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úgy tetszik, politikaellenes. Bárminő 
politikai elhelyezkedésünkben nélkü-
lözhetetlennek fogjuk tartani a né-
metséggel való szellemi érintkezést, 
éppúgy, mint a többi nyugatiakkal. 
Elannyira, hogy ha „exportképes-
sége” valóban csökkenne valamelyik-
nek, magunknak kellene érte menni. 
S hogy hozzánk való viszonylatában 
a német kultúrára nézve ma ez a 
helyzet, azt még a következő megál-
lapítások világítsák meg. 

Tőlünk német anyanyelvű testvé-
reink nagy részét is elszakították. E 
ténynek most csak azt az egy követ-
kezményét vonjuk számításba, hogy 
bennük természetes közvetítőinket 
vesztettük el a német kultúra felé és 
felől. Nagyrészt magunkra, a ma-
gyar anyanyelvűekre háramlik most 
már az ő korábbi hivatásuk ellátása. 
Ha ezt nem tesszük meg, akkor az 
egész multra nézve azt az ítéletet 
mondottuk ki magunk felől, hogy 
csak „helyheztetésünk”, a dolgoknak 
akaratunktól független gravitációja 
vezette hozzánk ezer éven át a német 
szellemi hatások folyamait, a Duná-
val együtt. Ez pedig ab ovo nem 
volna igaz. Szent Istvántól Kazin-
czyig, Kazinczytól mai, legelőbbre 
haladott tudományos törekvéseinkig 
a tények százai bizonyítják a válasz-
tás tudatos szabadságát. Elég az 
hozzá, hogy az idegen nyelvek közül 
ma a németnek a tanítása került ná-
lunk a multhoz képest komoly vál-
ságba. S ezen segíteni kell minden 
lehető módon. A legtermészetesebb 
pedig az, hogy nagy számmal kell 
magyar ifjakat „német szóra" kikül-
deni oda, ahová ma is lehet: Német-
országba. A német hatások forgal-
mazásában a mai helyzetből kifolyó-
lag jelentékeny, sőt bizonyos tekin-
tetben üdvös változás várható, ha 
kötelességünket megértjük és telje-
sítjük. Ami eddig a francia, olasz és 
angol területekre nézve állt fenn: a 
magyar anyanyelvűek közvetlen 
érintkezése velük: be fog állani újra 
(újra, mert régebben így volt) a né-
mettel szemben is, hasznunkra két-
ségtelenül. Az a műveltség, melyet 
ily módon szerzünk, nem marad — 
mint eddig igen sokszor — a ma-
gyarrá vált közvetítők lelki sajátja, 
hanem a magyar anyanyelvűeké lesz, 
oly komoly mértékben, mint minden 
tulajdonunk, melyet dolgozva és gon-
dolkozva mi magunk szereztünk. 

Az export-vitával szemben ez a 
mi import-álláspontunk. S ha az 
export politikai törekvésekkel jár 
együtt, mi műveltségünket ezután 

sem engedjük politikai eszközzé alá-
sülyeszteni. Erre köteleznek hagyo-
mányaink, erre nemzeti akaratunk, 
erre — egyszóval — műveltségünk, 
melyet komolyan veszünk. 

thj. 
Tisza István boldog évei. Irta: 

Schmidt Henrik. A „Studium,” ki-
adása. Meleg érzéssel, jeles tollal 
megírt, érdekes könyv. Kár, hogy a 
címet nem szerencsésen választotta 
meg a szerző, aki — ez munkájából 
kétségtelen — eszes, művelt, tanult 
férfi, éles megfigyelő, jó ítélőtehet-
séggel megáldott tanár és elmond-
hatja magáról Arany Jánossal, hogy 
ezzel a munkájával „igazán tarto-
zott”. A szerzőnek valóban köteles-
sége volt mindazok számára, akik 
Tisza Istvánnak nagy egyéniségével 
foglalkoznak, vagy a jelenkor törté-
netét megírni fogják, „emlékeiből és. 
feljegyzéseiből" közölni mindazt, 
amit Tisza István életének néhány 
évéről közvetlen tapasztalásból meg-
tudott. 

Schmidt 1901 juliusában lett Ti-
sza István fiának nevelője. Ettől 
fogva 6 évet állandóan az ifjabb Ti-
sza mellett, akkori tanulmányainak 
helyén, részben külföldön töltött; a 
tanulmányi szünidőkben pedig hóna-
pokon keresztül lakott Tisza István 
házánál és ekkor naponként az ő köz-
vetlen közelében élt. Kiemeli, hogy 
csak „saját tapasztalataiból" merít 
és a valóságon „semmit sem változ-
tat". Ez egészen bizonyos is. 

Azokban, amiket megír, néha-
néha nem mond újat, de viszont 
megír sok eddig közzé nem tett inti-
mitást is. Érdekes formába önti 
mindazt, amit Tisza István szüleiről, 
méltó tisztelettel említett nejéről, a 
„kegyelmes asszonyról”, a rokonok-
ról és az akkori környezetről megfi-
gyelt. Eleven képet ad kellemes 
geszti nyaralásokról, kirándulások-
ról a rokonokhoz és Tisza István 
nyári munkarendjéről. Megkísérli 
feltüntetni Tisza tevékenységének és 
küzdelmeinek képét, sőt emberi főbb 
jellemvonásait is. 

De miért címezi így a könyvét? 
Lélekbúvárok és történelem böl-

cselők tanulmányára méltó kérdés, 
vajjon a nagy magyarok boldog-
ságra vannak-e teremtve? Évszáza-
dok óta a nagy magyaroknak egész 
sorára vagy éveken át, vagy életük 
vége felé szörnyű lelki gyötrődések 
várnak. Gondoljunk csak II. Rákó-
czi Ferenc, Zrínyi Miklós (a költő), 
Kossuth Lajos, a költők közül Köl-
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csey, Vörösmarty, Petőfi (mikor a 
„Szörnyű idő”-t kellett megírnia), 
Arany János életére s mindenekfe-
lett a legnagyobbra. Széchenyi évti-
zedeken át küzd, hogy felébressze 
nemzetét dermedtségébő l és mikor 
megindult a bámulatos haladás, ki 
hallgat ő reá a 40-es évek második 
felében, vagy életének utolsó évtize-
dében! Pedig a Történelmi Társulat 
érdeméből közzétett nagyérdekű döb-
lingi h a g y a t é k b ó l látjuk: ekkor is 
micsoda gyötrődéssel küzdött és a 
gyógyintézetben is mint dolgozott 
nemzetéért. 

Tisza Istvánnak gyermek- és ifjú-
korában bizonyára voltak „boldog 
évei”. De azokban az esztendőkben, 
amelyekről ez a könyv szól, Tisza el-
múlt 40 éves; a szülői házból és poli-
tikai pályáján szerzett ismeretek, va-
lamint történelmi és diplomáciai ta-
nulmányai alapján teljesen ismeri a 
hazájára váró veszedelmeket és ta-
pasztalja, hogy nemzete nem hallgat 
reá. Tudja, hogy a nagy és bölcs, de 
aggastyán király oldalán ott áll a 
később tragikus véget ért trónörö-
kös, akinek Magyarországra vonat-
kozó terveit azóta bizalmasai (első-
sorban Czernin: Im Weltkriege c. m. 
főleg 54., 62., 64., stb. 1.) teljesen lelep-
lezték. Csak az agg király halálára 
várnak azok, akik Magyarországot 
beolvasztani akarják egy föderalista 
monarchiába. Tisza az országban is 
küzd a parlamenti anarchia és a fék-
telen obstrukció ellen. Nem értettük 
meg. A nemzetnek nagy része 
„hordja a köveket”, de nem azért, 
hogy emléket emeljen neki, hanem 
hogy követ dobhasson ő reá. Bizo-
nyára kevésbe veszi a gúnynak és 
gyűlölségnek feléje ömlő áradatát, 
de nemcsak későbbi beszédeiből és 
leveleiből tudjuk, mennyire gyötrő-
dik nemzete jövőjén. 

Jellemének nagyságát és akarat-
erejét példázza, hogy panasz nélkül 
áll félre, mikor a nemzet nagy több-
sége ellene fordul. Természetes az is, 
hogy a kemény államférfi, de gyen-
gédszívű családfő kedves családi kör-
ben, különösen gyemekek közt, vagy 
fiának derék nevelője előtt nem be-
szél aggodalmairól. Ez még nem je-
lenti, hogy boldog. 

Ugyanez időben vesztette el aty-
ját. Sokat megmagyaráz a néma 
hallgatás, amellyel „őszi és téli esté-
ken órák hosszat szótlanul ül” 
(Schmidt m. 107.1.) egy képpel szem-
ben. A kép egy agg férfit ábrázolt, 
akiről Tisza ugyanekkor (1903-ban) 
írt és összes munkáinak most meg-

jelenő I. kötetében (697. 1.) közlendő 
naplójegyzeteiben nála szokatlan el-
lágyulással így emlékezik meg: 
„imádott, jó atyám”. 

Hazáját így szerető és nemzetéért 
így aggódó magyar államférfinak 
ezek nem „boldog évei”. 

Iparkodom tömörebbre fogni 
többi megjegyzéseimet. 

Kár, hogy a gazdag anyag feldol-
gozásában aránytalanságok vannak. 
A szerző hosszabban szól a hétköz-
nap beosztásáról (36—44. 1.), az aga-
rászatról (49—51. 1.), a gazdálkodás 
részleteiről (66—70. 1.), vagy egyes 
politikai észleleteiről (93—101. 1.), 
mint a Tisza István egyéniségét köz-
vetlenül érintő némely lényeges kér-
désről. 

A munka sorrendje is kifogásol-
ható. Korábban szól Tiszának a deb-
receni egyetem felállítása érdekében 
kifejtett tevékenységéről, ami az 
1911—12. évekre esik, mint az 1905. évi 
eseményekről stb. 

Egészen elrejtve, egy geszti va-
sárnap leírásában, 11 sorban (47. 1.) 
érinti Tisza Istvánnak lelki életét. 
Ebben pedig Tisza elérte a legmaga-
sabb mértéket. A szerző szerint „az 
emberi élet és sors kifürkészhetetlen 
rejtélyei,... a felsőbb hatalmak és 
erők... érthetetlen útjainak szemlé-
lete az ő világos értelmét is miszti-
kus sejtésekkel borította el”. Az én 
megfigyelésem szerint és Tisza Ist-
ván számtalan nyilatkozatából kive-
hetőleg ez tévedés. A miszticizmus 
távol áll Tiszától. Ő erősen hivő ke-
resztény lélek volt, aki lelki alázattal 
borult le Isten előtt, követte Jézus 
vallását, mint „a szeretet és a sze-
gény ember” hitét és bízott abban, 
hogy nemzetének sorsát nem a vak 
esetleg, hanem a bölcs Gondviselés 
intézi. 

A szerzőnek kitünő tollával sze-
retném összefoglalva olvasni mind-
azt, amit Tisza és családja Geszten 
és környékén a szegényebb néposztá-
lyok érdekében, ma így mondjuk: 
„a szociálpolitikai munkásság terén” 
végeztek. A szerző kedvesen ír le 
egyet-mást, pl. azt, miként készül a 
geszti kastélyban az összes béres csa-
ládok részére a gyermek-kelengye. 
De aki ismeri Tisza István nézeteit 
és tetteit, tudja: szakadatlanul 
mennyi más is történt az elhagyot-
tak és a szűkölködők érdekében. 

Természetes, hogy Tisza István 
nagy egyéniségéről a tragikus vég 
óta sokat írtak. Olvastunk kitünő ta-
nulmányokat és jellemrajzokat (Ber-
zeviczy Albert, Herezeg F.); hallot-
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tunk alkalmi és emlékbeszédeket. 
Néha egyes emléksorok is (pl. ami-
ket Ravasz László a bűntett után 
közzétett) , felérnek egész tanulmány -
nyal. Minden ilyen újabb visszaem-
lékezés kiegészíti az óriási anyagot. 
A részletekből alakul így ki Tisza 
István életének képe egész nagy-
szerűségében. 

Ez a könyv is közöl adatokat az 
élet- és jellemrajhoz. 

Akik szerettük és becsültük Tisza 
Istvánt, e kis könyvet olvasva, habár 
megújult fájdalommal, ismét órákat 
tölthettünk az ő körében. És ezért a 
szerzőnek őszintén hálásak vagyunk. 

Balogh Jenő. 
Herczeg Ferenc: A fogyó hold. A 

regény meséje a XVI. század máso-
dik felébe viszi az olvasót, a másfél 
évtizeddel Szigetvár eleste utáni esz-
tendőbe, mikor a hatalmas Szolimán 
halálával az oszmán hódítás alig ész-
revehetően bár, de mégis már alább-
szállott. Béke volt; ez annyit jelen-
tett, hogy az ágyú nem szólt, de a vé-
geken innen is, túl is portyázó csa-
patok ki-kicsaptak a másik területre 
zsákmányért és rabért. Különösen a 
rabfogdosás vált kedvelt foglalko-
zássá, mert az értük járó sarc bősé-
ges jövedelmi forrás volt, továbbá 
eszköz a túl lévő rabok kiváltására. 
A vázsonyi Molnár Pál, kit a hagyo-
mány Kinizsi Pál vérének tartott, 
Lippay Farkasnak, a koppányi bég-
nek rabja volt. A bég, a kor szokása 
szerint, kezesség fejében és hitre ha-
zabocsájtja Palit, kéregesse össze a 
3000 forintnyi sarcot atyjafiaitól, 
mert a török úrnak ritkán volt elég-
séges pénze. Pali utitársául szegő-
dik Idrisz hodzsa, akit a magyar te-
rületen Jeromos testvérnek tisztel-
tek s aki nem más volt, mint Bertó-
thy Gábor, a család utolsó fisarja. 
Gábornak sok volt az esze, de kevés 
a lelke; a vitézi élet nem tetszett neki 
s ezért a százszorta veszedelmesebb, 
kalandos kalauz-életre adta magát, 
szolgálván a maga módja szerint 
magyart és törököt egyaránt. Mosta-
nában Gábornak nagy oka volt Pali-
hoz szegődni. A végek vizsgálatára 
Stambulból küldött janicsár-aga 
ugyanis kéretlen hírmondásért ötve-
net veretett a hodzsa talpára, mire 
ez Jézus nevére megesküdött, hogy 
ezt visszaveri a főagán. Mint har-
madfélszáz évvel később Ludas Ma-
tyit, őt is a bosszú fűtötte. Kapóra 
jön Pali sarckereső útja; elviszi őt 
családi várába, egymásba szeretteti 
húgával, násznagynak megszerzi Ná-

dasdy Ferencet, Sárvár urát, kit a 
törökök fekete bégnek hittak s kinél 
akkor épp Balassa Bálint is időzött. 
Gábor, azaz hogy Idrisz hodzsa, a két 
rettegett törökverő nevével lépre 
csalja a janicsár-agát; ez rajtaüt a 
lakodalmas népen, de kelepcébe ke-
rül és elfogják. A török nagyúr 
sarca most elég nemcsak Pali, hanem 
még egynéhány magyar vitéz vált-
ságára is. Így lesz Palinak szabad-
sága, családi boldogsága, nagy ura-
sága. Gábor azonban rajtavesztett; 
mert bosszúját megállta ugyan, de a 
csetepatéban maga a janicsár-aga 
megölte. 

Ez az adomás történetke gerince 
Herczeg Ferenc kis regényének. A 
háttérben azonban kitárul a török 
hódoltság képe, nemcsak tárgyi rész-
leteivel, hanem, ami az elbeszélést 
mélyebbé teszi, a kor személyeinek 
érzés- és gondolatvilágával, erkölcsi 
felfogásával. Herczeg szereti szemé-
lyeiben egy kornak ellentétes lelki 
világait egymással számbeállítani. A 
Pogányokban az ősi magyar lelkisé-
get az új, idegen, keresztény világ-
gal; az Elet kapujában a fennmara-
dásért küzdő, egy magasabb lég-
körbe vágyó, nyers magyarságot a 
renaissance-nak műélvezetben elfino-
mult gőgjével; Bizáncban az eszmé-
nyi rajongásban elvakult hősiséget 
az erkölcsi rothadás aljasságával. Ez 
a világkép, mely kevés, de élesen raj-
zolt személyben, egyszerű és szerte 
nem ágazó cselekvényben sűrűdik 
össze, teszi Herczeg Ferenc elbeszé-
léseit regényekké, ez adja meg az ő 
műfajának: a kis regénynek, jelleg-
zetes bélyegét. A Fogyó holdban 
nemcsak a magyarság és a törökség 
áll szemben egymással, hanem a ma-
gyar földön megtelepedett, hódítóból 
magyar úrrá váló törökség s a Ma-
homed régi, nyers muzulmánja. A 
koppányi bég, kinek magyar asszony 
a felesége, már nem olyan, mint a 
janicsár-aga, aki felháborodik a 
szultán magyarországi helytartóinak 
puha nemtörődömségén és megalku-
vásán. Lippay bég véglegesnek hiszi 
a hódoltságot; Pecsevi soha sem 
lesz többé Pécs városává és Székes-
fejérvár örökre megmarad Usztolna-
Belgrádnak. Pedig ismeri a végek-
nek szilaj magyar bajnokait, a fe-
kete Nádasdy Ferencet, a kegyetlen 
Batthányi Boldizsárt, az ecetes 
gyomrú Zrínyi Györgyöt, a híres ve-
rekedő Balassa Bálintot; de szerinte 
az emberséges bánásmód jobban biz-
tosítja a félhold uralmát, mint a ret-
tegtetés és a kegyetlenség. A jani-




