,
de pusztulásán könnyelműen dolgozó társadalmi osztály, annak
körében él maga is, jól ismeri, s bizonyos jobb tulajdonságok
ban — fölényes határozottság, előkelő könnyedség; az érzelgősIrodalomtörténetí Közlemények. XXXV.
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ség és kicsinyesség teljes hiánya — egyezik is vele. F i a t a l
még, s jól érzi magát e körben, mely oly jó kedvvel és látszó
lag gondtalanul éli napjait.
A kép, melyet e társadalmi rétegről s alakjairól fest, hű
és eleven. Bíráló álláspontot még most nem igen foglal el vele
szemben, viszont említett rokonszenve sem csábítja arra, hogy
a képet tetszetősebbé színezze, hanem csupán a művészi érdek
nek szolgál támpontjául. Némelyek szemére is vetették kezdet
ben, hogy csak bemutatja e társadalmi osztály hibáit (léhaságát, üres mulatozásait, felszínes élni tudását, ügyességét
pozíciók megszerzésében, önző alkalmazkodó képességét, pusztán
a látszat s a formák megóvására szorítkozó erkölcsi érzékét),
de nem ostorozza. Főkép a Katholikus Szemle bírálói hibáz
tatták e miatt.
A valóság az, hogy e bírálatok megállapították az ábrá
zolat rendkívüli hűségét és életszerűségét egy kezdő író leg
első műveiben, de túlozták a célzattalan előadás erkölcsi jelen
tőségét. Valóban alig tekinthetők ez első művek egyébnek, mint
egy magára eszmélt, kiváló elbeszélő- és jellemzőtehetség gya
korlatainak s tanulmányainak, melyek neki élvezetet szerez
nek, olvasóit pedig — nagyrészt az ábrázolt társadalmi osztály
tagjait — kedvesen szórakoztatják.
Közülök a Gyurkovics-leányok c. kis regény (1893J jutott
méltán legnagyobb népszerűségre. Azt beszéli el benne «jókedvű,
fiatalos, könnyedén megfigvelŐ humorral», mint adja férjhez
egymásután hét eladó leányát az élet dolgaiban eszes és ügyes
anya. «Friss természetek, írja e leányoki ól a Budapesti Szemle
bírálója — egészséges, mulató leányok, kiket egészségük s a
képzelem hiánya minden ballépéstől m e g ó v . . . Lánylétökre erösebb izmuk van, mint sok divatos regény hősnek s a physikai
egészség pírja pótolja bennök a költészetet.» 1
írónk e korbeli alakjai és történetei többnyire ebben a
légkörben mozognak. De e művében találta el legszerencséseb
ben a tárgyhoz illő művészi attitude-öt: a megértően mosolygó
humorét. A Qyurkovics-leányokut
a színpad számára is átdol
gozta (1899), s ott époly nagy sikert aratott vele, mint előbb
olvasói körében.
Kezdő műveinek modora még nem egészen az övé. Két
nagy magyar elbeszélő járt már előtte (kisebbrendűekről nem
szólva): Jókai és Mikszáth, kik más-más egyéni változatban
ugyancsak a rokonszenvező humor szemüvegén szerették nézni,
s meseszövő képzeletük számára kiaknázni a magyar közép
nemesség élet-bányáját. Jókai még élt akkor, Mikszáth már
rálépett egyéni kifejlődése útjára, s mindkettejük modora
hagyományosan népszerű volt a magyar közönség előtt. Jókai1

—h— jegyű bíráló: Budapesti Szemle 74. kötet (1893) 468. 1.
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hatások nyomai később is felbukkannak még írónk pályáján,
kálönösen a képzelet olykori romantikusabb műveiben, de vele
és Mikszáth-tal szemben a rokonmodor ellenére is már pályája
kezdetén egyénileg különállónak bizonyul. Az 6 rokonszenve
tárgya i r á n t : nem másítja meg a valót; nem emeli fel sem
a páthosz, sem a humor melegebb és ragyogóbb világába, mint
J ó k a i ; s nem telíti el oly impresszionista liraisággal (szkep
tikus emberismeret, üde érzéki kép'elet és bölcs humor e párat
lan vegyületével) mint Mikszáth. Rokonszenve ellenére ő hide
gebb, elfogulatlanabb tükrözője a valóságnak, mint amazok.
Lehetőleg külön marad tárgyától, lírailag nem vegyül bele
saját előadásába, s humora vagy iróniája is csak futólagos
és sejtelemszerű. Bizonyos diszk tét tartózkodás mindvégig jel
lemzője maradt ábrázoló művészetének, de pályája kezdetén
alighanem a francia «impassibilité» tana is hatott reá, sőt
naturalistának vallotta magát, holott az sohasem volt. Ez
irány materialista egyoldalúságaiba sohasem tévedt el, még
kezdő író korában sem, s a valóság durvább, testileg vagy
erkölcsileg csúnyább, alsóbbrendű elemeit, ha épen útjába
kerültek, az ízlés tartózkodásával érintette, s korántsem az
«lemző mohóságával ragadta meg.
E tartózkodó tárgyilagosság, mely minden lírai szemé
lyességet kerül, az első művek némi Jókai-szerű modora mellett
is előtűnt már s hovatovább Herczeg Ferenc egyik legegyé
nibb jellemvonásának bizonyult. Valóban újdonság volt ez a
magyar szubjektív elbeszélő stíl korábbi hagyományai után,
melyek még a romantikus korszak nagy Örökségeként szállot
tak tovább újabb nemzedékekre, s máig sem maradtak e^y
pillanatra sem gazdátlanul. Jókai ellenállhatatlan nagy hatása
örökítette azt meg, s misem bizonyítja jobban Herczeg kivé
teles tehetségét, mint hogy oly korán fel tudott szabadulni
alóla. Ami csekély ellenszenvet kezdetben itt-ott támasztott
maga ellen, az alig is tulajdonítható másnak, mint e modorbe li jellemző újdonságának. Szokatlan volt, hogy az író nem
támogatja személyeit, nem mutatja meg magát, nem lelke
sedik, nem ítél, nem korhol.
Némelyek hidegséget, mások erkölcsi közömbösséget vetet
tek szemére.
Mindk Vfc vád felszínes és alaptalan volt
Hogy Herczeg éles, elemző elme, kit a felszín meg nem
esalhat, hogy kritikai megfigyelése végtelenül higgadt, melyet
saját érzelmei el nem r igádnak, másokéi félre nem vezet
n e k : azt Magyarországon mindenki jói tudja. Ez azonban
nem jelent hidegséget vagy épen érzéketlen szívet. E tulaj
donság a művészetben csak a banális túlzásoktól való tartóz
kodást jelenti, s csak hatékonyabbá teszi, mint minden önfegyel
mezés, a mélyen rejtőző érzelmek vonzerejét. Már legelső novella
ll*
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kötetében, a Mutamur-h&Ti (1892), van egy elbeszélés, a Lószőrvitéz című, mely ékes cáfolata az említett vádnak. Gyulai Pál,
a legnagyobb magyar kritikus, maga is a legtartózkodóbb T
sohasem túlzó beszédű férfiú, egy-két sorban nagy elismeréssel
szólt e kis darabról. Gyulai Pál már 65 éves volt Herczeg
felléptekor; kritikusi tekintélye már rég megállapodott, de
erejéből és frisseségéből még semmit sem veszített. 0 szerkesz
tette a már említett Budapesti Szemlét, bírálatot azonban
ekkor már aránylag ritkábban írt bele. A kezdő Herczegre
nagy megtiszteltetés volt, hogy maga a nagynevű szerkesztő
bírálgatta első műveit, s látta el — kifogások mellett — jó
tanácsokkal. Első regényét (Fenn és lenn. 1890.) nem tartotta
sikerültnek; cselekvényében, jellemrajzában erőltetettséget látott,
de tehetségét, éles megfigyelő képességét felismerte; dicsérte
könnyed, élénk elbeszélő modorát, s azt a bizonyos «előkelő
hangot», mely oly feltűnő ellentétben áll «újabb elbeszélőink
diákos humorával vagy komázó hegykélkedésével.» 1 Kiemelte
egy-két novellájának vidám, élénk, nem torzított komikai voná
sait, másoknak «finoman leplezett, félig érzelmes, félig gunyoros
hangját». Főkép azonban az említett Lószőrvitézről szólt mele
gen, mely érzelmi áradozás és negédlés nélkül, egyszerűen, de
annál több bensőséggel adja elő t á r g y á t : «mintha nem is töre
kednék hatásra s mégis valódi művészi hatást ér el».
Ez elbeszélésben az író gyermekkori emlékeit újítja fel.
Kezébe kerül egykori kedvenc játékszere, egy lószőrböl készült
huszár. Húga is szerette azt, folyvást kérte tőle. Egyszer
nagy nehezen oda is adta neki, de nemsokára ismét vissza
vette, valami gyermekes okból megneheztelve rá. Később egy
szer a kis leány súlyosan megbetegszik, s minden eddiginél
vágyakozóbban eseng a bábhuszár után. A fiú sokáig vonako
dik, de aztán emiatt lelkiismerete kezdi bántani; éjjel felriad
álmából s be akarja küldeni a betegszobába a huszárt. Nem
lehet! «Húgod a mennyországba ment, angyal lett belőle» —
feleli nagyanyja. Ezt az elbeszélést emeli ki Gyulai Herczeg
gyűjteményéből, mint amely a többit mind felülmúlja; már
említett kiválóságán kívül még azt is megemlíti, hogy «a két
gyermek naiv mulatságai, ártatlan versengései sok kellemmel
és közvetlenséggel vannak leírva» benne.
Az erkölcsi közömbösség vádja sem volt alapos még a
kezdő író ellen sem. Akik hangoztatták (a Kath. Szemle bírálói),
azok is a tendencia hiányát fájlalták voltakép, de semmit, mi
erkölcsi szempontból bántó vagy épen cinikus lenne, nem tudtak
szemére vetni. Nyilvánvaló, hogy i t t is a művészi modor sze
mélytelensége okozott tévedést. De ugyanez oldal, melyről az,
említett kifogások hangzottak, korán megadta neki az elég;

» Budapesti Szemle. 71. kötet (1892). 315. I.
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tételt. Zoltvány Irén, a folyirat egyik legtekintélyesebb bírálója
már a Szabolcs házassága c. regényben (1896) haladást állapít
meg a mondott tekintetben s dicséri tartózkodó modorát, mellyel
egy kényes t á r g y a t (egy ifjú házaspár kölcsönös házasságtörését) diszkrétül, a jellemek mélyére világítva művészi szín
vonalra emel s a költői igazságszolgáltatást az erkölcsivel
azonosítja. Észreveszi azt is, hogy az író nemesebb érzése is
ki-kicsillan a különben «közömbös» előadásból. 1 Ugyané folyó
irat egy későbbi évfolyamában Madarász Flóris tanulmányt
írva Herczegről, mintegy összefoglalja mindazt, ami e folyóirat
korábbi bírálataiban kifogásként felmeiült, de nem feledkezik
meg a mérleg másik oldaláról sem, sőt oda veti a nagyobbik
s ú l y t : a fiatal író azon műveire, melyekben érezhetőleg vagy
nyíltan szembeszáll a modern társadalom félsz egségeivel s az
erkölcsi eszményt juttatja érvényre. Herczeg írói nagyságát
kétségtelennek vallja s megállapítja, hogy «irodalmunkban a
nemes költői eszményt szolgáló műveivel fog nyomot hagyni.» 2
Ugyanő, jóval később (1913-ban) Herczeg Ferenc drámáiról írt
jeles tanulmányt egy cisztercita gimnázium értesítőjébe s abban
a kiváló író idealizmusát, erkölcsi emelkedettségét fényes pél
dákkal állítja a már akkor erősen tobzódó színpadi frivolság
ellenébe. 3
Az első tíz év alkotásai közül (melyekkel egyelőre ez a
mi áttekintésünk is foglalkozik) különösen a Simon Zsuzsa c.
regényt (1894) s A Láp virága c. elbeszélést (mely a Napnyugati
mesék c. kötetben jelent meg, 1904-ben) emeli H az utóbb
említett bíráló.
Méltán. A regény, egy megtévelyedett úrileánynak későbbi,
házasságbeli életét és sorsat adja elő s férjéét, ki a nő egykori
botlásának tudatában is, minden hiúságot félrevetve, igazi csa
ládi boldogság és lelki nyugalom megteremtésére törekedik.
«A csábító undorító gazsága — írja az említett bíráló — a
bűntudat gyötrő volta, a megbánás értéke s a világ ítéletétől
független családi boldogság föltételei nemes tanulságként szű
rődnek le ebből a történetből.»
A Láp virágáról pedig azt mondja, hogy eszményi oldala
avatja Herczeg Ferenc egyik legművészibb alkotásává. Ez elbeszé
lésnek, melyet a Budapesti Szemle bírálója is nagy értékűnek
vall, hősei egy férfi és egy nő, két erős lélek, kiket az el züllés
veszedelme fenyeget, mert az élet nem a nekik való helyre
állította őket. Ok azonban keresik s meg is találják a maguk
igazi helyét, hol nemes munkában és családi szeretetben tölt
hetik el életüket. A férfi kezdetben léha barátok közt, kaszinói
1
2

Kath. Szemle 11. kötet (1897), 509. 1.
Kath. Szemle 18. kötet ,(1904\ 40 - 63. 1.
egri ciszt. főgimn. Értesítője 1912/13.
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kártyaasztalok körül él üres gentleman-életet; egy barátja
miatt, kinek jó szívből tett meg nem engedett szolgálatot (váltót
hamisított atyja nevére), egy évre börtönbe kerül; ott megtanul
vasat kovácsolni; kiszabadulva hámort alapít. A leányt, a «láp
virágát», orfeumok közelébe vetette balvégzete, lelke azonban
megőrzi tisztaságát, hogy majd férje oldalán, nagy hegyek
tövében, a hámor zajától visszhangzó szép völgyben ő is meg
találja a maga valódi munkakörét. 1
Nem hallgattuk el a kezdő íróval szemben felmerült ellen
vetéseket s ép a tárgyilagos igazság kedvéért szorítkoztunk
eddig csupán azon művei kiemelésére, melyeket eszményi értékük
miatt ugyanazok emeltek ki nagy elismeréssel, kik művészi
modorában egyébként hidegséget s közömbösséget véltek meg
állapíthatni. Még csak azt fűzzük ehhez a ponthoz, hogy Gyulai
Pál, kinek szava a legsúlyosabban esik a mérlegbe, ilynemű
kifogást sohasem emelt ellene, sőt mint egy fentebbi idéze
tünkből is kitetszik, méltányolni tudta e közömbösnek tetsző
modor finom bensőségét s örömmel fogadta bizonyos ellenkező
előzmények után.
Az áttekintett tíz évben drámai műveket is írt szerzőnk.
Bizonyos belső értelemben vett drámaiság kezdettől fogva sajátja
volt elbeszélő műveinek is, főkép azon kis tárca-novelláinak,
melyek szűk terjedelme szinte kényszerít az összpontosításra
és tömör tartalmú megjelenítésre. E műfaj Herczeg legsajátabb
tulajdona, ő annak máig egyik legkiválóbb mestere, s légió
azok száma, kik hatását el nem kerülhették. A magyar irodalom
az 1880-as. 90-es években erősen elzsurnalistásodott; hírlapjaink
a közönség irodalmi érdeklődését is ki akarván elégíteni,naponként
közöltek egy-egy elbeszélést, melynek terjedelme nem léphette
át 5—6 tárcahasáb terjedelmét. Á magyar írók akkor fellépő
nemzedéke nagyrészt a hirlapok szolgálatában kezdte pályáját
s fecsérelte el tehetségét hevenyészett tárcanovellákban. Herczeg
is ott kezdte. De ő a kényszerhelyzetet lehetőleg művészete
javára fordította. Riedl Frigyes, a legkitűnőbb magyar kritikusok
egyike, később a magyar irodalomtörténet egyetemi tanára,
Herczegnek egy elbeszélés-kötetét (Arianna)
ismertetve, így
szól: «Talán ez a tárcaelbeszélés, szűk kereteivel, megjelenítő
kényszerével, volt első drámai nevelője Herczegnek, a dráma
írónak.»
Kezdetben népszerűbb novelláit öntötte át drámai for
mába vagy azok érdekesebb alakjait vitte színpadra Ily
átvitel ritkán jár sikerrel, de Herczeg elbeszéléseinek valódi
drámai koncepciójára vall, hogy színpadra áttéve is kitűnően
megálltak helyöket. A magyar színpad a múlt század végéig
1

Ennek a történetnek dramatizálása a Kivándorló

(1909) c. színmű.
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mindenkor a legtisztább idealizmus és magasrendű erkölcsiség
temploma volt. Talán — mint az imént említett tanulmány
szerzője véli — e nagy hagyományok is befolyásolták a fiatal
írót, hogy első időszaka drámai műveiben nyíltabban kifVjezésre
j u t t a t t a nemes célzatát s nagy nyomatékkal emelte diadalra
«a megalkuvást nem ismerő jellemszilárdságot, az egyenes gon
dolkodásmódot és nemes érzelmeket» a modern társadalom kapzsi,
jellemtelen ingatagságával szemben (Honthy háza, 1896). Három
testőr c. bohózata igen szellemes és mulattató szatírával leplezi
le a zsurnalizmus közvéleményt-teremtő nagy hatalmának frivol
alapjait.
Hadd mutassuk be ezután Herczeg Ferenc írói pályájának
1900 utáni, érett korszakát, lehetőlegrövid ismertetésével ki valóbb
alkotásainak: előbb a társadalmi, majd pedig a történeti tár
gy úakn a k.
Nem szólva a műveiben csak szórványosan érintett pro
blémákról {minő pl. a sajtó korrupciója, melyet Andor és András
c, 1903-ból való nagyobb elbeszélése ostoroz sebző szatírával;
vagy a protekció erkölcstelen túltengése, melyet Kéz kezet mos c.
vígjátéka — 1903 — figuráz ki szellemesen), csak a két leg
fontosabbra s őt állandóan érdeklőre szorítkozunk a követ
kezőkben.
Egyike ezeknek: a magyar gentry válságának problémája,
mi, ez osztály nagy múltját s közéleti fontos szerepét tekintve,
valósággal nemzeti fontosságú. Már kezdő korából idéztünk
műveket, melyek az egyszerű ábrázolaton túlmenve, erkölcsi
állásfoglalást is jelentenek ebben a kérdésben. De legvilágosabb
feleletét 1904-ben, Honszerző c. regényében, adta meg reá.
E regény azt hirdeti, hogy a züllésnek indult társadalmi
osztályt csak a munka mentheti meg. A fentebb említett
Láp virága hősében a börtön érlelte meg ezt a belátást: a
«honszerző»-t saját jobb ösztönei vezetik reá, melyek elemi
erővel ébrednek fel benne, miután vagyonát a szokott könynyelműséggel elfecsérelte. Tiszteletet érdemlő akarattal, férfias
elhatározással kezd új életet; kilép osztálya balítéletei közül,
Amerikában megtanul dolgozni, visszatér s verejtékes szerze
ményén visszaváltja ősi birtokát. Nem mint ősei, vérrel, hanem
keze munkájával szerez magának új hazát. A munka önérzetét
becsesebbnek, megnyugtatóbbnak találja annál, melyet mint
egy társadalmi osztály tagja, előbb minden egyéni jogosítvány
nélkül vallott magáénak. Leányát is csak oly feltétellel adja
nőül kérőjébez, ki részben az ő fiatalkori mása, ha előbb beáll
munkásnak egy bőrgyárba, s ő is megszerzi a gavallér-önérzet
helyébe a munka önérzetét.
Egy másik kérdés, mely írónkat állandóan foglalkoztatja
s melyet a modern társadalom gazdasági eltolódásai s lazuló
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erkölcsei vetnek fel a figyelő számára: a nő és férfi viszo
nyának, a házaséletnek s általában a női léleknek problémája.
Herczeg kedvelt nő-típusa az okos, józan, erős akaratú
leány és asszony, ki az élet forgatagában nyílt szemmel s a
maga lábán jár, ki meg tudja magát védeni s tud lelke füg
getlenségével másokat is boldogítani. Ilyen az Idegenek között
(1900) hősnője, ki mint nevelőnő úri házak egész során á t s
a férfi-frivolság csapdái között tisztán, eszesen és bátran járja
meg a kísértések útját.
De nem ellenszenves neki a gyönge, csak férjére támasz
kodó, valódi létet s egyéni formát csak attól váró és nyerő
női lélek sem; sőt, mint a Lélekrablás c , a M. Tud. Akadémia
Péczely-díjával kitüntetett regényében (1906) teszi, egyenest
a férfit hibáztatja, ha a csak reá támaszkodóval szemben
nincs tudatában erkölcsi kötelességének. E regény hősének ily
súlyos szavakat mond egyik barátnője, miután a felesége
öngyilkos lett: fOn elrabolta (nejétől) lelki szabadságát, azért
Isten és a világ előtt ön a.felelős minden cselekedetéért. Ami
jó és gonosz volt benne, az Öntől.ered. Az ő emelkedése az On,
érdeme és ha elbukott az is az On bűne.» — E g y igen szel
lemes tanulmányában Petőfi felesége, Szendrey Júlia számára,
ki a nagy költő eleste után újból férjhez ment s kit emiatt
sokan kárhoztattak, szintén meg tudta találni a mentséget;
megértő intuícióval mutatott rá férfitól függő női gyöngeségére, mely a lángelme közelében, hozzáidomulva, őt visszhangszerű visszahatással boldogítva és ösztönözve, megállta
helyét, de a rendkívüli férj kidőltével támasztékát veszítve,
végzete ölébe hullott. «Hü társa volt Petőfinek, mikor az föl
haladt a tündöklő csúcsra. Ezért hála illeti. 0 maga nem
volt elég erős arra, hogy támasz nélkül megálljon a magas
ban. Ezért sajnálat illeti.» 1
Van azonban egy erkölcsileg üres változata a női egyénietlenségnek, mely sok komoly férfitörekvést, sok családi bol
dogságot mérgez meg és tesz tönkre. Az arany hegedű c.
regényének (1916) hősnőjében, Katalinban «kegyetlen lélekismérettel» elemzi szét ezt a változatot. Katalin kaméleon
szerű lény, nincs saját egyénisége; amit mutat, az csak felvett
szerep, alkalmi jelmez a férfi kedvéért. A mesebeli «arany
hegedű» édes hangjával beszél «királyához», a férfiúhoz, mert
ha a maga hangján szólalna meg. akkor «a valóság hidegen
sziszegő harapós kis kígyói» csúsznának elő ajkai közül. Férje
egyetemi tanár, tudós orvos, nagysúlyú egyéniség. Kitör a
háború (1914). A férj egy határszéli járványkórház vezetője
lesz. Katalin mint kórházi ápoló talál új szerepet, szerelmi
viszonyt sző egy ápoltjával, valami nagyhangú, gyáva, üres.. .' *; Szendrey Julia és a közvélemény. Petöfi-almanach 1909. 367. I.
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fejű sebesült kapitánnyal. Közben a férj tifuszbän megbeteg
szik ; egy fiatal özvegy ápolja, ki rég szerelmes belé, de a
legnagyobb önmegtagadással tartózkodik attól, hogy az orvost
elragadja nejétől. A férj azonban meggyőződik Katalin hűtlen
ségéről, átengedi méltó párjának s a regény vége azt a sejtel
met engedi meg, hogy hű ápolójában ő is megtalálta a hozzá
méltó, komoly élettársat.
A regény egy epizódja megrendítő erővel világítja meg a
tiszta eszményiség állásfoglalását e történettel szemben. A férj
nek van két fiatal féltestvére. Ezek sebesülten kerülnek egy
szerre abba a kórházba, melyben Katalin ápolószolgálatot tel
jesít. A két tisztalelkű ifjú megsejti Katalin hűtlenségét,
keserű érzéssel igyekszik menekülni e helyről s még fel
sem gyógyultan, ismét harctéri szolgálatra jelentkezik. Ez
epizódban legméltóbb módon, igazi művészi magaslaton jut
kifejezésre az író álláspontja is, mi minden kifejtett célzatnál
mélyebb s megindítóbb hatású.
Regényei, melyek tárgya e kérdéseket felöleli, nem tézis
regények, nem afféle leplezett értekezések, hanem eleven és
költői érdekű életszemléletek, melyeknek anyaga, bonyodalmai
és megoldásai önként erkölcsi hatással nyomódnak lelkünkbe.
Az író idealizmusa nem rikító tendenciákban, nem képzelet
beli típusok ábrándos rajzolgatásában mutatkozik meg és
merül ki, hanem lelkében, egyéniségében, ihletében van, mely
az élet dolgait felfogja s a maga férfias határozottságával
veri vissza. Mi azért is becsüljük nagyra Herczeg regényírói
pályáját, mert nem esett bele azon szélsőségek egyikébe «em,
melyek a modern regényt kétfelé is letérítették a költészet
útjáról. Nem téved sem a tézis-regények említett szélsőségébe,
mely a költői anyagot csak illusztrációként használja fel egy
nem is mindenkor eszményi, sokszor csak erőltetett tétel szá
mára s mely útra igen sokszor csak a költői ér szegénysége
tereli a regényírókat; sem pedig abba a minden eszményiségtől üres szélsőségbe, mely tobzódik az ábrázolás exakt
hűségében s épazért egyoldalúan az élet leganyagibb, leg
durvább valóságaihoz szeret tapadni. Herczegnek a magyar
irodalomtörténetben az lesz egyik legnagyobb jelentősége,
hogy oly időben, mikor a naturalista regény szélsőségei szá
mára nálunk is megnyílt az út s megvolt a hajlam; más
felől pedig oly ábrázoló tehetséggel, mely élethűségben pár
j á t ritkítja: az ő kiváló elbeszélő művészetével egy tisz
tább, nemesebb és költőibb irány hűségében tudta megtartani
s megóvni a magyar olvasóközönséget. E közönség lelkében,
klaszikus irodalmunk nagy hagyományaihoz társultan, jelen
tékenyen növelte Herczeg hatása azt az ellenállóképességet,
melyet e közönség az irodalmi dekadenciával szemben tanúsít,
írónk egyébként éles tollal, az erkölcsi józanság frappáns
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ítéletével nem egyszer lépett fel nyíltan is a dekadens irány
ellen. Az élő magyar írók közt nem is támad senkit oly
gyűlölettel az említett irány tábora, mint Herczeg Ferencet.
Mellékesen említjük meg, hogy hozzászólt ő —• mindenkor
művészi formában — a legkülönfélébb aktuális kérdésekhez is.
Immár harminc éve szerkeszti az Uj Idők c. hetilapot s ennek
egy meglehetősen állandó rovatában egy képzeletbeli alak,
Horkayné, kaszinói csevegéseit élvezi a magyar olvasóközönség,
jól tudva, hogy e csevegések a kor egyik legtisztább és leg
világosabb elméjéből szórják felé a találó megfigyelések szikráit.
Részt vett, egyideig gyakorlatilag is, a magyar politikai
életben, mint Tisza István egyik legmegértőbb híve; róla
művészi értékű arcképet is adott s részt vett ennek félhavi
folyóirata — a Magyar Figyelő — szerkesztésében is.
*
Költészetének az a mélyülése, melyet 1900 utáni társadalmi
regényeiben észlelhetünk, vezette őt a történeti regény és
dráma felé is.
A történeti regény műfaja, nagy múlt után, csaknem ki
veszni látszott már irodalmunkból a XIX. század végén, s
Herczeg Ferenc keltette azt új életre.
Történeti regényei specifikus magyar érdekűek ugyan
(tárgyuknál, személyeiknél fogva), de általános érdeket nyernek
az író történetszemléletétől, mely korok, népek, civilizációk,
világnézetek összeütközéseit, válságát, sorsát ragadja ki a múlt
nagy anyagából, s mely míg egyfelől a korok lelkét és külső
jelentkezését híven, időponthoz kötve fogja fel, tudja azt oly
cselekményben megrögzíteni s érzékeltetni, mely időponttól
függetlenül is általános emberi és mélyen lélektani érdekű.
Hősei ennélfogva korántsem egy korszak abstrakt képviselői
vagy szimbólumai, hanem valóságos emberek, époly elevenek
és emberileg érdekesek, mint a társadalmi regényeiben mozgók,
s époly természetes módon és cégér nélkül saját koruknak fiai,
mint emezek. E műfajban a magyar előzmények nagy részé
hez képest épen abban rejlik Herczeg művészi újdonsága, hogy
történeti jellegét feltűnés nélkül érvényesíti s költészetet és
korszerűséget akként tud összeegyeztetni, hogy sem a roman
tika pathetikus, de hűtlen történetszemléletébe, sem a históriai
realizmus puszta tanulmányszerűségébe bele nem esik. Minda
mellett, mint minden valódi költői szemlélete a történetnek,
az övé sem független saját maga és a jelenkor eszményeitől,
s a mának nagy nemzeti szükségletei és aggodalmai több ízben
sugalmazzák is, a nélkül, hogy akár erkölcsi, akár politikai
tendencia kirívóan ütköznék elő műveiből. Egyébként is Herczeg
történetszemléletének és történeti képzeletének aktuális sugal
mazol oly természetűek, melyek a magyarság ezeréves történeté-
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nek egész folyamán időszerűek voltak, több ízben pedig, s i g y
ma is, nemzeti létünk sorsszerű problémáiként lángolnak minden
művelt magyar ember gondolatában.
Első ilynemű regénye, a Pogányok (1902), mintegy törté
neti gyökereiben ragadja meg a magyarság e nagy problémáját.
Első nagy királyunk, Szent István már végrehajtotta a pogány
magyarok megtérítésének végzetszerűen nagy művét; egy töre
dék (a magyarokhoz csatlakozott bessenyők törzséből) azonban
még ellenáll, s egyik legjelestíbb fia, ki már az új hit kiváló
papja volt, visszatér elhagyott népéhez, felveszi a céltalan
küzdelmet és elbukik. A pogány töredék a keresztyén magyar
királyok hatalma elől kiszorul a magyar Alföldről és keletre
szóró lik vissza.
Azon habozások s lelki küzdelmek rajza ez, melyen a
pogány magyarság vezető egyéniségei keresztülmentek, mig
Szent Istvánnak a magyarság egész történelmi jövőjét meg
határozó nagy akarata: a keresztyén Magyarország megvalósult
és megszilárdult. Az egyéni lélek fájdalmas áldozatai ezek egy
új műveltség bölcsőjénél, a múlt hagyományainak haldoklásai
egy új jövő hajnalán.
A barbár, az «ázsiai», a keleti magyar az európai, a nyugati
műveltség világában: később is foglalkoztatja írónk gondolatát,
s legfőkép azon nagyobb «elbeszélésében», Az élet kapujában,
melyet jutalomra bátorkodunk ajánlani s melyről épezért majd
külön emlékszünk meg.
A hét sváb c. regényt 1916-ban, a nagy háború idején írta.
Benne az 1848-iki magyar szabadságharc egy szép részletét
eleveníti meg. A bánáti svábok, kik mintegy száz évvel azelőtt
települtek meg e gazdag földön, a magyar szabadságharcban
való lelkes részvételük folyamán vérük hullásával teszik való
ban magukévá, otthonukká az «ajándékföldet». Ugyané tör
ténetet önti drámai formába a Fekete lovas (1919), mely a M.
Tud. Akadémia Vojnits-díját nyerte el.
A fogyó hold c. kis regény (1922) már a katasztrófa után
Íratott s a múltból igyekszik vigaszt és reményt meríteni.
Az 1580-as évekbe vezet, mikor Magyarország jelentékeny
része már török uralom alá került s mikor a Pogányok
problémája már megfordult a magyarság számára, mely a
nyugati, a keresztyén műveltségnek lett már védelmezője a
kelettel szemben. A török hódítás ereje Szolimán halálával
némikép már enyhülni kezdett, s a szabadulás reménye már
nem látszott örökre elveszettnek. A megszálló törökség maga
is rokonszenvezett a hódolt magyarsággal, s már-már magya
rosodni kezdett maga is. Nagyobb harcok nem folytak, de
kalandos portyázások napirenden voltak. E g y török rabságba
jutott s kiszabadult magyar vitéz sorsát és szerelmi történetét
látjuk gyorsan, kedvesen leperegni a jelzett kor-keretek között
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folyvást érezve, hogy a személyi történet mögött egy szeren
csétlen nemzet nyomasztó érzé-e kezd könnyebbedni, s ha még
csak sejtelemként is, de napja derülőben van már.
Drámái közül, melyek magyar történeti tárgyat dolgoz
nak fel, megelégszünk egynek, az Qcskay hriqodéros címűnek
(1901) megemlítésével. E darab II. Rákóczi Ferenc fejedelem
szabadságharca idejében játszik. Ocskay a fejedelem eiryik
legrajongóbb híve, legvitézebb katonája, de egyéni önérzetének
súlyos megaláztatása és heves temperamentuma végzetesen
megtántorítják, úgyhogy árulója lesz a magyar szabadság esz
ményének, melyért oly fényes sikerrel vívott. Átpártol vité
zeivel együtt az ellenséghez, a császári sereghez, de egykori
bajtársai, a kurucok, elfogják, s ő vérpsdra kerül. Tragikuma
mélységét fokozza bűntudata s az a körülmény, hogy árulását
rég megbánta már. Nem kér kegyelmet, mert a büntetést meg
érdemeltnek tudja: «Megyek a vérpadra —úgymond. — A l é l - •
kern elvérzett már akkor, mikor elszakadt Rákóczi zászlajától.
Hadd temessem melléje sz°nvedő testemet.»
A matryar történet köréből kilép az író, de a magyar
ember aggodalmai ihletik Bizánc c. tragédiájában (1904), melyet
a kritika és a közvélemény Herczeg leghatalmasabb alkotásá
nak tart E g y nagy világtörténeti tragédiát szorít össze e
remekmű egyetlen egy napnak, egy hatalmas birodalom utolsó
napjának hajnala és alkonva közé.
1453 május 29: a bizánci császárság bukásának a napja
ez. Mohamed szultán ostromolja Bizáncot; a vég már elkerül
hetetlennek látszik. Konstantin császár, kit a végveszedelem
hőssé magasztosít, kevés számú, de hű, idegen zsoldosaival
ereje végső megfeszítésével harcol az ostromlók ellen. Népe,
s görög katonái gyáva nemtörődömséggel várják a történendők e t ; a birodalom előkelői gúnyolják.a császárt hősi pózáért;
ők inkább a hódítóhoz szítanak mär s tőle varnak mindent.
Maga a császárné is abban a várakozásban ringatja magát,
hogy női fegyvereivel majd meghódítja a hódítót. A császár
mindezekről nem t u d ; ő bízik népében, bízik hazaszeretetük
ben s reméli, hogy a végveszély felébreszti vitézségüket. Annál
keserűbb lesz csalódása a döntő pillanatban. A szultán követei
szabad elvonulást ajánlanak fel neki s mindazoknak, kik követni
óhajtanák. Csak kettő találkozik ilyen: a hű zsoldosvezér és
egy görög leány, Herma, ki szerelmes belé. Konstantin meg
döbbenve ismeri fel a valót s «halálra ítéli» Bizáncot. Az egyik
követet, a szultán testvérét, lefejezteti; a másik aztán ám
visszaviheti válaszát: «Mi Konstantin, Isten akaratából Bizánc
utolsó császára . . . törvényt ültünk népünk felett és igazságot
teszünk, hóhérhalálra ítélvén Bizáncot. Hóhérunk legyen a drinápolyi Mohamed.» Konstantin hősi halált hal, s Bizánc vér
fürdőben úszik, mely elnyeli mindazokat (a császárnét is), kik
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egy történeti pillanatban nem tudtak feladatuk magaslatára
felemelkedni. «Ha meghaltam, — mondja kiábrándulása szörnyű
pillanataiban a császár — írják síromra ezt az epitáfiumot:
I t t nyugszik az utolsó császár, aki addig élt, amíg yak volt;
amint egy napon megnyílt a szeme, megölte az undoroiás.»
Azt hisszük, a tragédia anyagának ily vázlatos ismerte
tése is kellően érezteti a koncepció nagyarányúságát s nemcsak
a művészi feladat merészségét, hanem a költő valóban magas
rendű eszménviségét is, mely annál hatalmasabb erővel világít,
mennél k«serúbb, mennél lehangolóbb történeti tények szem
léletétől latszik megriadni.
Azok a kifogások, melyeket pályája kezdetéről ismertet
tünk, hovatovább elhallgattak s az ál'alnos elismerés hangjába
mentek át. A komoly kritika, irodalomtörténeti kézikönyveink
s a magyar közönség egyaránt, bentie látják korunk legkivá
lóbb elbeszélőjét és drámaíróját, az irodalom újabb irányai
ellenére is. Támadólag ma már csak politikai ellenfelek állnak
vele szemben.
II.
Herczeg Ferenc eddig említett művei között több van
olyan, melyet a Nobel-díjjal való kitüntetésre méltónak tar
tanánk. Minthogy azonban a «Statut de la fondation Nobel»
2. §*a szerint a jutalomra oly mű tartliat szamot, mely amel
lett, hogy az idealizmus tekintetében a legfigyelemreméltóbb,
egysz rsmiud a maga területén «a legújabb eredményeket»
képviseli: Herceg müvei közül ilyenül Az élet kapuba című,
19l9-ben megjelent s azóta már harmadik kiadásban forgó,
nagyobb történeti elbeszélését van szerencsénk megjelölni.
Ez elbeszélés a magyar múltból ineríii tárgyát.
1512-ben vagyunk, a magyarság szempontjából tragikus
nagy eseményt k — az 15l4-iki Dózsa-féle parasztlázadás és az
152H-Íki mohácsi vész — küszöbén, mely utóbbi másfélszázadra
döntőn az ország sorsa ft lói, isagy részét török uralom alá
juttatván. 1 öl2-ben már t ú l v a g y u n k a török veszedelem első
sejtelmein. Ekkor már nyilvánvaló volt, hogy a török áradat
elleni védekez's Magyarország 1 gégétőbb aktuális feladata
s hogy ennek sikere érdekében minden akadályt — így a
parasztság elégedeti nségét, is — el k<ll hárítani, ami a nagy
erőpróba idején á magyarság erejét béníthatná. De még úiry
is kétes, meg tudja-e állni helyét a roppant ellenséges erővel
szemben, mely különben a magyarság testén át az egész kereszr
tyénséget fenyegeti. Balvégz vtéből csak az összes keresztyén
fejed lmek ligája menthet é meg. A ligát pedig csak a pápa
szervezhetné meg. A Vatikánban is tervezgették már ezt, mert
érezték szükségét, de mindegyik pápa csak a maga itáliai
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bajaival volt elfoglalva. Így I I . Júliust is — az 1512-ben már
halálához közeledő pápát — jobban aggasztotta egy-egy romagnai város sorsa, mint Magyarországé. «Hiszen olasz ember v<«lt.»
«Ha azonban magyar főpap ül Szent Péter székében,
akkor a török kérdés lesz a vatikáni politika tengelye és a
liga máróL-holnapra meg is lesz, Magyarország pedig meg
menekül. Azt lehetne mondani: a magyarok ma az Elet Kapu
jában ülnek. A kapun túl van az ő nemzeti jövendőjük, a ka
pun innen a pogány rabság, a nyomorúság, a pusztulás. Ezt
a kaput csak Szent Péter kulcsaival lehet megnyitni.»
Jos hát. Szent Péter kulcsait akarja mindenáron a kezébe
kapni Bakócz Tamás esztergomi érsekprimás, konstantinápolyi
patriarcha, a hetven éves, de még erőteljes magyar főpap.
Jobbágycsaládból származott; azonban ésszel, akarattal felküz
dötte majiát a legnagyobb méltóságokba s már Corvin Mátyás
idejében nevezetes szerepet játszott.
Erős, józan, ravasz, hidegen számító, dicsőséggel nem sokat
törődő, de célja megvalósításában csökönyösen következeíes
és szívós akaratú férfiú ez a magyar főpap, ez a «vadkan
ember». Elért mindent, amit hazájában elérhetett: primás, pat
riarcba. az ország kancellárja, mérhetetlen gazdagság ura; a
király vakon engedelmeskedik neki, a mágnások földig hajol
nak előtte. Mit akar még? S aki egy életen át önzésével
maga is segített nemz 'tét az örvény felé vonszolni, miért
törekszik most akár élete árán is megmenteni?
Felismerte a szörnyű veszedelmet, mely évtizedek óta
«halálos következetességgel» hömpölyög Magyarország felé.
S «most egyszerre a maga ós családja hatalmával együtt fél
teni kezdte a hazáját. S szívébe nyilait a forró szánalom és
az ő szegény, nyomorult, szép és szdnt országának szerelme
Ez őszinte érzés volt. Elhatározta, hogy megnyitja a haldokló
Magyarország előtt az Élet Kapuját».
Vajon célt ér-e a hosszú önzés vakságából ily későn fel
ébredt hazaszeretet?
I I . Julius pápáról már az egész világ tudja, hogy napjai
meg vannak számlálva; pártok szervezkednek, cselszövések
indulnak meg már életében, jelöltek érdekében. Bakócz feje
delmi kísérettel maga megy Rómába, hogy személyesen intézze
megválasztatása előkészületeit. Rengeteg vagyont áldoz erre
a célra, megvesztegeti a kardinálisokat: «hitvány fegyverek
kel» kénytelen harcolni «a legmagasztosabb célért» s elbu
kik. Ellenfeleinek kezükbe kerül megveszteg téseinek pontos
jegyzéke; a haldokló II. Julius ennek alapján egyenkint kihall
gatásra renielt macához a kardinálisokat s halála előestéjén
kiadja bulláját a simonia ellen, amivel a conclavét az egész
keresztyén világ ellenőrzése alá állítja. Egy Medicit válasz
tanak meg utódjául: X. Leót.
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Bakócz, a jobbágyfiú, paraszt-fatalizmussal viseli el a
csapást «Ami elveszett az elveszett.» Szelíd és szomorú lemon
dással vigasztalja unokaöccsét (kinek naivságáxal visszaélve
jutottak ellenfelei az ellene felhasználtadatokhoz): «Itt nagyobb
hatalmak állottak munkába, hatalmak, amelyekkel mind sűrűb
ben találkozom újabban s melyekkel szemben tehetetlen vagyok ..
Isten ezúttal nem volt velünk és így minden ellenünk volt.
En egész életemben azt tapasztaltam hogy nekem minden
sikerül, amit a magam hasznára próbálok, de kudarcra kudarc
ér, mihelyt az ország érdekét akarom s z o l g á l n i , . . Néha meg
rettenek, ha erre gondolok . . . Embereid meg magadat, fiam.
Ez nem a te bűnöd, hanem egy egész országé.»
Nem sokáig foglalkozhat bukása emlékeivel. Hazulról
egyre-másra érkeznek a riasztó hírek- a török megszállta a déli
magyar várakat, s a magyar király kétségbeesett levelekkel
árasztja el Európát. X. Leó Örül, hogy a patriarch a távozik
Rómából. Kinevezi őt teljhatalmú legátusává Magyar-, Len
gyel-, Cseh-, Porosz-, Oroszország és egész Skandinávia fölött,
hogy keresztes-háborút hirdessen a hitetlenek ellen. Bakócz
a németeket és franciákat szerette volna fegyverbe szólítani, de
arra nem kapott engedélyt: azokkal más tervei voltak Rómának.
Hazafelé menet már készíti a keresztes hadjárat tervét.
A külföldtől nem katonát, csak pénzt vár. A magyar nemes
ségtől semmit: az urak csak egymás közt keresik az ellen
séget. 0 a népre számít: százezer magyar paraszttal meg
merne indultii. a nagy Hunyadi példája bátorítja. Vezért nem
a nagy urak közül óhajt választani. Oly vezérre * an szüksége,
aki kicsi ember és mégis nagyhírű; erős, de nem hatalmas;
akit szeret a nép, s aki mégsem ellensége az uraknak. í g y a
10o,()00 fegyveres paraszt nem lesz veszedelmes az országra.
Tudja, hogy terve kétélű fegyver, de «a siker annak a kezé
ben van, aki a népek sorsát intézi: ha ő el akar veszíteni
egy országot, akkor vaksággal veri meg a kormányzókat. Én
nem hihetem, hogy mi valamennyien vakok legyünk! Mert
ha igen, akkor a mi bukásunk szörnyű lesz, a magyarok a
pogány szemeláttára fogják egymást széttépni és évszázadok
multán sem szedik össze többé a tagjaikat. De én ezt nem
hihetem és a próbát meg kell tenni, mert más út nincs.» A kano
nok, kivel tervét közli, aggódva kérdi tőle: ki lesz az az
alkalmas vezér ? «Dózsa György», feleli Bakócz s ezzel vég
ződik az elbeszélés. A Dózsa-féle «keresztes hadjárat», mint
tudjuk, meglett két év múlva, de «parasztlázadás»-sá fajult.
Az ÉLít Kapuja becsapódott a magyarság előtt; «egy
egész ország bűnét» nem moshatta el az önzés vakságából a
végső pillanatban felriadt hazaszeretet.
Az elbeszélésnek eddig kizárólag magyar történeti érde
kére világítottunk rá. De e szerény vázlatból is nyilvánvaol
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annak mély erkölcsi jelentése is, mely a Bizánc c. tragédia
történetszemléletével rokon.
Van azonban ez elbeszélésnek egy másik oldala is, nem
kevésbbé elgondolkoztató, mint az előbbi.
Említettük, hogy X. Leó Német- és Franciaországot nem
adta oda Bakócz legatusi tejhatalma alá, mert más céljai voltak
ezekkel. Bakócz, mint egy prelátus (Cardulo) beszéli el utólag,
még az utolsó konzisztóriumon is mindent elkövetett, hogy
Németországban is hirdethessen keresztes háborút és pénzt
szedhessen: «Ezt természetesen nem engedik meg neki. Az
északi kis országokkal csináljon, amit akar és tud, de a nyu
gati nagy országokra más feladatok várnak. A szentatyának
nagyszerű tervei vannak Róma művészi ujjáalkotását illetőleg
és siettetni fogja San Pietro építkezését. Honnan vegyük a
költségeket, ha nem a nyugati nemzetektől, elsősorban a néme
tektől . . . Kétségtelen, hogy Magyarország el fog pusztulni
az egyenlőtlen harcban. Ez igen sajnálatos. De részvéttel nem
leket a világot kormányozni.»
A renaissance Rómája ösztönszerűleg megérezte, hogy
Bakócz pápasága az ő rovására menne. Az elbeszélés 6. feje
zetében, mely oly frappánsul állítja szembe I I . Julius pápa
és Bakócz alakjában a két ellentétes világot és külön érdeket,
a pápa gondolatai riadtan röpködnek egy szerinte végzetes
lehetősig körül: Bakócz erőskezű pápa lenne, de mire fordí
taná erejét? Nem folytatná, amit elődje megkezdett. Szent
Péter temploma, a Vatikán építkezése félben maradna . . . Bakócz
nem római palotákra és márvány kutakra, hanem török hábo
rúkra költené a keresztyénség pénzét . . . Róma elzüllenék
barbár urak k e z é n . . . a Mert mi Bakócz Tamásnak
Róma?
Ami Roveré, Júliusnak
Magyarország I. . . Ki a barbárokkal h
«Minden pápa jobb lesz Bakócznál •— mondja élete végső esté
jén — csak olasz ember legyen! . . . A pogány ? Igen, azzal
is végezni kell egyszer a kereszténységnek, végezni is fog, dé
egy olasz pápa vezetése alatt, hogy a győzelem minden dicső
sége és haszna Rómáé legyen »
Róma, a renaissancenak: Michelangelónak és Raffaelnek
a Rómája győzött a pápaválasztáson — Bakócz Tamással együtt
pedig egy nemzet bukott el. San Pietro kupolája meglesz, de
mennyi nemes, szép, «barbár» magyar koponyát fognak ezért
betörni a török csákányok!
A «barbárságnak» ez elháríthatatlan végzete: oly sok
életveszteség: egyensúlyban van-e a civilizáció más oldalon
való nyereségével? E kérdés nincs megszövegezve r az elbeszé
lésben, de halkan és szomorúan kihangzik belőle. Úgy véljük,
kihallja azt a nem-magyar olvasó is és elgondolkozik rajta.
E barbár-történet, íme, az idealizmus egyik legsarkalatosabb
problémáját állítja fel s teszi kérdésbe a nemesebb gondolkozás
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számára. Vajon Lionardo-nak van-e igaza, aki szerint a koldus
koponyája is drágább a legszebb kupolánál ? Vagy Cardulo
prelátusnak van igaza, s valóban nem lehet a világot rész
véttel kormányozni?
A bideg, józan, számító Bakócz mellett unokaöccse, az ifjú
Vértesi Tamás alakja van bivatva az elbeszélésben egy másik
barbár típusnak: a naivnak, a lelkesedőnek képviseletére. Mint
egy be van mutatva benne azon «barbár» koponyák egyike,
melyeknek ezrei fognak szétroncsoltatni, bogy a római renais
sance zavartalanul feljuthasson zenitjére. Bakócz tervéhez őt
a legnemesebb önzés fűzi: a műveltség szomjazása, mely meg
nyugtatóan egészíti ki Bakócznak s Bakócz által a magyarság
nak puszta létfenntartási küzdelmét. 0 arról ábrándozik, hogy
ha nagybátyja terve megvalósul, mint lepik majd el tanulni
v
&gyó magyar ifjak Itáliát s mint visznek haza ipart, művé
szetet és tudományt. A magyar puszta eped őbenne Európa után.
Az elbeszélés legszebb lapjai közé tartoznak azok, melyek a
bukás utáni nagy szomorúságát rajzolják. «Ah, a magyar ifjak
most már nem fognak elmenni a firenzei műhelyekbe és a római
műtermekbe . . . Megint kintrekedtek az élet iskolájából — a
halál iskolájába fognak járni. E s hetedíziglen el fognak vadulni
és el fognak durvulni. Végül az ő megfogyott, dacos csapatjukra feketén fog ráhengeredni a nagy pogány éjszaka. Es
meg fognak halni. Mert meghalni, azt tudnak a magyarok.»
S míg X. Leó pápa pogány oltárok és antik szobrok által
szegélyezett utcákon egy római cézár diadalmenetében vonul
a Lateránba, az örök város pedig ujjongva üdvözli az új pontifex maximus-szal falai közé visszatérő pogány isteneket: a fiatal
barbár kevély szomorúsággal emeli fel fejét s viszi haza Magyar
országba, áldozatul keresztyén hazája és a keresztyén világ
védelmében. «Kevélyen érezte, hogy ő a maga szomorúságát
most nem adná oda ezért a tomboló örömért. A magyar halál
szebbnek és kívánatosabbnak tetszett neki Itália életénél. Forró,
édes daccal gondolt az ő siralomházban ülő, szegény léha népére.
Ez megint a barbár értelmetlen gőgje volt, de ezúttal kimond
hatatlanul jól esett barbárnak lennie.»

Az elbeszélés regényes elemének e fiatalember a hordozója.
Cselszövő komédiának esik áldozatul az ő becsületes tapasztalat
lansága ; naiv bizalmával visszaélnek s tőle szerzik meg a
Bakócz vesztegetéseire vonatkozó adatokat. Fiammetta, egy
előkelő kurtizán keríti őt hálójába, s szerelmi kalandja kap
csán az elbeszélés a pápai Róma pogány örömein, s hidegen
intrikáló pártküzdelmein kalauzol át bennünket. Ez a kecses
könnyedségű, lappangó iróniával vagy humorral, de mindvégig
Irodalomtörténeti Közlemények. XXXV.

12

170

HORVÁTH JÁNOS

mesteri szabatossággal stilizált korkép-miniatűr hatékony kon
traszttal emeli ki a magyar ifjú naivabb, egyszerűbb, de becsü
letességében vonzóbb vonásait, s ismét felveti a kérdést, vajon
melyik a nemesebb lelkiség a kettő közül. O komolyan vette
a nőt: Fiammetta volt neki Róma, Itália, minden, ami szép,
drága, halhatatlan, az volt neki az élet, a jövő, a győzelem.
Mikor aztán megtudja, hogy csak politikai intrikák eszköze
volt a nő kezében, s hogy csak komédiát játszottak vele, sér
t e t t önérzetében egyszerre és mindörökre elfordul ettől a nőtől,
akit pedig még mostan is szeret. Fiammetta, kinek lábánál a
legelső rómaiak, hercegek és kardinálisok térdepeltek, most
talált életében először férfit, kinek a szerelem több volt puszta
szórakozásnál. Most kezdene már ő is felemelkedni frivol vilá
gából, de hasztalan rimánkodik és könyörög, ez az ismeretlen
barbár mélyen sebzetten, a neheztelés konok, örök némaságaval eltaszítja magától. Bukása erkölcsi felébredés a nőnek,
de ez eszmélet világánál egész lénye semmivé roskad.
Ekként vázlatosan ismertetve az elbeszélés koncepcióját és
anyagát, szükségtelennek véljük, hogy a kivitel részleteivel is
foglalkozzunk. Herczeg elbeszélő és jellemző művészete, kevés
szóval és elemi, keresetlen eszközökkel élő, tömör ökonómiája,
saját személyének diszkrét háttérben tartása s preciz és mégis
festői tárgyilagossága: ugyanazok itt, mint fentebb jellemzett
legkitűnőbb műveiben Erről tegyen tanúságot az elbeszélésnek
itt fordításban mellékelt egész szövege.
A mi célunk csak az volt, hogy megjelöljük Az élei kapuja
koncepciójában azt a főmomentumot, mely e művet méltóvá
teszi a magasztos rendeltetésű Nobel-díjjal való megkülönböz
tetésre.
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