
WERNER GYULA. 
(1862—1926) 

A magyar és az egyetemes irodalomtörténetből jól ismert 
jelenség, hogy nagy költők, nagy írók alkotásai mellett kor
társaik megértés és méltánylás nélkül haladnak el. A génié 
sokat emlegett tragédiája ez: annyira kiemelkednek tágabb 
értelemben vett környezetük lelki világának közösségéből, hogy 
műveik csak a műveltség későbbi, fejlettebb fokán válnak nem
zetük és az- emberiség közkincsévé. Évtizedeknek, néha év
századoknak kell eltelni, hogy művészetüket a maga igazi mi
voltában élvezni és értékelni tudjuk. 

A kisebb tehetségek sorsa épen fordított. Nem korukon 
felül vagy kívül, hanem teljesen benne élnek, egész szellemi 
berendezésük annak légköréből fakad és táplálkozik. Ezért 
már életükben kijut nekik a siker és elismerés — hisz szí
vesen tapsolunk annak, aki úgy érez, gondolkodik és beszél, 
mint mi, akivel közösek céljaink és eszményeink, örömünk és 
bánatunk. Ám az idő halad, más világ támad, új nemzedék jő, 
mely már idegenül áll az azelőtt korszerű, s épezért népszerű 
alkotásokkal szemben. 

De a letűnt korszakok búvára, aki elmúlt idők szellemébe 
igyekszik behatolni, szívesen fog épen ővelük foglalkozni. 
Műveik segítségével hamarabb fogja fellebbentem a fáty
lat a Múlt titokzatos arcáról, mint ha kérdéseivel a leg
nagyobbak sokszor elszigetelt, magányos csúcsként kiemelkedő 
művészetéhez fordul. Különösen ma, amikor az irodalomtör
téneti kutatás egyik ága mindinkább szellemtörténeti irányba 
hajlik el, hálás feladatnak bizonyul azok szellemi hagyatékát 
tenni kutatásaink tárgyává, kik műveikben híven tükrözik a 
kort, melynek — mint mondani szokás — minden ízükben ,gyer-
mekei' voltak. 

Elsősorban ebből a szempontból érdemelnek figyelmet 
Werner Gyula, a kilencvenes évek közismert, tevékeny regény
írójának alkotásai is. Átlagon felülemelkedő munkássága ön
magában is érték — ha nem is pillére, de egyik köve iro
dalmunk épületének. Az a körülmény, hogy művei révén 
bepillantást nyerhetünk egy olyan kor uralkodó, kivált poli
tikai irányú eszmevilágába, amely csak most kezd lassanként 
szemünk előtt kibontakozni, kétszeresen érdekes feladattá avatja 
a műveível való behatóbb foglalkozást. 
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1. 
Werner Gyula írói pályafutását 1893-tól számíthatjuk: 

ebben az esztendőben jelent meg első regénye, az Anteusz — 
előzőleg már közölte folytatásokban a Budapesti Hírlap. Harminc
egy éves volt már ekkor az író (szül. 1862. Ónodon, Borsod vár
megyében); komoly, megállapodott ember, túl a forrongás és 
hevület korszakán, s ez munkáján is meglátszik. Nyoma sincs 
benne a tapogatódzásnak, a félénk kísérletezésnek. Már ez az 
első komolyan számbavehető műve is mint kész regényírót 
állítja elénk, kiegyensúlyozott írói értékekkel, olyanokkal, 
melyek élete végéig jellemzőek maradtak művészetére.1 

Mert azért Ő sem pattant ki Minerva módjára készen 
Juppiter fejéből; ő sem lett máról holnapra író. Még Egerben, 
ahol diákéveit töltötte, megismerkedett a cisztercita atyák, 
különösen pedig Szvorényi József útmutatása mellett a köl
tészet, rejtelmeivel, s első szárnypróbálkozásairól az önképző-
köri jegyzőkönyvek tanúskodnak. Nyolcadikos gimnazista ko
rában dicséretet nyert a Kisfaludy-Társaság egyik pályázatán. 
Mint jogakadémiai hallgató már a nyilvánosság elé is merész
kedik, egyelőre csak Egri Gyula álnéven. í g y jelenik meg 
1884-ben Az ő regénye c. verses műve, így évszám nélkül két 
elbeszélése: Julia szerelme és Zizifusz. (így!) 1889-ben újabb 
munkát ad ki, most már saját neve alat t : Dóczi Lajos Csóh-
jának félreismerhetetlen hatása alatt készült verses vígjátékot 
Farsang Weimarban cím alatt, s vele egy kötetben vagy egy 
tucatnyi szerelmes verset. 

Múló kisvárosi sikerek ezek; Werner írói portrait-jának 
megrajzolásánál bátran mellőzhetők. Legfeljebb a túlbuzgó 
psychologiai boncolásnak nyújtanának anyagot annak kimutatá
sára, mennyiben találhatók meg ezekben a bátortalan és jelenték
telen próbálgatásokban a későbbi igazi értékek csírái. Ámbár 
ez a feladat sem kecsegtet valami nagy reménnyel; Werner 
annyira vérbeli regényíró volt, hogy minden egyéb műfajban 
te t t kísérlete mintegy kívül áll alkotó egyénisége határain. 
Ezt ő maga is tudta és érezte, s az Anteusz után úgyszólván 
egészen az elbeszélő műfajnak szentelte erejét. Csíntalan 
koboldként ugyan időnként vele is incselkedett Thália, s ő, 
mi tagadás, nem volt elég erős, hogy ellenállott volná a kí
sértésnek ; megkívánta a színpadi dicsőség mámorát is. De 
mennyire jellemző! Ekkor is regényeinek drámai átdolgo-

1 Máskép látja Lázár Béla A tegnap, a ma és a holnap c tanul
mányában. (2. sorozat. 1900. 182—189. 1.) Szerinte Werner pályafutásának 
első állomása az Olga, s innét fejlődik «egy csomó kísérlet után (Anteusz, 
Andrásfalvy de Andrásfalva) végre tisztultabb felfogáshoz.» Ezt a Meg
virrad még valaha képviseli. Lázárnak ezt a nézetét azért sem tartom el
fogadhatónak, mert már a kiindulópontja, Werner munkáinak időrendi egymás-
.utánja is téves. Az Olga a 90-es évek közepén keletkezett. 
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zásával ostromolta az ingatak múzsa, s a még ingatagabb 
közönség kegyét. Hasztalan. Az Anteusz c. drámáját ugyan 
előadta 1904-ben a Nemzeti Színház, de a várt siker elmaradt. 
A kritika egyhangúlag megáll ap ott a, hogy amilyen jeles alkotás 
az Anteusz mint regény, olyan gyönge drámának. A közönség 
részéről jövő tetszésnyilvánítások is inkább a szereplőknek 
szóltak, így elsősorban Grál Gyulának, ki Ferrari herceg sze
repében nyújtott mesteri alakítást. Nem is adták a darabot 
többször, mint négyszer. Igaz, rosszkor is került színre — egy 
héttel később új csillag tűnt fel a magyar drámairodalom egén, 
mely az Anteusznél különb darabokat is homályba borított: 
a Bizánc. Werner azonban nem vesztette el kedvét. A Magyar 
Nemzet 1904 április 3.-i száma Régi láng címen részletet közöl 
Werner «most készülő legújabb színdarabjából» — ez a Meg
virrad még valaha színpadi átdolgozása lett volna, de csak 
töredék maradt. S kéziratban mardt ránk a Forgách Simon 
dramatizált változata, a Mab Simon. 

Nem, a sokoldalúság nem volt írónknak erénye. Tehetsége 
pusztán a regényhez volt — de i t t azután mélyről buzgott 
forrása. Ez már írói pályájának külső képén is meglátszik: 
regényei sűrű egymásutánban láttak napvilágot. Első művét 
az Andrásfalvy de Andrásfalva követte 1894-ben. A következő 
esztendőben a Nyárutó jelenik meg; 1896-ban egy kötetnyi 
elbeszélésen kívül a Megvirrad még valaha, s 1898-ban ennek 
folytatása, Kendi Imre házassága. 1899-ből való az Olga. Két 
évre rá A hunok harcát adja ki. Most ismét két esztendei 
szünet következik; ekkor, 1903-ban jelenik meg A besztercei 
diákok. Forgách Simon című regényén ugyan az 1908-as év
szám olvasható, de már a megelőző évben elhagyta a nyomdát. 
Utolsó regényét, A pipacsszinü dolmányt 1926-ban, tehát majd 
húsz évi pihenés után, fejezte be.1 

Kisebb cikkei, versek a Fővárosi Lapokh&n, később a 
Magyar Nemzetben láttak napvilágot. Nem jelent meg nyom
tatásban Tamási Fái (eredetileg Tavasztól-öszig) c. verses regé
nye; Szász Károly olvasott fel belőle részleteket a Kisfaludy-
Társaság 1926 november 3.-án tar tot t ülésén. 

Bárkinek becsületére válnék ez a tevékenység — Werner-
nél kétszeres jelentősége van. 0 elsősorban politikus volt, 

1 Szinnyei Magyar írók élete és munkái XIV. köt. 1525. hasábján Werner 
Gyulánál még a következő adat olvasható : « . . . 13. Doktor Apáczai. Regény, 
u. o. 1899. (Ism. Polit. Hetiszemle 12. P. Napló 75. Uj Idők 9. sz.)...» Werner 
soha ilyen című regényt nem írt. Császár Elemér ismertette ezen az álnéven 
Kendi Imre házasságát a Politikai Hetiszemle idézett számában. S a többi 
ismertetés is mind ezt a regényt tárgyalja. Hasonló téves adatot tartalmaz 
a Benedek Marcell szerkesztésében megjelent Irodalmi lexikon. Az 1049. 
lapon Wernérnek tulajdonított két «legújabb mü», Fata Morgana és Szét
tört bilincsek a Gartenlaube olvasóközönsége előtt jól ismert E. Werner 
álnév alatt író Elise Bürstenbindernek 90-es években megjelent regényei. 
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s a költészettel csak üres óráiban, szórakozás- és üdülés kedvéért 
foglalkozott. Még az egri jogakadémián folytatott tanulmá
nyainak befejezése előtt, 1887-ben Hevesvármegye szolgálatába 
állott. De a bibliai mondás: Nemo est propheta. . . rajta is 
beteljesedett. Egyik szolgabírói választáson az ellenzék, úgy 
látszik kevés érzékkel bírván a szépirodalom iránt, kibuktatta.1 

Wernert ez a balsiker arra késztette, hogy — noha még abban 
az évben megszerezte az államtudományi doktorátust — ifjúkori 
emlékeinek búcsút mondva másutt próbáljon szerencsét. 1889-
ben Beszterce-Naszód vármegyében meg is választották szolga
bírónak. Ezt a cserét nem volt oka megbánni. Főispánja 
ugyanis, Bánffy Dezső, miniszterelnökké történt kinevezése 
után Wernert is magával vitte Budapestre és a sajtóosztályhoz 
osztotta be. 1896-ban képviselő let t : kerületet kapott, az alsó
fehér vármegyei Magyarigent. Most már teljesen benn volt 
a politikában. Mint a szabadelvű párt lelkes tagja, főmunka
társa lett a félhivatalos lapnak, a Jókai Mórtól és Beksics 
Gusztávtól szerkesztett Magyar Nemzetnek. Mandátumát az 
1906.-Í választásokig, tehát pártjának végleges bomlásáig meg
tartotta. A koalíció alatt felhagyott az aktiv politizálással, s 
egész erejét birtokának vezetésére fordította. 1910-ben azonban 
ismét mandátumot vállalt ; Lukács László lemondása követ
keztében megürült kormöcbányai kerületben választották meg 
munkapárti programmal. Ezt a megbízatást egészen az össze
omlásig viselte; azontúl teljesen visszavonult a közéleti sze
repléstől. 

Sokoldalú elfoglaltsága azonban nem ártott tehetségének. 
Sőt, amint később látni fogjuk, költészetének egyik főforrá-
sává vált. 

Másrészt azonban anyagi függetlensége nem volt mindig 
javára. Irodalomtörténetünk egyik kiváló munkásának szel
lemes aperpuje szerint Werner sokkal jobbmódú volt, semhogy 
egészen elsőrangút tudott volna alkotni. A kri t ika így is 
kedvezően fogadta regényeit, s művei a közönség körében nagy 
kedveltségnek örvendtek. A Megvirrad még valaha c. regényét 
az Akadémia az 1899.-Í Péczely-díjjal tüntette k i ; sőt len
gyelre is lefordították. Az 1926-ik év nyarán a Kisfaludy-
Társaságban mozgalom indult meg, hogy a tagok sorába válasz
szák, de ennek az évnek október 29-én bekövetkezett halála 
meghiúsította, hogy a kitüntetésnek részesévé lehessen. 

1 Eger később hálásan emlékezett meg nagynevű neveltjéről, aki a 
maga részéről ugyancsak fenntartotta azokat a kapcsolatokat, melyek öt a 
városhoz fűzték. Az egri Gárdonyi Géza Társaság tiszteleti taggá választotta 
s 1927. december é.-i díszgyülését emlékének szentelte. Ez alkalomból 
Werner Gyula emlékének ünneplése címen kis füzet jelent meg. Tartal
mából Breznay Imre: Wetner Gyula mint író c. cikket kell kiemelni; 
számos életrajzi adatát használtam fel. 
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2. ' 
Dilthey óta a művészi alkotás psychogenetikai folyama

tának központjában az élmény fogalma áll. Mi volt az az 
élmény, mely Werner Gyulát íróvá avatta V Két szóval meg
felelhetünk: a magyar múlt. Werner szinte kirekesztőén a 
történeti regényt művelte. Ha nem tekintünk munkái megjele
nésének időpontjára, úgy azok tárgyuk szerint egy nagy tör
téneti regényciklussá rendeződnek. Werner nemzetünk utolsó 
két századának majd minden jelentősebb mozzanatát feldolgozta. 

A besztercei diákok, amint azt mindjárt az alcímből is 
megtudhatjuk, Básta korabeli regény. Főszereplői Hofgräf Pá l 
és Amend Márton, két besztercei szász diák. Együt t nőttek 
fel, együtt tanultak német egyetemeken, együtt utazták be a 
protestáns Európát, hogy külföldön szerzett ismereteiket szülő
városuk szolgálatába állítsák. De a két jóbarát itthon halálos 
ellenséggé lesz; áthidalhatatlan válaszfalat emel közibük a 
szerelem és politika. Hofgräf magyarbarát, Amend magyar
ellenes politikát követ. Amaz inkább a törökhöz, ez a német
hez húz. Azonkívül Amend gonoszlelkű, démoni jellemű fickó: 
nem átall fajának legnagyobb ellenségével, a vérszopó Bástával 
szövetkezni, csakhogy övé legyen a polgármesteri süveg, s 
ezzel együtt a szép és gazdag Seivert Frida keze is. De a jó 
beszterceiek még idejében észbekapnak, Amend minden csel
vetése meghiúsul, s Hofgräfet választják meg polgármesternek, 
hálából, hogy olyan vitézül megvédelmezte a várost a kegyet
len ellenség támadásai elől. Persze Frida is az övé lesz, míg 
Amend kínos halállal pusztul el Básta feldühödött hajdúinak 
kezében. 

Forgáeh Simon a Rákóczi felkelés hírhedt generálisának 
regényes pályafutását tárgyalja. A gróf kora legképzettebb 
hadvezéreinek egyike, művelt világfi, daliás katona. Az udvar 
kegyeltje, a trónörökös gyermekkori játszótársa, barátja és 
bizalmasa. S ez lesz a veszte. Mert mikor szíve a felkelő kuru
cokhoz húzza, s közéjük áll, ezek gyanakvó szemmel nézik, s 
kétszínűséggel árulással vádolják, pedig a fejedelemnek nincs 
Forgáchnál hűségesebb embere. Fogságba vetik, ürügyül adva, 
hogy megszegte az írott parancsot, és saját kénye-kedve szerint 
vezette hadait — valójában, mert félnek, hogy megakadályozza 
az ónodi gyűlés Rákóczi céljainak megfelelő kimenetelét. Négy 
esztendeig raboskodik, hol Krasznahorkán, hol Munkácson. 
Elég idő ahhoz, hogy kijárja a jellemképzés magas iskoláját. 
Az egykor dölyfös, hiú, hirtelenharagú főúrból, Bécs leg
veszedelmesebb nÖhódítójából magábaszállt, béketűrő, lelkileg 
megtisztult ember — Forgáeh Simonból Rab Simon lesz. Mikor 
Rákóczi csillaga lehanyatlik, s kiszabadul, már hiában csalo
gatják vissza Bécsbe; a megalázások ellenére is bujdosó feje-
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delméhez csatlakozik s Rodostóba is elkíséri. Ragyogó múltjá
ból, hatalmas vagyonából csak a kis bécsi polgárlány, Cons-
bruch Klára szerelme maradt meg. A «süsses Mädchen» típu
sának ez a XVIII. századbéli előfutárja osztja meg véle a 
száműzés keserű kenyerét. 

De Werner képzeletét még jobban izgatták a XIX. század 
eseményei. A hunok harca Ferenc császár uralkodásának kor
szakát varázsolja elénk. 1815-öt írunk. Európa központja most 
Bécs, az örökifjú császárváros. A Práterben fényes felvonulást 
rendez a főúri világ; egymást érik a szebbnél szebb fogatok, 
hintók, s a karcsú telivér paripákon lovagló aranyifjúság 
szívének ugyancsak helyén kell lenni, hogy el ne szédüljön 
ebben az aranyos forgatagban, ahol — úgy látszik — a világ 
legszebb hölgyei adtak egymásnak találkozót. A polgárok 
ámulva nézik ezt a ragyogást,, ezt a pompát, s megfeledkeznek, 
hogy mindez az ő zsebükből telik. S ha feleszmélnének is, 
Szedlniczky, a rendőrminiszter vigyáz, hogy sötét gondolataikkal 
meg^ne zavarják a nagy urak mulatozásait. Schönbrunn nyí
rott fái és bokrai közt, tündérszép asszonyok társaságában, 
zene, tánc, pezsgő mellett dől el országok jövője. I t t szövi 
pókhálónál is finomabb terveit az európai koncert karnagya, 
a szép ember, a diplomácia Cagliostrója, ki feledésbe, gondat
lanságba tudja ringatni egész Bécset, egész Európát: Metternich 
Kelemen herceg. Liliomtejben fürdik mindennap, hogy meg
őrizze bőrének üdeséget, s politikai sikereit a szalonokban és 
boudoirokban elért diadalainak köszönheti. Rózsás körmű ujjá
nak egyetlen intésére népek buknak a semmibe, s országok 
keletkeznek a semmiből. S míg a külföldi diplomaták Elssler 
Fanny lábánál hevernek, vagy Grentz szellemességein mulat
nak, Ő kényére-kedvére intézheti a Szent Szövetség ügyeit. 

Ebbe a környezetbe kerül Szirmai Ádám. A baranya
megyei jurátus fényes karriert fut meg; becsületessége, őszinte
sége, törhetetlen hazaszeretete annyira megnyeri az uralkodó 
tetszését, hogy bizalmas tanácsosává teszi. Királyi kancellár 
lesz, s grófi méltóságra emelkedik. Fényes állásában is dere
kasan megállja helyét, de Metternich-hel ő sem tud megbir
kózni, elnyomott hazája sorsán alig tud segíteni. S itthon is 
elgáncsolják. Meg sem értik, vagy ami még rosszabb, félre
értik. Megindítják ellene a «hunok harcát», a testvérgyűlöl-
ség, a pártoskodás ádáz küzdelmét. Pető Pál vezeti ezt a had
járatot, Szirmai régi ellensége és irigye, vetélytársa nemcsak 
a megyei zöldasztalnál, hanem a szerelemben is. 

Szirmai beléún a meddő küzdelembe. Lemond állásáról 
s hazamegy a földet túrni. Vigasztalást a családi életben 
talál. Mert időközben Petőt elvitte a kolera —• nem kár érte, 
rossz ember volt — s felesége, Beáta most már szabad. Beáta 
Szirmai első és utolsó szerelme — hű maradt hozzá a könnyű 
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erkölcsű császárváros minden csábítása közt. S az asszony is 
érintetlenül őrizte meg szíve mélyén vonzalmát az ő kedves 
«Adija» iránt. 

Ami nem sikerült Szirmai Ádámnak, az sikerült Gyulafy 
Istvánnak, A pipacsszínü dolmány főhősének. A sors őt is a 
Burgba sodorja; nem mint politikust ugyan, csak mint testőrt. 
Az események kialakulásában azonban így /is jelentős része 
van. A csöndes, visszavonuló, zárkózott természetű magyar fiú 
üres óráiban költészettel foglalkozik, akárcsak nagynevű testőr
elődei: Bárótzi, Bessenyei, Kisfaludy. Drámát ír-Az udvaronc 
címmel, s benne a bécsi udvar romlottságát, a politikai és 
társadalmi élet visszásságait pelengérezi ki. A cselekvény ugyan 
Róma klasszikus világában játszódik, de célzatosságát mégis 
mindenki elérti, s amikor az egyik külvárosi színházban elő 
is adják, a darab hatása alat t fellelkesült tömeg halált kiált 
Metternich fejére. S megindul a bécsi forradalmi szervezkedés. 
Az utca népének munkáját hathatósan támogatja az udvari 
párt, élén Zsófia főhercegasszonnyal. Fiát, a fiatal József 
Ferencet akarja trónra jut tatni . Metternichet és rendszerét 
elsöpri a párisi forradalom szele. A márciusi események Gyulafyt 
is magukkal ragadják. Uralkodó és nemzet közt kell választani, 
s ő habozás nélkül felcseréli cifra, pipacsszínű dolmányát a 
kávébarna honvédatillával. Görgey segédtisztje lesz, s vitézül 
végigküzdi a szabadságharcot. Súlyosan meg is sebesül; élete 
komoly veszedelemben forog, de az ifjú szervezet győzedelmes
kedik a kóron, s Gyulafy felgyógyul. Nem is csoda, mikor 
olyan gyengéd kezek ápolják, mikor olyan hű szív őrködik 
betegágya felett, mint Cibbini grófnőé, aki az ő kedvéért ott
hagyta a császári udvart, hol első palotahölgy volt. Világos 
után Gyulafynak is menekülni kell a vérengző hatalom 
bosszúja elől, de pár év mulvá amnesztiát kap, s oltárhoz vezet
heti közben teljesen magyarrá lett szépséges menyasszonyát — 
ugyanazon a napon, mikor az ifjú császár bajor Erzsébettel 
tartja esküvőjét. S miként derék hősünk életében új korszak; 
a boldogság korszaka kezdődik, úgy tűnik fel a magyar nemzet 
egén is a jobb jövőt hirdető hajnal derengése. 

A pipacsszínü dolmány a 48-as eseményeket bécsi távlatból 
rajzolja; Megvirrad még valaha azt beszéli el, milyen fordulatot 
vettek az események itthon. Amabban csak hallunk a nemzeti
ségek fellázadásáról, i t t szemünk előtt játszódnak le a szörnyű 
és véres jelenetek. A császári kormánytól felbujtatott oláh 
hordák rabolva és gyilkolva elözönlik a védtelen Erdélyt. 
Elükön Fabius Cunctatorral és Julius Caesarral, a pópa fiából, 
s a nagyenyedi kollégium bukott diákjából ,római' hadvezérré 
előlépett lelketlen nemzetiségi izgatókkal, a balázsí'alvi gyűlés 
megbizottaival. A felkelés véres hullámai elborítják az ősi 
Kendi birtokot is, s romlásba döntik a családot. Még jó az 
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öreg Kendinek : az izgalmas események híre sírba vitte, s így 
legalább nem látja családja és birtoka pusztulását. A. nagy
asszony egy kasznárlakban húzza meg magá,t — mindössze 
ennyije maradt a hatalmas vagyonból; a többire a ,hódítók' 
tették rá kezüket. Szegényesen és elhagyottan éldegél i t t 
leányával, Margittal. De a fizikai szükségnél még bántóbbak 
lelki gyötrelmei. Vajon mi történt fiaival, Imrével és Sándorral, 
él-e még Szöllösi, Margit jegyese? Bizony a szabadságharc 
bukása után kénytelenek külföldön bujdosni. S nekik még csak 
panaszra sem lehet okuk, mert legalább életüket megmentették. 
Tamássit azonban, Kendiné fogadott leányának, Ágnesnek 
férjét kivégezték Aradon. Egyedül a negyedik Kendi gyer
meknek, Geraldine-nak kegyelmezett a sors. Férje ,gutgesinnt' 
politikus, osztrákérzelmű diplomata. S Bécsből írt levelei hal
vány reménysugárt küldenek az itthon szenvedőknek: a császár 
fiatal ember, nem rossz lélek, tanácsadói kényszerítették rá a 
vérengzésre, a megtorlásra. De még minden jóra fordul, a 
sebek lassanként behegednek, a menekülők visszatérhetnek, 
az oláhok is kitakarodnak, kiki megkapja a maga párját, 
Agnes is beletörődik a változhatatlanba . . . sőt mintha szívé
ben már is új szerelem ébredne egykori udvarlója, Imre iránt. 
0 ugyan most még Amerikában eszi az emigránsok száraz 
kenyerét, de — megvirrad még valaha! 

, . . Megvirrad még valaha, igen, de addig sok kínos esz
tendőt kell a magyar nemzetnek elszenvedni. Ennek a kor
szaknak, a Bach-korszaknak adja mesteri képét Werner két 
legjobb regében, az Anieuszb&n. és Andrásfalvy de András-
falvában. 

Az Anieusz főhőse Szentegyedy Gábor. Minthogy nem 
olyan filozófus jellem, mint Garanvölgyi Ádám, borba, kártyába 
öli hazafiúi bánatát, mint többi honfitársa, kiknek nem kellett 
külföldre szökni, s megmenekültek Kufstein és a Spielberg 
borzalmaitól. Anyja, hogy felrázza ebből a tespedésből, rábeszéli, 
álljon be az osztrák hadseregbe. Nemsokára úgyis háború lesz, 
már nagyon mozgolódik a talián — fiának a csatamezőn a 
helye, hol hírt, dicsőséget szerezhet magának; ki tudja, még 
tábornok is lehet belőle! A szép reménységek bizony füstbe 
mentek — sőt majd hogy balul nem ütött ki a dolog. Mert 
Gábor barátunk mindjárt az első ütközetben kitűzte a fehér 
zászlót és csapatával együtt át akart pártolni az ellenséghez. 
Persze asszony volt a dologban, valami tüzesszemű olasz grófné, 
ki nagyon is meggyőzte hősünket az Unita Itália szükséges
ségéről . . . Szerencsére nem lesz nagyobb baj belőle; maga a 
császár kél Szentegyedy védelmére, Nem mintha helyeselné 
ezt a ballépést, hanem mert ügyes politikus; tudja, hogy a 
nyakas és rebellis magyarokat megtörni nem lehet, de jó szóval 
mindenre kaphatók. Valóban, az uralkodó kegye Szentegyedy-
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bői lelkes császárpártit csinált. A háború után is megtalálja 
annak a módját, hogy dinasztia iránti hűségét kimutassa. 
Nemsokára már a Ballhausplatzon látjuk sürögni-forogni. Mint
hogy azonban a diplomáciai pályához nemcsak ész, hanem pénz is 
kell, elveszi Silbermann Melaniet. Talán nem is volt ez tisztán 
érdekházasság — ámbár az öreg Silbermannak sok pénzében 
van nagyúri veje! Szerencse, hogy megint háború van kilá
tásban — (ezúttal a porosszal) — s ahol háború van, ott had
seregszállítás is van! Az évek multával a mámor is elszállt, 
s most Szentegyedynek csak egy ambiciója van: a külpolitika. 
De ott is balszerencse üldözi. A porosz iskolamesterek meg
nyerik a hadjáratot, s a háborúspárthoz tartozó Szentegyedy 
beadhatja lemondását. íme bevált Ferrari herceg jóslata, ki 
óva intette fiatal, tapasztalatlan társát a császári diplomácia 
útvesztőitől. De Szentegyedy könnyen válik Bécstől — idő
közben ugyanis feleségével szemben is vereséget szenvedett: 
az asszony megszökött valami csinos huszártiszttel. Szent
egyedy visszatér Magyarországra, «mint a feldobott kő : a 
maga súlyánál fogva oda visszahull, ahonnan feldobták». Mint 
egykor Anteusz, ő is az édes anyaföldből merít új erőt; 
hazajön az ősi birtokra, s itthon, második felesége oldalán új 
életet kezd, új ember lesz belőle. 

Andrásfalvy de Andrásfalva úgy viszonylik az Anteusz-
hoz, mint a Megvirrad még valaha A pipacsszínü dolmányhoz. 
Szentegyedy külföldön, Olaszországban és Bécsben éli át a 
szabadságharc és kiegyezés közé eső korszakot; Andrásfalvy 
Attila itthon lesz tanuja a Bach-rendszer dicstelen uralmának 
és bukásának. 

Még csak kis diák, de már is szemébe, ötlenek bizonyos 
furcsaságok. Atyja és anyja példás családi életet élnek — 
mégis összezördülnek, házasságuk alatt talán először, mikor 
az uralkodó falujokon kíséretével átvonul. Édesanyja, csillag
keresztes hölgy, illő tisztelettel akarja fogadni császárját; apja 
inkább önkezével gyújtaná fel kúriáját, sem hogy a fekete
sárga lobogót ki engedné tűzni. Mikor Atti lát a városba viszik, 
a kollégiumba, nem ülnek fel a delizsáncra, noha az gyorsabb, 
kényelmesebb, mint a parasztszekér — mert kétfejű sas van 
az oldalára pingálva! Mit jelent vajon az a két, eléggé disz
harmonikus szín, mit az a mesebeli madár, hogy miatta fel
borul a családi béke, miatta lemondunk az élet apró kényel
meiről ? S mért kellett szeretett történelemtanárjuknak, Szabó 
főtisztelendő úrnak, katedráját elhagyni, mert máskép beszélt 
48-ról és Világosról, mint ahogy azt a németnyelvű tankönyv
ben előírták? S miért kergették meg a vasas németek, miért 
zárták börtönbe azt a csapat lelkes kisdiákot, kik március 15-én 
kimentek a temetőbe, körülálltak egy névtelen honvédsírt, s 
elénekelték a Szózatot? 
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Amint látható, Andrásfalvy Attila már kora ifjúságától 
fogva nyitott szemmel jár ta az élet iskoláját. Nem is maradt 
el az eredmény. Mire felnőtt és megszerezte az ügyvédi ok
levelet, hazament falujába «az idegen elnyomás és idegen 
törvények alatt szenvedő népét oltalmazni». Anyja eleinte 
nem jó szemmel nézi fia buzgólkodását. Elég nehezen egyezett 
bele, hogy Eliz leánya Péter Ottóhoz menjen feleségül. Nem 
mintha nem becsülte volna ő is ezt a kiváló képességű, ragyogó 
jellemű fiatalembert, Attila legjobb barátját, hanem mert pol
gári származású volt. S benne még mindig éltek az avult 
arisztokratikus felfogások. S íme, most Attila is beáll prókátor
nak, a föld egyszerű népének ügyes-bajos dolgaival vesződik 
— pénzért! 0 , Andrásfalvy de Andrásfalva, ősei jobbágyai
nak ügyét szolgálja! S micsoda ügyek! Nem átallja a falu 
népét uralkodója, császárja ellen izgatni, a bécsi kormány 
elleni harcra buzdítani! S tetejébe még ő is polgárleány képét 
hordja szívébe zárva, s eltökélt szándéka a viszonyok jobbra
fordultával feleségül venni. Mindmegannyi tőrdöfés az anyai 
szívnek, a volt udvari dámának, a csillagkeresztes hölgynek 
— mint a muzulmán Mekka, úgy élt ő egész lelki valójával 
Bécs felé fordulva; onnét várt minden szépet és jót. Ámbár 
lassanként ő is kénytelen belátni, hogy a császárvárosban 
ostobán, nagyon ostobán intézik a haza sorsát. Ahelyett, hogy 
ügyes politikával igyekeznének a magyarok rokonszenvét meg
nyerni, kormánybiztost, fináncot, zsandárt, spiclit küldenek a 
nyakára, s ettől még csak fokozódik az elkeseredés és ellen
állás, íme elvakultságukban odáig mennek, hogy a cabinet-
noirban felbontott levelek alapján egy szép napon Attilát is 
bebörtönözik, mint az emigránsokkal levelezésben álló gyanús 
rebellist. S hasztalan Andrásfalvyné minden rimánkodása, 
minden Összeköttetése, fényes udvari múltja; fia továbbra is 
Bach kosztosa marad, mert nem akart Bach-huszár lenni. 

S az anyai szeretet erősebbnek bizonyul a dinasztikus 
hűségnél. Az osztrák kormány rövidlátása Andrásfalvynéból 
apránként jó magyar asszonyt csinál. Ebben az átalakulásban 
hathatósan segédkezik Atti la titkos menyasszonya, Katinka is. 
Míg jegyese börtönben ül, hűségesen gondját viseli az öreg
asszonynak s a közben özveggyé lett Eliznek, S a két érzelem
nek, a családi szeretetnek s a hazaszeretetnek nem kell sokáig 
tusakodniok: Königgrätz óta mintha enyhébb szellők fújdogál
nának a Lajtán túlról. Atti la is kiszabadul, pirkad már a magyar 
ég a l ján. . . s Andrásfalvy de Andrásfalva bizodalommal tekint
het a jövőbe. 

Király és nemzet kibékült; az újjáépítés, a haladás évei 
következték. A kiegyezés felszabadította az eddig lekötött 
energiákat, s most mindenki vállvetve dolgozik a haza javán. 
Mindenki élvezi a béke áldását — talán egyedül csak a regény-
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nősök sínylik meg ezt az általános nyugalmat és jólétet. íme» 
i t t van Kendi Imre, főhőse a Kendi Imre házassága c. regény
nek, unokaöccse annak a Kendi Imrének, kivel a Megvirrad 
me'g valaha c. munkában ismerkedtünk meg. 0 is derék legény, 
de a szép romantikus időknek már vége. Legfeljebb egy kis 
boszniai csetepaté akad — ámbár a magláji kelepce majd hogy 
ránézve is végzetes kimenetelűvé nem vált. Szerencsére akad
nak még rajongó lelkületű török leányok, kik a bajba jutot t 
csinos huszárönkénteseket kimentik a veszedelemből. így min
den baj nélkül haza kerül, hol azután már csak a zöld asztal 
mellett nyílik alkalom virtuskodni. Nagybátyja, az ,igazi' 
Kendi Imre közben megtért Amerikából, s minthogy minden 
változik, még a politikai meggyőződés is, most a szabadelvű 
párt kimagasló alakja, a ,generális' kedveltje. El is látja unoka
öccsét hasznos politikai tanácsokkal; de ezen keveset fog a 
sok honatyai bölcseség. (A tanítás magja az, hogy aki nálunk 
vinni akarja valamire, jól kell értenie a — tarokkhoz !) Inkább 
hazamegy szép ifjú felesége mellé, s céltudatos, kitartó gazdál
kodással igyekszik nemzetének hasznos tagjává válni. 

Werner Gyula írt még két olyan regényt, amelyek tár
gyukat nem a történelemből merítik; ezek a Nyárutó és Olga. 
Műfajuk nehezen határozható meg. Nem társadalmi és nem 
analitikus regények — valójában nem is regények, csak hosz-
szabb elbeszélések, ,beszélyek', ahogy a maguk korában ezeket 
a gomba módjára elszaporodott alkotásokat nevezték. Kettőjük 
közül kétségtelenül az első az értékesebb. Nyárády Istvánnak, 
a ,negyven éves férfinak' házasságát, s ezzel kapcsolatosan 
politikai pályafutását beszéli el. Zavaros,- kusza történet. Szó 
esik benne politikáról, zsidókérdésről, kései: ,nyárutói' szerelem
ről, a nélkül, hogy akár az egyik, akár a másik probléma igazán 
elmélyülne. Az Olgában már ilyesmiről sincs szó. Pusztán 
romantikus szerelmi história, híjával minden lélektani való
színűségnek. Főhőse László Pál. Első, szerencsétlenül végződő 
házassága után gyámleányát, Olgát megmenti a lelketlen 
hozományvadász hálójától — hogy azután szerencsésen túl
esve a szerelem és becsületérzés közt támadó sablonos konflik
tuson, a maga karján vezesse be védettjét a házasság révébe. 
Werner ezzel a két alkotásával csak újabb tanújelét adta, 
mennyire ingoványos, hajlamaitól teljesen idegen talajon mozog, 
mihelyt elhagyja a történelmi regény területét. 

3. 
Taine miliő-elméletét az utóbbi időben, különösen a német 

esztétika részéről sok támadás érte. Aki a francia tudós védel
mére óhajt kelni, csak Werner G-yula regényeit vegye elő. 
0 hosszú időn keresztül országgyűlési képviselő, jó gazda-
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ember és szerető családapa volt. Ennek megfelelően a politika, 
az anyaföld rajongó szeretete s a családi érzés az a hármas 
csillagzat, melynek jegyében regényeit megalkotta. 

Werner már mint pályakezdő fiatalember először a vár
megyei, majd az országos politikai élet forgatagába került. 
Nem tartozott a parlament kimagasló alakjai közé. Nem volt 
ragyogó szónok, mélyenjáró közjogi elme, tanult nemzetgazdász; 
nem áhítozott olcsó népszerűség vagy miniszteri bársonyszék 
után. Mindig kormánypárti elveket vallott, s már ezért is 
kevesebb alkalma nyílott képességei csillogtatására, mint az 
ellenzék nagyhangú demagógjainak. Viszont különb egyéniség 
volt a husosfazekak körül meghúzódó mamelukoknál. Tartalmas 
képviselőházi beszédeivel osztatlan sikert aratott, s mint vezér
cikkíró közel egy évtizeden át élénk publicisztikai tevékeny
séget fejtett ki. 

Werner a szabadelvű párt tagja volt; azé a párté, mely 
Deák táborának egyenes folytatásaként a kiegyezés alapján 
állott, s legfőbb feladata az 1867 : XII. t.-c. megvédése lett 
volna. De mikor Werner a kilencvenes évek közepén mandá
tumot nyert, a bomlás jelei már i t t is, ott is felütötték fejüket. 
A politikai belátás ugyan Deák és Andrássy művének fenn
tartását kívánta, de a nemzetnek érzelmektől vezetett, sőt 
szenvedélyektől felkorbácsolt többsége mind hangosabban és 
nyíltabban annak revíziója, a ,dualizmus fejlesztése' mellett 
foglalt állást. 67 már üres formává lett ; a lényeg elsikkadt 
az elkeseredett közjogi küzdelmekben, s a lelkek mélyén ott 
izzott 48. A helyzet Ausztriával, sőt hallgatagon az uralkodó
val is kiélesedett, s a szabadelvű párt, melyből mind tömegeseb
ben pártoltak át az ellenzékhez, belső ellentmondásba keveredett.1 

Werner mindvégig kitartott Deák politikája mellett, s a 
pártnak 1906-ban bekövetkezett feloszlásáig tagja maradt. 
Nem táplált hamis illúziókat, nyugodt és józan gondolkodása 
megóvta a szélsőségektől, túlzásoktól. De a közhangulat alól 
ő sem tudta magát kivonni. A közjogi ellentét körül kifejlődött 
ádáz küzdelem túlfűtött légkörében az ő egyénisége is marcan
goló kételyek áldozatává lett. S ennek bélyegét regényei is 
magukon viselik. 

Werner ugyan nem írt irányregényeket, tollát nem állí
totta kicsinyes pártérdekek szolgálatába, művészetét nem hasz
nálta fel politikai meggyőződésének propagálására — de viszont 
művei már tárgyuknál fogva is bőséges alkalmat szolgáltattak, 
hogy a művész mellett szóhoz jusson a politikus is. Werner 
elvégre is nem a történeti távlat hűvös magaslatáról szemlélő 
és ítélkező tudós, hanem regényíró, nem íróasztala mellé félre
vonult régiségbúvár, hanem a napi politika izzó atmoszférájá-

1 V. ö. Szekfü Gyula: Három nemzedék. 2. kiad. 1922. 377 s k. I. 
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ban élő férfiú volt — személyesen is tevékeny részese a kor
mányzati élet lüktető szervezetének. A költő, ha idegen nem
zetek, tőlünk távoleső országok kétezer év előtti históriáját 
dolgozza fel, kénytelen állást foglalni, mert nem csak elméjé
vel, hanem szívével, s főkép ezzel ír. Hát még ha a legfrissebb 
múlt ihleti, az, amely valójában még csak nem is múlt, hanem 
a jelen egy korábbi mozzanata, még most is élő, s fájdalmasan 
élő v a l ó s á g ! • • • • • • 

Mert az ellentét Ausztriával, akár megokoltan, akár ok 
nélkül — tagadhatatlan tény volt. Nemcsak a pillanatnyilag 
adott politikai helyzet tömörítette a magyarság nagy részét 
Ausztriával ellentétes táborba — hiszen az osztrákokkal négy
százéves múltra visszatekintő kapcsolatunk a két nemzet örök 
ellenségeskedéséről tanúskodott. Ezt Werner mint történeti 
regényíró a legjobban ismerte. Ott volt Erdély örökös halál
táncával Bécs és Sztambul közt (A besztercei diákok), ott volt 
a -Rákóczi felkelés (Forgách Simon), s ott volt 1848/49. (Meg
virrad még valaha.) S ha nem a fegyver erejével, akkor a 
talán még veszedelmesebb gazdaságpolitikával s egyéb diplo
máciai sakkhúzással igyekezett Ausztria hazánk független
ségét megtörni. Ott van Metternich (A hunok harca, A pipacs-
színű dolmány), ott van Bach (Anteusz, Andrásfalvy de András
falva) politikai hadjárata Magyarország ellen. Ilyen múlt után 
vajon nincs-e jogos aggodalomra okunk a jövőt illetőleg? 

Viszont a kiegyezésre tagadhatatlanul szükségünk volt. A 
nemzet ereje kimerült az évszázados küzdelmekben. S a ki
békülést az uralkodóval nemcsak a kényszerítő körülmények, 
a józan belátás, a változhatatlan sorsban való megnyugvás 
diktálta. A magyar nemzet mindig loyalis volt, s Werner 
regényalakjai is azok. Hisz a fejedelem személye közjogilag 
szent és sérthetetlen, emberileg tiszteletre- sőt szeretetreméltó. 
I. József igaz barátja Forgách Simonnak — szinte testvéri 
vonzalommal viseltetik irányában. Ferenc császár mint édes 
gyermekével bánik Szirmaival; Gyulafynak Ferdinánd, Szent-
egyedynek Ferenc József őszinte jóakarója. Az elnyomás, a jog-
tiprás, a véres megtorlás nem személyes művük, hanem gonosz 
tanácsadóik lelkiismeretét terheli. A titkos udvari párt, a Básták 
és Heisterek, Metternichek és Bachok vernek éket a fejedelem 
atyai szíve és a nemzet közé. Szinte tragikus módon ütközik 
össze Werner hőseinek lelkében a dinasztikus hűség a haza
szeretettel. Uralkodójuknak tett esküjüket kénytelenek meg
szegni, s hazájuk függetlensége érdekében fegyvert ragadni. 
S ha utólag békét is köt a nemzet a fejedelemmel, vajon tar
tós lesz-e, s nem bizonyul-e a jövőben is az osztrák császár 
erősebbnek a magyar királynál? 

íme, így tükröződik a századvégi politika hullámverése 
Werner regényeiben. A nélkül, hogy kiélezte volna az ellen-
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téteket, mindegyik műve mélyén ott lappang a nemzet erejét 
sorvasztó probléma, az örökké izgató kérdés: hogyan rendez
hető békés úton viszonyunk Ausztriával ? És az ennél még 
kínzóbb kétség: lehetséges-e egyáltalán igazi, tartós kibékülés? 
Megférünk-e a monarchia népeivel egy akolban, egy pásztor 
vezetése alatt, a nélkül, hogy szerzett jogainkról le ne kellene 
mondanunk ? És ha nem tudunk kiegyezni az osztrák sógor
ral, hogyan rendezzük be alkotmányos életünket? 

Werner is, csak úgy mint sok derék kortársa, szinte ver
gődött a szöges kérdések súlya alatt. Lelkierejének minden 
megfeszítésével keresi a kivezető utat a dilemmából. S végül 
is arra a meggyőződésre jut, hogy a leghelyesebb politika — 
tartózkodni a politikától. Mintha csak Széchenyi szelleme 
ihlette volna, ő is úgy érzi, hogy, bármily fájó seb legyen is 
alkotmányunk testén, ez a kérdés pillanatnyilag meg nem 
oldható. A bukás csak egy úton-módon kerülhető el: ha fel
hagyva a nemzet energiáját könnyelműen elfecsérlŐ közjogi 
küzdelemmel, minden erőnket szellemi és anyagi erőnk emelé
sére fordítjuk. Szavak helyett tettekkel kell hazafiasságunkról 
tanúságot tenni. «Több gép legyen már valaha mozgásban, 
mint száj. Inkább gyárkéményekből gomolyogjon ra füst s. 
pattogjon a szikra, mint politikusok beszédéből. És legyen 
végre egyetlen varrótű készítése nagyobb dicsőség, mint 
milliónyi elmés tűszúrás politikai ellenfelek vitáiban.»1 

Ezért kivétel nélkül, mindegyik regényhőse félreáll a 
hasztalan politikai csatározásokból, s hazamegy az ősi birtokra. 
Mert ez az egyetlen szilárd pont, melyre a nemzet építhet, ez 
az egyetlen lehetőség, mely kivezet az összeomlásból. Elvakult 
pártpolitika helyett kövessünk végre helyes birtokpolitikát. 
Nem hiában Anteusz már Werner első regényének a címe — 
nem csak Szentegyedy Gábor, hanem a többiek is: Szirmai Ádám, 
Andrásfalvy Attila, a Kendiek, Gryulafy István mind a görög 
hitrege hősének modern magyar változatai. Akár katonák, akár 
diplomaták, akár ügyvédek, végül mégis csak visszatérnek a 
hazai talajra, az édes anyaföldhöz, haza mennek apjuktól 
örökölt nemesei kúriájukba szántani, vetni, aratni. Ha csalód
tak az életben, ha embertársaik kijátszották őket, ha beié-
roppantak a meddő küzdelembe, a föld, az ezeréves rög nem 
csalja meg Őket, ahhoz mindig bizalommal fordulhatnak, abból 
mindig új erőt meríthetnek. A rengő kalászteoger szebb látvány 
Bécs minden építészeti remekénél, az erdő titokzatos zúgása, 
a patak csobogása, a pacsirta éneke szebb zene, mint a leg
klasszikusabb beethoveni szimfónia. «Mikor én kidűlök a sor
ból — mondja ifjabb Kendi Imrének édesapja — ott kell 
hagynod minden állást, bármily fényes legyen is, s túrnod 

1 Nyárutó 123 1. 
IrodalomtörtéBeti Közlemények. XXXIX. 28 
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kell a földet, mert a birtok az egyetlen biztos alapja a 
család befolyásának és gyermekeid jövőjének. Addig lehetsz 
nagy úr, főispán, miniszter vagy mit tudom én mi. Ha 
eljön az idő, ott kell hagynod mindent, nehogy az anya
föld, az ősi birtok, mint annyi másnál kiszaladjon a lábunk 
alól . . .» 

Tipikusak Werner regényeinek befejezései: majd mindegyik 
a föld himnuszával végződik. A főhős különböző hányattatások 
után megtérve falusi otthonába, karján menyasszonyával bejárja 
birtokát. A leáldozó nap fénye beragyogja a hullámzó vetést, 
az asztagokba rakott termést. Az alkonyi csendben felzeng a 
hazatérő munkások éneke, s távolról idehallik a gulya kolompja. 
Édes illat leng a levegőben, a menyasszony vőlegénye vállára 
hajtja fejecskéjét, s kettejük szívébe beköltözik a boldog nyuga
lom, a bizakodó reménység S aki, mint Forgách Simon, nem 
mehet haza, legalább képzeletében éli át a gyönyörűséget, 
amint kedvesével bebarangolja a végtelen magyar rónát, hol 
pásztortüzek égnek, ménesek legelnek, s furulyaszó sírva-vigadó 
melódiáját viszi tova szárnyán az esti szellő. 

Aki úgy ragaszkodik az otthonhoz, a birtokhoz, a földhöz, 
mint Werner hősei, az máskép el sem tudja képzelni életét, mint 
a családi tűzhely mellett, a szerető feleség oldalán, a kedves 
gyermekek körében. 

A szerelem nekik sohasem probléma. Nagyon szerencsés 
véralkatúak: nem ismerik a szenvedély örvényeit, nem emészti 
őket csalódás, nem bántja őket féltékenység. Eletük a szerelem 
szempontjából szinte eseménytelen. Egyedüli céljuk a család
alapítás, s ezt minden különösebb érzelmi bonyodalom nélkül 
el is érik. Többnyire első szerelmüket, gyermekkori ideáljukat 
vezetik oltárhoz, s így minden regény házassággal, boldog 
házassággal végződik. Még akkor is, ha az elbeszélés folyamán 
gonosz intrika vagy szerencsétlen félreértés következtében az 
ügyesebb vetélytárs veszi nőül a szeretett leányt, írónk gon
doskodik, hogy ez csak átmeneti állapot legyen. A felesleges 
férj valami véletlen következtében meghal: Tamássi Györgyöt 
az osztrákok kivégzik Aradon, Pető Pál járványban pusztul el, 
s most már semmi akadálya sincs, hogy a gyászév leteltével 
a két özvegy Kendi Imréné, illetőleg Szirmai Adámné ne 
legyen. S ugyanígy történik fordítva i s ; Szentegyedy Gábor 
és László Pál első házassága balul üt ki. De ez csak múló 
felhő boldogságuk egén; az első csalódásért bőven kárpótolja 
őket a második, az igazi, szerelmükhöz méltó feleség. 

Azért nem kell azt gondolni, hogy Werner ,ifjusági' regé
nyeket írt. Van müve, melyben egymást váltják a finom eroti
kával megrajzolt jelenetek. Nála is találkozunk merész képek
kel, pajzán hasonlatokkal, realisztikus leírásokkal. Neki is 
vannak kacér és házasságtörő asszonyai, könnyelmű leányzói, 
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szélcsap gavallérjai, gáláns Öregurai —- de ezek a háttérben 
maradnak. Bécs híres kurtizánjainak, a forróvérű olasz grófnék
nak és Bosznia fátyol mögött is parázsló tekintetű háremhölgyei-
nek érzékcsiklandozó szépsége csak egy pillanatra villan elénk, 
szerelmes susogásuk, buja kacagásuk csak egy percig cseng 
fiilünkbe, hogy azután az ellentét erejénél fogva annál hatá
rozottabban emelkedjék ki a főhős és közvetlen környezetének 
nagy erkölcsi tisztasága. 

Hogy mennyire becsülte Werner a családi élet szentségét, 
azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a nagy szerep, mely 
regényeiben a főhős édesanyjának ju t osztályrészül. Nincs még 
egy újabb regényírónk, ki a magyar nagyasszonyok olyan 
.színes és megkapó, annyi szeretettel és megértéssel rajzolt 
galériáját állítaná elénk, mint épen ő. Szentegyedyné és 
Oyulafyné a férfiak dolgába, vármegye,-ország sorsának inté
zésébe is erélyesen beleszóló asszonyok típusa — szinte vete
kednek fiaikkal politikai belátás és ügyesség tekintetében. 
Kendiné inkább a pedagógia iránt érdeklődik. Három vármegye 
•árva leánygyermekeit nevelteti saját költségén, személyes fel
ügyelete alatt. Mikor pedig eladósorba kerülnek, tisztességgel 
kiházasítja őket, maga választván ki a megfelelő férjet kérőik 
közül, kinek-kinek természete, hajlama szerint. A nagyenyedi 
kollégium lelkes pátrónája, személyesen is megjelenik az évzáró 
ünnepélyen, anyagilag és erkölcsileg támogatja az arra érdemes 
szegénysorsú tanulókat. Vállvetve buzgólkodik a tanári karral 
a nemzetnevelés nagy munkáján, önzetlen lelkesedéssel fárado
zik, hogy az iskola és szülői ház viszonyát mindjobban elmélyítse. 
Szirmai Ádám édesanyja nem politizál, anyagi körülményei 
nem engedik meg a nagyobbarányú jótékonyság gyakorlását, 
de azért nem kevésbbé jó anya ő is. Sőt talán épen ő az igazi: 
könnyes szemmel aggódik fia sorsán, reszkető szívvel várja 
haza Bécsből, s megtért gyermekét, a királyi kancellárt, csak 
úgy becézgeti, mint hajdan, mikor még ölbe való kis fiúcska 
volt. Hofgräf Pal i t pedig úgy szereti édesanyja, hogy érte 
még becsületét, tisztes hírnevét is szívesen kockára teszi. 

De meg is érdemlik hőseink ezt a nagy szeretetet; viszon
zásul ők is tisztelettudó, hálás, gyengéd gyermekek maradnak 
még akkor is, mikor a szerencse magasra emeli, fényes kitün
tetések osztályosává teszi őket. Nemcsak mindnyájunk közös 
édesanyja, a haza szent földje iránt ragaszkodnak szinte fana
tikus rajongással, hanem kiki tulajdon, személyszerinti szülője 
iránt is. E két mélyen járó érzelem feltételezi, s kiegészíti 
egymást; harmadiknak a hitves iránti mélységes vonzalom 
csatlakozik hozzájuk s egyesül velük egy magasabb rendű 
•etikai érzületté. «Minden ország támasza, talpköve a tiszta 
«rkölcs» — ez .Werner regényeinek láthatatlan betűkkel írt , 
•de elevenen ható mottója. 

28* 
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Dinasztia ós nemzet, Ausztria és Magyarország évszázados^ 

végzetes ellentéte: ez Werner regényeinek alapproblémája. 
S valamint a kérdés, a felelet is ugyanaz mindegyikben: 
meneküljünk a sivár politikai élet tikkasztó légköréből az 
édes anyaföldhöz, a boldog családi életbe! Ezért hasonlítanak 
a csalódásig egymáshoz regényeinek mesevázai. Vidéki, közép
nemesi családból származó úrifiú Bécsbe, a császár környe
zetébe kerül. Magasra ívelő pályáján azonban hivatalbeli köte
lességérzete ellentétbe kerül hazafias meggyőződésével. Válasz
tania kell trón és haza közt, s ő ez utóbbi mellett dönt. Állásáról 
leköszön, visszavonul falusi magányába, s életét családjának 
és gazdaságának szenteli. Ez Szentegyedy, ez Szirmai, ez a 
többi hős története dióhéjban. Werner regényei úgy viszony-
lanak egymáshoz, mint ugyanazon téma különböző vari
ációi. Bárhol és bármikor játszódik a cselekvény, bármennyire 
tarkítják a legkülönbözőbb epizódok — az alapmotívum, a fő-
téma tisztán és félreismerhetetlenül kicsendül. 

Ennek részben oka írónk erős szubjektivizmusa. Művei 
előadásán gyakran megérzik, hogy nemcsak megfigyelt, vagy 
elképzelt, hanem személyesen is átélt eseményeket ad elő. 
Különösen egy szempontból érdemel figyelmet ez az ,én-regény' 
írására ösztönző hajlama. Tudjuk, hogy Werner BáníFy Dezső 
embere volt — azé a Bánffyé, ki az összes miniszterelnökök 
közül a legerősebb kézzel tartotta féken a nemzetiségeket. 
Werner képviselőségének első tíz esztendejében mindig olyan 
kerületben lépett fel, hol elkeseredett választási küzdelmet kel
lett vívnia a nemzetiségi ellenjelölttel. S íme: három regényében, 
u. m. A besztercei diákok, Megvirrad még valaha és Kendi Imre 
házasságáh&n, az erdélyi szászok, illetőleg oláhoknak a magyar
sághoz való viszonyáról is bőven esik szó. A besztercei diákok 
cselekvénye ugyan a XVIII . században játszik, de tanulsága 
nyilvánvaló: a szászság saját érdeke a magyarokkal egy 
táborban tömörülni. Autonómiájuk fejlesztését célozó minden 
kísérlet, minden törekvés elszakadni a szent korona testétől, 
csak pusztulásukat vonná maga után. Hasonló az oláhok hely
zete is. Csakhogy míg a németországi jövevények utódainak 
műveltsége fejlett, addig az oláhok földhözragadt, műveletlen,. 
szinte állatsorban tengődő pásztornép, a ezért politikailag jóval 
veszedelmesebb is. Alacsony értelmi színvonalánál fogva kép
telen önálló gondolkodásra és cselekvésre; kész prédája, min
denre kapható eszköze a Bukarestből pénzelt véresszájú agitá
toroknak. Werner Gyula már a millennium éveiben, mikor a 
nemzeti gőg és elbizakodottság, a magyar faj asszimiláló ere
jében vetett hit orgiákat ült, felemelte intő szavát t nemzetünk 
legnagyobb és legfenyegetőbb veszedelme ellen. Óva inti az 
oláhokat, hogy a lelkiismeretlen uszítóktól magukat félre-



vezetni ne engedjék — hivatkozik az 1848-as eseményekre, mikor 
Béccsel szemben a kifacsart citrom szerepére voltak kárhoz
tatva. Minket pedig figyelmeztet, hogy hagyjunk fel a pártos-
kodással, s fordítsuk erőnket a magyar faj erkölcsi és anyagi 
súlyának emelésére. Werner Gyula a nemzetiségi kérdésben is 
az állam belső rendjének és egységének legbiztosabb eszközéül 
a helyes birtokpolitikát tekintet te: akié a föld, azé az erő — 
nemcsak a külső, hanem a belső isi — s akié az erő, azé a 
hatalom. Sajnos, regényeiben a nemzetiségi problémát nem 
mélyítette el kellően; csak epizódszerüen érintette a kérdést, s 
igy szava, minden komolysága ellenére is, pusztába kiáltó szó volt. 

Tetszés szerint szaporíthatnánk a példákat annak a tétel
nek igazolására, mily gyakran merített Werner saját emlé
keinek kincseskamrájából. Tamási Pál c. kiadatlan verses 
regénye is, melyen harminc esztendeig dolgozott, s mintegy 
élete főművének tekintett, számos autobiograíikus mozzanat
ban bővelkedik. S épen szubjektivizmusában rejlik regényei 
hatásának t i tka : történetei sohasem papirosízű, erőszakosan 
kieszelt koholmányok, hanem közvetlen és kedves bonyodalmak. 
Az a ' körülmény azonban, hogy Werner regényeinek kliséjét 
minduntalan ismétli, határozottan a fantázia szegénységére vall. 
Werner csak ügyes előadó — mint ember is az volt, szerették, 
is érte társaságokban — de nem gazdag leleményű mesemondó. 
Még kisebb epizódokat, egyes alakokat is minden változtatás 
nélkül szívesen átvesz egyik művéből a másikba. í g y került 
Ormai Piroska ugyanezen a néven, ugyanolyan vörös hajjal 
és ugyanazzal a szerepkörrel a Nyár utóhói A hunok harcába,; 
igy szőtte be a Zizifusz egyes jeleneteit az Olgába,', így azonos 
egymással A hunok harca és a dramatizált Anteusz befejező 
jelenete. Werner leleményessége hamar kimerült; talán ez a 
nyitja annak is, hogy egy évtizednyi lázas tevékenység után, 
minden átmenet nélkül, hirtelen elhallgatott. 1893-tól i 903-ig 
nyolc regényt, mintegy kétszer annyi kötetben ad ki. Ezután 
már csak a Rákóczi hamvai hazahozatalakor virágzó kuruc-
világ renaissance-légkörébeu született, tehát egészen alkalom
szerű Forgách Simonnal lépett a nyilvánosság elé, hogy azután 
húsz évig teljesen elnémuljon. Werner lantjának csak egyetlen 
húrja volt, s ezen már nem tudott új melódiát kiverni. 

Alkotó fantáziájának szegénységéért bőven kárpótol gazdag 
elevenítő, színező képzelete. Regényei nem ötletesek, de moz
galmasak, nem hatnak az líjság ingerével, de frissek, nem 
érdekfeszítők, de szórakoztatók. A hangsúly nem magán a 
mesén, hanem annak keretén, tehát a kor- és környezetrajzon 
van. í g y legtöbb műve nem is regény, hanem regényes kor
raj z,-.s Werner egyiket-másikat maga is annak nevezte. Nála 
a kor részletes ecsetelése sohasem a mese kedvéért van, hanem 
fordítva: a regényes cselekvény csak ürügy, alkalom, hogy a 



múlt egy-egy részletét szépirodalmi formában, költői eszközök 
segítségével felidézze. Korrajza nem díszítő, hanem alapvető 
eleme regényeinek. Szirmai Ádám fényes karrierje nem ön
magáért van, hanem hogy ennek kapcsán bemutassa nékünk 
Ferenc császár korát; Szentegyedy, Andrásfalvy viszontag
ságai mind dimenziójukban, mind dinamikájukban eltörpülnek 
a Bach-korszak jellemzése mellett. Ezért regényei lényegileg-
közelebb állnak a történetbúvár Kemény Zsigmond műveihez. 
— nem művészetéhez! — melyekben a korkép művészi öncéllá 
emelkedik, szemben a krónikásán naiv Jósikával, ki az erkölcsi 
tanulságon kívül a «feszítő és mulattató» mesét tartotta a regény 
legfőbb műfaji követelményének, v a g y a mesemondó Jókaival, 
ki, bár első pillanatra paradoxul hangzik, inkább a lelki élet-
jelenségei iránt érdeklődött, s a múzsák közül épen Kliót nem 
tartotta szentnek. Persze Keménynél nincs ellentét a költött 
mese és annak történetileg való háttere közt. Egyén és kor, 
individuum és társadalom nála egymást kölcsönösen befolyá
solva és kiegészítve magasabb művészi harmóniába olvad egybe. 
Ezt Werner regényeiről sajnos nem mondhatjuk. Műveiben 
mese és korrajz két heterogén elem, szerteágazó szálaikat 
sokszor csak írói önkény — romantikus nevén ,költő szabadsága 
— s nem a belső való- és szükségszerűség tudja Összetartani. 
Ha Werner regényeit nem a művészi elgondolás, hanem a 
technikai kivitel szempontjából vizsgáljak, akkor inkább a 
romantikus regényírók csoportjába sorozhatjuk be. 

A romantikához kapcsolja már történetszemlélete is. A multat 
inkább csak külsőségeiben fogta fel, semmint szellemében. Ezért 
ha'sznál olyan forrásokat, mint Jókai — így Thalyt, udyar-
hölgyek levelezését, anekdota szerű feljegyzéseket, egyszóval 
megbízhatóság tekintetében másodrangú kútfőket —: ezért 
szólnak az ő leírásai is elsősorban a szemnek, s nem az érte
lemnek. Jósikára emlékeztető szeretettel időz ünnepélyek, fel
vonulások aprólékos leírásánál; nagy gyönyörűsége telik az 
udvari élet képzelt intimitásainak részletes ecsetelésében. A múlt 
lelki életéből azonban csak kevés jellegzetes vonást kapunk; 
az ő korrajza is inkább mechanizmus, mint organizmus. Talá
lóan nevezi őt Szász Károly, ha mindjárt más értelemben is, 
új regény régi írójának:1 Werner Gyula a korfestés szem
szögéből tekintve a magyar történelmi regénynek abba a fejlődés
vonalába tartozik, melynek élén Jósika, csúcspontján Jókai áll. 

Werner művészetének szellemi rokonsága romantikus íróink 
csoportjával, elsősorban Jókaival annyira nyilvánvaló, hogy 
ezt kritikusai annakidején kivétel nélkül felismerték és fel
említették. Aki azonban ismeri irodalmunk heterogén összei ételét 
a századforduló körül — néha alig szétválasztható kongh merá-

1 Budapesti Hirlap 1925 július 24.-i szám. 
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tumban éltek és hatottak a legkülönbözőbb költői irányok és fel
fogások : romanticizmus, realizmus, naturalizmus és impresszio
nizmus — az nem fog azon csodálkozni, ha mindezek ellenére sem 
könyveljük el Werner Gyulát mint puszta Jókai-epigont. Lát tuk 
már, hogy a korrajz mennyire önállóbb szerephez jutott nála, mint 
Jókainál és a többi romantikusnál. Még lényegesebb különbség 
tapasztalható azonban a jellemzés terén. A lelki élet ábrázolása 
tekintetében Werner messze felülemelkedik az átlag romantika 
színvonalától. Elvétve ugyan még nála is találkozunk tipikusan 
romantikus leírásokkal, olyanokkal, melyek a népszerű psycho-
logia naivan szélsőséges, de Jókai nyomán irodalmi polgárjogot 
nyert receptje szerint készültek. í g y például, mikor Forgách 
Simon Magyarországnak az örökös tartományokba való beolvasz
tását célzó u. n. «spanyol terv» birtokába jut, annak olvasása 
közben arcán a következő indulatok tükröződtek: 

«Némely mondatnál fejéhez kapott, mintha megőrüléstől tartana. Más 
mondatnál meglepetésében elkiáltotta magát. Fölkacagott gúnyosan, keserűen ; 
így kacaghattak az égből letaszított arkangyalok. Olykor elfogta a tehetetlen 
dilhösség. Fölugrott, megmarkolta a sátor középső rúdját, s úgy megrázta, 
mintha Sámsonként magara akarná dönteni. Megesett, hogy a szája nyitva 
maradt, a szeme megüvegesedett, minden tagja reszketett. Nem tudta volna 
egy tagját sem megmozdítani; olyan volt, mint a szélütött. Egyszer-egyszer 
nehéz sóhajtás szakadt fel a szívéből. Lehunyta szemét, álmodozott, könnyek 
folytak le csöndesen arcán . . . » 

De az ilyen helyek aránylag elég ritkák. S ha pillantása 
nem hatol is le az emberi lélek legmélyebb rejtekéig, ha az 
elhatározások és tet tek legvégső indítékait nem is tudja mindig 
felkutatni, nem követ el a romantika nevében durva psy-
chologiai hibákat. Hősei nem csodalények, nem a Kárpáthy Zoltá
nok és Tatrangi Dávidok fajtájából valók. Szelíd, rokonszenves 
fiatalemberek, nem eget ostromló titánok, vagy világmegváltó 
apostolok. Inkább engedik magukat az eseményektől sodortatni, 
semmint hogy ők szabnának u ta t a világegyetem haladásának. 
Emberek, igazi emberek, gyengeségekkel és jó tulajdonságok
kal vegyest felruházva — sőt talán néha nagyon is emberek. 
Sokszor szeretnők, ha kissé merészebbek, energikusabbak, 
kevésbbé álmodozók lennének. Mintha csak Goethe tanítását 
követte volna Werner: szemlélődő, passzív magatartású, Werther-
tipusú főhősöket állított a cselekmény központjába.1 

1 Ez talán nem is annyira a véletlen müve, mint ahogy futólagos 
pillantásra tűnik. Werner nagy tisztelője volt Goethének. Már első verses 
drámájának — Farsang Weimarban — íöhöséül is őt választotta. Műveit 
szorgalmasan olvasfa, s jól i-merte; munkaiban gyakran találunk célzást a 
weimari Mester költészetére, így különösen a Faustra,. A tragédia egyik 
közismert hasonlatának változata (Zwar ist's mit der Gedankenfabrik, wie 
mit einem Weber Meisterstück . . . I. rész 1922 s. k. 1.) majd mindegyik 
müvében előfordul. ' . . " ' • ' ' . 
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A nagy jellemek dúsan pompázó színekkel megrajzolt 
képei helyett inkább a miniatűrben remekelt Werner; ezért 
hatnak sokszor a mellékalakok, az epizódfigurák életszerűbben, 
mint a főhősök. Különösen finom megfigyelőnek bizonyult a 
lelki jelenségek terén. Ez az, ami Andrásfalvy de András-
falvát oly páratlanul kedves olvasmánnyá avatja. A regény
nek első része, Attilának naplóformában közölt gyermekkora, 
félig komoly, félig tréfás csínyjeivel, találB megjegyzéseivel, 
naivan közvetlen hangjával a legkényesebb ízlést, a legtanul-
tabb gyermekpszihologust, a legszigorúbb kritikust is teljes 
mértékben kielégítheti. 

Janus-arca van Werner Gyula művészetének; korrajza 
Jósika, Jókai-féle hagyományokból sarjad ki, psychologiája a 
realizmus felé hajlik el. Mesemondása, bonyolítása, szerkesz
tése tipikusan romantikus — eszmevilága megdöbbentően kor
szerű: a kilencvenes évek politikai mozgalmainak visszhangja. 
Ez a kettőség jelöli meg Werner helyét a magyar irodalom
ban is. Művei átmenetül szolgálnak két i rány: a magyar 
történeti regénynek romantikus és modern korszaka közt. Nem 
líj irány kiinduló pontja, s nem egy réginek a betetőzése, hanem 
híd a kettő közt. Állomás fényes múlt és biztató jövő 
közt — állomás, melyen szívesen pihen meg a messzi útról 
jött, magas csúcsok felé igyekvő vándor. 

SPENEDER ANDOR. 
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