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kedik Szalay László történetíróval, 
aki nemcsak felhívja Thaly figyelmét 
a Rákóczi korra, s kevéssé ismert, 
kiaknázatlan anyagára, de be is vezeti 
a történettudományba. 

Ettől kezdve Thaly lelkét mágnes-
ként ragadta meg az ideális lelkű ma-
gyar szabadsághős, II. Rákóczi Ferenc 
és társainak kora. Éjt-napot eggyé 
téve kutatja fel a levéltárakat s hordja 
össze a rengeteg anyagot, amelyet 
számtalan kötetben közöl vagy fel-
dolgoz. Az autodidakta Thaly művei 
mindinkább ismertek lesznek, belső 
értékben is fejlődnek s a megalakuló 
Magyar Történelmi Társulat folyó-
irata, a Századok szerkesztését is reá 
bízza. A túlfeszített munka azonban 
egészségét támadta meg s tanári állá-
sáról leköszönt. 

Nem pihen azonban, hanem a ki-
egyezés utáni nagy nemzeti alkotás 
korszakában a honvédelmi minisz-
tériumban dolgozik, mint Kerkápoly 
titkára s a magyar katonai műnyelv 
megállapításán fáradozik. De kuruc 
lelke nem tud beilleszkedni «a laban-
codó» légkörbe s hat év után Po-
zsonyba megy pihenni. Három évig 
él itt elvonultan s a Toldy-kör tagjai 
körében tölti legkedvesebb óráit. Iro-
dalmi munkásságával azonban egyre 
nő hirneve s 1878-ban a ferencvárosi 
kerület, később Debrecen (1882—1909) 
országgyűlési képviselővé választja. 
Mint politikus minden alkalmat meg-
ragadott, ha a nemzeti szellem neve-
léséről, a honvédség fejlesztéséről, 
avagy kulturális intézmények (Orsz. 
Levéltár) felállításáról volt szó. Kar-
doskodott a névmagyarosítás meg-
könnyítése mellett, a katonai könyvek 
közjogi és magyarellenes iránya ellen. 
Jelentékeny szerepe volt az ezredévi 
ünnepségek előkészítése, a millenáris 
szobrok megalkotása közül. S amikor 
a katonai kérdések miatt legerősebben 
dúl a pártviszály, békét szerez a har-
cok írója. 

Régi szerelme, a vezérlő fejedelem 

bujdosó lelke elhívja Rodostóba, majd 
hamvainak hazaszállításán fáradozik. 
Rajongó lelke megéri leghőbb vágya 
teljesülését s honába, hazai nyugvó-
helyére kísérhette idealizált urát, feje-
delmét (1906). Élte legboldogabb nap-
ját csak három évvel élte túl a fárad-
hatatlan lélek. 

Thaly oly változatos, ideális, ne-
mes céltól irányított életét szorgos 
utánjárással, legaprólékosabban raj-
zolja meg Veszprémy. A nagy kuruc 
lelke szinte őt is elragadja. Inkább 
Thaly irodalmi működésének mélta-
tása erősebb oldala, a történelmiben 
— holott ez a jelentősebb — tartóz-
kodó és csak tartalmi ismertetésekre 
szorítkozik. Szójátékszerűen állapítja 
meg: «Mint poltikus historizált, mint 
historikus politizált». De adós marad 
a felelettel, amikor saját maga veti fel 
a kérdést : «mi volt nagyobb hát 
Thalyban? A költő? Az író? A tudós? 
A hazafi? A politikus? A nemes esz-
mékért lelkesülő nemesszívű ember? 
Mi nem tudjuk, melyik dicsőbb, me-
lyik nagyobb. 

Bizonyos, hogy fáradhatatlan, tör-
hetetlen ritka magyar lélek volt. Egy 
korszakot keltett új életre, haza hozta 
a legideálisabb magyar szabadság-
hőst, s hogy ő elhalt, egy évtized 
mulva újra elvesztettük. Úgy látszik, 
újra Thaly-féle állhatatos lelkekre van 
szükség, hogy újra visszanyerhessük. 

Závodszky Levente. 

Szitnyai Zoltán : Aranykarika. Re-
gény. Athenaeum-kiadás. — Előbb-
utóbb mindenki eljut oda, hogy önön 
életét vizsgálva, célkitűzéseit revi-
deálva, tisztázni próbálja azokat az 
elemeket, amelyek sorsa folyására 
döntőleg hatottak. Ezek az elemek 
észrevétlenül és ellenőrizhetetlenül 
zsúfolódnak egymásra a lélek legfogé-
konyabb idejében, a gyermekkor haj-
nalán ; a környezet szolgáltatja őket 
és a lelkialkat strukturájának termé-
szete szerint válnak hasznos vagy 
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káros hatásúakká. Döntő jelentőségük 
abból ered, hogy önmagunk számára 
önmagunk vagyunk az egyetlen biztos 
pont, ahonnan a világ jelenségeit szem-
lélhetjük és megítélhetjük. Világszem-
léletünk gyökerei már gyermekkorunk-
ban plántálódnak belénk és az emléke-
zés forrása által táplálva, belőlük nő 
terebélyes lombkoronává gondolkozá-
sunk, amellyel vigaszt árnyékolha-
tunk életünk megoldhatatlan kér-
déseire. 

Ó, hányan próbáltak már feleletet 
adni a nagy kérdésekre, ónt, ecsetet, 
vésőt vagy hangszert véve a kezükbe 
és mégis minden gondolkozó agyban 
újra felgyúl : Ki vagyok és mire va-
gyok? Az emberi lélek újra meg újra 
fölszántja magát, hogy az igazság for-
rásaihoz eljusson és ami rögöt e mély 
munkaközben kitermel magából, mind 
egy-egy nyilt vallomás, hangos gyónás, 
amelynek sokrétű szálai annál inkább 
futnak össze az alázatosságban, minél 
őszintébbek. 

Szitnyai új regénye, az «Arany-
karika» is ilyen vallomás, a férfi vallo-
mása a kisfiúról, a gyermekről, aki 
hősként megy keresztül a maga kis 
világán és akinek számára ez a kis 
világ annyi kalandot, titkot, csodát, 
félelemet, szépséget, meglepetést és 
döbbenetes drámát nyujt, amennyit 
talán az Antarktisz nyujthatott a föl-
fedezőinek. Ennek a kis világnak a 
külső eseményei mindig váratlanul 
érik, folyton résen állva figyeli őket 
és maga is, akár a nagyok, váratlan 
elhatározásokra jut. Király ő a maga 
birodalmában, amilyen apja, a nyugal-
mazott főispán volt, aki vállalkozá-
sokba fog és váltókkal manipulál, de 
Pali bácsi előtt, aki most a család leg-
tekintélyesebb tagja, mégis úgy dadog, 
mint a kisfiú, ha nem tudja a leckét. 
És Lulunak meg kell tudnia, hogy aki 
váltókkal dolgozik, az elveszett ember. 
Nem érti a dolgot, hogy is érthetné, de 
a lélek fölraktározza az érthetetlen-
ségeket is, az emlékezet pedig följegyzi 

még a leghihetetlenebb dolgokat is, 
például azt, hogy apának — Wagner 
Tonkó gonosz nyelve szerint — azért 
kellett a lovakat eladnia, mert külön-
ben elvitte volna őket a végrehajtó. 
Úgy-e, nem igaz? Apa a leggazdagabb 
— küszködik a kis király, mert arra 
kell gondolnia : milyen szép és büszke 
volt apa, amikor a télen utoljára szán-
kóztak ! Ilyen büszkének, erősnek 
még csak egyszer látta, amikor Pali 
bácsi rábeszélésére tisztelegni akart 
Sveháti bányaigazgatónál, hogy párt-
fogását megnyerje vállalkozásához. 
De Sveháti nem fogadja és a kis király 
látja, hogyan kell ilyenkor a nagy 
királynak viselkednie. Ő is örök ha-
ragba áll Svehátival. Az idő azonban 
nem kegyelmes senki iránt és leghama-
rabb az érzékeny, büszke, haragtartó 
emberekkel végez. Apa meghal és meg-
hal a gyár, a vállalkozás, majd később 
Pali bácsi is. Csak anya marad, aki apa 
halála óta egészen megváltozott, «mint 
a csillagok, melyek csak akkor kezde-
nek világítani, ha már lement a nap». 
A kis király körül megváltozik a világ 
képe, mind figyelőbb szemmel nézi s az 
mulásával mind közelebb kerül a föld-
höz. Fáj földi embernek lenni, kegyet-
lenül fáj azt látni, hogy aki egyedül 
maradt meg királyságunkból : anya, 
— anya súrolni kénytelen. De azért 
még egyszer föllobban a régi gőg, ami-
kor Svehátival találkozik. Nem köszön 
neki, kérdésére pedig azt vágja a sze-
mébe : Mi ellenségek vagyunk . . . és 
maga megölte az apámat ! — Ez még a 
kis király hangja. Az iskolában már 
kiborul belőle a fájdalom és tanárának 
megvallja : Olyan boldogtalan va-
gyok . . . Kenyeret szeretnék keresni 
én is. Már a férfi sír belőle ; már férfi-
alázat, amikor első tanítványul Sve-
háti fiát vállalja el. 

Szitnyai valamennyi könyve közül 
ez a legharmonikusabb. Felépítése tel-
jesen hibátlan, hangja, eszközei a leg-
egyszerűbbek és mégis annyi bája van, 
mintha a költő első műve volna, 
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amelybe lelke minden gazdagságát 
beletette. Szitnyai fokról-fokra ha-
ladva jutott el ehhez az egyszerűség-
hez, amelynek átfogó ereje azonban 
még az élettelen dolgokban is meg-
érezteti az élet elevenségét s a történet 
mélységében a szimbolumot, amelyen 
át, mint minden igaz, művészi alkotás, 
mindnyájunk életébe belekapcsolódik. 
A gyermekkor kiskirályságától a 
kenyérkereső diák alázatosságáig a 
vallomás őszinteségével csendülnek ki 
e munkából mindazok az elemek, ame-
lyek Szitnyai művészetének kicsiráz-
tatói voltak. Majthényi György. 

Lehel István: Jászai Mari utolsó 
szerepe. Budapest, 1930. Lehel István 
büszkén vallja magát Jászai Mari 
Eckermannjának. Kegyelettel és lelki-
ismeretes pontossággal igyekszik az 
utókor számára megmenteni ennek a 
nagy művésznőnek és elsőrangúan ér-
dekes emberi egyéniségének nyilatko-
zatait, gondolkozását, szokásait. Az 
Emlékiratok közrebocsátása után, ime, 
pár hónappal ezelőtt jelent meg Jászai 
Mari utolsó szerepe című könyve, 
amelyre a magyar színészettörténet so-
kat fog még hivatkozni. 

A nagy tragika betegségének és 
utolsó hónapjainak szívbemarkoló 
rajza után Jászai művészetének találó 
értékelését kapjuk, majd egy csómó 
jellemző anekdótaszerű feljegyzést en-
nek a különös asszonynak nyilatkoza-
tairól és társadalmi magatartásáról. De 
ezeknél is értékesebb része a kötetnek 
Jászai Mari életrajza. Filológiai szem-
pontból különös érdekességet az ad 
neki, hogy Lehel István, az Emlékira-
tok kiadója, az önéletírásnak téves ada-
tait pontos kritika alá veti, nem egy-
szer helyreigazítja s levelek és egykorú 
hírlapok alapján hitelesebb képét 
nyujtja ennek a művészi pályafutás-
nak, mint aminőt önmagáról Jászai 
nyujtott. 

Lehel István egy-két adatához azon-
ban mindenesetre hozzá kell szólani. 

Igy pl. a Budai Népszínház híres kán-
kántánca nem 1867-ben szerepelt elő-
ször színpadon, hanem négy évvel 
előbb. Kassai Vidor, a nagy tragika 
férje sem «elsősorban röhögtető arc-
fintorgatásai miatt» volt a közönség 
kedvence, hanem emberábrázolásának 
élesvonalú rajza miatt. Olvassa csak 
el Lehel István Verő Györgynek a 
Népszínházról írt könyvét, alkalma-
sint másképen fog ítélni a kis Kassai-
ról. Az Elektra-vita ismertetése is né-
mileg egyoldalú. Bármilyen hatalmas 
művészi teljesítmény volt is Jászai já-
téka ebben a szerepben, ma már — az 
idők távlatából — kissé tárgyilagosab-
ban kellene a támadók kifogásait a 
történetírónak megítélnie. 

Érdekes az a táblázatszerű össze-
állítás is, amit Lehel István a nagy 
művésznőnek nemzetiszínházi szere-
peiről a kötet végén közöl. Egy-két 
hiba azonban ide is becsúszott. Leg-
szembeötlőbb köztük az, hogy a Nők 
az alkotmányban c. politikai vígjáték 
szerzőjéül Tóth Kálmán helyett Nagy 
Ignác említtetik. Az amerikai párbaj 
szerzője sem Balázs László, hanem 
Balázs Sándor. Az sem indokolt, hogy 
az Egy királynő szerelme című darab 
szerzőjének csak álnevét közli az 
író. 

A könyv igazi értékelése fogyatékos 
lenne, ha nem esnék szó Lehel István 
könnyed, fordulatos és sokszor artisz-
tikus stílusáról. De épen mivel ilyen 
biztos stilisztának mutatkozik, kár 
mondataiba a közbeszéd élesen rikító 
szavait kevernie. Nem értjük, miért 
kell Jászai színpadi egyéniességét ak-
kép jellemeznie, hogy a nagy mű-
vésznő «minden szerepében ordítóan 
Jászai Mari volt». Az is kelleténél fesz-
telenebb stílusviselkedés, amikor Já-
szai egyik elhatározásának félreértőjét 
szamárnak — csak így, egyszerűen sza-
márnak! — nevezi. Landaunak Jászai 
Mari Elektrájáról írt dicsérő bírálatát 
is lehetett volna másképen jellemeznie, 
mint azzal a megállapítással, hogy a 
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