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normatív tudományok szilárd alapjává teszi. Hogy a philosophia leg
nehezebb problémái körében otthonosan mozog, hogy a kérdés teljes
irodalmát ismeri s az egyes gondolkozóknak idevágó nyilatkozatait
mindenütt kellő kritikával kiséri, hogy általában semmit se fogad el
készen, hanem előbb mindent megvizsgál, megbírál, — mindezeket
Böhmnél talán nem is szükséges külön megemlíteni.
Eúcz Lajos.

Csiky Gergely élete és művei.
I. A proletárokig. Irta: Janovics

Jenő dr. Kolozsvár, 1900. 8° 243 1.

Csiky Gergely életével s munkáival egész terjedelmükben eddig
elé még senki sem foglalkozott s innen van, hogy a nagy közönség,
a ' m e l y alkalom adtán igazi leki örömmel élvezi az ő művészi alko
tásit, magát a művészt nem ismeri, sem annak gazdag lelkivilágát,
mert egyéni nagyságának alakját még nem domborították ki előtte
úgy, mint más jeles iróét. E hiányt van hivatva pótolni Janovics
munkája. Mivel magam is szeretettel foglalkozom nagynevű földim
műveivel, annál inkább érthető örömem és érdeklődésem, a melyekkel
Janovics könyvének az olvasásához fogtam.
Csiky Gergely nemes örmény-családból született Pankotán (Arad
megye) 1842 deczember 8-án. Atyja művelt és a szépirodalom iránt
fogékony lelkű ember volt, a ki fiai számára készített napló jegyzetei
ben úgy önmagának, mint Gergely fiának hű gyermekkori képét adja.
Érzésben és gondolkodásban egyaránt magyar volt; kiválóan szerette
a színpadot is, mely hajlamát fia azután fokozódott mértékben örökölte.
A szülői házban nyert gondos nevelés után 1851-ben az aradi
nagygymuasiumba került Gergely, a hol a hazafias szellemű minoriták
a Bach-uralom daczára is hamisítatlan magyar szellemben tanítottak.
Első szárnypróbálgatásai is erre az időre esnek, de azért nem ezen
zsenge kisérletek, hanem inkább éles esze és vasszorgalma által vonta
Magára a figyelmet. Középiskolai tanulmányainak kitűnő bevégzése
után saját hajlamait követve, meg azért is, hogy minél hamarább segít
hessen özvegyen maradt édes anyján és árva testvérein, belépett _ a
temesvári papnevelő-intézetbe. I t t a semiuárium csendes falai kőzött
hamarosan átalakul a Gergely gyerek. Csak tanulmányainak él és diák
kori ábrándjait teljesen levetkőzi. 1861-ben már a fővárosi központi
Papnevelőben találjuk, a hol kitör belőle visszafojtott vágya és szorgal
masan dolgozik az intézet „Magyar egyházirodalom iskolá"-jabaii. Majd
Püspöke, Bonnáz Sándor ajánlatára a bécsi Augustineumba kerül s
ot
* tölt el mintegy negyedfél évet szorgos papi tanulmányok közepette,
»'ói ambiczióját ismét teljesen mellőzve. 1869-ben Tornyán kaplankodik
" % látszik, mintha a szépirodalomról már teljesen lemondott volna.
-Ezen félévi nyugodalmas segédlelkészkedése utáii főpásztora a temes-
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vári gymnasiumban rendeli be a hittan tanítására, majd pedig a semináriumban az egyházjogot és történelmet adta elé.
A. lehető leggyorsabban haladt előre pályáján s így eshetett meg
vele az a félig-meddig komikus dolog, hogy egykori gyámja és egy
szersmind nagybátyja Csiky Ignácz, szintéi előtte tette le a plebánusi
vizsgát.
Ezen új állásában már az irodalommal is melegebben foglalkozik,
K a mellett, hogy több egyházi munkát ir, Marosi Gyula álnév alatt
a „Fővárosi Lapok u -ba is dolgozgat s három évig a „Gsanád"-ot is
szerkeszti. Egyetemi tanár akar lenni, titokban színdarabokat irogat,
kiformálja „Vad ember" ez. regényét, a mely épen úgy, mint két
kötetben megjelent elbeszélései: „Az éleiből" és a „ F é n y k é p e k " , még
nem igen vallanak rá a későbbi drámaíróra.
Az a nagy írói vágy azonban, a melyet Osiky lelkiismeretesen
betöltött papi hivatásából kifolyólag annyi időn keresztül el tudott
nyomni, mind nagyobb és nagyobb erővel jelentkezik és ő végre is
engedve ennek, 1873-ban püspöke engedelméből a fővárosba megy,
hogy újságíró legyen.
„Itt Pesten — mint ő maga írja — meglehetős mogorván és
félválról fogadtak. . . . Meglehetős kietlenül és ridegen érzem magamat,
ámbár mostani hivatalom tetszik s az életmód ellen sem volna kifogásom".
Ilyen kinos vergődésen megy át Csiky Gergely. N e m tud hatá
rozni. Szeretné ugyan a nyűgöt levetni magáról, mely tehetségének
nem enged szabad folyást, de még fél a következményektől is. Az
ábrándos, önmagával küzködő ifjú így lett férfiúvá. Harminez éves
már, — oly idő, a melyben végre is határoznia kellett sorsa felett.
Az 1874-ik év nyarán tehát, hogy véget vessen bizonytalan és nyo
masztó lelki állapotának, tehetségének kipróbálására megírja „Jóslat"
ez. mesedrámáját. Az akadémia ítélete szigorú volt ugyan, de mégis
figyelmet keltő, a közönség pedig úgy a fővárosban, mint Temesvárt
nagy lelkesedéssel fogadta a drabot.
A várva várt siker meg volt tehát. A Jóslat hírnevet és jó
barátokat szerzett Csikynek a művészvilágban.
Ezután már határozottan az irodalomnak szenteli magát. Egymás
u t á n jelennek meg „Janus", „A Mágusz" és az „Ellenálbatatlan", a
melyeket nemcsak a közönség, de a kritika is nagyobb tetszéssel foga
dott, így Gsiky rövid idő alatt elismert színműíró volt s a mi fő,
napról-napra tökéletesedett.
A nagy munka azonban kimeríti, régi szívbaja újra előveszi s
így kénytelen egyházi elöljáróitól szabadságot kérni. Meg is kapja.
Ü d ü l é s e alatt véglegesen elhatározta, hogy odahagyja temesvári tanszé
k é t és állandóan Budapestre költözik. Czélját szerencsésen eléri s már
1 8 7 8 . októberében a fővárosban találjuk, a mely az eddigelé meglehe
tősen elzárt körben élő íróra nézve igazi életiskola volt. Belátja eddigi
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fogyatkozásait s hogy azokat alaposan pótolhassa, nemsokára Parisba
utazik, hol személyes tapasztalatok álapján igyekszik megismerkedni
mindazzal, a mire a modern társadalmi színműíróknak szüksége van.
Ezen párisi tartózkodás döntő hatással volt Csiky írói egyéniségé
nek a kialakulására. Most tudta már, mely irányban kell haladnia,
megismerte hát a nagy világ s a még csak kialakuló magyar társada
lom rejtett írtait, bepillantott annak titkos bűneibe s éber szeme csak
hamar'fellelte azokat az alakokat is, a melyeken művésziesen bemu
tathatta majd mindazt, a mit ostorozni, vagy a mit magasztalni kellett,
A neve ünnepelt volt, az irányadó körök tárt karokkal fogadtak,
a kiadók versenyeztek kéziratáért, szóval elérte már mindazt, a minek
hiányát még csak pár évvel azelőtt is oly annyira érezte.
Eddig tart Csiky pályafutásának első fele. A már kialakult
drámaírót s annak további munkálkodását a második kötetben fogia
bemutatni a szerző.
Bevezetésképen főbb vonásokban tárgyalja még a szerző a magyar
dráma fejlődésének különböző irányait is egészen Csiky Gergely ^ íolléptéig. Ezen hiányos résztől eltekintve, előadását mindenütt meleg erzes
kiséri. Egy némely helyen lélektani alapra iparkodik helyezkedni s
így magyarázza az eseményeket. De a dolgok mélyébe, hol nem érzi
a talajt elég biztosnak, nem mer behatolni s innen van, hogy a tár
gyalás menete nem egyöntetű. Már-már azt hiszi az olvasó, ^ hogy a
szerző beletalálta magát a kellő mederbe, a mikor ismét félénken és
bizonytalanul halad tovább. A legnagyobb hibája, hogy az anyagot
nem csoportosította annak természete szerint, a mely szétszórtság míg
egyrészt az olvasóra nézve fölötte fárasztó, addig magát az irót ismét
lésekbe keveri és sokszor igen szép gondolatai sem érvényesülhetnek. E
mellett nagy keretet is választott, de ezen belől az eseményeknek csak
egy része van kidomborítva, a másik rész elmosódik. A kidomborított
részek azonban szépek és tanulságosak s elismeréssel adózunk^ a szerző
tehetségének és lelkiismeretes szorgosságának. Különösen pompás részek,
a hol Csiky drámaírói egyéniségét rajzolja meg s egyik-másik meg
kezdetleges muukáját méltatja.
,
A fent említett fogyatkozások azonban a különben jeles munka
előnyeivel szemben csaknem egészen elenyésznek és így biztosan vehet
jük, hogy a következő részben' a szerző már sokkal othonosabban
fogja érezni magát.
Örömmel várjuk a második kötetet.
Dr. Gombos Albin.
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Kolozsvár városi rendszabályok 1646-ban.
A kolozsvári regi k á d á r czéh az Erdélyi Muzemn egyletnek
adományozta czéhládáját, jelvényeit és iratait, melyek között egy
Városi rendszabály is volt 1646-ból, nyomtatásban. E z érdekes renü-

