
E M L É K E Z É S R I E D L F R I G Y E S R Ő L 

Tisztelt Társaság! Tisztelt Közönség! 

A Kisfaludy-Társaság szabálya, mely a megválasztott tagtól azt kí-
vánja, hogy elődjéről megemlékezzék, olyant követel tőlem, amire szívem 
sugallata is ösztönöz. Hiszen ha van kiengesztelő momentum abban, hogy 
Riedl Frigyes helyét én foglalom el, úgy ez csak az lehet, hogy mélyen tisz-
teltem őt. 

Riedl pályáját és műveit kell, hogy hivatott toll önállóan méltányolja. 
Tiszta életének példája nagy kincs, írói munkásságának számra nem nagy, 
de jelentőségre kitűnő eredményei szellemi birtokunk legjavához számíta-
nak. Könnyelműség lenne, ha nem gondoskodnánk róla, hogy Riedl életé-
nek örökségét illetékes ember számba vegye és hozzá méltóan megbecsülje. 

Mi nem akarunk mást, mint egy sugarat vetni a távozó után, hogy még 
egyszer megpillanthassuk tűnő alakját, mely oly kedves volt nekünk. 

Ő maga kitűnően értette a módját annak, hogy szemünk elé idézze azok 
alakját, akikről megemlékezett. Nem hiában foglalkozott olyan tüzetesen 
a jellemzés művészetével. Amint elméletben megállapította, hogy a reprae-
sentativ jellemvonás néha többet ér, mint húsz más, mert olyan sajátságot 
állít elénk, melyből sok más sajátság folyik, úgy saját jellemrajzaiban is 
azt az alapvető tulajdonságot kereste mindenekelőtt, amelyben a többiek 
gyökereznek. Igy állapította meg Gyulairól, hogy szellemi forrásai a jel-
lem kőzetéből fakadnak, hogy mély igazságszeretete táplálta egyéb fényes 
tulajdonságait; így találta meg Kazinczy Ferenc jellemének fősajátságát 
túlságosan kifejlett érzelmességében, Toldy Ferencét a kegyeletben, Gre-
gussét az összhang érzékében stb. 

Ha Riedl Frigyes szellemének döntő jellemvonását akarjuk az ő mód-
szere szerint megkeresni, talán akkor járunk legközelebb az igazsághoz, ha 
azt mondjuk, hogy ő a tanítás nagy művésze volt. Nem a tanári hivatás 
gyakorlását értjük, — bár tanári kötelességét példásan teljesítette, — ha-
nem azt a sajátságát szellemének, hogy írásaiban páratlan következetes-
séggel, sőt szenvedéllyel törekedett magát megértetni. Mindig a legteljesebb 
világosságot akarta deríteni tárgyára. Ezt a törekvését szolgálta műveinek 
rendkívül áttekinthető szerkezete. Rendesen a cél pontos kitűzésével, dol-
gozata főgondolatának megjelölésével kezdi, s aztán anyagát oly világosan 
tagolja és csoportosítja, hogy ebben nem lehet felülmulni. Még ott is, ahol 
nem gondolatok tartalmának kifejtéséről, hanem egy ember jellemzéséről 
van szó, az az első gondja, hogy pontosan megállapítsa azokat a köröket, 
melyekbe hősének sajátságait mintegy beosztja. Gyönyörű emlékezései-

*) Előadta a szerző a Kisfaludy-Társaság 1922 december 29-iki ülésén 
tartott székfoglalója alkalmával. 
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ben, minő elsősorban a Péterfy Jenőről szóló, ahol a legfinomabb analysis 
lírai melegséggel párosul, szintén érvényesül szellemének ez a mindenek-
felett jellemző rendező sajátsága. 

Bizonyos, hogy ezen az eljáráson Taine hatása érzik, akinek rend-
szerező iránya és egész elmélete senkit sem termékenyített meg nálunk 
annyira, mint Riedlt, de az is bizonyos, hogy a simplifikáló törekvés szolgá-
latába ő olyan logikát állított, amely legszemélyesebb tulajdona volt, s 
melynek erején és következetességén fordult meg gondolatmenetének rend-
kívüli tisztasága. Következtetései a tények kitünő csoportosítása után 
szinte magoktól állottak elő, s az igazság elemi erejével hatottak. Ahogyan 
pl. Thaly kuruc-balladáinak vizsgálatánál a tények csoportjait egymás-
után sorakoztatja, mind szűkebbre szorítva azt a kört, melyben végül a ki-
tűnően archaizáló költő-tudóst megfogja — az valóságos diadala a logika 
fegyverének. 

A szerkezet világosságával lépést tartott gondolatai kifejezésének vilá-
gossága. Stílusa, mely Arany-monografiája idejében még nem volt mentes 
némi keresettségtől, idővel mind egyszerűbbé és nemesebbé lett, s a nyu-
godt magyarázás művészetét a legfelsőbb fokon mutatta. 

Ezek a sajátságok azonban szellemének csak főirányát jelzik, de nem 
mutatják sem finomságát, sem gazdagságát. Semmi sem esett tőle mesz-
szebb, mint egy rideg osztályozónak szárazsága. A rendező képességgel 
Riedlnél a művészi átérzés nagy képessége járt együtt; logikájához képze-
let járult, amely munkáiba színt és elevenséget vitt, egyúttal azonban 
a hasonlatok bőségével támogatta megvilágító és magyarázó célzatait. Ana-
lógiáit rendesen a természettudományok, főként a geologia köréből merítette. 
Ebben is mestere természettudományi gondolkodásának hatása alatt állott. 
Azonban mindig világosan érezte e módszer alkalmazásának határait, s 
noha Aranyról szóló könyvét azzal vezette be, hogy Arany szellemének ter-
mészetrajzát fogja megírni, a lelki élet titokzatos mélyébe áhítattal nézett 
és a lelkiismeret hatalmát Arany műveiben különös vizsgálat tárgyává 
tette. 

Tudományos vizsgálatainak eredményeit szakférfiak fogják méltá-
nyolni. Nekünk úgy tetszik, főjelentősége abban van, hogy szellemi életün-
ket nagy elődeinél nagyobb mértékben tudta az európai áramlatokba be-
kapcsolni. Sajátsága továbbá, hogy határozott módszert alkalmazott, el-
lérve pl. utolérhetetlen egyetemi elődjétől, akit inkább költői ösztön és 
páratlan egyéni elmeél vezetett mesteri megállapításaiban. 

Egész munkásságában rendkívüli műveltsége támogatta. Érdeklődése 
nemcsak az irodalom és művészet jelenségeinek szólt, hanem felölelte az 
állami és társadalmi élet nagy problémáit, amelyekről nagy lelkiismere-
tességgel adott magának számot. Fennmaradt feljegyzéseinek nagy sora 
tesz bizonyságot arról, hogy milyen komolyan vette emberi és polgári hi-
vatását. 

Általában lelkiismeretének végtelen komolysága az, mely végső alapja 
erkölcsi lényének. Egyúttal azonban forrása pessimista hajlamainak. 
A lelkiismeret fejlettsége — írja Aranyról szóló könyvében — maga után 
vonja az érzékenységet és gyöngédséget. Nagyon érzékenynek és gyöngéd-
nek lenni azonban — olvassuk ugyane könyv más helyén — annyi, mint 
szerencsétlennek lenni . . . 

Emberi vonásait különben maga rajzolja meg legtalálóbban, midőn 
Lederer Béláról szóló emlékezésében Lederert és Péterfy Jenőt jellemzi. 
„Mind a kettőjükben nagy fogékonyság volt — írja — a természet és művé-



142 

szet iránt, mind a kettő érzékeny, gyöngéd, költői hajlamú természet volt; 
mind a kettő szeretett utazva benyomásokat gyűjteni, mindegyikben volt 
valami dacos büszkeség, ha arról volt szó, hogy érvényesülni kell az élet 
to lakodó piacán”. A képbe, mely e szép sorokból néz reánk, Riedl — mint 
olykor a renaissance festői tették — az ábrázoltak mellé önmagát is oda-
festette. 

Véssük jól emlékünkbe ezt a képet. Az élet zavaros hajszájában semmi 
sem lehet megnyugtatóbb, mint feltekinteni olyan férfiúra, akiben a szel-
lem világossága és az erkölcs tisztasága egyforma erővel fénylett. 

Petrovics Elek. 

A DEE LAPÁLYA. 

»Eredj, Maris, a marhát hajtsd haza, 
A marhát hívd haza, 
Szólítsd, tereld haza 

A Dee-lapályon át!« 
A tengerről jövő vad szélben egymaga 

Hagyá el otthonát. 

Nyugatrul a dagály bekúszta a lapályt, 
Belepte a lapályt, 
A nagy széles lapályt, 

A merre lát a szem, 
Ereszkedő köd is beburkolá a tájt 

S nem jött meg ö sohsem. 

»Hal az? Úszó haj az? 
Egy fürt aranyhaj az ? 
Megfúlt lány fürje az 

A hálón fényesen ?« 
Lazac se csillogott, aranyfényű lazac 

A Deeben így sohsem. 

Egész a tengerig sodorta őt az ár, 
Hömpölygő, lomha ár, 
Kegyetlen, éhes ár. 

Ott lelte sírhonát. 
Még hallja a hajós: marháit hívja már 

A Dee-lapályon át. 

Charles Kingsley után angolból fordította; 

Br. Podmaniczky Pálné. 




