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Gyulai Pál kritikai dolgozatainak 
újabb gyüjteménye. 1850—1904. Buda-
pest, a Magyar Tudományos Akadémia 
kiadása. 1927. Az Akadémia nem ünne-
pelhette volna méltóbban Gyulai Pál 
születési centennáriumát, mint ezzel 
a kiadással. A több mint négyszáz 
oldalas kötetben Bisztray Gyula tudo-
mányos lelkiismeretességgel és lelkes 
szeretettel Gyulainak 58 olyan kisebb-
nagyobb cikkét, tanulmányát gyüj-
tötte össze, melyek a korábbi két aka-
démiai Gyulai-kiadásból kimaradtak. 
Egy fél évszázad folyóiratjaiban elszór-
tan, legtöbbnyire névtelenül vagy csak 
írói jeggyel ellátva, már-már a feledés-
nek voltak átadva, pedig értékük nem-
csak abban az irodalomtörténeti tény-
ben rejlik, hogy Gyulait vallják szerző-
jükül (amint ezt Bisztray a jegyzetek-
ben minden egyes cikkre vonatkozóan 
teljes tudományos apparátussal meg-
állapítja), hanem azokban az alapvető 
igazságokban, kritikai elvekben, melyek 
még a legkisebb «hozzászólásnak» vagy 
szerkesztői «megjegyzésnek» is különös 
súlyt adnak és melyekből Horváth 
János a könyvhöz írt előszavában mes-
teri tömörséggel rajzolja meg a nagy 
kritikus alakját. 

A tanulmányokban egy félszázad iro-
dalmi élete válik elevenné oly írói lélek 
tükrében, aki számára az irodalom nem 
üzleti cikk, hanem a legéletbevágóbb 
nemzeti ügy volt, a kritika nem sekélyes 
«irodalompolitika» csorba fegyvere, ha-
nem egy eszmékért folytatott harc 
tiszta pallósa. Amint Horváth János 
olyan találóan írja róla : «legegyénítőbb 
vonása. . . korántsem valamely köz-
napi ingerültség, hanem a személyfölöt-
tiség szenvedélye, mely földre vét, mi-
kor harcba indul, minden földi terhet 
s azért oly erős a harcban, mert csak 
lélek szerint vívja». — Az 1850. év áll 
mint dátum az első cikk alatt, a leg-
szomorúbb elnyomatás éve. Mily bátor 
szókimondással, meleg magyar érzéssel 
tör itt lándzsát Gyulai a magyar nyelv 
jogai, a magyar irodalom jövője mellett. 
Kikel Jósika, sőt Eötvös ellen is, kik 
külföldön élvén, idegen nyelven írnak, 
de nem kíméli az itthon maradtakat 

sem, akik elhallgattak. Ifjúi tettvágy 
fűti s ezt megőrzi ötven éven át, élete 
végéig. Kritikái változatlanul frissek, 
harciasak, csak mélységükben nyernek 
az évek mulásával. A Petőfi-irodalom 
hivatott őrének érzi magát és amilyen 
hevesen kikelt Jókai ellen, amiért egy 
beszédével ő is táplálta azt a fantasz-
tikus ábrándot, hogy Petőfi él és Szibé-
riában raboskodik, úgy korrigálja a 
Petőfi-életrajzírók túlzásait. Sujánszky-
ról szólván, a vallásos költészetnek 
adja elvi meghatározását, felszólalván 
azon törekvés ellen, mely a vallásos 
költészetet ki akarja zárni az irodalom-
ból. Részletes tanulmányt szentel 
Zilahy Károly irodalmi munkásságá-
nak, helyes fokra szállítván le a nép-
szerű, felkapott író értékelését. — Jókai 
neve csak egyszer szerepel a cikkek 
során — egy előfizetési felhívással kap-
csolatban, melyet Jókai kiadója a 
«Politikai Divatok» megjelenése előtt 
bocsátott ki. De Gyulai ennek a fel-
hívásnak udvarias közlési alkalmát is 
felhasználja arra, hogy kifejtse nézetét 
az irányregényre vonatkozóan. — Leg-
hevesebb vitáit a Nyelvőrrel folytatja, 
mely irtó hadjáratot kezdett az idegen 
és nyelvújítási szavak ellen és Gyulai 
szerint vissza kívánta állítani a Ka-
zinczy előtti magyar nyelvet. Gyulai, 
aki a magyar prózai stílusnak eddig 
felülnemmult mestere volt és a maga 
részéről soha nem szünt meg küzdeni 
a magyar nyelvbe belopakodó idegen-
szerűségek ellen, méltán érezte a Nyelv-
őr harcát szélmalomharcnak, melyet 
nem annyira a tiszta tudományszeretet 
fűtött, mint inkább valami Don Qui-
jotte-i ábrándhajszolás. Talán nem is 
annyira páratlan nyelvérzéke háboro-
dott fel, mint inkább a reálitások iránt 
kifinomult érzéke, mely hasonló éles-
séggel szállt síkra Jókai fantasztikumai 
ellen. A kötet Herczeg Ferenc «Pogá-
nyok» című regényének bírálatával zá-
rul. Gyulai már korábban megbírálta 
a «Simon Zsuzsá»-t és jelentős jövőt 
jósolt az akkor még kezdő regényírónak. 
A «Pogányok» úgy látszik nem elégí-
tette ki várakozását, a Kemény 
Zsigmond-féle történeti regény-ideál 
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szempontjából nézi és alig talál benne 
dicsérnivalót. Herczeg Ferenc Gyulai 
számára az új korszak volt, a XX. 
század, mely előtt idegenül állott meg. 

A sokat hangoztatott kritikátlanság 
mai világában üdítő forrás Gyulainak 
ez a könyve. Szinte visszaáhítjuk azt a 
kort, amelyben — ha elfogultságok 
éltek is — de azok tiszta forrásból 
fakadtak, irodalompolitika, szétszakadt 
irodalom ismeretlen fogalmak voltak, 
bátor szókimondás kötelezett baráttal 
és ellenséggel szemben is és nem vont 
maga után bírói pört, sem földalatti 
intrikálást. Teljes egészében igazat 
adunk Horváth Jánosnak, aki beveze-
tését ezekkel a szavakkal zárja : «Vajha 
mennél többen olvasnák Gyulait s 
vajha az esztétikai igényeket oly fö-
lénnyel hangoztató korunk elsajátítaná 
tőle azt a legkényesebb ízlést, mely a 
maga ítéleteit a lelkiismeret mérlegén 
is mindenkor megméri». Farkas Gyula. 

Móricz Zsigmond: Baleset. Athe-
naeum. 1927. Á baleset novellái forgá-
csok. A háromnegyed részük soha sem 
íródott volna meg, ha nincs napilap s 
a napilapban egy százsoros ablak, 
amin ép a novellaírónak szabad kiha-
jolnia. Aki Móricz Zsigmond negyven 
kötetét elolvasta, úgy érzi magát a Bal-
eset előtt, mintha egy kisebb balatoni 
fürdőhely vendéglőjében ülne, ahol a 
nagy terem pódiumán a jónevű szí-
nész recitálgat valamit a régi szere-
peiből. Ezeket a szerepeket még Pest-
ről ismerem, ott egy kicsit más kör-
nyezetben s más kedvvel adta, de 
végül is meghallgatom, ha már olyan 
jónevű színész. S bizonyos örömöm is 
tellik benne, ha felismerem : ni, ez az 
urát féltő kis asszony a Szerelmes levél-
ből való, ez a férjével elégedetlen nő 
az Isten háta megett Bovárynéja, ezek-
nek a házaséletük bibijein rágódó em-
bereknek legalább tíz Móricz-könyv 
az ősük. Egy bányász jelenik meg : a 
Jó szerencsét miliőjéből jön. Hatalmas 
hím és hatalmas nőstény torlódnak 
egymás ellen : no, ez vadkanmutat-
vány lesz — a la Báthori Gábor. Majd 
lírai számok, úti írások jönnek. Szép, 
férfias ellágyulások Szegeden, a Mát-
rában, a Jungfrau alatt vagy a buda-
pesti Dunaparton. Ezek a könyv uj-
donságai s többnyire kedvesek, bár 
nem állítom, hogy Móriczot az Isten 
utazónak szánta. Van benne is valami 
a magyar globtrotterből, akit egyik 
novellája oly jóízűen figuráz ki. A 
könyv minden alakja közül ezt a Bue-

nos Airesbe három napra utazó s csak 
szállodák és evés után érdeklődő ki-
tünő magyart találtam a szerzővel 
legrokonabb arcnak. Talán csak ő 
maga még alföldibb magyar, amikor 
szalmába csomagolva három országon 
át viszi a Wassermelónét Svájcban 
nyaraló kislányainak. 

Általában úgy vagyok ezzel a Mó-
ricz-könyvvel is, mint annyival, hogy 
a felét átbosszankodom, de a másik 
felében otthonosabban érzem magam, 
mint akármi másféle könyvben. Nem 
tudom, mi szuggerálja őt : a sorsa, a 
publikuma, az idők vagy a tőle any-
nyira különböző Ady Endre példája, 
de bizonyos, hogy a minden idegen 
elemtől megtisztított Móricz Zsigmond 
világirodalmi nagyság lenne, míg így 
sokszor a leggalamblelkűbb kritikát is 
elkedvetleníti. Az anyaföld is arra 
szánta, hogy az alföldi magyar konok 
mosolyában is komoly, komolyságá-
ban is suba alatt mosolygó képét me-
ressze a világba s mást se írjon, mint 
hogy milyen a paraszt vagy milyen a 
parasztból lett úr, nem azt, hogy mi-
lyen, amikor erős, amikor bika, hanem, 
hogy milyen általában. Soha emberib-
bet, mint amikor az ő kofái a villanyo-
son szóbaelegyednek s mindenik ki-
panaszkodj a magát a préda-férfiakra. 
És soha magyarabbat mint, amikor 
egy kenetes hölgy vigasztalni próbálja 
őket s ők elhúzódnak, bezárulnak nyers, 
idegen fölényességgel. Az alföldi ma-
gyarnak ezt a robusztus idegenségét, 
ezt az Európát nem értő, de Európa 
fölött is fölénnyel eltekintő arcát sze-
retem én Móricz Zsigmondnak s bár 
csak ezt írta volna meg művei negy-
ven kötetében szebben a Balesetben is. 

Ami ennek az egynek és a negyven-
nek a viszonyát illeti, talán méltány-
talanság is összevetni. A negyven közt 
van olyan, amit a Gondviselés akart, 
ezt csak a megélhetés. A színei bágyad-
tabbak, a hangja tompább. A kemény 
és jellegzetes realizmust szerencsétlen 
kísérletezések bontják meg. A napilap-
novella sem olyan ablak, amin az ő jó 
alföldi, kálomista fejét istenigazában 
kidughatná. Vannak, akik hozzáido-
mulnak a kiszabott kerethez. Koszto-
lányi a maga kis ujság-cellájából a 
próza szonettjét teremtette meg. Mó-
ricz Zsigmondnak nem való az ilyen 
szilánk műfaj. Amint a túlnagy kon-
cepciójú regény sem való. Legtökéle-
tesebb alkotásai nagyobb novellái és 
kis regényei közt vannak. De hát őt 
ép az jellemzi, hogy mindig az akar 
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