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EMLÉKEZÉS RIEDL FRIGYESRE (1856-1956) 

Rémlik, mintha látnám . . . Az emlékezés a látható megelevenülésével kezdődik. 
Riedl, amikor leül könyvet írni Toldi írójáról, már az elsó' mondatában látja maga eló'tt a 
sápadt kis földművesfiút, amint Szalonta határában vadréce-tojást szed. Látja a fiatal Aranyt, 
amint vándorszínész korában a rendező' jelére rázza a színfalak mögött a zivatart jelző' vas
lemezeket. Ezek a pillanatfölvételek, ezek a hangképek hozzátartoznak az emlékezés lényegéhez. 

Eló'ttem áll magas alakjával, tisztakék szemének messze révedő', jóságos, néha hamiskás 
tekintetével. 1910 körül ötvenen túl volt már, — nekem öreg embernek tetszett — de diákosan 
mozgott, időnként igazítva rosszul megkötött, lecsúszó, fehér nyakkendőjén. Kissé „hanyag 
eleganciával" öltözködött, de modernebbül, mint a kollégái. Néha gesztikulált, de művészien 
finom magatartással, szinte andalogva járt, néha meg-megállt és szembefordult a kísérőjével, 
ha valami kiélezett, tréfás vagy fontos mondanivalója volt. Még a kabátja gombját is meg
fogta annak, akit barátságával kitüntetett és mennél keresetlenebb modorban ereszkedett le 
hozzánk, annál jobban tiszteltük. Nem tartozott azok közé a márvány-tekintélyek közé, 
akik szent öregre stilizálták magukat és a nemzeti ügy fontosságát hordozva arcukon, siettek 
végig a folyosón, nem is fogadva a köszönéseket. 

Ember volt, aki semmit sem vesztett a tekintélyéből, ha pongyolának mutatkozott és 
a tudományt nem zárta el ridegen a humortól. Egyszer a disszertációm ügyében jártam nála, 
a középső Andrássy-úton levő lakásán. Egy könyvet ajánlott elolvasásra és mindjárt kölcsön 
is akarta adni. (Abban az időben ez elképzelhetetlen baráti gesztus volt.) A könyvet azonban 
meg kellett keresni. Fölállott egy székre, aztán térden kézre támaszkodva kutatta az alsó 
polcokat, eredménytelenül. Ekkor megszólalt, nem félve attól, hogy lerombolja bennem a 
tudomány tiszteletét : 

— Kérem, könyvet írni könnyű! Olvasni, az már nehéz . . . De megtalálni: szinte 
lehetetlen. 

A jelenet diákszobai bájosságához hozzátartozik, hogy közben bejött a professzor 
valóban öreg édesanyja, németül rászólt a fiára, hogy már megint rendetlen a haja, — és 
elővett egy fésűt, amit a tudós akadémikus fiúi tisztelettel tűrt. Nem lehetett őt nem szeretni. 

Különös, de talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy az anyja nyelvén németül beszélő 
Riedl és Schedel-Toldy Ferenc voltak azok a maguk idejében, akik a legtöbbet tettek a magyar 
irodalom ismerete körül. (Három keresztneve volt : Almos, Qyula és Frigyes. Az ősmagyar 
nevek helyett a Riedl mellé diszkrétebben illő Frigyes-t használta.) 

* 

Felejthetetlen volt a katedrán. Délután öt és hét között tartotta az óráit, lámpafény 
mellett, esti hangulatban. Délelőtt nagy sürgés-forgás a zajos folyosókon, félig üres tantermek. 
Este félhomályban a kihalt emelet, de a távoli Riedl-teremben nagy sokaság, áhítatos csönd, 
Ülve adott eíő, de nem könyvből recitálva monoton mozdulatlanságban. Nem is a szigorú 
katedra mögött ült, hanem a dobogóra helyezett külön, egyszerű asztalnál, amely nem takarta 
el hosszú, nehezen elhelyezkedő lábait. Ezzel is közelebb jött a hallgatóihoz. Fesztelenül ült le, 
a kezével a széket fogta, vagy rákönyökölt az asztalra, a fejét hol a bal, hol a jobb öklére 
támasztotta, néha két tenyerébe fogva az arcát. Időnként simított egyet azon a hajcsomón, 
amely hosszúra növesztve kopasz koponyája egyik oldaláról a másikra ívelt át. Kirakta apró 
— ő tudta miért különböző színű — cédulákra írt jegyzeteit, a bemutatni való szövegeket, 
föléjük hajolt, keresgélt, rakosgatott bennük, aztán elgondolkozva hátra vetette a fejét, föl
nézett mélázva, töprengve a mennyezetre, mintha nem is nekünk adna elő, hanem monologi-
zálna. Amikor monologizált, akkor szólt legmelegebben — hozzánk. 
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Nem akart pózolni, távol állott egyéniségétől minden pátosz. A póznélküliség pózában 
ült előttünk, mint valami színpadon, és a pátoszmentesség tárgyilagos szavaival lett ékesen
szólóvá. 

Egyik kollégiumát ezekkel a szerény szavakkal kezdte : „Ebben a félévben együtt
működésünk tárgya a XVI-ik század lesz." Mennyire megelőzte korát ezzel az együttműködéssel, 
a kollektív munka gondolatával! A szemináriumi órákon leült az első' pad támlájára vagy 
sétált a padok előtt. Egy akart lenni velünk. Szelíd Mester, tanítványai között. 

* 
Bezzeg voltak trónuson ülő tanáraink, akik gépiesen fölolvastak többször előadott, 

litografált jegyzetükből. Klasszikusan tömör, egymásba-vésző körmondataik hidegen kopog, 
tak : kontrollálni lehetett a szöveget, jön-e valami új rész, betoldás vagy marad-e ki valami
amit a kollokvium szempontjából át lehet húzni. Az ilyen órák csupán adminisztratív lebonyo
lításai voltak a tanviszonynak. De hiányzott belőlük a lélek, még akkor is, mikor a hang 
tragikusan reszketett. Riedl nem volt rétor. Maga volt a természetesség. 

Voltak valóban csodált professzoraink, mint például Katona Lajos, akik imponáló 
erudiciójuk tömkelegébe vezettek volna, de nem tudtuk hallásból követni a vezetőt az adatok 
lavináival elzárt utakon. 

A Riedl-óra lassú percegéssel lüktetett, kimérve minden egyes részletnek a maga idejét 
és hangját. A vox humana szólt a mondataiból, amiket sokszor szakított meg termékeny, 
elgondolkozó és elgondolkoztató szünet. 

Azok közé tartozott, akik nem csupán közvetítették a tudásanyagot, hanem, akiknek 
mindig volt új mondanivalójuk. Mondatai ott formálódtak előttünk, megelevenedtek a cédula
töredékekből. Volt is sok mozaikszerű az előadásában, mert nem futószalagon jöttek a mon
datai, hanem szinte a pillanat inspriációja alatt öltöttek testet, bár mindig szigorúan adatokra 
épültek. Mennyi szín, mennyi váratlan fordulat és mennyi hangulat ebben a logikusan föl
épített mozaikban! 

* 

Nem tanulmányt írok róla, csupán megemlékezést, impressziók fölelevenítését. Azért 
legyen szabad rendszertelenül, az egymásratoluló képek véletlenjére bíznom magamat. 

Nem tartozott az ízes magyarsággal beszélők közé, kissé raccsolt is (nem kaszinói 
divatból), — de volt a hangjában valami szuggesztív. Lassan, mélázva beszélt, érzett rajta 
az átérzés melege. A szelíd iróniából kiemelkedett egy-egy erősebb hangsúlyozás, enyheftielódia, 
amely néha föllendül egy magasabb, egyvonalon maradó szintre (ez volt a fortissimo, amit 
engedélyezett magának), mikor valami nagyobb távlatú képet akart éreztetni. Volt egy 
ilyen mondata, amit sokat idéztek. Utánzat volt-e vagy tényleg mondta, nem fontos, mert 
akusztikailag, konstrukcióban és tartalmilag is jellemző rá, és mert mondhatta volna : 

— A magyar irodalom kezdetén ott látok egy parasztleányt, a Gellért-legenda népdalt 
éneklő szolgálóját és a magyar irodalom csúcspontján ott áll egy parasztfiú : Arany János! 

(Kevés professzor van, akinek fiktívnek tetsző mondatai reális értékkel bírnak. Egyéb
ként Galamb Sándor arról értesít, hogy ő valóban Riedltől hallotta ezt a mondatot.) 

Legjellemzőbb rá a a dolgoknak kiélezett kontúrokban, antitézisekben való megvilágí
tása: Ilyenkor csupa esprit volt. A század elején, amikor divatozott a német pedantéria és 
tudni-nem-érdemes tudomány ellen hadakozni, az úgynevezett „franciás" irodalomtudományt 
Riedl nevével azonosították. A németek ködös spiritualizmusa valóban távol állott az ő, 
józan, racionalista világszemléletétől. „Szellemes" volt Riedl mindenesetre, de ez a szelle
messég súlyos terheket emelt könnyedén, ő hajtotta végre a magyaj filológiának lélektanilag 
és verbális szövegkritikai módszerben legnagyobb mesterművét: a kuruc balladák hiteles
ségének tisztázását. Az ő érdeme, — szép illúziókkal szembehelyezkedve — hogy Thalynak 
néhány jeles költeménye visszakerült a XVIII-ik század végéről a XIX-ik század közepére, 
Arany korába. 

Illúziófoszlatás? Igen, volt benne valami a közhelyek elleni kajánságból... A két
kedés módszerével indult el, de az igazság felé. A kritikai mögénézések egy új eszményt 
építettek föl: a magyar irodalom igazibb arculatát. Egy új világ tárul föl előttünk. A sok 
szürke filológus, unalmas frázisgyártó szellemesnek bélyegezte Őt. Az is volt, de filológusnak 
és szövegmagyarázónak is különb, mint akiknek savanyú volt a szellemesség szőlője. 

Riedl mondatainak fordulatosságára is áll, amit ő maga írt Gregussról; „A mondat 
kellemmel gyorsan fordul egyet és mint ügyesen lejtő ifjú összeütve bokáját, nyalkán elénk 
pattan és egyszerre izmos nyugalommal megáll." 

Egész attitűdje ellenzékiesség volt, de a hagyomány kultusz, a pedagógia, az egyetemi 
katedra, az akadémikusság keretei között. Újszerű szemlélete új idők új filológiáját jelentette, 
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néha talán cinikusnak tetsző modorban, de mindig kormegértő jámbor szándékkal. Pontosan 
nem tudom idézni, de a kaotikus XVI-ik század egyik valláskereső szellemi harcosáról mondotta, 
hogy végigélte kora összes hitújításait, katolikusból lutheránus lett, majd kálvinista, később 
unitárius. Mikor kifogyott a vallásokból, — meghalt. 

Iróniája néha gyilkos tudott lenni. Magam hallottam egyik előadásán ezt a kegyetlen 
mondatot : „Czinke Ferenc (Vörösmarty és Toldy tanára) olyan kerülő utat tett a magyar 
irodalmi katedrához, hogy — a tanszékhez sohasem talált e l . . . Még 1812-ben, egyetemi 
tanárkodásának (lekicsinylés van ebben a szóban is) virágkorában jelent meg tőle : Hogyan 
lehessen a jávorfa leveléből cukrot csinálni". (Czinke Jávorfájából nem lett furulyácska.) 

A sziporkázó, ironikus Riedl ugyanakkor melegszívű, mélyenérző is tudott lenni és 
meghatotta az olvasóit. Kezemben volt az öngyilkos Péterfy Jenőről írt esszéjének egy pél
dánya, amelynek végére az 1912-ben magát még „legifjabb" Szász Károlynak nevező olvasó 
ezt a diákos megjegyzést írta : „Nagyon szép!" 

Kevés, barátja volt Riedlnek. De mind kiváló. Legbensőbb Péterfy Jenő, Taine, Ibsen, 
Plató fordítója, Dante és Arany magyarázója. 

* 

Egyszer Henri Tronchon-nal, a strassbourgi egyetem világirodalomtanárával, irodal
munk kutatójával, számos eruditus könyv szerzőjével beszélgettem a tudományos és szép
irodalmi szöveg viszonyáról. — A tudomány, az erudíció textusa, — mondotta — elavul, 
•csak a szépirodalmi szöveg marad fönn! — Csüggedten ellenkeztem. És Burckhardt Renais
sancen? A milieu-elmélet írója? Voltaire tudós jegyzetei Corneille szövegéhez? Lehr Arany
kommentárja? A filozófusok? Tacitus? A sort még folytatni lehetne, de a Riedl Arany János-a 
idetartozik és idetartozik Horváth János és Illyés Gyula Petőfi-]e is. Minden mű fennmarad, 
amely tud valamit mondani az utána jövő kornak. 

Egy budapesti kongresszus alkalmával Georges Duhamel-lel betértünk néhányan 
magyar borok kóstolására egy budai kiskocsmába. (Duhamel kitűnő borszakértő volt.) Capek-
ről esett szó. Capek — mondotta Duhamel — bevitt a francia irodalomba egy új szót : a robot 
'gépember' szót. Nagyon nagy dolog, — tette hozzá — ha egy szépírónak egy szava is meg
marad. — Valóban, az új szó : új fogalom, új definíció, egy új valóság, a világ gazdagodása . . . 

Az irodalomtörténész is, ha nem írja be szavait a magyar nyelv nagyszótárába, elmúlik 
szövegestül. Az epikai hitel, a tragédia dalban elbeszélve, a perszekútor esztétika, a szerep
játszás, a stilromantika, a babonateremtő tehetség (Adyról), a közölés : ilyen fölfedezések 
voltak. Ezeknek a szerzőjét fölösleges megnevezni. De ki tudna egyetlen mondatot, vagy 
csak egy szót is idézni . . . ne mondjuk meg kinek a kritikai műveiből, annyian vannak. 

* 

Riedl szellemessége a művész inspirációjából és átéléséből fakadt. Aranyról, a Buda 
Halála költőjéről azt írta, hogy „XIX-ik századi kortársa volt Attilának". Mennyi mélyre
ható elemzés sűrűsödik össze ebben a paradoxonként ható, megállapításban, amely a múlt 
rekonstrukcióját a jelennek reális megfigyeléséből magyarázza! 

Közbevetőleg mondva : a katedráról a professzor nemcsak élőszóval-hat, hanem azzal 
is, amit publikál. A tanítványok mohón olvassák a tanáruk könyveit. Katona Lajosnak 
legapróbb filológiai cikkeit felkutattuk. Riedlnek a könyveiben is az élő embert kaptuk, 
mert Riedl úgy írt, ahogyan beszélt és úgy beszélt, ahogyan írt. És gyakran úgy beszélt, 
ahogyan senkisem tudott írni és úgy írt, ahogyan senkisem tudott beszélni. Ebben áll a nagy 
titok . . . Nincs külön stílus és külön ember. Aki nem tud új formát adni a gondolatának, 
annak nincs új gondolata. 

Riedl, mint a kínai és japán festők, egy ecsetvonással többet jellemzett, mint mások 
aprólékosan kidolgozva a részleteket. „Régi költészetünkben — mondotta — egy fűszál sem 
nő, egy madár sem dalol: az ember minden." A múlt század eleji Pestnek szellemi és politikai 
elmaradottságát többek között ezzel a mondattal jellemzi (sas-szeme lecsapott az ilyen 
adatokra): az Akadémia helyén partmenti nádas volt, ahol vízi szárnyasokra vadásztak. 
Toldy, az ünnepélyes, fönséges költészet híve, némi idegenkedéssel nézte Petőfi „retrográd" 
irányát . . . Vagy ez a paradoxon : „A legelső nagyhatalom Toldy szerint nem az angol, 
a német vagy az orosz; a legelső nagyhatalom az európai műveltség." 

A szellemes megfogalmazás Riedlnél a lényeg meglátása volt. Ezt a lényeget pedig 
képszerűén tette szemléletessé. Ahány sora, annyi meglepetés. Néha drámai jelenetté elevene
dett a kép. A reformok és realizmus felé haladó kor jellemzése után, mint valami színpadi 
rendező, így vezeti be Petőfit: „A kulisszák föl vannak állítva. Ez a háttér, ez Petőfi kora. 
Most fölléphet a hős." 
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Az irodalomnak korhoz, egyénhez és társadalomhoz kötöttségét — a probléma föl
vetésével is megelőzve korát — egy elképzelt „körkérdéssel" világította meg. Kérdezzük meg; 
a magyar költőket: mi a költészet? Tinódi azt felelte volna : jeles tettek elmondása az úrf 
nép mulatására, hazafiúi érzelmek keltésére. Zrínyi : nagyúri időtöltés, mellyel hazafias 
célokra tüzelhetünk. Kazinczy azt vélné, hogy a költészet az általános emberi érzelmek finom 
előadása kevés, érzékeny ember számára. Petőfi: a költészet a világszabadság előkészítője. 

Impresszionista volt Riedl, de a valóság benyomásait rögzítette meg. Nem véletlen, 
hogy Arany szemléletes és lélektani realizmusa vonzotta egész életén keresztül és megtalálta 
erre a realizmusra a formulát : „Arany virágaira mindig tapad egy kis gyökérszáli termőföld."" 
Ez már a „szépíró"-val vetekszik (hogy mily banális ez a szépíró név, azt Riedl tanítása érez
tette velünk). Legszebb novellája Riedlnek, ^mikor fölvonultatja Arany balladáinak alakjait, 
ezzel a bevezetéssel: „oly érzelem fog el, mint a látogatót, ha az őrültek házában a betegek 
sétaidejekor . . . stb.". 

Ez az életközelség minden mondatában ott van Riedlnek. A század eleji méltóságteljes 
kollégái közül ki merte volna katedráról vagy könyve lapjain ilyen, a hétköznapiság határát 
súroló és mégis melegszívű, nemes egyszerűséggel jellemezni Toldi Miklós édesanyját: „Minő 
háziasszony! Hogy szeret takarítani, hogy tud főzni! Az embernek kedve támad fölkerekedni, 
fárasztó gyalogutat tenni, hogy kezet csókolhasson neki és megebédelhessen nála." A vége 
kissé heinei csattanó, de bizonyos, hogy kothurnuson járó kollégái közül egyik sem vállal
kozott volna ilyen gyalogúira. 

A mindvégig édesanyjával lakó Riedl, aki sohasem nősült, otthoni életében a tudomány
nyal jegyezte el magát. Amint szövegexplikációi mutatták (ebben is modern volt a maga 
korában), kitűnően ismerte a nőket. Bármelyik regényíró megirigyelhetné ezért az Arany-
szerűen szemérmes mondatáért, amit Toldiné unokájáról, Anikóról í r t : „Azon áldott, víg 
teremtésekből való, kiknek belépésekor világosabbnak látszik a szoba." 

Egy remek szavát idézzük még : Gyöngyvért a süllyedő Buda meddő nejének nevezi. 
Riedl kommentárjaihoz nem kell kommentár. 

Jellemző Riedlre, hogy mily gyakran — talán ő először — használja az önkritika szót, 
Aranyt és Madáchot jellemezve vele. Amit Aranyról mondott, hogy a magyar nép hűséges fia : 
a század elejének légkörében szinte egyedülálló megállapítás. (Harminc évvel később Szerb 
Antalnak a Budapesti Szemle még a magyarságát is kétségbevonta, mert azt merte írni Arany
ról, hogy népi fi.) Még egy jövőbe és múltba mutató szava Riedlnek : „Minden nagy költő-
népét meg hazáját tükrözi vissza műveiben." Azért a múltba is mutat, mert többek között 
Victor Hugo, a Petőfi értelmében vett XIX-ik századi próféta-költc írta ódáinak egyik be
vezetésében (1824), hogy az irodalom kifejezője a népnek és hogy annyiféle irodalom van, 
ahány társadalom . . . Irodalomszemléletére jellemző, amit azzal kapcsolatban mondott, 
hogy a XIX. század legkedveltebb műfaja a regény : „Ez a társadalom alakulásában leli 
magyarázatát." Azzal, amit Shakespeare-ről mondott, — hogy „minden nemzet, minden 
korszak másként fogta föl Shakespeare-t" — Gundolf-ot és az irodalmi kritika örökös válto
zásáról szóló tant követi. 

* 

Lelkileg sohasem öltött hivalkodóan ünnepi ruhát és a való igazságért harcolni is 
tudott. Emléksze/n, mikor Szekfü Száműzött Rákóczi-ját, a tudomány szabadságát védelmezve 
előadást tartott az Akadémia zsúfolt termében (1913): Népszerűtlen föladatra vállalkozott, 
bátran szembehelyezkedve a dilettáns sajtó fölháborodásával és a politikusok igen tekintélyes 
pátoszával. „Szekfü emberileg közelebb hozta hozzánk Rákóczit", — mondotta síri hangon, 
az Akadémián azóta sem tapasztalt, véksőkig feszült, nyomasztó atmoszférában. Mi, fiatalok 
a legszebb könyvnek tartottuk akkor Szekfü Rákócziját és a Rákóczi-kultusz igazabbá válása, 
kiszélesedése és elmélyedése, Adytól és Szekfütől Esze Tamásig, bennünket is igazolt. 

Ez az „emberi közelség" tette Riedlt képessé arra, hogy egész korokat megragadjon 
apró, jellemző részletekre való rávilágítással. Egyrészt nagy kontúrokban, vázlatosan, „glo
bálisan" tudott jellemezni, mintegy a lényegét adva a koroknak, másrészt lehajolt a jelenték
telennek látszó adatokért is. A petits faits significatifs zsonglőrje volt. Egy ilyen megjegyzés 
például: Mátyás király korában Magyarországon még nem bólingatott az eperfa lombja és 
nem morzsoltak tengerit, mint a Toldi-ban olvassuk . . . Riedlnek kellett jönnie, hogy észre
vegye az olyan jelentéktelennek látszó apróságokat, mint az, hogy Torma Károly archeológus. 
— Aquincum és az amfiteátrum kiásója (vajon van-e róla utca elnevezve?) — a római kor
mánynál interveniált, hogy Néró villájának romjai helyén, ahol annak idején a belvederei 
Apollót találták, ne építsenek vágóhidat. A kérést méltányolták.(Magyarok Rómában, 1900,41.) 

Shakespeare magyarországi hatásáról szólva nem mulasztja el megemlíteni Riedl, 
hogy Széchenyi Desdemonának nevezte el a hajót, amelyen aldunai útjára indult. De észrevesz 
Riedl mélyebb dolgokat is : hogy az őrültség jellemzésével Shakespeare nagy hatással volt 
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irodalmunkra ; hogy Shakespeare-nél új szereplő' fordul elő, a nép, mint cselekvő' kollektivitás ; 
hogy Kemény Zsigmond hősei lelkileg Hamlettől függenek stb. 

Eleget tett Riedl annak a ma erősen korszerűvé lett követelménynek (Lukács György), 
hogy a filológus — esztétikai fölépítésének alapvetéséhez — maga is folytasson történelmi 
kutatásokat. 

Petőfiről szóló kollégiumát, amely gyorsírásos jegyzetek és cédulái alapján posz
thumusz műveként 1923-ban könyvalakban megjelent,szerencsés voltam hallgatni. Egy 1848-as 
hírlapból idézte ezt az apróhirdetést: „Egy fiatalember titkárul ajánlkozik radikal szellemű, 
hazafi mellé." Egykorú följegyzés alapján elénkhozta Kossuth követté választásának film
szerű jeleneteit; a váci kortestanyát, ahol Podmaniczky szónoklataiban Kossuthot meg
váltónak nevezte és Krisztushoz hasonlította ; a pesti utca megmozdulásait, mikor a lovon 
bevonuló kortesek láttára a pesti polgárok németül éltették Kossuthot . . . Nem mulasztotta 
el megemlíteni, hogy Pozsonyban a nádor előtt Kossuthné szónokolt és az úri küldöttségben 
jobbágyok is résztvettek. 

Majdnem félszázad távlatából visszanézve úgy érzem, hogy modern egyetemi oktatásunk 
hőskorát élte Riedl előadásaiban. Abban az időben, mikor módszertani kérdések még nem 
léptek föl a „lenni vagy nem lenni" igényével, Riedl a maga helyes ösztönnel megtalált módján 
— amint az eredményei mutatják — valóban élén járt irodalomtudományunknak. 

Még egy példa : Bécsnek a magyar irodalom szempontjából való fontosságára ger
manistáinkkal egyidejűleg ő mutatott rá. Légüres térben való hatáskeresések helyett ennek 
a közvetlen társadalmi érintkezésnek hangsúlyozása termékeny szempont lett a • magyar 
filológiában. 

* 

Emlékezzünk még Riedl Petőfi-kollégiumának néhány mondatára, annak bizony
ságául, hogy mennyire alkotó tudósa és művésze volt az irodalomtörténeti rekonstrukciónak. 
Egy igénytelen céduláján találták ezt az európai szemléletű megállapítást: „A magyar 
irodalom az egyetlen, mely fénykorát a népies költészet alapján érte el." 

Az irodalmat a múlt és a jövő összefüggéseiben szemlélte. Petőfi lerombolja a költői 
konvenciót, érintkezik a realista jövővel, úgy, amint érintkezik romanticizmusa révén a 
mú l t t a l . . . Divatba hozta, hogy a költők adósságukat is fölpanaszolják. Fölfedezte a költészet 
számára a feleséget. (És itt megenged magának Riedl egy „realista" szellemességet: a szerelem 
édes bora nem savanyodott házassága folyamán konyhai ecetté.) Abban is a francia forradalom 
tanítványa Petőfi, hogy a természet szavát az erény szavának tartotta. „Petőfi nem úgy tett, 
mint Kölcsey, aki soronként uriasította (szinte azt mondtam, hogy dezinficiálta) népies 
mintáját." 

Ez a dezinficiálás, amit akkori finomkodó, précieux irodalmáraink le nem írtak volna, 
ismét jellemző Riedlre. Egész gondolkodását áthatotta a természettudományos szemlélet, 
amire nyilván Taine inspirálta. Irodalomszemlélete az oksági elv filozófiáján alapul: „Mind
annyian be vagyunk építve az óriási, a végtelen kauzalitás láncolatába." 

Az irodalmat nem nézte izoláltan és a szellemi életet gazdasági összefüggéseiben látta. 
Jellemző erre ez a mondata : „Kupeczky Rómában kénytelen volt naponta kilenc pápai 
képet festeni, — oly rosszul fizették műveit." 

Szereti hőseit a természetből vett hasonlattal jellemezni. „A 40-es időkben a demo
kratikus eszmény az a sarkcsillag, amely felé a költészet iránytűje rezeg." Arany műveiben 
— mondta és írta — a költői, éghajlat minden övét bejárjuk és mindenütt más növényzet lép 
meg bennünket. Az eposz múzsája szeret, mint a sas meg a keselyű, harcmezők fölött lebegni.. . 
Minden organizmus tökéletes remekmű : ilyen szerves élete van Arany minden lírai költe
ményének. Mint a nagy óceánban, Arany műveiben is két erős áramlat van egymás fölött: 
az egyik a nemzeti, a magyar, a másik, az alsó, a XIX-ik század közepének hatalmas sodrú 
eszmeáramlata. Arany a sírás leírásában is a reflexív mozdulat élettani kényszerűségét jellemzi : 
itt is az idegek mechanizmusát figyeli meg . . . A bujdosó Toldi Miklós könnycseppjérol 
megállapítja Riedl, hogy Arany pontosan följegyzi, minő úton követi a lecsúszó könnycsepp 
a nehézkedés törvényét. (Azt hiszem kevés kritikai műben találunk hivatkozást a gravitációra.) 
Jókai prózájáról írta : „Percről-percre érezzük szellemének elektromos csapásait." A magyar 
irodalom főirányairól szóló (1896), ma is élő és inspiráló esszéje ezekkel a szavakkal kezdődik : 
„Az óceán első pillanatra mindenütt egyenlő víztömeg . . ." „Exakt" tudományt akart csinálni 
és a legegyénibb szintéziseket írta. 

Arany költői természetleírásait azzal a hasonlattal értékeli Riedl, hogy meteorológus 
sem lehet pontosabb a följegyzéseiben. Mit szóljunk Riedlnek ehhez a félszázaddal ezelőtt 
tett nyilatkozatához : „korunknak egyik tendenciája, hogy mindent anyagilag is föl akar 
fogni, költészetben is, tudományban is" — ? Ezek után nem lep meg bennünket, hogy Riedl 
Arany hőseivel kapcsolatban a lelkiismeret hipertrófiájáról beszél; hogy Darwinra, Darwin 
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híres könyvére hivatkozik, amely az arckifejezésekró'l szól; hogy Arany parasztjairól meg
jegyzi : úgy viszonylanak az akkor szokásos regény-parasztokhoz, mint egy Röntgen-fölvétel 
egy ünnepi csoport-fényképhez. 

Shakespeare-ró'l elismeri, hogy nagyobb Aranynál, de hozzáteszi : „A sarkcsillag is 
nagyobb égitest, mint a mi napunk ; de a Hegyalja édes szőlőgerezdje nem érik meg tőle." 
Riedl varázsvesszejére a sarkcsillag is bevilágít a magyar irodalom ügyeibe. 

* 

Ez a valóban bonckéssel dolgozó kritikus a magánéletben a legkedélyesebb barát volt. 
Nem a nyárspolgári kedélyességre gondolok. Ettől távolállott tartózkodó természete.JFinom 
elméjű, derűs, társaságot kedvelő, mosolygó filozófus volt, — mint Mikes Kelemen, ő hono
sította meg az egyetemi szemináriumban a tea-délutánokat. Szellemi hagyatékához hozzá
tartozik az a teázó-készlet is, amit tanítványainak vett . . . 

Szemináriumi óráin a legteljesebb szólásszabadság uralkodott. Mindenkit meghall
gatott, aki meg tudta indokolni a véleményét. Persze emiatt aztán adódtak humoros jelenetek 
is. Egyik nagyreményű hallgató kétségét fejezte ki Arany görög-tudásával szemben, 
a „Homéroszt tanulom, az Iliászt eszem" mondat kapcsán. Azzal érvelt, hogy ő éppen görög 
tanárnak készül, de mily messze áll attól, hogy görögül tudjon! 

Riedl emberi szerénységére jellemző, miképpen reagált arra a tényre, hogy kinevezték 
az ötödik fizetési osztályba. Ez a rang akkoriban a „méltóságos" címmel járt és legtöbb kol
légája ragaszkodott is a címzéshez. Tudtam, hogy Riedlhez nem ér föl az effajta üres hiúság. 
De nem akartam szó nélkül napirendre térni a dolog fölött és kivételképpen megkockáz
tattam egy „méltóságos"-t. Nem lepett meg a válasza : „— Kérem, még mindig tanár vagyok! 
Még nem csaptak e l . . . " 

Münchenben járva egy tanítványától megtudta Riedl, hogy én is ott vagyok. Elvezet
tette magát a ház eié, ahol laktam. Reggel kilenc óra volt. A fiatal kolléga leadta a magyar 
diákok füttyjelét, a Rákóczi-induló első ütemeit, mire én kiugrottam az ágyból és kidugtam 
borzas arcomat az ablakon. A megtisztelő látogatásra nem voltam előkészülve . . . Riedl 
a fejét csóválta. Én azzal mentegetőztem, hogy hajnalig olvastam. (Legjobb az igazat hazudni.) 
Sietve öltözködni kezdtem, de Riedl már az ajtóm előtt állott és erélyesen kopogott. Kény
telen voltam ajtót nyitni. Szigorú arcot öltve megfenyegetett, hogy följelent az illetékeseknél, 
mert külföldi tanulmányutamat nappali henyélésre használom. Aztán barátságosan moso
lyogva meghívott reggelizni a Luitpold kávéházba. Szaladtam utánuk a Lenbach tér felé. 
Kedves gondolat volt tőle, hogy tanítványait a régi hagyományokkal bíró, képekkel tele
aggatott, felső világítású művészkávéházba invitálta. Ebben az atmoszférában, a Piloty 
iskola találkozóhelyén, Benczúr, Székely Bertalan egykori tanyáján — bár mi akkor már az 
impresszionistákért, a „téma" nélküli festőkért, műterem-világítás helyett a plein-air művé
szeiért, a Szecesszió forradalmáért, Hans von Marées „impassibilis" szimbolizmusáért lelke
sedtünk — jól esett a külföldi diákkorára emlékező Mestert kerekasztalnál hallgatni. Utána 
a régi képtárba mentünk. Riedl maga is Benczúr köréhez tartozott és Lotz Károly freskóiról 
tanulmányt írt, széleskörű, főleg olasz műtörténeti ismeretekkel és a művészet kifejező esz
közeibe való mély beleérzéssel (1899). Benczúrról azt mondja, hogy alakjain valami opti-
misztikus derű és bizalom ragyog. Lotz Károly alakjainak testformáit elemezve ezeket jegyzi 
meg : „Canova azt állította, hogy a görög szobrászat kimerítette az emberi test szép pozícióit 
mind. Alig volt igaza. Az emberi test kincsét művészileg még a görög géniusz sem merítette ki." 

Hogy a tanári nagyképűségnek még a látszatát is kerülje, Riedl kissé stilizálta is magát 
a humor attitűdjére. Egy verőfényes délutánon valamilyen ürüggyel fölmentem hozzá. Vagy 
talán éppen a disszertációm korrektúráját vittem el neki, boldogan. (Másnap már elolvasva 
visszaadta.) Az egyetemre készült. Konflison szokott bejárni a Múzeum-kőrútra (a villamost 
nem szerette), de most gyalog indult és hívott, hogy kísérjem el. A „gyalogosok" sétányán 
mentünk (akkor még volt lovasok számára fönntartott kavics ösvény az Andrássy-úton). 
Szembejön velünk egy elegánsan öltözött úr, tiszteletteljes mosollyal, mélyen leemelve és 
messzire kanyarítva a kalapját, némán üdvözli Riedlt. Ma is meg vagyok győződve, hogy 
régi ismerőse volt, de Riedl nem bírta elviselni, ha „tisztelik". Érezte, hogy magyarázattal 
tartozik és csak mintegy mentegetőzésül találta ki számomra ezt a mesét: 

— Kérem, ez az előkelő megjelenésű úr már évek óta hódolattal köszön nekem. Sejtel
mem sincs róla, hogy kicsoda. Bizonyára összetéveszt valami politikai nagysággal. Kénytelen 
vagyok udvariasan viszonozni a köszönését. De legközelebb megállítom, bemutatkozom 
neki és megkérem, hogy miután már megismerkedtünk, többet ne köszönjünk egymásnak. 

Évekkel a halála után hallottam szem- és fültanútól egy Riedl szerénységére, tudósi 
rejtőzködésére, de a kor politikusaira is jellemző igaz történetet. Mikor az irodalmi tanszék 
üresen állott, Tisza Istvánnak valaki, főhercegi protekcióra hivatkozva, egy önjelöltet aján-
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lőtt. — Nehezen fog menni, — válaszolta a miniszterelnök — mert a kultuszminiszter valami 
Riedel nevezetűt akar kinevezni. 

Délelőttönként az Akadémia könyvtárában szokott dolgozni. Néha bementem én is, 
Riedl aláírásával kivenni könyveket. Egy ilyen alkalommal mondotta, szelíd iróniával célozva 
a könyvtár ürességére : 

— Az én kedvemért tartják nyitva drága költségen az olvasótermet. Szeretném 
megkérdeni tőlük : mennyit hajlandók fizetni, ha nem jövök be délelőttönként. 

Legyen szabad ezzel kapcsolatban elmondanom még, hogy idő múltán szerettem 
volna mentesíteni Riedlt a minden egyes alkalommal való kezességvállalás terhétől. Az olvasó
terem nagytekintélyű altisztjéhez, régi támogatómhoz fordultam, aki a kölcsönzést telj
hatalommal intézte. — Tessék csak elvinni a könyvet, — válaszolta kegyesen — úgyis előbb-
utóbb akadémikus lesz a tanár úr. A Melich úr is addig járt ide, míg beválasztottuk . . . 

Az Akadémiával szemben máskor is megengedett magának Riedl némi humort. A Feren
ciek-terén — Ferencziék terének nevezte, mert ott lakott Ferenczi Zoltán a könyvtárigazgató, 
Ferenczi Magda, a regényírónő és Ferenczi Sári, az irodalomtörténész — megállított és a hét 
szenzációjáról, a Vojnits-díjról kezdett beszélni, amelyet az Akadémia Szomory Dezső darab
jának ítélt, azzal a megjegyzéssel, hogy bizonyos magyartalan és kifogásolható részleteket 
át kellene stilizálni vagy ki kellene hagyni a darabból. 

— A rossz nyelvek szerint — tette hozzá huncut ujj mutatással Riedl — ezek a darab 
legszebb részletei. 

Jellemző Riedlre az az anekdota, amit talán Ő maga talált ki. Szórakozott volt persze. 
Állítólag annyira, hogy a kabátja bélésére nem a monogramját, hanem az egész nevét hímez-
tette, hogy bemutatkozáskor ne kelljen töprengenie . . . Egyszer a Modern-kávéházból ment 
haza. (Alexander Bernát, Simonyi Zsigmond, Beöthy Zsolt jártak oda.) Szembejön egy barátja 
egy ismeretlen úrral. Megállítják Riedlt, aki be akar mutatkozni, nem jut eszébe a neve, 
kigombolja a kabátját és meglátva ott egy S. Zs. monogramot, hamar rájött, kit kell mon
dania : — Simonyi Zsigmond vagyok. — Elcserélte a kabátját. 

* 
Szociális gondolkozására jellemző az az igaz történet, amit nemrég hallottam Galamb 

Sándortól. Mikor a tanítói családból származó Lehel István (aki később Jászai Mariról szép 
könyveket publikált) ledoktorált nála, a vizsgadíjat visszaküldte neki pénzeslevélben, ezzel 
az" indokolással: „Természetesnek fogja találni, hogy egy kolléga fiától nem fogadhatok el 
vizsgadíjat. Erről többet közöttünk ne essék szó." 

Tele vagyunk egyénisége bűvöletével, — írta róla Horváth János, akadémiai emlék
beszédében (1928). Kevés tudósunk van, talán egy sem rajta kívül (Gombocz Zoltánt nem 
számítva, aki regényre és versekre is inspirált), akinek sírjára — a renaissance-kori humanisták 
és költők íombeau-ka emlékeztetően — annyi irodalmi koszorút tettek le. Aki barátja, tudós
társa, tanítványa volt, sietett nekrológba, tanulmányba, könyvbe önteni az élménynek 
minden melegét, amit Riedltől kapott. íme a (nem teljes) lista, ahol a szerzőnevek maguk 
is beszélnek : Oláh Gábor, Sikabonyi Antal, Gyergyai Albert, Angyal Dávid, Benedek Marcell, 
Galamb Sándor, Király György, Gragger Róbert, Nagy József, Tolnai Vilmos, Rédeyné 
Hoff mann Mária, Petrovics Elek, Reichard Piroska . . . A századelő szellemi tábora. 

Legszebb a Hoffmann Máriáé (1923). Ő jegyezte fel, hogy fekete macskája volt Riedlék-
nek. (Kell a macska — ha nincs gyermek — a magányos könyvespolcok közé.) Tőle tudjuk, 
hogy volt Riedlnek egy Lotz-képe, a művész ajándéka. Hogy Riedl nemcsak tréfálni, de 
haragudni és sírni is tudott. Hogy anyja Kossuthról mesélt neki. . . Hogy volt benne valami 
assisi Szent Ferenc szelídségéből. Hogy sokat foglalkoztatta az öngyilkosság problémája. 
Hogy sokat idézett Fausí-bó\. Hogy tréfás német verseket írt. Hogy egyik művébe ezt a 
a dedikációt írta : „leghívebb tanítványának, hálás tanára". Hogy egyszer a táblához küldte 
Benedek Marcellt, ő meg beült helyére a padba. Hogy egy talicskás lakatoslegénnyel együtt 
fotografáltatta le magát az utcán. Hogy Turgenyevről írt jellemzésében az orosz író szerény
ségét emelte ki. Hogy a belvárosi reáltanodában tanártársa volt Győrök Leó, a kiváló tehet
ségű festő, akit a kommünben való szereplése miatt Párizsban halálra ítéltek és aki Péterfy 
öngyilkossága után a halálba menekült (1899), Riedl szerint Péterfy tettének hatása alatt . . . 

Nem volt dogmatikus. Előadásaiban gyakran használta a „meglehet", „nem biztos", 
„talán", „úgy gondolom" szavakat. Az ilyen tételeire esküdni tudtunk volna. Az affirmativ 
kétkedésnek maximuma volt, mikor elénktárta egy probléma megoldási lehetőségeit és a 
végső döntés így hangzott: — Nem tudom ! — Ilyenkor mondotta a legtöbbet, mert éreztük 
a probléma nehézségeit, a vajúdó gondolatok harcát, a vélemények megbecsülését, a döntés 
súlyosságát és az eldöntetlenség fátyolozott szépségét, a sejtelem minden örömét. Egy olcsó 
igenlés megtörte volna a varázst. 

* 
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Riedl nem szerepel a Haladó kritikánk Adyig című szemelvénygyűjteményben (1952). 
Pedig ő volt az első, aki egyetemi katedrán Adyról beszélt. (Közvetlenül utána Bartók György 
hirdetett előadást Adyról.) Föl kellene kutatni és kiadni sürgősen a ma már műemlék értékű 
Riedl-kollégiumnak a szövegét. Aki tudja, hogy még a harmincas években is bűnnek számí
tott, állásban, akadémiai tagságban mellőzést jelentett és a nemzetietlens'ég bélyegét vonta 
maga után Adyt „védelmezni", — kellőképpen értékelni fogja Riedl merészségét. 

Egyszer az Andrássy-úton hazafelé menve arra biztatott, hogy igyekezzem közelebb 
hozni egymáshoz az Ady-ellenesek és Ady-rajongók pártját. Gyönge erőmtől lehetetlent 
kívánt, de ez a célkitűzése mindenesetre Ady melletti állásfoglalás volt. 

Egyébként Riedl volt abban is az első, hogy Arany és a hatvanhetes magyarság iro
dalmi ellenzékét — Vajda Jánost, Reviczky Gyulát, Komjáthy Jenőt — előadásaiban be
fogadta az egyetem és a tudomány bástyái közé. 

Merészen szókimondó magatartást árult el Riedl a múlt hagyományaival szemben is. 
A XVI. századot így jellemezte egyik előadásában : „A század kultúrájában igen fontos, 
nagy esemény a parasztlázadás. Ebben a korszakban a parasztot elnyomják, sőt arra köte
lezik, hogy nem hagyhatja el a földesúr birtokát. A parasztok nem voltak tagjai a magyar 
szent koronának. A paraszt nem állott a magyar király alatt. A paraszt a földesúr alatt 
á l l o t t . . . " 

Bizonyára Riedl ejtette ki elsőnek irodalmi tanszéken Marx nevét: „Petőfi nem volt 
szocialista. Nem is lehetett az, mert nem ismerte az újkori szocializmus megalapítójának, 
Marxnak e lve i t . . . De költészete azért kifejezi, ami a szocializmusban örökkévaló: az emberi 
érték függetlenségét a véletlen vagyoni viszonyoktól, a szegények védelmét a gazdagokkal 
szemben, a nyomorultak emberi méltóságra emelését." 

A negyvennyolcas törekvéseket így jellemezte : „A magyar demokrácia legsürgősebb 
célja a jobbágyok teljes felszabadítása volt, megdöntése azon Magyarországnak, melyben 
még rendek, különböző jogokkal bíró osztályok voltak . . . Ezeket az eszméket fölkarolta 
Kossuth: osztálykülönbségek nélküli, független Magyarországot!". 

Riedl humanizmusára jellemző, hogy az első világháború kellős közepén, mikor a 
háromszázéves Shakespearenek hódolva (1916) annyi meglepő adattal gazdagította a brit 
költő magyarországi továbbélésének ismeretét, felhasználta a filológiát a béke igéinek hirde
tésére : „Mi még az iszony és gyűlölet napjaiban is tartjuk az emberiség szellemi szolida
ritását." 

* 

Sokat foglalkozott szemináriumi óráin Arany őszikéivel. Különösen melegen idézte 
a névtelen sírkövet, amelyre csak egy szó volt vésve : Fűit. 

Elhagyatva, kórházi ágyon halt meg, röviddel anyja temetése után. A világegyetembe 
való visszaolvadás gondolata foglalkoztatta. Mikor már beszélni nem tudott, egy papírlapra 
írta : Asylum meum aeternitas. Ez volt végszava. Nyilván sírföliratnak szánta. Oda is került. 

Születésének 1956. szeptember 12-én lesz a századik évfordulója. 

V 

FARKAS ZOLTÁN 

ELEK ARTŰR EMLÉKEZETE 

Egy nemeslelkű és kiváló íróbarátomról szeretnék megemlékezni. Elek Artúrról, aki 
a század első felében egyike volt a magyar művelődés leghasznosabb tényezőinek. Finom 
érzésű, nagytudású, kitűnően író esztéta és kritikus volt, aki legfőképpen mint képzőművészeti 
író jeleskedett. Ezen a téren a legelsők közül való s ezért munkálkodásának emlékét a mai 
kornak is hálás szeretettel kell megőriznie. 

Született 1876-ban Budapesten. Gyermekkorát és ifjúságát hogyan és hol élte le? Nem 
tudom. Sohasem szeretett önmagáról beszélni, mi pedig nem kérdeztük. De sejthető, amit 
évekkel ezelőtt a fiatalságában hozzá közelállók állítottak, hogy egy-egy novelláskötetének 
néhány elbeszélésébe gyermekkorának, fiatalságának emlékeit szőtte be. Szerintük Felső-
Magyarországon kellett hosszabb ideig élnie. 
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